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 كتاب
 خزانة األدب وغاية األرب
تقي الدين المعروف 

 بالحموي
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة الكاتب
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
والحمددد ا البدددير الرايددر الدداي دحسددن ابتدددات خوقنددا بمددنعتص ودو نددا  ميدد  المددنير 
ااسدتلو  األمددوا  ببراتددة توحيدددل ويددو البمدير السددمير ددب نبينددا محمدددا ا حسددن 

ص حتى درشدنا  زال هللا تنا خيرا إلى سدوو  األدب ودوحدل لندا بديعدص وغريبدص ت ديب
نحمدل حمدا يحسن بص التخوص من غز  الشلوة إلى حسن الختام ونشكرل شدكر مدن 
شعر ببدير مفاتص ا حسن النظم ودتوا باا من قوم   يشدعرون بلداا النظدام ونشدلد 

اتر ب نص الواحد ودن سيدنا محمدا وتبدل دن   إلص إ  هللا وحدل   شري  لص شلادة ش
ورسولص المبعوث مدن بيد  تربدي امداحتص تودى األتدراب واأتدراب دتظدم شدايد 
وتوى آلص ودمحابص الاين يم نظام يداا البيد  الشدريف ودوابدر بحدرل ودندواة بديعدة 
وديباج مدرل وسوم تسويما كثيرا وبعد الال البديعية التي نس تلا بمدحص توى مندوا  
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البددردة وكددان مو نددا المقددر األشددرف العددالي المولددوي القاحددوي المخدددومي  طددرز
النامري سيدي محمد بن البارزي ال لني الشااعي ماحب ديوان اأنشات الشدريف 
بالممالدد  اأسدد مية المحروسددة  مدد  هللا الو ددود بو ددودل يددو الدداي ثقددف لددي يددال 

  إ  دنص وقف بدمشق المعدة وحوب لي حرتلا الحاا  لحمو  يال الزبدة وما اا
المحروسة توى قميدة بديعية لوشيخ تز الدين الموموي رحمص هللا تعالى التزم ايلدا 
بتسدمية الندوة البدديعي ووره بلددا مدن  دن  المدز  ليتميددز بدال  تودى الشديخ مددفي 
الدددين الحوددي تممدددل هللا تعددالى برحمتددص ألنددص مددا التددزم اددي بديعيتددص بحمدد  يدداا العددبت 

لشيخ تز الدين ما دترب تن بنات بيو  دان هللا دن ترادر و  طالد  الثقي  غير دن ا
يدل أبلام العقادة إلى شيت من إشدارا  ابدن دبدي األمدبر وربمدا رحدي ادي المالدب 
بتسدمية النددوة ولدم يعددرب تدن المسددمى ونثدر شددم  األلفداظ والمعدداني لشددة مددا تقدددل 

وا  ااسدتخار هللا مو ندا نظما ايا داريا بالخيف إن مزاريا قريب ولكن دون ال  ديد
النامددري المشددار إليددص ورسددم لددي بددنظم قمدديدة دطددرز حوتلددا ببدددير يدداا ا لتددزام 
ود اري الحوي برقة السحر الح   الاي ينفث اي تقدد األقد م امدر  دشديد البيد  
ايرسددم لددي بلدمددص وخددراب البيددو  اددي يدداا البنددات مددعب توددى النددا  ويقددو  بيدد  

تباسا ا سن ك  ما حددل الفكدر ودرا عدص ببيد  لدص تودى المفي دمفى موردا ودنور اق
المناظرة طاقة ايحكم لي بالسبق وينقوني إلى غيرل وقد مدار لدي اكدرة إلدى المايدا  
سباقص ا ات  بديعية يددم  بلدا مدا نحتدص المومدوي ادي بيوتدص مدن ال بدا  و اريد  

بي بكر تالما المفي مقيدا بتسمية النوة ويو من ال  محوو  العقا  وسميتلا تقديم د
دنص   يسمر من الحوي والموموي اي يداا التقدديم مقدا  وكدان المشدار إليدص تظدم هللا 
ش نص يو الاي مشى دمامي ودشار إلى ياا السوو  ودرشد ااقتدي  برديص وي  يقتدي 

 دبو بكر بمير محمد
 

 اي حسن ا بتدات وبراتة ا ستل  
 حسن ا بتدات تند المتقدمين  

 كم يا ترب اي سوم براتة تستل  الدمر اي العوم لي اي ابتدا مدح
اتوم دنص اتفق تومدات البددير تودى دن براتدة المطودر تبدارة تدن طودوة ديودة المعداني 
واححة اي استل للا ودن   يت ااى ب نوب األلفاظ تدن محدا ر الرقدة ودن يكدون 

ن ت شدم التشبيب بنسيبلا مرقما تند السماة وطرق السلولة متكفوة للدا بالسد مة مد
الحزن ومطوعلا مر ا تناب الحشو لي  لص تعوق بما بعدل وشرطوا دن ي تلدد النداظم 
اي تناسب قسميص بحيث   يكون شطرل األو  د نبيا من شطرل الثاني وقد سمى ابن 
المعتز براتة ا ستل   حسن ا بتدات واي يال التسمية تنبيدص تودى تحسدين المطدالر 

لم ي   بشيت من حسن ا بتدات ودورد اي يداا البداب  وإن دخ  الناظم بلال الشروط
قو  النابمة كويني للم يا دميمة نامب ولي  دقاسديص بطديت الكواكدب قدا  زكدي الددين 
بددن دبددي األمددبر لعمددري لقددد دحسددن ابددن المعتددز ا ختيددار ادد ني دظنددص نظددر بددين يدداا 

مندز  بسدقط ا بتدات وبين ابتدات امرئ القي  حيث قا  قفدا نبد  مدن اكدره حبيدب و
 الووه بين الدخو  احوم 
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ارده ابتدات امرئ القي  توى تقدمص وكثرة معانيص متفداو  القسدمين  ددا ألن مددر 
البي   مر بين تاوبة الوفظ وسلولة السب  وكثرة المعاني ولدي  ادي الشدطر الثداني 
شيت من ال  وتوى ياا التقدير مطور النابمة داح  من  لة م يمة دلفاظص وتناسب 

ميص وإن كان مطور امدرئ القدي  دكثدر معداني ومدا تظدم ابتددات امدرئ القدي  ادي قس
النفو  إ  ا قتمار توى سماة مددر البيد  ا ندص وقدف واسدتوقف وبكدى واسدتبكى 
واكر الحبيب والمنز  اي شطر بي  وإاا ت م  الناقدد البيد  بكمالدص ظلدر لدص تفداو  

قدو  البحتدري مدن يداا البداب  القسمين وقا  دتني ابدن دبدي األمدبر إاا ومدو  إلدى
ومو  إلى غاية   تدر  ويدو قولدص بدودي لدو يلدوه العداو  ويعشدق لديعوم دسدباب 
اللوه كيف تعودق انتلدى كد م زكدي الددين بدن دبدي األمدبر ولقدد دحسدن دبدو الطيدب 
المتنبي حيث قا  دترايا لكثرة العشاق تحسب الدمر خوقة اي المدققي ومثودص قولدص دي 

نف  ودت  يدوم ودتدوا اودم ددر دي الظداتنين دشدير ومدا دلطدف قو  حبيب حشاشة 
قددو  دبددي تمددام اددي يدداا البدداب   دندد  دندد  و  الددديار ديددار خددف اللددوه وتقحدد  
األوطددار ومثوددص قددو  دبددي العدد ت المعددري يددا سدداير البددرق ديقددظ راقددد السددمر لعدد  

ن بقولدص بال زة دتوانا توى السلر وقد خودب القودوب ابدن المعتدز ادي تناسدب القسدمي
 دخا  من شبابي األيام وتولى المبا تويص الس م

ومددا دحوددى مددا ناسددب ابددن يددان  قسددمي مطوعددص با سددتعارا  الفابقددة حيددث قددا  بسددم 
المباح ألتين الندمات وانشق  يب غ لة الظومات وقا  الشريف دبو  عفر البياحي 

ن حيدث قدا  يشير إلى الراق باأب  تندد السدره وتوطدف مدا شدات ادي تناسدب القسدمي
راقا بلن اما خوقن حديدا دو ما ترايا دتظما و وودا ويال القميدة طريقلدا المريدب 
لم يسوكلا غيرل ا نص نس لا  ميعلا توى ياا المنوا  ومنلا يفوين نامية الف  بمناسم 
وسم الو ا بدمابلن البيدا اك نلن نثرن درا بالخطا ونظمن منص بسيرين تقدودا وممدا 

مددن يدداا البدداب قددو  ابددن قاحددي ميوددة يزيددد اللددوه دمعددي وقوبددي يعدداب اددي الدداوق 
المعنف ويحيي  فوني الو د ويو المكوف وقد نبدص مشدايخ البددير تودى يقظدة النداظم 
اي حسن ا بتدات ا نص دو  شيت يقرة األسماة ويتعين توى ناظمص النظر اي دحوا  

ليت نددب اكددرل المخدداطبين والممدددوحين وتفقددد مددا يكريددون سددماتص ويتطيددرون منددص 
ويختار ألوقا  المدح ما يناسبلا وخطاب المودو  ادي حسدن ا بتددات يدو العمددة ادي 
حسن األدب اقد حكي دن دبا الن م الشاتر دخ  توى يشام بن تبد المو  اي م وسص 
ا نشدل من نظمص مفرات قد كاد  ولما تفع  ك نلا اي األاق تين األحو  ويشام بن 

مر بحبسص وكال  اتفدق ل ريدر مدر دبيدص تبدد المود  ا ندص تبد المو  دحو  ا خر ص ود
دخ  تويص وقد مدحص بقميدة حابية دوللا دتمحو دم اؤاد  غيدر مداح اقدا  لدص تبدد 

 المو  ب  اؤاد  يا ابن الفاتوة
ومن يال ال لدة بعينلدا تدابوا تودى دبدي الطيدب المتنبدي خطابدص لممدوحدص ادي مطودر 

مدو  شداايا وحسدب المنايدا دن يكدن دمانيدا قميدة حيدث قدا  كفدى بد  دات دن تدره ال
ومن مستقبحا  ا بتدات قو  البحتري وقد دنشد يوسف بن محمد قميدتص التي دوللدا 
ل  الوي  من لي  تقامر آخدرل اقدا  بد  لد  الويد  والخدزي ودمدا قمدة إسدحاق ابدن 
إبراييم المومدوي ادي يداا البداب اد ني دنفعد  ودخ د  تندد سدماتلا ومدا اا  إ  دندص 

  توى المعتمم وقد ارغ من بنات قمرل بالميدان اشدرة ادي إنشدات قمديدة ندز  دخ
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بمطوعلددا إلددى الححددي  وكددان يددو وحكايددة الحددا  اددي طراددي نقددي  ويددو يددا دار 
غيددر  الددب  ومحددا  يددا ليدد  شددعري مددا الدداي دبدد   اتطيددر المعتمددم مددن قددبل يدداا 

وة ياا مدر يقظدة إسدحاق بلدم القمر توى الفور انعوا باا من آاة المف المطور ودمر
وسير الركبان بحسدن محاحدرتص ومنادمتدص لوخوفدات ولكندص قدد يخبدو الزنداد وقدد يكبدو 
ال واد مر دنص قي  إن دحسن ابتددات ابتددد بدص مولدد قدو  إسدحاق المومدوي حيدث قدا  
يدد  إلددى دن تنددام تينددي سددبي  إن تلدددي بددالنوم تلددد طويدد  اددانظر إلددى يدداا األديددب 

استطرد  بص خيو  السلو إلدى دن خاطدب المعتمدم ادي قمدر الحااق المتيقظ كيف 
ريداحين تشدييدل غحدة بخطداب األطد   الباليدة وانظدر إلدى حشدمة دبدي ندوا  كيددف 
خاطب الدمن بخطاب تود القمور العاليدة دن تتحودى بشدعارل مدر بووغدص ادي تناسدب 

قا  لمن دمن تزداد حسن رسوم توى طو  ما دقو   القسمين الطرف األقمى حيث
طيب نسيم وقمة اي الرمة مر تبد المو  تقارب قمة إسدحاق مدر المعتمدم ا ندص و

دخ  تويص يوما اد مرل ب نشداد شديت مدن شدعرل ا نشدد قولدص مدا بدا  تيند  منلدا المدات 
ينسكب وكان بعين تبد المود  رمدف الدي تددمر دبددا اتدويم دندص خاطبدص وتدر  بدص 

 مر ب خرا صاقا  لص ما سؤال  تن ياا يا ابن الفاتوة امقتص ود
 

 حسن ا بتدات تند المحدثين
انتلى ما دوردتص اي حسن ا بتدات لوعرب والمولدين واحو  الشدعرات ونبلد  تودى  

حسددنص وقبيحددص ولكددن  ددابتني يددا دخددا العددرب نسددبة المتدد خرين إلددى دن دثبدد  اددي يدداا 
شدرح يدال البديعيدة اةيودة بدديعلا وغريبلدا لديعوم  المح  تشبيبلا ونسيبلا ودظلر ادي

من تنزل اي يال الحدابق الزايرة إن ما ربير اةخر مدن ربيدر األو  ببعيدد ودن لكد  
زمان بديعا تمتدر بوداة ال ديدد ويندا بحدث لطيدف ويدو دن ا ستشدلاد بكد م المولددين 
وغيريم من المت خرين لي  ايص نقص ألن البدير دحد تودوم األدب السدتة والد  دند  

تبحث تن المعنى الاي وحر لص الوفظ ويو تودم إاا نظر  اي الك م العربي إما دن 
الومة وإما دن تبحث تن اا  الوفظ بحسدب مدا يعتريدص ويدو تودم التمدريف وإمدا دن 
تبحث تن المعنى الاي يفلم مدن الكد م المركدب بحسدب اخدت ف دواخدر الكودم ويدو 
توم العربية وإما دن تبحث تن مطابقة الك م لمقتحى الحا  بحسب الوحر الوموي 

يددو توددم المعدداني وإمددا دن تبحددث تددن طددرق د لددة الكدد م إيحدداحا وخفددات بحسددب و
الد لدة العقويددة ويدو توددم البيددان وإمدا دن تبحددث تدن و ددول تحسددين الكد م ويددو توددم 
البدير االعووم الث ثة األو  يستشلد تويلا بك م العرب نظما ونثرا ألن المعتبدر ايلدا 

يستشدلد تويلددا بكد م العددرب وغيدريم ألنلددا  حدبط دلفداظلم والعوددوم الث ثدة األخيددرة
را عددة إلددى المعدداني و  اددرق اددي الدد  بددين العددرب وغيددريم إاا كددان الر ددوة إلددى 
العق  وقا  دبو الفتل تثمان بن  ني المولدون يستشلد بلم اي المعداني كمدا يستشدلد 

ألن بالقدمات اي األلفاظ قا  ابن رشيق اي العمدة الاي اكدرل دبدو الفدتل مدحيل بدين 
المعاني اتسع  باتساة النا  اي الدنيا وانتشار العدرب باأسد م ادي دقطدار األر  
ا نلم ححدروا الحواحدر وتفنندوا ادي المطداتم والم بد  وترادوا بالعيدان مدا دلدتلم 
تويص بدايدة تقدوللم مدن احد  التشدبيص ونحدول ومدن يندا يحكدى تدن ابدن الرومدي دن 
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ابن المعتز ودن  دشعر منص اقا  لص دنشدني شيبا  بما  مص وقا  لص لم   تشبص تشبيص 
 من قولص دت ز تن مثوص ا نشدل اي مفة الل  

 اانظر إليص كزورق من احة قد دثقوتص حمولة من تنبر  
 اقا  لص ابن الرومي زدني ا نشدل 

 ك ن آاريونلا والشم  ايص كاليص مداين من ايب ايلا بقايا غالية
إ  وسددعلا اا  إنمددا يمددف مدداتون بيتددص ألنددص ابددن  اقددا  واغوثددال   يكوددف هللا نفسددا

الخوفات ودنا مشمو  بالتمرف اي الشدعر وطودب الدرزق بدص دمددح يداا مدرة ودي دو 
يدداا كددرة ودتاتددب يدداا تددارة ودسددتعطف يدداا طددورا انتلددى كدد م ابددن رشدديق ورديدد  
الشيخ شدم  الددين بدن المدابم رحمدص هللا تعدالى قدد استشدلد ادي شدرح البدردة الداي 

بالرقم بمالب ديد  تمدرل ادي مدا تدر  لدص مدن دندواة البددير حتدى دورد للدم سمال 
شيبا من محاسدن الز د  ر در إلدى مدا كندا ايدص مدن حسدن ا بتددات وتناسدب القسدمين 
وإيراد ما وتدنا بص من ك م المت خرين قا  قاحي يال المناتة وااحدولا والمتد خر 

اح اكيف حال  يدا د دى قدم ااسدتام الاي لم يتقدم تويص بمير الزمان دوابولا زار المب
بفرتص دو االن ا دنظر إلى حسن ياا ا بتدات كيف  مر مر ا تناب الحشدو بدين رقدة 
النسيب وطرب التشبيب وتناسب القسمين وغرابة المعنى ومثوص قولص يخاطب العاا  
دخرج حديث  من سمعي اما دخ    ترم بالقو  سلما ربما قدت  ومدا دلطدف مدا قدا  

مددا يخددف توددى قوبددي حددديث  لددي   والدداي خوددق اأنسددان وال ددب  ومثوددص قولددص بعدددل و
سمعت  والقوب لم يسمر اكم اا تقو  وكم   دتي وما دلطف مدا قدا  بعددل يقدو  ومدا 
تندل دنني بمير اؤاد و  دحور دما مر ياا الفتى قوبص اقو  نعم يا اتدى مدا معدي ودمدا 

يمة تنتبددص بددص إلددى اددتل يدداا البدداب ويددو يددا مطوددر قمدديدة ابددن النبيددص ادد ن األاواق السددو
 ساكني السفل كم تين بكم سفح  نزحتم الي بعد الباب ما نزح 

والقميدة كولا تحف وطرف وتارحلا ابن نباتة اما ح  معلا مكرر نباتدص ود دره 
المفي معلا ينابير اكرل اما مفا لص معلا مورد و ارايا المفدي اتمفد  سدوابق 

نلددا وروحددة و نددا  الددورد قددد خ ودد  ايلددا حددحى وتيددون قواايددص تددن لحاقلددا وم
النر   انفتح  تشا ر الطير اي دانانلا سحرا ومال  القحدب لوتعنيدق اامدطوح  
والقطر قد رف نوب الدوح حين رده م دامر الزيدر ادي دايالدص نفحد  وممدا يحسدن 

ومدا نظامص اي ياا السو  قولص رنا وانثنى كالسيف والمعدة السمرا اما دكثدر القتودى 
درخص األسره ومما اختارل الشيخ  ما  الدين بن نباتدص رحمدص هللا مدن ديدوان دبدي 
الفتوح نمر هللا ابن ق ق  ويو حسن ادي يداا البداب قولدص كدم مقودة لوشدقيق المد  
رمدات إنسانلا سابل اي بحر دندات وقولص قفا واس   مني زايدرا وددمعدا دكاندا للدم إ  

التي اختاريا الشيخ  ما  الددين بدن نباتدة مدن شدعر  مميفا ومربعا ويو من المايا 
ابن ق ق  ا نص قدا  طالعد  ديدوان األديدب البدارة دبدي الفتدوح نمدر هللا بدن ق قد  
اطالع  الفن المريب واتل توي بت م  دلفاظدص اتودو  نمدر مدن هللا وادتل قريدب بيدد 

  يقودي دني و دد  لدص حسدنا  تبلدر العقدو  احد  وسديبا  يكداد بداكريا ابدن ق قد
انتلى ك م الشيخ  ما  الدين بن نباتة ومما وقر اي تناسب القسمين إلى المايدة قدو  

 الشيخ ظلير الدين بن البارزي رحمص هللا ويو
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يداكرني و ددي الحمدام إاا غندى ألندا ك نددا ادي اللدوه يعشدق الممدنا اكدر المدد ح 
ا  رديدد  الشدديخ الكتبددي اددي كتابددص اددوا  الوايددا  دن الشدديخ دثيددر الدددين دبددا حيددان قدد

الماكور موايا بحماة المحروسدة ودنشددني لنفسدص يدال القمديدة وتددة مقداطير منلدا 
درا  ا سددتحيي ادد طرق ييبددة ودخفددي الدداي بددي مددن يددوا  ودكددتم وييلددا  دن يخفددى 
ودندد   عوتنددي  ميعددي لسددانا اددي اللددوه يددتكوم وتددواي بعددد الثمددانين والسددتمابة ودمددا 

اي ياا البداب اظرااتدص   تنكدر ألندص كدان ينعد   مطور الشيخ شم  الدين بن العفيف
بالشاب الظريف قا  اي شطرل األو  دتز هللا دنمار العيون واي الثاني وخودد مود  
ياتيدد  ال فددون ومددا دظددرف مددا قددا  بعدددل وحدداتف بددالفتور للددا اقتدددارا و دددد نعمددة 
اة الحسن الممون وما دحسن ابتداتا  الشيخ تبد العزيز األنماري شيخ شيوخ حم

ا ميعلا نس   توى ياا المنوا  منلا قولص حروف غرامي كولا حرف إغدرات تودى 
دن سقمي بع  داعا  دسمات وقولدص ويد ل مدن ندومي المشدرد دوال مدن شدموي المبددد 

لكندص واادي  وقولص دي  بطيفكم وسل  لو كند  لغغفدات ديد  ومدا دحودى مدا قدا  بعددل
وابدن تندين ادي يداا المعندى وكد  كسدال وقد حوف السلاد توي دن   وقدد تدوارد يدو 

ديبا ة ت خا بم امر القووب ومطور ابن تنين قولص مااا توى طيف األحبدة لدو سدره 
 وتويلم لو سامحوني بالكره

وقولص مليار الديومي اي ياا الباب مشدلور والداي دقولدص إن الشديخ  مدا  الددين ابدن 
عدص التدي يدي دبلد  مدن مطدالر نباتة نبا  ياا البسدتان وقد دة يداا العقيدان ومدن مطال

الشم  قولص اي ياا الباب اي الريق سكر واي األمدداغ ت عيدد يداا المددام وياتيد  
العناقيد وقولص بدا ورن  لواحظص د   اما دبلى المزالة والمزا  وقولص سدوب  تقودي 
ب حداق ودقداح يا سا ي الطرف ب  يا ساقي الراح وما دلطدف مدا قدا  بعددل سدكران 

السدداقي وقلوتددص ادداتر  م مدد  اددي السددكرين يددا مدداح وقولددص إنسددان تينددي  مدن مقوددة
بتع ي  السلاد بوي تمري لقد خوق اأنسان من ت د  وقولدص قدام يرندو بمقودة كحد ت 
تومتني ال نون بالسودات وقولص نف  تن الحب ما حادث وما غفو  ب ي اندب وقدا  

ن ا بتددات منلدا الحشدو ولكدن هللا قد قتو  وقد تقدم شروط   بد من ا تنابلا ادي حسد
وقددا  هللا حشددو الوددوزين  وقولددص  م العدداار دطالدد  ايدد  تسددليدي ك نلددا لمرامددي  م 
توكيددد ولددو  اأطالددة ألاعمدد  األاواق مددن يدداا السددكر النبدداني ورديدد  لوشدديخ مددفي 
الدين الحوي اي األرتقيا  قميدة قااية مطوعلدا ادي يداا البداب غايدة ويدو قولدص قفدي 

ب  وش  التفرق اما دنا مدن يحيدا إلدى حدين نوتقدي ودنشددني مدن لفظدص الشديخ ودتينا ق
تدز الددين المومدوي قمديدة نونيدة نظملدا بحمداة ومطوعلدا ادي حسدن ا بتددات حسدن 
سمعنا حمام الدوح اي روحة غنا ا اكرندا ربدر الحبابدب والممندى ولقدد سدلو  تدن 

الوداتي ا ندص لدي  لدص ادي مطور الشيخ ت ت الدين توي بن المظفر الكندي الشدلير بد
 تناسب القسمين قسيم ويو بدر إاا ما بدا محيال دقو  ربي ورب  هللا

وتارحص الشيخ  ما  الدين ابن نباتص اي يال القميدة بعينلا وترقى إلى مطور بدرل 
وزاحمص اي حسنص امطور الشيخ  ما  الدين لص إاا غازلت  تينال سلام لحدظ د دار  

حم  لي ايلدا الفتدوح ادي يداا البداب قدولي طوعدتم بددورا ادي هللا ومن مطالعي التي 
دتز المطالر ابشرني قوبي بسعد طوالعي وقولي إغرات لحظ  ما لي منص تحداير و  
لتعريف و دي اي  تنكير وقولي ادي تدرو  ال فدا بحدور دمدوتي مدا داداد  قوبدي 
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تلم شدعروا سوه التقطير وقولي ا قوم لنظم الوم  قد نثروا شعر  اي حبلم يا لي
وقولي  رد  سيف الوحظ تند تلددي يا قاتوي اسوبتني بمن رد وقولي يدواي بسدفل 
القاسمية وال سر إاا يب اا  الريل الو اللوه العاري وك ني بمنتقد ت لم قوبدص تودى 
المتقدمين بكثرة النقد ومال  نفسص إلدي مدر المتد خرين ليسدتواي الشدروط األدبيدة ادي 

قد ما  غمن النقا تدن مدبص ييفدا يدا ليتدص بنسديم العتدب لدو  مباشرة ياا العقد وقولي
تطفا ا قو  وباا المستعان إن  ماتة من المخاديم بدمشق رسموا دن دتار  شيبا 
من نظم الشيخ  ما  الدين بن نباتص وتخيروا لي خم  قمدابد منلدا قمديدتص الكاايدة 

ابندة مالد  اومدا  التي مطوعلا تمرم  األيام دون ومدال  امدن شدااعي ادي الحدب يدا
انتليدد  إلددى معارحددتلا و ددد  بددين الشددطر الثدداني مددن المطوددر وبددين الشددطر األو  
مباينة كما تقدم اي مطور امرئ القي  من الك م تودى دن ادي شدطرل األو  مدا لدي  
اددي الثدداني وقددد اتفددق تومددات البدددير توددى دن تدددم تناسددب القسددمين نقددص اددي حسددن 

ن بن دبي األمبر إن مطور النابمدة داحد  مدن مطودر ا بتدات وقد تقدم قو  زكي الدي
امرئ القي  لتناسب القسدمين وإن كدان مطودر امدرئ القدي  دكثدر معداني انتلدى ولدو 

 قا  الشيخ  ما  الدين اي مطوعص
تمدايب  اددي ي دري بطددو  مطالدد  امدن شددااعي اددي الحدب يددا ابنددة مالد  ل مددر بددين 

  الددين رحدير اللدوه يشدكو تناسب القسمين ومطوعي الاي تارح  بص الشيخ  ما
اطام ومال  اداوي بندي الحدب يدا ابندة مالد  وكدال  مدن مطودر الشديخ مدفي الددين 
الحوي ادي قمديدتص ال يميدة التدي يدي مدن  مودة القمدابد األرتقيدا  التدي امتددح بلدا 
المود  المنمدور مداحب مداردين  دات  لتنظددر مدا دبقد  مدن الملد  اعطدر  سددابر 

اني لدي  مدن  دن  الشدطر األو  اد ن الشدطر األو  ادي األر ات باألرج االشطر الث
الطريق المرامية لي  لدص مثيد  ومدن دنكدر يداا النقدد ينتظدر ادي مطودر الشديخ شدرف 
الدين تمر بن الفار  قد  هللا سرل ا نص اي ياا الباب طراة ويدو مدا بدين معتدر  

النقدد اتفدق دن  األحداق والمل  دنا القتي  ب  إثم و  حرج وينا نكتة لطيفدة تؤيدد يداا
الشيخ نور الدين توي بن سدعيد األندلسدي األديدب المشدلور الداي مدن نظمدص قولدص وا 
طو  شوقي إلى ثمدور مد ه مدن الشدلد الرحيدق تنلدا دخدا  الداي تدرال يعداب مدن 
شعري الرقيق لمدا ورد إلدى يدال الدب د ا تمدر بالمداحب بلدات الددين زييدر وتطفد  

ص اأرشدداد إلددى سددووكلا اقددا  لددص طددالر ديددوان توددى موابددد طريقتددص المراميددة وسدد ل
الحا ري والتوعفري ودكثر المطالعة ايلما ورا عني بعد ال  اماب تندص مددة ودكثدر 
مددن مطالعددة الددديوانين إلددى دن حفددظ غالبلمددا ثددم ا تمددر بددص بعددد الدد  وتددااكرا اددي 
المراميا  ا نشدل الماحب بلدات الددين زييدر ادي غحدون المحاحدرة يدا بدان وادي 

 رة وقا  دشتلي دن يكم  لي ياا المطور اااتكر قوي  وقدا  سدقي  غيدث األدمدر األ
اقا  وهللا حسن لكن األقرب إلى الطريق المرامي دن تقو  ي  مو  من طرب معي 

 وما دلطف مطور الحا ري اي ياا الطريق
لدد  دن تشددوقني إلددى األوطددان وتوددي دن دبكددي بدددمر قددان واةرات توددى يدداا النددوة 

ا مطور نامر الدين بن النقيب ا ندص دتدد  شدايد مقبدو  والتشدبيب بنفسدص تستحسن ين
الطيددب يمنددي اددي يددال الححددرة تددن المومددو  ويددو قوددد  يددوم البددين  يددد مددودتي 
دررا نظم  تقوديا من ددمعي وبالنسبة إلى حسدن ا بتدداتا  مطودر الشديخ بريدان 
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ا ونباتلا وبقسدلا الدين القيراطي مر حسنص وبل تص ايص نقص ويو قسما بروحة خدي
المخح  اي  نباتلا ا نص لم ي   ب واب القسدم و  مدا يحسدن السدكو  تودى مطوعدص 
و  تتم الفابدة إ  بص ومشدايخ البددير قدرروا دن   يكدون المطودر متعوقدا بمدا بعددل ادي 
حسن ا بتدات وقد آن دن دحب  تنان القوم ا ن الشدرح قدد طدا  ولدم دطودص إ  ليدزداد 

ا ويداوي تود  المدص بحكدم المتقددمين ويتندزل ادي ريدا  األدب تودى الطالب إيحاح
النبا  الم  من نظم المت خرين براتدة ا سدتل   ادي الدنظم انتلدى مدا دوردتدص ادي 
حسددن ا بتدددات وقددد اددرة المتدد خرون منددص براتددة ا سددتل   اددي الددنظم والنثددر وايلددا 

  دن يكددون مطودددر زيددادة توددى حسددن ا بتدددات ادد نلم شدددرطوا اددي براتددة ا سددتل 
القميدة دا  توى ما بني  تويص مشعرا بمر  الناظم مدن غيدر تمدريل بد  ب شدارة 
لطيفة تعاب ح وتلا اي الاوق السويم ويستد  بلا توى قمدل مدن تتدب دو تدار دو 
تنم  دو تلنبة دو مدح دو ي و وكال  اي النثر ا اا  مر الناظم بدين حسدن ا بتددات 

ن ارسان ياا الميدان وإن لدم يحمد  لدص براتدة ا سدتل   وبراتة ا ستل   كان م
اوي تلد اي سوو  ما يقولص اي حسن ا بتدات وما سمي ياا الندوة براتدة ا سدتل   
إ  ألن المتكوم يفلم غرحص من ك مص تند ابتدات رار موتص بدص ورادر المدو  ادي 

ندد الدو دة وديد  الومة يو ا ستل   يقا  استل  المولدود مدارخا إاا رادر مدوتص ت
الح ي  إاا راعوا دمواتلم بالتوبية وسمي الل   ي   ألن النا  يراعون دمواتلم 

 تند رؤيتص ومما وقر من براتا  ا ستل   التي
تشددعر بمددر  الندداظم وقمدددل اددي قمدديدل براتددة قمدديدة الفقيددص ن ددم الدددين تمددارة 

لم تنتفر باألقارب ا شارا  اليمني حيث قا  إاا لم يسالم  الزمان احارب وباتد إاا 
العتددب والشددكوه   تخفددى توددى ديدد  الدداوق اددي يددال البراتددة ويفلددم منلددا دن بقيددة 
القميدة تعرب تن ال  ا ن زكي الدين بن دبدي اأمدبر قدا  براتدة ا سدتل   يدي 
ابتدددات المددتكوم بمعنددى مددا يريددد تكميوددص ويددال القمدديدة اددي حكملددا وتحشددملا وتسدديير 

لمو ب لنظملا توى ياا الدنمط دندص كدان بيندص وبدين الكامد  بدن شدارر دمثاللا نلاية وا
محبة دكيدة قب  وزارة دبيص اوما وزر استحا  تويص اكتب إليص يال القميدة التي من 
 موتلا و  تحتقر كيدا مدميرا اربمدا تمدو  األاداتي مدن سدموم العقدارب ومنلدا إاا 

ير وا ب ابين اخدت ف الويد  كان رد  الما  تمر  ااحترز تويص من اأنفاق اي غ
والمدبل معدر  يكددر تويندا  يشددص بالع ابدب ومنلدا ومددا راتندي غدددر الشدباب ألننددي 
دلف  للاا الخوق من ك  ماحب ومنلدا إاا كدان يداا الددر معدندص امدي امدونول تدن 
تقبيد  راحددة وايددب رديدد  ر دا  حدداللم اددي مددقدب لدديكم وحددالي تندددكم اددي نددوادب 

توددي وتدد بى األسددد سددبق الثعالددب تددره ديددن كددانوا اددي تدد خر  لمددا قدددمتكم ت كددم 
مواطني التدي غددو  لكدم اديلن دكدرم خاطدب ليدالي دتودو اكدركم ادي م دال  حدديث 
الوره ايلا بممدز الحوا دب ومدن دلطدف البراتدا  ودحشدملا براتدة مليدار الدديومي 

إلى ممدوحص اتنم  من ال  ب لطف تار ودبرزل اي معدر   ا نص بومص دنص وشي بص
ز  والنسيب اقدا  دمدا ويوايدا حوفدة وتنمد  لقدد نقد  الواشدي إليد  ادامح  ومدا التم

 دحوى ما قا  بعدل سعى  لدل لكن ت اوز حدل وكثر اارتاب  ولو شات قو 
وااكرني مليار بحسن براتتص ما كتب  بص إلدى سديدنا ومو ندا قاحدي القحداة مددر 

ي النداظر ادي الحكدم العزيدز الدين مو  المتد دبين دبدي الحسدن تودي بدن اةدمدي الحنفد
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بالديار الممرية والممال  اأس مية  م  هللا الو ود بو دودل مدن حمداة المحروسدة 
إلى دبوابدص العاليدة بدمشدق المحروسدة وريداحين الشدبيبة غحدة وكاند  مطالعداتي قدد 
ت خر  تن دبوابص العالية لعدار  ح دب الفكدر تدن يداا الفدن ويدي رسدالة مشدتموة 

در  ال واب بقميدة ترا  اي حود  النسديب تودى طريدق مليدار توى نظم ونثر ام
وكولا براتة استل   دوللا ومو  ولكن بعدد طدو  تشدوقي ودند  وقدد رقد  لقوبدي 
الشيق وما دحوى ما قو  بعدل اثمو  من طرب بر ر حديثلا اك نما قد نادم  بمعتدق 

ي الحممدي لمدا و ميعلا توى ياا الطريق البديعي ومثوص إن المقر المخدومي األميند
انتق  من توقير حمص المحروسة إلى محابة ديوان اأنشات بدمشق قمد نقوتي من 

العالية وحدب حمدال يفتدر العدزم تدن الد  ويداا يفلدم مدن  حماة المحروسة إلى دبوابص
قولي اي بع  قمابدي ايلا يوا تناق الفقر لي بفنابلا واي غيريا لم در  بالمود  

لعالية بعد دن كان  كؤو  اأنشات دابرة بيننا اكتب  إليص والريط ولكنص قطر دسبوتص ا
بقميدة تشعر بعتب لطيف وب ب  المز  تمرد اي دانانلا توى طريقة مليار الديومي 
وطريق مو نا قاحي القحداة مددر الددين تظدم هللا تعدالى شد نص وبراتدة اسدتل للا 

ب اي نحو يال القميدة من ب سياف ي ريم كومونا ما تويلم لو دنلم كومونا ولم دتر
تن غير يال اأشارا  الوطيفة ومنلدا غوقدوا بداب ومدولم ادتل هللا للدم باللندات اتحدا 

ي رندا وتديف يدوايم لدم نحد  تدنلم ولدو قطعوندا موكدوا رقندا امدرنا  مبيندا ومدووا
 تبيدا ليتلم بعد رقنا كاتبونا

ف  فداكم ولم دز  دغاز  تيون يال المعاني إلى المخودص اقود  حدبكم ارحدنا وسدي
قد غدا اي بعادنا مسنونا والحشدا لدم يخدن تلدود واداكم ااسد لوا مدن غددا تويلدا دميندا 
ومما يشعر بالتلنبدة والنمدر تودى األتددات براتدة الع مدة لسدان الددين بدن الخطيدب 
ويددي الحددق يعوددو واألباطدد  تسددف  والحددق تددن دحكامددص   يسدد   ا نددص قددا  نظمدد  

 لما انفم  طالبا حقص باألندل  قميدة كان مدنر لوسوطان دسعدل هللا ودنا بمدينة س 
هللا مطابقا  ستل للا وو ل  بلا إلى رندة قب  الفتل ثم لما قدم  دنشدتلا بدين يديدص 
بعد الفتل واات بناري وسدميتلا الفدتل المريدب ادي الفدتل القريدب منلدا اد اا اسدتحال  

ود بدص والمدبر بدالفرج حالة وتبدل  ااا تز و     يتبد  واليسر بعدد العسدر موتد
القريدب موكد  والمسددتعد بمدا يؤمد  ظدداار وكفدا  شدايد قيدددوا وتوكودوا ومنلدا محمددد 
والحمددد مندد  سدد ية بحويلددا بددين الددوره يت مدد  دمددا سددعود  الددو دون منددازة تقددد 
ب حكدام القحددات يسدد   ولدد  السدد ايا المددر والشديم التددي بمريبلددا يتمثدد  المتمثدد  ولدد  

ا ويف  مدن الدروة اللحداب المثد  ومنلدا تدوا كمالد  مدا الوقار إاا نزل  توى الرب
 ندى وهللا يد مر  استطع  ا نص قد تنقص األشيات مما تكم  تداب الزمدان إليد  ممدا قدد

بالمتداب ويقبد  إن كدان مدا  مدن زماند  قددد محدى ب سداتة قدد سدر  المسدتقب  يدداا 
تبددادل لمددا بدداا  اشددفر الثدداني الدداي درحددا  ايمددا قددد  نددال األو  وهللا قددد و   دمددر 

 ارتحا  و ية   تعز 
وإاا تممددد  األددص بنمددرل وقحددى لدد  الحسددنى امددن اا يخددا  ومنلددا وظعندد  تددن 
دوطان موك  راكبا مدتن العبداب اد ي مدبر ي مد  والبحدر قدد خفقد  تويد  حدووتص 
والددريل تبتوددر الزايددر وترسدد  ولدد  ال ددواري المنشددق  قددد اغتددد  تختددا  اددي بددرد 

ومن حمو  بدص مدن يعودم األنثدى ومدااا تحمد  مدبحتلم  الشباب وترا  خرقات يحمولا
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غرر ال ياد ك نما سد الثنية تار  متلو  من ك  من رد دغر مح د  يرمدي ال يداد 
بص دغر مح   ز   ال ناح إاا د دد لمايدة وإاا تمندى لومدلي  ابوبد   يدد كمدا التفد  
ى الظويم واوقص دان ممشقة وطدرف دكحد  ومنلدا وخودي  يندد راق حسدن مدفابص حتد

يكاد بص يقوم الميق  غرق  بمفحتص النما  ودوشدك  تبمدي الن داة ا وثقتلدا األر د  
االمددرح منددص ممددرد والمددفل منددص مددورد والشددط منددص ملددد  وبكدد  دزرق إن شددك  
دلحاظص مدرل العيدون ابالع ا دة يكحد  متد ود دتطاادص ادي نشدوة ممدا يعد  مدن الددمات 

ويدص مقتد  ا موقفد  الداي وثباتدص وينل  ت با لص إن الن يدر بطرادص رمدد و  يخفدى ت
وثباتص مث  بص يتمثد  والخيد  خدط والم دا  مدحيفة والسدمر تدنقط والمدوارم تشدك  

 والبي  قد كسر  حروف  فونلا وتوام  األس  المثقف تعم 
ويي طويوة و ميعلا ارابد ولم دكثر منلا إ  لعومي دن نظم الدوزير لسدان الددين بدن 

اددي يددال الددب د ومددن البراتددا  التددي يفلددم مددن  الخطيددب رحمددص هللا تعددالى غريددب
إشداراتلا دنلددا تلنبددة بمولددود قدو  دبددي بكددر بددن الخدازن رحمددص هللا تعددالى بشددره اقددد 
دن ز اأقبا  ما وتدا وكوكب الم د اي داق الع  مدعدا وممدا يشدعر بقريندة الداوق 

الددنيا بددار دن الناظم يريد الرثات قو  التلامي حكم المنية ادي البريدة  داري مدا يدال 
قرار ويال القميدة يرثي بلا ولدل ويي نسي  وحديا وواسطة تقديا ومنلا ومكودف 
األيام حد طباتلا متطوب اي المات  اوة نار  بو  تودى كددر ودند  تريدديا مدفوا 
مددن األقدداات واألقدداار وإاا ر ددو  المسددتحي  ا نمددا تبنددي الر ددات توددى شددفير يددار 

بينلما خيا  سار وما دتوم دن دحدا استل  لومراثدي االعيف نوم والمنية يقظة والمرت 
ب حسن من يال البراتا  ومنلا يشير إلى ولدل ويو من المعاني المستمربة  داور  
دتدابي و اور ربص شتان بين  دوارل و دواري ودمدا قمديدة الشديخ  مدا  الددين بدن 

عزيتدص بواداة نباتة رحمص هللا تعالى اي تلنبة السوطان المو  األاحد  بسدوطنة حمداة وت
والدل المو  المؤيد سقى هللا ثرال ا نلا من ت ابب الدير ا نص  مدر ايلدا بدين نقيحدي 
المدددح والرثدددات ادددي كددد  بيددد  وبراتتلدددا يندددات محدددااا  العدددزات المقددددما امدددا تدددب  
المحزون حتى تبسما ثمور ابتسام اي ثمور مدامر شبيلان   يمتداز او السدبق منلمدا 

 واحل كواب  غيث اي ححى الشم  قد يمىيرد م اري الدمر والبشر 
سبحان المانل وهللا من   يتعوم األدب من ينا الو من المح وبين تن إدراكص وكتدب 
إليددص الشدديخ مدد ح الدددين المددفدي قمدديدة حددمن ايلددا إت دداز معوقددة امددرئ القددي  
ومددرح اددي براتتلددا بمودديظ العتددب ولددم يدد   اددي البراتددة ب شددارة لطيفددة يفلددم منلددا 

مرح وقا  داي ك  يوم من  تتب يسدوتني ك ومدود مدخر حطدص السدي   القمد ب 
من تد  ا  ابدص الشديخ  مدا  الددين بقمديدة حدمن ايلدا األت داز المداكورة وبراتدة 
استل للا اطم  و بي ثم دقبو  تاتبا دااطم مل  بع  يداا التددل  واأشدارة بقولدص 

مدرادل منلدا وادي يدداا داداطم ملد  بعد  يداا التدددل    يخفدى تودى حدااق األدب مددا 
القدر كفاية وما دحوى ما قا  بعدل ويو مما قمدل اي تو  اأشارة ادون  تتب الوفظ 
لي  بفاحف إاا يي نمتص و  بمعط  وينا بحث ويو إني وقف  توى بديعية الشديخ 
شم  الدين دبي تبد هللا محمد بدن  دابر األندلسدي الشدليرة ببديعيدة العميدان او دتدص 

تتلا بمدح النبي ويي بطيبة إنز  ويمم سديد األمدم وانثدر لدص المددح قد مرح اي برا
تشدعر بمدر  النداظم وقمددل بد   وانشر طيب الكودم الدال البراتدة لدي  ايلدا إشدارة
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دطوق التمريل ونثر المدح ونشر طيب الكوم ا ن قا  قاب  إنلا براتة اسدتل   قود  
ا اا كان مطودر القمديدة  إن البديعية   بد للا من براتة وحسن مخوص وحسن ختام

مبنيددا توددى تمددريل المدددح لددم يبددق لحسددن الددتخوص محدد  و  موحددر ونظددم يددال 
القميدة ساا  بالنسبة إلى طريق ال ماتة غير دن الشيخ اأمام الع مة شلاب الدين 
دبا  عفر األندلسي شدرحلا شدرحا مفيددا ويندا اابددة ويدو دن المدز  الداي يمددر بدص 

ودى النداظم دن يحتشدم ايدص ويتد دب ويتحدات  ويتشدبب مطربدا المديل النبوي يتعدين ت
 باكر سور ورامة وسفل العقيق والعايب

والموير ولعور ودكناف حا ر ويطرح اكر محاسدن المدرد والتمدز  ادي ثقد  الدردف 
ودقة الخمر وبيا  الساق وحمدرة الخدد وخحدرة العداار ومدا دشدبص الد  وقد  مدن 

ة الشديخ مدفي الددين الحودي ادي يداا البداب يسو  ياا الطريق من دي  األدب وبرات
من دحسن البراتا  ودحشملا ويي إن  ب  سوعا اس  تن  يرة العوم ودقدر السد م 
توى ترب باي سدوم اقدد شدبب بداكر سدور والسدؤا  تدن  يبدرة العودم والسد م تودى 
ترب باي سوم و  يشك  توى من تندل ددندى اوق دن يدال البراتدة مددر  لمدديل 

لبردة ديحا اي ياا الباب من دحسدن البراتدا  ديحدا ويدو دمدن تداكر نبوي ومطور ا
دمعص بدمص تند تاكر  يدران   يران باي سوم مز   دمعا  ره من مقوة بدم امزج

باي سوم من دلطف اأشارا  إلى دن القميدة نبوية وما دحوى مدا قدا  بعددل دم يبد  
شدمة الشديخ  مدا  الريل من توقات كاظمة ودومد  البدرق ادي الظومدات مدن دحدم وح

الدددين بددن نباتددة اددي براتددة قمدديدتص الرابيددة النبويددة يددتعوم األديددب منلددا سددوو  األدب 
ويي محا القوب لو  نسمة تتخطر ولمعة برق بالفحا تتسعر وما دحشدم قولدص بعددل 
واكددر  بددين المالكيددة دن بدددا يدد   الددد ى والشدديت بالشدديت يدداكر سددقى هللا دكندداف 

 ن  دسقى ددمعا تتحدرالفحا ساب  الحيا وإن ك
ودما قميدتي النبوية الموسومة ب مان الخابف ا نلا تزيب ياا البارق وحوبة م ره 
يددال السددوابق ألننددي لددم دخددرج اددي تمزللددا تددن التبدداري والتشددبيب بدداكر المندداز  
المعلددودة وبراتتلددا شددد  بكددم العشدداق لمددا ترنمددوا امنددوا وقددد طدداب المقددام وزمددزم 

بدين سدور وحدا ر اكدان دليد  الظداتنين إلديكم و دزتم بدواد وقو  بعدل وحاة شااكم 
ال زة ااخحر والتوه توى خدل بالنب  مدة منمم ولما روه دخبدار نشدر ثمدوركم 
درا  الحمى  ات اللوه يتنسم ومدا دليقدص دن يكدون مددرا لومددابل النبويدة ومنلدا ايدا 

ابدا نمدب تيندي ترب الوادي المنير ح ابص ودتني بص قوبي الاي ايص خيموا راعتم قب
ت در ايدو  الشدوق والقودب ي دزم ويدا مدن دماتوندا اشدتياقا ومديروا مددامعنا  ونحويا

غس  لنا وتيمموا منعتم تحيا  الس م لموتنا غراما وقد متنا امووا وسدوموا يقولدون 
لي اي الحي دين قبابلم ومن يم مدن السدادا  قود  يدم يدم تريدب للدم طرادي خبدات 

ين تحدرم ومدن دلطدف اأشدارا  إلدى دن يداا التمدز  مطنب بدمعي وقوبي ناريم حد
مدر قميدة نبوية قولي منلا دوري باكر البان والزند والنقا وسدفل الودوه وال دزة 
والقمد دنتم ولم دز  اي براتة ا ستل   دستل  ديوة يدال المعداني إلدى دن ومدو  

 إلى حسن التخوص اقو 
توثمددوا للددم حسددب تدداني  تقنعدد  اددي حبددي للددم اتعمددبوا توددي ويددم سددادا  مددن قددد

ببطحات مكة ألن رسدو  هللا ادي األمد  مدنلم ومدن األغدزا  التدي   تويدق دن يكدون 
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غزللددا لمددديل قمدديد نبددوي قمدديد السددري الراددات ا نددص مدددح بلددا الفدداطميين و ددديم 
و رح القووب بندبدة الحسدين تويدص السد م ا ندص قدا  منلدا ملد  امدا نقودوا آثدار والددل 

ودص الددينا ويدال القمديدة مشدتموة تودى مددح النبدي وآ  بيتدص وندبدة وإنما نقحوا اي قت
الحسين بن توي تويلما الس م امدا ينبمدي دن تكدون براتتلدا نطدوي الويدالي تومدا دن 
ستطوينا اشعشعيلا بمات المزن واسقينا ما دحق يال البراتة ليعديا من المدديل بقدو  

ا بعدد مدا دتمندال ومدا كفدال حتدى قدا  القاب  تمنيتلم بالرقمتين وداريم بوادي المحى يد
بعدد الد  وتددو ي بكدؤو  الددراح راحتندا ا نمددا خوقد  لوددراح ديددينا قامدد  تلدز قوامددا 
ناتما سرق  شماب  البان من دتطااص الوينا تدير خمرا توقايا المزاج للدا دلقيد  ادوق 
د  نى الورد نسرينا اوس  ددري دتسقينا وقد نفح  روابل المسد  منلدا دم تحييندا وقد

موكنا زمدان العديف مدااية لدو ااتندا المود  راحد  تندص تسدوينا دقدو  غفدر هللا لدص يداا 
المز  ايص إساتة ددب تودى مماديحدص ا ندص شدبب بومدف القيدان وبداكر الخمدر وبيندص 
وبين المديل مباينة تظيمة ر ر إلى البراتا  البارتة التي تشعر دنلا مدر المدديل 

اتة الشيخ بريان الدين القيراطي ويدي قولدص اكدر النبوي باأشارا  الوطيفة منلا بر
 الموتقى توى المفرات ابكال بدمعة حمرات

ودما براتة بديعيتي ا نلا ببركة ممدوحلا نور يال المطالر وقبودة يداا الكد م ال دامر 
ا ني  مع  ايلا بدين براتدة ا سدتل   وحسدن ا بتددات بالشدرط المقدرر لكد  منلمدا 

ديعي اددي دحسددن قوالددب التوريددة وشددنف  بدد قراط غزللددا ودبددرز  تسددمية نوتلددا البدد
األسددماة مددر حشددمة األلفدداظ وتدداوبتلا وتدددم ت ددااي  نوبلددا تددن محددا ر الرقددة 
وبديعيددة مددفي الدددين غزللددا   ينكددر غيددر دنددص لددم يوتددزم ايلددا تسددمية النددوة البددديعي 

دين موره بص من  ن  المز  ولو التزمص لت اا  تويص تو  الرقة ودما الشيخ تدز الد
الموموي ا نص لما التزم ال  نح  من ال با  بيوتا وقد دشر  إلدى الد  ادي الخطبدة 
بقددولي ويددي البديعيددة التددي يدددم  بلددا مددا نحتددص المومددوي اددي بيوتددص مددن ال بددا  
و اري  المفي مقيدا بتسمية النوة ويو من ال  محوو  العقا  وسدميتلا تقدديم دبدي 

مددوي اددي يدداا التقددديم مقددا  ومددن دحسددن بكددر تالمددا دنددص   يسددمر مددن الحوددي والمو
إشارا  براتتي التي تشعر دنلا مدر مديل نبوي تشبيبي بعدرب اي سدوم وخطدابي 
للم ب ن لي اي مدابحلم براتة تستل  الدمر وكد نني وتددتلم بشديت   بدد مدن القيدام 
بددص ويدداا حسددبما درادل ابددن دبددي األمددبر بقولددص براتددة ا سددتل   يددي ابتدددات الندداظم 

ما يريد تكميوص براتة ا ستل   اي النثر انتلى ما دوردتص يندا مدن البراتدا   بمعنى
البارتة نظما ودما براتا  النثر ا نلا مثولا إن لم تكن براتة الخطبدة دو الرسدالة دو 
مدر الكتاب الممنف دالة توى غر  المنشىت وإ  اويس  ببراتدة اسدتل   وقدد 

استشددلاديم توددى براتددة ا سددتل   اددي النثددر رديدد  غالددب البددديعيين قددد اكتفددوا تنددد 
بقو  الماحب تمرو بن مسعدة كاتب الم مون ا نص امدتحن دن يكتدب لوخويفدة يخبدرل 
دن بقددرة ولددد  ت دد  و لددص كو ددص اأنسددان اكتددب الحمددد ا الدداي خوددق األنددام اددي 
بطددون األنعددام ورديدد  الشدديخ مددفي الدددين الحوددي اددي شددرح بديعيتددص قددد دلقددى تنددد 

اد بلا تما التسيار واحت ب  تنص اي ياا األاق الشمو  واألقمار ديدن يدو ا ستشل
من تودو مقدام القاحدي محيدي الددين بدن تبدد الظداير وقدد كتدب تدن السدوطان المود  
الظاير إلى األمير سنقر الفارقاني  وابا تن مطالعتص بفتل سو  مدن بد د السدودان 
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ا آية الوي  و عونا آيدة النلدار مبمدرة واستل  بقولص و عونا الوي  والنلار آيتين امحون
 هللا

دكبر إن مدن الب غدة لسدحرا وهللا مدا دظدن يداا ا تفداق المريدب اتفدق لنداثر وأيد   
كاتددب المدد مون اددي يدداا ا سددتل   بزايددر ويدداا المثددا  الشددريف لددي  لددص مثددا  منددص 

دمدر مدر  يال المكاتبة إلى الم و  السامي تثني توى تزابمص التي دل  توى ك  
رشيد ودت  توى ك   بار تنيد وحكم  بعدد  السديف ادي كد  تبدد سدوت ومدا ربد  
بظدد م لوعبيددد وبراتددة الشدديخ  مددا  الدددين بددن تبددد الددرزاق األمددفلاني اددي رسددالة 
القو  ت اري براتة القاحي محيي الدين بن تبد الظاير اي يدال الحوبدة وتسداويلا 

مداب غدر  الب غدة بسدلم مدابب اي توو يال الرتبدة ا ندص دتدى ايلدا بالع ابدب ود
واستلولا بعد البسدموة بقولدص تعدالى ويسد لون  تدن اي القدرنين قد  سد توو توديكم مندص 
اكرا إنا مكنا لص اي األر  وآتينال من ك  شيت سببا ااتبر سدببا منلدا شديطان تطودر 
شم  النمرة من بين قرنيص مارد   يمول إ  بتعري  دانيص مورة مركبة لي  للا 

يب النظم إ  مدا حمود  ظلوريدا دو الحوايدا دو مدا اخدتوط بعظدم ودمدا براتدة من ترك
الشدديخ  مددا  الدددين بددن نباتددة اددي خطبددة كتابددص المسددمى بخبددز الشددعير ا نلددا خدداص 
الخاص و  بد من مقدمة تكون يي النتي ة المو بة لتسمية ياا الكتاب بخبز الشعير 

لمعندى الداي لدم يسدبق إليدص ويسدكنص ا نص م كو  ماموم وما اا  إ  إندص كدان يختدرة ا
بيتا من دبياتص العامرة بالمحاسن اي خال الشيخ م ح الدين المفدي بوفظدص و  يميدر 
ايص غير البحر وربما تام بص اي بحر طوي  يفتقر إلى كثرة الحشدو واسدتعما  مدا   
ن ي بم اوم يسر الشيخ  ما  الدين إ  دنص  معدص مدن نظمدص ونظدم الشديخ مد ح الددي

واستل  خطبتص بقولدص تعدالى رب اغفدر لدي ولوالددي ولمدن دخد  بيتدي مؤمندا ورتدب 
كتابدص المدداكور توددى قولددص قودد  دنددا ا خددال الشدديخ مدد ح الدددين وقددا  امددن الدد  قددو  
الشيخ  ما  الدين قو  ومولر بفخاخ يمديا وشبا  قالد  لدي العدين مدااا يمديد قود  

 كراكي
سرح الكره تنددما رمدى الكراكدي غدزا   ا خال الشيخ م ح الدين وقا  غار توى

لوبدور يحاكي اقو  ار عي يا تدين تدن ورد حسدنص دلدم تنظريدص كيدف مداد كراكدي 
ومددن الدد  قددا  الشدديخ  مددا  الدددين قودد  دسددعد بلددا يددا قمددري بددرزة سددعيدة الطددالر 
والمارب مرت  طيرا وسكن  الحشا اما تعدي  تن الوا ب ا خال الشديخ مد ح 

نفسص قو  لص والطير من اوقص يمرتص بالبندق المابب سكن   الدين وقا  من البحر
اي قوبي احركتص اقا  لم دخرج تن الوا ب قدا  الشديخ  مدا  الددين قود  وبمل تدي 
رش  يمي  قوامص اك نص نشوان من شفتيص شمف العاار بخدل ورآل قد نعسد  لواحظدص 

يد  حمامدا  ادب تويدص ا خدال المد ح وقدا  ودييدف كالممدن الرطيدب إاا انثندى تم
األرا  إليص لص تار  لما رده الطرف ناتسا دتى خدل سدرا اددب تويدص ودحسدن مدا 
وقدر اددي يدداا البدداب لوشدديخ  مددا  الدددين دندص قددا  بروحددي تدداطر األنفددا  دلمددى موددي 
الحسن خالي الو نتين لص خا ن اي دينار خد تباة لص القووب بحبتين ا خدال المد ح 

ص شامة شرط المحبة ك ن الحسن يعشقص قدديما وقا  بروحي خدل المحمر دحح  توي
 انقطص بدينار وحبص
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اوما وقف الشيخ  ما  الدين توى ياين البيتين قا    إلص إ  هللا الشيخ م ح الددين 
سرق كما يقا  من الحبتين حبة قا  الشيخ  ما  الدين قود  يدا غدادرا بدي ولدم دغددر 

وب  القاسي دخا   فا ا ات مدا بمحبتص وكان مني مح  السمر والبمر قد كن  من ق
خوتص نقشا توى ح ر ا خال الشيخ مد ح الددين وقدا  مدا زلد  دشدكو حدين وادر لدي 
الحنا اسما ودسومني إلى البووه وار حتدى تدوار مدن شدكاية لدوتتي لدي قوبدص ارديد  
نقشدا ادي ح در قدا  الشديخ  مدا  الددين قود  يدا تداالي شدم  النلدار  ميودة و مدا  

انظر إلدى حسدنيلما متد م  وادادر م مد  بدالتي يدي دحسدن ا خدال قاتوتي دلا ودزين ا
م ح الدين مدر البحدر بد  دخدا الكد  مدر القاايدة وقدا  بد بي اتداة مدن كمدا  مدفاتلا 
و ما  بل تلا تحار األتين كدم قدد داعد  تدواالي تدن و للدا لمدا تبدد  بدالتي يدي 

ديلدا الرامدي بقدو  دحسن ومن ال  قا  الشيخ  ما  الدين ود داد إلدى المايدة ادديت  
ولحظ يدا حدنى قوبدي تويدص لقوسد  نحدو حا بد  ان دااب وشدبص الشديت من داب إليدص 
ا خال الشيخ م ح الدين وقا  تشرط من دحب اداب  و ددا اقدا  وقدد رده  زتدي 
تويددص تقيددق دمددي  ددره ا مدداب خدددي وشددبص الشدديت من دداب إليددص ومددا دظددن الشدديخ 

لشيخ  ما  الدين ونظم بعدل يداين البيتدين م ح الدين غفر هللا لص لما سمر ما قالص ا
 كان اي حيز ا تتدا  ودين ان ااب القو  إلى الحا ب من

ان ددااب الدددم إلددى الخددد وليتددص اددي براتددة اسددتل لص بقددو  هللا تعددالى رب اغفددر لددي 
ولوالدددي ولمددن دخدد  بيتددي مؤمنددا قددا  بعددديا الولددم ومددن دخدد  بيتددي كدداارا بفوابدددي 

ا من دلفاظص ومعانيص المحكمة ا خ ودص ادي سدرل وت نيتدص المنعمة وبي  شعري سارق
وتاقبددص توددى قولددص ونيتددص ومنلددا بومنددي دن بعدد  ددبددات تمددرنا ممددن منحتددص ودي 
ودنفق  توى اينص الطالب ما تندي ودقمتص ويو   يدري الوزن مقام من زكاة نقددي 

 يدا و  دتتقلداودودتتص اخابر اكري ا نفقلا ودترتص دوراقي العتيقدة اد  وهللا مدا رد
بد  إنددص غيدر الثنددات بالل ددات والدو ت بال فددات ونسدبني إلددى سددرقة بيدو  األشددعار مددر 
المنات تنلا والمنى اتماحي  وقو  يماز مشات بنميم وغمدة مدديق دت رتلدا ولدو 
كان  من حميم ودخوي  من حديثدص بداب امدي وم ود  مددري ومدرا  اكدرل تدن 

ي تودم األدب والعودم تندد هللا تعدالى اكري ولكن وقفد  لدص تودى تمدانيف وحدعلا اد
ووشحلا بشعرل وشدعري المممدوب المنلدوب يقدو  يدا مداحبي د    ومدا يتوحدل 
من  يد تو  األشعار لمعة إ  ومن لفظي مشدكاتلا و  تتحدوة زيدرة إ  ومندي ادي 
الحقيقة نباتلا اححك  وهللا من اينص الااي  واكر  تودى زتمدص قدو  القابد  واتدى 

إ  دنص ايمدا تومندا يسدرق المسدروقا وت دب لدص كيدف رحدي لنفسدص يداا يقو  الشعر 
األمر منكرا وكيف ح  لاوقص الوطيف ياا الحدرام مكدررا وقدد دورد  اةن ادي يداا 
الكتدداب قدددرا كاايددا ووزنددا مددن الشددعر واايددا وسددميتص خبددز الشددعير المدد كو  المدداموم 

لو  اأطالة ألورد   ميدر وترحتص توى معدلة مو نا ليعوم دينا مر خويوص مظووم و
دبيا  الشيخ  ما  الدين التي دخولا الشيخ م ح الدين بمير طريق ليرتدة القامدر 
تن التطاو  إلى معاني الميدر ومدن البراتدا  التدي يسدتل  بلدا ادي يداا األادق الداي 
مددرآة سددمابص مددقيوة براتددة المقددر المخدددومي القحددابي الفخددري تبددد الددرحمن بددن 

الب غة ومو  المت خرين نظمدا ونثدرا ادي رسدالة كتبلدا إلدى المقدر مكان  مال  دزمة 
 المرحومي القحابي الزيني دبي بكر
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ابددن الع مددي تددين كتدداب اأنشددات الشددريف بدداألبواب الشددريفة وبقيددة الفحدد ت الدداين 
احددووا بددالطريق الفاحددوية بسددبب تبددد هللا القيروانددي الحددرير ادد ني نقودد  مددن خددط 

د توينا شخص من القيدروان حدرير يتعداطى نظدم الشدعر المشار إليص ما مورتص ور
المقفى الموزون الخالي من المعاني اتردد إلي اي م ال  متفرقة ثم بومني بعدد الد  
دنددص وشددى إلددى مدداحبي الشدديخ زيددن الدددين بددن الع مددي بدد ني ايتحددم  مددن  انبددص 

اه وانتقمدتص وغححدد  مندص بالنسددبة إلودداألدب ودندص يسددتعين بكدد م الميدر كثيددرا اتدد 
بسدبب الدد  وت ايدد  مددن كدداب الناقدد  اكتبد  إليددص رقعددة براتددة اسددتل للا لددي  توددى 
األتمى حدرج دقدو  إندص يسدتمنى بلدال البراتدة تدن الرسدالة منلدا وبودم الممودو  دندص 
رمددال بعدد  األمددحاب برميددة مثدد  يددال ا مددمى وتددردد إليددص مددرة دخددره ف تددب  

ما برح مخوما لمو ندا ادي  وتولى دن  اتل األتمى ولقد خسر  مفقتص إا المموو 
و بص ومبايعا لص توى سوطنة الب غة ود   من تشرف بحم  لوابص ومو نا بحمد هللا 
دولى من استفتى قوبص واسدتد  تودى مدفات مددق محبتدص بشدوايد المحبدة والمسدؤو  
من مدقاتص دمران دحديما ال واب ا ن يقوم تند المموو  مقام الفرج من يدال الشددة 

ك  ااسق تن ياا الباب العالي اد ن دبدا بكدر دولدى مدن يمدوب ادي الدردة واةخر رد 
انتلددى كدد م القاحددي اخددر الدددين ولقددد كشددف الشدديخ  مددا  الدددين بددن نباتددة تددن يدداا 
الو ص القناة ودظلر من بل تص اي رسالة السيف والقوم ما لي  لمطالر البددور تويدص 

انتمدب القودم لمفداخرة السديف  اط ة ا ن الرسدالة مبنيدة تودى المفداخرة بينلمدا ولمدا
كاندد  براتتددص ن والقوددم ومددا يسددطرون مددا دندد  بنعمددة ربدد  بم نددون واسددتل  بعددديا 
بقولص الحمد ا الاي توم بدالقوم وشدراص بالقسدم وبراتدة اسدتل   السديف قولدص تعدالى 
ودنزلنا الحديد ايص ب   شديد ومناار لونا  وليعوم هللا من ينمدرل ورسدوص بالميدب إن 

قوي تزيز واستل  بعدل بقولص الحمدد ا الداي  عد  ال ندة تحد  ظد   السديوف هللا 
وشددرة حددديا اددي اوي العمدديان ا غمددتلم بمددات الحتددوف ومددا دظددن دن دحدددا مددن 

 المتقدمين نس  توى ياا المنوا  و  نفث اي تقد دق ملم مث  ياا السحر الح  
ي بب غتدص دتدواد يداا وممن طودر مدن العمدريين ادي يداا األادق السداطر ا بددر ورقد

المنبر القاحي نامر الدين بن البارزي مداحب دواويدن اأنشدات الشدريف بالممالد  
اأس مية ا نص اتفق لص بحماة محنة كان لطف هللا تعالى متكف  لص بالسد مة منلدا ولدم 
يحرم ناريا إ  من غاي بوبان نعمتص قدديما وحدديثا االحمدد ا الداي دسدعف اأسد م 

ين بن اتص ودمتر العوم الشريف والرياسة بطدو  حياتدص ولمدا يدا ر مدن حمداة والمسوم
المحروسدة إلدى دمشدق المحروسدة كدان إا اا  مو ندا السدوطان المود  المؤيدد كااولددا 
افو  إليص خطابة ال امر األمدوي اودم يبدق دحدد مدن دتيدان دمشدق حتدى ححدر ادي 

مددد ا الدداي ديددد محمدددا تودد  ال معددة أل دد  سددماة الخطبددة اكاندد  براتددة خطبتددص الح
بل رتددص ونقوددص مددن دحددب البقدداة إليددص لمددا اختددارل مددن ت ييدددل وراعتددص اعودد  بال ددامر 
األموي دموا  ترنم حرك  دتواد المنبر طربا وكاد النسر دن يمفق للدا ب ناحيدص 
ت با وما دلطف براتة الشيخ الع مة نور الدين دبدي الثندات محمدود الشدااعي النداظر 

يز بحماة المحروسدة والشدلير بخطيدب الديشدة بحمداة المحروسدة ادي اي الحكم العز
كتاب ددتيتص المسمى بدوات المماب اي الدتات الم اب ويي الحمد ا سامر الدتات 
ودااددر الددب ت وايلددا البنددات والت سددي  ا نددص دشددار بسددامر الدددتات إلددى الدددتات الم دداب 
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خطبات دبي يحيدى تبدد الدرحيم وبداار الب ت إلى دوات المماب ودما براتة خطيب ال
بن نباتة الفارقي ا نلا شمو  داكاري مدة ولدم يسدعني غيدر السدكو  واأح دام تنلدا 
ا نص استلولا اي خطبة وااة النبي بقولص الحمد ا المنتقم ممن خالفص الملو  مدن آسدفص 
ولقد اتتار تنلا  ماتدة مدن دكدابر العومدات ودورد الشديخ سدري الددين بدن يدان  ادي 

توى ديوان الخطب توى يال البراتدة تدارا ألبدي البقدات در دو دن  ص الاي كتبصشرح
تلددب تويددص نسددما  القبددو  ومددا دحشددم مددا اسددتل  الشدديخ  مددا  الدددين دبددو الفددرج بددن 
ال وزي اي خطبة وااة النبي الحمد ا الاي است ثر بالبقات وحق لص دن يست ثر وحكم 

مص القاير ودما خطبة الشيخ مفي الدين اي بالفنات توى سكان ياا الفنات ا اتنوا لحك
مدر شرح بديعيتص ا ن استل للا نيدر ولكدن ايدص نظدر وبعد  مبايندة تمدا نحدن ايدص 

 ا نص قا  الحمد ا الاي حو  لنا سحر البيان
وكتابص مبني توى البدير وللاا استلوي  خطبة شدرح بدديعيتي بقدولي الحمدد ا البددير 

تلوي  خطبتي بقولي الحمد ا الاي   يحمر م مدوة الراير ولما  مع  ديواني اس
احوص ديوان وكان قد رسم لي دن دنشىت مدداقا لومود  النامدر ودندا إا اا  بدمشدق 
وقددد حدد  ركابددص الشددريف بلددا توددى بندد  المرحددوم الشددريف السدديفي كشددبما الظدداير 

ود  بعدد الحموي ااستلوي  بقولي الحمد ا الاي ديد السنة الشريفة بقوة ونامدر وتمث
ياا التاريخ بدالمواقف الشدريفة اأماميدة الخويفيدة المسدتعينية العباسدية زاد هللا شدرالا 
تعظيما ابرز  إلي دوامريا المطاتة دن دنشىت تلدا بكفالة السدوطنة بدالب د اللنديدة 
لوسددوطان العدداد  مظفددر شددال شددم  الدددنيا والدددين مدداحب ديوددي والفتوحددا  اللنديددة 

لي الحمددد ا الدداي وثددق تلددد الن دداح لومسددتعين بددص وقودد  بعددد ااسددتلوي  براتتددص بقددو
ا ستل   وثب  دوتادل ليفوز من تمس  مدن غيدر اامدوة بسدببص وزيدن السدمات الددنيا 
بممددابيل وحفظددا ادد ارغ توددى دطددراف األر  حودد  الخ اددة الشددريفة وتوددم دن اددي 

ألر  خويفدة خوفلا الزايدر زيدرة الحيداة الددنيا اقدا  تدز مدن قابد  إندي  اتد  ادي ا
واختاريا مدن بيد  براتدة اسدتل لص مدن دو  بيد  وحدر لوندا  وسدبق  إرادتدص ولدص 
الحمد ان تكون يال النلاية الشريفة من سقاية بني العبا  وال  ادي العشدر األواخدر 
مددن رمحددان سددنة ثدد ث تشددرة وثمانمابددة وممددا دنشدد تص اددي الددديار الممددرية وقددد 

اأسدد مية تقويددد مو نددا المقددر  ف بالممالدد اسددتقري  منشددىت ديددوان اأنشددات الشددري
األشددرف القاحددوي النامددري محمددد بددن البددارزي ال لنددي الشددااعي تظددم هللا شدد نص 
بمحابة ديوان اأنشات الشريف بالممال  اأس مية بتاريخ شوا  سدنة خمد  تشدرة 
وثمانمابددة واسددتلويتص بقددولي الحمددد ا الدداي دودة محمدددا سددرل وقودد  بعددد ا سددتل   

 عوددص نامددر دينددص احدد  بددص تقددد الشددر  وشددد دزرل ودرسددوص لينشدد  ممددالل األمددة و
الدددابنا بترسددد تص وهللا دتودددم حيدددث ي عددد  رسدددا تص وبدددين ديدددوان اأنشدددات الشدددريف 
بمداحب مدن بيد  ظلدر التمييدز بكتابتدص وديدد اأسد م والمسدومين بمود  مؤيدد تمسد  

الطددب بالددديار الممددرية  بمحمددد ومددحابتص ودنشدد   بعددد يدداا التدداريخ توقيعددا لددربي 
اكاند  براتتددص الحمددد ا الحكديم الوطيددف وبراتددة الشدديخ مد ح الدددين المددفدي اددي 

 شرح  مية الع م اي غاية الحسن
ا نص استلولا بقولص الحمد ا الداي شدرح مددر مدن تد دب والكتداب مبندي تودى شديت 

لددا براتددة مددن توددم األدب ودمددا البراتددا  التددي يحوددو تقبيولددا بو نددا  الطددرو  امن

This file was downloaded from QuranicThought.com



 17 

الشدديخ  مددا  الدددين ابددن نباتددة مددن رسددالة كتبلددا إلددى القاحددي تدد ت الدددين الحسددني 
واستلولا بقولص يقب  األر  العوية توى السدحاب نسدبا وقدا  بعدد ا سدتل   الموايدة 
توى حمبات األن م حسبا ياا األدب إن دطنب  اي ومفص الو اوق الومف وكتدب 

مددن القددايرة المحروسددة إلددى دمشددق المحروسددة إليددص الشدديخ بريددان الدددين القيراطددي 
رسالة بويمة واستلولا بقولص يقب  األر  التي سق  السمات نباتلا وقدا  بعدد البراتدة 
وحدر  هللا ااتلددا وتمددر معدداني الحسددن دبياتلددا ومددن دظددرف مددا وقددر مددن البراتددا  
ص المتوشحة بردات التبكي  براتة القاحدي اخدر الددين تبدد الويداب كاتدب الددرج ا ند

كان لدص مدديق مدنلم يعبددل اكتدب إليدص رسدالة يداتبدص ايلدا واسدتلولا بقولدص يقبد  اليدد 
الشلابية كثر هللا تبيديا وقا  بعد البراتدة وحداتف خددملا ودحدعف حسدوديا وقدد 
خطر لي دن دورديدا بكماللدا لو ازتلدا وغرابدة دسدووبلا ا ندص قدا  بعدد يقبد  األر  

وثندات ك ندص تنبدر دو كدااور راوندد إن مو ندا  الخ وينلي بعد و ت يمتدد ودتدات يسدتد
تو ص واألتحات خوفص سابرل وك  تدين لميبتدص سدايرل و  يخفدى تويدص شدوق العويد  
إلى الشفات والظمقن إلى ميب المات والمريب إلى بودل والمحمور إلى سعة مسدوكص 
 ومقعددل امو ندا يطدوي يدال الشددقة ويقمدر يدال المددة ويدددة دحدد غوماندص يسدد مسدددل
االمموو  قوق لسماة دخبار التشويف اي الب د وتطرق دي  ال رابم والفساد امو ندا 
يرسم لمومانص دن يشمروا اي خدمتص اي  ويسلروا تويص بالنوبة لمن يطرق لدي  وهللا 
المسؤو  دن تكون يال السفرة مع وة ويخص ايلا بدالتبر  مخر دص ومدخودص ويبومدص 

مباركا وليوص تويص سعيدا وكتب المقدر المخددومي  من احوص مزيدا وي ع  يومص تويص
 اح  هللا بن مكان  م د األدب الاي ظلر من بيتص

ا دددرل ورحدددير لباندددص الددداي مدددا سدددقانا مندددص ارة إ  قوندددا ا درل إلدددى والددددل المقدددر 
المرحومي الفخري من القدايرة إلدى حودب ويدو مدحبة الركداب الشدريف الظدايري 

كدان مبدددد الرسدالة قولددص مدا الطددرف بعددكم بددالنوم يشدكو إليددص رمددا حمدد  لدص بعدددل و
مكحو  ياا وكم بيننا من ربعكم مي  وقا  بعدد ا سدتل     اسدتلو  لمو ندا دمدوة 
و   فددا  فنددص مددده الويددالي ي ددوة منلددا يطددالر العوددوم الكريمددة بمددا قاسددال طددرف 
ر المموو  من الرمد وما حم  تويص من الكمد إن تيني ما غاب شخمد  تنلدا يد م

السلد اي كرايا وينلي بدموة ك نلن الموادي   تس  ما  دره تودى الخدد منلدا اودو 
رآل وقددد دخددا  تينددال مددن العنامددر الث ثددة بنمدديب وتوحددلا اللددوات تددن التددراب 
بمحاتفة المات والوليب لرده من ناريا مدا يفحدم القودوب ومدن دمعلدا مدا يدو الدب ت 

و ر قارنلا الدمر ابدب  القدرين وطالد  الممبوب واستمر انلماللا حتى دنشديا المت
مدة رمدل حتى لقد دتى توى اأنسان حين وتزايد خوف المموو  تودى مقوتيدص وشدحص 
بكريمتيص افمد ادي الداراتين وكداد دن يمدير لدو  دن مدن هللا تعدالى تويدص دثدرا بعدد 
تددين وكتددب إلددى المقددر المخدددومي المشددار إليددص سدديدنا اأمددام الع مددة الدداي مددو  

ة ديدد  العمددر خوددف إمامتددص ومودد  قيدداد الب غددة ببراتتددص وتبارتددص بدددر الدددين  ماتدد
رحوة الطالبين دبو تبدد هللا محمدد بدن الددماميني المخزومدي المدالكي  وابدا تدن حد  
لمز اي ورد درسوص إليص ااستلوص بقولص يقب  األر  وينلي ورود ال واب الاي شفى 

اي نسددي بددورودل منددص بددان الحمددى المدددور ورودل وقددا  بعددد ا سددتل   والومددز الدد
وزرودل منددص ااسددتحوى المموددو  منددص بددالتحريف وردل وود لددو اقتطددف مددن دغمددان 
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حرواص وردل اردل ا  التقمير تاريا تن م ب  تزل ودنشد قو  ابدن ق قد  ويدو 
 يقوى بنار ت زل إاا منعت  دش ار المعالي  نايا الم  ااقنر بالشميم

الدورد   يحسدن مدن غيدر تود  الححدرة  دن ياا اظلر من طريق سعدل نمرل وتوم
ودن يددال الفاكلددة   تخر لددا إ  دغمددان دقدد م للددا بيدددي الراحددة المخدوميددة بل ددة 
ونحرة ومنص وتمشى نظر المموو  من يداا الومدز ادي بسداتين الدوزير تودى الحديقدة 
ارده ك  وردة ودخ  الو نا  الحمر اتحير دوردة يي دم شدقيقة وتومد  دن الفكدر 

لقامدر   ي داري مدن بديلتددص مدن بحدار الفحد  رويددص ودن الخداطر الداي يدو توددى ا
حددعف مددن رتايددا األدب   يقددوه توددى سددوطان يدداا الومددز ألن شددوكتص قويددة منددص 
وتمتع  من وردل الدوارد بالمشدموم ثدم تداكر  البعدد تدن  نداب المخددوم ااسدتقطر 

ة ادي منتمدف ربيددر البدين مدات الدورد مدن حدددقي وكتبد  إليدص مدن القددايرة المحروسد
اةخر سنة اثنتين وثمانمابة تند دخولي إليلا اي البحر ياربا من طرابو  الشام وقد 
تحدد  توددي دنيدداب الحددرب بثمريددا رسددالة مشددتموة توددى حكايددة الحددا  وريدد  اددي 
براتتلا بممنفين لص دحديما الفواكص البدرية الاي  معص من ثمار ددبص والثاني نزو  

وى الميث الداي انسد م ادي شدرح  ميدة الع دم لوشديخ مد ح الميث الاي نك  ايص ت
الدين المفدي واستلويتلا بقولي يقب  األر  التي سقى دوحلا بنزو  الميث ودثمدر 
بالفواكة البدرية وقو  بعد ا ستل   وطور بدر كماللا من المدرب اسدومنا لمع زاتدص 

ص المسدت اد ودنشدد   المحمدية و ره لسان الب غة اي ثمريا اسما توى العقد بنظمد
ا  هللا ادال وقدد ابتسدم تدن محاسدنص التدي لدم يخودق مثولدا ادي الدب د لقدد حسدن  بد  
األيام حتى ك ن  اي ام الدنيا ابتسام ا كرم بص من مورد اح  مدا بدرح منلودص العداب 
كثيدر الزحددام ومدينددة تودم تشددرا  بال ندداب المحمدددي اعودى سدداكنلا السدد م وم ودد  

الباط  بص ح ة وترادا  ددب إن وقفد  بلدا وقفدة مدر  تودى حكم ما ثب  لمدتي 
الحقيقة ابدن ح دة ودادق معدان بدالم ادي سدمو بددر اودم يقندر بمدا دون الن دوم وميددان 
تربية ي و  ايص ارسدان العربيدة مدن بندي مخدزوم ومنلدا دوره بدخولدص إلدى دمشدق 

م ددا  وإاا ومطارحتددص لو ماتددة وتدداا مددا لفرسددان الشددقر دو البوددق اددي يدداا الميدددان 
تراوا ما حم  لوفار  المخزومي تنديم من الفتل كفى هللا المؤمنين القتا  وينلي 

 بعد ددتية ما برح المموو  منتمبا لراعلا وتعريدا ثنية ما
لسدد ر المطددوق اددي األوراق النباتيددة مثدد  سدد علا ودشددواقا برحدد  بددالمموو  ولكددن 

ا دن  الديار من الدديار ويدال تمس  اي ممر باةثار ودبرح ما يكون الشوق يوما إا
الرسالة لكونلا نظم  اي طوي  البحر ومديدل يفتقر إلى سرد غالبلدا لتعوقلدا بحكايدة 
الحا  وينلدي ومدو  الممودو  إلدى ممدر مخيمدا بكنانتلدا ويدو بسدلم البدين ممداب 
ماتور لما تاينص من الممدارة تندد مقاتد  الفرسدان ادي منداز  األحبداب مكومدا مدن 

لشام ب لسنة الرماح محمو  توى  ناح غراب وقد حكم تويص البين دن ثمر طرابو  ا
  يبرح سفرل تودى  نداح وكدان ادي البدين مدا كفداني اكيدف بدالبين والمدراب منلدا يدا 
مو نا ودبث  ما  قي  من ديوا  البحر ودحدث تنص و  حرج اكم وقر المموو  من 

ر تود  الو د  وشدايد  مندص دتاريحص اي زحاف تقطر منص القوب لما دخ  إلدى دوابد
سوطانا  ابرا ي خا ك  سفينة غمبا ونظر  إلدى ال دواري الحسدان وقدد رمد  دزر 
قووتلا ويي بين يديص لقوة ر اللا تسدبى اتحققد  دن ردي مدن  دات يسدعى ادي الفود  
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غير مابب واستموب  ينا ردي من  ات يمشي ويدو راكدب وزاد الظمد  بدالمموو  
مدن شددة الظمد  يدا تدره قبد  الحفدرة دطدوي مدن  كدم قود وقد اتخا اي البحر سبيوص و

البحر يال الشقة الطويوة وي  دباكر بحدر النيد  منشدرحا ودشدرب الحودو مدن دكدواب 
م ح بحر ت طم  توينا دموا ص حتى متندا مدن الخدوف وحموندا تودى نعدف المدراب 

رن وقام  واوا  دوابرل مقام مدر انمدبنا لومدرق لمدا اسدتو  الميدال واألخشداب وقدا
العبد ايص سودات استرق  مواليلا ويي  ارية وغشيلم منلا ادي الديم مدا غشديلم الد  
دتا  حديث الماشية واقعلا الريل احمو  بنا ودخولدا المدات ا اتيدا المخدا  وانشدق 
قوبلا لفقد ر اللا و ره ما  ره توى ال  القوب افا  وتوشح  بالسدواد ادي يداا 

سددمر ايلددا لومماربددة توددى الدد  التوشدديل  المدد تم وسددار  توددى البحددر ويددي مثدد  وكددم
 ز   برج

مابي ولكن تعرب اي راعلا وخفحدلا تدن النسدر والحدو  وتتشدامخ كال بدا  ويدي 
خشب مسندة من تبطنلا تد من الممبرين اي التابو  ت تي بالطباق ولكن بدالمقووب 
ألن بياحلا سواد وتمشي مر المات وتطير مر اللوات وم حلا تدين الفسداد إن نقدر 
المدوج توددى داوالددا لعبدد  دنامدد  قووتلددا بددالعود وترقمددنا توددى آلتلددا الحدددبات اتقددوم 
قيامتنا من ياا الرقص الخارج ونحن قعود وتتشامم ويدي كمدا قيد  دندف ادي السدمات 
وإسدد  اددي المددات وكددم تطيدد  الشددكوه إلددى قامددة مدداريلا تنددد الميدد  ويددي المددعدة 

ابى إاا يب  المبا ويي ابندة مابدة الممات ايلا اللده ولي  للا تق  و  دين وتتم
وثمانين وتوقف دحوا  القوم ويي ت ري بلم اي موج كال با  وتددتي بدراتة الامدة 
وكددم دغرقدد  للددم مددن دمددوا  يدداا وكددم حددعف نحيدد  خمددريا تددن تثاقدد  درداف 
األمواج وكم و و  القووب لما مار األيداب م اايفلا توومقودة البحدر اخدت ج وكدم 

بحر طرة قوعلدا ابدالم الدريل ادي تشويشدلا وكدم مدر تودى قريتلدا دسبو  توى و نة ال
العامرة اتركلا ويي خاوية توى تروشلا تتعاظم اتلز  إلدى دن تدره حدووتلا مدن 
السقم تعد ولقد رديتلا بعد ال  التعاظم وقد تب  ويي حمالة الحطب اي  يدديا حبد  

ق اددي ومددف مددن مسددد ودمددا البراتددة التددي لخطبددة كتددابي المسددمى بم ددرئ السددواب
الخيو  المسومة ا نلا دحرز  قمبا  السبق ويدي الحمدد ا الداي يقدف تندد سدابق 
احوص ك   واد ويقمر اي حوبة ياا الكرم الاي لي  لدص غايدة ادي بددير ا سدتطراد 
امن دللمص الحزم ودرشدل إلى حد المعراة حاز قمبا  السدبق و  نقدو  كداد نحمددل 

امدي الخيد  ونشدكرل شدكرا نعودو بدص تودى دشدلب توى دن  ع  لنا الخير معقودا بنو
المبل ونمتطي دديم الوي  ونشلد دن   إلدص إ  هللا وحددل   شدري  لدص شدلادة نر دو 
دن نكون منلا اي ميادين الرحمة من السابقين ونشلد دن سيدنا محمدا تبدل ورسدولص 

اسدتل للا قابد العز المح وين وقد آن دن نقطر طو  ياا البحث برسالة السدكين اد ن 
 يسن ما ك 

من الاوق ويبرزل من قراب الش  إلى القطر باليقين وما اا  إ  دنص لما انفدرد كمدا  
الدين تبد الرزاق األمفلاني برسالة القو  واستواى  ميدر المحاسدن و دات الشديخ 
 ما  الددين بدن نباتدة برسدالة السديف والقودم ودظلدر ايلدا مع دزا  األدب درد  دن 

راة رسددالة السددكين بثالددث واسددتلويتلا بقددولي يقبدد  األر  التددي دتززيمددا مددن اختدد
قامدد  حدددود مكارملددا وقطعدد  تنددا مكددرول الفاقددة بمسددنون تزابملددا منلددا وينلددى 
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ومو  السكين التي قطر الممودو  بلدا دومدا  ال فدا ودحداالا إلدى األدويدة احمد  
الحفدى منلدا مددا  بلدا البدرت والشدفا وتداا مدا غابد  إ  وبودم األقد م مدن تقشديريا إلدى

شددايديا موسددى إ  سدد د اددي محددراب النمدداب وا  بعدددما خحددع  لددص الددرؤو  
والرقاب كدم ديقظد  طدرف القودم بعددما خدط وتودى الحقيقدة مدا رؤي مثولدا قدط وكدم 
و د الماحب بلا اي المحايق نفعا وحكم بحسن محبتلا قطعا من د   دنلا تددخ  

وص تو زل والرمل اي تعقيدل مطو  اي محايق لي  لوسيف قط ايلا مدخ  وكوما تفع
تطدرف ب شدعتلا البدايرة تدين الشدم  وب قامتلددا الحدد حااظد  األقد م تودى مواظبددة 
الخم  وكم للا من ت ابب ترك  السيف اي بحر تمدة كالمريق ولو سمر بلدا مدن 
قب  حربص ما حم  التطريق انتلى ما دوردتص من براتة ا ستل   نثرا ونظما ومن 

 ما دبرزتص لومت خرين الو اي يال دتمىلم ير بل ة 
ال نا  اكر ال نا  المركب والمطوق باا سر بي اسربي طوقوا وطني وركبوا اي 
حووتي مطوق السقم دما ال نا  ا نص غير مايبي ومدايب مدن نسد   تودى منوالدص 
من دي  األدب وكال  كثرة اشتقاق األلفاظ ا ن ك  منلما يؤدي إلدى العقدادة والتقييدد 

ن إطدد ق تنددان لب غددة اددي محددمار المعدداني المبتكددرة كقددو  القابدد  ودسددتحيي دن تدد
دقددو  إنددص دبددو الطيددب اقوقدد  بدداللم الدداي قوقدد  الحشددا ق قدد  تدديف كولددن ق قدد  ولقددد 
تمفح  ديوانص اوم د د لوااد يداا الندوة ندزو  إ  مدا قد  ادي دبياتدص ويدو ندادر  ددا 

ير دن ياا البيد  حكمد  تودى دبدي الطيدب و  العرب من قبوص خيم  ب بياتلا تويص غ
بدص المقدادير ومثوددص قدو  القابد  وقبددر حدرب بمكدان قفددر ولدي  قدرب قبددر حدرب قبددر 
اقددرب وقبددر أل دد  ال نددا  المقوددوب يددو الدداي قوددب تويددص القوددوب الولددم إ  دن يقددر 
ال نا  اي حشو بي  من البحور التي تحم  ثقوص من غير اتتنات ب مرل كقو  القابد  

نددى كومددا لبنددا توددى تعنيقلددا ونلوديددا تتقاتددد وبنددار دسددما ويددي دسددمى رتبددة لقددد ا لب
 احترق  وريقلا يتبارد

افي طوعة شم  التورية ينا ما يمني تن النظر إلدى زحد  ال ندا  ولقدد دحسدن مدن 
قا  دنظر إلى مور األلفاظ واحدة وإنما بالمعاني تعشق المور وال نا  من مور 

  ت مددة تمددرل الشددلاب محمددود وقددا  إنمددا يحسددن األلفدداظ وممددن وااددق توددى الدد
ال نا  إاا ق  ودنى اي الك م تفوا من غيدر كدد و  اسدتكرال و  بعدد و  ميد  إلدى 
 انب الركة و  يكدون كقدو  األتشدي وقدد غددو  إلدى الحدانو  يتبعندي شداو مشد  
شوو  شوش  شو  و  كقو  مسوم بن الوليد شدو  وشدو  ثدم شد  شدويولا اد ني شدوي  

ويولا مشوو  و  ب   بص اي مطالر القمابد إن تعار توى النداظم دن يركبدص توريدة ش
ا نص نوة متوسط بالنسبة إلى ما اوقدص مدن دندواة البددير كمدا قدررل مشدايخص كالتوريدة 
وا ستخدام وا سدتعارة والتشدبيص ومدا قدارب الد  مدن دندواة البددي  وحكدي تدن ابدن 

ة إاا قالوا ياا ي دان  يداا إاا كدان مدن شدكوص  ني دن األممعي كان يدار قو  العام
ويقو  لدي  بعربدي خدالص وقدا  ابدن رشديق مداحب العمددة يدو مدن دندواة الفدراغ 
وقوة الفابدة ومما   يش  اي تكوفص وقد كثر منص يدؤ ت السداقة المتعقبدون ادي نظملدم 
  ونثريم حتى برد ور  انتلى ك مص ولم يحدت  إليدص بكثدرة اسدتعمالص إ  مدن قمدر

يمتددص تددن اختددراة المعدداني التددي يددي كددالن وم الزايددرة اددي داددق األلفدداظ وإاا خودد  
بيو  األلفاظ من سكان المعاني تنزل  منزلة األط   البالية وما دحوى قو  الفاحد  
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ينا إنما الدار قب  بالسكان ثم بعدد السدكان بدال يران اد اا مدا األرواح شدرديا الحتدف 
م ح الدين المدفدي يستسدمن ورمدص ويظندص شدحما  يخامااا يراد باألبدان وكان الش

ايشددبر داكددارل منددص ويمدد  بطددون دادداترل ويدد تي ايددص بتراكيددب تخددف تنددديا   ميددد 
 المخور كقولص غفر هللا لص

ونم اي دمدان بالحبيدب و  تخدف لقدابط واف ادي لقدات طواشدي وقولدص وكدم سداق ادي 
وإنددي إاا كددان الفددراق  الظومددات والويدد  شددايد رواحدد  واط اددي رواح لددواط وقولددص

معانددي مطددالر ندات اددي مطدا  تنددات وقولددص ادي الددراح وكدم دلبسدد  نفسدي الفتددى بعددد 
نوريا مدارة قار اي مدار تقار وقولص إاا  رح العشاق قالوا دقم  اي مدار  راح 
اي مدارج راح وقولص وكم شم  لما قس  مقدار ودكم بدوارق يدا  ادي بدوار قيدا  

لدايا وتديا مطار اراف   مطارف راف وقولص ثند  نحدول وقولص و  تفتحن باب ال
األغمدان قامدة لينلدا طدواتن شداط ادي طددواة نشداط وقولدص ومدر تودى غيدري سددقام 
ومحة ولم يبر قان مث  اي يرقان وردي  بخط الشيخ بدر الدين البشتكي تح  يداا 

دن  البي  والاي قبودص ويدو الحدعيف باليرقدان ودن مدن الد  مبومدص مدن الدنظم ل ددير
يقعد مر ممار المت دبين انتلى ومنص قولص ا ار ود ره حين  داور  وا تدره امدا 
ااتص مما يروم  نا  وقولص زاروا وزانوا وزادوا ياا ال ندا  الموديل وادي الد  مدن 
الركة ما   يخفى توى دي  الاوق السويم ولو  الخشية من س م األسماة ألورد  لدص 

وقر لص مر الشيخ  ما  الدين ابن نباتة والد  دندص كثيرا من ياا النمط وما دظرف ما 
لما وقف توى كتابص المسمى ب نان ال نا  وقد اشتم  توى كثير من ياا النوة قردل 

  نان الخنا  و ره بينلما بسبب ال  ما يطو  شرحص وياا
مما يؤيد قولي دنص غير مدايبي ومدايب مدن نسد   تودى منوالدص ويع بندي يندا قدو  

تمدر بدن الددوردي رحمدص هللا تعدالى إاا دحببد  نظدم الشدعر ادداختر  الشديخ زيدن الددين
لنظم  ك  سل  اي امتناة و  تقمد م انسة ومكن قواايص وكودص إلدى الطبداة وكدان 
األسعد بن مماتي ديحا ممن لم ي ع  ال نا  لص مايبا ادي نظمدص ومدا دحودى مدا قدا  

ريدب مدا يحكدى دن طبر الم دن  ايدص ندوة قيدادة دو مدا تدره ت ليفدص ل حدرف ومدن غ
الشيخ م ح الدين المفدي مر تلااتص تودى ال ندا  والتزامدص بمدا مدنفص ادي  نسدص 
ودنواتص زاحم ابن مماتي اي لفظ بيتص ومعنال اقا  د  إن مدن تدانى القدري  بطبعدص 
يقود ا رسوص لمن مد واحتشم دلم ترل إن قا  شعرا م انسدا يؤلدف مدا بدين الحدروف 

لمعنى وغالب األلفاظ ولم يتمكن من نظم ال  إ  اي بيتين إاا نظم اانظر كيف دخا ا
دتددى ايلمددا بكثددرة الحشددو مددر قوددة األدب توددى ديوددص ادد ن األسددعد دثبدد  القيددادة لطبددر 
الم ن  والشيخ م ح الدين دثب  الحكم الماكور لمن يعداني نظدم الشدعر وقدد طدا  

معارحددة لمددن الشددرح وتعددين الكدد م توددى ال نددا  ألن الشددروة ايددص يوددزم أل دد  ال
تقدمني من ناظمي البديعيا  دما ياا النوة ا ندص مدا سدمي  ناسدا إ  لم ديت حدروف 
دلفاظص من  ن  واحد ومادة واحدة و  يشترط ايص تماثد   ميدر الحدروف بد  يكفدي 
اي التماث  ما تعرف بص الم انسة ودما اشتقاق ال نا  امنلم مدن يقدو  الت ندي  يدو 

و  الم انسة المفاتودة مدن ال دن  ديحدا إ  دن إحدده تفعي  من ال ن  ومنلم من يق
الكومتين إاا تشابل  باألخره وقع  بينلما مفاتوة ال نسية وال ندا  ممددر  دان  
ومنلم من يقو  الت ان  التفات  مدن ال دن  ديحدا ألندص ممددر ت دان  الشديبان إاا 
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منزلددة  دخد  اددي  ددن  واحدد ولمددا انقسددم دقسدداما كثيدرة وتنددوة دنواتددا تديددة تنددز 
ال ددن  الدداي يمدددق توددى كدد  واحددد مددن دنواتددص الددو حينبددا  ددن  ودنواتددص التددام 
والمحددرف والممددحف والموفددق ويوددم  ددرا كمددا دن البدددير  ددن  ودنواتددص ال نددا  
والودف والنشدر وا سدتعارة والتوريدة وا سدتخدام وغيددر الد  مدن دندواة البددير ودمددا 

 حدود دنواة ال نا  اقد اختوف 
بديعيين ولكن ن تي بحد ك  واحد مدن األندواة ادي موحدعص ونداكر مدا ايلا تبارا  ال

وقدر ا تفداق تويدص وقدد مددر  بدديعيتي يدال بال ندا  المركدب والمطودق حسدب مددا 
رتبص الشديخ مدفي الددين الحودي ادي بديعيتدص ولكدن ااتدص شدنب التسدمية وإبرازيدا ادي 

كومددة مفددردة  شددعار التوريددة مددن  ددن  التمددز  احددد المركددب دن يكددون دحددد الددركنين
واألخره مركبة من كومتين ويو تودى حدربين اداألو  مدا تشدابص لفظدا وخطدا كقدو  
الشاتر تحنا الددير بنابدص ليد  مدا حد  بندا بدص ومثودص قدو  القابد  نداظرال ايمدا  ندى 
ناظرال دو دتاني دم  بما دودتاني وحفظ  من شديخي الع مدة الشديخ شدم  الددين 

ادي العمددر وا شددتما  مددن ال نددا  المركددب الليتددي الحسددني الن ددوي ودنددا اددي مبدد
المتشابص قو  القاب  مدن دوبيد  ادي ممدر مدن القحداة قدا  ولدص ادي دكد  مواريدث 
اليتددامى ولددص إن رمدد  تدالددة اقدد  م تلدددا مددن تددد لددص درايمددا تدلددص وكددان يقددو    
دترف للما ناظما وما دلطف قو  القاب  يا سيدا حاز رقي بما حباني ودولى دحسن  

لي دحسن  اي الشكر دو  وقا  الع مة شلاب الدين محمود دنشددني الشديخ  برا اق 
شم  الدين محمد بن تبد الوياب لنفسص من المتشابص لفظا وخطا حار اي سقمي من 
بعديم ك  من اي الحي داوه دورقا بعديم   ط  وادي المنحنى وكاا بان الحمى   

 دورقا
ي كتابص المسمى ب ندان ال ندا  مدن يداا ودورد الشيخ م ح الدين المفدي لنفسص ا

النوة قولص يا من إاا ما دتال دي  المدودة دولدم دندا محبد  حقدا إن كند  ادي القدوم دولدم 
وياا النوة لم ياكرل الشيخ مفي الدين ادي بديعيتدص انتلدى الكد م تودى المتشدابص مدن 

و الداي لفظا   خطا ويسمى المفدروق ويد المركب لفظا وخطا والثاني ما يو متشابص
نظمص مفي الدين ادي بديعيتدص كقدو  الشداتر   تعرحدن تودى الدرواة قمديدة مدا لدم 
تكن بالم  اي تلايبلا وإاا ترحد  الشدعر غيدر ملداب تددول مند  وساوسدا تلداي 
بلا ومثوص قو  القاب  يا من تد  بمقوة ودنام  من تنددم كفدي  عود  لد  الفددا دسدياف 

ي غددونا بقمدا  ورحندا بخيبدة دماتد  لندا لحظ  تن دمي ومثودص قدو  ابدن دسدد الفدارق
دالامنا والقرابحا ا  توق منا غاديا نحو حا ة لتس لص تن حا ة والق رابحدا ويحسدن 
ينا قو  دبي الفتل البستي ايص وإن دقر توى رق دناموص دقر بالرق كتاب األنام لص ومدا 

لدرو  لمدا دلطف قو  الع مة شلاب الدين محمود من ياا النوة ولم در مث  نشر ا
 ت قينا ببن  العامري  ره دمعي ودوم  برق ايلا اقا  الرو  اي اا العام ربي
ومددن لطددابف الشدديخ  مددا  الدددين بددن نباتددة قمددرا نددرال دم مويحددا دمددردا ولحاظددص بددين 
ال ددوانل دم رده ومثوددص قددو  شددم  الدددين محمددد بددن العفيددف دسددرة وسددر طالددب 

لو  اق  لص يا تاو  مص مص ومثوص قولدص المعالي بك  واد وك  ملمص وإن لحا تاا   
إن الاي منزلص من سحب دمعي دمرتا لم ددر مدن بعددي يد  حدير تلددي دم رتدى 
ومثوص قولي لوقاحي بلات الدين السبكي رحمص هللا تعدالى كدن كيدف شدب  تدن اللدوه 
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  دنتلددي حتددى تعددود لددي الحيدداة ودندد  يددي ودنشدددني قاحددي القحدداة تقددي الدددين بددن 
بحماة اي مبادئ العمدر وقدد اكدر  بدين يديدص ال ندا  المركدب قود   الحسني الحنفي

لوعدداا  الموددل توددى الدددمر وإ رابددص توددى الخددد نددي  سدد  سددبي  إلددى الن دداة ودة دمددر 
تيوني ت ري للم سوسبي  ومن دنواة ال نا  المركب ندوة يسدمى المرادو ويدو دن 

قددو  الحريددري يكددون دحددد الددركنين  ددزتا مسددتق  واةخددر م ددزد مددن كومددة دخددره ك
والمكددر ملمددا اسددتطع    ت تددص لتقتنددي السددؤدد والمكرمددص وقولددص و  توددص تددن تدداكار 
انبد  وابكددص بدددمر يحداكي المددزن حددا  ممدابص ومثدد  لعينيدد  الحمدام ووقعددص وروتددة 
موقال ومطعم مابص وياا النوة   يخوو من تعسف وتقادة اي التركيب انتلى الكد م 

 ير دن ينا بحثا لطيفا ويو دنص قدتوى ال نا  المركب ودقسامص غ
تقددرر إن ركنددي ال نددا  يتفقددان اددي الوفددظ ويختوفددان اددي المعنددى ألنددص نددوة لفظددي   
معنوي ويو نوة متوسدط بالنسدبة إلدى مدا اوقدص مدن دندواة البددير والتوريدة مدن دتدز 
دنواتدص ودت يدا رتبددة اد اا  عودد  ال ندا  توريدة انحمددر المعنيدان اددي ركدن واحددد 

قادة ال نا  وحرك  األاواق ودبل   خاطر السامر بما دتحفتدص مدن وخوم  من ت
بدير تركيبلا وت ييوص بمريبلا ودنا داكر المثالين ينا ليتحل اي األايان المحيحة دن 
النلار لم يحت  إلى إقامة دلي  قا  ماحب ال نا  المركب دتدن العقيدق سد ل  برقدا 

توريددة وإاا تبسددم حدداحكا لددم دومحددا ددقددام حدداد بالركابددب دو محددى قددا  مدداحب ال
دلتف  إن تاد برقا اي الديا ي دومحا ويندا يحسدن دن يتمثد  بقدو  القابد  ومدن يقد  
لومس  دين الشاا كابص اي الحا  من شما ومثوص قدو  الشداتر ندديمي   تسدقني سدوه 
المرف الو اللني ودة ك سلا دطوسا و  تسقني مدر دندي ومدن التوريدة المركبدة مدا 

ظص ت مة تمرنا القاحي بدر الددين ابدن الددماميني بمدا كتدب بدص إلدى دنشدني من لف
مو نا الحااظ الشيخ شلاب الدين مو  المتد دبين وتمددة المحققدين دبدي العبدا  دحمدد 
بددن ح ددر الشددااعي حمددى ابددن توددى حددوزة الم ددد والعدد  ومددن رام دشددتا  المعددالي 

ومازيدا ا  ابدص شديخنا وحازيا وكم مشك   اي البيان بفلمص تبينلا مدن غيدر ت دب 
المشار إليص بروحي بدرا اي الندا ما دطاة مدن نلدال وقدد حداز المعدالي ازانلدا يسداب  

 دن ينلي تن ال ود نفسص ويا يو قد بر العفاة ومانلا
ومدا دحودى مددا قدا  متمددز  سد ل  مددن لحظدة وحا بددص كالسدلم والقددو  موتددا حسددنا 

نددا ومددن نثددر الشدديخ بدددر الدددين افددوق السددلم مددن لواحظددص وإنقددو  الحا بددان وقدد  ر
المشددار إليددص اددي التوريددة المركبددة يشددير إلددى تقددريظ كتبددص لددبع  ديدد  األدب توددى 
ممنف ساا  لم تمكن تسميتص والتزم اي التقريظ ندوة اأيلدام مدن األو  إلدى اةخدر 
وكتب الشيخ بدر الدين توى ال  الممنف قولص ولقد كن  درت ي بابا ددخ  منص إلدى 

ل لدي المقدر التقدوي بابدا مرت دا ونلد  الطريدق إلدى المددح ااقتفيد  آثدارل التقريظ افت
وايتدددي  حددين رديدد  منل ددا ومثوددص قولددص اددي التقددريظ الدداي كتبددص توددى بددديعيتي يددال 
كتب  ودسياف الخطوب لي  للا إ  ال وابل دغماد والزمن قدد كدادني بسدلام دوتدارل 

فظدص لنفسدص الكريمدة دحدد دتيدان المميبة ورماني بعد دن كاد ومثودص مدا دنشددني مدن ل
العمددر القاحددي م ددد الدددين بددن مكددان  حيددث قددا  دقددو  لحبددي قددم ومدد  يددا معددابي 
كميسة خود حر  السكر ردسلا و  تسص تن شيت إاا ما حكيتلدا اقدام كممدن البدان 
لينا وما سلا ودح ية الشيخ شلاب الدين ابن ح در ادي يداا البداب مدن طدرف األدب 
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بة اي األم  يا ااح  يو اي األحا ي لي  يخوو من ولر مدا ا نلا تورية خفية مرك
مث  قول  لواي يشكو الحبيب دسك  ر ر امص مدرادف دسدك  وبدات مدرادف ر در 
احمددو  التوريددة اددي مددلبات ومددص بددات ومددن الددنظم اددي يدداا النددوة المريددب قددو  
 المعمار وخادم يعوو توى تشاقص برتبة من ال ما  ناللا واسمص ويو الع يدب محسدن

 وكم دموة اي اللوه دسا للا
ومثودص قددو  الشدديخ شدم  الدددين المددزين ادي غدد م مودديل ولدص أل ت مودديل ومودديل   ل 
يحكيص حسنا الو كالبدر اي الد ا يت   قو  قمدي من األندام موديل يكداا يكداا وإ  
ا    ومن نظمي المريب اي ياا النوة تمديتم لقت  حعيف  سم لمير الو د ايكم 

ه وتد حووتص بالسقم لما تعدديتم تويدص ومدا تعدده وقود  ايدص بعدد يندد وبعدد ما تمد
سومى تعطش  إلى رشف ك  العد  المدى وادؤادي يقدو    تطودب الدري مدن الريدق 
بعد يند وسومى وقو  من قميدة مطولة حين قابو  خدل بدموتي دثر  خود  ثدوب 

دم والبيد   خز منمم وانظر اليوم خدل مدر دمدوتي واحد  مدا شدب  مدن تقيدق وتدن
األو  من المعاني المخترتدة التدي لدم يسدبق إليلدا انتلدى مدا دوردتدص مدن الكد م تودى 
ال نددا  المركددب واسددت  ت تددراب  التوريددة ودمددا ال نددا  المطوددق ادد ن لونددا  اددي 
الفرق بينص وبدين المشدتق معدار  وسدمال السدكاكي وغيدرل المتشدابص والمتقدارب لشددة 

منلما يختوف اي الحروف والحركدا  ولكدن الفدرق مشابلتص وقربص من المشتق وك  
بينلما دقيق ق  من دتدى بمدحتص ظدايرا اد ن المشدتق غودط ايدص  ماتدة مدن المدؤلفين 
وتدول ت نيسا ولي  األمر كال  ا ن معنى المشتق ير در إلدى دمد  واحدد والمدراد 
ى من ال نا  اخت ف المعنى اي ركنيص والمطوق ك  ركن منص يباين اةخر اي المعن

ودنا داكر لك  واحد منلما شايدا يزو  بص ا لتبا  االمشتق كقولص تعالى قد  يدا ديلدا 
الكاارون   دتبد ما تعبدون و  دنتم تابدون ما دتبد و  دنا تابد ما تبددتم وقيد  إن 
ما ممدرية دي   دتبد تبادتكم و  تعبددون تبدادتي اعودى كد  تقددير ال ميدر را در 

 ي ا شتقاق را ر إلى دم  واحد ومنص قولصإلى العبادة والمعنى ا
تعالى ومن شدر حاسدد إاا حسدد وقولدص تعدالى إاا وقعد  الواقعدة وقولدص تعدالى دزاد  
اةزاة ومن النظم قدو  تمدرو بدن كوثدوم ادي معوقتدص د    ي لودن دحدد تويندا ان لد  
 اوق  ل  ال ايوينا وما دلطف قو  كشا م اي خادم دسدود مشدلور بدالظوم يدا مشدبلا
اي اعوص لونص لم تحظ ما دو ب  القسمة اعو  من لوند  مسدتخرج والظودم مشدتق مدن 
الظومددة ادد ن النبددي قددا  الظوددم ظومددا  يددوم القيامددة ومددن السددحر الحدد   قددو  بعدد  
المت خرين اي ياا الباب تاتب  طيف الاي ديوه وقو  لص كيف ايتدي  و نل الوي  

لدده السدارين قنددي  اقود  ندار  مسدو  اقدا  آنسد  ندارا مدن  دوانحكم يحديت منلدا
ال وه معنى ولي  للا نور يحيت وياا القو  مقبو  اقا  نسدبتنا ادي الحدا  واحددة 
دنا الخيا  ونار الشوق تخيي  وقد نبص توى ا شتقاق اي قولص نسبتنا اي الحا  واحددة 
وردي  الشيخ شدم  الددين بدن المدابم ادي شدرحص تودى البدردة لمدا انتلدى إلدى قدو  

ظومدد  سددنة مددن دحيددا الظدد م إلددى دن اشددتك  قدددمال الحددر مددن ورم قددا  الممددنف 
ظوم  وظ م  نا  اشتقاق ويو كقولص تعالى ودسوم  مدر سدويمان قود  دمدا ظومد  
وظدد م ااشددتقاق بدد  خدد ف ودسددوم  مددر سددويمان  نددا  مطوددق ألنددص لددم ير ددر اددي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 25 

انتلدى  شدوايد البدديعيين تودى ال ندا  المطودق المعندى إلدى دمد  واحدد ويدو دتظدم
 الك م توى المشتق ودما ال نا  المطوق اوشدة تشابلص بالمشتق يويم

دحددد ركنيددص دن دمددولما واحددد ولددي  كددال  كقولددص تعددالى وإن يددرد  بخيددر ادد  راد 
لفحوص وكقولص تعالى ليريص كيف يواري سودة دخيص ومنص ما كتب بص إلى الم مون ادي 

 ايبا إ  دايبدص و  مدا  إ  مدا  حق تام  لص ويو ا ن ما تر  احة إ  احلا و 
تويص و  ارسا إ  ااترسدص و  دارا إ  دداريدا موكدا و  غودة إ  غولدا و  حديعة إ  
حيعلا و  تقارا إ  تقرل و  حا  إ  دحالدص و   ودي  إ  د د ل و  دقيقدا إ  دقدص 

ان إلدى دمد  الال األركان ينا شوايد توى ال نا  المطودق لدي  ايلدا ركندان ير عد
واحدد كالمشدتق بد   ميددر مدا اكرندا دسدمات د نددا  ويدي محمولدة تودى دم ا شددتقاق 
ومث  ال  مدن الدنظم قدو  الشداتر تدرب تدرايم دت مدين تدن القدره متندزلين تودى 
الحيوف النز  ا قم  بين األزد غير مزود ورحو  تن خو ن غيدر مخدو  ومثودص 

ينفرل تن ومونا نفر حفيرتال توى  قو  اةخر ب انب الكرخ من بمداد تن لنا ظبي
قتودي تظاارتددا يدا مددن رده شداترا دوده بددص الشدعر ومددا دحودى قددو  القابد  سددوم توددى 
الربر من سومى باي سوم االث ثة تنان  نسلا مطوق اي المطوق وقا  اةخدر ود داد 

اكن ر د  ر ودص ادي الثدره ويامدة  إاا دتطشت  دكف الوبام كفت  القناتة شبعا وريا
اي الثريا وما دحودى قدو  دبدي ادرا  ادي يداا الندوة امدا السد ف دزديتندي بد  يمتص 

 سوالفص و  الشمو  ديتني ب  شمابوص
ومثوص قو  الماحب بلات الدين زيير يا من لعب  بص شمو  مدا دلطدف يدال الشدماب  
ولوبحتري وإاا ما رياح  ود  يب  مار قو  العداو  ايلدا يبدات ويحسدن يندا قدو  

محمدد بددن العفيدف درا  ايمتودي قوبدي سددرورا ودخشدى دن تشدط بدد  الشداب الظريدف 
الديار ا ر واي ر ومد و  تموني رحدي  بد ن ت دور ودند   دار ومدا دحسدن مدا 
قا  الشيخ شدرف الددين تبدد العزيدز األنمداري شديخ شديوخ حمداة رحمدص هللا تعدالى 

دني بمنددص وكرمددص تددولى شددبابي اددولى المددرام و زم شدديبي لددزوم المددريم ولددو لددم يمدد
بازيص لما مارمتني ملاة المريم انتلى الك م توى المطوق وتوى الفدرق بيندص وبدين 
المشتق منص نظما ونثرا وقد رسم لي دن دثب  اي بديعيتي يال دبيا  مدن تقددمني ادي 
النظم كالشيخ مفي الددين الحودي والشديخ تدز الددين المومدوي ومدا ورد ادي بديعيدة 

ليشايد المت م  اي ياا الميدان م ره السوابق ا ن العميان من القدر الاي استعموول 
الشيخ مفي الدين  مر بين ال نا  المركدب والمطودق ادي بيد  واحدد ويدو المطودر 
اقا  إن  ب  سوعا اس  تن  يرة العوم ودقر الس م توى ترب بداي سدوم والعميدان 

بدالعقيق لم ي توا اي البي  إ  بنوة واحد اقالوا اي المركب دة تن  سومى وسد  مدا 
  ره ودم سوعا وس  تن ديوص القدم

وقالوا اي ال نا  المطوق  دار الزمدان اكفدوا  دورل وكفدوا ويد  دحدام لدده تدرب 
توى دحم االمطوق ف دحام ودحم ودما  ار و دور امشدتق ولكدن لدم يخدف مدا ادي 

 البيتين من الثق  مر خفة ا لتزام وبي  الشيخ تز الدين الموموي
بشاا قد دطوقتص دمام الحي تن دمم االشديخ دتدى بدالنوتين  احيي سومى وس  ما ركب 

اي بي  واحدد ووره با سدمين مدن  دن  المدز  ومدر الد  توطدف وتحدات  توديلم 
واحتشم وبيتي تقدم اكرل ولكن دت  الحرورة إلى اكرل ينا حسدب المرسدوم ويدو 
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بدداا سددر بددي اسددربي طوقددوا وطنددي وركبددوا اددي حددووتي مطوددق السددقم واددي تسددمية 
وة ينا ما يمني تن التنبيص تويلما وقد تقدم الشدرح تودى كد  واحدد منلمدا والشديخ الن

مفي الدين والعميان لم يثق  التقييد بتسمية النوة للم كاي  مدر دن يكدون مدوره بدص 
من  ن  المز  وشتان بين تالم اأط ق والتقييد بحيق ياا الخناق ألن الرقيدق لدم 

تتقص وهللا المسؤو  دن يقيم لنا سدوق القبدو  ادي يقم لص سوق ب  يمدق إاا ما ادتى 
متا ر الرقة ا ن الشيخ مفي الدين قا  اي خطبتص مر إط ق قيادل اانظر ديلا العالم 
األديب إلى غزارة ال مر ويدي حدمن الرياقدة ادي السدمر ثدم قدا  بعدد الد  ودة كد  

موفدق مو  غير موتي ا نني دنا المابل المحكدي واةخدر المدده اكدر ال ندا  ال
ورم  توفيق مبري كي دره قدمي يسدعى معدي اسدعى لكدن دراق دمدي حدد الموفدق 
دن يكون ك  من الركنين مركبا من كومتين وياا يو الفرق بيندص وبدين المركدب وقد  
من داردل تنص وغالب المؤلفين ما ارقوا بينلمدا بد  تددوا كد  واحدد منلمدا مركبدا إ  

 سموا الموفق مركبا والمركب موفقا الحاتمي وابن رشيق ودمثاللما ولعمري لو
لكان دقرب إلى المطابقة اي التسمية ألن الموفق مركب ادي الدركنين والمركدب ركدن 
واحد كومة مفردة والثاني مركب مدن كومتدين ويداا يدو التوفيدق ومدا دلدم بدالموفق دحدد 
من دمحاب البديعيا  غير الشيخ مفي الدين الحوي وما اا  إ  دنص قا  ادي خطبدة 

يعيتص دنلا نتي ة سبعين كتابا اي ياا الفن ويداا دليد  تودى إندص لمدا تارحدص الشديخ بد
تز الدين والتزم تسمية األنواة التي اكريا الشيخ مفي الدين لم ي د بددا مدن نظمدص 
أل   المعارحة ولكن نح  ايص بيتا من ال با  وسي تي ودما العميان ا نلم تدول ادي 

نددا وكددال  بقيددة دبيدداتلم اددي دنددواة ال نددا  تعددين بددديعيتلم اددي المركددب ااختمددرتص ي
اختمداريا ادد نلم لدم يدد توا اددي البيد  إ  بددالنوة الواحدد ومددن الموفددق ادي الددنظم قددو  
الشاتر وكم ل بال الراغبين إليص من م ا  س ود اي م ال   ود وما دلطف ما قا  

بدالمعرة  القاحي دبو توي تبد الباقي بن دبي حمين اي ياا النوة وقد ولدي القحدات
ويو ابن خم  وتشرين سنة ودقام اي الحكم خم  سدنين ويدو وليد  الحكدم خمسدا 
ويي خم  لعمري والمبا اي العنفوان اوم تحر األتادي قدر شاني و  قالوا ا ن 
قد رشاني وما دحوى قو  الشيخ شرف الدين بن تنين اي ياا الباب خبرويا ب نص مدا 

ي قولدص بعدد المطودر وسدوويا ادي زورة مدن تمده لسوو تنلا ولو ما  مدا ويع بن
خيا  إن تكن لم ت د من الل ر بدا وبي  الحوي اي الموفق اقد حدمن  و دود الددمر 
من تدم للم ولم دستطر مر اا  منر دمي ولدم يمكدن الشديخ مدفي الددين دن يحمدر 
مر الموفق غيرل من دنواة ال نا  اي بي  واحدد لمدا تقددم مدن مدعوبة مسدوكص ويدو 

وقوة ولكن لص رونق وموقر اي الاوق لط وة تركيبص وغرابة دسووبص وبيد  تزيز ال
 الشيخ مفي الدين اي غاية الرقة وا نس ام

غير دن التحريف حكم تويص امار مشوشا والمشوف كد   دن  ت اابدص طرادان مدن 
المنعة اد  يمكدن إطد ق دحدديما تودى اةخدر وبيد  مدفي الددين ت اابدص المحدرف 

ي  الشيخ تز الدين موفدق ظداير سدره وشدان دمدي لمدا  دره مدن والموفق انتلى وب
تيددوني إا وشددى ندددمي يدداا البيدد  ايددص ال نددا  الموفددق توددى المددنعة وتسددميتص توددى 
الشروط الماكورة ولكن ت ز  لعقدادة تركيبدص تدن الطيدران ب  نحدة الفلدم   دحدوم 

ة لو ار لص توى معنى ونظر  بعد ال  اي شرحص او دتص قد قا  إن لفظة موفق مف
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والم رور اي قولص احيدي سدومى وسد  مدا ركبد  بشداا يعندي إن الشداا الداي دطوقتدص 
سومى دمام الحي كان موفقا وبيتي المسؤو  لص من هللا الس مة ورمد  توفيدق مدبري 
كددي دره قدددمي يسددعى معددي اسددعى لكددن دراق دمددي والكدد م اددي رقددة قددولي ورمدد  

لمراميدا    مدن دمدحاب البدديعيا  توفيق مبري إلخ البي  إنما وقر من دمحاب ا
وقد تقدم قولي إن الفرقة النا ية من التعسف والتكودف ادي الدنظم لدم تدر  بال ندا  
إاا دمكند  التوريدة وقدا  المقدر المرحدومي الفخددري ادي التوريدة التدي سدمايا  ناسددا 
موفقا إن اللواتين يا معشوق قد تبثا بالروح وال سدم ادي سدري وادي توندي ادالروح 

بالممددود قدد توفد  وال سدم حوشدي  بالمقمدور ايد  اندي ودنشددني مدن لفظددص تفددي  
لنفسص ت مة تمرل الشيخ بددر الددين الددماميني تددري لمدااا دتدا  قوبدي ادي تسدكر 
الو د ويو اابب دانب ثم اختشى اوااى من ال  الانب اي  تابب ودنشدني من لفظص 

ااي يدا منيتدي ادي الحدب دن لنفسص الكريمة دحد دتيان العمر ابن مكان  كمدا  دومد
 دمبح  مث  الخ   ومو  من سكر اللوه نشوة اارحم معنى ممرما اي  ما 

ومن نظمي اي ياا النوة المريدب رد  حيداة شدبابي قدد قحد  د د  والسدقم قدد زاد 
يداا ويدو ادي  لما ق  ممطبري قال  سرق  نحو  الخمر قو  للا ما يحم  الشيخ

ال نا  الماي  وال حق وايد  اللدم يمد  الددمر لدي كبري انتلى وهللا تز و   دتوم 
ا ره ك حدق الميدث حيدث األر  ادي حدرم المداي  اختودف  ماتدة المدؤلفين ادي 
اسمص ولم يتقرر لص دحسن من يال التسمية ا ن ايلدا مطابقدة لومسدمى ومدا اا  إ  دن 
المدداي  يددو مددا زاد دحددد ركنيددص توددى اةخددر حراددا اددي آخددرل امددار لددص كالدداي  ويددو 

لفرق بينص وبدين المطدرف ويد تي الكد م تودى المطدرف ادي موحدعص االمداي  كقدو  ا
كعب بن زيير ولقد توم  ودن  خير تويمة دن   يقربني اللوه للدوان ومدا دلطدف 
من قا  وس لتلا ب شارة تن حاللا وتوي ايلا لووشاة تيون اتنفس  معدا وقالد  مدا 

ي تمددام يمدددون مددن ديددد تددواص اللددوه إ  اللددوان اددزا  تنددص النددون ومنددص قددو  دبدد
توامم تمو  ب سياف قوا  قواحب وقا  آخر تدايري مدن ديدر مدوار مدوارب 

 لص حسنا  كولن انوب
ومن النثر ا ن حام حام  ألتبات األمور كاف كااد  لممدالل ال ملدور ومثودص اد ن 
س   تن إخوانص سالم من زمانص ومن غراميا  البلا زيير ادي ال ندا  المداي  قولدص 

ميدة دشكو ودشدكر اعودص اات دب لشدا  مندص شداكر طرادي وطدرف الدن م ايد  من ق
ك يما سال وساير ولم يخرج تما نحن ايص قولص منلدا يدا ليد  بددر  حاحدر يدا ليد  
بدددري كددان حاحددر حتددى يبددان لندداظري مددن منلمددا زال وزايددر ومددا دحوددى مددا خددتم 

تي الزيدادة ادي القميدة بقولص بدري درق محاسنا والفدرق مثد  المدبل ظداير وقدد تد 
آخر الماي  بحراين كقو  حسان بن ثاب  وكنا متدى يمدزو النبدي قبيودة نمد   انبيدص 
بالقنا والقنابا ومنص قو  النابمة للا نار  ن بعد دن  تحولوا وزا  بلم مدرف الندوه 
والنوابب النوابب ومنص اي رثات قولص ايدا لد  مدن حدزم وتدزم طوايمدا  ديدد الدرده 

ودرق مددا سددمعتص اددي يدداا البدداب قددو  القابدد  إن البكددات يددو تحدد  المددفا والمددفابل 
الشفات من ال وه بين ال وانل انتلدى الكد م تودى ال ندا  المداي  ودمدا ال حدق اقد  
من ارق بينص وبدين المحدارة والمدراد بالمحدارة يندا المشدابص والفدرق بينلمدا دقيدق 
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كدان الحدرف  ا ن ال حق ينا ما دبد  من دحد ركنيص حرف مدن غيدر مخر دص ومتدى
 المبد  من مخرج المبد  منص

سمي محارتا وإن كان قريبا مندص كدان محدارتا ديحدا ودندا داكدر شدايد كد  منلمدا 
ا ن الفرق بينلما يدق تن كثير من األالام ولم يساتدل تودى ظومدة شدكص غيدر حديات 
الحسدن والمحدارة يدو المتشدابص ادي المخددرج كقولدص تعدالى ويدو إلدى المايدة التددي   

ويم ينلون تنص وين ون تنص ومنص قولص الخي  معقدود ادي نوامديلا الخيدر إلدى تدر  
يددوم القيامددة ومثوددص قددو  بعحددلم البرايددا ديددداف الب يددا ومددن الددنظم قددو  الشددريف 
الرحددي رحمددص هللا   يدداكر الرمدد  إ  حددن ممتددرب لددص إلددى الرمدد  دوطددار ودوطددان 

مي وابن دريد والفدرات قدا  اال م والرات والنون من مخرج واحد تند قطرب وال ر
بعدد  ديدد  األدب اددي كتدداب راف سددلامص بددالعقوق ولددوه مالددص تددن الحقددوق اددالعين 
والحات من مخرج واحد ويع بني قو  الشيخ  ما  الدين بن نباتة اي ياا الباب رق 
النسيم كرقتي من بعدكم اك ننا اي حيكم نتماير ووتدد  بالسدووان واف تدابكم اك نندا 

ر اددالمين والخددات مددن مخددرج واحددد انتلددى الكدد م توددى المحددارة اددي كددابنا نتخدداي
ومقاربص اي مخارج حرواص توى األبدا  وال حق قد تقدم دنص ما دبد  من دحد ركنيص 
حرف من غير مخر ص كقولص تعالى ا ما اليتيم ا  تقلر ودما الساب  ا  تنلر وكتدب 

عتص مكدان العقدد الثمدين بعحلم اي  واب رسالة وم  كتاب  اتناولتص بداليمين ووحد
ومن النظم قدو  البحتدري ود داد إلدى المايدة ت دب الندا   تتزالدي وادي األطدراف 
توفى مناز  األشراف وقعودي تن التقوب واألر  لمثوي رحيبة األكنداف لدي  تدن 

 ثروة بوم  مدايا غير دني امرؤ كفاني كفااي
تؤيدد قدو  البحتدري ادي اكفاني وكفااي يدو ال حدق الداي   يوحدق ويندا نكتدة لطيفدة 

بيتص األو  ويدو ت دب الندا   تتزالدي وادي األطدراف توفدى منداز  األشدراف قيد  
لبعحلم اي دي موحر اي القرآن األطدراف منداز  األشدراف اقدا  ادي قولدص تعدالى 
و ات من دقمى المدينة ر   يسعى قا  يا قوم اتبعوا المرسوين الداا دشدرالم وكدان 

طدراف واألشددراف ممدا نحددن ايدص ومددا دحودى قددو  دبددي يندز  مددن دقمدى المدينددة واأل
ي   العسكري اي ال حق دراتي تح  حاشدية الدديا ي شدقابق و ندة سدقي  مدداما 
وإن اكددر  لددواحظ مقوتيددص حسددب  قووبنددا مطددر  سددلاما وإن مالدد  بعطفيددص شددمو  
سددقانا مددن شددمابوص سددقاما انتلددى الكدد م توددى ال نددا  ال حددق والفددرق بينددص وبدددين 

ومن النا  من يسمي ك  ما اختوف بحرف ت ني  التمدريف سدوات كدان  المحارة
مددن المخددرج دو مددن غيددرل ولكددن رديدد  اسددت  ت الفددرق دنددور و  يشددترط دن يكددون 
اأبدا  اي األو  و  اي الوسدط و  ادي اةخدر اد ن  د  القمدد اأبددا  كيفمدا اتفدق 

والددمر يدام يامد   مفي الدين يشتم  توى الماي  وال حدق ويدو دبيد  وبي  الشيخ
سرب وال سم اي دحم لحم توى وحم وبي  الشيخ تز الدين الموموي ياي  الددمر 
 ار  ارح ب اه ك حق ماحق اةثار اي األكم قا  شيخنا الشيخ شم  الدين الليتي 
وقد تقدم  تر متص لما دنشدتص ياا البي  والاي قبودص بعدد حفظدي للمدا مدن الممدنف 

 لبيتين إلى ال ان ما شكك  اي قولص وبي  بديعيتيبحماة لو تزا دحد ياين ا
واي  اللم يم  الدمر لي ا ره ك حق الميث حيث األر  ادي حدرم االمداي  ادي 
يم ويم  وال حق اي غيث وحيث ال نا  التام والمطدرف يدا سدعد مدا تدم لدي سدعد 
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ا لفظدا يطراني بقربلم وقوي  الحظ لم يوم دما ال نا  التام الدو مدا تماثد  ركندال واتفقد
واختوفا معنى من غير تفداو  ادي تمدحيل تركيبلمدا واخدت ف حركتلمدا سدوات كاندا 
من اسمين دو من اعوين دو من اسم واع  ا نلم قالوا إاا اندتظم ركندال مدن ندوة واحدد 
كاسددمين دو اعوددين سددمي ممدداث  وإن انتظمددا مددن نددوتين كاسددم واعدد  سددمي مسددتواى 

لخدط والحركدة واخت المدا ادي المعندى سدوات و   القمد تماث  الركنين اي الوفظ وا
كانددا مددن اسددمين دو مددن غيددر الدد  ادد ن المددراد دن يكددون ال نددا  تامددا توددى المددفة 
الماكورة من حيث يو دكم  األنواة إبداتا ودسدمايا رتبدة ودوللدا ادي الترتيدب امندص 
قو  اأمام دمير المؤمنين تودي بدن دبدي طالدب كدرم هللا و لدص مدولة الباطد  سداتة 

ولة الحق إلى الساتة وقي  ما وقر ادي القدرآن العظديم غيدر يداين الدركنين ويدو وم
قولص تعالى ويوم تقوم السداتة يقسدم الم رمدون مدا لبثدوا غيدر سداتة ولكدن اسدتخرج 
ابن ح ر من القرآن  ناسا آخر تاما تظيما ويدو قولدص تعدالى يكداد سدنا برقدص يدايب 

  لعبرة ألولي األبمدار ومدن الشدعر قدو  باألبمار يقوب هللا الوي  والنلار إن اي ال
بعحلم ود اد وسميتص يحيى ليحيى اوم يكن إلى رد دمر هللا ايص سبي  ومدن مودل يداا 
النوة قو  ابن الرومي لوسود اي السود آثار تركن بلدا وقعدا مدن البدي  يثندي دتدين 
 امالبي  ومنص قو  دبي الفتل البستي سما وحمى بني سام وحام اوي  كمثوص سام وح

دما دبو الفتل ا نص ثابر توى استعما  ال نا  كثيرا ولكن ما دتوم دنص نظم دحسدن مدن 
ياا البي  وقد ت م  بص نوة ال نا  وكاد دن يكون تورية ومدا دحسدن قدو  المعدري 
ايص ودحشمص لم نوق غير  إنسانا ي ا بص ا  برح  لعين الدير إنسانا ومطور الشديخ 

ة التي تار  بلا المتنبدي وامتددح بلدا السدوطان المود  مفي الدين اي قميدتص البابي
النامر سقى هللا تلدل حسن اي ياا الباب ويو دسبون من اوق النلود اواببا اتدركن 
حبا  القووب اواببا ومن محاسنلا تاتبتدص اتحدر   و ناتدص وازور دلحاظدا وقطدب 

ومطودر قمديدة حا با ا اابني الخد الكوديم وطرادص او الندون إا ايدب المدداة مماحدبا 
ابددن نباتددة التددي امتدددح بلددا المودد  األاحدد  مدداحب حمدداة غايددة اددي يدداا النددوة وقددد 
تار  دبا الطيب المتنبي ولكن دتى ايلا بما لو سمعص دبدو العد ت لر در تدن ديدوان 
دحمد ودقر بمع زا  محمد امطور المتنبي درق توى درق ومثوي ي رق و دوه يزيدد 

ا ب  اي  بدمر تيني دشرق إ  ودند  مدن المزالدة وتبرة تترقرق ومطور ابن نباتة م
دشددرق وأل دد  إطنددابي اددي يددال القمدديدة تعددين إيددراد شدديت مددن محاسددنلا ينددا امنلددا 
دنفق  تيني اي البكات وحباا تين توى مرده  مال  تنفق وتكاثر  اي ال فدن دن دم 

 مشرق ددمعي اك ن غرب ال فن مني
اللوه دتشوق قسما بمن  ع  األسى ودخااني اي  العاو  وما دره دني ل ور  اي 

بد  لدداة والددمر راحددة مدن يحددب ويعشدق إن العدداو  يدو المبددي وإن مدن يفنددي تويدد  
حياتص لمواق لي من نميب يوا  سلم واار وسلام سدحر مدن  فوند  ترشدق يمتدار 
مددن دمعددي تويدد  اووا البكددا اات ددب لددص مددن سدداب  يتمدددق ولقددد سددقي  بكدد   ايدد  

اد  سدقوا وحدمم  مدن تطفيد  غمدن م حدة بدالحوي مدامة اي غيظ تاالي تويد  
يزير والم ب  يورق وقرد  من خدي  بعد ت م  خطابص حب القووب معوق ورزق  
من  فني  ما حسد الوره حظي تويص ويو رزق حيق ونعم  بالواا  ويي  ديددة 
ولبسد  ثدوب الددراح ويدو معتدق اددي ليد  دادراح كدد ن ي لدص لوشدرب مددا بدين الندددامى 
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ستطا  الف ر يطعن ادي الدد ى الدو السدنان دو العددو األزرق يدا حبداا زورق حتى ا
لي  نبير بدص الكدره لكنندا   تدن رحدا نتفدرق حيدث الشدباب إلدى المسدرة راكد    
يسدتقر وطالددب   يراددق مدا سددرني دن الكميدد  يحثلددا نحدوي السددقاة ودن اددودي دبوددق 

عدار تدن طدو  مدا زار الحنا ون ه الحبيب وتادني درق توى درق ومثوي يد رق وال
دوردتددص واحددل لمرابددة دسددووبلا غددز  ومدددحا منلددا اددي المدددح قددوم لدداكرايم توددى 
مددحف العدد  دمدد  الفخددار وكدد  اكددر موحددق المودد  بعدد  ديدداريم اوينزلددوا والددن م 
بع   دوديم اويرتقوا إن يس ر الدين الحنيف بمدحلم ا نص ب بي الفتوح مطوق دو 

بقدات داحدولم بقدوا مد   موايبدص القودوب ملابدة يبق ماحيلم توى سنن الواا ا نلم ب
 االقوب قب  الطرف ايلا مطرق

وك نمددا دق مددص بسددواديا غربددان بددين اددي الخددزابن تنعددق   تيددب ايددص سددوه العددزابم 
قمر  تنلا الكواكب ويي بعد تحودق منلدا يدا ديلدا المود  المكمد  احدوص وقيد  مدن 

ر ب دكم   ينفق داكرتندا زمدن حدق إلي  تحدق وبقي  لومداح ت وب تيسلم  وبا بمي
المؤيدد   تددد  مثددوال باكيددة الممامدة تشددلق حتددى ت ددر بدص ايددو  حديقددة دكماملددا بيددد 
النسدديم تفتددق منلددا وبديعددة كددالرو  إ  دنلددا ت وددى ب ارحددة السددماة وتنشددق نظمتلددا 
تقدا بدون مثالص اي النظم شاب من الوليدد المفدرق   احد  لدي ايلدا وبحدر  قدااف 

يقو  لونا  انفقوا من تف بيت  قد در   اطار لي اي الخااقين  ناح  درر المفات
اكر  يخفق ولكم توق  مدن القدري  مدناتة مدا كند  لدو كم بلدا دتعودق لكدم الدو  
مني ألن نداكم اي ك  حادثدة لفقدري يعتدق ومدن مطدالعي ادي ال ندا  التدام قدولي يدا 

يال القميدة كتبد  بلدا مدن طيب األخبار يا ريل المبا يا من إليص ك  قوب قد مبا و
القايرة المحروسة سنة اثنتين وثمانمابة إلى القاحي تاج الدين بن البدارزي مداحب 
دواوين اأنشات الشريف تشوقا إليص وإلى حماة المحروسة وقو  بعد المطور دخاطدب 
 النسيم بما يو درق منص يا مادق األنفا  يا دي  الاكا يا طاير األايا  كم ل  من نبا

من نرال تبارة تن حا ر يا روح ن د مرحبا ب  مرحبا يا نسمة الخيدر الداي مدن يا 
طيبص نتنشق األخبار تدن تود  الربدا بداا إن رنحد  ايود  بدالحمى وورد  شدعبا مدن 
دموتي معشبا ويزز  ايص ك  تود دراكة دححى بلاتي  الثمور مطيبدا ولثمد  مدن 

خو  ك  خبات زير قد غدا بددموة ثمر األقاحي مبسما دبده بدر الط  ثمرا دشنبا ود
د فددان الممددام مطنبددا وطرقدد  حددي العامريددة ظامبددا انعمدد  اددي الددوادي بريددا زينبددا 
وحمود  مدن نشدر الخزامددى نقحدة مشدمولة بالطيدب مددن اا  الخبدا تد  بالعدايب ادد ن 
مح ددر تينددص دحددحى لمددا حموتددص مترقبددا وامددحب تبيددر المسدد  منددص ا نددص لشددوارد 

تنسددم  الشدداا وتعطددر  مندد  الددايو  وطبدد  يددا ريددل المددز ن دحددحى مشددربا وإاا 
المبا ترج تودى وادي حمداة بسدحرة متيممدا مندص مدعيدا طيبدا واحمد  لندا ادي طدي 
برد  نشرل ابمير اا  الطيب لن نتطيبا واسرة إلي وداو اي ممر بص قوبا توى نار 
 البعدداد مقوبددا ا اا  السددفل والددوادي الدداي مددا زا  رو  األندد  ايددص مخمددبا ودنعددم
بممر نسبة لكن دره وادي حماة ولطفص لدي دنسدبا در  رحدع  بلدا ثددي شدبيبتي 
ومز   لااتي بكاسا  المبا يا ساكني ممنى حماة وحقكم من بعدكم مدا اقد  تيشدا 
طيبا وملال  الحرمان تمنر تبدكم من دن ينا  من الت قي مطوبا وإاا اشتلي  السدير 

ا وقدد التفد  إليدد  يدا ديدري يطددو  نحدو ديداركم قدرد النددوه لدي ادي األواخدر مددن سدب
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تعتبي ويحق لي دن دتتبا قرر  لي طو  الشتا  وظيفة و عو  دمعدي ادي الخددود 
 مرتبا ودسرتني لكن بحق محمد يا دير كن اي مخومي متسببا

لدم دلدق غيريمدا لقوبدي مطوبدا مدولى إاا قمدد الزمدان بوحندص  امحمدد ومديندة قدد حولدا
تبددة نمددب السددعود بيوتلددا مددن اددوق يددام خفحددي غدددا تددن راددر قدددري معربددا او ر

الفرقدين وطنبا واحاب  دمس  توى حو  العووم برقملا الزايي طرازا مايبا وكتابة 
منسوبة لكن إلى تين الكما  وحقلا دن تنسبا وإاا تسنم اروة من منبدر لخطابدة ادابن 
الخطيددب ينددا يبددا مددن بيدد  احدد  قددد تودد  طبقاتددص ودرال لوعوددم الشددريف مبوبددا وإاا 

ف  لحا ة اي بابص توقال بابا لون اح م ربا يا كاتب األسرار يا من احدوص قدد  مد  وق
الدنيا وزان المنمبا دق م  السمر الرشاق إاا انثن  دغن  نلار الخطدب تدن بدي  
الظبددا سددود العيددون ك نمددا دلحاظلددا قددد كحودد  بسددواد دحددداق الظبددا لكددن إلددى و ددص 

وسره نسيم الداوق ادي قمدباتلا امددا  الطرو  إاا رن  دبد  لنا سحرا ح   طيبا
بلا بين األنام مشيبا ا    اا إن ر ع  دقواللا لدم نودق إ  مرقمدا دو مطربدا ر در 
إلى ما كنا ايص من ال نا  التام ومن نظمي ايص ديحا مر زيادة التوريدة طوبد  تقبيد  

كدر من دحب وقد دنكر  اي الخد نقطة حسنص ارق لي قوبص وقا  إاا لثم  خدي   تن
الحسنص انتلى الك م توى ال نا  التام وقد تقدم قولي إن  مير ما نلو  من شدرابلم 
المااي لم يرحوا بال نا  التام إاا دمكن استدرا  التوريدة مدن ركنيدص لعوملدم بعودو 
رتبتلا تنص والتفا  األاواق المحيحة السويمة إلى حسن موقعلا وإاا را ع  النظر 

مددول مدن التوريدة  ناسددا تامدا امدن الدد  قدو  الشدديخ ادي ك ملدم و ددد  غالدب مدا نظ
 مدر الدين ابن الوكي  من دو بي 

كم قا  معداطفي حكتلدا األسد  والبدي  سدرقن ماحوتدص المقد  واةن دوامدري توديلم 
حكم  البي  تحد والقنا تعتق  افي تحد وتعتق   ناسان تامان إاا دبطود  ا شدترا  

ريدق مدن لدص رغبدة ادي ال ندا  ومثودص ودبرز  ك  من الركنين اي موحعص تودى ط
قو  محيي الدين بدن تبدد الظداير ادي كدوز واي دان بد  سدمر لدص قودب بد  قودب إاا 
استولى توى حدب اقد  مدا شدب  ادي المدب ومثودص قدو  بددر الددين يوسدف بدن لؤلدؤ 
الايبي تعشقتص لدن القوام ملفلفا شلي الومى دحوه المراشدف دشدنبا وقدالوا بددا حدب 

ايا حسنص و لا إلي محببا ومثوص قو  الشديخ شدرف الددين األنمداري الشباب بو لص 
شيخ شيوخ حمداة لندا مدن ربدة الخدالين  دارل توامد  تدارة وتمدد تدارة تعداموني بمدا 
يحوو وتووي ولكدن لدي  ادي  دواي مدرارل ومثودص قدو  الشديخ ظليدر الددين البدارزي 

التدر  دو يد  دند  سقى هللا ثرال يا لحية الحدب التدي طدا  للدا توفتدي يد  دند  مسد  
مس  نبتي ومثوص قو  الشيخ ت ت الدين الوداتي دثخن  تينلا ال راح و  إثم تويلا 

 ألنلا نعسات زاد اي تشقلا  نوني اقالوا ما بلاا اقو  بي سودات
ومثوص قو  لسدان الددين بدن الخطيدب  ود  المدولى لتسدويم الدوره ولفمد  البدرد ادي 

ا قود  يداا اليدوم بدرد وسد م ومثودص قدو  الشديخ ال و احتكام ا اا مدا سد لوا تدن يومند
سراج الدين الدوراق اديمن بخد  بدالراح والتوريدة ث ثيدة ويدو   تطمعدن براحدة مدن 
معشددر سددادوا بميددر مددقثر السددادا  قطعدد  تددن المعددروف ديددديلم وقددد سددرقوا العدد  
اخو  من الراحا  ومثوص قدو  نمدير الددين الحمدامي لدي مندز  معروادص ينلد  غيثدا 

حب دقب  اا العار بص ودقب  ال ار ال ندب ومثودص قدو  شدلاب الددين الحدا بي لدص كالس
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تين للا غز  وغزو مكحوة ولي تين تباكد  وحاكد  ادي اعابولدا المواحدي ايدا لد  
مقوة غزل  وحاك  ومثودص قدو  ابدن الدوردي قالد  إاا كند  تر دو ومدوي وتخشدى 

المدابم ي در   نفوري مف ورد خدي وإ  د دور ناديد   دوري ومثودص قدو  ابدن
ا حشابي لاا  توقد   مرا وليس  اي المحبة ااترل ياا وتحرمني الثقي  اللوه من 
اا الاي يرحى بنار اللا رل ومثوص قو  ابن نباتة اي المو  المؤيد ماحب حمداة لندا 
مو  قد قاسمتنا يباتص انثر العطا منص ونظم الثنا منا ياكرنا دخبار معن ب ودل وننشدي 

 لنا معنى لص لفظا اينشي
ومثوص قولص ويو دتدد  شدايد ادي يداا البداب دمعدي تويد  م دان  قوبدي ادانظر تودى 
الحالين اي المب ااكر الت ان  ينا دحد  زمدي التوريدة والددمر يدو الد زم اةخدر 
وقددد نبلنددا الشدديخ  مددا  الدددين توددى دنددص لددم يددر  بال نددا  ويؤيددد الدد  قولددص توددى 

نر   دلحاظص اي م و  ما ايص ما نكرل اقود  الحالين ومنص قو  القيراطي دباح لي 
ورد الخد  د لي بص ديحا اقا  الك  اي الححرل ومثوص قو  بدر الدين بن المداحب 
اتن  بنب  من توار  خدل الا دندا ادي قيدد المدرام دسدير ومدا كدان لدي بالعشدق قدط 
 تعوق و  باللوه قب  العاار شعور ومثوص قو  م ح الدين المفدي إن لم تمددقني
تمدق بالكره ليزورني ايص الخيا  الزاب  وانظر إلى اقري لومو  واغتدنم د دري 
وق  لودمر قف يا ساب  ومثوص قو  ابن دبي ح وة يا ماح قد ححر الشراب ومنيتدي 
وحظي  بعد الل ر باأينا  وكسا العاار الخد حسنا ااسقني وا ع  حديث  كودص ادي 

مبح  ادي العدالم دت وبدة تندد اوي الكا  وما دظرف قو  يحيى الخباز الحموي د
المعقو  والفلم  دي حموي ااسمعوا وات بوا ومدا كفدى حتدى دبدي دمدي ومثودص قدو  
المعمار قد ب  من كربي لفقد النسا داور كالتنور من ناريص وقد طمى المدات امدن لدي 

 ب ن دحم  بال ود توى  اريص
إاا رديد  دقمدار تدم ومثوص قو  الشيخ شرف الدين حسن المشلور بالزغاري قي  لدي 

تن بدور السمات لوطرف تولدي دي و دص دحدنا  قود  دتدوني اسدقامي قدد مدل مدن 
ك  و ص ومثوص قو  تز الدين الموموي حديث تاار الحب باد وساقص لص دو ص تبدي 

دره دننا نممي إلى الحسن دابما ا بده لنا اا  الحدديث وسداقص ومثودص  لقوبي اشتياقص
إا يمد  ايدص بخدد خود  ايدص الشدعر نمد  دتعدرف خددل  قو  ابن مكان  يقدو  معدابي

لوعشق دي  اقو  لص نعم دي  وسل  ودنشدني من لفظص لنفسدص بقيدة السدوف ومدا كدان 
لوفروة النباتية نعم الخوف الشيخ زين الدين دبو بكر بن الع مدي تدين كتداب اأنشدات 

سددنة إحددده  الشددريف بالددديار الممددرية وقددد تمثودد  بددين يديددص بالقددايرة المحروسددة
وثمانمابة وطالبتدص بشديت مدن لفظدص ادي المواليدا ا ندص كدان إمدام انوندص المتشدعبة اقدا  
لوحب قالوا معنا  الاي دابوتو  دلو بقبودة اقوبدو ايد  خبوتدو اقدا  دقسدم لدو دن البدو  
سبوتو وما  لوشرق مادرتو وقبوتو ومنص قو  ابن خطيب داريا تقو  وقدد دتتندي اا  

ي ال مددوح يسددر  دن دروح إليدص د ددري اقودد  للدا خدداي مددالي يدوم مخبددرة تددن الظبد
وروحي ومنص قو  بدر الدين الدماميني قم بنا نركب طرف الولو سبقا لومدام واثن يا 

 ماح تناني لكمي  ول ام
ومثوص قو  ابن ح در سد لوا تدن تاشدق ادي قمدر بداد سدنال دسدقمتص مقوتدال قود    بد  

 ارية ألن دمعدي مدن طدو  البكدا نشدفا اقدا  شفتال ومثوص قولي تاتبتص ودموتي غير 
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لم در وكف الدمر قو  لص حسيب  هللا يا بددر الدد ى وكفدى ولدم دسدتطرد إلدى يداا إ  
لت ييد قولي إن  مير مدن نسد   تودى مندواللم لدم يرحدوا بال ندا  التدام إاا دمكند  

سدطور التورية التامة ومدبل الفدرق بينلمدا بحمدد هللا ظداير وبددر مثالدص ادي ليدالي ال
ساار انتلى ما دوردتص من محاسن التورية التامة وو وب تقديملا توى ال نا  التدام 
إاا كان تند الناظم يقظة وكدان ممدن يميد  إلدى يداا المدايب ودمدا ال ندا  المطدرف 
الو ما زاد دحد ركنيص توى اةخر حراا اي طراص األو  وياا يدو الفدرق بيندص وبدين 

تكون اي آخرل ودمدا المطدرف اتكدون زيادتدص ادي دولدص الماي  ا ن الزيادة اي الماي  
لتمددير لددص كددالطرف ويسددمى الندداقص والمددردف واددي تسددميتص اخددت ف كثيددر ولكددن 
مطابقددة المطددرف اددي التسددمية طراددة كقولددص تعددالى والتفدد  السدداق بالسدداق إلددى ربدد  
يومبددا المسدداق والزيددادة تددارة تكددون اددي دو  الددركن الثدداني كمددا تقدددم وتددارة اددي دو  

لددركن األو  كقددو  دبددي الفددتل البسددتي دبددا العبددا    تحسددب بدد ني بشدديت مددن حوددى ا
األشعار تاري اوي طبر كسوسا  معدين ز   مدن اره اأح دار  داري إا مدا كبد  
األدوار زندا اوي زند توى األدوار واري ومثوص وكم سدبق  مندص إلدي تدوارف ثندابي 

ري تودى تود  الوطدابف توى تو  العوارف وارف وكدم غدرر مدن بدرل ولطدابف اشدك
 طابف

ومثوددص قددو  القابدد  قددام يسددعى مددا بددين شددرب دتددزل مددن بنددي التددر  دغيددد ايددص تددزل 
وقميدة ياا المطور رديتلا اي بع  التدااكر بخدط الشدلاب محمدود ولدم دتدرف للدا 
ناظما ودت بني ايلا دبيدا  منلدا يقدظ مدا يشدير طدرف إليدص بمدرام إ  ويعدرف رمدزل 

تنددص دلحاظددص المددرا  بممددزل ومددن نظددم ابددن نباتددة الدداي  كومددا تفعدد  المددوارم تمنددي
 عوص نفثا تطف  ك مثا  القسي حوا با ارم  غداة البين قوبا وا با ومثوص قولي وهللا 
ما يب النسيم بحا ر إ  ترقرق مدمعي بمحا ري انتلدى الكد م تودى ال ندا  التدام 

قولدص مدن شد نص  والمطرف ويما اي بي  البديعية ظايران وبيد  مدفي الددين الحودي
حم  دتبات اللوه كمدا إاا يم ش نص بالدمر لم يوم وبيد  تدز الددين المومدوي مدا ندم 
لوعين دن  حين طرالا مرده الحبيب ببا  العين لم يودم وبيتدي يسدعد مدا تدم لدي سدعد 
يطراني بقربلم وقوي  الحظ لم يوم ولومت م  دن يستحوي ويست وي ما يظلر اي مدرآة 

ادة اأنماف ال نا  الممحف والمحدرف يد  مدن يفدي ويقدي اوقص و  يمي  تن  
 إن محفوا تالي وحراوا ودتوا بالكوم اي الكوم

يفي ويقي ايلما  نا  التمحيف ومنلم من يسميص  نا  الخط ويو ما تماث  ركندال 
خطددا واختوفددا لفظددا والمقدددم اددي يدداا قولددص تعددالى والدداي يددو يطعمنددي ويسددقين وإاا 

و  النبي لعوي بن دبي طالدب كدرم هللا و لدص قمدر ثوبد  مرح  الو يشفين ومنص ق
ا نص دنقى ودتقى ودبقى وقو  النبي حين سمر ر   ينشدد تودى سدبي  ا اتخدار وقيد  
س لص تن نسبص اقدا  إندي امدرؤ حميدري حدين تنسدبني   مدن ربيعدة آبدابي و  محدر 

طداب رحدي اقا  لص النبي ال  وهللا دألم ل د  ودقد  لحدد  ومندص قدو  تمدر بدن الخ
هللا تنص لو كن  تا را ما اختر  غير العطدر إن اداتني ربحدص لدم تفتندي ريحدة ومندص 
قو  القاحي الفاح  اي بع  رسا تص ا نتم يا بني ديوب ديديكم آادة دنفد  األمدوا  
كما دن سيواكم آاة دنف  األبطا  اوو موكتم الدير  متطيتم لياليص ددايم وقوددتم بدي  

شموسددص ودقمددارل دندانير ودرايددم ودوقدداتكم دتددرا  ومددقتم إ  ديامدص مددوارم وويبددتم 
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توى األموا  الي مقثم وال ود خاتم اي ديديكم ونف  حاتم نقف اي ال  الخاتم وقا  
دي  األدب خوف الوتد خوق الوتد واألربعدة دركدان بميدر حشدو ويدو غايدة ادي يداا 

اودي  للدم مفدر  الباب ومن النظم قدو  الشداتر اد ن حودو اودي  للدم مقدر وإن رحودوا
ومثوص قو  دبي ارا  من بحر  ود  دغترف وبفح  توم  دتتدرف ولدم داكدر يندا 
من  نا  التمحيف إ  االنوة السالم من اخت ف الحركة بالتحريف ا نص إاا ا تمر 
ايص النوتان مار مشوشا كقدو  الحريدري زيند  زيندب بقدد يقدد الداا ايدص التحريدف 

اا ت اابلما نوتان من الت ني  ولم يخوما لواحدد والتمحيف وقد تقدم دن الركنين إ
كددان ال نددا  مشوشددا ومثوددص قددو  دبددي تمددام اددي حدددل الحددد بددين ال ددد والوعددب ومددن 
الممحف السالم ما كتب  بص إلى المقر المخدومي اخر الدين بن مكان  اي رسدالتي 

 التي اكر  ايلا حريق دمشق ويو ودحح  دوقا  الربوة بعد ال  العيف
ليسر تسيرل ولقد كان ديولا اي ظ  ممدود ومدات مسدكوب وااكلدة كثيدرة الخح  وا

اعددب  بعددد الدد  ثمددر روحددلا الباسددم وحدداة مددن غيددر توريددة تطددرل الناسددم ومددن 
غراميا  البلات زييدر ولطابفدص ادي ال ندا  الممدحف قولدص ولدي  مشديبا مدا تدرون 

ودق ادي دطدراف بعارحي ا  تمنعوني دن دييم ودطربا وما يو إ  نور ثمر لثمتدص تع
شعري ا للبا ودت بني الت ني  بيني وبينص اوما تبده دشنبا رح  دشديبا ومدا دظدرف 
قو  شم  الدين بن العفيف وقد كنى ب حد الركنين تن اةخر ويدو يدا اا الداي مدد 

ايدص دااب المدرام قوبدص مالد  ادي الل در مدن دليد  لكدن يداي تودو قبدص ولدم  تن محدب
لطااتدص انتلدى الكد م تودى ال ندا  الممدحف ودمدا يطالب ايدص بالتشدويف لظرااتدص و

قولي وحراوا ودتدوا بدالكوم ادي الكودم الداا  ندا  التحريدف ويدو مدا اتفدق ركندال ادي 
تدد الحروف وترتيبلا واختوفا اي الحركا  سوات كاندا مدن اسدمين دو اعودين دو مدن 

ص ويدو اسم واع  دو من غير ال  ا ن القمد اخت ف الحركا  كما تقرر والمقدم ايد
الماية التدي   تددر  قولدص تعدالى ولقدد درسدونا اديلم مندارين ادانظر كيدف كدان تاقبدة 
المنارين و  يقا  إن الوفظين متحدان اي المعنى ألنلما من األناار ا  يكدون بينلمدا 
ت نددي  ادداخت ف المعنددى ظدداير إا المددراد بدداألو  الفدداتوون ويددم الرسدد  وبالثدداني 

تويلم اأناار وقو  النبدي الولدم كمدا حسدن  خوقدي احسدن المفعولون ويم الاين وقر 
خوقددي ومثوددص قددوللم  بددة البددرد  نددة البددرد ومثوددص قددوللم رطددب الرطددب حددرب مددن 
الحرب ومنص قو  القاحي الفاح    زال  المودو  ببابدص وقوادا واألقددار لدص سديواا 

ا سديواي والخوق لص اي دار الدنيا حيواا وديدن ديدن الحدق إاا  دردوا لتقاحديص سديوا
 ومن النظم قو  دبي تمام ين الحمام ا ن كسر  تيااة من حابلن ا نلن حمام

ومددا دحوددى قددو  دبددي العدد ت المعددري لميددري زكدداة مددن  مددا  ادد ن تكددن زكدداة  مددا  
اااكري ابن سبي  ومثوص قو  ابن الفار  رحمص هللا تعالى ي  نلا  نلدا  تدن لدوم 

لشيخ تبد العزيز شيخ شيوخ حماة لعيندي امرئ لم يوف غير منعم بشقات ومثوص قو  ا
ك  يوم ايص تبرة تميرني ألي  العشق تبرل وغاص يو والقاحي الفاح  اي يداا 
البحر ودظلرا من ياا الروي  واير العقود امن قميد شيخ الشيوخ بحماة إاا غفد  
الوشاة بعث  دمعي ايمدو مرس  من غير اتدرل ت مدة شدقوتي ادي الحدب إندي ثقود  

من طو  تشدرل سد لزم بداب خمدار الثنايدا ليطودق لدي ولدو ادي العمدر سدكرل توي    
وظريددف ينددا قددو  الشدداب الظريددف شددم  الدددين محمددد بددن العفيددف مددن قمدديدة   
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د ازي حبيب قوبي بظومص دنا دحني تويص من قوب دمص  ورل مث  تدلص تند من يلوال 
من غرامياتص اي مثوي وظومص مث  ظومص وما دظرف قو  الماحب بلات الدين زيير 

ياا النوة زيا ورد خدي  لكنص بمير النواظر لم يقطف وقد زتموا دنص محدعف ومدا 
تومددوا دنددص محددعفي ودورد الشدديخ كمددا  الدددين الدددميري اددي كتابددص المسددمى بحيدداة 
الحيوان تندما انتلى إلى اكر الملدا دبياتدا تع بندي ادي يداا البداب دوللدا تدام وآخريدا 

يفلدا تمتدزج بداألاواق ح وتدص المعتدلدة واألبيدا  ل ميدد  مطدرف وبداقي األبيدا  تحر
 بثينة خويوي إن قال  بثينة ما لص دتانا ب  وتد اقو  للا للا

دني ويو مشمو  لعظم الاي بص ومنص با  طدو  الويد  يرتدى السلاسدلا بثيندة تدزري 
 ن بالمزالة اي الححى إاا برز  لم تبق يوما بلا بلا للا مقوة كح ت ن د ت خوقدة كد

دبايا الظبي دو دملا ملا ديتني بود قات  ويدو متوفدي وكدم قتود  بدالود مدن وديدا ديدا 
ويع بني قو  من قدا  إن المدديق المددوق دو  العقدد وواسدطة العقدد ومثودص قدوللم 
البدتة شر  الشر  وما دحوى قو  ابن نباتة قوامد  تحد  شدعر  يدا دمامدص غددا لد  

رية ولما دراني الشعر ويدو مداي  و اندب اا  حام  توم اأمامص ولي مر زيادة التو
المددغ ويدو مطدرف بددا بخمددار مدن خمدار بريقدص اقودد  للدم يداا ال ندا  المحددرف 
انتلى الك م توى ال نا  الممحف والمحرف ومنص بي  الشيخ مدفي الددين الحودي 
من لي بك  غرير من ظبابلم غزير حسن يداوي الكوم بالكوم وبي  الشيخ تدز الددين 

الحنبوي ي  من تقي نقي حين محف لي محرف القو  زان الحكم بالحكم  الموموي
دمددا التمددحيف والتحريددف اددي يدداا البيدد  اظددايران ودمددا المعنددى االسددريرة تنددد هللا 
وبيتي ي  من يقدي ويفدي إن مدحفوا تدالي وحرادوا ودتدوا بدالكوم ادي الكودم ال ندا  

تدداو  مد  األسددماة  الوفظدي والمقودوب قددد ادا  دمعددي واداظ القودب إا سددمعا لفظدي
 باأللم

دمددا الوفظددي الددو النددوة الدداي إاا تماثدد  ركنددال وت انسددا خطددا خددالف دحددديما اةخددر 
ب بدا  حرف منص ايص مناسبة لفظية كما يكتب بالحاد والظات وشايدل قولي اي البي  
اا  وااظ ا ن األو  مدن ادي  المدات والثداني مدن التودف و دات ادي يداا الندوة مدن 

و ول يومبا ناحرة إلى ربلا ناظرة ااألو  مدن النحدارة والثداني مدن  القرآن العظيم
النظر ودلحقوا بص ما يكتب باللات والتات كقوللم  بو  القودوب تودى معداداة المعدادا  
وقي  يو حديث دو بالنون والتنوين كقدو  األر داني وبدي  اللندد مدن و ددي يدواز 

  الشداتر ابدن العفيدف دحسدن ب حده البي  من تويا يوازن دو بداأللف والندون كقدو
خوق هللا و لا واما إن لم يكن دحق بالحسن امدن ولدم يدنظم يداا الندوة غيدر المدفي 

الداي ايدص  ويو قوي   دا ودمعب مسالكص تركيبص بالحاد والظات أل   إبدا  الحرف
المناسبة الوفظية وقد تقدم قدو  الشديخ شدم  الددين بدن المدابم دندص دورد ادي شدرحص 

م البردة شيبا من محاسدن الز د  تودى يداا الندوة البدديعي الداي دطودق الاي سمال رق
تنان القوم ادي الكد م تويدص والز د  ادن يدتمكن النداظم ايدص مدن المعداني ل و ندص ادي 
ميدددادين األغمدددان والخر دددا  ويدددو   يحسدددن رسدددمص ادددي الكتابدددة إ  مدددن تدددرف 

ابدن ب دتدص ودبدا امط حص وكان الشديخ تد ت الددين بدن مقاتد  إاا اكدر الز د  كدان 
تارتص وممن سوم  إليص مقاليد ياا الفن ودورد الشيخ م ح الدين المفدي لدص نبداة 
 من غرر دز الص اي تاكرتص وتاريخص تمني تن اأكثار اي تر متص ولص اي ال نا 
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الوفظددي ز دد   انسددص بالظددات والحدداد لددم يسددبق إليددص ومطوعددص قولددص إن مددر معشددوقي 
لام وحا  ومر دنوار من سحر تينيص إاا حفظول بداب  فون ولحاظ لو رآيم تابد ل

دنسال م  تودا إن ماتو تيون اواتر حور اي بحدور ولددانلا بدواتر  فدون كيدف   
يفتن تشاقو اا  الفتور وتوى خدل شامص بنقطة انون من نظريم نظرل بقي مسدحور 

 وكيف دنو ما ينسحر من تيون
دي قدا  يقحدي اديمن بسدر وبداح يعتقديم رقود ويم إيقاظ و فون ك   فن بسديف 

ويدداي حكمددص ممددن دحدد  نددا  ويددده ححددرني لمددا دن يميددب تنددي اددي غيددابو يامددا 
بددتحفظ امددو  حتددى نددوا يمددير قريددب منددي ولددو دنددو يكددون اددي ميدددان ي ددو  إيددف 
تحيق الدنيا توى ايني و  يدري إيف كان يريد لو يقو  ودنسى مدا قدد حفظتدو مدن 

ا  و  دطوب يومي شراب وغدا ا بقى سكران األلفاظ ويحيق بي رحب المكان الف
طو  ليوتي وغدا يا نسيم السدحر تودى حبدي بدث مندي طيدب السد م كودو ا ودومديص 
بالعاشق المسبى وبقوبي اا  الاي استوو وإن تيسدر لد  دن تدره قوبدي ودن يسد  تدن 
 سمي الحعيف قوو دنو نخي  من بعد  إلى دن ااظ واغتسد  ممدا مدن تيوندو ادا  

و الددار ين قدد حداا وادي ندايو حدادي المنايدا حددا داكراندي ادي تتبدو وخدد وتوى حدا
البلار تمتو حتى وقف توى ما حرا وبقي يو يحمرونا بمفار وندوادر مندي ومندو 
ترا اد  تع دب مدن خدد وكيدف يحمدار ادوق ورد الخددود وتحتدو  درا مدات الحيدا ادي 

وحالو اداا سدر ايدص  و ناتو لما انماظ ونشف مات لوني إلى دن غا  وما ينكر حالي
ممن دنا لو ادا ونظم  اي يداا الندوة المريدب توريدة ا دات  ادي غايدة الحسدن ولدم 
دسبق إليلا إ  من الشاب الظريف محمد بن العفيف كقولص تبتم من المحبدوب حمدرة 
شدعرل ودظدنكم بدليودص لدم تشدعروا   تنكدروا مدا دحمدر مندص ا ندص بددمات دربداب المدرام 

تشدقي لدص يدا مل تدي   تشدموي قوبدي الحدزين وخداطري  محفر وقولي خاطر  ادي
 االطرف شايد منص ناحر قدل امدا يليم بك  غمن ناحر

وقولي مرج حماة بنوا غيرل زاد توى المقيا  اي روحتص واغتاظ نمروا دمشق لدص 
اقو    داكر اي غيحتص وقدولي ححدب  تزمدي إليد  شدوقا اودم دطدق مكثدة بد ر  

تي دن دلدوم ححدي انتلدى الكد م تودى ال ندا  الوفظدي وحيث لدم دحدظ بدالت قي امداي
ودمددا ال نددا  المقوددوب وسددمال قددوم  نددا  العكدد  ويددو الدداي يشددتم  كدد  واحددد مددن 
ركنيددص توددى حددروف اةخددر مددن غيددر زيددادة و  نقددص ويخددالف دحددديما اةخددر اددي 
الترتيب كقولدص تعدالى حكايدة تدن يدارون خشدي  دن تقدو  ارقد  بدين بندي إسدرابي  

النبدي يقدا  لمداحب القدرآن يدوم القيامدة اقدرد وارقد  ومدا دلطدف مدا دشددار ومندص قدو  
الماحب بن تباد إلى ال نا  المقووب بقولص ألبي العبدا  بدن الحدرث ادي يدوم قديظ 
وقددد طوددب مروحددة الخدديف مددا يقددو  الشدديخ اددي قوبددص يعنددي الخدديف ومروحددة الخدديف 

وا وقيتم الطيف ودنشدد دحدثلا بنو العبا  واكريا الحريري اي المقاما  وقا  اسمع
لمزا اي مروحة الخيف و ارية ادي سديريا مشدمعوة ولكدن تودى دثدر المسدير قفوللدا 
للدا سدابق مدن  نسددلا يسدتحثلا تودى دنددص ادي ا حتثداث رسدديولا تدره ادي دوان القدديظ 
تنطف بالنده ويبدو إاا ولى المميف احوللا وكان السبب اي حدوث يال المروحدة 

ا توى دختص تويدة بند  الملددي ادي يدوم قديظ ا لفايدا وقدد إن يارون الرشيد دخ  يوم
مبم  ثيابلا من زتفران ومند  ونشرتلا توى الحبا  لت ف ا و  يارون قريبدا 
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من الثياب المنشورة امار  الريل تمر توى الثياب اتحم  منلدا ريحدا بويودة تطدرة 
الشريشي  او د لال  راحة من الحر واستطابص ودمر دن يمنر لص مث  ال  وقا  ابن

اي شرح المقاما  ويال المروحة شبص الشراة لوسفينة تعوق بالسقف ويشدد بلدا حبد  
 وتب  بالمات وترف بالماورد ا اا دراد الر   اي القابوة

دن ينام  ابلا بحبولا اتايب بطو  البي  وت ديت ايلدب تودى الندابم منلدا نسديم بدارد 
كداني بلدار الدرو  حدين رطب ال ر ر إلدى ال ندا  المقودوب امندص قدو  بعحدلم ح

دلفتص وك  مشوق لوبلار مماحب اقو  لص ما با  لون  شداحبا اقدا  ألندي حدين دقودب 
رايب وما دحوى قو  ابن العفيف مر زيادة التورية دسكرني بدالوفظ والمقودة الكحد ت 
والو نة والكا  ساق يريني قوبص قسوة وكد  سداق قوبدص قدا  وبددير يندا قدو  الشديخ 

باتة اي األمير ش اة الدين بلرام قي  ك  القووب من ريب الحدرب  ما  الدين بن ن
تحطرب قو  ياا تخرص قوب بلرام ما ريب وبيد  تبدد هللا بدن رواحدة غايدة ادي 
ياا الندوة وقيد  يدو دمددح بيد  قالتدص العدرب ا ندص مدن  مودة مدديل النبدي ويدو قولدص 

ومدا دحودى قدو  القابد  تحموص الناقة األدمات معت را بدالبرد كالبددر  ودى ندورل الظومدا 
ودلفيتلم يستعرحون حواب ا إليلم ولو كاند  توديلم  وابحدا ومثودص إن بدين الحدووة 
مندي ندارا تتوظدى اكيدف لدي دن دطيقدا ابحقددي تويد  يدا مدن سدقاني درحيقدا سددقيتني دم 
حريقا ومن المايا  اي ياا الباب قو  القاب  لبق دقب  ايص ييف ك  ما دمو  إن غنى 

 يبص
ك  كومة منص بانحدماملا إلدى دختلدا ت انسدلا ادي القودب ودتودى مندص رتبدة  الاا البي 

قو  سيف الدين ابن المشد لي  دحات ي لص دنى يحيت بكوكب وياا البي  ك  كومة 
مندص تقددرد مسددتوية ومقووبددة ويددو ممدا   يسددتحي  با نعكددا  كقددو  الحريددري سدداكب 

راد يندا  ندا  القودب ولوشديخ كا  وياا النوة ي تي الك م تويص اي موحعص ألن الم
ت ت الدين بن مقات  الحمدوي ديحدا ز د  ادي يداا الندوة سدار  بدص الركبدان دنشددل 
الممنف اي حماة بححرة المو  المؤيد والشيخ مفي الدين والشيخ  ما  الدين بدن 
نباتة اوقر اي الم و  شيت إاا استوتب  الز   كتابدة تومتدص قوبدي بحدب تيدال لدي  

ااز مدن وقدف وحيدال يرمدد تودى محيدال بددر السدما لدو يطبدر مدن رام يعشق إ  إيال 
ومالو يعطب ممير بحير اي دمرو غزا  قلر بسمرو ليث اللوه ونمرو اات دب 
لممر تمرو ريم ابن تشر ودربر درده األسود ودرتب داكر نلار تبعتدو وروحدي 

ويد    كن  بعتو وخيب ما ايص طمعتو اقا  وقد سمعتو ار ر و  لدي تتبدر دخشدى ت
تتعب كم قدامو وخوفو مشي  مطير لحوفدو ورمد  لدثم كفدو قدا  دة مندا  وكفدو اد ن 
لثم دمبر من الثريا دمعب ما زل  لو نداري حتى حم  اي داري ناديد  ودمعدي 

يميب يا  اري لو كن  من اي  دشبر قا  إيف يكن ل  دشعب مدن   اري إيف كان
اي الريا  شيت رو  الحيدا حاز حسن خدو لحظو لقتوي حدو وورد خد وندو ما 

مبرقر تويص ساج معقرب من اي ال ما  اريدو لومدب مدن وريددو يدابل ولدو يزيددو 
وكم اا شيخ مريدو خ ل دموتو يبور ويو بعقوو يوعدب كدم خمدم ادي المقاتد  مدابو 
ابن مقات  وكدم اا ادي المحااد  قدد دنشدالوا  حااد  مدن كد  بيد  مربدر موحدون بد لف 

اي وقر اي الم و  المشار إليص ووتد  باكرل اكدروا دن معرب والشيت الوطيف ال
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الشيخ ت ت الدين بن مقاتد  لمدا ومد  إلدى قولدص موحدون بد لف معدرب مدار الشديخ 
  ما 

الدين بن نبانة ينظر إلى الشيخ ت ت الدين بن مقات  ويشدير إلدى الشديخ مدفي الددين 
وإاا نظدر المت مد  الحوي ويقدو  موحدون بد لف معدرب والمود  المؤيدد يتبسدم لدال  ال 

إلى بع  يال األحرف اي رسم كتابدة الز د    ينتقدد اد ن شدرط رسدمص دن يوحدر 
كاا أل د  تحريدر وزندص انتلدى الكد م تودى ال ندا  الوفظدي والمقودوب وبيد  الشديخ 
مفي الدين الحودي ايلمدا بكد  قدد نحدير   نظيدر لدص   ينقحدي دمودي مندص و  دلمدي 

توى حظ يمانعص مقودوب معندى مد  األحشدات مدن وبي  الشيخ تز الدين لفظي ح  
دلم وبيتي قد اا  دمعي وااظ القوب إا سمعا لفظي تاو  م  األسماة باأللم انتلدى 
وهللا دتوم اكر ال نا  المعندوي دبدا معداا دخدا الخنسدات كند  للدم يدا معندوي الددوني 

لم من ب وريم دما ال نا  المعنوي ا نص حربان ت ني  إحمار وت ني  إشارة ومن
سددمى ت نددي  اأشددارة ت نددي  الكنايددة وكدد  منلمددا مطددابق التسددمية ولددم يددنظم الشدديخ 
مفي الدين الحودي ادي بديعيتدص غيدر ندوة اأحدمار ويدو دمدعب مسدوكا مدن  ندا  
اأشارة و  بد دن دنوة ياا الشرح بمحاسن النوتين ا ن المعنوي طراة مدن طدرف 

  الددين القزويندي ادي التوخديص و  األدب تزيز الو ود  دا ولم ياكرل الشديخ  د 
اي اأيحداح و  اكدرل ابدن رشديق ادي العمددة و  زكدي الددين بدن دبدي األمدبر ادي 
التحرير و  ابن منقا اي كتابدص والعميدان اكدرول ادي شدرح بدديعيتلم ولكدن مدا تيسدر 
للم نظمص واكر الشلاب محمود اي كتابص المسمى بحسن التوس  اي مناتة الترس  

 منص نوة
أشارة   نوة اأحمار ولكن مدا نظمدص ولدم يداكر ندوة اأحدمار ادي بديعيتدص غيدر ا

الشيخ مفي الدين الحوي وقد تقدم القو  دنص قا  تن بديعيتص إنلا نتي دة سدبعين كتابدا 
اي ياا الفن وكان شديخنا قاحدي القحداة تد ت الددين بدن القحدامي رحمدص هللا يقدو  

ي بكر بن تبددون ادي إحدمار الدركنين ثانيدا غيدر ويو إمام ياا العوم ما دتوم لبي  دب
بي  الشيخ مفي الدين الحوي ولو لم يفتل ابن تبدون ياا البداب ادي بيتدص مدا حمد  
لوشيخ مفي الدين دخو  إلدى نظدم يداا الندوة انتلدى والكد م تودى البيتدين يد تي بعدد 
 تعريدف النددوة اددالمعنوي المحددمر يددو دن يحدمر الندداظم ركنددي الت نددي  ويدد تي اددي
الظدداير بمددا يددرادف المحددمر لود لددة تويددص ادد ن تعددار المددرادف دتددى بوفددظ ايددص كنايددة 
لطيفة تد  توى المحمر بالمعنى كقو  دبي بكر بن تبدون المشار إليص وقد امدطبل 
بخمرة تر  بعحلا إلى الوي  امار  خ  د  اي سبي  الولو ك   مدامة دتتنا بطعم 

مدبيحة ودمسد  ك سدم الشدنفري بعدد  تلدل غيدر ثابد  حكد  بند  بسدطام بدن قدي 
ثاب  ابن  بسطام بن قي  كان اسملا المدلبات والشدنفري قدا  اسدقنيلا يدا سدواد بدن 

اظلدر مدن كنايدة  تمرو إن  سمي مدن بعدد حدالي لخد  والخد  يدو الرقيدق الملدزو 
الوفظ الظداير  ناسدان محدمران ادي مدلبات ومدلبات وخد  وخد  ويمدا ادي مددر 

الشيخ مفي الدين الحوي وقا  وك  لحدظ دتدى باسدم ابدن  البي  وت زل ومن ينا دخا
اي يزن اي اتكص بدالمعنى دو دبدى يدرم ادابن اي يدزن اسدمص سديف ودبدو يدرم اسدمص 
سدنان اظلددر لددص  ناسددان محددمران مددن كنايددا  األلفدداظ الظددايرة اظلددر قددو  شدديخنا 

دون قاحي القحاة ت ت الدين إن ياا الباب ما اتحص لوشيخ مفي الدين غير ابن تبد
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وكن  دود دن يكون شيخنا رحمص هللا حيا ويراندي قدد تززتلمدا بثالدث ويدو دبدا معداا 
دخا الخنسات كن  للم يا معنوي الدوني ب وريم دبو معاا اسمص  ب  ودخو الخنسدات 

 اسمص مخر اظلر لص من كنايا  األلفاظ
الظايرة ديحا  ناسان محمران اي مدر البي  ويما  ب  و ب  ومدخر ومدخر 

سبة إلدى ال بد  ادي الدركن الواحدد يحسدن قدولي الددوني ب دوريم وقدد دظلدر  وبالن
محاسن ياا ال نا  المحمر وكشف  تدن  مالدص البداير سدطور األشدكا  ليتمتدر بدص 
ماحب الاوق السويم ا ن احو  المت خرين وقفوا تن الم اراة اي حوبتدص ولدم يتعودق 

ويدد تي الكدد م تويددص ومددن  دحددد مددنلم إ  ب ايددا  الحددرب الثدداني ويددو  نددا  اأشددارة
غريب ما يحكدى دن الشديخ مد ح الددين المدفدي قدا  ادي شدرح  ميدة الع دم وادي 
كتابص المسمى ب ندان ال ندا  لمدا اتترحدص ال ندا  المعندوي قدا  يداا الندوة تنددي 
باط  ولم يتيسر لص منص نظم بي  واحد مر كثرة تلااتص توى ال نا  ودنواتدص والداي 

ظمدص ا ندص قدا  ادي غحدون الد  وقدد اسدتخر   مدن شدعر يظلر لي دنص ت ز تن ن
دبي الطيب المتنبي من ال نا  المعنوي قولص حداولن تقريبدي وخفدن مراقبدا اوحدعن 
ديديلن اوق تراببا وياا دلي  توى دنص لم يفلمدص انتلدى الكد م تودى ال ندا  المعندوي 

نظدم  الاي يحمر ايص الركندان ومدا دخدر  بيد  الشديخ تدز الددين المومدوي ونثدر 
الترتيب الاي تقدم إ  لتنحيص تن نظم ال نا  المعنوي المحمر الدركنين وميودص إلدى 
  نا  اأشارة لسلولة م خال اوم يبق لبيتدص طاقدة تودى المنداظرة لتحولدص تدن الندوة
الاي تار  ايص الشيخ مفي الدين والظاير دنص قنر بقو  القابد  إاا منعتد  دشد ار 

لشددميم والحددرب الثدداني مددن المعنددوي ويددو  نددا  المعددالي  نايددا المدد  ادداقنر با
اأشارة والكناية يو غير األو  وسبب ورود ياا النوة اي الدنظم دن الشداتر يقمدد 
الم انسة اي بيتص بين الركنين من ال نا  ا  يوااقص الدوزن تودى إبرازيمدا ايحدمر 

يتفدق لدص الواحد ويعد  بقوتص إلى مرادف ايص كناية تد  توى الركن المحدمر اد ن لدم 
مددرادف الددركن المحددمر يدد تي بوفظددة ايلددا كنايددة لطيفددة تددد  تويددص ويدداا   يتفددق اددي 
الكدد م المنثددور والدداي يددد  تويددص المددرادف قددو  امددردة مددن تقيدد  وقددد دراد قوملددا 
الرحيدد  تددن بنددي ثلدد ن وتو ددص مددنلم  ماتددة يححددرون اأبدد  ويددو امددا مكثنددا دام 

 ترال ما  تويكما بثل ن إ  دن تشد األبا
ودراد  دن ت ان  بين ال ما  وال ما  اودم يسداتديا الدوزن و  القاايدة اعددل  إلدى 
مراداة ال ما  باألبداتر والداي يدد  تودى محدمرل الوفظدة الظدايرة بالكنايدة الوطيفدة 
قدو  دتبدد  ادي امردتددص سدومى إنددي دحبد  حبددا لدو تحددمنص سدومى سددمي  اا  الشددايق 

ا دشعر  دن الركن المحمر اي سومى يظلدر الراسي االكناية الوطيفة اي سمي  ألنل
منص  نا  اأشارة بين الركن الظاير والمحمر اي سدومى وسدومى الداي يدو ال بد  
ومثوددص قددو  اةخددر وتحدد  البراقددر مقووبلددا تدددب توددى ورد تودد  الخدددود اكنددى تددن 
العقدارب بمقودوب البراقدر و  شدد  دن بدين الوفدظ الممدرح بددص والمكندى تندص ت انسددا 

اةخددر يل ددو ممنيددا ثقددي  قددا  غنيدد  ثقددي  قودد  قددد غنيدد  نفسدد  ومددن  ومثوددص قددو 
الكنايا  بالمرادف قو  شدرف الددين بدن الحد وي ويدو غايدة ادي يداا الندوة وبدد  
نظددابر ثمددرل اددي قرطددص اتشددابلا متخددالفين ا شددك  ارديدد  تحدد  البدددر سددالفة الطدد  

 وسد اة الطد  اودم وردي  اوق الدر مسكرة الط  دراد دن ي دان  بدين سدالفة الطد 
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يساتدل الوزن اعد  بقوتص إلى المسكرة ويي مراداة الس اة وقد تقدم دن الشيخ تز 
الدين الموموي لم ينظم من المعنوي إ  ياا الحرب ويدو الداي دو دب تد خير بيتدص 
تن المناظرة وقد تقرر دن الشاتر يريدد ادي يداا الندوة إظلدار الدركنين اد  يسداتدل 

ن تمراص إلى مراداص ودراد الشيخ تدز الددين دن يمشدي تودى يداا الوزن ايعد  بحس
الطريددق احمدد  لددص اددي الطريددق تقوددة ا نددص قددا  وكدداار يحددمر اأحسددان اددي تددا  
كظومة الوي  تن اا المعنوي تمي االوي  يسمى كاارا ويو الاي يستر األشيات وكاار 

ظومدة وكندى بلدا ينا بمعنى ساتر وياا يو الركن الاي دحمرل تدز الددين ورادادص بال
 تنص اظلر منلا  نا  اأشارة بين كاار

وكاار غير دن الوزن ما تمى توى تز الدين حتى تد  إلى المرادف اودو دراد دن 
يبرز الدركنين لكدان الدوزن داخد  تحد  طاتتدص إاا قدا  وكداار يحدمر اأحسدان ادي 

ن بددن تدا  ككداار الويد  تدن اا المعنددوي تمدي ولمدا وقدف مو نددا الشديخ شدلاب الددي
ح ر توى ياا النوة قا  ياا تزيز الو ود ودنشدني بعد ديام مو نا السوطان المود  
المؤيد ياين البيتين ويما ادي ندوة المحدمر المقددم اكدرل غايدة ويمدا  مدر المدفا  
المالحا  مويكنا امدا بنمر الحق منص مؤيددا كد بي األمدين برديدص وك ددل دندي تو دص 

ي نوة اأشارة المريبة قولي من  موة قمديد ادي النده ومن نظمي ا وابن يحيى اي
سكر حماة و نا  اا  السكر يحوو لووره تحريفص ويروق ادي تشدرين افدي مدريل 
ال نا  وتورية التحريدف كنايتدان لطيفتدان يظلدر منلمدا  ندا  اأشدارة محرادا بدين 
السددكر والسددكر والمددراد بقددولي يددروق اددي تشددرين دن تامددي حمدداة يددروق اددي يدداا 

ى دن يره قرارل من دتالي شطوطص ويال القمديدة كتبد  بلدا مدن القدايرة الفم  إل
المحروسددة اددي تددام ثمدداني تشددرة وثمانمابددة إلددى مو نددا المقددر األشددرف القاحددوي 
النامري محمد بن البارزي كاتب دواوين اأنشات الشريف بالممالد  اأسد مية وقدد 

عدديف دخحددر يت دددد حدد  ركابددص الكددريم بحمدداة المحروسددة وقالدد  شددطوطلا ديدد  ب
وروه تاميلا بعدد ندار شدوقص الكامد  تدن المبدرد وتداد  إلدى تمدر الشدبيبة وقدد 
شايد  المو  المؤيد ومطور القميدة خودي التعود  ادي حمدى يبدرين الدوه حمداة يدو 
الاي يبريني ودطر و  تاكر مر العامدي حمدى مدا ادي ورات النلدر مدا يرحديني دندا 

ي نظرة تمنيني والنب  يحبطلا بشك  معدرب لمدا ساب  والنلر ايلا لالي ومر ااتقار
يزيد الطير اي التوحين والممن يحكي الندون ادي مي ندص وخيالدص ادي المدات كدالتنوين 

 وهللا ما دنا آي  من قربلا باا مدقني وخا بيميني
ادالطرف قدد دبقدى بقايدا ددمدر ويندا  د ريلدا بر در دنيندي ااحدار م مدي تندد اددي  

العيددون تيددوني قددالوا تسددوى تددن ثمددار شددطوطلا ا  بدد    مدددامعي االدددمر دمعددي و
والتين والزيتون يا  بمين توى شريعتلا لكدم ادي اا  ديدنكم ولدي دندا ديندي اوندا تودى 
األتراف من ريحانلا قمص دتد  بتناسدخ البشدنين وبشدط شدرتا يدا لندا كدم شدرت  

بيص طعدين دتواديا وتثقف  بالوين لكن إاا اشدتبك  رديد  الظد  قدد دلقتدص محدطربا شد
وخيا  حدوت الشدم  ادي تددويرل يحكدي ادم الطعندا  ادي التكدوين وتيونلدا كدم قدا  
يدددب نباتلددا مددا لوبندداني مثدد  شددرح تيددوني تودد  المعددالم والمعايددد بميتددي بحمدداة   
ال يران من  يرون كم قا  دمر المب ليتلم توى تو  الرسوم بفحدولم ي روندي يدا 

ل يلددديني قددد كندد  دنسددايا بددرؤيتكم وقددد نددازلين حمددى حمدداة نعمددتم ايلددا مددباحا نددور
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مرتم بلا االمبر غير معيني غبدتم ويداا مححدري لدي شدايد بالعسدر مدن مدبري 
وبالمحدددمون وحوودددتم دار السدددعادة بدددالحمى ادددبحقكم بالبعدددد   تشدددقوني انبدددي تظددديم 
 نقطاتي تنكم ا  وص اي ممدر   تبقدوني وتكوند  ندار اشدتياقي ادي الحشدا لفسداد 

يني وت ددز  حددعفا تددن واددا ديددن الوقددا اتراقددوا بفددؤادي المريددون تكددويني ادددة تكددو
اعسدى يدزو  ظد م بعدددي تدنكم ودره حديات القدرب مددن شمسدين ولرقدة اديكم دظددن 
ب نكم حنيتم طربا لر ر حنيني ياي غراميدا  مدب مالدص درب بتوريدة و  تحدمين 

دندا  لكن إاا اكدروا بددير مددابل ادي البدارزي اكد  ادوق دوندي مدا القمدد اخدري إنمدا
تبدل االش  دداعص بحسن يقيني الممن نسقيص وغمدن يراتدص يسدقي الدوره لكدن دندا 

 ينشيني
اددالطر  ويددو مطددوق بيمينددص ينسددي السددوا ر معددرب التوحددين يددو كامدد  اددي احددوص 
وتوومص وهللا دتطال كما  الدين حسن  لياليص وديام لص الده الزمان بطدرة و بدين يدا 

شعرات ياا الحين إن  ات نظمدي قامدرا  ماحب البي  الاي تن ومفص قد دح م 
تن ومفص تارا الاي نشطة الخمسين ونعم كبر  وبان ت زي إنما كان  مسرا  
الوقا تمبيني وح بتموني تن حماة وغبتموا تني الاا من انون  نوني وقعد  تدن 
ديوان شديخ شديوخنا ادي ممدر  دار تدوي  والمتيندي بريدان شدوقي قدد دقمد  دليودص 

 ت الدين   زلتم بكمالكم اي نعمة مقرونة بالنمر والتمكينبسنا ن و  مر حيا
اكددر ا سددتطراد واسددتطردوا خيدد  مددبري تددنلم اكبدد  وقمددر  كويالينددا بومددولم 
ا ستطراد اي الومة ممدر استطرد الفار  من قرنص اي الحدرب والد  دن يفدر مدن 

ة وادي بين يديص يويمص ا نلزام ثم يعطف تويص توى غرة منص ويو حرب من المكيد
ا مط ح دن تكون اي غر  من دغرا  الشعر تويم دن  مستمر ايدص ثدم تخدرج 
منص إلى غيرل لمناسدبة بينلمدا و  بدد مدن التمدريل باسدم المسدتطرد بدص بشدرط دن   
يكون قد تقدم لص اكدر ثدم تر در إلدى األو  وتقطدر الكد م ايكدون المسدتطرد بدص آخدر 

ا ن ا سدتطراد يشدترط ايدص الر دوة إلدى ك م  وياا يو الفرق بينص وبين المخوص 
الك م األو  وقطر الك م بعد المستطرد بص واألمران معدومان اي المخودص ا ندص   
ير ددر إلددى األو  و  يقطددر الكدد م بدد  يسددتمر إلددى مددا يخوددص إليددص وحددد مدداحب 
اأيحدداح ا سددتطراد بحددد دتددى ايددص بددالمر  بعددد مددا بددالم اددي اأي دداز ا نددص قددا  

يو ا نتقا  من معنى إلى معنى متم  بص ثم يقمد بداكر األو  التومد  ا ستطراد 
إلى الثاني افي قولص متم  بدص  د  القمدد وتددم ا حتيداج إلدى الكد م الكثيدر واكدر 
الحدداتمي اددي حويددة المحاحددرة دنددص نقدد  يددال التسددمية تددن البحتددري واكددر غيددرل دن 

د يدو الخدروج مدن معندى إلدى ابن المعتز ا ستطرا البحتري نقولا تن دبي تمام وقا 
معنى واسرل ب ن قا  يو دن يكون المتكوم اي معندى ايخدرج مندص بطريدق التشدبيص دو 
الشددرط دو األخبددار دو غيددر الدد  إلددى معنددى آخددر يتحددمن مدددحا دو ي ددوا دو ومددفا 
 وغالب وقوتص اي الل ات امنص قولص تعالى اي كتابص العزيز د  بعدا لمدين كما بعد 

د اسددتطراد وقيدد  إن دو  شددايد ورد اددي يدداا النددوة وسددار مسددير ثمددود ادداكر ثمددو
األمثا  قو  السمود  وإنا لقوم   نره القتد  سدبة إاا مدا ردتدص تدامر وسدوو  ادانظر 
إلددى خرو ددص الددداخ  اددي ا اتخددار إلددى الل ددو وحسددن تددودل إلددى مددا كددان تويددص مددن 

  ومندص قدو  حسدان ا اتخار بقولص يقرب حب المو  آ النا لنا وتكريص آ اللم اتطو
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بن ثاب  رحي هللا تعالى تنص إن كن  كاابة الاي حدثتني ان و  من ى الحرث بن 
يشام تر  األحبة دن يقات  دونلدم ان دا بدرد  طمدرل ول دام ادانظر كيدف خدرج مدن 
المز  إلى ي و الحرث بن يشام والحرث يو دخو دبي  ل  دسوم يوم الفتل وحسدن 

م ومنص قو  البحتري من قمديدة ادي ومدف ادر  إس مص وما  يوم اليرمو  بالشا
كالليكدد  المبنددي إ  دنددص اددي الحسددن  ددات كمددورة اددي ييكدد  مودد  العيددون ادد ن بدددا 
دتطيتص نظر المحب إلى الحبيب المقبد  مدا إن يعداف قداه ولدو دوردتدص يومدا خ بدق 
حمدويص األحو  ومنص قو  دحمد بن يحيى الب اري يرثي دبا تمام دمسى حبيب رين 

موحف لم يدار األقدار تنص بكيد لم ين ص لما تنايى تمرل ددب ولم يسوم بقوة ديد  قبر
 قد كن  در و دن تنال  رحمة لكن دخاف قرابة ابن حميد

ما دحسن ما خرج من الرثات إلى الل و اي حميد بن قحطبة والقرابة التي بينص وبدين 
ي  داور  د بدا  كد ن ابن حميد دنلما كانا طابيين ومندص قدو  الحسدين بدن تودي القمد

مخوريا و نا  ن م اي الحيات البارد والشو  يفع  اي ثيابي مث  ما اعد  الل دات 
بعر  تبد الواحد ومندص قدو  دبدي محمدد بدن مكددم ويدو غايدة ادي يداا البداب وليد  
كو ص البرقعيدي ظومة وبرد دغانيص وطو  قرونص قطع  اندومي تدن  فدوني مشدرد 

ي دولق ايص اتو اج ك نص دبو  ابر اي خبطدص و نوندص كعق  سويمان بن الد ودينص با
إلددى دن بدددا حددوت المددباح ك نددص سددنا و ددص قددرواف ونددور  بينددص اددانظر إلددى قددوة 
ا ستطراد من ومف حالص مدر الويد  إلدى ي دات الث ثدة ومددح قدرواف ومندص إاا مدا 
 اتقى هللا الفتى ودطاتص اوي  بص با  وإن كان مدن  درم دنظدر مدا دبودم مدا خدرج مدن
الوتظ إلى الل و المدؤلم ادي قبيودة  درم ومثودص وشدادن بالدد   تداتبني واميتتدي مدن 
تدل  العاتب اكان ردي تويدص مدن خ د  دبدرد مدن شدعر خالدد الكاتدب ومندص قدو  ابدن 
المعتز ولقد شرب  مدامة كرخية مر ما د طوق اليدين حميد توي  بمات بدارد اك نمدا 

عحدلم يمدف خمدرا طبخد  حتدى راقد  توي  ببرد قميدة ابدن سدعيد ومثودص قدو  ب
 ومف  لم يبق منلا وقود الطابخين للا إ  كما دبق  األنوات من داري

دنظر ما دحوى استطرادل من ومف الخمر إلى ومدف دارل بدالخراب بد لطف كنايدة 
والمريب اي ياا الباب ا ستطراد من الل و إلى الل و ويدو كقدو   ريدر يل دو دم 

كتيلا كعنفقة الفرزدق حين شابا ومثوص قولص وك ني دقدرد الفرزدق للا برص ب سف  اس
بحرف دبي تمرو تودى القدوم سدورة األنعدام محندة تمدفر ابدن تمدرو بدن يحيدى ادي 
دمدداغ األتشددى بنعدد  القطددامي ولقددد درد  دن دسددتطرد ينددا إلددى اكددر مددا وقددر لددي 

تندد  ولومت خرين من ا ستطرادا  المريبة اودم د دد دبددة مدن بيد  البديعيدة ااكتفيد 
قحداة األدب بحسدن آدابدص ا ندص دتدد  شدايد ادي يداا البداب وحبسد  تندان القودم تدن 
ا ستطراد اي ومفص توما دن اي إنماف تومات األدب إاا وقفوا تويص ما يمندي تدن 
ال  وبي  الشيخ مفي الدين الحوي اي بديعيتدص كد ن آندات ليودى ادي تطاوللدا تسدويف 

لشدديخ مددفي الدددين تبددر توددى ا سددتطراد كددااب آمددالي بقددربلم الدداي يظلددر لددي دن ا
بتقدديم دداة التشددبيص اددي دو  البيدد  وقددد تقدددم قددو  مدداحب اأيحدداح دن يقمددد بدداكر 
األو  التوم  إلى الثاني وما خرج دحد من ا ستطراد بطريق التشبيص إ   ع  دداة 
التشبيص مر المستطرد بص اي آخر الك م كقو  السري الراات لنا روحة بالدار مديم 
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لزيريا ق بد من حوي النده وشنوف يمر بنا ايلا إاا ما تبسم  نسيم كعق  الخالدي 
 حعيف

ا داة التشبيص  ات  ينا اي اةخدر مدر المسدتطرد بدص كمدا تقدرر ولدم يقددم النداظم ادي 
دو  البي  ما يتوم  بص إلى آخرل ال ومث  ياا اأيراد قدو  ابدن  وند  الحوبدي ويدو 

حكدي دندص كتدب رقعدة إلدى بعد  الحكدام وقيد  إلدى  دظرف مدا رديد  ادي يداا البداب
قاحي القحال كما  الدين بن الزموكاني يس لص ايلا شيبا اوقر لدص بخبدز ودسدتحيي دن 
دقدو  إنددص رطدد ن اتو ددص ابدن  وندد  يومددا إلددى بسددتان يرتدا  ايددص اقيدد  إنددص لقاحددي 

قد اتحد   بستان حوونا دوحص اي  نة القحاة المشار إليص اكتب توى حابط البستان ا
دبوابلددا والبددان تحسددبلا سددنانيرا رد  قاحددي القحدداة انفشدد  دانابلددا ااسددتطرادل مددن 
ومف البستان وتشبيص البان التشبيص المخترة إلى ي و قاحدي القحداة مدرقص تندد 
سماتص وما ش  دحد من دي  األدب دن التشبيص غريب ادي اختراتدص وقيد  إن الشديخ 

سدة ادي البددير ودندا باألشدواق إلدى رؤيتلدا ومدن بدر الدين بن مال  دمودى تويلمدا كرا
استطرادا  دبي تبدد هللا محمدد بدن ح داج البمددادي ادي طريقدص التدي لدم تنسد  تودى 
منواللددا غيددرل ادد ن الشدديخ  مددا  الدددين بددن نباتددة قددا  ايلددا اددي خطبددة كتابددص المسددمى 
 بتوطيف المزاج اي شعر ابن ح اج اد ني رديد  نتداب  داكدار الشدعرات اريدة بعحدلا
مددن بعدد  ودمددم دشددعاريم تبعددث  ميعلددا اددي مددعيد واحددد مددن األر  إ  دشددعار 
األريب الفريد دبي تبد هللا الحسين بن ح اج ا نلدا دمدة غريبدة تبعدث وحدديا واريدة 
ت يبة تبوم ب تقان الولو الوعب رشديا لدم يحدط خداطر دحدد بمثولدا خبدرا و  اسدتطاة 

  الدددين واسددتطرادل الموتددود توددى معارحددة شددلديا مددبرا انتلددى قددو  الشدديخ  مددا
بدداكرل يددو قولددص تفدددي  دمددي ودبددي وابنددي وإن كددان مددبي يددا مددن إليددص حينمددا و دتددص 

 منقوبي
يا من مديل غيرل تندي تزيدز المطودب لحيدة مدن يشدنا  ادي حدا  رحدا دو غحدب 
من تين من يطوبلا بالوي  اي استي تختبي ودمدص دم الشدكو  ادي اسدتلا والريدب اا  

بدداب الوعددب وشددعرة غويظددة اا  نبددا  دشدديب قددد شدداب منلددا  حددر دوسددر مددن شددارة
بعحلا وبعحلا لم يشدب نتفد  منلدا طاقدة بشددة دو تعدب امدا شدكك  دنلدا لحيدة ابدن 
الحوبي ومنلا اي ا ستطرادا  المريبة لما بومدص دن الملداب يعشدق ابدن دخيدص وينكدر 

معد  من  ال  ويعقد األيمان تويص بسببص قولص  ارية مث  شراة المحرب المطنب
تويلددا بالويدد  اددوق مرقددب حتددى رديدد  ابددن دخددي بححددرة الملدداب ومثوددص قولددص مددن 
قميدة حتى متى دادي  يا ستي بندف قطن است  دق إستي متى دره سرم  منلددما 
وخميتي تنلز من تحتي قال  بلاا األير واستحقر  وكدان قدد ندام تودى بختدي قود  

إاا قام استوه طولدص بطدو  سداقي   قد حرط البخ  اما دن  ياا نعم ياا توى ما بص
إاا نم  اوو رديتيدص تودى بيحدص مثد  دبدي منمدور ادي الدسد  خريد  بدالطو  تودى 

 تارحي ماحب ديوان دو بو 
يا ديلا األستاا يا من بص يمسي كما دموتص وقتي خا بيدي إني اي محنة زلق  ايلدا ادي 

الفاحددوية ا نددص خددرا تحتددي ودمددا قددو  القاحددي الفاحدد  اددي يدداا البدداب توددى طريقتددص 
ت يب ويو لي تندكم دين ولكدن يد  لدص مدن طالدب وادؤادي المريدون اكد نني دلدف 
و م اي اللوه وكد ن موتدد ومدوكم تندوين ومثودص قدو  مسدوم بدن الوليدد سدري  بلدا 
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حتى ت و  بمرة كمرة يحيى حين ياكر خالد وغاية المايا  اي ياا البداب قدو  تبدد 
م دد تاشدقة ولدو تسدو  دسدونايا تودى األسد     دد النبدي لندا نفدو  لنيد  ال المطودب

ينز  الم د إ  اي منازلنا كالنوم لي  لص م وه سدوه المقد  دنظدر إلدى يدال الب غدة 
اللاشمية كيف  مع  بدين حشدمة ا اتخدار وتفخدم الحماسدة وبددير ا اتندان وغريدب 

يد  ا ستطراد ورقة ا نس ام انتلدى الكد م تودى بيد  الشديخ مدفي الددين الحودي وب
العميان يو قد دامدل الحدب تمدديقا لبعثتدص إامداح قد  وسدمر القدوم لدم يلدم ويداا 
البي  توى طريق الشيخ مدفي الددين الحودي اد ن ناظمدص قمدد بداكر األو  التومد  
إلى الثاني وبي  الشيخ تدز الددين المومدوي يدو يسدتطرد الشدوق خيد  الددمر سدابقة 

لشيخ تز الدين رحمدص هللا دحدرز ايفح  السحب اح  العرب لوع م الاي دقولص إن ا
قمبا  السبق بما استطردل ينا توى الشيخ مدفي الددين وتودى العميدان مدر التزامدص 
بتسدمية النددوة المدوره بددص مدن دندد  المدز  ومراتدداة  اندب الرقددة ونظدم ا سددتطراد 
توددى الشدددرط المدداكور وبيددد  بددديعيتي يدددو واسددتطردوا خيددد  شددوقي تدددنلم اكبددد  

وياا البيد  غريدب و  بدد أليد  األدب مدن ت ييد  غريبدص وقمر  كويالينا بومولم 
 انتلى

اكددر ا سددتعارة وكددان غددر  التمنددي يانعددا ادداوه با سددتعارة مددن نيددران ي ددريم 
ا سددتعارة تنددديم داحدد  مددن الم دداز ويددي دخددص منددص إا قمددد المبالمددة شددرط اددي 

لبدددير ا سددتعارة دون الم دداز وموقعلددا اددي األاواق السددويمة دبوددم ولددي  اددي دنددواة ا
دت ب منلا إاا وقع  اي مواقعلا ولونا  ايلا اخت ف كثير ودمدا دمدحاب المعداني 
والبيان ا نلم دطوقوا ايلا دتنة دق ملم و الوا بلا اي ميادين البحوث ولي  المدر  
ينا إ  نف  ا ستطراد إلى ما وقدر ايلدا مدن المحاسدن نظمدا ونثدرا بعدد تقريبلدا إلدى 

ا لتبدا  حدد الرمداني ا سدتعارة اقدا  يدي تعويدق العبدارة األايان بحددود يدزو  بلدا 
توددى غيددر مددا وحددع  لددص اددي دمدد  الومددة توددى سددبي  النقدد  واكددر الخفددا ي كدد م 
الرماني وقا  تفسير يدال ال مودة قولدص تدز و د  واشدتع  الدرد  شديبا اسدتعارة ألن 

لما اكتسدبص  ا شتعا  لونار ولم يوحر اي دم  الومة لوشيب اوما نق  إليص بان المعنى
من التشبيص ألن الشيب لما كان ي خا من الرد  شيبا اشيبا حتى يحيوص إلى غيدر لوندص 
األو  كان بمنزلة النار التي تسري اي الخشب حتدى تحيودص إلدى غيدر حالدص المتقدمدة 
الاا يو نق  العبارة تن الحقيقدة ادي الوحدر لوبيدان و  بدد دن تكدون ا سدتعارة دبودم 

التشبيص العار  ايلا ألن الحقيقة لو قام  مقاملا لكاند  دولدى بلدا من الحقيقة أل   
 و  يخفى توى دي  الاوق دن قولص تعالى

واشدتع  الدرد  شدديبا دبودم مددن كثدر شدديب الدرد  ويددو حقيقدة و  بددد ل سدتعارة مددن 
مستعار منص ومستعار ومستعار لدص االندار مسدتعار منلدا وا شدتعا  مسدتعار والشديب 

ى ومدنلم مدن قدا  يدي ادتدات معندى الحقيقدة ادي الشديت لومبالمدة ادي مستعار لدص انتلد
التشبيص وياا يؤيد قو  ابن  ني إن لم تكن ا ستعارة لومبالمة وإ  الي حقيقة وكد م 
ابن  ني حسن اي موحعص ا ن الشي إاا دتطي ومف نفسص لم تكدن اسدتعارة وقدا  

يت تدرف بلدا كقدو  النبدي ابن المعتز يي استعارة الكومة لشيت لم يعرف بلا من ش
حموا مواشيكم حتى تايب احمة العشات ااستعار الفحمة لوعشات لقمدد حسدن البيدان 
ومددنلم مددن قددا  يددي اسددتعارة الشدديت المحسددو  لوشدديت المعقددو  قددا  اخددر الدددين 
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الددرازي يددي  عودد  الشدديت لوشدديت لومبالمددة اددي التشددبيص وقددا  ابددن دبددي األمددبر اددي 
لرا ل إلى المر وح لطوب المبالمة ادي التشدبص وحسدن تحرير التحبير يي نق  اسم ا

البيان ا ن  إاا قو  زيد دسد اقد نقو  اسم األسد لزيد لكن األسد را دل ادي ال دراتة 
وزيدد مر دوح وقدد بالمد  ادي تشددبيص زيدد باألسدد ودحسدن  البيدان انتلدى و  تحسددن 

د  ا سدتعارة حسدنا ا ستعارة إ  إاا كان التشبيص مقررا وكوما زاد التشدبيص خفدات زا
وما دحسن قو  اي الرمة ينا دقام  بلا حتى اوه العود اي الثره وكف الثريا ادي 
م تتص الف ر ااستعار لوف ر م تة ودخرج لفظص مخرج التشبيص وكان دبو تمرو بدن 

منلدا دون  الع ت   يره دن ألحد مث  يال ا ستعارة ودحسدن ا سدتعارا  مدا قدرب
ياا الباب قولص تعالى والمبل إاا تنف  ا ن ظلدور األندوار مدن ما بعد ودتظملا اي 

المشرق من دشعة الشم  قوي  قوي  بينص وبين إخدراج الدنف  مشدابلة شدديدة القدرب 
ومن ياا النور استحات الحريري اي مقاماتص بقولص إلى دن تط  دنف المباح وقدد 

و  دبدي ندوا  مدر يقظتدص تقدم دن بعد ا ستعارة يبعد من القووب تندد ديد  الداوق كقد
 بل مو  الما  مما من  يشكو ويميل

ا ي شيت دبعد استعارة من مو  الما  وكيف يميل ويبل من الشكوه ومثوص قدو  
بشار و د  رقاب الوم  دسدياف ي رندا وقدد  لر د  البدين نعودين مدن خددي قدا  
  ابن رشيق اي العمدة مدا دقدبل ر د  البدين ودي دن اسدتعارتلا وكدال  رقداب الومد

ومثوص قو  ابن المعتز ويو من دنقد النقاد ك  يوم يبو  زب السحاب ودين يداا البعدد 
من قرب استعارة ابن نباتة القديم اي قولص حتى إاا نلر األباطل والثره نظر  إليدص 
بد تين النددوار انظدر دتددين الندوار مددن دشدبص ا سددتعارا  ودليقلدا ودقربلددا ألن النددوار 

  لمن يمر بص ك نص ناظر إليص ويع بني يندا قدو  القابد  ولدم يشبص العيون إاا كان مقاب
يوحق ايما قالص م رة  دو  وسدمات آ  ودن دم ندر   وشدمو  ورد ورتدد مثالدث 
وسحاب كا  وبرق مدامة وحباب ند ومن المايا  اي ياا الباب قدو  م يدر الددين 

زلد  دشدربلا ابن تميم وليوة ب  دسقى اي غيايبلا راحا تس  شبابي من يد اللرم مدا 
حتى نظر  إلى غزالة المبل ترتى نر   الظودم والداي اتفدق تويدص تومدات البددير 
دن ا ستعارة المرشحة يي المقدمة اي ياا الباب ولي  اوق رتبتلا ادي البددير رتبدة 
ودت يددا ودغ يددا قولددص تعددالى دولبدد  الدداين اشددتروا الحدد لة باللددده امددا ربحدد  

ويدي لفددظ الشددرات رشدح  الثانيددة ويدي لفددظ الددربل ت دارتلم ادد ن ا سدتعارة األولددى 
 والت ارة ومن ا ستعارا  المرشحة قو  اأمام

توي بن دبي طالب رحي هللا تنص تعالى تنص الددنيا مدن دمسدى ايلدا تودى  نداح دمدن 
دمبل ايلا توى قدوادم خدوف اد ن ا سدتعارة األولدى التدي يدي لفدظ ال نداح رشدح  

دة المطابقدة بدين األمدن والخدوف والمدباح والمسدات الثانية ويو لفدظ القدوادم مدر زيدا
وناييدد  بالب غددة اللاشددمية وبدداب المدينددة ومددا دحوددى قددو  بعدد  العددرب ايلددا  عونددا 
رماحنا درشية المو  ااستقينا بلا درواح العددا ومثودص قدو  الشداتر سد مة بدن ن داح 

بين قولص يندا ي د حث الراح إاا تمنى زمرنا تويص باألقداح ومثوص  بن سكرة وشتان 
وبين قولص اي الكااا  قي  ما دتدد  لوبرد اقدد  دات بشددل قود  دراتدة تدري تحتلدا 
 بة رتدل والاي ينش  ينا قدو  القابد  والشدم    تشدرب خمدر الندده ادي الدرو  
 إ  بكؤو  الشقيق ومثوص قدو  ابدن رشديق رحمدص هللا بداكر إلدى الوداا  واركدب للدا
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  دن ترشددف شددم  الحددحى ريددق المددوادي مددن سددوابق الولددو اوا  المددزاح مددن قبدد
ثمور األقاح ومدا دلطدف قدو  دبدي زكريدا الممربدي وقدد تر مدص او الدوزارتين لسدان 
الدين ابن الخطيب اي تاريخص المسدمى باأحاطدة ادي تداريخ غرناطدة ويدو ندام طفد  
النب  اي ح ر النعامي  يتزاز الط  اي ملد الخزامي كح  الف ر للم  فن الد ى 

ي و ندة المدبل لثامدا تحسدب البددر محيدا ثمد  قدد سدقتص راحدة المدبل مدداما وغدا ا
ويع بني ينا قدو  ابدن ق قد  وادي طمدي دبدراد النسديم خميودة ب تطاالدا ندور المندى 

 يتفتل
تحاح  اي سر المعاطف تارحا مدامعص اي و نة الرو  تسفل وتدوري بدص كدف 

الحسددن توددي بددن ظدداار  المددبا زنددد بددارق شددرارتص اددي احمددص الويدد  تقدددح وقددا  دبددو
العسددق ني اددي كتابددص المسددمى ببدددابر البدايددة ا تمعدد  دنددا والقاحددي األتددز يومددا اددي 
روحة اقو  لص د ز طار نسيم الرو  مدن وكدر الزيدر اقدا  و دات مبودو  ال نداح 
بالمطر وما دبدة قو  ابن خفا ة اي ياا الباب وقد نظر  شم  األمي  إلى الربدا 

اترا ومفرة مسوا  األمي  تروقندي تودى لعد  مدن ب حعف من طرف المريب وا
مسقط الشم  دسمرا وممن توطف اي استعما  ا ستعارة المرشحة إلدى المايدة م دد 
الدددين األربوددي بقولددص دمددمي إلددى قددو  العدداو  ب موتددي مسددتفلما تددنكم بميددر مدد   
لتوقطي زيرا  ورد حديثكم من بين شو  م مة العاا  وممن  ارال اي يال الحوبة 
دبو الوليد بدن حيدان الشداطبي بقولدص ادوق خدد الدورد دمدر مدن تيدون السدحب يدارف 
بردات الشم  دححى بعد مدا سدا  ي فدف وظريدف قدو  م يدر الددين بدن تمديم منلدا 
كيف السبي  ألن دقب  خد من ديوه وقد نام  تيون الحر  ودمابر المنثور تومي 

ى المنثددور دن الددورد   نحونددا حسدددا وتممزيددا تيددون النددر   ومثوددص قولددص لمددا ادتدد
يددؤتى ودن يمددوى بنددار سددعير ود  ثمددور األقحددوان لددو دنلددا كاندد  تعدد  دمددابر 
المنثور ومثوص قولص كيف السبي  لوثم من دحببتص اي روحة لوزير ايلا معر  ما بدين 
منثور دقام ونر   مر دقحدوان احدوص   يددر  يداا يشدير ب مدبر وتيدون اا ترندوا 

 إلي وثمر ياا يحح 
حوى قو  محيي الدين بن قرناص الحموي قد دتينا الريا  حين ت و  وتحود  وما د

مددن الندددا ب مددان وردينددا خددواتم الزيددر لمددا سددقط  مددن دنامدد  األغمددان وقددا  البدددر 
الايبي ود اد يوم يا ماح إلى روحة ي وو بلدا العداني مددا يمدص نسديملا يعثدر ادي 

يودة بتندا بلدا ادي ظد  دكنداف ايوص وزيريا يحح  اي كمص ومثوص قو  ابدن تمدار يدا ل
النعيم من اوق دكمام الريا  وتح  دايا  النسديم ودمدا مطودر قمديدة ابدن النبيدص ادي 
ياا الباب ا ندص دبلدى مدن مطدالر األقمدار وديبا دة ا سدتعارة مدن حويدة تسدتعار ويدو 
تبسم ثمدر الزيدر تدن شدنب القطدر ودب تداار الظد  ادي و ندة النلدر ويداا المعندى 

ن خفا دة األندلسدي وطدرة ظد  ادوق و دص غددير ولكدن ابتسدام ثمدر مولد من قدو  ابد
الزير تن شنب القطدر ادي قدو  ابدن النبيدص غايدة وتوطدف الشدريف العقيودي ادي يداا 
الباب بقولص وروحة ال ام ايلا من زيرة الدراح ورد ااشدرب تودى و دص رو  لدص 

طال  اوابدب من المات خد وما دحوى قو  القاحي السعيد بن سنا المو  ينا ولبعديم 
 ليولم ايلا تمطي حوت و ص نلاريم
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ودحوى منص قولص سره طيفص   ب  سره لي سرابص وقد طار من وكر الظ م غرابدص 
دت  مر نق  الوي  مفحة خدل اقود  حبيدب قدد دتداني كتابدص وقدا  مدن غيريدا بشدو  
  القنا يحمون شلد رحابلا وما دحودى تكميودص بقولدص و  بدد دون الشدلد مدن إبدر النعد

ومثوص قولص دلقى حباب  ميد من اواببدص امداد قوبدي ب شدرا  مدن الشدعر ودحودى مندص 
قولص خمر ددير تويص معمم قبوة اكد ن تقبيودي لدص تعنيدق وغايدة المايدا  قولدص بعثد  
لي توى ام الطيف قبوة ا تاني بع  المسرة  موة ومن ا ستعارا  الحسنة ادي يداا 

يل النبي حيا  يا تربة اللادي الرسدو  حيدا الباب قو  شم  الدين بن العفيف اي مد
بمنطق الرتد باد من ام السحب وظريف ينا قدو  ابدن ق قد  يددتنا لوسدرور ن دوم 
راح بلددا قدداا  شددياطين اللمددوم وكددف المددبل توقددط مددا تبدددي ب يددد الويدد  مددن درر 

العقيوي لندا دخ يحسدن دن يحسدنا  الن وم ومن الوطابف اي ياا الباب قو  دبي الحسن
ل لو دانين تداب ال ندى قدد تراد  روحدة معروادص ب نلدا تنبد  زيدر المندى إاا رحا

 تبدي و ص إحسانص تنزي  ايص تيون المنى
ويع بني اي ا ستعارة المرشحة قو  ابدن سدعيد المومدوي مدن قمديدة يتشدوق ايلدا 
إلدى دمشددق المحروسدة ا نددص دتدى ايلددا ادي بيدد  واحدد باسددتعارا  كثيدرة مددر ا تندداب 

قميدة قولص سقى دمشق ودياما مح  ايلدا مدواطر السدحب سداريلا الحشو ومطور ال
وغاديلا وبي  ا ستعارة بعدل و  يزا   نين النب  ترحعص حوام  المزن اي دحشا 
دراحيلا ومن دغرب ا سدتعارا  ودبددتلا ودحشدملا قدو  ابدن زيددون مدن قمديدتص 

المبل يفشدينا وقدد النونية المشلورة سران اي خاطر الظومات يكتمنا حتى يكاد لسان 
تدن لدي دن دنثددر ادي حدددابق ا سدتعارة نبدداة مدن زيددر المنثدور ودورد منددص مدا يزيددو 
بورودل توى روحا  الزيور كقو  القاب  وطفقنا نتعداطى شموسدا مدن دكدف بددور 
و سوم نار اي غ ب  نور إلى دن ااب ايب األمدي  تودى ل دين المدات وشدب  ندار 

تودي بدن ظداار الحدداد ادي دوح انعطفد  قددود  الشفق اي احمدة الظومدات ومثودص قدو 
دش ارل وابتسم  ثمور دزيارل وار كااور مابص توى تنبدر طينتدص وامتدد  بكاسدا  
ال ونار دنام  غمونص وقدا  آخدر ود داد وقدد تدرق بالنددا  بدين النسديم وابتد   نداح 
اللدوات وحدرب  خيمدة الممدام ودغرورقد  مقودة السدمات وقدام خطيدب الرتدد انددب  

برق ولقد حاز القاحي الفاح  قمدبا  السدبق ادي يداا الميددان بقولدص كتبلدا ترق ال
المموو  وقد تمش  مقوة السراج وشاب  لمة الدواة وخر  لسان القوم وكد  خداطر 
السكين وحاق مدر الورق ومدا دحودى قدو  القاحدي محيدي الددين بدن تبدد الظداير 

ا قدد تليد   لتسدويم واألغمان قد دخحدر نبدا  تارحدلا ودندانير األزيدار ودرايملد
قابحلا وقا   ما  الدين بن نباتة كتبلا المموو  ودمر الميث قد رقدا وو دص األر  

 قد راق
وقدددود األغمددان قددد راسددو  ديددوات القوددوب بدداألوراق وقيددان حمابملددا قددد ترنمدد  
و دداب  القوددوب بدداألطواق والددورد قددد دحمددر خدددل الوسدديم واكدد  دزرارل مددن د يدداد 

وخر د  دكفدص مدن دكمامدص ألخدا البيعدة تودى األزيدار بالتقدديم  القحيب دنام  النسيم
وممددا كتبتددص اددي البشددارة المددادرة تددن المودد  المؤيددد تنددد تددودل مددن الددب د الروميددة 
وحوددو  ركابددص الشددريف بحوددب المحروسددة المتحددمنة مددا مددن هللا بددص مددن الفددتل الدداي 

مدار قوعدة مار لص اي الروم قمص سنة تشرين وثمانمابة امدن الد  قدولي تندد ح
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طرسو  واتحلا وردوا دلسن السلام ادي دادوال تود  المرامدي اقدالوا رديندا الممدابب 
ناطقددة ومددا رمددوا توددى سددمات بددرج غيددوم سددتابر إ  لمعدد  ايلددا مددن بددوارق نقوطلددا 
بارقة وحكم تويلا القحات با تتقا  ولم ي توا تند ال  الحكم بداار ياا بعددما مدفق 

دادوال المدداار وقدولي ادي ا سدتعارة المرشدحة ديحدا مقبولم  ماد و لص ابمق  ايدص 
تنددد حمددار قوعددة دريدددة واتحلددا وقررنددا مدددة سددوريا بدداخت ف اة   ا ددات مددا 
قررنال نقشا توى ح ر وادت  دن مخريا دمدم ا سدمعنال مدن آاان المرامدي تنقيدر 

سد  المداار وتحري  الوتر وقرتنا سن  بولا بنابا  المداقر وكسرنا منص السدنية ودم
حودق مراميلدا كدالخواتم ادي دمدابر سدلامنا المسدتوية ومثودص قدولي تندد حمدار قوعدة 
كختار واتحلدا تودى لسدان حدا  القوعدة ادي سدمويا وإادراط توويدا ا ندا الليكد  الداي 
ااب قوددب األمددي  توددى تاييبددص وود دينددار الشددم  دن يكددون مددن تعاويددال والشدد رة 

وانتظم  اي سو  تناقيدل وتشامخ ياا التي لو  سمو ارتلا تفكل  بص حبا  الثريا 
الحمن ورار دنف  بوص وتشامم ا رمدنا تيون مراميص بدم القوم ودميا  سلامنا توى 
تكحيولا تتزاحم وغاية المايا  اي ياا الباب قولي تند حمار قوعدة كركدر وتنكدر  
دكراد كركر بسدور القوعدة اعراندايم ب مدا  القسدي ودلفدا  السدلام وتطسد  دندوف 

يلا ب موا  مدااعنا وكان بلا زكام ومن حسن ختاملا ولم نخرج تما نحن ايدص مرام
من بدير ا ستعارة وغريبلا قدولي اد  بكدر قوعدة إ  ااتحدينا بكارتلدا بدالفتل وابتدالنا 
مددن سددتريا الح دداب و  كدد   بددرج دترتددول بالتحمددين إ  تو نددا ردسددص مددن حبددا  

م تددن ا سددتطراد إلدى مددا وقددر لددي مددن مددااعنا بالحبدداب انتلددى ولددم دحدب  تنددان القودد
محاسددن ا سددتعارة نظمددا إ  لوتخفيددف تددن بيدد  البديعيددة وقودد  تكفيددص المزاحمددة اددي 

 مناظرة الشيخ مفي الدين
الحوي ومبارزة الشيخ تز الدين الموموي رحمص هللا وحم  ثق  العميان ابي  الشديخ 

تعارة إن لم دحث مطايا مفي الدين رحمص هللا اي بديعيتص ويو الشايد توى نوة ا س
العزم مثقوة من القوااي تؤم الم د تن دمم وبي  العميان يقو  محبي وسفن العدي  
خابحة بحر السراب وتين القيظ لدم تدنم بيد  الشديخ مدفي الددين وبيد  العميدان لدم 

مدفي الددين متعودق بمدا  يحسن السكو  تويلما و  تدتم الفابددة بلمدا اد ن بيد  الشديخ
ان متعوق بمدا بعددل وبيد  الشديخ تدز الددين مدالل لوت ريدد ويدو دة قبوص وبي  العمي

المعامدي اشديب الدرد  مشدتع  با سدتعارة مدن دزوا لدا العقدم دقدو  ولدو بومد  مددا 
تسى دن يكون دن اي قولص من دزوا لا العقم ما يرتب السامر وبي  بديعيتي وكدان 

م دن المقدددم تنددد غددر  التمنددي يانعددا ادداوه با سددتعارة مددن نيددران ي ددريم وقددد تقددد
تومات البدير ا ستعارة المرشحة اوفظة غدر  رشدح  بيدانر ودمدا قدولي با سدتعارة 
من نيران ي ريم بعد اوه اما دتدل إ  من المنل األلامية ا ن اسم النوة الداي يدو 
ا ستعارة  مر بين التورية وا ستعارة والترشيل مدر تددم الحشدو ومدحة التركيدب 

 رقة وا لتزام بتسمية النوة موره بص من  ن  المز  انتلىوالمشي توى  ادة ال
اكددر ا سددتخدام واسددتخدموا العددين منددي ويددي  اريددة وقددد سددمح  بلددا ديددام تسددريم 
ا ستخدام يو استفعا  من الخدمة ودما اي ا مط ح اقد اختوف  العبارا  اي ال  

يددر مددن توددى طددريقين األولددى طريقددة مدداحب اأيحدداح ومددن تبعددص ومشددى تويلددا كث
النددا  ويددي دن ا سددتخدام إطدد ق لفددظ مشددتر  بددين معنيددين اتريددد بددال  الوفددظ دحددد 
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المعنيين ثم تعيد تويص حميرا تريد بص المعنى اةخر دو تعيد تويص إن شب  حدميرين 
تريدددد ب حدددديما دحدددد المعنيدددين وبددداةخر المعندددى اةخدددر وتودددى يدددال الطريقدددة مشدددى 

حوي والعميان والشيخ تز الدين ويودم  درا دمحاب البديعيا  والشيخ مفي الدين ال
الثانيددة طريقددة الشدديخ بدددر الدددين بددن مالدد  رحمددص هللا تعددالى اددي الممددباح ويددي دن 
ا سددتخدام إطدد ق لفددظ مشددتر  بددين معنيددين ثددم يدد تي بوفظددين يفلددم مددن دحددديما دحددد 
المعنيددين ومددن اةخددر المعنددى اةخددر ثددم إن الوفظددين قددد يكونددان متدد خرين تددن الوفددظ 

مشتر  وقد يكونان متقدمين وقد يكون الوفظ المشدتر  متوسدطا بينلمدا والطريقتدان ال
را عتددان إلددى مقمددود واحددد ويددو اسددتعما  المعنيددين ويدداا يددو الفددرق بددين التوريددة 
وا ستخدام ا ن المراد من التورية يو دحد المعنيين واي ا ستخدام ك  من المعنيدين 

ي كتابص المسمى بفد  الختدام تدن التوريدة مراد ونق  الشيخ م ح الدين المفدي ا
وا ستخدام ما يؤكد ياا ا ندص قدا  المشدتر  إاا لدزم اسدتعمالص ادي مفلوميدص معدا الدو 
ا سددتخدام وإن لددزم اددي دحددد مفلوميددص اددي الظدداير مددر لمددل اةخددر اددي البدداطن الددو 
التوريددة ومددنلم مددن قددا  ا سددتخدام تبددارة تددن دن يدد تي المددتكوم بوفظددة مشددتركة بددين 
معنيددين اشددتراكا دمددويا متوسددطة بددين قددرينتين تسددتخدم كدد  قرينددة منلمددا معنددى مددن 

 معنيي تو  الوفظة
را عتدان إلدى مقمدود  المشتركة وياا مايب ابن مال  وتوى كد  تقددير االطريقتدان

واحد ويو استعما  المعنيين بحمير وغير حمير ودتظم الشوايد توى طريقدة ابدن 
د   كتاب يمحو هللا ما يشات ويثب  اد ن لفظدة كتداب  مال  ومن تبعص قولص تعالى لك 

يحتم  دن يراد بلا األ   المحتوم والكتاب المكتدوب وقدد توسدط  بدين لفظتدي د د  
ويمحو ااستخدم  دحد مفلوميلا ويو األمد بقرينة اكدر األ د  واسدتخدم  المفلدوم 

ية حوي  ريقدا اةخر ويو الكتاب المكتوب بقرينة يمحو ومنص قولص من القميدة النبات
نباتيا ح  امدا ينظم الدر تقدا من ثنايدا  اد ن لفظدة نبداتي تحتمد  ا شدترا  بالنسدبة 
إلددى السددكر وإلددى ابددن نباتددة الشدداتر وقددد توسددط  بددين الريددق وح وتددص وبددين الدددر 
والنظم والعقد ااستخدم  دحدد مفلوميلدا ويدو السدكر النبداتي بداكر الريدق والحد وة 

خر ويو قو  الشاتر النباتي باكر النظم والدر والعقدد ولدي  واستخدم  المفلوم اة
اي  انب من المفلومين إشكا  ودما شدايد الحدمابر تودى طريدق مداحب اأيحداح 
ا مير كتب المؤلفين لم يستشلدوا ايلا توى تود الحمير الواحد إ  بقدو  القابد  إاا 

يراد بلا المطر ويو نز  السمات ب ر  قوم رتينال وإن كانوا غحابا اوفظة السمات 
دحدد المعنيدين والحدمير ادي رتيندال يدراد بددص المعندى اةخدر ويدو النبدا  ودمدا شددايد 
الحميرين ا نلم لم يخر وا بص تن قو  البحتري ويو اسقى المحى والسداكنيص وإن 
يددم شددبول بددين  ددوانحي وحددووتي ادد ن لفظددة المحددى محتموددة الموحددر والشدد ر 

ا  والسدداكنيص اسددتعم  دحددد معنيددي الوفظددة ويددو والسددقيا مددالحة لكدد  منلمددا اومددا قدد
الموحر بد لة القرينة تويص ولما قا  شبول استعم  المعنى اةخر ويو الش ر بد لة 
القرينة تويص انتلى والشيخ مفي الدين رحمص هللا لم يسدتطرد ادي شدرح بديعيتدص إلدى 

لدي  ايدص غاية ال  ولكدن رديتدص ادي شدرحص قدد دورد تودى بيد  البحتدري نقددا حسدنا 
 تحم  و  إشكا 
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ا نص قا  شرط تومات البدير دن يكون اشترا  لفظة ا ستخدام اشتراكا دمويا والنظر 
ينا اي اشترا  لفظة المحى ا نص لي  ب مدوي ألن دحدد المعنيدين منقدو  مدن اةخدر 
والمحددى اددي الحقيقددة الشدد ر وسددموا الددوادي غحددى لكثددرة نبتددص ايددص وقددالوا  مددر 

ك  منقو  من دم  واحد ولم يرد ادي كتدب المدؤلفين غيدر يداين المحى لقوة نارل ا
البيتددين وقددو  دبددي العدد ت قمددد الدددير مددن دبددي حمددزة األواب مددولى ح ددى وخدددن 
اقتماد واقيلا داكدارل شددن لونعمدان مدا لدم يشددل شدعر زيداد االنعمدان يحتمد  يندا دبدا 

الزمخشري مدنف حنيفة رحي هللا تنص ويحتم  النعمان بن المنار مو  الحيرة ا ن 
كتابا اي مناقب دبي حنيفة سدمال شدقابق النعمدان ادي حقدابق النعمدان ودمدا دبدو العد ت 
ا نص دراد بوفظ النعمان دبدا حنيفدة ودراد بالحدمير المحداوف ابدن المندار مود  الحيدرة 
وزياد ينا يو النابمة وكان معرواا بمدح النعمان بن المنار وياا يمل تودى طريقدة 

قيلا يخددم دبدا حنيفدة وشدعر زيداد يخددم النعمدان بدن المندار و  يمدل ابن مال  ا ن ا
توى مايب ماحب اأيحاح ا ن حمير يشددل لدم يعدد تودى واحدد منلمدا ألن شدرط 
الحدمير اددي ا سددتخدام دن يكددون تابدددا تودى الوفظددة المشددتركة ليسددتخدم بلددا معنايددا 

ويدداا  عدد   اةخددر كمددا قددا  البحتددري اددي شددبول الدداا الحددمير تابددد توددى المحددى
الحمير اي يشددل غيدر تابدد تودى الوفظدة المشدتركة التدي يدي النعمدان امدار طيدب 

النعمدان الولدم إ   الاكر الاي يشيدل زياد   يعوم لمدن يدو ألن الحدمير   يعدود تودى
دن يكون التقدير ما لم يشدل لص ايعود الحدمير تودى النعمدان بلداا التقددير انتلدى ومدا 

ن مر تدم التعسدف والسد مة مدن النقدد ومدحة ا شدترا  دحوى قو  بع  المت خري
األموي ويو ولومزالة شيت من توفتص ونوريا من حيا خديص مكتسب ودندا باألشدواق 
إلى معراة الناظم وياا النوة دتني ا ستخدام قد  مدن البومدات مدن تكوفدص ومدل معدص 

يدص مدن النقدد بشروطص لمدعوبة مسدوكص وشددة التباسدص بالتوريدة وقدد تقددم مدا دوردندا ا
 توى بيتي البحتري ودبي الع ت ويو دتوى رتبة تند تومات البدير من التورية

ودحوى موقعا اي األاواق السويمة ولكن ق  من ظفر مندص بسد مة الدتخوص مدن تودق 
النقد ومعد من غور التعسف إلى ن د السلولة قا  الشيخ م ح الدين المفدي اي 

وريدة وا سدتخدام ومدن دندواة البددير مدا يدو ندادر كتابص المسمى بف  الختام تدن الت
الوقوة موحق بالمستحي  الممنوة ويدو ندوة التوريدة وا سدتخدام الداي تقدف األالدام 
حسره دون غايتص تند مرامي المرام نوة يشق توى المبي و ودل من دي باب  ات 

نحول ادي  يمدو مقف    يقرة يحبتص اارة و  يقرة بابص قارة إ  من تنحو الب غة
الخطدداب وي ددري ريحلددا بدد مرل رخددات حيددث دمدداب توددى دن المتقدددمين مددا قمدددول 
 موة كااية و  شعروا بص لما شعروا دندص دخد  معلدم ادي بيد  تحد  قفد  قاايدص ودمدا 
المولدون من الشعرات كالفرزدق و رير ومن تامدريما وخدا  معلمدا ل دة بحدر 

ا الداين تفقلدوا مدن بعدديم ادي األدب الب غة اوم يرد دحدد مدنلم ورد يداا المددير ودمد
وتنبلددوا لتخودد  طرقددص بالطوددب اربمددا قمدددوا بعدد  دنددواة البدددير ا دداد  إا  ددات  
واات  مرة دخره ودخره اات  وقد قمد دبو تمدام كثيدرا مدن ال ندا  وادتل دبوابدص 
وشددرة طرقددص لونددا  ودمددا التوريددة وا سددتخدام امددا تنبددص لمحاسددنلما وتدديقظ وتحددره 

وتحفظ إ  من ت خر من الشعرات والكتداب وتحدور مدن العودوم وتطودر وتحرر وتحفد 
مددن كدد  بدداب ودظددن دن القاحددي الفاحدد  رحمددص هللا تعددالى يددو الدداي الدد  منلمددا 
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النددا  بلددال السدداحا  والرحدداب حتددى ارتشددف يددال السدد اة ديدد   المددعاب ودنددز 
تمرل ودمحابص الاين نزلوا ربوة ممدرل وخفقد  ريداحلم بداأخ ص ادي نمدرل 
كالقاحي السعيد يبة هللا بن سنا المو  ومن انخرط معص اي ياا السو  ولدم يدز  يدو 
ومن تامرل توى ياا المنل  اي ال  األوان ومن  ات بعدديم مدن التدابعين ب حسدان 
إلى دن  ات بعدديم حوبدة دخدره وزمدرة تتدره اكولدم يرمدون ادي يداا اأحسدان تدن 

بددن زابدددة ويمددوون المقطددوة  قددو  واحدددة وينفقددون مددن مددادة يددي اددي ال ددود معددن
بالمقطوة ا  تخوو ايص كومة اابتة من اابدة وغالدب شدعريم تودى يداا الدنمط ودكثدرل 

 درر دسماة متى توتق توتقط ك بي الحسين
ال دددزار والسدددراج الدددوراق والنمدددير الحمدددامي والحكددديم شدددم  الددددين بدددن دانيدددا  

ين  ددوا بعدد القاحدي والقاحي محيي الدين بن تبد الظداير الدؤ ت يدم الفحدو  الدا
الفاح  إلى يدال المايدة وراعدوا رايدة يداا الندوة وكدان كد  مدنلم ترابدة تود  الرايدة 
تسابقوا  يادا والديار الممرية للم حوبة وت حقدوا دادرادا ويدم ادي شدرف يداا الفدن 
من يال النسبة و ات من شعرات الشام  ماتة تد خر تمدريم وتد زر نمدريم وألن 

بعد حمدريم ايمدا درادول كمدا زاد حمدريم كد  نداظم تدود اي ياا النوة يمريم و
الشعره لو كان  لص شعرا ويود المبل لو كان لص طرسا والمسق مدادا والنثرة نثدرا 
منلم شرف الدين تبد العزيز األنماري شيخ شيوخ حمداة واألميدر م يدر الددين بدن 

الددين بدن تميم وبدر الدين يوسف بن لؤلؤ الايبي ومحيي الدين بن قرنداص وشدم  
محمد العفيف وسديف الددين بدن المشدد ثدم إن الشديخ مد ح الددين قدا  ادي آخدر يداا 
الفم  ويؤ ت معلم  ماتة يححرني اكريم تند شدعريم ويعدز تودي دن لدم دريدم 
توددى تكدداثريم لفددوا  تمددريم وكدد ني بقابدد  يقددو  لقددد دارطدد  اددي التعمددب أليدد  

باطد  وتددوان وحميدة ألوطاند  ممر والشام توى من دونلم من األنام وياا بداطن 
وما  اوريا من البودان اال واب إن الك م اي التورية وا ستخدام   غير ومدن يندا 
تنقطر المادة اي السير ومن ادتى دندص يد تي بددلي  وبريدان االمقيدا  بينندا والشدقرات 
والميدان وقد ر ل ماحب يتيمة الدير شعرات الشام توى شعرات العراق وقا  إنلدم 

وا قمبا  السبق تويلم اي حوبة السباق ا نلم قدوم  بود  طبداتلم تودى الوطاادة حاز
وطبع   بوتلم توى الكي  والظرااة انتلى ك م الشيخ م ح الددين المدفدي قود  
واتم  ياا الحديث القديم بالشيخ  مدا  الددين بدن نباتدة اد ينر ارتدص النبداتي بممدنص 

ق رقيدة امدن اسدتخداماتص مدا دراندا مدن ووريقص واسدتعبد التوريدة وا سدتخدام ادي سدو
استخدام البحتري تيب الوليد وقونا بعدل اي اسدتخدام دبدي العد ت لدي  تودى األتمدى 
حرج ا نص مشى توى الح  اي ظومة التعقيد واستخدام الشديخ  مدا  الددين الموتدود 
ص بص قولص من قميدة رابية امتدح بلا النبي إاا لم تف  تيندي العقيدق اد  رد  منازلد

بددالقرب تبلددي وتبلددر وإن لددم توامدد  تدداد  السددفل مقوتددي ادد  تاديددا تدديف بممنددال 
 دخحر

دنظر ديلا المت م  إلى حمدة ا شدترا  بدين ا سدتخدامين وانسد ام البيد  األو  مدر 
البي  الثاني وسي ن الرقة لاا القطر النباتي والتشدبيب المدرقص بالمنداز  الح ازيدة 

المدددابل النبويددة ولعمددري إنددص مشددى توددى طريددق والمددز  الدداي يويددق دن تمدددر بددص 
ماحب اأيحاح ازادل إيحداحا ولدو دتدي إلدى تدرو  األادراح زادل داراحدا ويدال 
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القمدديدة التددي ظفددر  منلددا بلدداين ا سددتخدامين محاسددنلا غددرر اددي  بددال القمددابد 
وألنواة البدير بلا موة ومن دبياتلا تابدد منلدا سدقى هللا دكنداف المحدى سداب  الحيدا 

ن كند  دسددقى ددمعددا تتحدددر وتيشدا نحددى تنددص الزمددان بياحدص وخوفددص اددي الددرد  وإ
يزيو ويزير تمير اا  الوون مر من دحبص ومن اا الاي يا تز   يتمير وكان المدبا 
لي  وكن  كحالم اوا دسفي والشيب كالمبل يسفر يعووني تح  العمامدة كتمدص ايعتداد 

ندص إاا وحدر المدرت العمامدة ينكدر قوبي حسرة حين دحسر وينكرني ليودى ومدا خود  د
ومنلا وغيدات دمدا  فنلدا امؤندث كويد  ودمدا لحظلدا امداكر يروقد   مدر الحسدن ادي 

ورات المشراية خدديا كمدا شدف مدن دون  لحظاتلا توى دنص بال فن  مر مكسر يشف
الز ا دة مسددكر خويودي كددم رو  نزلد  اندداتل وايدص ربيددر لونزيد  و عفددر واارقتلددا 

كدم مثولدا اارقتلددا ويدي تمدفر ومنلددا ادي ومدف الناقددة ورب والطيدر مداارة بلددا و
طموح العزم ددمات  سرة يظ  بلا تزمي تودى البيدد ي سدر طدو  بداراتي وخدديا 

 شقة الف  وكف الثريا اي د ى الوي  يشبر
ومد  نداحي طولدا دلدف الحدحى اشدد  كمدا شدد النعدام المنفدر بمدم الحمدى ترمدي 

ياكر إاا ما حروف العدي  خطد  بقفدرة غدد  الحداة ك نما تمار توى محبوبلا حين 
موحر العنوان والعي  دسطر هللف حرف   ترام ك نلا لدو شد  السدره حدرف لدده 
الشد محمر وتار  الشديخ  مدا  الددين بدن نباتدة  ماتدة نسد وا تودى منوالدص ادي 
تمرل لكن الاوق السويم يشدلد دنلدم كدانوا خ سدة قطدرل ويداا الشدرح يدو  دامعلم 

كر  ايص نظابريم ااتوم دندص لدي  لدص اديلم نظيدر نر در إلدى ا سدتخدام الكبير وإاا ا
وشددوايدل وإيددراد دبيددا  البددديعيا  ايددص ابيدد  مددفي الدددين قولددص مددن كدد  دبودد  واري 
الزندي يوم قره مشدمر تندص يدوم الحدرب ممدطوم العميدان إن المحدى لسد  دنسدى 

مبر لوعميان تودى ديوص الم شوول بين حووتي يوم بينلم دقو  لو تاف البحتري ما 
يال السرقة الفاحشة ا نلم دخاوا لفظص ومعنال وحميرل ومدا اختشدوا مدن الحدرج و  
سوموا من النقد وبي  تز الددين والعدين قدر  بلدم لمدا بلدا سدمحوا واسدتخدمويا مدن 
األتدددا اوددم تددنم قولددص والعددين قددر  بلددم لمددا بلددا سددمحوا اددي غايددة الحسددن ا نددص دتددى 

اي شطر البي  مر ا نس ام والرقة واستخدامص اي العدين  با ستخدام وتود الحمير
الناظرة وتين الما  ودما قولص اي الشطر الثاني واسدتخدمويا مدن األتددا اودم تدنم مدا 
دتوم ما المراد بص ا ن ا ستخدام اي العين التدي يدي ال ارحدة قدد تقددم والداي يظلدر 

يعيتي واسدتخدموا العدين لي دن احطرارل إلى تسمية الندوة دل د ل إلدى الد  وبيد  بدد
مني الي  ارية وكم سمح  بلا ديام تسريم االتورية اي  اريدة بعددما اسدتخدمويا 
لددم يو ددد اددي سددوق الرقيددق مثولددا والعددود بالحددمير مددر تمكددن القاايددة وتدددم التكوددف 
والحشدو   يخفدى تودى ديد  الداوق السدويم ادد ن قاايدة ممدطوم ادي بيد  مدفي الدددين 

  م توى ا ستخدامتم ص األاواق انتلى الك
اكر اللز  الاي يراد بص ال د والبين يازلني بال د حين رده دمعي وقدا  تبدرد دند  
بالديم قا  ماحب التوخيص ومنص يعني ادن البددير اللدز  الداي يدراد بدص ال دد كقولدص 
إاا ما تميمي دتا  مفاخرا اق  تد تن اا كيف دكو  لوحب ولدم يدزد تودى الد  شديبا 

بص ال د يو دن يقمد المتكوم مدح إنسان دو امدص ايخدرج مدن الد   واللز  الاي يراد
المقمددد مخددرج اللددز  والم ددون ال بددق بالحددا  كمددا اعدد  دمددحاب النددوادر ومثدد  
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دشعب ودبي د مة ودبي العينات ومزيد ومن سو  مسدوكلم كمدا حكدي تدن دشدعب دندص 
يددام ويددو ححددر وليمددة بعدد  و ة المدينددة وكددان ر دد  بخددي  ادددتا النددا  ث ثددة د

ي معلم توى مابدة ايلا  دي مشوي ايحوم النا  حولص و  يمسص دحدد مدنلم لعوملدم 
ببخودص ودشدعب كدان يححدر مدر الندا  ويدره ال ددي اقدا  ادي اليدوم الثالدث زو تددص 
طالق إن لم يكن تمر ياا ال دي بعد دن ابل وشوي دطو  من تمرل قب  ال  ومدن 

ل ابدن المعتدز مدن قدو  دبدي العتاييدة درقيد  شوايد اللز  الاي يراد بص ال د ما دنشدد
درقي  بسم هللا درقيكا من بخ  نفس  توى هللا يشفيكا ما سوم كفد  إ  مدن يناوللدا و  

 تدو  إلى من ير يكا
والفدداتل للدداا البدداب امددرؤ القددي  وقولددص دبوددم مددا سددمر ايددص ودلطددف ويددو وقددد تومدد  

  زكي الدين بن دبي األمبر ما سومى وإن كان بعولا ب ن الفتى يلاي ولي  بفعا  قا
ردي  دحسن من قولص موتفتا وإن كان بعولا انتلى وياا النوة دتني اللز  الاي يراد 
بص ال د ما سبكص ادي قوالبدص إ  مدن لطفد  ااتدص وكدان لدص موكدة ادي يداا الفدن وحسدن 
تمرف ومن دظرف ما وقر ادي يداا البداب دندص حمد  لدي بالدديار الممدرية  درب 

ى التوف اومف لي الحكيم بطيخا ويو تزيز الو ود ادي تود  األيدام دشرا  منص تو
ابومني دنص ديدي إلى مو نا المقر األشدرف القاحدوي النامدري محمدد بدن البدارزي 
مدداحب دواويددن اأنشددات الشددريف بالممالدد  اأسدد مية تظددم هللا تعددالى شدد نص بطدديخ 

المسووخ وتميد  مدن اكتب  إليص مو ي تاقبني الزمان ب ربة وقد انقطع  ب سمي 
حزني توى ما تم لي لكن شدمم  روابدل البطديخ االكنايدة تودى طودب البطديخ سدبك  
اي دحسن قوالب اللز  مر حسن التحمين ومثوص قولي  دات الشدتات اردسدي وال سدم 
مارا شماتص بطيوسان ابن حرب واروة ابن نباتص افي طيوسان ابن حرب واروة ابن 

لظاير كنايتان تن الفقر الاي تزايد حدل وطيوسدان ابدن نباتة مر ما ايلما من اللز  ا
حددرب معددروف لشددلرتص ودمددا اددروة ابددن نباتددة افيلددا إشددارة إلددى قولددص زرقددة  سددمي 

 وبيا  ثو لا سن ابي األبوق اي ام  الشتا
ومثوص قولي وماحب تسمل لي نفسص بمدوة لكن إاا ما انتشا يحح  سني لومدا تندل 

توى اللز  الاي يراد بص ال د زيادة توطف ا سدتدرا  لكنني دقور حرسي لوعشا ايص 
ومراتددداة النظيدددر وكدددان يددداا المددداحب تممددددل هللا برحمتدددص ورحدددوانص مدددن دتدددز 
األمدحاب تودي ولكدن التمدريل باسدمص غيدر ممكدن يندا وبدين اللدز  الداي يدراد بددص 
ال د وبين التلكم ارق لطيدف ويدو دن الدتلكم ظدايرل  دد وباطندص يدز  ويداا الندوة 

ك  وبي  الشيخ مفي الدين الحوي اي بديعيتص دشدبع  نفسد  مدن امدي الاحد  بالع
ما توقى ودكثر مو  النا  بالتخم اقولص ودكثر مو  النا  بدالتخم كنايدة يلزلدون بلدا 
توى من يفزط اي دك  شيت ويخص بص نفسص وبي  العميدان قد  لومدباح إاا مدا  ح 

بي  العميان ياا يز  يراد بص ال دد نوريم إن كان تند  ياا النور اابتسم لم در اي 
وهللا دتوم وبي  الشيخ تز الدين الموموي يدز  دريدد بدص  دد تتابد  لدي كمدا كتمد  
بيا  الشيب بالكتم الشيخ تز الددين غفدر هللا لدص حكدى يندا حكايدة لدم يسدعني الكد م 
تويلا لب  يطو  الشرح وبي  بديعيتي والبدين يدازلني بال دد حدين رده دمعدي وقدا  

رد دن  بالديم دنظر ديلا المت م  ينا بنور هللا تعالى ا ن اللز  الداي يدراد بدص ال دد تب
دنا موتزم تسميتص وقد استوتب شطر البي  وانظر كيدف دارغد  يداا الندوة المريدب 
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اددي دحسددن القوالددب ودغددرب المعدداني ادد ن الدددمر تزايددد انلمالددص إلددى دن مددار كالددديم 
 ويقو  لي تبرد دن  بلال الديم اللاطوة والبين يمبطني بال  ملاز 

اكر المقابوة قابوتلم بالرحا والسوم منشرحا ولوا غحدابا ايدا حربدي لمديظلم المقابودة 
ددخولا  ماتة ادي المطابقدة ويدو غيدر مدحيل اد ن المقابودة دتدم مدن المطابقدة ويدي 
التنظيددر بددين شدديبين ادد كثر وبددين مددا يخددالف ومددا يوااددق ابقولنددا ومددا يوااددق مددار  

وة دتم من المطابقة ا ن التنظير بين ما يوااق لي  بمطابقدة ويداا مدايب زكدي المقاب
الدين بن دبي األمبر ا نص قا  محة المقاب   تبارة تن تدوخي المدتكوم بدين الكد م 
توددى مددا ينبمددي ادد اا دتددى ب شدديات اددي مدددر ك مددص دتددى ب حددداديا اددي ت ددزل توددى 

ثاني   يخرم من ال  شيبا اي المخالف الترتيب بحيث يقاب  األو  باألو  والثاني بال
والموااق ومتى دخ  بالترتيب كان  المقابوة ااسدة وقد تكدون المقابودة بميدر األحدداد 
والفرق بين المطابقة والمقابودة مدن و لدين دحدديما دن المطابقدة   تكدون إ  بدال مر 

كد م بين حدين والمقابودة تكدون غالبدا ب مدر بدين دربعدة دحدداد حددان ادي مددر ال
وحدان اي ت زل وتبوم إلى ال مر بين تشرة دحداد خمسة اي المدر وخمسة اي 
الع ز والثاني دن المطابقة   تكون إ  باألحداد والمقابوة باألحدداد وغيدر األحدداد 
ولكن باألحداد دت  رتبدة ودتظدم موقعدا ومدن مع دزا  يداا البداب قولدص تدز و د  

كنوا ايددص ولتبتمددوا مددن احددوص اددانظر إلددى ومددن رحمتددص  عدد  لكددم الويدد  والنلددار لتسدد
م يت الوي  والنلار اي مدر الك م ويما حدان ثم قابولما اي ت ز الك م بحدين 
ويمددا السددكون والحركددة توددى الترتيددب ثددم تبددر تددن الحركددة بوفددظ األرداف اددالتزم 

 الك م حربا من
ات الفحد  لكدون المحاسن زابدا توى المقابوة ا نص تد  تن لفظ الحركة إلى لفظ ابتمد

الحركة تكون لمموحة ولمفسدة وابتمات الفح  حركة الممدوحة دون المفسددة ويدي 
تشير إلى اأتاندة بدالقوة وحسدن ا ختيدار الددا  تودى ر احدة العقد  وسد مة الحد  
وإحااة الطرف إلى تو  الحركة المخمومة واقعة ايص ليلتدي المتحر  إلدى بودوغ 

ةية الشدريفة سديق  ل تتدداد بدالنعم او دب العددو  المقرب ويتقي دسباب الملال  وا
تن لفظ الحركة إلى لفظ يو رداص ليتم حسن البيان اتحمن  يال الكومدا  التدي يدي 
بعدد  آيددة تدددة مددن المندداار والممددالل التددي لددو تدددد  ب لفاظلددا الموحددوتة للددا 

تددة  حتا   اي العبارة تنلا إلى دلفاظ كثيرة احمد  ادي يداا الكد م بلداا السدبب 
حددروب مددن المحاسددن د  تددرال سددبحانص وتعددالى كيددف  عدد  العوددة اددي و ددود الويدد  
والنلار حمو  مناار اأنسان حيث قا  لتسكنوا ولتبتمدوا بد م التعويد  ا معد  يدال 
الكومدا  مددن دنددواة البدددير المقابوددة والتعويد  واأشددارة واأرداف وابددت ف الوفددظ مددر 

ل   ددات إكدد م مت بمددا آخدداا بعحددص ب تندداق المعنددى وحسددن البيددان وحسددن النسددق اوددا
بعد  ثددم دخبرنددا بددالخبر المددادق إن  ميددر مدا تددددل مددن الددنعم بددالوفظ الخدداص ومددا 
تحمنتص العبارة من النعم التي توزم من لفظ األرداف بع  رحمتص حيث قا  بحرف 
التبعي  ومن رحمتص وياا كوص اي بع  آية تدتلا تشر كوما  االحظ يال الب غة 

يرة والفماحة الظايرة انتلى ومن دمثوة مدحة المقابودة ادي السدنة الشدريفة قدو  البا
النبدي مددا كددان الرادق اددي شدديت إ  زاندص و  كددان الخددرق ادي شدديت إ  شددانص اددانظر 
كيف قاب  الراق بالخرق والزين بالشين ب حسن ترتيب ودتم مناسدبة ويداا البداب ادي 
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حكوا قودي  وليبكدوا كثيدرا ومندص قدو  النبدي مقابوة اثنين باثنين ومنص قولص تعالى اويحد
إن ا تبدادا  عولدم مفدداتيل الخيدر ممداليق الشددر ومندص ويدو ظريددف ادي مقابودة اثنددين 
باثنين دن المنمور قا  لمحمد ابن تمران إن  لبخي  اقا  يا دمير المؤمنين   دحمدد 

سدر مدديقص اي حق و  دام اي باط  ومنص اي النظم قدو  النابمدة اتدى كدان ايدص مدا ي
يسوت األتاديا وقو  الحوي ورنل الرقص منص تطفدا خدف بدص الوطدف  توى دن ايص ما

 والدخو  اعطفص داخ  خفيف ورداص خارج ثقي 
ودخبرندددي مو ندددا قاحدددي القحددداة الشدددااعي ندددور الددددين الحددداكم بحمددداة المحروسدددة 
المشددلور بخطيددب الديشددة دنددص كددان بحمدداة يلددودي يطددوف بالحنددات والمددابون توددى 

سص ويقو  معي حنات دخحر  ديد ومابون ياب  تتيدق ودمدا مقابودة ث ثدة بث ثدة رد
اقي  إن المنمور س   دبا د مة تن دشعر بي  ادي المقابودة ا نشددل مدا دحسدن الددين 
والدددنيا إاا ا تمعددا ودقددبل الكفددر واأادد   بالر دد  االشدداتر قابدد  بددين دحسددن ودقددبل 

لدم يقد  قبودص مثودص ومدن  ا  ابن دبي األمبر إندصوبين الدين والكفر والدنيا واأا   ق
مقابوة دربعدة ب ربعدة قولدص تعدالى ا مدا مدن دتطدى واتقدى ومددق بالحسدنى اسنيسدرل 
لويسره ودما من بخ  واستمنى وكاب بالحسنى اسنيسرل لوعسره المقابودة بدين قولدص 

نعديم واستمنى وقولص واتقى ألن معندال زيدد ايمدا تنددل واسدتمنى بشدلوا  الددنيا تدن 
اةخرة وال  يتحمن تدم التقوه ومن مقابوة دربعدة ب ربعدة قدو  دبدي بكدر المدديق 
رحي هللا تنص اي ومديتص تندد المدو  يداا مدا دومدى بدص دبدو بكدر تندد آخدر تلددل 
بالدنيا خار ا منلا ودو  تلدل باةخرة داخد  ايلدا اقابد  دو  بدقخر والددنيا بداةخرة 

إلدى حديق يداا المقدام كيدف مددر تندص مثد  يداا وخار ا بداخ  ومنلا بفيلدا ادانظر 
الك م قا  تومات البدير كوما كثر تددديا كاند  دبودم امدن مقابودة خمسدة بخمسدة قدو  
دمير المؤمنين توي كرم هللا و لص لعثمان بن تفان رحدي هللا تنلمدا إن الحدق ثقيد  
مددري والباطدد  خفيددف وبددي ودندد  ر دد  إاا مدددق  سددخط  وإن كدداب  رحددي  

بي الطيب اي مقابوة خمسة بخمسة دزوريم وسواد الوي  يشفر لي ودنثني ودوردوا أل
وبيا  المدبل يمدري بدي قدا  مداحب اأيحداح حدد الويد  المحد  يدو النلدار   
المددبل والمقابوددة الخامسددة بددين بددي ولددي ايلددا نظددر ألن البددات والدد م مددوتا الفعوددين 

 ور ل بي  دبي د مة
مسدتدتاة اد ن الداي اكدرل  لمقابودة ولكدن القاايدةالمتقدم توى بي  دبي الطيدب ب دودة ا

مختص بالر   وبميرل والمعنى قد تم بدون الر   قا  زكي الدين بدن دبدي األمدبر 
لو كان لما احطر إلى القاايدة داداد بلدا معندى زابددا بحيدث يقدو  بالبشدر لكدان البيد  

ودة ألندص نادرا وتوى ك  تقدير بيد  دبدي د مدة داحد  مدن بيد  المتنبدي لمدحة المقاب
قابددد  باألحدددداد والمتنبدددي بميدددر األحدددداد والمقابودددة باألحدددداد داحددد  ويدددو مدددايب 
السكاكي ا نص قا  المقابوة دن ت مر بدين شديبين متدوااقين اد كثر ثدم إاا شدرط  يندا  
شيبا شرط  ينا  حدل انتلى وبي  المتنبي داح  بدالكثرة تندد غيدر السدكاكي وإن 

د ودسوم من بي  دبي الطيب اي التركيب مدا دوردل المقابوة تندل   تمل إ  باألحدا
الماحب شرف الدين مستواي درب  توى رد  تبد تداج تدز يزيندص وادي ر د  حدر 
قيددد ا  يشددينص وبيدد  مددفي الدددين الحوددي كددان الرحددا بدددنوي مددن خددواطريم امددار 
سخطي لبعدي تن  واريم اقاب  الرحا بالسخط والدنو بالبعد ولفظدة مدن بعدن اد اا 
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من حد تن سوم لص دربعة ب ربعة وخواطريم ب واريم توى مايب من يره قونا إن 
دن المقابوة ت وز باألحداد وبميريا وبيد  العميدان بدواط  ادوق خدد المدبل مشدتلر 
وطابر تح  اي  الويد  مكتدتم بيد  العميدان دمكدن مدن بيد  مدفي الددين ادي المقابودة 

ادي  األر  والطدابر السدابرألنلم قابووا واطبا بطابر ألن الواط  يدو الماشدي تودى 
اللدوات واددوق بتحدد  وخددد بدداي  لمددا بينلمدا مددن معنددى العوددو والسددف  والمددبل بالويدد  
ومشتلر بمكتتم وانظر لفظة مشتلر مر مكتتم ويي القاايدة التدي   يمكدن دمكدن منلدا 
ولفظة خدواطريم ومقابوتلدا ب دواريم ادي بيد  مدفي الددين ومدا بينلمدا مدن المبايندة 

للم بواط  يشق حموص توى لطيف الاوق وبي  الشديخ تدز الددين ليد  غير دن ثق  قو
 الشباب وحسن الوم  قابوص مبل المشيب وقبل الل ر واندمي

قابد  بدين ليد  ومدبل وشدباب ومشديب وحسدن وقدبل والومد  والل در ويدي مقابودة 
محيحة بين األحداد ودتى بوفظة قابوص احدطرارا لتسدمية الندوة ودمدا قولدص وانددمي 

مستدتاة د نبيدة مدن المقابودة ا ندص لدم يؤيولدا لمقابودة حدد و  لميدرل بد  تركلدا اقااية 
بمنزلددة األ انددب وبيدد  بددديعيتي قددابوتلم بالرحددا والسددوم منشددرحا ولددوا غحددابا ايددا 
حربي لميظلم قد تقرر دن الشيخ تز الدين لم ي   بوفظة قابوص اي بيتص إ  احطرارا 

انظر كيدف دتيد  بوفظدة قدابوتلم ادي دو  البيد  لتسمية الندوة ا ندص لدم يقابولدا بشديت اد
وقابوتلا ادي الشدطر اةخدر بوفظدة ولدوا ومقابودة بقيدة األحدداد مدن الرحدا والمحدب 
والسوم والحرب ظايرة وتمكين القااية بميظلم ومقابوتلا با نشراح دظلر ا ن القااية 

النوة كمدا إاا كان  ممكنة ويي  ارية اي تداد المقاب   كان  من دتوى رتب ياا 
تقدم اي بي  المتنبي وبي  دبي د مة وقاايدة العميدان منتظمدة ادي يداا العقدد بخد ف 

 بي  مفي الدين وبي  تز الدين انتلى
اكر ا لتفا  وما دروني التفاتا تند نفرتلم ودن  يا ظبي ددري بالتفداتلم اسدر قدامدة 

إمدا شد  ايدص دو ظدن ا لتفا  ب ن قا  يو دن يكون المتكوم آخاا اي معندى ايعترحدص 
دن رادا يردل تويص دو ساب  يس لص تن سببص ايوتف  إليص بعد اراغص منص ا ما دن ي ودي 
الش  دو يؤكدل دو يداكر سدببص كقدو  الرمداح بدن ميدادة اد  مدرمص يبددو وادي اليد   
راحة و  وموص يمفو لنا انكارمص اك ن الشاتر تويم دن قاب  يقدو  لدص ومدا تمدنر 

ن اي الي   راحدة ودمدا ابدن المعتدز اقدا  ا لتفدا  انمدراف المدتكوم بمرمص اقا  أل
تن اأخبار إلى المخاطبة ومثالص ادي الكتداب قولدص تعدالى بعدد اأخبدار بد ن الحمدد ا 
رب العددالمين إيددا  نعبددد وإيددا  نسددتعين وكقولددص تعددالى إن دراد النبددي دن يسددتنكحلا 

روا كدم ديوكندا مدن قدبولم مدن قدرن خالمة ل  من دون المؤمنين وكقولص تعدالى دلدم يد
مكنددايم اددي األر  مددا لددم نمكددن لكددم ومثددا  الدد  مددن الشددعر قددو   ريددر متددى كددان 

 الخيام باي طووح سقي  الميث ديتلا الخيام
وانمرف المتكوم تن الخطاب إلى األخبار ويو تكد  األو  كقولدص تعدالى حتدى إاا 

اد  تظندي    تنترة ولقد نزلد كنتم اي الفو  و رين بلم بريل طيبة ومثالص ديحا قو
غيرل مني بمنزلة المحب المكرم ثم قا  يخبدر تدن يدال المخاطبدة كيدف المدزار وقدد 
تربر ديونا بعنيزتين وديولا بالميوم دو انمراف المتكوم تن األخبار إلى الدتكوم كقولدص 
م تعالى وهللا الاي يرس  الرياح اتثير سحابا اسقنال إلى بودد ميد  دو انمدراف المدتكو

تن التكوم إلى األخبار ويو كقولص تعالى إن يش  يدايبكم ويد   بخودق  ديدد ومدا الد  
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توى هللا بعزيز والقراتة اي الكوما  الث ث بالنون شااة نقولا ماحب البحر الزاخر 
واي ياا الكتاب سبعة آ ف رواية وقد  مر امرؤ القي  ا لتفاتا  الث ث اي ث ثدة 

تطاو  ليو  باألثمد ونام الخوي ولم ترقدد وبدا  وباتد  لدص دبيا  متواليا  ويي قولص 
ليوة كويوة اي العابر األرمد وال  مدن نبد   داتني وخبرتدص تدن دبدي األسدود اخاطدب 
اي البي  األو  وانمرف تن الخطاب إلى اأخبار اي البي  الثاني وانمدرف تدن 

مليدار بدن مرزويدص اأخبار إلى التكوم اي البي  الثالث توى الترتيب وما دحودى قدو  
اي قميدتص التي سار  بمحاسنلا الركبان وامتددح بلدا الدوزير زتديم الددين ادي يدوم 
ندوروز سددنة ثمددان وتشددرين ودربعمابددة والمطوددر يددو بكددر العددار  تحدددول النعددامى 

 اسقا  الري يا دار دماما
اانمرف تن اأخبار إلى المخاطبة اي بيد  واحدد ومثودص ادي الوطدف قدو  القاحدي 

ني وي  يي إ  مل ة يطوبونلا ا ن درح  األحباب الدي للدم ادده إاا رمدتم األر ا
قتوي ودنتم دحبتي امااا الاي دخشى إاا كنتم تده ومثوص قو  دبي الطيب لو  مفارقة 
األحباب مدا و دد  للدا المنايدا إلدى درواحندا سدب  بمدا ب فنيد  مدن سدحر مدوى دنفدا 

بدي العد ت يدود دن ظد م الويد  دام لدص يلوه الحياة ودما إن مددد  اد  ومثودص قدو  د
وزيددد ايددص سددواد القوددب والبمددر لددو اختمددرتم مددن اأحسددان زرتكددم والعدداب يل ددر 
لغاددراط اددي الخمددر ومددن لطددابف ا لتفددا  با نمددراف مددن الخطدداب إلددى اأخبددار 
قددو  ابددن نبيددص مددن سددحر تينيدد  األمددان األمددان قتودد  رب السدديف والطيوسددان دسددمر 

لدم تكددن كحد ت كاندد  سدنان اقولددص تدن المقوددة بعدد تشددبيص القددوام  كدالرمل لددص مقودة لددو
بالرمل دنلا لو لم تكن كح ت كان  سنان بدير وغريب ومن دغدرب مدا وقدر لدي ادي 
ياا النوة الوطيف دنني مرح  باسدم ا لتفدا  تندد وقوتدص بقدولي مدن قمديدة قود  

وقد التف  إلي  يدا ديدري ايلا وهللا إن لم دلقلم من بعد اا اعوى زماني لم دز  متعتبا 
بطو  تعتبي ويحق لي دن دتتبا قرر  لي طدو  الشدتا  وظيفدة و عود  دمعدي ادي 
الخدود مرتبا واتفق لي ديحا نظير ال  اي رسالة كتب  بلا إلدى الع مدة بددر الددين 
ابن قاحي دارتا  رحمص هللا منلا سكن القوب وغير بدة إاا كان القوب لوبدر منز  

ق دن يبايي سمول بمطوعص اقونا ما دن  من براتة ياا ا سدتل   و  ورام ي   األا
تطداو  الددرامل إلدى الطعددن ادي محوددص الداي ي دد  قددرا تددن منداظر ومبددايي اقوندا لددص 

 دقمر مكتفيا وإ 
اعند التنايي ولقد شوقتني ظبدات المعدالي ادي يداا المسدرح إلدى ا لتفدا  اقود  موتفتدا 

وقطددوف الفواكددص البدريددة دانيددا  ديددا بدددرا سددما داددق  إلدى تودد  الويددالي المقمددرة بنددورل
المعالي ودوقر طابرا من ك  نسر اكر  لياليا بد  قدد تقحد  ايدا شدوقي إلدى لدي   
بدر ودما بي  القميدة دتني البديعية ا نص البي  الداي حظيد  مدن بابدص بدالفتل وندادال 

ودى حسدن المير من ورات ح راتص وتمداير  ظبدات المدريم ويدو ادي سدرب بديعدص ت
التفاتص وود  ربوة البديعيا  دن يسكن منلا اي بي  ولكن راودتص التي يو اي بيتلا 
تن نفسص وغوق  األبواب وقال  يي  ولقدد دنمدف الحريدري ادي المقامدة الحووانيدة 
تند إيراد البي  ال امر لمشبلا  الثمر بقولص يا رواة القري  ودساة القو  المري  

سب  ويد الحق تمدة ردات الش  ويا دندا قدد ترحد  إن خ مة ال وير تظلر بال
خبيبتي ل ختبار وترح  حقيبتي توى ا تتبدار وقود  ودندا مداف ادي تدر  بيد  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 58 

بديعيتي توى ياا السنن ودر و دن يكون بحسن التفاتص ادي مدرآة الداوق مثد  المدزا  
ر نظرة ولفتة وس برزل بين دقرانص وإاا انسددل  غددابر األشدكا  ظلدر الفدرق مدن ندو

بيانددص ابيدد  الشدديخ مددفي الدددين وتدداا  رام بددالتعنيف يرشدددني تدددم  رشددد  يدد  
دسمع  اا ممم ولم ينظم العميان اي بدديعيتلم يداا الندوة ودمدا بيد  تدز الددين ومدا 
التفدد  لسدداة حدد  اددي شددمف مددا دندد  لوددركن مددن و دددي بموتددزم وبيدد  بددديعيتي ومددا 

تلم الاا البي  ايص التورية بتسمية دروني التفاتا تند نفرتلم ودن  يا ظبي ددري بالتفا
النددوة وقددد بددرز  اددي دحسددن قوالبلددا ومراتدداة النظيددر اددي الم بمددة بددين ا لتفددا  
والظبي والنفرة وا نس ام الاي دخا بم امر القودوب رقدة والتمكدين الداي مدا تمكند  
قاايددة باسددتقراريا اددي بيدد  كتمكددين قاايتددص والسددلولة التددي تددديا التيفاشددي اددي بدداب 

رااة ونايي  بظرااة ياا البي  والتوشيل ويو الاي يكدون معندى دو  الكد م دا  الظ
توددى آخددرل ورد الع ددز توددى المدددر وا لتفددا  الدداي يددو المقمددود دون غيددرل مددن 
األنواة اقد اشتم  ياا البي  توى ثمانية دنواة من البدير مر تدم التكوف وهللا تعالى 

 دتوم
شمابولم دححى رثا  مطباري بعد بعديم ا اتنان  اكر ا اتنان تمزلي وااتناني اي

يو دن يفتن الشاتر اي تي بفنين متحادين من انون الشعر اي بي  واحدد اد كثر مثد  
النسدديب والحماسددة والمددديل والل ددات واللنددات والعددزات ا مددا مددا ااددتن بددص الشدداتر مددن 

الفددار  النسدديب والحماسددة كقددو  تنتددرة إن تمدددقي دونددي القندداة ادد نني طددب ب خددا 
المسددتوبم ادد و  البيدد  نسدديب وآخددرل حماسددة وكقددو  دبددي دلددف ويددروه لعبددد هللا بددن 
ظاير دحب  يا ظووم ودن  مني مكان الروح مدن  سدد ال بدان ولدو دندي دقدو  مكدان 
روحي خشي  توي  بادرة الطعان ومما  مر ايص بين التلنبة والتعزية قولص تعالى ثم 

لا  ثيا وممدا  مدر ايدص بدين التعزيدة والفخدر قولدص نن ي الاين اتقوا ونار الظالمين اي
تعالى ك  من تويلا اان ويبقدى و دص ربد  او ال د   واأكدرام ومدن إنشدات الع مدة 
الشلاب محمود ما كتب بص من رسالة تلنبة وتعزية لمدن رزقدص هللا تعدالى ولددا اكدرا 

 اي يوم ومات  لص بن  قولص
سددات ايمددا محددى اقددد دحسددن الخوددف  و  تتددب توددى الدددير ايمددا اقتددرف إن كددان قددد

واتتار بما ويب تما سوب اعفا هللا تما سوف ومما  مر ايص مدن الدنظم بدين التلنبدة 
والتعزية قو  بع  الشدعرات ليزيدد بدن معاويدة لمدا دادن دبدال و ود  لوتعزيدة إمدبر 
يزيد اقد اارق  اا ثقة واشكر حبات الاي بالمو  دمدفاكا   رزت دمدبل ادي اأسد م 

كما رزب  و  تقبى كعقباكدا وقدا  زكدي الددين بدن دبدي األمدبر دحسدن شدعر  نعومص
ااتن ايص ماحبص بال مر بين التعزية والتلنبة قو  دبي ندوا  لوعبدا  بدن الفحد  بدن 
الربير يعزيص بالرشيد ويلنيص باألمين حيث قا  تعز دبا العبا  تن خيدر يالد  بد كرم 

ا للددن مسدداو مددرة ومحاسددن واددي حددي كددان دو يددو كددابن حددوادث ديددام تدددور مددروال
الحي بالمي  الاي غيب الثره ا  دن  ممبون و  المدو  غدابن ولعمدري إن  مدا  
الدددين بددن نباتددة رحمددص هللا قددا  اددي تعزيددة المودد  المؤيددد مدداحب حمدداة وتلنبددة ولدددل 
األاح  بالسوطنة بعد دبيص ما يو دحسن من قو  دبي ندوا  الداي استحسدنص ابدن دبدي 

ن تقدمص وإن ت خر ابن نباتة اقد تقدم بنباتص ا نص استطرب اي قميدة األمبر وقو  م
مطولة بال مر بين التلنبدة والتعزيدة إلدى آخريدا ودتدى بمعدان منلدا سد مة ا ختدراة 
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والاي يؤدي إليص ا تلاد اوقي إن يال القميدة من الع ابب اي يداا الندوة ودورد  
ندا لنددخ  مندص إلدى بيدو  القمديدة مطوعلا ادي براتدة ا سدتل   لكدن تعدين إيدرادل ي

المشتموة توى ياا النوة ليت يد ما دشر  إليص من غرابة دسووبلا ويو قولص رحمص هللا 
تعالى ينات محا اا  العزات المقدما اما تب  المحزون حتى تبسما ثمدور ابتسدام ادي 
ثمددور مدددامر شددبيلان   يمتدداز او السددبق منلمددا نددرد م دداري الدددمر والبشددر واحددل 

اب  غيدث ادي حدحى الشدم  قدد يمدى سدقى الميدث تندا تربدة المود  الداي تلددنا كو
 س ايال دتز ودكرما

ودام  يد النعمى تودى المود  الداي تددان  بدص الددنيا وتدز بدص الحمدى مويكدان يداا قدد 
يوه لحريحص برغمي وياا ل سرة قد سما وروحة دمد  شدااوي تكااد   اممدن 

بريدة مالكدا وسدمنا ألندواة ال ميد  متممدا كد ن اوه منلا وآخر قد نما اقدنا ألتنداق ال
ديار المو  غاب إاا انقحى بص حديمم دنشد  بدص الددير حديمما كد ن تمداد الددين غيدر 
مقددو  وقددد قمدد  يددا دزكددى األنددام ودحزمددا ادد ن يدد  مددن ديددوب ن ددم قددد انقحددى اقددد 
دطوع  دوماا  المدر دن مدا وإن تد  ديدام المؤيدد قدد محد  اقدد  ددد  تويدا  وقتدا 

يددو الميددث ولددى بالثنددات مشدديعا ودبقددا  بحددرا بالموايددب منعمددا وكاندد  وادداة  وموسددما
المو  المؤيد اي شلر المحرم اقا  ولم يخرج تما نحن ايص ب  انبسط  اينا التلداني 
ودنش   ربير اللنا حتى نسينا المحرما وال مر بين التلنبة والتعزية اي نوة ا اتنان 

حماسة لشدة التناق  بينلما ومن دظرف مدا دمعب مسوكا من ال مر بين النسيب وال
ردي  اي ياا النوة دن ابن ح اج  مر اي ا اتنان بين التعزية والمدح المؤدي إلدى 
التلكم بقولص اي تعزية بع  الرؤسات ب بيص اي بي  واحدد ويدو دبدو  قدد  مد  ديد  

م ومدا الثره ا م  هللا بص المقبرل ودما المز  المخم  اكثير اي نظم الفحو  وغيري
دحوى قدو  مليدار الدديومي ادي بيد  واحدد ودتعدب مدن حاولد  يدا قودب ومدوص حبيدب 
سنان السملري رقيبص وممن دتحف األاواق بح وة ياا النوة و مر ايص بين النسيب 
والحماسة القاحدي األر داني رحمدص هللا تعدالى ادي قولدص ندز  األحبدة سداحة األتددات 

 امدا لقات منلم بوقات
بعدل كدم طعندة ن د ت تعدر  بدالحمى مدن دون نظدرة مقد  ن د ت  وما دحوى ما قا 

اتحدثنا سرا احو  قبابلا سمر الرمداح يمودن لغمدمات مدن كد  باكيدة دمدا مدن دونلدا 
يدوم الطعدان بمقودة زرقدات يدا دميدة مدن دون رادر سد والا خدو  القندا بالخيد  بحدر 

ص قدو  دبدي الطيدب دمات لو ساتد األحباب قو  ت ودا ديون توي بموتقى األتدات ومثو
اي بي  وك  من النمفين كام  اي معنال تدوية بدوية من دنلا سدوب النفدو  وندار 
حددرب توقددد وممددن تفددنن اددي يدداا النددوة و مددر بددين رقددة النسدديب واخامددة الحماسددة 
إبراييم بن محمدد األنمداري السداحوي المنبدوز بطدويحن  دره اكدرل ادي التداج بمدا 

ار لص ببودل راية ل دب   تح م ودمبل نسي  نمص  واب اةااق ومحالف الرااق ر
وحددل ايمدا سددده ودلحدم ادد ن نسدب مددار لونسديب شددرف ونسدب وإن مدددح قددح مددن 
دنوار اطنتص ما قدح كم حر  ال امد ونظم ال مان اي سوو  المحامدد امدن قولدص ادي 
ا اتندان الداي  مدر ايدص بدين الحماسددة والتشدبب خطدر  كميداد القندا المتد طر ورندد  

المزا  األتفر ودتت  بين تطاتن وتداتب اي ات  قسورة وتطفة  ؤار وما  ب لحاظ
دبدة قولص منلا وبموعب المدغين مطرود  ندة زحفد  تويدص كتابدب ابدن المندار ولدص 
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ولم يخرج تما نحن ايص زار  واي ك  مرمى لحظ محتر  وحو  ك  كندا  كدف 
 مفتر 

طقد  سديوف آماقلدا تدن آيدة وما دحوى ما قا  بعدل ملما ت  خديا الزايي الححى ن
الحر  ويع بني قو  دبي الفتوح بدن ق قد  تقددوا الشدعور معاقدد التي دان وتقوددوا 
بموارم األ فان ومشوا وقد يزوا رماح قدوديم يز الكماة توالي المران وتدرتوا 
زردا اخو  دراقما خوع  م بسلا توى المز ن وممن ااتن اي قمديدة كامودة وتفدنن 

الحماسة والفخر إلى رقة المدز  ودحسدن القاحدي السدعيد يبدة هللا وخوص من تفخيم 
بن سنا المو  رحمص هللا ا نص قسم القميدة شطرين وت تب اي ميدان الب غة بالفنين 
ويددال القمدديدة تقددف دونلددا ارسددان الحماسددة ويكبددو ال ددواد مددن احوللددا وينثنددي مددن 

سواي يخداف الددير  لطابف غزللا من لعب  بوطف شمابوص خمر لطف شموللا ويي
دو يريب الرده وغيري يلوه دن يكون مخودا ولكنني   دريب الدير إن سدطا و  
دحار المو  الزؤام إاا تدا ولو مد نحوي حادث الدير طراص لحدث  نفسدي دن دمدد 
لص يدا توقدد تدزم يتدر  المدات  مدرة وحويدة حودم تتدر  السديف مبدردا وادرط احتقدار 

ن ح  سؤددي سده ودظم  دن دبدي إلدى المدات مندة ولدو ل نام ا نني دره ك  تار م
كان لي نلر الم رة موردا ولو كان إدرا  اللده بتال  ردي  اللده دن   دمي  إلى 
اللده وقدما بميري دمدبل الددير دشديبا وبدي بد  بفحدوي دمدبل الددير دمدردا وإند  

ندي واطد  را  دن تبدي يا زمان وإنني تودى الكدرل مندي دن دره لد  سديدا ومدا دندا
الثددره ولددي يمددة   ترتحددي األاددق مقعدددا ولددو تومدد  زيددر الن ددوم مكددانتي لخددر  
 ميعا نحو و لي س دا وبا  نوالي زاد حتى لقدد غددا مدن المديظ مندص سداكن البحدر 

 مزبدا
ولي قوم اي دنمودي إن يززتدص امدا حدرني دن   ديدز الملنددا إاا  دا  ادوق الطدر  

والمخوددص مددن الحماسددة والفخددر إلددى  وقددر مددريرل ادد ن مددوي  المشددراي لددص مدددا
المدز  قولددص ومدن كدد  شدي قددد مدحو  سددوه يدوه دقددام تداولي بددالم م ودقعدددا إاا 
وم  من ديوال لم ي  مسعدي اوي  تاولي كدان بالمدم  مسدعدا بحدب حبيبدي مدن 
يكون مفندا ايا ليتني كن  العداو  المفنددا وقدا  لقدد آنسد  ندارا بخددل اقود  وإندي مدا 

م لي إلى دار الحبيب التفاتة تاكرني تلدا قدديما ومعلددا ولدم ددم و د  بلا يده وك
اا  الخددد بددالوحظ إنمددا تمودد  خووقددا حددين دبمددر  مسدد دا يراقددب طراددي دن يوددوح 
ي للا اقد طالما قد قدام حدين تعبددا تبدر  تويلدا واتتبدر  ت وددي ايدا حسدرتي لمدا 

ر إ  تقيددا وكدم ل دوادي اتتبر  الت ودا ك ن بطراي ما بقوبي مبابة اوم ير تو  الدا
وقفة اي تراملا تعود منلا  يدة ما تعودا تعود اا  ال يد مني دنني دميرل من در 
تيني مقودا ويا رب لي  ب  ايص وبيننا تناق دتاد العقد تقددا مبدددا ولدم د عد  الكدف 
الشما  وسادة ابا  توى كفي اليمين موسدا و ردتص من ثوبدص ودتدتدص بثدوب تفدااي 

ردا وقربندي حتدى طربد  إلدى الندوه ودوردندي حتدى مددي  إلدى المدددا كاسديا مت د
شلد  ب ن الشلد والمس  ريقص وما كن  لو لدم دختبدرل ألشدلدا ودن السد ف البابويدة 
لحظة وإ  سووا إنسانص كيف تربدا وممدن حداا يداا الحداو ونسد  تودى يداا المندوا  

ن زييدر ا ندص كتدب إلدى ومشى ايص توى طريق ما سوكلا دحد قبوص الماحب بلات الددي
 كما  الدين بن العديم دبياتا معنايا
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دنص انتخبص لقحات حا ة لص ولم يؤي  غيرل للا وتخوص منلا إلى المز  بما تسدت وي 
مندص تددراب  البيددان ويظلدر بددص ا اتنددان ويدي دتوتدد  لمددا دن بدد  لددي حا ددة وقودد  

بد ن تتبدد  إاا لدم ربي  مثوص قد تفح  لعو  لوفح  الاي دن  ربص تمار اد  ترحدى 
يكن إ  تحم  منة امن  ودما من سوا  ا  و  حمو  زمانا تنكم كد  كوفدة وخففد  
حتى آن لي دن دثق  ومن مايبي المشلور مدا كند  دنندي لميدر حبيدب قدط لدن دتدال  
وقددد تشدد  ديددرا مددا شددكو  لحددادث بوددى كندد  دشددكو األغيددد المتدددل  ومددا يمدد  إ  

 سددطوة الل ددر والقدد  دروح ودخ قددي تدداوب حدد وة لومددبابة واللددوه و  خفدد  إ 
ودغدددو ودتطددااي تسددي  تعددز  وقددد طددا  الشددرح ولكددن رديدد  ا اتنددان نوتددا غريبددا 
اطوب  بالكثرة زيادة إيحاحص ليستحيت المت م  اي ظوما  األشكا  بندور ممدباحص 
ى وبي  الشيخ مفي الدين ما كن  قب  ظبا األلحاظ قط دره سيفا دراق دمدي إ  تود

قدم كان المطووب من الشيخ مفي الدين اي ياا النوة غير ياا النظم مر تدم تكوفص 
بتسمية النوة ودما العميان ا نلم لم ينظموا ياا ديحدا ادي بدديعيتلم وبيد  الشديخ تدز 
الدين كان ااتناني بثمر راق مبسمص مار ااتناني بثمر ايص سدف  دمدي وبيد  بدديعيتي 

حدحى رثدا  مدطباري بعدد بعدديم وال مدر ادي ااتندان تمزلي وااتناني اي شمابولم د
ياا البي  بين النسيب الخالص والتعزية وك  من الشطرين مسدتق  بمعندال يدو  مدر 
غريب والكناية تن مدو  المدبر بد ن التمدز  دحدحى رثدات لدص مدن دلطدف الكنايدا  

 ويؤيد ال  قولي بعد بعديم
يددر نوتددا يسددمى التمددري  لددم اكددر ابددن دبددي األمددبر اددي كتابددص المسددمى بتحريددر التحب

ينظمددص دمددحاب البددديعيا  ويددو قريددب مددن ا اتنددان ولكددن بينلمددا اددرق دقيددق ألن 
ا اتنان   يكون إ  بال مر بين انين من دغرا  المتكوم كما تقدم والتمدري  يخدالف 

 ال  ويو ال مر بين الفنون والمعاني وهللا تعالى دتوم
ارقتنددا اقودد  مسددتدركا لكددن توددى وحددم  اكددر ا سددتدرا  قددالوا نددره لدد  لحمددا بعددد

ا ستدرا  توى قسمين قسم يتقدم ا ستدرا  ايص تقرير لمدا دخبدر بدص المدتكوم وتوكيدد 
وقسددم   يتقدمددص الدد  امددن دمثوددة األو  قددو  القابدد  وإخددوان تخدداتلم دروتددا اكانويددا 
ولكددن وخوددتلم سددلاما مدداببا  اكانويددا ولكددن اددي وقددالوا قددد مددف  منددا قوددوب لقددد 

ا ولكن من ودادي وقا  ابدن دبدي األمدبر لدم دسدمر ادي يداا البداب دحسدن مدن مدقو
قددو  ابددن دويدددة الممربددي يخاطددب ر دد  دودة بعدد  القحدداة مددا  اددادتى القاحددي 
حياتص ويو إن قا  قد حات  ايمدق دنلا حات  ولكن من  يعني لو تعي دو قا  

يداا البداب  قدد وقعد  ايمددق دنلدا وقعد  ولكدن مندص دحسدن موقدر وممدن توطدف ادي
ود اد لوماية القاحي األر اني بقولدص غدالطتني إا كسد   سدمي حدنا كسدوة دتدر  

 من الوحم العظاما ثم قال  دن  تندي اي اللوه مث  تيني مدق  لكن سقاما
ولقد دحسن القاب  اي شكوه الزمدان بقولدص ولدي ادر  مدن نسد  دتدوج سدابق ولكدن 

زيددني تودوا ولكدن تندد مدن دتقددم قمدر  ايمدا ي توى قدر الشعير يحمحم ودقسدم مدا
ويال كولا شوايد القسم األو  من ا ستدرا  ودما شوايد القسم الثداني ويدو الداي   
يتقدم ا ستدرا  ايص تقرير و  توكيد مث  قدو  زييدر دخدو ثقدة   يلود  الخمدر مالدص 
ولكنددص قددد يلودد  المددا  نابوددص ومتددى لددم يكددن اددي ا سددتدرا  نكتددة زابدددة تددن معنددى 

تدرا  لتدخوص اي دنواة البدير وإ  ا  يعد بديعا و  يخفى توى الاوق السويم ما ا س
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اي بي  زيير من الزيادة توى معنى ا ستدرا  بقولص ولكنص قد يلو  الما  نابوص ا نص 
لدو اقتمدر تودى مددر البيد  د  توددى دن مالدص موادور وتود  مدفة ام ااسدتدر  مددا 

مددح المحد  وإاا ت مد  الداابق بيد  األر داني يزي  ياا ا حتما  ويخوص الك م لو
متر اوقص بح وة األدب من قولص ثم قال  دن  تنددي ادي اللدوه مثد  تيندي مددق  
لكن سدقاما االنكتدة الزابددة تودى معندى ا سدتدرا    تخفدى إ  تودى مدن ح دب تدن 
اوق ياا العوم ويو من شوايد القسم األو  ا ندص قدرر مدا دخبدر  بدص مدن قوللدا دند  

دي اددي اللددوه مثدد  تينددي ثددم دكددد بقولددص مدددق  ثددم نكدد  بالزيددادة توددى معنددى تندد
ا سددتدرا  التنكيدد  الدداي يتطفدد  النسدديم توددى رقتددص ولددو ل مددا سددكن يدداا النددوة بيتددا 
بدديعيا و  ت يد  بعدد غربتددص ودمدحاب البدديعيا  توددى يداا المندوا  نسدد وا ودداروا 

ا لم ادامتز وا والداي دقولدص كؤو  الس اة توى دي  األاواق وماز ويا بوطف مز
إن الشدديخ مددفي الدددين حدد  اددي يدداا المنلدد  المددااي مددوردل وتدد  اددي يدداا السددو  
البددديعي منظمددص ومنحدددل وبيتددص ر ددو  دن ير عددوا يومددا وقددد ر عددوا تنددد العتدداب 
ولكن تن واا اممي ا نص قرر مدا دخبدر بدص قبد  ا سدتدرا  ودكددل بقولدص وقدد ر عدوا 

 كمي  بديعيواي قولص تند العتاب ت
ودمدا العميددان ادد نلم مددا نظمدوا يدداا النددوة اددي بددديعيتلم وبيد  تددز الدددين اكددم حميدد  
با ستدرا  اا دسف لكن تن المشتلي والبرت من سقمي ودمدا يداا البيد  ا ندص تدامر 
بقوق البنات مر تقدادة التركيدب وبيد  بدديعيتي قدالوا ندره لد  لحمدا بعدد ارقتندا اقود  

إنمدداف ديدد  العوددم والدداوق السددويم مددا يمنددي تددن  مسددتدركا لكددن توددى وحددم واددي
 التطوي  اي محاسن ياا البي 

اكددر الطددي والنشددر والطددي والنشددر والتمييددر مددر قمددر لوظلددر والعظددم واألحددوا  
واللمم الطي والنشر يو دن تاكر شيبين اماتدا إما تفمي  اتدنص تودى كد  واحدد 

وتفدو  إلدى العقد  رد كد   منلما وإما إ ما  اتد تي بوفدظ واحدد يشدتم  تودى متعددد
واحد إلى ما يويق بص   دن  تحتاج دن تنص توى ال  ثدم إن المداكور تودى التفمدي  
قسمان قسم ير ر إلى الماكور بعدل توى الترتيب من غير األحدداد لتخدرج المقابودة 
ايكون األو  ل و  والثاني لوثاني وياا يو األكثر اي الودف والنشدر واألشدلر وقسدم 

ويدو الداي   يشدترط ايدص الترتيدب ثقدة بد ن السدامر يدرد كد  شديت إلدى  توى العكد 
موحعص تقدم دو ت خر دما الماكور توى اأ ما  الو قسم واحدد   يتبدين ايدص ترتيدب 
و  يمكن تكسص ومثالص دن يقو  لي منص ث ثدة بددر وغمدن وظبدي احمد  مدن يداا 

ب ادي الودف والنشدر يدو دن الوف والنشر تودى ث ثدة دقسدام وإاا كدان المفمد  المرتد
المقدم نبدد بشوايدل امنص بين شيبين قولص تعالى ومن رحمتص  عد  لكدم الويد  والنلدار 
لتسكنوا ايص ولتبتموا من احوص االسكون را ر إلى الوي  وا بتمدات را در إلدى النلدار 

 ومنص قو  الشاتر دلس  دن  الاي من ورد نعمتص وورد راحتص د ني ودغترف
بيدد  مددر حشددمة األلفدداظ بددين  نددا  التحريددف وا سددتعارة والوددف وقددد  مددر يدداا ال

والنشر وما دلطف قدو  شدم  الددين محمدد بدن دانيدا  الحكديم مدا تايند  تينداي ادي 
تطوتي دق  من حظي ومن بختي قد بع  تبدي وحماري وقد دمبح    اوقي و  

ص طرادي تحتي ومن غراميا  البلات زيير ولي اي  قوب بالمرام مقيدد لدص خبدر يرويد
مطوقدا ومدن ادرط و ددي ادي لمدال وثمددرل دتود  قوبدي بالعدايب وبالنقدا ومثودص قولدص يددا 
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رداص يا خمرل من لي بن د دو تلامدص ومثودص قدو  ابدن نباتدة لدص قودب ولدي دمدر تويدص 
الاا قاسيون واا يزيد ومثوص قولص مر زيادة التورية   تخف تيودة و  تخدف اقدرا يدا 

ين وقامة اي البرايدا تود  غزالدة واي اتالدص ومثودص قولدص كثير المحاسن المختالص ل  ت
مر زيادة التورية س لتص تن قومص ادانثنى يع دب مدن إسدراف دمعدي السدخي ودبمدر 
المسدد  وبدددر الددد ى اقددا  اا خددالي ويدداا دخددي و بددن حيددو  بددين ث ثددة وث ثددة 
ومقرطددق يمنددي النددديم بو لددص تددن كاسددص المدد ه وتددن إبريقددص اعدد  المدددام ولونلددا 

 ومااقلا من مقوتيص وو نتيص وريقص
ومثوص قو  ابدن الرومدي آراؤكدم وو دويكم وسديواكم ادي الحادثدا  إاا د دون ن دوم 
منلددا معددالم لولددده وممددابل ت وددو الددد ى واألخريددا  ر ددوم ومثوددص قددو  حميدددة 
األندلسية ويو ولما دبى الواشون إ  اراقنا وما للم تندي وتند  مدن ثدار غزوندايم 

دمعدي ودنفاسددنا بالسديف والسددي  والنددار قدا  الشدديخ شدلاب الدددين دبددو مدن ناظريدد  ود
 عفر األندلسي نزي  حوب وقدد دورد يداين البيتدين ادي شدرحص تودى بديعيدة مداحبص 
دبي تبد هللا محمد بن  ابر األندلسي إن حميدة كان  من اوي األلبداب واحدو  ديد  

نظدم يداين البيتدين لمدا اةداب حتى إن بع  المنتحودين تعودق بلدال األيدداب وادتدى 
ايلما من المعاني واأللفاظ العااب وما غرل اي ال  إ  بعد دياريا وخوو يدال الدب د 
من دخباريا وقد توب  بعحلم بشدعاريا وادتدى يداا مدن دشدعاريا ويدو قوللدا وقاندا 
لفحدة الرمحدات رو  وقددال محداتف الطدد  العمديم تظدد  غمدونص تحنددو تويندا حنددو 

ودسددقانا تودى ظمدد  ز   دلددا مدن المدامددة لوندديم تددروة حمددال الوالددا  توددى الفطديم 
حاليددة المددواني اددتوم   انددب العقددد النظدديم الددال األبيددا  نسددبويا إلددى المنددازي مددن 
شعرابلم وركبوا التعمب اي  دادة إدتدابلم ويدي دبيدا  لدم يحكلدا غيدر لسدانلا و  

دثبتويدا للدا قبد  رقم برديا غير حسانلا وقد ردي  بع  المؤرخين مدن ديد  ب دندا 
دن يخرج المنازي من العدم إلى الو ود ويتمف بوفظص المو ود انتلدى كد م الشديخ 
شلاب الدين الماكور ومنص بين ث ثة وث ثة قو  الشيخ  ما  الددين بدن نباتدة رحمدص 
هللا تعالى وتفا تنص آمين ترج توى حدرم المحبدوب منتمدبا لقبودة الحسدن واتدارني 

 سلري توى
الخا  اوق الخد تح  لمى ت د ب   يراتي المبل اي السحر ومنص بين وانظر إلى 

دربعة ودربعة ثمر وخد ونلد واحمرار يد كالطور والورد والرمان والبول ومثوص قو  
شم  الدين بن العفيف رحمص هللا تعالى رده  سدي والدمر والقوب والحشدا ا حدنى 

يال والد   ومس  الخا  والثمدر ودانى واستما  وتيما ومثوص قولي من قميدة من مح
يا شيوخ البدير انظروا اي التكمي  والوف والنشر وحسدن الختدام والترمدير ولوشديخ 
شددلاب الدددين دبددي  عفددر الشددارح المدداكور بددين خمسددة وخمسددة ولكددن لددم يخدد  مددن 
التعسف ويو مو  ي يت بخمسة من خمسة كفى الحسود بلا اما  لما بص مدن و لدص 

مص بيديددص يددوم حددرابص قمددر توددى رحددوه تسددير بددص المددبا ووقددارل و ددوارل وحسددا
والبرق يومر مدن خد   سدحابص و بدن  دابر نداظم البديعيدة بدين سدتة وسدتة إن شدب  
ظبيا دو ي   دو د ى دو زير غمن اي الكثيب األمود اووحظلا ولو للدا ولشدعريا 

تودى ولخديا والقد والردف دقمد مبرنا توى األمود مدفة الكثيدب ولكدن لدم نمدبر 
دخو  القمد ا نلا زيادة د نبية وقد  مر قاحي القحداة ن دم الددين تبدد الدرحيم بدن 
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البددارزي بددين سددبعة وسددبعة يقطددر بالسددكين بطيخددة حددحى توددى طبددق اددي م ودد  
 ألماحبص كبدر ببرق قد شمسا ديوة لده يالة اي األاق بين كواكبص
لودف والنشدر ادي قا  شلاب الدين المداكور ادي شدرح بديعيدة مداحبص ابدن  دابر إن ا

ياين البيتين غير كام  التفمي  ألنص نص اي الوف توى ستة ونص اي النشدر تودى 
سددبعة وكدد  منلمددا را ددر إلددى منمددوص تويددص اددي الوددف إ  األيوددة ا نددص را ددر إلددى 
األشطار ويي غير ماكورة اي الوف قو  ياا يفلم من قولص يقطر قا  الشيخ شدلاب 

  نظير لص ادي النشدر قود  حدحى لدي  للدا  الدين قولص ححى اي بي  الوف مطرح
اي الحسن نظير ا نص  ع  البطيخة شمسا ويي دنور من قو  مداحبص ادي بيتدص دمودد 
ودقمد ا نص لم ينص تويلما اي الوف ويما د نبيان مما نحن ايص وومووا اي ال مدر 
بين الوف والنشر المفم  المرتب إلى اثني تشر لكدن تكوفدوا وتعسدفوا ودتدوا بدص ادي 
بيتين ولم تسفر للم و ول المعاني المسفرة تن بل ة و بن بودتنا الشيخ تد ت الددين 
بددن مقاتدد  مالدد  دزمددة الز دد  وقددد تقدددم اكددرل اددي مددا دوردتددص لددص مددن دز الددص توددى 
ال نا  المقووب والوفظي ال مر اي الوف والنشر بين ثمانية وثمانية مر تددم الحشدو 

دود ودمددداغ وقددد ومقوددة وثمددر ودريدداق والفددرار مددن التعسددف ومددحة ا نسدد ام خدد
ولحن ومعرب اورد وسوسان وبان وندر   وكدا  و دج و ند  ومطدرب وممدا 
سمع  اي ياا النوة وايص ال مر بين تشرة وتشرة قدو  بعحدلم شدعر  ندين محيدا 
معطف كف  مدغ ام و نا  ناظر ثمر لي  مدباح يد   باندة ونقدا آ  دقداح شدقيق 

يكون الودف والنشدر ادي بيد  واحدد خاليدا مدن الحشدو و   القمد ينا دن  نر   در
وتقادة التركيب  امعا بين سلولة الوفظ والمعاني المخترتة انتلى الك م توى الودف 
والنشددر المفمدد  المرتددب ودمددا القسددم الدداي يددو العكدد  دتنددي غيددر المرتددب اكقددو  
الشدداتر كيددف دسددوو ودندد  حقددف وغمددن وغددزا  لحظددا وقدددا ورداددا اعدددم الترتيددب 

 ير اي البي  ودما القسم الماكور توى اأ ما  الو قسم واحدظا
  يتبددين ايددص ترتيددب و  تكدد  كمددا تقدددم ومثوددص قددو  ابددن سددكرة اددي بيدد  الكااددا  
الشتابية  ات الشتات وتندي من حواب ص سبر إاا القطر تن حا اتنا حبسا كن وكي  

قدا   ددات  وكدانون وكدا  طد  مددر الكبداب وكد  ندداتم وكسدا وظريدف يندا قددو  مدن
المفاة وتندي من حواب ص سبر إاا المدفر ادي ميداندص وقفدا نطدر وطدرق وزريدو  
وغاشية وركوة و راب ناتم وقفا افي قولص بعد ما اكرل من آ   المفر وقفا غايدة 
اي الوطف وقوة اي تمكين القااية انتلى الكد م تودى الودف والنشدر المفمد  المرتدب 

ا نلم ما نظموا إ  المفم  المرتب ألندص المقددم وتوى غيرل ودما دمحاب البديعيا  
تند تومات البددير ادي يداا البداب ولدم يد توا بدص إ  ادي بيد  واحدد بحيدث يكدون مثدا  
شايدا توى ياا النوة وماشيا توى سنن األبيا  المفردة المشدتموة تودى دندواة البددير 

والرقدة وتددم وبي  مفي الددين غايدة ادي يداا البداب لمدا اشدتم  تويدص مدن السدلولة 
الحشددو ويددو قولددص و دددي حنينددي دنينددي اكرتددي وللددي مددنلم إلدديلم تودديلم ادديلم بلددم 
والعميان لم ي توا بلاا النوة إ  اي بيتين مر تقادة التركيب ولقد حبسد  تندان القودم 
تن الك م تويلما لكونلما مدن  مودة مدديل النبدي ويمدا حيدث الداي إن بددا ادي قومدص 

ت بدالنقم االبدددر ادي شددبلص والميدث  دداد لداي محدد  وليددث وحبدى تفاتددص ورمدى األتدددا
 الشره قد  ا  اي المنم
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وبيد  تددز الدددين المومددوي نشددر ويسددر وبشدر مددن شدداا ونددده ودو ددص اتعددرف طددي 
نشريم قولص اتعرف طدي نشدريم لدي  لدص ندص ادي الودف ألندص ندص ايدص تودى ث ثدة 

لدص مدن تسدمية  وت ز تن ترتيب الوف والنشر اي نص الوف وتوى ك  تقدير ا  بدد
النوة اسمال ولكن دتى بص احوة ولدو التدزم الشديخ مدفي الددين دن يسدمي يداا الندوة 
البديعي اي بيتدص لت ااد  تويدص تود  الرقدة ادالطي والنشدر والتمييدر مدر قمدر لوظلدر 
والعظم واألحوا  واللمم االطي والنشر اي نص الوف قبالة الظلر والعظدم والتمييدر 

واللمدم يداا مدر زيدادة العددة تودى الشديخ تدز الددين وتددم  مر القمر قبالدة األحدوا 
التكوف ولو  ا لتزام بتسمية الندوة ومراتداة السدلولة وا نسد ام ومدو  إلدى دكثدر 

 من يال العدة
اكر الطباق بوحشة بدلوا دنسي وقد خفحوا قدري وزادوا تووا اي طباقلم المطابقة 

دن يحر البعيدر ر ودص ادي موحدر يددل  يقا  للا التطبيق والطباق والمطابقة اي الومة
ا نص اع  ال  قي  طابق البعير وقا  األممعي المطابقة دمولا وحر الر   موحر 
اليد اي مشي اوا  األربر وقا  الخوي  بن دحمد يقا  طابق  بين الشيبين إاا  مع  
بينلما توى حد واحد انتلى ولدي  بدين تسدمية الومدة وتسدمية ا مدط ح مناسدبة ألن 

طابقدددة ادددي ا مدددط ح ال مدددر بدددين الحددددين ادددي كددد م دو بيددد  شدددعر كددداأيراد الم
واأمدار والوي  والنلار والبيا  والسواد ولي  اي األلوان ما تحم  بص المطابقة 
غيريمددا دتنددي البيددا  والسددواد اقددد قددا  الرمدداني وغيددرل البيددا  والسددواد حدددان 

ا مدن مداحبص انتلدى وإاا دلحقدوا بخ ف بقية األلوان ألن ك  منلما إاا قوي زاد بعد
بقية األلوان بالمطابقة االتدبي  دحق منلا بال  ا نلم دوردوا اي المطابقة مدن التددبي  
قو  ابن حيو  توى  لة الكناية اااخر بعم تدم  دود يميندص ودب ألاعدا  الدنيدة آبدي 

 ببيا  تر  واحمرار موارم وسواد نقر واخحرار رحاب
مر بين الحدين تند غالب النا  سوات كان  من سمين دو وقد تقرر دن المطابقة ال 

من اعوين دو غير ال  قدا  األخفدف وقدد سدب  تنلدا د دد قومدا يختوفدون ايلدا اطابفدة 
ويم األكثر يرون دنلا الشيت وحدل وطابفة يزتمون دنلا اشترا  المعنيين ادي لفدظ 

 ددم ونببددتلم واحددد مددنلم قدامددص بددن  عفددر الكاتددب ودوردوا اددي الدد  قددو  زيدداد األت
يستنمرون بكاي  ولوؤم ايلم كاي  وسدنام اكايد  األو  اسدم ر د  والثداني العحدو 
المعروف االوفظ واحد والمعنيان مختوفان وياا يو ال نا  التام بعينص وقا  األخفدف 
من قا  إن المطابقة اشدترا  المعنيدين ادي لفدظ واحدد اقدد خدالف الخويد  واألمدمعي 

ا  سبحان هللا من دتوم منلما بطيبص وخبيثص ومدا دحسدن مدا اقي  دوكانا يعراان ال  اق
دتى األخفف اي ال واب بالمطابقة ومنلم مدن ددخد  المقابودة ايلدا ولدي  بموديل إا لدم 
يبق لوفرق بينلما مح  ا ن السكاكي قدا  المقابودة دن ت مدر بدين شديبين اد كثر وتقابد  

بقة يي اأتيدان بوفظتدين باألحداد ثم إاا شرط  ينا شيبا شرط  ينا  حدل والمطا
والواحدة حد األخره وك ن المدتكوم طدابق الحدد بالحدد ولقدد شدفى زكدي الددين بدن 
دبددي األمددبر القوددوب اددي مددا قددررل ا نددص قددا  المطابقددة حددربان حددرب يدد تي ب لفدداظ 
الحقيقة وحرب ي تي ب لفاظ الم از اما كان بوفظ الحقيقة سمي طباقدا ومدا كدان بوفدظ 

امثدا  التكدااؤ ويدو مدن إنشدادا  قدامدة حودو الشدماب  ويدو مدر الم از سدمي تكدااؤا 
باسد  يحمدي الددامار مدبيحة اأريداق اقولددص حودو ومدر ي ددري م دره ا سددتعارة إا 
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لي  اي اأنسان و  اي شمابوص مدا يدااق بحاسدة الداوق ومدن دمثودة التكدااؤ قدو  ابدن 
 مات ت اجرشيق ويو حسن وقد دطفؤا شم  النلار ودوقدوا ن وم العوالي اي س

ومثوص إن ياا الربير شيت ت يب تحح  األر  من بكات السمات ايب حينما ايبنا 
ودر حيث درنا واحة اي الفحات وما دحوى قو  القاب  اي ياا الباب إاا نحن سرنا 
بددين شددرق وممددرب تحددر  يقظددان التددراب ونابمددص االمطابقددة بددين اليقظددان والنددابم 

از وياا يو التكااؤ تند ابدن دبدي األمدبر ودمدا ونسبتلما إلى التراب توى سبي  الم 
المطابقة الحقيقية التي لم ت   بمير دلفاظ الحقيقدة اد تظم الشدوايد تويلدا قولدص تعدالى 
ودنددص يددو دحددح  ودبكددى ودنددص يددو دمددا  ودحيددى وكقددو  النبددي ل نمددار رحددي هللا 

لب غددة تعدالى تددنلم إنكددم لتكثدرون تنددد الفددزة وتقودون تنددد الطمددر ادانظر إلددى يددال ا
النبوية والمناسبة التامة حمن المطابقة ومن الشوايد الشعرية قو  الحماسي ت خر  
دستبقي الحياة اوم د د لنفسي حياة مث  دن دتقدما وةخر لبن سداتني دن نوتندي ب سداتة 
لقددد سددرني دنددي خطددر  ببالدد  وةخددر اددي ومددف اددر  ود دداد ودره الددوحف اددي 

ي والمع ز الاي   تم  إليدص قددرة مخودوق قولدص يميني إاا ما كان يوما تنانص بشمال
تعالى وما يسدتوي األتمدى والبمدير و  الظومدا  و  الندور و  الظد  و  الحدرور 
وما يستوي األحيات و  األموا  اانظر إلى تظم يال المطابقة وما ايلا من الو ازة 

ل ةخرتص ومدن من نفسص لنفسص ومن دينا ومن ال  اي الحديث قو  النبي اوي خا العبد
الشبيبة لوكبر ومن الحياة لومما  اوالاي نفسي بيددل مدا بعدد الحيداة مسدتعتب و  بعدد 
الدنيا دار إ  ال نة والنار انتلى ما قررتص اي المطابقة لمدة وامدط حا ومدا دوردتدص 

 من الفرق بينلما وبين التكااؤ توى ردي ابن دبي األمبر
المطابقة التي لم يمرح ايلا ب ظلار الحدين وللم مطابقة السوب بعد اأي اب ويي 

كقولص تعالى ق  ي  يستوي الداين يعومدون والداين   يعومدون االمطابقدة حامدوة بدين 
إي اب العوم ونفيص ألنلمدا حددان ومثودص قدو  البحتدري يقدي  لدي مدن حيدث   دتودم 

ص   النوه ويسري إلي الشوق من حيث دتوم االمطابقة باطنة ومعنايا ظاير ا ن قول
دتوم كقولص  اي  والسابق إلى ياا امرؤ القدي  بقولدص  زتد  ولدم د دزة مدن البدين 
م زتدا وتزيدد  قوبددا بالكواتددب مولعددا االمطابقددة حامددوة بددين إي دداب ال ددزة ونفيددص 
ومن المستحسن ادي الد  قدو  بعحدلم خوقدوا ومدا خوقدوا لمكرمدة اكد نلم خوقدوا ومدا 

قددوا ومدا رزقددوا ومثودص قددو  بشدر بددن خوقدوا رزقددوا ومدا رزقددوا سدماح يددد اكد نلم رز
يارون وقد ظلر منص الفدرح تندد المدو  اقيد  لدص دتفدرح بدالمو  اقدا  لدي  قددومي 
توددى خددالق در ددول كمقددامي تنددد مخوددوق   در ددول االمطابقددة حامددوة بددين إي دداب 
الر ات ونفيص انتلى الك م توى مطابقة السوب بعد اأي اب وللم إيلدام المطابقدة كمدا 

التورية والشايد توى إيلام المطابقة قدو  الشداتر يبددي وشداحا دبيحدا مدن  للم إيلام
سدديبص وال ددو قددد لددب  الوشدداح األغبددرا ادد ن األغبددر لددي  بحددد األبددي  وإنمددا يددويم 
بوفظص دنص حدل ومثوص قو  دتب    تع بني يا سوم من ر د  حدح  المشديب بردسدص 

كنايدة تدن كثدرة الشديب  ابكى االحح  يندا مدن  لدة المعندى لدي  بحدد البكدات ألندص
ولكنص من  لة الوفظ يويم المطابقة وللدم الموحدق بالطبداق ويدو را در إلدى الحددين 
كقولص تعالى دشددات تودى الكفدار رحمدات بيدنلم طدابق األشددات بالرحمدات ألن الرحمدة 

 ايلا معنى الوين ومثوص قولص

This file was downloaded from QuranicThought.com



 67 

خو  النار اد ن مدن تعالى مما خطيباتلم دغرقوا ا دخووا نارا االمطابقة بين المرق ود
دخ  النار احترق وا حتراق حد المرق ومنص قو  الحماسي للم    مالي إن تتدابر 
لي غنى وإن ق  مالي   دكوفلم رادا افي قولص تتابر لي غنى معنى الكثرة ودمدا قدو  
دبي الطيب لمن تطوب الدنيا إاا لم ترد بلا سرور محب دو إساتة م رم امتفدق تويدص 

الفاسدد اد ن الم درم لدي  بحدد لومحدب بو دص مدا ولدي  لومحدب حدد دنص من الطبداق 
غير المبم  انتلى واكروا اي آخر البداب طبداق الترديدد ويدو دن تدرد آخدر الكد م 
المطدابق تودى دولدص اد ن لدم يكدن الكد م مطابقدا الدو مدن رد اأت داز تودى المدددور 

و  يويدون مدا  ومنص قو  األتشى   يرقر النا  ما دويدوا وإن  لددوا طدو  الحيداة
رقعوا و   القمد اي ياا الباب المطابقة اي الحقيقة التدي قرريدا ابدن دبدي األمدبر 
وتقدم ال  اي دو  الباب مر الشوايد تويص ومثوص قو  بشار إاا ديقظت  حروب العددا 
انبص للا تمرا ثم نم ومن لطيف ياا الطباق ما دوردل القاحي  د   الددين القزويندي 

وخيمص ويو قو  القاحي األر اني ولقد نزل  من الموو  بما د اي إيحاحص توى ت
اقر الر ا  إليص مفتاح المنى والاي دقولص إن المطابقدة التدي يد تي بلدا النداظم م دردة 
لي  تحتلا كبير دمر ونلاية الد  دن يطدابق الحدد بالحدد ويدو شديت سدل  الولدم إ  

لرونددق كقولددص تعددالى تددول  دن تترشددل بنددوة مددن دنددواة البدددير يشدداركص اددي البل ددة وا
الوي  اي النلار وتول  النلار اي الوي  وتخدرج الحدي مدن الميد  وتخدرج الميد  مدن 
الحي وترزق من تشات بمير حساب افي العطف بقولص تعالى وترزق من تشدات بميدر 

 حساب د لة توى دن من قدر توى تو 
ويدال مبالمدة  األاعا  العظيمة قددر تودى دن يدرزق بميدر حسداب مدن شدات مدن تبدادل

التكمي  المشحونة بقدرة الرب سبحانص وتعالى اانظر إلى تظم كد م الخدالق يندا اقدد 
ا تمددر ايددص المطابقددة الحقيقيددة والعكدد  الدداي   يدددر  لو ازتددص وب غتددص ومبالمددة 
التكمي  التي   تويق بمير قدرتص ومث  ال  قدو  امدرئ القدي  مكدر مفدر مقبد  مددبر 

سي  من ت  االمطابقة اي اأقبا  واأدبار ولكنص لمدا قدا  معا ك ومود مخر حطص ال
معا زاديا تكمي  ادي غايدة الكمدا  اد ن المدراد بلدا قدرب الحركدة ادي حدالتي اأقبدا  
واأدبار وحالتي الكر والفر اوو تر  المطابقة م ردة من ياا التكمي  ما حمد  للدا 

مطابقدة وكمدا  التكميد  إلددى يدال البل دة و  يداا الموقدر ثددم إندص اسدتطرد بعدد تمددام ال
التشبيص توى سبي  ا سدتطراد البدديعي ولدم يكدن قدد حدرب ألندواة البددير ادي بيدو  
العرب وتد و  امتد لص سبب وقد اشدتم  بيد  امدرئ القدي  تودى المطابقدة والتكميد  
وا ستطراد توى طريقة ا ن ابن المعتز قا  يو دن يكدون المدتكوم ادي معندى ايخدرج 

شبيص إلى معنى آخدر وممدن كسدا المطابقدة ديبا دة التوريدة دبدو الطيدب منص بطريق الت
المتنبي حيث قا  برغم شبيب اارق السيف كفص وكاندا تودى العد   يمدطحبان كد ن 
رقاب النا  قال  لسيفص رايق  قيسي ودن  يماني لعمدري لقدد رادر دبدو الطيدب قددر 

تظم تند دي  األدب قدرا  المطابقة ودزا  حقارتلا بم اورة ياا النوة البديعي الاي
ومثوص قو  الماحب بن تباد اي رثات الوزير كثير بن دحمدد يقولدون قدد دوده كثيدر 
بن دحمد والد  رزت ادي األندام  ويد  اقود  دتدوني والعد  نبكدص معدا امثد  كثيدر ادي 
األنام قوي  ودبو تمام كسايا ديبا ة الم انسة بقولص بي  المفابل   سود المحابف 
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 دد ت الشدد  والريددب ومددا دحوددى قددو  األر دداني مددن قمدديدة تعوددق بددين اددي متددونلن 
 الل ر والوم  مل تي ا  دربي اي الحب دقحي و  نحبي

اشدد دزر المطابقددة ببدددير الودف والنشددر وديولددا بمريدب يدداا المعنددى بعددما سددا  رقددة 
وتوق بخاطري من يدال القمديدة اد  تتع دب دنندي تشد  بعدديم اد نلم روحدي وقدد 

ي ومنلدا وحدرف ت دوب القداة والويدد والربدا كحدرف مدديم ال در والرادر سكنوا قوبد
والنمب ن ابب يقدحن الحمى ك  ليوة ك ن ب يديلا ممدابيل لوركدب ومدن المطابقدة 

حدب ليودى  بالوف والنشر ديحا قو  شيخ شيوخ حماة المحروسة إن قوما يوحدون ادي
يبا وردوا خبيثدا ومثودص   يكادون يفقلون حديثا سمعوا ومفلا و موا تويلا دخاوا ط

قولددص يخاطددب العدداا  درا  بخددي  بعددوني البنددي سددكوت  تنددي إاا لددم تعنددي اممدد  
اللوه ور دو  السدوو ا بكيد  تيندي ودحدحك  سدني ومثودص قولدص يدا و ويدا زاند  
سنايا اروة حالكا  دغنتكم تن ح كم لي مدن حسدنكم نلدار وليد  دنعدم هللا مدبحكم 

وغ  حرقتي د ره دموتي اقد  مدا شدب  ادي دخد  ومساكم ومثوص قولص من قميدة ت
وخرج ومنص قو  دبي حفص المطوتي اي الباب دو ما تدره ندور الخد ف ك ندص لمدا 
بدا لوعين نور وااق االمطابقة ينا بزيادة التورية مر ا ستعارة البديعة ويع بني قولص 

حر بعد ياا البيد  كد كف سدنور ولكدن نشدرل يسدعى بفد ر المسد  ادي اةاداق ودمدا سد
الب غددة ينددا اقددو  القاحددي الفاحدد  دام مدداحي ودادل تمددر الدددير  نينددا لسددكري 

 النشوان
دنظر ديلا المت م  ما دبدة مدا دبدرز المطابقدة ادي حود  يداتين ا سدتعارتين المدريبتين 
وما دلطف ما ديد معنى المطابقة بقولص بعديا وبندا  المددور دوقدر ايمدا زتدم الم دد 

بددرز يددال المطابقددة اددي حودد  ا سددتعارة ولكددن مددن ديددن مددن بنددا  الدددنان االفاحدد  د
لومستعير محو الوداد ونشوة السكر سدبحان المدانل مدا يدال إ  موايدب ربانيدة ودمدا 
الدداين تقدددم القددو  با قتدددات بددرديلم اددي يدداا الفددن ادد نلم مددا دبرزويددا إ  اددي دشددعار 

وناطقدة  التورية امدن الد  قدو  القاحدي محيدي الددين بدن تبدد الظداير ادي مومدو 
بالنفخ تن روح ربلا تعبر تما تنددنا وتتدر م سدكتنا وقالد  لوقودوب ا طربد  ادنحن 
سكو  واللدوه يدتكوم ا ندص  مدر بدين التوريدة والتحدمين والمطابقدة ومدا دحودى قدو  
الشيخ شرف الدين بن الفار  اي المطابقة بالتورية اي قولص درج النسيم سدره مدن 

مثودص قدو  الدوداتي ادي قمديدة ويدو ادي غايدة الزورات سدحرا ا حيدا ميد  األحيدات و
الحسن يفدتن بالفداتر مدن طرادص وريقدص البدارد يدا حدار ومدا دلطدف قدو  الشديخ شدم  
الدين الواسطي اي دو بي  إن حر مني ب اوة التاكار حبي وبدره تظمدي شدكر  
الباري االعاا  اي يواي   تق  لص مدا دبودد تداالي وداكدى نداري ومثودص قدو  سدراج 

وراق وبي من البدو كح ت ال فون بد  اي قوملا كملاة بين آسداد اودو بدد  الدين ال
 لحسان الححر امن للا توى الرؤو  وقون الفح  لوبادي

ومثوص قدو  دبدي الحسدين ال دزار دمدو ي مدا مدن طبداتي الخدروج ولكدن تعومتدص مدن 
خمولي دتي  لباب  در و المنى ا خر ني الحرب تند الدخو  ومثوص قدو  الدوداتي 
اي مطور قميد ما كن  دو  ممرم محروم مدن باخد  بدادي النفدار كدريم ومثودص قدو  
م ير الدين بن تميم لما لبس  لبعدل ثوب الحنا وغدو  من ثوب امطباري تاريدا 
د ري  واقف مدمعي من بعدل و عوتص وقفدا تويدص  اريدا وكتبد  مدن يداا الندوة إلدى 
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دمشدق المحروسدة كمدا  الددين يدا القاحي كما  الدين بدن الن دار وكيد  بيد  المدا  ب
مو ي يا من يمير البحر من با  النوا  دي م  دن يقو  الندا  إندي دتيد  لحا دة لدم 
تقحلا لي ودمبل بينلم مث  ألني دتاني الدنقص مدن  لدة الكمدا  ومثودص قدو  الشديخ 
 ما  الدين بن نباتة رحمص هللا تعالى إني إاا آنس  يما طارقدا ت ود  بالوداا  قطدر 

ص ودتو  دلفاظ الحبيب وك سص انعم  بدين حديثدص وتتيقدص ومثودص قولدص قمدد  طريق
معالي  در و النده ودشكو من العسر دات داينا اما كان بيني وبدين اليسدار سدوه دن 
مدددد  إليدد  اليمينددا ومثوددص قولددص حزنددي مددن ملفلددف القدددر دم دسددلم الوحددظ مددا دسددد 

 تينيص يموقودرشق كوما قو  يفتل هللا بالوم  رماني من سحر 
ومثوص قولص إن دسات الحبيب قام  بعار و ندة مندص اوقلدا شداما  يدا للدا و ندة دقابد  
منلا حسنا  تمحى بلا سديبا  ومثودص قولدص قدام غد م األميدر يحسدب ادي يدوم طلدور 
البنين طاووسدا اد نز  الحاحدرون مدن شدبق وتداد اا  الطلدور تن يسدا ومدا دلطدف 

نددا لميبددتكم بطيددب للددو و  وهللا لددم يطددب اكددر  قولددص مددن يدداا النددوة يددا غدداببين تعوو
والكا  اي كفدي ليداليكم االكدا  ادي راحدة والقودب ادي تعدب ومثودص قولدص ادي براتدة 
قميد يوم محو اا عوص لي يوم سكر وما دحوى ما قا  بعدل اي الشدطر الثداني اد در 
ك سي رحاب وخمر منلا ولم يخدرج تمدا نحدن ايدص  فدن تينيدص اداتر مسدتحيي إنمدا 

ل المشعشر  مري ومثوص قولص مدن قمديدة اريدد ويدو اتدان التثندي ايدا ا مدن ادرد خد
تثندى ولدص اددي روحدة مددن قمديدة مطابقددة األومداف دمددا نسديملا امددل ودمدا ماؤيددا 
اتكسرا دنظر ما دحسن تمريحص بالنوة ينا اي قولدص مطابقدة األومداف ومثودص قدو  

ي غندي م حدة دشدكو لدص اقدري الشيخ بريان الدين إبراييم القيراطي مدن قمديدة بد ب
ايمبل بالمنى يتطرب ومنلا اي ياا النوة غدا ينادمني وك   حديثص دشلى إلي مدن 

 العتيق ودطيب
ومثوص قولص اي  فنص سيف محاربص يا ماح دسبق لي من العا  وبخددل والدردف لدي 
ت خبر قد سار بين السل  وال ب  ومثوص قو  الشيخ زين الدين بن الوردي ت ادلنا دما

الزير دزكدى دم الخد ف دم ورد القطداف وتقبدي الد  ال دد  امدطوحنا وقدد حمد  
الوااق توى الخ ف ومثوص قو  الشيخ بدر الدين بن الماحب ويو اي غاية الظرف 
كم  ار مرف الدير اي حكمدص وحدر بدي مدن حيدث بدي يعتندي دلبسدني مدن شديبتي 

لمدفدي وقدد ديدده إلددى حودة قود  لدص وهللا تريتندي ومنددص قدو  الشديخ مد ح الدددين ا
الشيخ  ما  الدين بن نباتة تخفيفة ديا ااح  تددنو األااحد  نحدول وتشدكر ادي  ميدر 
المناقددب تمددريفص إاا كندد  باأحسددان ثقودد  كددايوي ادد  ت ددب إن كندد  تقبدد  تخفيفددص 

الحودي مدن قمديدة والدريل ت دري رخدات ادوق بحرتلدا  ومنص قو  الشيخ مفي الددين
قدد  معد   مدر تمدحيل  وانبلدا والمدات ي مدر ايلدا وماؤيا مطوق اي زي م سدور 

 مر تكثير ومنص قو  المعمار دماب قوبي خطدابي بوحظدص لشدفابي ارحد  مدن ادرط 
و دي دشكو إلى الحكمات قالوا دمب  بعين اقو  من تظم دابي إن كان ياا مدوابا 
اتو  تدين الخطدات وحسدن يندا قدو  البددر يوسدف بدن لؤلدؤ الدايبي وحديقدة مطوولدة 

تلا والشم  ترشدف ريدق دزيدار الربدا يتكسدر المدات الدز   تودى الحمدى اد اا باكر
 تدا بين الريا  تشعبا
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ومنص قو  الشيخ شم  الدين بن المابم الحنفي بروحي داددي خالدص ادوق خددل ومدن 
دنا اي الدنيا ا اديص بالمدا  تبدار  مدن دخودى مدن الشدعر خددل ودسدكن كد  الحسدن ادي 

تز الدين الموموي سموا مني مل تي سعيدا ولي شقات ال  الخا  ومثوص قو  الشيخ 
بص يزيد إاا ا تمعنا يقو  حدي ياا شقي واا سدعيد وظريدف قدو   مدا  الددين تبدد 
هللا السوسي ورب دقطر يشدو سداروا ومدا ودتدوني مدا دنمدفوا ديد  ودي وامدوتلم 

اب قاطعوني ودلطف منص قو  الشيخ     الدين ابن الخطيب داريا يا معشر األمح
قد تن لي ردي يزي  الحمدق ااسدتظراول   تححدروا إ  ب خفدااكم ومدن تثاقد  مدنكم 
خففول ومثوص قولص تمفح  ديدوان المدفي اودم د دد لديدص مدن السدحر الحد   مرامدي 
اقو  لقوبي دون  ابن نباتة و  تتبر الحوي الو حرامي وظريف ينا قو  الشديخ بددر 

قد مرح باسم النوة مدن  دن  المدز  وقدالوا الدين البشتكي وإن لم يكن ايص تورية ا
يا قبيل الو ص تلوي مويحا دونص السمر الرشاق اقو  وي  دنا إ  دديب اكيف يفوتني 

 ياا الطباق
ومن المطابقة بالتورية قو  القاحي بدر الدين بن الدماميني رحمص هللا بدر إاا شم  

مدوابا ي در تاشدقص  اوق الخد تارحص يوما دره المبل بالظومات مختوطا وظن دن
لما رده منص شيبا باديا وخطا ومن الع يب اي ياا النوة قو  شيخنا الع مدة شدلاب 
الدددين بددن ح ددر اسددل هللا اددي د وددص خويوددي ولددي العمددر منددا ولددم نتددب وننددوي اعددا  
المالحين ولكنا احتى متى نبندي بيوتدا مشديدة ودتمارندا مندا تلدد ومدا تبندا ومدا دحودى 

ابي رسو  اقا  لي تراق وين واخحر تفز برحانا اكم تاشق قولص ايص دتى من دحب
قاسى اللوان بحبنا امار تزيزا حين ااق يوانا ومثوص قولص ن ه رقيبدي وحبيبدي دندا 
وحسنص لوطرف قد دديشا آنسدني المحبدوب يدوم الوقدا لكدن رقيبدي ايدص مدا دوحشدا ومدا 

السدقم  سددمي دظدرف قولدص ايددص دشدكو إلدى هللا مددا بدي ومدا حوتددص حدووتي قدد طددابق 
بنزلددة وطوددوة دنظددر كيددف  مددر بددين قمددر الددوزن وتدددم الحشددو ومددحة التركيددب 
والمطابقة بالتورية وتسمية النوة من  ن  المز  ومثوص قولص قدا  حبدي دكدتم اللدوه 
خوف  ح وواشيص كيف دسطير كتمص وسقامي ت نيص ودنشدني مدن لفظدص لنفسدص ابدن 

وة اقا  يا سادتي والعشق لدم يبدق لدي مدن مكان  وقد دوقفتص اي الشرح توى ياا الن
 بعدكم روحا و  حسا مبحني اللم لل رانكم والحر لما بنتم مسا

ولص لثمر  طعم ونشر يوا ونسقى بص يا دخا البدر تشقا ادتنا نم  ونعف اي اللوه 
غراما وننعم اوقا ونشقا ومثوص قولدص رب خدا بالعدد  قومدا ديد  ظودم متدوالي كوفدوني 

ص وبما  ونقو  من ديوان والدل المقر الفخري زار  معطرة الشاا بير خيوي برخي
موفواة كي تختفي ا بى شداا العطدر يدا معشدر األدبدات يداا وقدتكم اتنداظموا ادي الودف 
والنشر ونقو  ديحا من ديواندص لدم دند  معشدوقة زار  ب دنل د دى ابد  ادي مسد  

ايلمدا وسدحر دنفا  وطيب سمر حتى المباح وتينايا تظن ب ن يارو  ح  تشدات 
ونقو  منص ما امتدح بص دمير المؤمنين توي بن دبي طالب كدرم هللا و لدص يدا ابدن تدم 
النبدي إن دناسددا قدد توالددو  بالسددعادة ادازوا دندد  لوعوددم ادي الحقيقددة بدداب يدا إمامددا ومددا 
سوا  م از وقولدص توقتلدا معشدوقة خاللدا إن تملدا بالحسدن قدد خممدا يدا ومدولا 

دغوى وما درخما وقو  اي يداا المعندى مدن قمديدة وكيدف  المالي ويا ي ريا ا ما
دكتم حبا اي يوال ولي من دحمر الدمر اوق الخد تشدلير وندار خديدص قوبدي درخمد  
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وغو  لما غد  وللا اي القوب تسعير وقا  دغمد  سيف الوحدظ تند  اكيدف الحدا  
 قو  لص وهللا مشلور

ل فا تبثدا امدا طباقد  إ  وقو  من قميدة ومرح  باسم النوة طابق  رقة حالي با
رقة و فا وقو  من قميدة شراونا بمدمر العين ت با ليدتلم تندد موتندا قبووندا وقود  
بعدل حبكم ارحنا وسيف  فاكم قد غددا ادي بعادندا مسدنونا حتدى تخومد  إلدى مددح 
دمين الدين من غز  يال القميدة ولم دخرج تما نحن ايص من المطابقة ومن غريدب 

النوة قولي من قميدة بدر منير قسا برؤيتدص لكدن يدره تندد خددل  ما وقر لي اي ياا
شفقص وقو  من قميدة لي اي حماكم دييف من تامر وخراب بي  تمبر بالعدامري 
سوطان حسن ظاير لمدا بددا  دا  اللدوه ادي بداطني بالظدايري وحدفر  شدعر  إا 
 ظفددر  بمل تددي يفدددي  محوددو  العددرا مددن ظدداار وحميدد  بددرد الثمددر إا طابقتددص اددي
حددمن توريددة ب فددن ادداتر دنظددر مددا دحوددى قددولي اددي حددمن توريددة والمددراد المطابقددة 
بالتورية وقو  مطابقا والتورية ث ثية بمر ي ر  ت با قد قحي  لنا وشايد الحسن 
باأحسددان حدد   وكتبدد  إلددى بعدد  المخدداديم بحمدداة المحروسددة حرسددلا هللا تعددالى 

  تزيز بحماة زيدر الوتدود اوي دطوب منثورا دبي  اماطوني مدة والمنثور األبي
من طو  مطوكم ألنص من نداكم غير ممطور والعبد قد  لز المنظوم ممتدحا اطابقول 

 إاا وااى بمنثور
وقودد  يويدد  غمددنا ألطيددار القوددوب توددى قوامددص اددي ريددا  الو ددد تمريددد قالدد  
لواحظدص دنددا نسددود تودى بددي  الظبددا قودد  دندتم سددود وا وقددد طدا  الشددرح ولكددن يدداا 

تنشرح لص المدور وتعودو بدص يمدة الطالدب ولدم يدر  بعدديا بدالرخيص مدن  الطو 
ياا الفدن ويت يدد إن الداين اقتددي  بدرديلم ومشدي  تودى سدننلم لدم يرحدوا بالمطابقدة 
الم ردة ولم ينظمويدا إ  ادي سدو  التوريدة وقدد دورد  للدم يندا مدن الد  مدا شدنف 

الدين لم ي   بالمطابقة إ   األسماة ورقص تند السماة والكما  ا ا ن الشيخ مفي
م ردة وبيتص قد طا  ليوي ود فاني بص قمر  تدن الرقداد اودم دمدبل ولدم دندم وبيد  
العميان مثوص لكنص تامر بالركة والعقادة ويو واسلر إاا نام سدار وامد  حيدث وندى 

شدل نفسدا ودسدر إن يقدم وبيد  تدز الددين دبكدي ايحدح  تدن در مطابقدة  واسمل إاا
ر بمندتظم لعمدري إن بيد  مدفي الددين وبيد  العميدان يتندز ن تندد حتى تشابص منثو

ياا البي  العامر بالمحاسن منزلة األط   البالية ا ن الشيخ تز الدين  مدر ايدص بدين 
تسمية الندوة مدن  دن  المدز  وبدين غرابدة المعندى وحسدن ا نسد ام ورقدة النسديب 

قدة ودمدا قدو  العميدان ادي وبدير الودف والنشدر ولدم يد   كد  منلمدا إ  بم درد المطاب
آخر بيتلم ودسر إن يقم الاا الوفظ من بقية ما سقط مدن ح دارة البيد  وبيد  بدديعتي 
يددو بوحشددة بدددلوا دنسددي وقددد خفحددوا قدددري وزادوا توددوا اددي طبدداقلم االمطابقددة 
والتورية وتسمية النوة البديعي ا تمع  يندا ادي قاايدة يداا البيد  الداي تد  بطباقدص 

 ر بظ  رواقصوتفي  دي  البدي
اكددر النزايددة نزيدد  لفظددي تددن احددف وقودد  يددم تددرب واددي حدديلم يددا غربددة الددامم 
النزاية ما نظملا دحد اي بديعيتص إ  مفي الدين الحوي وقد تقدم القو  دنص اكدر تدن 
بديعيتص دنلا نتي ة سبعين كتابا ادي يداا الفدن ويدو ندوة غريدب ت دو  سدوابق الداوق 

وا ر الحشمة توى بدير دانانص ألنص ي دو ادي األمد  السويم اي حوبة ميدانص وتمرد س
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ولكنص تبارة تن اأتيان ب لفاظ ايلا معنى الل و الاي إاا سمعتص العارات اي خددريا 
  تنفر منص ويال تبارة تمرو بدن العد ت لمدا سدب  تدن دحسدن الل دو وقدد وقدر مدن 

هللا ورسولص ليحكم النزاية اي الكتاب العزيز ت ابب منلا قولص تعالى وإاا دتوا إلى 
بيدنلم إاا اريددق مددنلم معرحدون وإن يكددن للددم الحدق يدد توا إليددص مداتنين داددي قوددوبلم 
مدر  دم ارتددابوا دم يخدااون دن يحيددف هللا توديلم ورسددولص بد  دولبدد  يدم الظددالمون 
ا ن دلفاظ الام المخبر تنلا اي ك م اةيدة دتد  منزيدة تمدا يقدر ادي غيدر يداا القسدم 

ت والمر  يندا تبدارة تدن إبطدان الكفدر ومدن النزايدة البديعيدة من الفحف اي الل ا
ادي الدنظم قدو  دبددي تمدام بندي اعيوددة مدا بدالي وبدالكم واددي الدب د منداديل ومحددطرب 

 لحا ة لي ايكم لي  يشبللا إ  ل ا تكم اي دنكم ترب
ومن غريب ياا النوة قو  معبد بن الحسدين بدن  بدارة لر د  كدان يددتو قومدا إلدى 

لص ثم انكشف لص بعد ياا دنلم كانوا ينالون منلا القبيل دلم دق  ل  إن القوم سماة قينة 
بميددتلم اددي ربددة العددود   اددي رنددة العددود   ت سددفن توددى الشدداة التددي تقددر  ا ندد  
غادرتلددا اددي مسددرح السدديد اددانظر إلددى ممدداحبة يددال المعدداني ونزايددة دلفاظلددا تددن 

اد  كعبدا بومد  و  ك بدا  الفحف ومن ال  قو   رير ام  الطرف إند  مدن نميدر
وقددالوا دحسددن مددا وقددر اددي يدداا البدداب قولددص ديحددا لددو دن تموددب  معدد  دنسددابلا يددوم 
التفاخر لم تزن مثقا  اانظر إلى ياا الل و المنكي كيدف بدالم ادي تنزيدص دلفاظدص تدن 
الفحف وايص معنى اللز  الاي يراد بص ال دد ويدو غايدة ادي يداا الندوة وبيد  الشديخ 

لحودي حسدبي بداكر  لدي امدا ومنقمدة ايمدا نطقد  اد  تدنقص و  تدام مفي الدين ا
وقا  إنلا بالاا  المع مة ا ن    قمدل الام ينا والاي دقولص إن يداا البيد  شدمو  
إيحدداحص آاوددة اددي غيددوم العقددادة وليتددص استحددات بمددا قالددص  ريددر ومشددى توددى سددنتص 

اددي بديعيتددص أل دد  والعميددان لددم ينظمددوا يدداا النددوة وبيدد  الشدديخ تددز الدددين نظمددص 
معارحة المفي وقا  اي بيتص يخاطب العاا  لقد تفيلق  بالتشدديق ادي تدالي كيدف 
النزاية تن اا األشدق الخمم قد تقدرر دن النزايدة ي دو ولكدن شدرطوا دن   يدنظم 
ي ويا إ  ب لفاظ   تنفر منلدا العدارات ادي خددريا والداي دقولدص ودندا دسدتمفر هللا إن 

 بيتص ينفر منلادلفاظ تز الدين اي 
ال ان اكيف حا  العارات وحام  القحية دندص ندزل دلفاظدص تدن النزايدة ولدم يتفيلدق 
ولم يتشدق غيرل وما دحقص بقو  القاب  وما مثوص إ  كفدارغ حمدص خودي مدن المعندى 
ولكن يفرقر وبي  بدديعيتي نزيد  لفظدي تدن احدف وقود  يدم تدرب وادي حديلم يدا 

فى توى دي  الداوق السدويم والعودم مدر مدا ايلدا مدن غربة الامم وحشمة النزاية   تخ
تدم التكويف اي المي  تن التعسدف والداي دقولدص إن بيتدي ادي يداا البداب  در دايدا  
الب غة مر  رير وشاركص اي العاوبة والتباري ولكن لص نب  ادي التسدمية مددر تدن 

 خيبر
مد  مدن سدقمي اكر التخيير تخيروا لي سماة العا  وانتزتدوا قوبدي وزادوا نحدولي 

التخيير يو دن ي تي الشاتر ببي  يسوغ ايص دن يقفي بقواف شدتى ايتخيدر منلدا قاايدة 
ير حلا توى سابريا يستد  بتخييريا توى حسن اختيارل كقدو  الشداتر إن المريدب 
الطوي  الاي  ممتلن اكيف حا  غريب ما لص قو  ا نص يسوغ دن يقا  ما لدص مدا  مدا 

و  ا اا ت مو  مدا لدص قدو  و ددتلا دبودم مدن ال ميدر ودد  لص سبب ما لص دحد ما لص ق
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تودددى القاايددددة ودمدددد  بدددداكر الحا ددددة ودبددددين لوحددددرورة ودشدددد ى لوقوددددوب وددتددددى 
ل ستعطاف اوال  ر ح  توى ما اكرنال ومدن يداا الندوة ادي الكتداب العزيدز قولدص 
 تعالى إن اي السموا  واألر  ةيا  لومؤمنين واي خوقكم وما يبث من دابدة آيدا 
لقددوم يوقنددون واخددت ف الويدد  والنلددار ومددا دنددز  هللا مددن السددمات مددن رزق ا حيددا بددص 
األر  بعد موتلدا وتمدريف الريداح آيدا  لقدوم يعقودون االب غدة تقتحدي دن تكدون 
اامددوة اةيددة األولددى لومددؤمنين ألنددص سددبحانص وتعددالى اكددر العددالم ب موتددص حيددث قددا  

اةيدا  الدالدة تودى دن المختدرة قدادر السموا  واألر  ومعراة مدا ادي العدالم مدن 
تويم حكيم و  بد من التمديق دو  بالمانر حتى يمدل دن يكدون مدا ادي الممدنوة 
من اةيا  دلي  توى دنص موموف بتو  المفا  والتمديق يو اأيمان وكال  قولص 

 تعالى اي اةية الثانية لقوم يوقنون ا ن خوق اأنسان وتدبير
اددي الدد  ممددا يزيدددل يقينددا اددي معتقدددل األو  وكددال  معراددة خوددق الحيددوان والتفكددر 

 زبيا  العالم من اخت ف الوي  والنلار وإنزا  الرزق مدن السدمات وإحيدات األر  
بعد موتلا وتمريف الرياح يقتحي ر احة العق  ليعوم دن من منر يدال ال زبيدا  

ي مدانعا مختدارا يو الداي مدنر العدالم الكودي بعدد قيدام البريدان تودى دن لوعدالم الكود
اوال  اقتح  الب غة دن تكون ااموة اةية الثالثة لقوم يعقوون وإن احتي  لوعق  اي 
ال ميددر إ  دن اكددرل ينددا دمددتن بددالمعنى مددن األو  ويددروه دن دترابيددا سددمر شخمددا 
يقدرد والسددارق والسددارقة ادداقطعوا ديددديلما  دزات بمددا كسددبا نكددا  مددن هللا وهللا غفددور 

نبمي دن يكون الك م يكاا اقي  إن القارئ غوط والقدراتة وهللا تزيدز رحيم اقا  ما ي
حكيم اقا  نعم يكاا تكون ااموة يداا الكد م ا ندص لمدا تدز حكدم وإاا ت مود  اوامد  
القرآن و ددتلا كولدا لدم تخدرج تدن المناسدبة كقولدص تعدالى ا مدا اليتديم اد  تقلدر ودمدا 

  ي دوز النلدي تدن انتلدار اليتديم لمكدان  الساب  ا  تنلدر   ي دوز التبددي  بينلمدا إا
تلايبص وت ديبص وإنما ينلى تن قلرل وغوبتص كما   ي وز دن ينلر الساب  إاا حرم ب  
يردل ردا  مي  ويع بني قو  دي  ال ن قولي لطيف  ينثني تن مح عي تند المنام 

   ادي تند الرقاد تند الل دوة تندد الل دود تندد الوسدن اعسدى دندام اتنطفدي ندار تد 
العظام اي الفؤاد اي الحووة اي الكبود اي البدن  سد تقوبص األكف توى ادراف مدن 
سقام من قتاد من دموة من وقود من حزن دما دنا اكما توم  ال  لومو  مدن دوام 
من معاد من ر وة من و ود من ثمن الال القوااي المثبتة يقابد  كد  بيد  بمدا يويدق 

 بص منلا واألولى دولى ودر ل
  مدفي الددين الحوددي رحمدص هللا تعدالى تددم  مددحة  سدمي إا وثقد  بلدم امددا وبيد

حمو  توى شيت سوه الندم اواكر تدم  ادي مددر البيد  يويدق دن تكدون القاايدة 
العدم ولاكر المحة يويق دن تكون القااية السقم ولاكر الوثوق يويق دن تكدون القاايدة 

الددين تخييدر قوبدي يدوه السدادا  الندم والبي  اي غاية الرقة وا نسد ام وبيد  تدز 
مل بص تلدي وإني لحزني ثاب  األلم دما تخيير ياا البي  ا ني تركتص ألي  الداوق 
السويم بد  تخيدر البيد  بكمالدص ولدم يدنظم العميدان ادي بدديعيتلم يداا الندوة وبيتدي يدو 
تخيروا لي سماة العا  وانتزتوا قوبي وزادوا نحولي م  مدن سدقمي اسدماة العدا  

بص الس م وانتزاة القوب يويق بص األلم وزيادة النحو  يويق بلا السقم وتقديم السقم يويق 
 ينا لقربص من النحو  ولم يدخ  إلى ياا البي  من األ انب قااية
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اكر اأبلام وزاد إبلام تدالي تداالي ود دا ليودي الد  مدن بلديم يشدتفي دلمدي اأبلدام 
يحتمدد  معنيددين متحددادين   يتميددز  ببددات موحدددة ويددو دن يقددو  المددتكوم ك مددا مبلمددا

دحديما تن اةخر و  ي تي اي ك مص بما يحم  بص التمييز ايما بعد ب  يقمد إبلدام 
األمر ايلما واأبلام مخدتص بدالفنون كالمدديل والل دات وغيريمدا ولكدن   يفلدم مدن 
دلفاظدص مددح و  ي دات بد  يكدون لفظدص مدالحا ل مدرين ومثالدص مدا يحكدى دن بعد  

ات ين  الحسن بن سل  باتما  ابنتص بالم مون مر مدن يند ل ا ثداب الندا  كولدم الشعر
وحرمص اكتب إليص إن دن  تمادي  توى حرماني تمو  اي  بيتدا   تعودم مددحت  ايدص 
دو ي وت  ااستححرل وس لص تن قولص ااتترف وقا    دتطي  دو تفع  اقا  بدار  

ظفر  ولكن ببن  من اودم يعودم مدا دراد هللا لوحسن ولبوران اي الختن يا إمام اللده 
بقولص ببن  من اي الراعة دو اي الممر واستحسن منص الحسن ال  وناشددل دسدمع  
ياا المعنى دم ابتكرتص اقا    وهللا ب  نقوتص من شعر شاتر مطبوة كثير العبث بلداا 

 النوة اتفق دنص ام  قبات تند خياط دتور اسمص زيد اقا  لص
العبث بص سقتي  بدص   تددري دقبدات يدو دم دواج اقدا  لدص الشداتر الخياط توى طريق 

  يعوم دحدد ممدن سدمعص ددتدو  لد  دم دتدو  تويد   إن اعو  ال  ألتمون اي  بيتا
افعدد  الخيدداط اقددا  الشدداتر خدداط لددي زيددد قبددات ليدد  تينيددص سددوات امددا توددم دحددد دن 

استحسدانص المحيحة تسداوي السدقيمة دو بدالعك  ااستحسدن الحسدن مددقص دحدعاف 
حاقص وغالب النا  يسمون الخياط تمرا ويقولدون خداط لدي تمدرو قبدات ليد  تينيدص 
سوات ولكن نق  زكي الددين بدن دبدي األمدبر ادي كتابدص المسدمى بتحريدر التحبيدر دن 
الخيدداط كددان اسددمص زيدددا ودورد البيدد  ممددرتا مراددوة العددرو  والحددرب وو ددص 

وسوف من قب  اي ياا اأبلام غير البي  الرار ظاير ايلما ولم يتفق لومت خرين و  ل
وقددد تقدددم اكريمددا وقددد  المتعوددق بالخيدداط زيددد والبيدد  المتعوددق بالحسددن بددن سددل 

تززتلما بثالث لما وقف  توى تاريخ زين الددين بدن قرنداص الحوبدي وو دتدص قريبدا 
من قبات زيد الخياط اقو  تاريخ زين الدين ايص ت ابب وبدابر وغرابدب واندون اد اا 

ل مناظر اي  معدص خبدرل تندي إندص م ندون وكدال  الشديخ مدفي الددين الحودي ادي دتا
بديعيتص وتبعص الشيخ تز الدين المومدوي أل د  المنداظرة ويد تي الكد م تودى بيتيلمدا 
وقد كشف  تنص قناة األشكا  ودبرز  بدورل المتح بدة ادي دادق الكمدا  اد ني كتبد  

رمد  و  سدبقني إليدص دديدب و  ايص تقريحدا لدم در  بقراحدة الدايب دن تكدون لدص 
ولد منص توى ياا الطريق شك  وما اا  إ  دنص ورد إلى الديار الممرية ودنا منش  
دواوين اأنشات المؤيدي خود هللا موكص الشيخ شم  الددين محمدد بدن نداي  الفقداتي 
اي شلر شوا  سنة ثمانية تشر وثمانمابة وقد منف سيرة مشدتموة تودى نظدم ونثدر 

ن المود  المؤيدد ولدم يكدن لومشددار إليدص إلمدام بتعداطي األدب ادي مبدادي تمددرل لوسدوطا
 اس لني دن دكتب لص تويلا تقريظا قب  تقديملا اامتنع  من ال  مدة ادخ  توي بمن

  تمكن مخالفتص احسن  لص كتابة شيخنا القاحي بدر الدين بن الدماميني دو  اتو دص 
إ  إاا كتبدد  لددص اوزمتنددي الكتابددة مددن  يكتددب لددص إليدص اددالتزم باأليمددان المموظددة دنددص  

و ول اكتب  لص ياا التقريظ الاي مو  البومات خوفص ا نص لومحاسن  امر ودوحح  
طريقص احاة نشرل الاي كان من غير تورية حدابر ويدو وقفد  تودى قواتدد األدب 
من يال السيرة النايحية او د  مطرب لحنلا قد دترب تن التنكي  أليد  النكتدب 
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األدبية ونوي  معلا سوو  األدب  حتشاملا بالمفا  المؤيدية ا نلا ما قوبو  بد دب 
إ  تقو  بسوطانلا و   ارتلا سيرة مطولة إ  كان  قامرة تن ال ري اي ميدانلا 
و  اكر  التواريخ المقدمدة معلدا إ  تد خر  وكبد  خوفلدا و  ناظريدا او قمدص 

اسددتخفلا و  بددالم ديددد  التقدداري  ادددي إ  ثقدد  تويددص دمريدددا ونظددر إلددى قممدددص ا
تقاريحلم إ  وكان  دونلا واستحق للا ياا الومف ادي امدة ديد  األدب ااسدتوا  
منص ديونلا اوو نظر المفدي إلى ياا التداريخ ورا در النظدر لسدوخ  وددل دو تمدفحص 
الكتبى لعدد توى تاريخص وما تددل دو كداثرل ابدن كثيدر لدرده نقمدص متزايددا تنددل دو 

ل ابن خوكان لقا  لم دمازج شراب الفقاتي بخوي ا ن تنددل حمحدة وبدردل دو تامر
لمحددص الددايبي ومددول بتاريخددص لقيدد  لددص يدداا مددا ينطوددي معددص وتوددم دن خ مددة الددايب 
تظلدر بالسددب  الحدم مددن  انبددص ووحدعص ولددو ددركدص البدددير لرمددى بديعدص وتوددم دنددص 

ي عدة نسدب يداا  مطالعتدص بدتة دو لحقص الويراني لرآل اي المنان إن حمد  لدص بعدد
الت ليف إلى الدولة المؤيدية امار لص توى ك  دي  األر  مولص اوو نداظرل مؤلدف 
بم ود لقونا يداا  دراب الدولدة تحمد  ادي شدعرل وتمدالى اد لقى لندا ادي سدوق الكد م 
رخمص ولو زايدل دبو تمام لتحقق ت زل ودرانا بنفسص نقمدص نعدم يدال األشدعار التدي 

بديوانص إ  تو  تويص بعد الزلزلدة الواقعدة وتقدوم القيامدة ويدي إلدى ما زاحملا شاتر 
الحشر مرمية توى القارتة ولقد دقام دوزانلدا بالقسدط ولكدن ر حلدا تودى القيراطدي 
بفحوص ونقص تنلا الرا ل الحوي ألن ايلا زيدادة تودى مثودص ايدا لدص مدن شدعر قمدر 

ة وناي  وابن ناي  تن بحرل الطوي  ك  معار  وكيف   وناظمص او يمة توي
وقد وقف ابن ح ة وقوف معترف دن تندل ادي نظمدص وقفدص وسديكتب المقدر البددري 
توددى اتترااددص دنددص قاحددي األدب وإمامددص الدداي مددو  البومددات خوفددص واتحدد  لعومددات 
األدب ياا الباب ودر و دن يكون اتحا مبينا ا ن رحوني براتدة بحسدن الختدام وإاا 

ا نعدم وقفد  وغيدر خداف تدن تودوملم الكريمدة دن حم  العو  مدن يداا النلدر رويند
 شرط الواقف ما يلم  وامتثو 

مراسيم الممنف مر سوو  األدب الاي ياوقص مدن لدص ايدص دتداب منلد  وهللا ي معندا 
توددى يدداا الشددرب لتحوددو مددواردل بددالمواردل و  يح بنددا تددن الكدد م الدداي يحسددن 

لقاحدي بددر الددين المشدار إليدص السكو  تويص وتتم بص الفابدة وكتدب بعدد الد  سديدنا ا
وقف  دنا و  دكاد دثب  نظري لشددة الخ د  وسد ل  الملودة ادي ومدف يدال األلفداظ 
ادد اا يددي قددد  ددات  توددى ت دد  اقودد  دمددا المقددام الشددريف الممدددوح تددز نمددرل و  
زال  تفخر بدولتص القايرة ممرل امو  مدد تودى الرتيدة  نداح العدد  وحمدى بيحدة 

ت ريل تداتص وتعدي  مدفاتص السدنة السديوف واألقد م وسدار اأس م وتوارد  توى 
توى دقوم طريق ا اكرندا السديرة العمريدص وطودر ادي سدمات الكواكدب كالبددر اقد  مدا 
شب  اي الطوعة القمرية ودتا إلى نس  طاتتص اوبتص اي ال  الموقف النفو  وناده 

ناييدد  بلددا توددى دتدابددص منددادي الحتددف ا رانددا كيددف يكددون التددرخيم بحدداف الددرؤ  
مناقددب سددر  القوددوب وسددار  ونااسدد  الن ددوم  ددواير األلفدداظ اددي مدددحلا امددار  
وشمو  البرايا بدالمن والمدنل وقابود  المسديت بدالعفو والمدفل حمايدا هللا تعدالى مدن 
المير و ع  مفاتلا الشريفة  ما  الكتب والسير ودما منش  السيرة امااا دقو  وقد 

د حموني الع ز تببا ثقي  يو كبير دندا  مزمد  ردي  الخطب  وي  ومااا دمف وق
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مددن الب غددة بدد نواة ود نددا  يدد تم بددص اللددداة ك نددص توددم وتددروم األدبددات المقايسددة بددص 
ايقاسددون ولكددن مددن شدددة األلددم لددص اددي األدب مددريمص وشددلامص وارايددة ت ريددص إلددى 
  المقاما  الرابقدة اد  تعتريدص سدقمص مدا يدم بتركيدب معندى إ  وشدرح المددور بدال

اللم و  شن اار  اكرل غارة إ  وتم منلا توى بيدو  الشدعرات مدا تدم طالمدا دظلدر 
برغم دنوف الحسدة اي الم ال  احوص ومدعب  اةداب تودى غيدرل لكنلدا دمدبح  
تويص سلوة وتقد  غرابدب نكتدص تمدا سدوال هللف مدا دبددة تقودص كددر تديف الحودي بمدا 

في واكتفدى ادي ميددان البراتدة ب دواد ابتدتص من الع ابب و  ينكر لمثوص تكدير المد
اكرل الاي  ا  ويو مكر مفر ويكاا يكون المكتفي دتى اي تاريخدص ب لفداظ لدو رآيدا 
ابن األثير لت ثر وابن سعيد لتعثر وابن بسام ألميب منلا بالقارتدة اعدب  وتدولى دو 
 الح ازي لرمي منلا بالدايية التي يدم  ما بندال وثقود  تويدص حمد  وكتدب خطدا لدو
لمحص ابن مقوة ألميب منص بنظرل دو ابدن البدواب للتد  سدترل و دات بد دب لدو وازن 
دحد بص الرا ل الحودي لمدا دقدام لدص وزندا و  ر حدص ولدو ت مد  المويحدي م حدة لفظدص 

 الاي ما مر
مثوص بالاوق إ  قا  لسان التع ب ما دموحص ولو قي  بص ابن الرومي المتعاظم ألنشدد 

بلاشمي خؤولتص بنو تبد المدان للان توي ما دلقى ولكدن تعدالوا الناظم ولو دني بوي  
وانظروا بمن ابت ني ولو تشبص بدص مدادح كدااور لعداد مدن بدردل بكبدد حدرا ولدو كودف 
م اراتص ماحب القطر النباتي لقا  ربنا دارغ تويندا مدبرا ولدو تعدر  ديد  ال دن 

المعداني الع يبدة  د منلدالعزابمص اي األدب لمدا زادتدص إ  خبدا  ولدرده سدطورا تتوالد
والويالي كما توم  حبالي ولو دمبل ابن قادو  اخارا بمث  ددبدص لقوندا لدص حسدبص دن 
يدددور اددي الدددو ب ولددو تسددرح الزغدداري إلددى تمدديد معانيددص الشدداردة لقطعدد  تويددص 
داناب الك ب ولو تسوق المعمار تويلا لعوم دنص ينح  مدن ال بدا  بيوتدا ولدو رآل دبدو 

اا الاي نق  األدب خبرا وتوم من دين يؤتى ولو تور  بص ابن مماتي نوا  لقا  ي
لطا  توى قريحتص الميتة النحيدب دو اكدر المدابي لقدا  الداوق السدويم لدي  لعمدرنا 
من مداب سدوه يداا األديدب ولدو ددر  آدابدص الحكديم ابدن دانيدا  لعودم دندص مدا تخيد  

كمدا قدا  حسدان بدن  األمدر نظيريا اي الدويم و  تمدور مثولدا ادي الخيدا  وإاا كدان
ثاب  األنماري وإنما الشعر تق  المرت يعرحص توى البرية إن كيسا وإن حمقا امدا 
دواددر تقدد  يدداا الشدداتر ودواددال ومددا دقدددرل توددى تخيدد  المعدداني المريبددة ودقددوال ومددا 
دحمق من قاسص توى قرنابص من يال المناتة التدي تعاطايدا بسدوال كدم تمدور معندى 

اددي الخددارج دغددرب األشدديات دسددووبا وكددم ركددب  ناسددا إاا اكددر  اددي الدداين ادد برزل
البستي تندل قا  األدب دتنا من تركيبص لو نا  مقووبا ولقد كند  درت دي بابدا ددخد  
منص لوتقري  افدتل لدي المقدر التقدوي بابدا مرت دا ونلد  الطريدق إلدى المددح ااقتفيد  

واساد تا ز يمدوحص وهللا آثارل وايتدي  حيث ردي  منل ا دبقال هللا أبلام يوححص 
تعالى يحفظ توى منش  يال السيرة قريحتص التي يدي لع ابدب األدب حدابزل وي عودص 

 ممن يسرح اي ريا  المدقا  الشريفة بما يسوقص إليص من واور ال ابزل
ودلدل الممدنف بعدد الدد  تودى المقدر الم دددي احد  هللا بدن مكددان  اكتدب يدا لطيددف 

ا المعدار  ويندزو مؤلفلدا ادي ريدا  األدب نظدر  يدال السديرة التدي يعدر  تنلد
توى بكر من سوام المعاني واار  او دتدص قدد نلد  بعدبت ثقيد  مدن الكد م وقدام 
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ودوقف البومات اي مقام الع ز ويعار العا ز إا شرالا باكر مو نا السوطان اي يداا 
المقددام خوددد هللا موكددص الشددريف وتددم بعدلددص المبسددوط مدددابن احدد  اا  ظدد  وريددف 

الزايدرة تدواريخ السدعود وممدانم الوادود ومواسدم الكدرم وال دود وثبد   ديامدصو عد  
قواتددد سددوطانص توددى التخددوم وراددر  نابددص المعظددم توددى األادد   حتددى تسددير لخدمتددص 
ممنطقا  بمناطق الن وم ودتز دولتص تزا يا  لص الددبر واألمود  وتودب  دثوابدص ادي 

ينالد  ينحندي اللد   لتقبيد   األر  ويخص محوص الراير من تو  األاد   بداألطو 
دقدامص ويمتد كدف الثريدا  سدت دات مدوب غمامدص ويتحدات  كد  منلمدا ايمدير يداا 
نع  ارسص ويداا حويدة ل امدص وموكدص رقداب العبداد ودمحدى دحكدام سديواص ادي رقداب 
دي  العنداد حتدى يشدلد الددين دندص قدام بحقوقدص نااودة وارحدا وسدعى ادي مراحدي هللا 

مات ودرحددا حدداتف هللا ثددواب تموددص المقبددو  ودنشددد بشددكرل ازلددز  ديددار الكفددار سدد
لسدان العددالم حتدى ينطددق ويقدو  السدديد المالد  المودد  المؤيدد سدديف الددين شدديخ حددوه 
العويا ودرحايا وشيد الدين والدنيا ببي  ظبا إن لم تحال بص اي الحرب دمحايا ثدم 

لا ادنك  القودم كرر  النظر ايلا واستنلح  القوم المكتابة تويلا حسدب سدؤا  منشدي
من الخ   ردسص ومعد من مريرل دنفاسص وقا  لس  ممن ي يد اي يداا التقدري  
تبارل و  ينل  اي ومف ما  ات بص ياا الر   من متين كومص الاي داحم الفحو  
اك نمددا دلقملددم ح ددارل اوقددد تراددر قومددص اددي در  قرطاسددص وسددما ودتددى مددن الرقيددق 

اددي القوددوب بدداكر الوقددابر اورمدد  خواددا بشدديت يحسددبص الظمددقن مددات وقدداف الرتددب 
 وشك 

مما قاف بلا ورما اوو وازنص القيراطي لثق  اي الحقيقة تويص دو حام توى حمدى ابدن 
دبي ح وة لفر طابرا من بدين يديدص دو  د  تودى ابدن نباتدة سد ف نظمدص لدم يقد  إلدي 

با دو بكاس  األشلى إلي دو دوره زندل مر الشوات ألحرق قوبص ولم يستحسن مندص شدي
تامر ابن الساتاتي لم يوتدا بطيدب المندام دو  داره النمدير الحمدامي أللقدى شدعرل 
اي سرب الحمام دو تقدم لزمان دبي تمام وناظرل لعوم النا  دنص غيدر لبيدب وقدا  لدص 
تومات البدير ياا حد  يا حبيدب دو ابدن ح داج ألظلدر اسداد تقودص السدخيف ورمدى 

بمددا  ددرل الفحدد  و دداب ودحددق وإن  مددنلمب ميددر مددا قالددص اددي الكنيددف الددو دولددى 
اشتلر  احابولم دن يشتلر باألدب ا ندص لدو كودف المريدب مدن القدو  ألتدى بدص تودى 
كنلددص دو دقددام ا تتدداار تددن قبدديل لقددام العددار تمددا  ددات بددص وايددب توددى و لددص ولددو 
تمده لتل ين حسن لزان بما يم  الطرو  من ال  وشحن دو حدا   بالباطد  مدن 

نل  بح تص واستمر يوحن اسبحان من دقدرل توى مدا تقمدر تدن يعرب تن الحق ل
إدراكص اأالام وتع ز تن تمورل تقو  األنام ولقد استعفال القوم تدن الكتابدة خشدية 
من تر  احابحص وس لص طي يال المحيفة خواا من نشر قيابحدص اد بى إ  إظلدار 

م الفاح  توى ما  ات المكتوم وا  المختوم ايا خ وتال لما كتب ويا احيحتال إاا  
بص وتتب ولكنص  ره خوف ال وادين السابقين واقتده ب مامتلما التي اتترف اةااق 
دنلدا مد   الخدااقين دبقايمددا هللا مدده الزمدان ودسدبم تويلمددا غطدات الفحد  وبوملمددا 
غايددة األمدداني يددوم الخددوف واألمددان ودمتددر ب ندداب منشددبلا األحبدداب ودقددر بددص دتددين 

دنف  األمحاب ودللمنا د معين ت نب ما خفي توينا من توراتندا  اأخوان وبسط بص
وكشف ح ب قووبنا بمنص وكرمص وبي  الشيخ مدفي الددين الحودي ليد  المنيدة حالد  
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دون نمح  لي ايستريل ك نا من داه التلم ياا البي  لي  لص نظير اي يداا البداب 
إ  تقويتددص بويدد  التددي ا نددص اشددتم  توددى الرقددة والسددلولة وا نسدد ام ومددا زادل حسددنا 

 استعان بلا الشاتر اي إبلام بيتص توى زيد الخياط
ا ن الشيخ مفي الدين لما قا  لعاالص لي  المنية حال  دون نمح  لي حسن إبلامص 
بقولص ايستريل ك نا من داه التلم ومار األمر مبلما بينص وبين العاا  وبي  الشديخ 

  دبلمد  نمدحي مشديرا باألمدابر لدي ليد  تز الدين اي بديعيتص يخاطب ايلا العداا
الو ددود رمددى اأبلددام بالعدددم ويدداا اأبلددام ينددا يشددار إليددص باألمددابر وتعقددد تويددص 
الخنامر ا ن الشيخ تز الدين رحمص هللا تعالى د اد ايص إلدى المايدة ولدم يتفدق لدص ادي 
لة نظددم بديعيتددص بيدد  نظيددرل و  اتفددق لميددرل ممددن نظددم بديعيددة ا نددص  مددر بددين السددلو

وا نس ام والتموير والتورية البارزة اي دحسن القوالب بتسدمية ندوة اأبلدام الداي 
يددو المقمددود ولعمددري إنددص بددالم اددي تطددف القوددوب بلدداا السددحر الحدد   ولددم يددنظم 
العميان اي بدديعيتلم يداا الندوة وبيد  بدديعيتي وزاد إبلدام تدالي تداالي ود دا ليودي 

يندا بدين بلديم الويد  وبدين العداا  اد ن اشدترا   ال  من بليم يشتفي دلمي اد ن اأبلدام
البليم مالل للما ولكن لم يحم  التمييز ألحديما تدن اةخدر كمدا وقدر الشدرط بدين 
األمددر بينلمددا مبلمددا و  يعوددم مددن يددو المقمددود منلمددا ويدداا يددو الفددرق بددين اأبلددام 

 والتورية إا المراد من التورية المعنى البعيد الموره تنص بالقريب
إرسا  المث  وكم تمثو  إا درخوا شعوريم وقو  باا خودوا الدرقص ادي الظودم  اكر

إرسا  المث  نوة لطيف اي البددير ولدم ينظمدص ادي بديعيتدص غيدر الشديخ مدفي الددين 
ويو تبارة تن دن ي تي الشاتر اي بع  بي  بمدا ي دري م دره المثد  مدن حكمدة 

ى لدي  للدا مدن دون هللا كاشدفة دو نع  دو غير ال  مما يحسن التمث  بص كقولدص تعدال
وقولص تعالى وتره ال با  تحسبلا  امدة ويي تمر مر السحاب منر هللا الاي دتقدن 
ك  شيت وقولص تعالى مبمة هللا ومن دحسن من هللا مدبمة وقولدص تعدالى إن دحسدنتم 
دحسنتم ألنفسكم وإن دس تم اولا ومما  دات مدن الد  ادي السدنة الشدريفة قولدص   يوددغ 

ن من  حدر مدرتين وقولدص   حدرر و  حدرار وقولدص خيدر األمدور دوسداطلا المؤم
وقولص المرت مر من دحب وقولص المستشار مؤتمن ويو بالخيار ما لم يتكوم وقولدص او 
الو لين   يكون تند هللا و يلا يوم القيامة وقولص الب ت موك  بالمنطق وقد احتدوه 

لباب ومن دمثوتص اي الشعر قو  زييدر كتاب دبي دحمد العسكري توى كثير من ياا ا
 وي  ينب  الخطمي إ  وشي ة وتمر  إ  اي منابتلا النخ 

ومثوص قو  النابمة ولس  بمستبق دخا   تومص تودى شدعث دي الر دا  الملداب ومثودص 
قو  بشار اعف واحدا دو م  دخا  ا ندص مقدارف اندب مدرة وم انبدص ومدا دحودى مدا 

ارا تودى القدداه ظمبد  ودي الندا  تمدفوا مشدداربص قدا  بعددل إاا دند  لددم تشدرب مدر
وقو  دبي تمام اوو مور  نفس  لم تزديا توى ما اي  من كرم الطباة وكقولص نق  
اؤاد  حيث شب  من اللوه ما الحب إ  لوحبيب األو  واكر ابدن دبدي األمدبر ادي 

سدعين كتابص المسمى بتحرير التحبير إنص استخرج دمثا  دبي تمام من شعرل او دديا ت
نمددفا وثوثمابددة بيدد  ودربعددة وخمسددين بيتددا واسددتوتب دمثددا  دبددي الطيددب المتنبددي 
او ديا مابة نمف وث ثة وسبعين نمفا ودربعمابة بي  ولكنص دخرج من دمثا  دبي 
الطيب ما ولدل من دمثدا  دبدي تمدام ومددر ال ميدر بمدا وقدر ادي الكتداب العزيدز مدن 
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شدعار السدنية والحماسدة ودمثدا  دبدي ندوا  األمثا  بزيادا  توى ال  ويي دمثا  األ
بعد دن دلحق دمثا  القرآن ب مثا  دواوين اأس م السنية وختم ال ميدر ب مثدا  العامدة 
اددي كتدداب األمثددا  لددص وممددا سددار مددن دمثددا  الطمرابددي اددي  ميددة الع ددم قولددص حددب 
السدد مة يثنددي تددزم مدداحبص تددن المعددالي ويمددري المددرت بالكسدد  لددو دن اددي شددرف 

وه بووغ مني لم تبرح الشم  يومدا دارة الحمد  دتود  الدنف  باةمدا  درقبلدا مدا الم 
دحيق العيف لو  اسحة األم  وتادة النم  دن يزيى ب ويرل ولي  يعمد  إ  ادي 

 يدي بط  ما كن  دوثر دن يمتد بي زمني حتى دره دولة األوغاد والسف 
  وإن ت ندي مدن دوندي ياا  زات امرئ دقرانص در دوا مدن قبودص اتمندى اسدحة األ د

ا  ت ب لي دسوة بانحطاط الشدم  تدن زحد  اامدبر للدا غيدر محتدا  و  حد ر 
اي حادث الدير ما يمني تن الحي  دتدي تددو  ددندى مدن وثقد  بدص احداار الندا  
وامحبلم توى دخ  وإنما ر   الدنيا وواحديا من   يعو  اي الدنيا تودى ر د  يدا 

فو  ادي ديامد  األو  اديم اقتحامد  لد  البحدر واردا سدؤر تديف كودص كددر دنفقد  مد
تركبص ودن  تكفي  منص ممة الوش  مو  القناتة   يخشدى تويدص و  يحتداج ايدص إلدى 
األنمار والخو  تر و البقات بدار   بقات للا ال  سمع  بظ  غير منتق  ويدا دميندا 
توى األسرار مطوعا امم  افي المدم  من داة مدن الزلد  وممدن سدار ادي م دره 
يال القمديدة ووزنلدا دبدو الطيدب المتنبدي ادي قمديدتص التدي دوللدا د داب دمعدي ومدا 
الداتي سدوه طود  دتدا اوبدال قبد  الركدب واأبد  ومدا مدبابة مشدتاق تودى دمد  مدن 
الوقات كمشتاق ب  دم  والل ر دقت  لي مما دراقبص دنا المريق اما خواي من البود  قدد 

اب و  تسدد  خددا مددا تددرال ودة شدديبا اقدد  شدددة ديددامي ولدداتلا امددا حمددو  توددى مدد
سمع  بص اي طوعة الشم  ما يمني  تن زح  دنظر إلى محاسن ياين الفحودين إلدى 
الماية التي تمدث  بلدا ادي الشدم  وزحد  وتد خر سدوابق األالدام تدن معرادة السدابق 
منلما إلى الماية ومنلا قولص وقد و د  مكان القو  اا سدعة وإن و دد  لسدانا قداب  

 تتب  محمود تواقبص اربما مح  األ سام بالعو  اق  لع 
ألن حوم  حوم   تكوفص لي  التكح  ادي العيندين كالكحد  ومدا ثندا  كد م الندا  تدن 
كرم ومن يسد طريق العار  اللط  وقد تن لي دن د مدر يندا مدا حد  بداوقي مدن 

ابدن دبدي دمثا  دبي الطيب المتنبي وإن كان ايلا ما ولدل من شعر دبي تمام كما اكرل 
األمدبر اد ن القمدد دن نمدديريا تمددة أليد  اأنشدات إاا دوردويددا ادي الوقدابر التددي 
تويق بلا توى اخت ف دنواتلا امن ال  قولدص إاا مدديق نكدر   انبدص لدم تعيندي ادي 
اراقص الحي  اي سعة الخااقين محطرب واي ب د من دختلا بدد  وقولدص مدن قمديدة 

ماحبص انتقدا  ومدن يد  اا ادم مدر مدري  ي دد  دشد المم تندي اي سرور تيقن تنص
مرا بص المات الز   وقولدص مدن قمديدة ا  مدن يمدبط الدالي  بعديف رب تديف دخدف 
منص الحمام ك  حوم دتى بميدر اقتددار ح دة   د  إليلدا الوبدام مدن يلدن يسدل  اللدوان 
تويددص مددا ل ددرح بميدد  إيدد م خيددر دتحددابنا الددرؤو  ولكددن احددوتلا بقمددد  األقدددام 

لدص مددا كد  مددن طوددب المعدالي ناادداا ايلددا و  كد  الر ددا  احددو  تودف الدداي اتخددا وقو
ال راتة خوة وتظ الاي اتخا الفرار خوي  وقولص ومكايد السفلات واقعة بلدم وتدداوة 
الشعرات بدب  المقتندي ويع بندي قولدص ادي الل دو ويدو ممدا نحدن ايدص اودو كند  امدرد 

 تل ى ي ونا ولكن حاق قطر تن مسير
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قر ال لو  ب  لب إلى ددب اقر الحمار ب  رد  إلى رسدن قدد يدون المدبر ا وقولص
تندي ك  نازلة ولين العزم خد المركب الخشدن   يع دبن محديما حسدن بزتدص ويد  
تروق داينا  ودة الكفن وقا  من دبيا  قولص تراد  الويدالي قبد  مدا مدنع  بندا اومدا 

الندوه اقدد مدار  المدمره ديتني لم تزدني بلا توما وكن  قبيد  المدو  دسدتعظم 
التي كان  العظمى ا  تبر  بي سداتة   تعزندي و  مدحبتني مل دة تقبد  الظومدا 
وقولددص ديحددا ودنددا الدداي ا توددب المنيددة طراددص امددن المطالددب والقتيدد  القاتدد  دنعددم ولددا 
او مور دواخدر دبددا كمدا كاند  للدن دوابد  لولدو آوندة تمدر ك نلدا قبد  تزوديدا حبيدب 

ن اما لايدا خدالص ممدا يشدوب و  سدرور كامد  وإاا دتتد  مدامتي راح   مل الزما
مدن نداقص الدي الشدلادة لدي بد ني ااحد  وقدا  مدن قمديدة ويدي دبودم مدا يكدون اددي 
المدددح دتيددا زوالدد  تددن محدد  نوتددص   تخددرج األقمددار مددن يا تلددا وقددا  مددن قمدديدة 

وسدعلا  ودش ر مني ك  يوم س متي ومدا ثبتد  إ  وادي نفسدلا دمدر ار الدنف  ت خدا
قب  بينلا امفترق  اران داريما تمر ومن ينفق الساتا  اي  مدر مالدص مخاادة اقدر 
االداي اعدد  الفقددر ودسددتكبر األخبددار قبدد  لقابددص اومددا التقينددا مددمر الخبددر الخبددر وإنددي 

 ردي  الحر دحسن منظرا وديون من مرده ممير بص كبر
كودص ولكدن لشدعري ايد  ويع بني من المديل منلا شعر وما دنا وحدي قو  اا الشعر 

من نفسص وقا  من قميدة وما ليد  بد طو  مدن نلدار يظد  بوحدظ حسدادي مشدوبا و  
مدو  بدد نقص مدن حيدداة دره للدم معددي ايلدا نمدديبا تراد  نوابددب الحددثان حتددى لددو 
انتسب  لكن  للا نقيبا وما دظرف ما قا  منلا وشيخ اي الشباب ولدي  شديخا يسدمى 

تفدزة مدن يديدص ورق ادنحن نفدزة دن يداوبا وقدا  مدن  ك  من بوم المشيبا قسا ااألسد
قميدة ويي التدي اكدروا دندص ادتدى ايلدا النبدوة ومدن نكدد الددنيا تودى الحدر دن يدره 
تدوا لص ما من مداقتص بد وقا  من قمديدة قدد كند  دشدفق مدن دمعدي تودى بمدري 
كم االيوم ك  تزيز بعدكم يانا إاا قدم  توى األيوا  شيعني قوب إاا شدب  دن يسد 

خانا دبدو ايس د من بالسوت ياكرني و  دتاتبص مفحا وديوانا ويكاا كن  اي ديودي 
واي وطني إن النفي  تزيدز حيثمدا كاندا   دشدربب إلدى مدا لدم يفد  طمعدا و  دبيد  
توددى مددا اددا  حسددرانا و  دسددر بمددا غيددري الحميددد بددص ولددو حمودد  إلددي الدددير م نددا 

 ن وملا ومسعاي منلا اي شدوق األراقم وقولص من قميدة اما لي ولودنيا ط بي
من الحوم دن يسدتعم  ال لد  دوندص إاا اتسدع  ادي الحودم طدرق المظدالم ومدن تدرف 
األيام معراتي بلا وبالنا  روي سيفص غير راحم ولدو  احتقداري األسدد شدبلتلا بلدم 
ولكنلددا معدددودة اددي البلددايم وكدداد سددروري   يفددي بندددامتي توددى تركددص اددي تمددري 

وقددا  مددن قمدديدة ودحسددب دنددي لددو يويدد  اددراقكم لفددارقتكم والدددير دخبددث  المتقددادم
ماحب ايا لي  ما بيني وبين دحبتدي مدن البعدد مدا بيندي وبدين الممدابب يلدون تودى 
مثوددي إاا رام حا ددة وقددوة العددوالي دونلددا والقواحددب كثيددر حيدداة المددرت مثدد  قويولددا 

مكدان لدم تطد ل ركداببي  يزو  وباقي تيشص مث  اايب ب ي ب د لدم د در اواببدي ودي
وتخوص إلى مديل طاير ولكنص دتى اي تخومص بالع ابب اقا  ك ن رحيوي كدان مدن 
كددف طدداير ا ثبدد  كددوري اددي ظلددور الموايددب مددا يقددو  دثبدد  كددوري اددي ظلددور 
الموايب إ  المتنبي ومن دبياتص التي سار  دمثا  قولص إاا غامر  اي شدرف مدروم 

المدو  ادي دمدر حقيدر كطعدم المدو  ادي دمدر تظديم ا  تقنر بما دون الن دوم اطعدم 
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وكدد  شدد اتة اددي المددرت تمنددي و  مثدد  الشدد اتة اددي الحودديم وكددم مددن تابددب قددو  
 محيحا وآاتص من الفلم السقيم ولكن ت خا األسماة منص توى قدر القرابل والفلوم

وقا  من قميدة واللم يحترم ال سيم مخااة ويشيب نامية المبي ويلدرم او العقد  
قى اددي النعدديم بعقوددص ودخددو ال لالددة اددي الشددقات مددنعم   تخدددتن  مددن تدددو دمعددة يشدد

وارحم شباب  من تدو  ترحم ومدا دتظدم مدا قدا  بعددل   يسدوم الشدرف الرايدر مدن 
األاه حتى يراق توى  وانبص الدم والظوم من شيم النفو  ا ن ت دد اا تفدة اوعودة   

خطاب من   يفلم والا  يظلر ادي يظوم ومن البوية تا  من   يرتوي تن  لوص و
الالي  مودة ودود منص لمن يود األرقم ومدن العدداوة مدا ينالد  نفعدص ومدن المدداقة مدا 
يحر ويؤلم داعا  من تود الكرام كريمة واعا  من تودد األتدا م دت دم وقولدص كريشدة 
بملب الريل ساقطة   تستقر توى حا  من القوق ويع بني قولص من دبيا  يتمث  بلدا 
اي كثرة اأحسان المفرط ولدم تمود  تفقدد  المدوالي ولدم تدامم دياديد  ال سداما ولكدن 
الميوث إاا توال  ب ر  مسداار كدرل المقامدا ومدار دحدب مدا يلدده إليدص لميدر قودى 
ودات  والس ما وقا  والمنى اي يدد الوبديم قبديل قددر قدبل الكدريم ادي اأمد ق وقدا  

 ويستمحب اأنسان من   ي بمص ديوص من قميدة وقد يتزيا باللوه غير
بويدد  بوددى األطدد   إن لددم دقددف بلددا وقددوف شددحيل حدداة اددي التددرب خاتمددص ومددا 
استمرب  تيني اراقا رديتص و  تومتني غير ما دندا تالمدص وقولدص وإاا كاند  النفدو  
كبددارا تعبدد  اددي مراديددا األ سددام وقددا  مددن قمدديدة إاا اتتدداد الفتددى خددو  المنايددا 

الوحو  وقولص رماني الددير بداألرزات حتدى ادؤادي ادي غشدات مدن  ا يون ما تمر بص
نبا  امر  إاا دمابتني سلام تكسر  النما  توى النما  وقولص يراد مدن القودب 
نسيانكم وت بى الطباة توى الناق  ولو زلتم ثم لم دبككم بكي  توى حبي الزاب  وقولص 

البع  وقد اق  حودوات البندين  ي  الولد المحبوب إ  تعوة وي   ووة الحسنات إ  داه
توى المبا ا  تحسبني قو  ما قو  تن  لد  ومدا الددير ديد  دن تؤمد  تنددل حيداة 
وإن يشتاق ايص إلى النس  وقا  إاا ما النا   ربلم لبيب ا ني قد دكوتلم وااقا وقولدص 
اما تر ي النفو  من زمن دحمد حاليص غير محمود وقولص وو دص البحدر يعدرف مدن 

يسدد و اكيددف إاا يمددوج وقددا  لددي  ال مددا  ألنددف مددل مارنددص دنددف العزيددز  بعيددد إاا
بقطر العز ي تدة من كان اوق مح  الشم  موحدعص اودي  يراعدص شديت و  يحدر 
إن الس ح  مير النا  تحموص ولي  ك  اوا  المخوب السبر وقولص مفتخدرا وإندا إاا 

وقولدص ديدم بشديت ما المو  مرح ادي الدوغى لبسدنا إلدى حا اتندا الحدرب والطعندا 
والويالي ك نلا تطداردني تدن كوندص ودطدارد وحيدد مدن الخد ن ادي كد  بوددة إاا تظدم 

 المطووب ق  المساتد
ولكن إاا لم يحم  القوب كفص توى حالة لم يحمد  الكدف سداتد منلدا بداا قحد  األيدام 
ما بين ديولا ممدابب قدوم تندد قدوم اوابدد وكد  يدره طدرق الشد اتة والندده ولكدن 

ف  لونف  قابد ا ن قويد  الحدب بالعقد  مدالل وإن كثيدر الحدب بال لد  ااسدد طبر الن
وقولص وما ك  و ص دبي  بمبار  و  ك   فن حيق بن يدب كد ن الدرده تداد تودى 
ك  ما د إاا لم يعوا م دل بعيوب ولو  ديادي الدير اي ال مر بيننا غفونا اوم نشدعر 

لدمر غيدر كبيدب وادي تعدب مدن كثير ا لص بانوب ارب كبيب لي  تنده  فونص ورب
ي حد الشم  حوتيا وي لد دن ي تي للا بحريب وقولص ومن مدحب الددنيا طدوي  
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تقوب  توى تينص حتى يره مدقلا كابا ومن تكن األسد الحدواري  ددودل يكدن ليودص 
مبحا ومطعمص غمبا ولس  دبالي بعد إدراكي بالع  دكان تراثا ما تناولد  دم كسدبا 

قمدديدة قولددص اددي مددديل سدديف الدولددة وقددد كسددر الدمسددتق توددى ويع بنددي مددن يددال ال
مدرتف دتددى مرتشددا يسددتقرب البعددد مقددب  وددبدر إا دقبودد  تسددتبعد القربددا كدداا يتددر  
األتدات من يكدرل القندا ويقفد  مدن كاند  غنيمتدص رتبدا محدى بعددما التدف الرماحدان 

ا اكرتلدا نفسدص ساتة كما يوتقي اللدب اي الرقدة اللدبا ولكنص ولى ولوطعدن سدورة إا
لم  ال نبا احب ال بان النف  دورديدا البقدا وحدب الشد اة الحدرب دورديدا الخربدا 
وما دحوى ما قا  بعدل ويختودف الرزقدان والفعد  واحدد إلدى دن تدره إحسدان يداا لداا 

 انبا
ومن دنماف مطالعص التي يتمث  بلا النا  واحر قوبال ممدن قوبدص شدبم ونمدفص الثداني 

طور ومن ب سمي وحالي تندل سقم ويع بني من يال القمديدة أل   تمام شخص الم
قولددص يخاطددب سدديف الدولددة ويشددير إليددص دنددص سددمر ايددص كدد م األتدددات وقددد دححددريم 
لموا لتص ولم يخرج تن إرسا  المث  يا دتدد  الندا  إ  ادي معداموتي ايد  الخمدام 

مص اديمن شدح ودند  الخمدم والحكدم دتيدايا نظدرا  مند  مدادقة دن تحسدب الشدحم
ورم وما انتفاة دخدي الددنيا بنداظرل إاا اسدتو  تنددل األندوار والظودم وممدا سدار مدن 
دمثاللا قولص إاا ردي  نيوب الويث بارزة ا  تظنن دن الويث مبتسدم يدا مدن يعدز تويندا 
دن نفارقلم و داننا ك  شيت بعدكم تدم إن كان سركم ما قا  حاسدنا امدا ل درح إاا 

تم اا  معراة إن المعارف اي دي  النلى امم كدم تطوبدون درحاكم دلم وبيننا لو رتب
لنا تيبا ايع زكم ويكرل هللا ما ت تون والكرم ومنلا ولي  لمثوص مثي  إاا ترحو  تدن 
قوم وقد قرروا دن   تفارقلم االراحوون يم وما دحوى ما قا  بعددل شدر الدب د مكدان 

ا  وإن كدان انبدي كد    مديق بدص وشدر مدا يكسدب اأنسدان مدا يمدم وقدا  مدن دبيد
انب ا نص محا الانب ك  المحو من  ات تاببا وقا  من قميدة ومدا كمدد الحسداد شديبا 
قمدتص ولكنص من يزحم البحر يمرق وإطراق طرف العين لي  بناار إاا كان طرف 

 القوب لي  بمطرق
ي وقولص لو  مفارقة األحباب ما و د  للا المنايا إلدى درواحندا سدب  وقولدص   بقدوم

شرا  ب  شراوا بي وبنف  اخر    ب دودي وما دحوى ما قا  من غزللا دي يدوم 
سررتني بوما  لم ترتني ث ثة بمدود منلا دين احوي إاا قنع  من الدير بعديف 
مع   التنكيد تف تزيزا دو م  ودن  كريم بين طعن القنا وخفدق البندود وقدا  مدن 

يمدو  مدن   يعشدق وقولدص مدن قميدة وتال  دي  العشق حتدى اقتدص اع بد  كيدف 
قميدة تحقر تندي يمتي ك  مطوب ويقمر ادي تيندي المدده المتطداو  ومدا دحودى 
ما قا  بعدل وما زل  طودا   تزو  مناكبي إلى دن بد  لوحيم ادي ز ز  ولدص مدن 
قميدة لي  التعو  باةما  من دربي و  القناتدة بداأق   مدن شديمي و  دظدن بندا  

تسددد تويلددا طرقلددا يممددي ومددا دلطددف مددا قددا  منلددا دره دناسددا  الدددير تتركنددي حتددى
ومحمددولي توددى غددنم واكددر  ددود ومحمددولي توددى الكوددم لقددد تمددبر  حتددى    

 ممطبر ااةن دقحم حتى    مقتحم
وقا  وكاتم الحب يوم البين منلتد  ومداحب الددمر   تخفدى سدرابرل وقولدص إاا قيد  

موحعص  ل  وقا  من قميدة اموتي ادي راقا قا  لوحوم موحر وحوم الفتا اي غير 
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الوغى تيشي ألني ردي  العيف من درب النفو  وقا  من دخره إن ترمني نكبدا  
الدير تن كثب ترمي امرد غير رتديد و  نكد  وقدا  خيدر الطيدور تودى القمدور 
وشريا ي وي الخدراب ويسدكن الناووسدا وقدا  ديحدا يخفدي العدداوة ويدي غيدر خفيدة 

يبدوح وقدا  ديحدا ويبندي قود  يداا المدبل ليد  ديعمدى العدالمون  نظر العدو بما دسر
تن الحيات وقا  ديحا وشم  النف  تن طوب المعالي يبير الشعر اي سدوق الكسداد 
ومنلا وما ماحي الشباب بمسترد و  يدوم يمدر بمسدتعاد متدى لحظد  بيدا  الشديب 

ف مددن تينددي اقددد و دتددص منلددا اددي السددواد ومددا العحددب الطريددف وإن تقددوه بمنتمدد
الكددرم الددت د ادد ن ال ددرح يدددمي بعددد حددين إاا كددان البنددات توددى اسدداد وكيددف يبيدد  
محط عا  بان ارش  ل نبص شو  القتاد وما دحوى قولدص مدن قمديدة إندي وإن لمد  
حاسدي اما دنكر دني تقوبة للم كفداني الدام دنندي ر د  دكدرم مدا  موكتدص الكدرم ومدا 

قووا ما لدي  ي ندي توديلم العددم وقدا  ديحدا دحوى ما قا  بعدل ي ني المنى لوبام لو ت
خويو  دن    من قو  خوي وإن كثر الت م  والك م ولو لم يعد  إ  او محد  تعدالى 

 ال يف وانحط القتام
وما دحوى قولص منلا توا لص المروتة ويي تؤاي ومن يعشق يوا لدص المدرام وممدا سدار 

نيا ابتسدام تدروة ركاندة وتداوب من دمثاللا لقد حسن  ب  األيام حتى ك ن  اي ام الدد
ظراا اما ندري دشيخ دم غ م وقا  مدن قمديدة دظمتندي الددنيا اومدا  بتلدا مسدتمطرا 
دمطر  توي مماببا وقا  منلا خا من ثناي توي  ما دسدطيعص   توزمندي ادي الثندات 
الوا با وقا  من غيريا ومن لبص مر غيرل كيف حالص ومن سرل اي  فندص كيدف يكدتم 

مخرة الوادي إاا ما زوحم  وإاا نطق  ا نني ال وزات وإاا خفيد  تودى  وقولص دنا
المبي اعاار دن   تراني مقوة تميات إن الكريم إاا دقدام ببوددة سدا  النحدار بلدا وقدام 
المات وقا  من قمديدة   تعدا  المشدتاق ادي دشدواقص حتدى يكدون حشدا  ادي دحشدابص 

ص مثد  القتيد  محدر ا بدمابدص ومدا وما دحوى مدا قدا  بعددل إن القتيد  محدر ا بدموتد
دحودى مددا قددا  مدن قمدديدة إاا مددا قدددر  تودى نطفددة ادد ني تودى تركلددا دقدددر دمددرف 

 نفسي كما دشتلي ودموكلا والقنا دحمر
ويطربني من مديحلا قولص منلا ديحدا كفتد  المدروتة مدا تتقدي وآمند  الدود مدا تحدار 

ني  يلون توينا دن تماب وقا  ا  تطمعن من حاسد اي مودة وإن كن  تبديلا لص وت
 سومنا وتسوم دترا  لنا وتقو  وقولص وما دخم  اي برت بتلنبة إاا سوم  اكد  
النا  قد سوموا وقا  ومن ي ع  الحرغام لوميد بازل تميدل الحرغام ايما تمديدا 
 وما قت  األحرار كالعفو تنلم ومن ل  بالحر الاي يحفظ اليدا وما دحوى ما قا  بعدل

م  الكريم موكتص وإن دن  دكرم  الوبيم تمردا ووحر النده اي موحر إاا دن  دكر
السيف بالع  محر كوحر السيف اي موحر النده ويع بني منلا اي ااتخدارل ومدا 
الدير إ  من رواة قمابدي إاا قو  شعرا دمبل الدير منشدا اسار بص مدن   يسدير 

مدو  بعدد مدوتي اد نني مشمرا وغنى بص من   يمني ممردا ومن دمثاللا اددة كد  
دنددا المددابل المحكدددي واةخددر المددده وقيدددد  نفسددي اددي ارا  محبدددة ومددن و دددد 
اأحسان قيدا تقيدا ولقد د اد ادي مدديحلا بقولدص إاا سد   اأنسدان ديامدص المندى وكند  
توددى بعددد  عوتدد  موتدددا ومددن األمثددا  السددابرة مطوددر يددال القمدديدة لكدد  امددرئ مددن 
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ومدا التيدص ظندي اديلم غيدر دنندي بمدي  إلدي ال ايد   ديرل ما تعودا وقا  من قميدة
 المتماا 

وقولص وكيف يتم ب س  اي دنا  تمديبلم ايؤلمد  الممداب ومدا دلطدف مدا قدا  بعددل 
تراق ديلا المولى تويلم ا ن الراق بال اني تتاب ومدا تركدو  معمدية ولكدن يعداف 

مدواب وكدم الورد والمو  الشراب ومدا  لود  دياديد  البدوادي ولكدن ربمدا خفدي ال
انب يولدل د   وكم بعدد يولددل اقتدراب و درم  درل سدفلات قدوم وحد  بميدر  ارمدص 
العااب ومن مطالعص التي سار  دمثا  توى قدر دي  العزم ت تي العزابم وت تي توى 
قدر الكرام الكرام ويع بني من مديحلا إاا كان مدا تنويدص اعد  محدارتا محدى قبد  

ا اي المو  ش  لواقف ك ند  ادي  فدن الدرده ويدو دن توقي تويص ال وازم وقف  وم
نابم وقا  من قميدة وما تنفر الخيد  الكدرام و  القندا إاا لدم يكدن ادوق الكدرام كدرابم 
وقا  من غيريا وما الحسن اي و ص الفتى شرف لدص إاا لدم يكدن ادي اعودص والخ بدق 

 وقا  من قميدة وما اي سطوة األرباب تيب و  اي زلة العبدان تار
ا  مددن قمدديدة وإاا لددم ت ددد مددن النددا  كفددؤا اا  خدددر دراد  المددو  بعدد  وإاا وقدد

الشيخ قا  دف اما م  حياة وإنما الحعف م  آلة العيف محة وشباب ا اا وليا تن 
قا  بعدل دبدا تسترد ما تلب الدنيا ايا لي   وديا كان بخد   المرت ولى وما دحوى ما

فعا  ايص وتحمد األاعا  وإاا ما خ  ال بدان وقا  من قميد رب دمر دتا    تحمد ال
ب ر  طوب الطعدن وحددل والندزا  ومدن دنمداالا يكداا يكداا وإ  اد    وقدا  مدن 
قميدة مطوعلا الردي قب  ش اتة الش عان يو دو  ويي المح  الثاني ولربما طعدن 

إلددى الفتدى دقرانددص بدالردي قبدد  تطداتن األقددران لدو  العقددو  لكدان ددنددى حديمم ددنددى 
شرف مدن اأنسدان ولمدا تفاحدو  النفدو  ودبدر  ديددي الكمداة تدوالي المدران وإاا 
الرماح شمون مل ة ثابر شموتص مل تدص تدن اأخدوان وقدا  ديحدا وإاا خدامر اللدوه 
قوب مب اعويص لك  تين دلي  وكثيدر مدن السدؤا  اشدتياق وكثيدر مدن ردل تعويد  مدا 

لشدمو  وقدا  مدن قمديدة ومدن تفكدر ادي الاي تنددل تددار المنايدا كالداي تنددل تددار ا
 الدنيا ومل تص دقامص الفكر بين الع ز والتعب

ومن مطالعص التي سار  دمثا  كفى ب  دات دن تره المو  شاايا وحسدب المنايدا دن 
يكدن دمانيدا وقولددص منلدا إاا كند  ترحددى دن تعديف بالدة ادد  تسدتعدن الحسدام اليمانيددا 

سددخات مددا دتددى دم تسدداخيا إاا ال ددود لددم يددرزق ولودنف  دخدد ق تددد  توددى الفتددى دكددان 
خ ما من األاه ا  الحمد مكسوبا و  الما  باقيا خوق  دلواا لو ردد  إلى المدبا 
لفارقدد  شدديبي مو ددر القوددب باكيددا ومددن دنمدداالا السددابرة ومددن قمددد البحددر اسددتق  

دي من السواقيا وقا  ديحا اارم بي ما درد  مني ا ني دسد القوب آدمي الروات واؤا
الموددو  وإن كددان لسدداني يددره مددن الشددعرات وقددا  مددن قمدديدة امددا الحداثددة تددن حوددم 
بمانعة قد يو د الحوم ادي الشدبان والشديب ويع بندي مدن مدديحلا كد ن كد  سدؤا  ادي 
مسامعص قميص يوسف اي د فان يعقوب إاا اتترتص دتاديص بمس لة اقدد ترتدص ب ديف 

اد يمددص وقمددر تمددا تشددتلي الددنف  غيددر مموددوب وقددا  ديحددا ودتعددب خوددق هللا مددن ز
و دل ا  م د اي الدنيا لمن ق  مالص و  ما  اي الدنيا لمدن قد  م ددل ومدا دحودى مدا 
قا  بعدل واي النا  من يرحى بميسور تيشة ومركوبص ر  ل والثوب  وددل ولكدن 
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قوبا بين  نبي ما لص مده ينتلي بي اي مراد د دل وقا  إاا حوود  مكاندا بعدد مداحبص 
 ايص توى ما قبوص تيلا عو  

وقولدص ومدا مندز  الوداا  تنددي بمندز  إاا لدم دب د  تنددل ودكدرم منلدا إاا سدات اعد  
المرت سات  ظنونص ومدق ما يعتادل من تويم وتداده محبيدص بقدو  تداتدص ودمدبل 
اي لي  من الش  مظوم دمادق نف  المرت من قب   سمص ودترالا من اعودص والدتكوم 

ص متى د زل حوما من ال ل  يندم وما ك  ناو لو مي  بفاتد  ودحوم تن خوي ودتوم دن
و  ك  اعا  لص بمتمم لمن تطوب الدنيا إاا لم ترد بلدا سدرور محدب دو إسداتة م درم 
منلا رحي  بما ترحى بص لي محبة وقد  إلي  النف  قود المسوم وقولص وإاا الحودم 

بيدب خودف وقدر الطديف ادي لم يكن اي طباة لم يحوم تقددم المدي د وإاا كدان ادي األنا
مدددور المددعاد وقولددص ومددا الخيدد  إ  كالمددديق قويوددة وإن كثددر  اددي تددين مددن   
ي رب وك  امرئ يولي ال مي  محبب وك  مكان ينب  العز طيدب منلدا ود داد إلدى 
الماية واظوم دي  الظوم من با  حاسدا لمن با  ادي نعمابدص يتقودب وقدا  مدن قمديدة 

ث ما دام يمحب ايص روحد  البددن امدا يدديم سدرورا مدا   توق دير  إ  غير مكتر
سرر  بص و  يرد توي  الفاب  الحزن ما ك  ما يتمنى المرت يدركص ت دري الريداح 
بما   تشتلي السفن رديدتكم   يمدون العدر   داركم و  يددر تودى مرتداكم الودبن 
 ددزات كدد  قريددب مددنكم مودد  وحددظ كدد  محددب مددنكم حددمن وتمحددبون توددى مددن نددا  

م حتى يعاقبدص التنمديص والمدنن وقدا  مدن قمديدة ومدراد النفدو  ديدون مدن دن رادك
 تتعاده ايص ودن تتعانى

غير دن الفتى ي قي المنايا كالحا  و  ي قي اللوانا ولو دن الحياة تبقى لحي لعدددنا 
دحددونا الشدد اتانا وإاا لددم يكددن مددن المددو  بددد امددن الع ددز دن تكددون  بانددا ولددص مددن 

ي ت   وإنما ك م العدا حرب من اللايان وقا  لو  المشقة سداد قميدة وا سر ا
النا  كولم ال ود يفقر واألقدام قتدا  وقدا  ومدن ي دد الطريدق إلدى المعدالي اد  يدار 
المطددي بدد  سددنام ومددا دحوددى مددا قددا  بعدددل ولددم در اددي تيددوب النددا  نقمددا كددنقص 

اددي كدد  تددام ومددن القددادرين توددى التمددام ومونددي الفددراف وكددان  نبددي يمدد  لقدداتل 
اختراتاتص المخترتة قولص منلا ويشير إلى حمى دمابتص وكان  تمشدال إاا دتدى الويد  
وزابرتددي كدد ن بلددا حيددات اوددي  تددزور إ  اددي الظدد م بددال  للددا المطددارف والحشددايا 
اعااتلا وبات  اي تظامي يحيق ال ودد تدن نفسدي وتنلدا اتوسدعص بد نواة السدقام إاا 

تاكفدان تودى حدرام كد ن المدبل يطرديدا ات دري مددامعلا  ما ادارقتني غسدوتني ك ندا
ب ربعة س ام دراقب وقتلا من غير شوق مراقبدة المشدوق المسدتلام وتمددق وتدديا 
والمدق شر إاا دلقدا  ادي الكدرب العظدام اد ن دمدر  امدا مدر  امدطباري وإن 

 دحمم اما حم اتتزامي وإن دسوم اما دبقى ولكن سوم  من الحمام إلى الحمام
ص ولوسر مني موحر   ينالدص ندديم و  يفحدي إليدص شدراب ومدا العشدق إ  غدرة وقول

وطماتة يمر  قوب نفسص ايماب دتز مكان اي الدنا ظلر سابل وخير  ودي  ادي 
الزمان كتاب منلا اي المديل قولص اي كااور ت اوز قدر المدح حتى ك نص ب حسدن مدا 

الداي ادوق التدراب تدراب ومددا يثندي تويدص يعداب إاا نود  مند  الدود االكدد  يدين وكد  
دحوى ما قا  بعدل وما كن  لو  دن  إ  ملا را لص ك  يوم بودة ومحاب وقولص مدن 

قوددة  اقتحددى بسددوه اللندددي حا تددص د دداب كدد  سددؤا  تددن يدد  بوددم منلددا ولددم تددز 
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اأنمدداف قاطعددة بددين الر ددا  ولددو كددانوا اوي رحددم   تشددتكون إلددى خوددق اتشددمتلم 
والدرخم وكدن تودى حدار لوندا  تسدترل و  يمدر  مدنلم  شكوه ال دريل إلدى العقبدان

ثمر مبتسم منلا دتى الزمان بنول اي شبيبتص اسريم ودتينال تودى اللدرم سدبحان خدالق 
نفسددي كيددف لدداتلا ايمددا النفددو  تددرال غايددة األلددم ومددن دمثالددص التددي سددار  اددي ي ددو 

تشدتر العبدد إ  كااور قولص العبد لي  لحر مالل ب خ لو دنص اي ثياب الخز مولود   
 والعمى معص إن العبيد ألن ا  مناكيد

ما كن  دحسدبني دبقدى إلدى زمدن يسديت بدي ايدص كودب ويدو محمدود مدن تودم األسدود 
المخمي مكرمة دقومدص البدي  دم آبداؤل السدود ومدن دمثالدص ومدن  لود  نفسدص قددرل 

ن إبدر رده غيرل منص ما   يره ومن دنمااص التي سار  دمثا  و  بد دون الشلد م
النح  وقا  من قميد قد كن  دحار بينلم مدن مثد  اا لدو كدان ينفدر خابفدا دن يحدارا 
دتطى الزمان امدا قبود  تطداتل ودراد بدي اد رد  دن دتخيدرا وقدا  مدن قمديدة وقدد 
يتقارب الومفان  دا ومومواايما متباتدان وقولص نحن بنو الموتى اما بالندا نعداف 

رواحنا توى زمان يي من كسبص لو اكر العاشق ادي ما   بد من شربص تبخ  ديدينا ب 
منتلى حسن الاي يسبيص لم يسبص يمو  راتي الحد ن ادي  لودص موتدة  دالينو  ادي 

اد  قحدى حا تدص طالدب ادؤادل  طبص وغاية المفرط اي سومص كماية المفرط اي حربص
يخفدق مدن رتبدص وقدا  مدن قمديد إاا اشدتبك  دمدوة ادي خددود تبدين مدن بكدى ممددن 

ولقد ردي  ينا اي يداا القددر الداي دوردتدص مدن شدعر دبدي الطيدب مدن إرسدا  تباكى 
المث  ما تطيب بص األاواق وت دو  بدص ارسدان اأنشدات بدالحمر مدن  يداد األقد م ادي 
ميادين األوراق وتوى ك  تقدير اما ألبي الطيب اي حكمص ودمثالدص نظيدر ويندا نكتدة 

قديم دبي الطيب المتنبدي تودى دبدي لطيفة ويي دن م ح الدين المفدي كان مايبص ت
تمدام ويدو مدايب دبدي العد ت المعدري ا نددص سدمي ديواندص بعددما شدرحص مع دز دحمددد 

 ااتفق دن م ح الدين ا تمر بابن نباتة بالديار الممرية وااكرل اي دبي
الطيب ودبي تمام او دل توى مايبص وا تمعا بعد الد  بالشديخ دثيدر الددين دبدي حيدان 

اقدم دبا تمام ا مال توى ال  اقا  دنا   دسمر لوما اي حبيب انتلى  وااكرال اي ال 
ومايبي اي الد  مدايب الشديخ مد ح الددين ومدايب الشديخ  مدا  الددين وإن كدان 
الشيخ دثير الدين ما سمر اي حبيبدص لومدا وخدالف مدن  مدص ايدص واندد امدن المسدتحي  

سدار  ادي الخددااقين ر دوة دبدي بكدر تددن حدب دحمدد وقددد تدن لدي دن دورد يندا مددا 
حكمص ودمثالص وانقاد دي  الاوق السويم لطاتتص لما ورد تويلم مثالص ويو ت ليفي الاي 

مددر الددين بدن  وسمتص بتمريد المادح وما اا  إ  دن سيدنا ومو نا قاحي القحاة
اةدمي نور هللا حريحص و ع  من الرحيق المختوم غبوقة ومبوحص كان يقدو  دود 

مددادح والبدداغم در ددوزة مشددتموة توددى دمثوددة مرقمددة وحكددم بديعددة دن دنتددزة مددن ال
بشرط دن يكون البي  منس ما مر الاي قبوص والاي بعدل ولم يتيسر لي ال  لمدعوبة 
المسدو  انتلدى ولمدا قددر هللا تعدالى مدا قددرل مدن ا ختفدات بدمشدق سدنة ثد ث تشددرة 

األشددرف القاحددوي وثمانمابددة تنددد حوددو  المودد  النامددر بلددا ودنددا اددي خدمددة المقددر 
محمددد بددن البددارزي ال لنددي الشددااعي مدداحب دواويددن اأنشددات الشددريف بالممالدد  
اأس مية كان المادح والباغم بين كتبدص انظدر ايدص يومدا واكدر قدو  قاحدي القحداة 
مدر الدين ورسم لي بال  اانتزت  لص يال األر وزة التي سار  غرر دمثاللا ولم 
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ن ساار ايلا نظرل وكان الاوق السويم رايقص توم دنلا يسمل الزمان لمؤلف بمثاللا وم
تحددرب بلددا األمثددا  توددى الحقيقددة وسددميتلا بتمريددد المددادح ومدددرتلا مددن نظمددي 
ب بيا  تقوم مقام الديبا ة والخطبة يي الحمدد ا الداي يدابنا واختارندا لوعودم إا ددبندا 

مدة ادي ك مدص ا ن ل داب اح  يداكر اد  تخاطدب كد  مدن   يشدعر يدا مددتي الحك
ومن يروم السحر اي نظامص خا حكما وكولا دمثا  لدي  للدا ادي تمدرنا مثدا  دلفلدا 
ابن ح ة لون با ألن ايلا رد  ما  األدبا واختاريا من مفردا  المادح اكان اا من 

 دكبر الممالل من ك  بي  إن تمثو  بص سكن  من سامعص اي قوبص
وف و بد  مدن ك مدص بنبداة ت ودب وقد تل م  توى الشريف لكنني خاطبد  بدالمعر

لوسامر ك  لاة وترار األديدب إن تمدث  بلدا إاا خاطدب دربداب العد  مدن حكدم تتبعلدا 
ومايا مقبولة من دحسن الس ايا مدن دو  ودوسدط وآخدر  معتلدا  مدر دديدب شداتر 
حتى دنا البعيد لوقريب وانتظم البدير بالمريب وانسد م  ادي  معلدا در دوزل بديعدة 

وكدد  مددن دنكددر مددا دحكمدد  اددي ترتيبلددا يكددون غيددر منمددف اوينظددر  غريبددة و يددزة
األم  ليعرف السبب ويعترف إن كان من دي  األدب دو  مدا يرغدب ادي اسدتل لص 
مددن نظمددص المحكددم اددي مقالددص ويدداا دو  المددادح والبدداغم العدديف بددالرزق وبالتقدددير 

إدبدار ومدن يندا ولي  بالردي و  التدبير اي النا  من تسعدل األقددار واعودص  ميعدص 
ي تي ياا الت ليف  ميعص توى ياا النمط وما درد  بلاا التنبيدص إ  يقظدة المت مد  مدن 
تددرف هللا دزا  التلمددص وقددا  كدد  اعوددص لوحكمددة مددن دنكددر القحددات الددو مشددر  إن 
القحات بالعباد دمود  ونحدن   نشدر  بداا و  نقدنط مدن رحمتدص إا نبتودى تدار تويندا 

لكفددر مكددان الشددكر ولددي  اددي العددالم ظوددم  دداري إا كددان مددا وقبدديل اكددر دن ن عدد  ا
ي ري ب مر الباري ودسعد العالم تند هللا مدن سداتد الندا  بفحد  ال دال ومدن دغداث 
البددداب  المولوادددا دغاثدددص هللا إاا دخيفدددا إن العظددديم يددددار العظيمدددا كمدددا ال سددديم يحمددد  

ن شددرابط العوددو ال سدديما ادد ن مددن خ بددق الكددرام رحمددة اي الددب ت واألسددقام وإن مدد
 العطف اي البؤ  توى العدو

وقد توم  والوبيب يعوم بدالطبر   يدرحم مدن   يدرحم ادالمرت   يددري متدى يمدتحن 
ا نص اي ديرل مرتلن وإن ن ا اليدوم امدا ين دو غددا   يد من اةادا  إ  او الدرده   

القددار  تمتددرر بددالحفظ والسدد مة ا نمددا الحيدداة كالمدامددص والعمددر مثدد  الكددا  والدددير
والمفو   بد لص من الكدر دنظر ديلا المت م  كيف اتبع  قولص ا نمدا الحيداة كالمدامدص 
بقولص االعمر مث  الكا  وإاا نظر  إلى آخر البي  ردي  ا تفاق الع يب منلا وك  
إنسان ا  بد لدص مدن مداحب يحمد  مدا دثقودص  لدد الدب ت مدحبة األحدداد ا نلدا كدي 

ى الفتدى مدن  لدد دن يبتودى ادي  نسدص بالحدد ا نمدا الر دا  توى الفؤاد دتظدم مدا يوقد
بدداأخوان واليددد بالسدداتد والبنددان   يحقددر المددحبة إ   ايدد  دو مددارق تددن الرشدداد 
غاادد  مددحبة يددوم نسددب قريددب وامددة يحفظلددا الوبيددب ومو ددب المددداقة المسدداتدل 

ابددد ومقتحددى المددودة المعاحدددل   سدديما اددي النددوب الشدددابد والمحددن العظيمددة األو
االمرت يحيى دبدا دخال ويو إاا ما تد من دتدال وإن مدن تاشدر قومدا يومدا ينمدريم 
و  يخاف لوما وإن من حارب من   يقوه لحربص  در إليدص البودوه احدارب األكفدات 
واألقرانا االمرت   يحارب السوطانا واقنر إاا حارب  بالس مص واحدار اعدا  تو دب 

ارة من خداف ادي مت درل الخسدارل ي لدد ادي تحمدي  الندامص االتا ر الكي  اي الت 
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رد  مالص ثم يروم الربل باحتيالص وإن ردي  النمر قدد  ح لكدا اد  تقمدر واحتدرز 
 دن تلوكا واسبق إلى األ ود سبق الناقد اسبق  الخمم من المكايد

وانتلز الفرمة إن الفرمص تمير إن لم تنتلزيا غمص كم نظدر المالدب يفتدر  تندص 
ستلان الو  ومن دحاة  نددل ادي السدوم لدم يحفظدول ادي لقدات الخمدم وإن التوقي وا

من   يحفظ القووبا يخا  حين يشلد الحروبا وال ند   يرتون من دحاتلم ك  و  
يحمددون مددن د دداتلم ودحددعف الموددو  طددرا تقدددا مددن غددرل السددوم ا قمددى ال ندددا 

كدد  الحددزم اددي  والحددزم والتدددبير روح العددزم   خيددر اددي تددزم بميددر حددزم والحددزم
المطاولددة والمددبر   اددي سددرتة المزاولددة واددي الخطددوب تظلددر ال ددواير مددا غوددب 
األيام إ  المابر   تي سن من ارج ولطف وقوة تظلر بعد حعف اربما  دات  بعدد 
اليددا  روح بدد  كددد و  التمددا  اددي لمحددة الطددرف بكددات وحددح  ونا ددا بدداد ودمددر 

بدالحرص والتعندي مدا دحسدن الثبدا  والت وددا ينسف  تنا  بالراق وبالت ني ما لدم تند  
والحيرة والتبوددا لدي  الفتدى إ  الداي إن طرقدص خطدب توقدال بمدبر وثقدص إاا الرزايدا 
دقبو  ولم تقف اثم دحوا  الر ا  تختوف وكم لقي  لاة اي زمني اامبر اةن للاي 
ودى المحن االمو    يكون إ  مدرة والمدو  دحودى مدن حيداة مدرل إندي مدن المدو  ت

يقين اا لد اةن لما يقيني مبرا توى ديواللا و  ح ر وربما اداز الفتدى إاا مدبر 
  ي ددزة الحددر مددن الممددابب كدد  و  يخحددر لونوابددب اددالحر لوعددبت الثقيدد  يحمدد  
والمبر تند الناببا  ي م  لكد  شديت مددة وتنقحدي مدا غودب األيدام مدن رحدي قدد 

  خيدر ادي  سدامة األ سدام بد  يدو  مدق القاب  ف الك م لي  النلي بعظم العظام
 اي العقو  واألالام االخي  لوحرب ولو ما  واأب  لوحم  ولوترحا 

  تحتقر شيبا مميرا محتقر اربما دسال  الدم اأبر   تحرج الخمدم افدي إحرا دص 
 مير ما تكرل من ل ا ص   تطوب الفاب  بالو داج وكدن إاا كويد  اا إنحداج اعدا ز 

طماتددة وطوددب المفقددودا واددتف األمددور تددن دسددراريا كددم نكتددة مددن تددر  المو ددودا 
 اتت  مر إظلاريا لزم  لو ل  قبيل الظاير وما نظر  حسن السرابر لي  يحر 
البدر اي سنال إن الحرير ق    يدرال كدم حكمدة دحدح  بلدا المحااد  نااقدة ودند  

ايرل قبل تنلا غاا  ويمفوون تن خفي الحكمص ولو ردويا ألزالوا التلمص كم حسن ظ
وسددم  تنوانددص مودديل والحددق قددد تعومددص ثقيدد  ي بددال إ  نفددر قويدد  االعاقدد  الكامدد  اددي 
الر ا    ينثني لزخرف المقا  إن العدو قولص مردود وقوما يمدق الحسدود   تقبد  
الدددتوه بميددر شددايد   سدديما إن كددان مددن معانددد ديؤخددا البددريت بالسددقيم والر دد  

األتادي يردونص بالمف والفساد إن دكد  مدن تدره  المحسن بالوبيم كاا  من يستنمل
دايانا من حسب اأساتة اأحسانا اادار إساتة العددا بالحسدنى و  تخد  يسدرا  مثد  
اليمنى ولور ا  ااتومن مكايد وخدة منكرة شدابد االندب   يخحدر لوشددابد قدط و  

وكددد الكدداا يمتدداظ بالمكايددد ارقددر الخددرق بوطددف وا تلددد وامكددر إاا لددم ينفددر المدددق 
الحددازم إا يكيددد يبوددم اددي األتدددات مددا يريددد ويددو بددريت مددنلم اددي الظدداير وغيددرل 

 مختمب األظاار
حرسدص لدم  والشلم من يمول دمر نفسص ولو بقتد  ولددل وترسدص اد ن مدن يقمدد قودر

يعتمد إ  م ح نفسص وإن من خص الوبيم بالندا و دتدص كمدن يربدي دسددا ولدي  ادي 
دمد  الددنيت نمدر وإن مدن دلزمدص وكوفدص حدد الداي ادي طبر الوبيم شكر ولي  اي 
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طبعص ما دنمفص كاا  من يمدطنر ال لدا  ويدؤثر األراا  واألنداا  لدو دنكدم دااحد  
دحددرار مددا ظلددر  بيددنكم األسددرار إن األمددو  ت دداب الفروتددا والعددرق دسددا  إاا 
ا دطيعا ما طاب ارة دموص خبيث و  زكا من م دل حديث قد يدركون رتبا اي الددني
ويبومون وطرا من بميا لكنلم   يبومون اي الكرم مبوم من كاب لص ايلا قدم وك  من 
 تمايو  دطرااص اي طيلا وكرم  دس اص كان خويقا بالع  وبالكرم وبرت  اي دموص
حسن الشيم لو  بنو آدم بين العالم ما بان لوعقدو  احد  العدالم اواحدد يعطيد  احد  

وواحدد يعطيد  لوممدانعة دو حا دة لدص إليد  واقعدص   وكرم ااا  من يكفرل اقد ظوم 
تشرين إلى حطام تا   كم دكوة دود  بنف  اةك  واحدار دخدي يدا اتدى مدن الشدرل 
وق  بما رديتص ما لم ترل اوي  من تقد  الفتدى دو كرمدص إاسداد شدخص كامد  لقرمدص 

 ددب اددالبمي دات مالددص دوات لددي  لمودد  معددص بقددات والبمددي ااحددارل وخدديم المرتددر والع
 ااتركص شديد الممرة والمدر بالعلد قبيل  دا شر الوره من لي  يرتى العلدا

تند تمام األمر يبدو نقمص وربما حر الحريص حرمص وربما حدر  بعد  مالكدا 
من ر الكا ادالمرت يفددي نفسدص بدوارل تسدال دن ين دو بدص مدن دسدرل  وسات  المحسن

بميددر اابدددل ا نلددا مددن السدد ايا تمدد  وختملددا شدديخنا رحمددص هللا بقولددص   تعطددين شدديبا 
الفاسدل ياا الاي دلفتص واخترتص من ر دز الشدريف وانتخبتدص وحرمدة اةداب يدا ديد  
األدب إن الشددريف قددد دتانددا بالع ددب قونددا  ميعددا إا سددمعنا ر ددزل كددم قددد دتددى محمددد 
بمع زة من ك  بي  شطرل قميد وكونا لبيتص تبيد ارحمدة هللا لدص ادي اةخدرة خاتمدة 

  الواارل ثم الم ة والس م دابمدا تودى الداي لورسد   دات خاتمدا انتلدى مدا مر اللبا
دوردتص من دمثا  دبي الطيب المتنبي ودمثا  المادح والباغم ولم دقمد بال  إ  دخا 
ما يحتاج المت دب إليص اي إرسا  المث  توى دنواتص خموما دي  اأنشدا ا ندص حوبدة 

ي الددين ادي بديعيتدص ر دوتكم نمدحات ادي  و تلم وتمدة ارسانلم وبي  الشيخ مف
الشدابد لي لحدعف رشددي واستسدمن  اا ورم اقولدص استسدمن  اا ورم مدن األمثدا  
السابرة ولم ينظم العميان اي بديعيتلم ياا النوة وبي  الشديخ تدز الددين ادي بديعيتدص 
دنوار بل تص إرساللا مث  يووح دشدلر مدن ندار تودى تودم اقولدص دشدلر مدن ندار تودى 

م مددن األمثددا  السددابرة وبيتددي وكددم تمثودد  إا درخددوا شددعوريم وقودد  بدداا خوددوا تودد
الرقص اي الظوم االرقص اي الظوم من األمثا  السابرة ولكن قولي للدم بعدد إرخدات 

 الشعور خووا الرقص اي الظوم   يخفى توى الحااق من دي  األدب
واو شدمم الدتلكم ندوة اكر التلكم ا  العاو  بلم و دا اقود  لدص تلكمدا دند  او تدز 

تزيددز اددي دنددواة البدددير لعوددو منددارل ومددعوبة مسددوكص وكثددرة التباسددص بالل ددات اددي 
معددر  المدددح وبدداللز  الدداي يددراد بددص ال ددد ويدد تي الفددرق بينلمددا بعددد إيحدداح حددد 
والتلكم اي األم  التلدم يقا  تلكم  الببر إاا تلدم  وتلكم تويدص إاا اشدتد غحدبص 

بدو زيدد تلكمد  غحدب  وتلكمد  تحقدر  وتودى يداا يكدون والمتلكم المحتقر قدا  د
المتلكم لشدة المحب قد دوتد بالبشارة دو لشدة الكبر دو لتلاونص بالمخاطدب قدد اعد  
ال  الاا دموص اي ا ستعما  واي الممطول يو تبارة تن اأتيان بوفظ البشارة اي 

اشددايد  موحددر اأندداار والوتددد اددي مكددان الوتيددد والمدددح اددي معددر  ا سددتلزات
البشددارة اددي موحددر اأندداار قولددص تعددالى بشددر المنددااقين بدد ن للددم تدداابا دليمددا وشددايد 
المدح اي معر  ا ستلزات بوفظ المدح قولص تعالى اق إن  دن  العزيز الكريم قدا  
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الزمخشري إن اي ت وي  قولص تعدالى لدص معقبدا  مدن بدين يديدص ومدن خوفدص يحفظوندص 
ا  يم الحر  من حو  السوطان يحفظونص تودى زتمدص من دمر هللا تلكما ا ن المعقب

من دمر هللا توى سدبي  الدتلكم اد نلم   يحفظوندص مدن دمدرل ادي الحقيقدة إاا  دات وهللا 
 دتوم ومنص قولص تعالى ق  ببسما ي مركم بص إيمانكم إن كنتم مؤمنين اقولص إيمانكم تلكم

ث دو وارث وشدايد المددح ومن التلكم اي السنة الشريفة قولص بشر ما  البخي  بحداد
اي موحر ا ستلزات من النظم قو  ابن الاروي اي ابدن دبدي حمدينة مدن دبيدا    
تظنن حدبة الظلر تيبا الي اي الحسن من مفا  الل   وكاا  القسدي محددودبا  
ويددي دنكددى مددن الظبددا والعددوالي وإاا مددا تدد  السددنام افيددص لقددروم ال مددا  دي  مددا  

البازي ولم يعد مخوب الريبا  كون هللا حدبة اي  إن شب   واره ا نحنات اي مخوب
من الفح  دو من األاحا  ا تد  ربدوة تودى طدود تودم ودتد  مو دة ببحدر ندوا  مدا 
ردتلا النسات إ  تمن  دن غد  حوية لك  الر ا  وما دحوى ما حمنلا بقولدص وإاا لدم 

ايدا لدص مدن تمد  يكن من الل ر بد اعسى دن تزورني اي الخيا  وقو  ابدن الرومدي 
مالل يراعص هللا إلى دسف  وقي  إن دظرف ما نظم اي الدتلكم قدو  حمداد ت درد ايدا 
ابن طرح يا دخا الحو  ويا ابن القتب ومن نشا والدل بين الربا والكثدب يدا تربدي يدا 
تربي يا تربي يا تربي ويداا الندوة دتندي الدتلكم اكدر ابدن دبدي األمدبر ادي كتابدص 

مخترتاتددص ولددم يددرل اددي كتددب مددن تقدمددص مددن دبمددة البدددير  تحريددر التحبيددر دنددص مددن
 والعميان لم ينظمول اي بديعيتلم

وقنر الشلاب محمود اي كتابص المسمى بحسن التوس  من دش ار معاليص بالشميم ا نص 
اكر بع  شوايدل ولم ي   لص بحد تمشي األالام ايص توى مراط مستقيم ولكن ابدن 

وكدان دبدا تارتدص ودرحدر األاواق لبدان المدص وكدان دبي األمبر دزا  بكارة دشدكالص 
اار  حوبتص وقا  الفرق بينص وبين اللز  الداي يدراد بدص ال دد دن الدتلكم ظدايرل  دد 
وباطنددص يددز  ويددو حددد األو  ألن اللددز  الدداي يددراد بددص ال ددد يكددون ظددايرل يددز  

رق وباطنص  دا واكر بعحلم الفرق بين التلكم والل ات اي معر  المددح اقدا  الفد
بينلما التمريل بوفظة اي اةخر يخالف معنايا معنى ا لتزام اي الكد م األو  ويدو 

بيتدص  اي ياا دون األو  والشيخ مفي الدين نظم الدتلكم ادي بديعيتدص ولكدن مدا دسدكن
قرينة مالحة لبيانص و  غرد  حمابم اأيحاح تودى داناندص وبيتدص مححدتني النمدل 

عددام ادداحتكم ولددم يظلددر لددي مددن يدداا البيدد  غيددر إحسددانا توددي بدد  غددف وقودددتني اأن
مدريل المدددح والشددكر ولددم د دد ايددص لفظددة تددد  تودى الحقددارة وا سددتلزات و  توددى 
البشارة اي موحر اأناار و  توى الوتد اي موحر الوتيد ولم يشدر ادي بيتدص إلدى 
ز نوة من يال األنواة وقد تقدم دن العميدان لدم ينظمدول ادي بدديعيتلم وبيد  الشديخ تد

الدين لقد تلكم  ايما قد منحت  من قدولي ب ند  او تدز واو كدرم االشديخ تدز الددين 
اكددر اددي بيتددص دنددص تلكددم توددى العدداو  لمددا خاطبددص بوفددظ العددز والكددرم ولكنددص لددم يدد   
بمدديمة الددتلكم وبيتددي ا  العدداو  بلددم و دددا اقودد  لددص تلكمددا دندد  او تددز واو شددمم 

قوف العاا  ادي موقدف الدا  يدو الدتلكم اخطاب العاو  ينا بوفظ العز والشمم بعد و
 بعينص

اكدر المرا عددة قددا  امددطبر قودد  مددبري مددا يرا عنددي قددا  احتمدد  قودد  مددن يقددوه 
لمديم المرا عة لي  نحتلا كبير دمر ولو او  إلي حكم اي البدير ما نظمتلدا ادي 
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دسد   دنواتدص واكدر ابدن دبدي األمدبر إنلدا مدن اختراتاتدص وت بد  مدن مثودص كيدف 
الدداي اسددتنبطص مددن األنددواة البديعددة المريبددة كددالتلكم وا اتنددان والتدددبي   قربلددا إلددى

والل ات اي معر  المدح وا شترا  واأللماز والنزاية ومنلم من سمى ياا الندوة 
دتني المرا عة السؤا  وال واب ويو دن يحكي المتكوم مرا عة اي القو  ومحاورة 

سدب  ودلطدف معندى ودسدل  لفدظ  اي الحديث بينص وبين غيرل بد و ز تبدارة ودرشدق
إما اي بي  واحد دو اي دبيا  كقو  تمر بن دبي ربيعة بينما ينعتنني دبمرنني مث  
قيد الرمل يعددو بدي األغدر قالد  الكبدره تدره مدن اا الفتدى قالد  الوسدطى للدا يداا 

 تمر قال  الممره وقد تيمتلا قد ترانال وي  يخفى القمر
ل األبيدا  واستشدلد بلدا تودى يداا الندوة ادي كتابدص قا  ابن دبي األمبر لمدا دورد يدا

المسمى بتحرير التحبير إن ياا الشاتر تالم بمعراة وحر الك م اي مواحدعص ومدا 
اا  إ  دن قدوااي األبيدا  لدو دطوقدد  لكاند  مراوتدة ودمدا ب غتددص ادي األبيدا  ا نددص 
ه  عدد  التددي تراتددص وترادد  بددص وشددبلتص تشددبيلا يددد  توددى شددمفلا بددص يددي المددمر

ليظلدر بددلي  ا لتدزام دندص اتدي السدن إا الفتيددة مدن النسدات   تميد  إلدى ا  الفتدى مددن 
الر ا  غالبا وختم قولص بما دخر ص مخرج المث  السابر موزونا و  يقا  إنما مالد  
الممره إليص دون دختيلا لحعف تقولا وقوة ت ريبلا ا ني دقو  إنص تخوص من يداا 

ره التي يي دتقولن ما كان  ردتص قبد  الد  وإنمدا كاند  المدخ  بكونص دخبر دن الكب
تلوال توى السماة اوما ردتص وتوم  دنص ال  الموموف للا دظلدر  مدن و دديا بدص 
توى مقدار تقولا ما دظلر  من سؤاللا تنص ولم تت داوز الد  وقنعد  بالسدؤا  تندص 

ص شددة وقد تومتص بوداة السدؤا  وبسدماة اسدمص ودظلدر  ت ايد  العدارف الداي مو بد
الولص والعق  يمنعلا من التمدريل ودمدا الوسدطى اسدارت  إلدى تعريفدص باسدمص العودم 
اكان  دون الكبره اي الثبا  ودما الممره امنزلتلا اي الثبا  دون األختدين ألنلدا 
دظلر  اي معراة ومدفص مدا د  تودى شددة شدمفلا بدص اكد  الد  وإن لدم يكدن كدال  

ابن دبي األمبر ومن  يد دمثوة يداا الندوة قدو  ا لفاظ الشاتر تد  تويص انتلى ك م 
دبي نوا  قا  لي يوما سويمان وبع  القو  دشنر قا  مفني وتويا دينا دبقدى ودنفدر 
قو  إني إن دق  ما ايكما بالحق ت زة قا  ك  قو  مل  قا  ق  لي قو  ااسمر قدا  

الدراح  مفص قو  يعطي قا  مفني قو  تمنر ومثوص قو  البحتدري بد  دسدقيص مدفوة
حتى وحر الرد  ماب  يتكفا قو  تبد العزيز تفدي  نفسي قدا  لبيد  قود  لبيد  دلفدا 

 ياكلا قا  ياتلا قو  خايا قا    دستطيعلا ثم دغفى
وتومات البدير د معوا توى استحسان قو  وحاح اليمن من دبيدا  قالد  د    تو دن 

مدارم بداتر قالد  اد ن  دارنا إن دبانا ر   غدابر قود  اد ني طالدب غدرة مندص وسديفي
البحر ما بيننا قو  ا ني سابل ماير قال  ا ن القمر تالي البنا قو  ا ني اوقص طابر 
قال  دلي  هللا من اوقنا قود  بودى ويدو لندا غداار قالد  اقدد دتييتندا حيودة اد   إاا مدا 
ي ددر السددامر واسددقط توينددا كسددقوط النددده ليوددة   نددال و  آمددر وظريددف ينددا قددو  

لقد دشم  بي حسدي ما بح  بالسر للم معونا قو  دندا قالد  وإ  امدن  بعحلم قال 
قود  دنددا قالدد  وإ  دندا ويددي دبيددا  طويودة  ميعلددا توددى يداا المنددوا  منسددوج ولكددن 
اكتفي  بالتمثي  منلا توى ياا القددر وبيد  الشديخ مدفي الددين الحودي قدالوا امدطبر 

ولدم يدنظم العميدان ادي  قو  مدبري غيدر متبدر قدالوا اسدولم قود  ودي غيدر منمدرم
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بديعيتلم ياا النوة وبي  الشيخ تز الدين الموموي اي بديعيتص را ع  اي القو  إا 
دطوق  سووتلم قا  اسولم قو  سمعي تن  اي ممم والمرا عة إن لم تتكرر لم يبدق 
للا اي القودوب حد وة و  يطبدق اسدملا مسدمال وقدد تقددم قدو  الشداتر وتكدرارل ادي 

ل  وإ  امن قو  دنا قال  وإ  دنا وتز الدين لم يكدرر مرا عتدص ولدم قولص قو  دنا قا
 ي   بلا إ  اي مكان واحد والاي دقولص إنص ما

مدل تن ال  إ  اشتمالص بتسمية النوة ولكن ليتص لدو دخد  إلدى سدوق الرقيدق وبيد  
بديعيتي قا  امطبر قود  مدبري مدا يرا عندي قدا  احتمد  قود  مدن يقدوه لمدديم 

  متعوق ببي  التلكم الاي قبوص ويو البي  المبني توى خطاب العاا  ويدو وياا البي
 ا  العاو  بلم و دا اقو  لص تلكما دن  او تز واو شمم

اكر التوشديل توشديحلم بمد  تود  الشدعور إاا لفدول طيدا يعراندا بنشدريم اتفدق تومدات 
وللداا سدمول البدير توى دن التوشيل دن يكون معنى دو  الك م دا  تودى لفدظ آخدرل 

التوشيل ا نص ينز  ايص المعنى منزلة الوشداح ويندز  دو  الكد م وآخدرل منزلدة محد  
الوشاح من العاتق والكشل الواين ي و  تويلما الوشاح وياا النوة ارتدص قدامدة مدن 
ابت ف القااية مر ما يد  تويص سابر البي  وقدا  ايدص التوشديل يدو دن يكدون ادي دو  

الم  منص قااية البي  بشرط دن يكدون المعندى المقددم بوفظدص مدن البي  معنى إاا الم 
مددن دتظددم   ددن  معنددى القاايددة بوفظددص ودورد ابددن دبددي األمددبر اددي تحريددر التحبيددر

الشدوايد تودى يدداا قولدص تعدالى إن هللا امددطفى آدم ونوحدا وآ  إبدراييم وآ  تمددران 
اموة ألن الماكورين توى العالمين ا ن اي معنى امطفات الماكورين ما يعوم منص الف

نددوة مددن  ددن  العددالمين ومددن األمثوددة الشددعرية قددو  الراتددي النميددري ادد ن وزن 
الحمددى ووزندد  قددومي و ددد  حمددى حددريبتلم رزينددا ادد ن السددامر إاا الددم دن 

 الشاتر دراد المفاخرة برزانة الحمى وتحقق دن القااية
بي  اكر الزندة م ردة مطوقة رويلا النون وحرف إط قلا األلف ورده اي مدر ال

تحقدق دن تكدون القاايددة رزيندا لدي  إ  ومددن ت ابدب دمثوددة يداا الندوة مددا حكدي تددن 
تمددر بددن دبددي ربيعددة دنددص دنشددد تبددد هللا بددن العبددا  رحددي هللا تنلمددا تشددط غدددا دار 
 يراننا اقا  لص تبد هللا ولودار بعد غد دبعد اقدا  تمدر يكداا وهللا قود  اقدا  تبدد هللا 

كدون ويقدرب مدن يدال القمدة قمدة تددي بدن الرقداة حدين دنشدد بن العبا  ويكداا ي
الوليد بن تبد المود  بححدرة  ريدر والفدرزدق قمديدتص التدي مطوعلدا تدرف الدديار 
تويما ااتتاديا حتى انتلى إلى قولص تز ي دغن ك ن إبرة روقص ثدم شدم  الوليدد تدن 

 ريدر درال  ا ستماة اقطر تددي اأنشداد اقدا  الفدرزدق ل ريدر مدا تدرال يقدو  اقدا 
يسددتوب بلددا مددث  اقددا  الفددرزدق إنددص سدديقو  قوددم دمدداب مددن الدددواة مددداديا اومددا تدداد 

اأنشاد قا  البي  اقا  الفرزدق وهللا لما سدمع   الوليد إلى ا ستماة وتاد تدي إلى
مدر بيتدص رحمتدص اومدا دنشدد ت دزل انقوبد  الرحمدة حسددا قدا  زكدي الددين بدن دبدي 

ن ابن العبا  وبين الفرزدق اي استخرا لما الع زين كمدا األمبر الاي دقولص إن بي
بينلما اي مطوق الفح  واح  ابن تبا  رحي هللا تنلما معووم ودندا داكدر الفدرق 
ا ن بي  تدي بن الرقاة من  موة قميدة تقدم مطوعلا مر معظملدا وتودم دنلدا داليدة 

تسوق خشفا  مرداة ب لف ويي من وزن قد ترف ثم تقدم اي مدر البي  اكر ظبية
للا قد دخدا الشداتر ادي تشدبيص طدرف قرندص بدالقوم ادي سدوادل ويدال القدرابن   تخفدى 
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توى دي  الاوق المحيل دن ايلا ما يد  توى ت ز البي  بحيث يسدبق إليدص مدن يدو 
دون الفرزدق من حااق الشعرات وبي  تمر بي  مفرد لم تعوم قاايتص من دي حرب 

لحددروف و  حركددة رويددص مددن دي الحركددا  يددي مددن القددوااي و  رويددص مددن دي ا
ااستخراج ت زل ارت ا  اي غاية العسر ونلاية المعوبة لو  مدا دمدد هللا تعدالى بدص 
يؤ ت األقوام من المواد التي احدووا بلدا تدن غيدريم انتلدى كد م ابدن دبدي األمدبر 
وبين التوشيل والتمدير ارق ظاير مث  المبل ولم يحمد  ا لتبدا  إ  لكدون كد  
منلمددا يددد  مدددرل توددى ت ددزل والفددرق دن د لددة التمدددير لفظيددة ود لددة التوشدديل 

 معنوية
والفدرق بدين التوشديل والتمكددين ديحدا دن التوشديل قدد تقدددم دندص   بدد دن يتقددم قاايتددص 
معنددى يددد  تويلددا والتمكددين بخدد ف الدد  والعميددان لددم ينظمددوا دنددواة التوشدديل اددي 

ني ثددي الومد  حااودة اكيدف يحمد  منلدا بديعيتلم وبيد  مدفي الددين يدم درحدعو
حا  منفطمي اقميدة مفي الدين قد توم دنلا ميمية وقد مدر تودى السدامر منلدا تددة 
دبيددا  وقددد مدددر بيدد  التوشدديل بدداكر الرحدداة والثدددي امددا يخفددى دن تكددون القاايددة 
منفطما إ  توى ك  د نبي من ياا العوم ولقد برز اي حسن ياا التركيب باسدت  ب 

توى من تقدمص وبي  الشيخ تز الدين نومي وتقودي بتوشديل اللدوه سدوبا ابد   الرقة
مددبا بدد  حوددم و  حوددم قددا  اددي شددرحص اللددوه وشددحني بددردال غطدداني اسددوب نددومي 
وتقوددي امددر  بدد  حوددم و  حوددم ويددال تبارتددص بنمددلا وبيتددي توشدديحلم بمدد  تودد  

ل يفتقدر النداظم إلدى قددح الشعور إاا لفول طيا يعرانا بنشريم ياا النوة دتني التوشدي
زناد الفكر اي سب  معانيص مدر الموكدة والبسدطة ادي تودم األدب وحسدن التمدرف   
سدديما إاا التددزم بتسددمية النددوة ودبددرز التسددمية منتظمددة اددي سددو  التوريددة مددن  ددن  
المز  اتسمية النوة ينا قد ترا  واأتيان اي ياا البي  بوفظة الم  يو الاي رشل 

ل اب  توى العاتق والكشدل ودمدا توشديل اللدوه ادي بيد  الشديخ تدز  انب التوشيل ا
الدين اوم ينس  توى مندوا  مقبدو  ألن اسدتعارة الوشداح لولدوه المقمدور الداي يدو 
المرام لم يفلم منلا شديت يقدرب مدن التشدبيص اد ن تومدات البددير قدالوا ا سدتعارة يدي 

ة ادي التشددبيص وتودى يدداا اكدر الشديت باسددم غيدرل وإثبدا  مددا لميدرل لدص أل دد  المبالمد
التقدير تكون استعارة الم  لوشعور اي حالة توشيل األحباب بلا يي ا ستعارة التدي 
يسددتعار منلددا المحاسددن األدبيددة ادد ن حسددن التشددبيص قددد غدداز  بعيددون كمالددص غزللددا 
والتمريل اي البي  بوفظ الوف والنشر والطي يعرادص مدن لدص ددندى اوق مدر دندي مدا 

ى قو  بعد الوف والطي تعرانا وتعراندا ايلدا ا شدترا  بدين المعرادة اكتفي  بال  حت
والعرف ا اا تقرر دن القااية ميمية ما يتمور اي اوق دن تكون القااية غير نشدريم 
وقددد ا تمددر اددي يدداا البيدد  مددن دنددواة البدددير التوريددة وحسددن ا سددتعارة والترشدديل 

لتوشدديل الدداي يددو العمدددة وهللا والمطابقددة والبسددط وا نسدد ام والتمكددين والسددلولة وا
 دتوم بالمواب

اكر تشابص األطراف شابل  دطدراف دقدوالي اد ن ديدم ديدم إلدى كد  واد ادي مدفاتلم 
ياا النوة الاي سمول تشابص األطراف يو ديحا مث  المرا عة التي تقددم  لدي  ادي 
 ك  منلما كبير دمر وتاا ما خطر لي يوما و  حسدن ادي الفكدر دن دلحدق طرادا مدن
تشددابص األطددراف بدداي  مددن دبيددا  شددعري ولكددن شددروة المعارحددة موتددزم وتشددابص 
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األطراف يو دن يعيد الناظم لفظة القااية اي دو  البي  الداي يويلدا ويداا الندوة كدان 
اسمص التسبيم بسين ملموة وغين مع مة وإنما ابن دبي األمبر قا  يال التسمية غيدر 

ف ا ن األبيا  ايص تتشابص دطراالا ودحسن مدا  بقة بلاا المسمى اسمال تشابص األطرا
وقر ادي يداا الندوة قدو  دبدي ندوا  خزيمدة خيدر بندي خدازم وخدازم خيدر بندي دارم 
ودارم خير تميم وما مث  تميم اي بني آدم ولما كان ياا الندوة   يد تي إ  ادي بيتدين 

احدد شدطر والشيخ تز الدين لما التزم دن ي تي بص أل   التوريدة بالتسدمية ادي بيد  و
البيدد  شددطرين و عدد  كدد  شددطر بمنزلددة بيدد  كامدد  ودتدداد لفددظ القاايددة اددي الشددطر 
الثاني ا ات بص اي غاية الوطف ا ن الشيخ مفي الدين دورد قبوص بي  ا كتفات ويد تي 
الك م تويص اي موحعص وإنما المراد ينا معراة تشابص األطدراف ويدو قدالوا دلدم تددر 

األلباب قو  لم لم ددر قبد  يدوايم واللدوه حدرم دن دن الحب غايتص سوب الخواطر و
 الظبات تح  الميد اي الحرم

تشابص األطراف بين لم ولم اي آخر البي  األو  ودو  الثاني وبي  الشيخ تدز الددين 
دطراا  اشتبل  قو  متى توم توم اتى زابد البووه اوم يوم دما قولدص دطرااد  اشدتبل  

ابل  دطراف دقوالي ا ن ديم ديم إلدى كد  واد ادي يحيق الك م ايص وبي  بديعيتي ش
 مفاتلم والعميان لم ينظموا ياا النوة اي بديعيتلم ويا ليتني كن  معلم

اكر التماير دغاير النا  اي حب الرقيب اما درال دبسط آمدالي بقدربلم التمداير سدمال 
رل قوم التوطف ويو دن يتوطف الشاتر بتوموص إلى مدح مدا كدان قدد امدص يدو دو غيد

ا ما مدح اأنسان ما امص غيرل ا ن اأمام دمير المؤمنين توي بن دبي طالب كرم هللا 
و لص دتى ايص بما يمتدزج مدااي مشدربص بداألرواح وينقوندا ببددير ب غتدص مدن اأبلدام 
إلى اأيحاح امن ال  خطبتص التي مدح ايلا الدنيا ممايرا ألمثالص اي املا حيث قدا  

متر بمروريا بم تاملا دن  المت رئ تويلا دم يي المت ربة تويد  ديلا الاام لودنيا الم
متدى اسدتلوت  دم متددى غرتد  دبممدارة آبابدد  مدن البودى دم بمحددا ر دملاتد  تحدد  
الثددره كددم توودد  ولدددي  وكددم مرحدد  والدددي  تبمددي للددم الشددفات وتستومددف للددم 

قدد مثود   األطبات لم ينفر دحديم إشفاق  ولم تشف للدم بطبد  ولدم تددار تدنلم بقوتد 
ل  بلم الدنيا نفس  وخيو  ل  بممرتلم ممرت  إن الدنيا دار مدق لمن مدقلا 
ودار تااية لمدن الدم تنلدا ودار غندى لمدن تدزود منلدا ودار موتظدة لمدن اتعدظ بلدا 

ومت در دوليابددص اكتسددبوا منلددا  مسد د دحبدداب هللا وممددوى م بكتدص وملددبط وحددي هللا
ملا وقد ددب  بنيلا وناد  بفراقلا ونع  نفسلا الرحمة وربحوا منلا ال نة امن اا يا

وديويلددا امثودد  للددم بب بلددا البوددى وشددوقتلم بسددروريا إلددى السددرور وراحدد  بعاايددة 
وابتكر  بف يعة ترغيبا وترييبا ااملا ر ا  غداة الندامدة وحمدديا آخدرون اكدرتلم 

عاني يدال الدنيا ااكروا وحدثتلم امدقوا ووتظتلم ااتعظوا ونظم ابن دبي األمبر م
 الخطبة اقا 

من يام الدنيا بظوم ا ني بطريق اأنمداف دثندي تويلدا وتظتندا بكد  شديت وإندا حدين 
 د  بالوتظ من ممطفيلا نمحتنا اوم نر النمل نمحا حين دبد  أليولا ما لديلا 
دتومتنا دن المق  يقينا لوبوى حين  دد  تمريلا كم درتنا ممارة األيد  واألحبداب 

إليلدا يدوم بدؤ  للدا ويدوم رخدات اتدزود مدا شدب  مدن يوميلدا وتديقن لو نسدتفيق يومدا 
زوا  اا  ويداا تسدد  تمددا تدرال مددن حادثيلددا دار زاد لمددن تدزود منلددا وغددرور لمددن 
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يمي  إليلا ملبط الوحي والمموى الاي كم تفر  مدورة بلدا خدديلا مت در األوليدات 
بيددب تقبددال اددي قدد ربحددوا ال نددة منلدا ودوردوا تينيلددا رغبدد  ثدم ريبدد  ليددره كد  ل

حالتيلا وإاا دنمدف  تعدين دن يثندي تويلدا او البدر مدن ولدديلا ا مدا مدن ام مدا مدحدص 
النا  قاطبة اابن الرومي ا نص ام الورد ويو مشلور وومف البحتدري يدوم الفدراق 
بالقمر وقد د مدر الندا  تودى طولدص اقدا  ولقدد ت مود  الفدراق اودم د دد يدوم الفدراق 

اتص توى متزود منص لوين مبابة وغوي  ويداا الندوة توى امرئ بطوي  قمر  مسا
دتندي الممددايرة دوردل الحريددري اددي المقامددة الديناريددة وبددالم اددي مدددح الدددينار وامددص 
اقدا  اددي مدحددص دكدرم بددص دمددفر راقد  مددفرتص  ددواب آاداق ترامدد  سددفرتص مدد ثورة 
سمعتص وشلرتص قد دودت  سر المنى دسرتص وقارن  ن ل المساتي خطرتص وحببد  

 لى األنام غرتص ك نما من القووب نقرتص بص يمو  من حوتص مرتصإ
وإن تفان  دو توان  تثرتص يا حباا نحارل ونحرتص وحباا ممناتص ونمدرتص كدم آمدر 
بددص اسددتتب  دمرتددص ومتددرف لددو ل دامدد  حسددرتص و دديف يددم يزمتددص كرتددص وبدددر تددم 

سدير دسدومتص دنزلتص بدرتدص ومستشديط تتوظدى  مرتدص دسدر ن دوال ا ند  سدرتص وكدم د
دسرتص دنقال حتدى مدف  مسدرتص وحدق مدولى دبدتتدص اطرتدص لدو  التقدى لقود   ود  
قدرتددص وقددا  اددي امددص تبددا لددص مددن خددادة ممددااق دمددفر اي و لددين كالمنددااق يبدددو 
بومفين لعين الرامق زينة معشوق ولون تاشق وحبص تند اوي الحقدابق يددتو إلدى 

ق و  بددد  مظومددة مددن ااسددق و  ارتكدداب سددخط الخددالق لددو ل لددم تقطددر يمددين سددار
اشم ز باخ  من طارق و  شكا الممطو  مط  العابق و  استعيا من حسدود راشدق 
وشر ما ايص من الخ بق دن لي  يمني تن  اي المحابق إ  إاا ار ارار اةبق وايا 
لمدن يقاادص مدن حددالق ومدن إاا نا دال ن ددوه الوامدق قدا  لددص قدو  المحدق المددادق   

لي افارق ومن الممايرة تفحي  القوم تودى السديف إا المعتداد تكد   ردي اي ومو 
ال  كقو  ابن الرومي إن يخدم القوم السيف الاي خحع  لدص الرقداب وداند  خوادص 
األمم االمو  والمو    شيت يعادلص ما زا  يتبر مدا ي دري بدص القودم كداا قحدى هللا 

 اي األق م إا بري  إن السيوف للا ما دريف  خدم
ير المتنبي ال  وقا  حتى ر ع  ودق مي قوابد  لدي الم دد لوسديف لدي  الم دد وغا

لوقوم والممايرة ينا مويحة لكن المعنى م خوا من قو  دبدي تمدام السديف دمددق إنبدات 
من الكتب والمعنى اي قو  دبي تمام دبوم ا ن ابن دبي األمبر قا  لم ير  دبو تمام 

تى قا  من الكتدب التدي   تكتدب إ  بداألق م دن يقو  السيف دمدق إنبات من القوم ح
والدواة والقرطدا  والكاتدب المطودق اليدد والوسدان وال ندان ادالحظ الفدرق بيندص وبدين 
ك م المتنبي انتلى ك م ابدن دبدي األمدبر وقدد تدن لدي يندا دن درادر لومتد خرين ادي 

ا  الدين دظلدر ادي التقديم رديص ليعوم المنكر الفرق بين البداية والنلاية ا ن الشيخ  م
الممايرة بدين السديف والقودم مدا مددق بدص قدو  القابد  وإندي وإن كند  األخيدر زماندص 
ة  بما لم تستطعص األواب  من ال  قولدص ادي رسدالة المفداخرة بينلمدا والممدايرة ادي 
مدح ك  واحد منلما وامص ابرز القودم ب امداحص ونشدط  رتياحدص ورقدي مدن األنامد  

يبدا بمحاسدنص ادي حودة مددادل والتفد  إلدى السديف اقدا  بسدم هللا توى دتوادل وقدام خط
الرحمن الرحيم ن والقوم وما يسطرون مدا دند  بنعمدة ربد  بم ندون الحمدد ا الداي 
توم بالقوم وشراص بالقسم وخط بص ما قدر وقسم و الاي قدا   دف القودم بمدا يدو كدابن 
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حدحة السدطور اابحدة وتوى آلص ومحبص اوي الم د المبين وك  م د بابن م ة وا
من ددراج المدور ما نقو  محف البحار غواديلا وكتب  دق م النور تودى ملدارق 
الددديا ي حكمددة باريلددا دمددا بعددد ادد ن القوددم منددار الدددين والدددنيا ونظددام الشددرف والعويددا 
وم اديل سحب الخير إاا احتا   اللمم إلى السدقيا ومفتداح بداب الديمن الم درب إاا 

المح ددب وتددايق المود  المر ددب وزمددام دمدورل السددابرة وقادمددة دتيدا وسددفير المود  
 د نحتص الطابرة

ومطوق درزاق تفاتص المتواترة ودنموة اللده المشديرة إلدى اخدابر الددنيا واةخدرة بدص 
رقم كتاب هللا الاي   ي تيدص الباطد  وسدنة نبيدص التدي تلداب الخدواطر الخواطد  ابيندص 

مدا  دره تودى يددل الكريمدة مدن مندص واددي  وبدين مدن يفداخرل الكتداب والسدنة وحسدبص
مراحي الدو  تونة لوشابدين ويعين هللا اي ليالي النف  تقودب و لدص ادي السدا دين 
إن نظم  ارابد العووم ا نما يدو سدوكلا وإن تود  دسدرة الكتدب ا نمدا يدو موكلدا وإن 

للدا رقم  برود البيان ا نما يو   للا وإن تشعب  اندون الحكدم ا نمدا يدو دمانلدا ومق
وإاا انقسم  دمور الممال  ا نما يو تمدمتلا وثماللدا وإن ا تمعد  رتايدا المدنابر 
ا نمددا يددو إماملددا المتوفددر بسددوادل وإن زخددر  بحددار األاكددار ا نمددا يددو المسددتخرج 
درريا من ظوما  مدادل وإن وتد دواى ب ندب النفدر وإن دوتدد دخداف ك نمدا يسدتمد 

ورسيولا ألبكار الفتوح والخاطب والمنفدق  من النقر ياا ويو لسان الموو  المخاطب
اددي تعميددر دوللددا ومحمددو  دنفاسددص والمتحمدد  دموريددا الشدداقة توددى تينددص وردسددص 
والمتدديقظ ل لدداد دتدددابلا والسدديف اددي  فنددص نددابم والم لددز لب سددلا وكرملددا  يشددي 
الحروب والمكارم وال اري بما دمر هللا من العد واأحسان والمسدود النامدر اك نمدا 

عددين الدددير إنسددان طالمددا اب تددن حرملددا اشددد هللا دزرل وراددر اكددرل وقددام اددي يددو ل
المحاما  تن دينلا دشعث دغبر لو دقسم توى هللا ألبرل وقات  توى البعد والمدوارم 
اددي القددرب ودوتددي مددن مع ددزا  النبددوة نوتددا مددن النمددر بالرتددب وبعددث  حاادد  

اللمددزا  كواسددر الطيددر السددطور االقسددي دا   والرمدداح دلفددا  وال مددا   مددا  و
التي تتبر ال حاا  واألتربة ت ا لدا المحمدر مدن دم الكودى والمفامد  الدو مداحب 
احيوتي العوم والعوم وساحب ايوي الفخار اي الحدرب والسدوم   يعاديدص إ  مدن سدفص 
نفسص ولب  لبسص وطبر توى قوبص وا  ال دا  من غربص وخرج ادي وزن المعارحدة 

إاا كدرة ادي نقسدص قيد  إندا دتطيندا  الكدوثر وإاا اكدر  تن حربص وكيف يعاده مدن
 شانبص السيف قي  إن

شانب  يو األبتر دقو  قولي ياا ودستمفر هللا من الشرف وخي بص والفخار وكبريابدص 
ودتوك  توى هللا ايما حكم ودس لص التدبير ايما  ره بص مدن القودم ثدم دكتفدي بمدا اكدرل 

مث  بقو  القاب  قوم يف  ال يف ويو ترمدرم من ددواتص و و  توى كرسي دواتص مت
والبدي  مددا سددو  مددن األغمداد ويبدد  لددص اة ددام حدين نشددابلا كددرم السدديو  ومددولة 
اةساد اعند ال  نل  السيف قابما ت   وتومظ لسانص لوقدو  مدرت   وقدا  بسدم هللا 
الددرحمن الددرحيم ودنزلنددا الحديددد ايددص بدد   شددديد ومندداار لونددا  ولدديعوم مددن ينمددرل 
ورسوص بالميب إن هللا قدوي تزيدز الحمدد ا الداي  عد  ال ندة تحد  ظد   السديوف 
وشرة حديا اي اوي العميان ا غمتلم بمات الحتوف وشيد مراتدب الداين يقداتوون 
اي سبيوص مدفا كد نلم بنيدان مرمدوص وتقدد مرمدوف ود ندايم مدن ورق حديدديا 
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ى آلص ومحبص الاين طالما األخحر ثمار نعيملا الدانية القطوف و يازم األلوف وتو
محوا بريق بريق المدوارم سدطور المدفوف مد ة تداطرة ادي األندوف حاليدة بلدا 
األسماة كالشنوف وسوم دما بعدد اد ن السديف زندد الحدق الدوري وزنددل القدوي وحددل 
الفارق بين الرشيد والموي والن م اللادي إلى العز وسبيوص والثمر الباسم تن تباشير 

 اأسد م وقدد  دنل خفدات و ودى شدخص الددين الحنيفدي وقدد  مدل اوولص بص دظلر هللا
 فات ود ره سديواص باألبداطل ا مدا الحدق امكدث والباطد  ادايب  فدات وحموتدص اليدد 
الشددريفة النبويددة وخمددتص توددى األقدد م بلددال المزيددة ودوحددح  بددص لوحددق منلا ددا 

حص حتددى ودطوعتددص اددي ليددالي النقددر والشدد  سددرا ا ويا ددا واتحدد  بدداب الدددين بممددبا
 دخ  ايص النا  داوا ا الو او

الددردي المددابب وشددلاب العددزم الثاقددب وسددمات العددز التددي زيندد  مددن آثددارل بزينددة 
الكواكددب والحددد الدداي ك نددص مددات دااددق يخددرج تنددد قطددر األ سدداد مددن بددين المددوب 
والترابب   ت حد آثارل و  ينكر قرارل إاا اشتب  اي الد ى والنقر نارل ي مدر بدين 

الب   والكرم ويماغ اي طوق الحويتين الدو إمدا طدوق ادي نحدور األتددات  الحالتين
وإما خوخا  ادي تراقيدب ديد  الدنقم ويحسدم بدص ديدوات الفدتن المحدوة ويحداف بلمتدص 
ال ازمة حروف العوة وإاا انحنى اي سمات القتام بالحرب اق  يس لون  تدن األيودة 

ادي سداتة امدا دو ل بطددو  الدو القدوي ا سدتطاتة الطويد  المعمدر إاا قمددف سدوال 
اأحسان وما د م  اكرل اي دخبار المعمرين ومقات  الفرسان ك ن الميدث ادي غمددل 
لوطالب المنت ر وك نص زناد يستحات بدص إ  دن دادر الددمات شدررل الموتمدر كدم قدد مدد 
ا در  الط ب ودتا النمر بوسدانص المحمدر مدن دثدر الددمات ا  داب وتشدعب  الددو  

منتظر وحاز  دبكار الفتوح بحدة الاكر وغد  دياملدا بدص اا  ح دو  لقابم نمرل ال
معوومة وغرر وشد  بص الظلور وحمد  ت بقص اي األمور واتخاتص الموو  حدرزا 
لسوطانلا وحمدنا تودى دوطانلدا وقطانلدا و ردتدص تودى مدروف األقددار ادي شدانلا 

اللدده والحد    وندب اما دتي  تويص الممالل وباشر الومم الدو تودى الحقيقدة بدين
اددرق واحددل ودغدداث اددي كدد  امدد  الددو إمددا لممدددل سددعد األخبيددة وإمددا لحاموددص سددعد 
السددعود ودمددا لحدددل سددعد الدداابل ي ودد  توددى رؤو  األتدددات قلددرا ويشددرح دنبددات 
الش اتة قاب  لوقوم ال  ت وي  ما لم تستطر تويص مبرا وي  يفاخر من وقف المو  

وقاا  شدياطين القدراة بشدلبص ومدنل آيدا  توى بابص وت  الحرب الحرو  بنابص 
شريفة منلا طووة الشم  مدن غربدص ومنلدا دن هللا دنشد  برقدص اكدان لومدارد ممدرتا 
ولورابد مرتعا ومن آياتص يريكم البرق خواا وطمعا كدم اتخدا مدن  سدد طرسدا وكتدب 
تويص حراا   ينسى ايص ل لباب تبرة ول ايان السابحة غمرة بعد غمرة دقو  قدولي 

 ياا ودستمفر هللا العظيم من لفظ ي مل وردي إلى الخمام ي نل
ولسان يحو دص الوددد إلدى دن يخدرج اي درح ودتوكد  تويدص ادي مدد الباطد  ومدراص 
ودس لص اأتانة توى ك  باحث تن حتفص بظوفدص ثدم اختفدى ادي بعد  الخمابد  وتمثد  

مقدو   بقو  القاب  س  السديف تدن دمد  الفخدار وارتدص اد ني رديد  السديف دامدل
اوما وتى القوم خطبتص الطويوة الطابوة ونشطتص ال ويوة ال ابودة والدم كتابتدص وتوويحدص 
وتعريحدص بالددام وتمدريحص وتعديوددص ادي الحددديث وت ريحدص اسددتماث بدالوفظ النمددير 
واحتد وما ددرا  ما حدة حددل القمدير وقدام ادي دواتدص وقعدد واحدطرب تودى و دص 
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راح ورده دندص إن سدك  تكودم ولكدن بد اوال القرطا  وارتعد وتدد  إلدى السدب المد
ال ددراح اددانحرف إلددى السدديف وقددا  ديلددا المعتددز بطبعددص الممتددر بومعددص الندداق  حبدد  
اأن  بقطعص الناسخ بل يرل من ظ   العيف اي  السراب الداي يحسدبص الظمدقن مدات 
حتددى إاا  دداتل لددم ي دددل شدديبا الحبددي  الدداي طالمددا تدداد  تويددص توابددد شددرل الكمددين 

وي  الاي لدو دمدر لدي بالسد ود لقدا  خوقتندي مدن ندار وخوقتدص مدن طدين دتعدر  اأب
بسبي وتتعر  لمكايد حربي دلس  اا الخدة البالمة والحرب خدتدة والمدنن النااعدة 
و  خيددر ادديمن   تبمددي األنددام نفعددص دلسدد  المسددود األحددق بقددو  القابدد  نفدد  تمددام 

نددا لوومدد  ودندد  لوقطددر ودنددا سددود  تمدداما وتومتددص ال ددود واأقددداما دتفدداخرني ود
لوعطددات ودندد  لومنددر ودنددا لومددول ودندد  لوحددراب ودنددا لوعمددارة ودندد  لوخددراب ودنددا 
المعمر ودن  المدمر ودن  المقود ودنا ماحب التقويد ودن  العابث ودنا الم ود ومدن 
دولى من القوم بالت ويد اما دقبل شبل  وما دشنر يوما تره ايص العيدون و لد  دتودى 

 ق القو  ويرارمثوي يش
المدو  والمدو  ودنددا او الوفدظ المكددين ودند  ممدن دخدد  تحد  قولددص تعدالى دو مددن 
ينش  اي الحوية ويو اي الخمام غير مبدين اقدد تعددي  حدد  وطوبد  مدا لدم تبودم بدص 
 لددد  ييلددا  دنددا المنتمددب لممددالل الدددو  ودندد  اددي الممددد طددريل والمتعددب اددي 

ملد لد  ادي الممدد محد ر وال دال  تدن  تمليديا ودن  غاا  مستريل والساير وقد
يمددين المودد  ودندد  تددن يسددارل ادد ي الحددالتين دراددر والسدداتي اددي تدددبير حددا  القددوم 
والممني لنفعلم العمر إاا كان نفع  يوما دو بع  يوم ااقطر تند  دسدباب المفداخرة 
واستر دنياب  تند المكاشرة اما يحسن بالمام  محاورة المفمدل وهللا يعودم المفسدد 

الممول توى دنص   ينكر لمثو  التمدي و  يستمرب منص توى مثودي التعددي مدا من 
دنا دو  من دطاة الباري وت رد  تويص ومدد  يد العدوان إليص دولس  الاي قي  ايص 
شيخ يره المووا  الخم  نااوة ويستح  دم الح داج ادي الحدرم قدد سدوب  الرحمدة 

قددوة اكددم يي دد  سددبة حمددرات ودثددر  وإنمددا يددرحم هللا مددن تبددادل الرحمددات و وبدد  ال
ديمات وخمش  الو ول وكيدف   ودند  كدالظفر كوندا وقطعد  الوداا  ولدم   ودند  
كالمبل لونا دين بطش  من حومي و لو  من تومي و سدم  مدن  سدمي شدتان مدا 

 سمي و سم ميم من بلق ديدن تيند  الزرقدات مدن  بين  سم ميم من ايب واا 
من رؤيتي ال ميوة دين لدون الشديب مدن لدون الشدباب تيني الكحيوة ورؤيت  الشنعات 

وديددن ندداير األتدددات مددن رسددو  األحبددداب يدداا وكددم دكودد  األكبدداد غيظددا وحميددد  
األحددمان قيظددا وشددكو  المدددد اسددقي  ولكددن بشددواظ مددن نددار ودخندد  تويدد  األيددام 
حتى انتع  ب بعاح  الحمار ولو  تعرح  إلي لما وقع  اي المقد  ولدو  إسداتت  

   تمق  اي ك  وق  ادة تن  ياا الفخر المديدلما كن
وت م  ومفي إاا اكشفنا تن  غطات  ابمر  اليوم حديدد واالدم قدو  ابدن الرومدي 
إن يخدم القوم السيف الاي خحع  لص الرقداب وداند  خوادص األمدم ادالمو  والمدو  

  إن شيت يعادلص ما زا  يتبر ما ي ري بص القودم بداا قحدى هللا ادي األقد م إا بريد  
السيوف للا ما دريف  خدم اعند ال  وثدب السديف تودى قددل وكداد المحدب يخر دص 
تن حدل وقا  ديلا المتطاو  تودى قمدرل والماشدي تودى طريدق غدررل والمتعدر  
مني إلى الدمار والمتحرف بي الدو كمدا تقدو  العامدة انبدص قدف ويحتدر  بالندار لقدد 
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ايما   تدر  إلدى دن دايبلدا شمر  تن ساق  حتى دغرقت  الممرا  ودتعب  نفس  
التعددب حسددرا  دولسدد  الدداي طالمددا درتددف السدديف لوليبددة تطفدد  ونكدد  لوخدمددة 
ردس  وطرا  ودمر بع  رتيتص ويو السدكين اقطدر قفدا  وشدق دنفد  وراعد  ادي 
ملما  خاموة وحط  و اب  ل ستعما  وقط  اوي  شعري كيف  سر  وتبسد  

ودنددا المددادق ودندد  المؤتفدد  ودندد   توددى مثوددي وبسددر  ودندد  السددوقة ودنددا المودد 
لمون الحطام ودنا لمون الممال  ودن  لحفدظ المدزارة ودندا لحفدظ المسدال  ودند  
لوف حة ودنا لوف ح ودند  حاطدب الويد  مدن نفسدص ودندا سداري المدباح ودندا البامدر 
ودندد  األرمددد ودنددا المخدددوم األبددي  ودندد  الخددادم األسددود ودقسددم بمددن مددير اددي 

ليمن المسخرة و عد  شخمد  وشخمدي كقولدص تعدالى و عوندا الويد  قبحتي دنواة ا
والنلار آيتين امحونا آية الوي  و عونا آية النلار مبمدرة إند  تدن بودوغ قددري ألا  
رتبة وتن بري كفي ألخيب طوبدة اد ني   دنكدر قدو  بعد  دربابد  حيدث قدالوا دف 

بص يدا قومدا يرادر لرزق الكتبص دف لص ما دمعبص يرتشف الرزق بص من شدق تود  القمد
 اي الطر  لو لي انبص ما دترف المسكين إ  كاتبا اا متربص

إن تايندد  الددديوان وقعدد  اددي الحسدداب والعددااب دو الب غددة سددحر  وبالمدد  ا ندد  
سدداحر كددااب دو اخددر  بتقييددد العوددوم امددا لدد  منلددا سددوه لمحددة الطددرف دو بددرقم 

 مع  لوتكسير دو راعد  المماحف ا ن  تعبد هللا توى حرف دو  مع  تم  ا نما 
إلددى طرادد  ر ددر البمددر خاسددبا ويددو حسددير ويدد  دندد  اددي الدددو  إ  خيددا  تكتفددي 
اللمم بطيفص دو دمبر يوعق بلا الرزق إاا دك  الحارب بقابم سيفص وساة توى ردسص 
ق  ما د دده وسدار ربمدا دتطدى قودي  ودكدده ثدم وقدف ودكدده ديدن دند  مدن حظدي 

بددص مددن ال ددوير الفددرد إاا ت ددز  دندد  تددن األسددنى وكفددي األغنددى ومددا خممدد  
العر  األدنى كم برز  اما دغني  اي ملمص وكم خر   من دوات  لتسطير سيبة 
اخر د  كمددا قيد  مددن ظومددة إلدى ظومددة ويددب دند  كمددا قودد  مفتدوق الوسددان  ددريت 
ال نددان مددداخ  بمخوبدد  بددين اوي ا قتندداص معدددود مددن شددياطين الدددو  ودندد  اددي 

ت وغدددواص اودددو  ريددد  خوفدددي إلدددى دن تحفدددى ومدددح  الطدددر  والدددنق  بدددين بندددا
بمرير  إلى دن تخف  وتخفى اما كن  مني إ  بمنزلة المددرة مدن السدما  الدرامل 
والبعرة توى تيار الخحم الطاال ا  تعد نفس  بمع زي ا ن  ممن يمدين و  تحودف 
للا دن تبوم مداي اوي  لمخحوب البنان يمين ومن م ح ن م  دن تعترف بفحوي 

كبر وتؤمن بمع زتي التي بعث  من  إلى األسود واألحمدر لتسدتو ب حقدا وتسدوم األ
مددن نددار حددر توظددى   يمدد يا إ  األشددقى إن لددم يتحددل لرديدد  إ  اأمددرار ودبدد  
حمددابد لسددان  إ  دن توقعدد  اددي النددار ادد  رتددى هللا تزابمدد  القامددرة و   مددر 

ا حاحددرة ثددم قطددر الكدد م تقددارب ليدد  نفسدد  التددي إن تدداد  ادد ن نعددا  السدديوف للدد
وتمث  بقو  دبي تمام السيف دمدق إنبات من الكتب اي حددل الحدد بدين ال دد والوعدب 
بددي  المددفابل   سددود المددحابف اددي متددونلن  دد ت الشدد  والريددب اومددا تحقددق 
تحريف القوم حر ص والم مقدار المديظ الداي دخر دص وسدمر يدال المقالدة التدي يقطدر 

 يو البادي بلال المناقشة والبادي دظوم من  وانبلا الدم ورده دنص
ر ر إلى خداتص وتنحى تن طريق قراتص وتودم دن الددير ديدرل والقددر تودى حكدم 
الوق  قدرل ودنص دحق بقو  القابد  لحنلدا معدرب ودت دب مدن اا دن إتدراب غيريدا 
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موحون االتف  إليص وقا  ديلا المتولب اي قدحص والخارج تما نسدب إليدص مدن مدفحص 
الزيادة اي السباب والتطفيف ادي كيد  ال دواب وديدن تودم الشديوخ تندد  لد  ما يال 

الشباب دما كان األحسن ب  دن تتر  ياا الراث وتعوم دخا  توى الشعث وتحوم كما 
زتم  دن  السيد وتزكو توى الميظ كما يزكو توى النار ال يد دمدا تعودم دندي معيند  

من المسال  دما دنا ودند  لومود  كاليددين اي تشييد الممال  ورايق  ايما تسوكص لنفعلا 
واي تشييدل كالركنين األشدين ومدا درا  تبتندي ادي األكثدر إ  بتحدو   سددي الداي 
لي  خوقص توي وحعفص الاي لي  دمرل إلي توى دن دشلى الخمدور دنحفلدا ودقدوه 
ال فون دحعفلا ودزكى النسديما  دتولدا وددنفلدا ويدال سدادا  العدرب تعدد الد  مدن 

األظلددر وحسددنلا األشددلر ولددو دندد  تقددو  بالفمدداحة وتقددف اددي يددال السدداحة  احددولا
ألسمعت  اي ال  مدن دشدعاريم ودتحفتد  بمدا يفخدرون بدص مدن آثداريم وكدال  تيبد  
سواد خوقتي التي دكسبلا الحب حوية مبم  مبمة حدب القودوب والحددق ايدا ا ويدا 

ى يال النسبة ما تبتني بدص لوح ر األسود من يال الح ة البابرل والكرة الخاسرل وتو
 من اقر األنبيات وا  الحكمات توى دن إط قا  معرواي معرواة وسطوا 

دمدددري ادددي و دددول األتددددات المكسدددواة مكشدددواة ا سدددتمفر هللا ممدددا ادددرط ادددي مقالددد  
والتقوي  من توابد احتمال  ا  تشم  بنا األحداد و  تسوط بفرقتنا المفسدين ادي 

سدداد واغحدد  اةن مددن خي بدد  بعدد  يدداا المدد  و  األر  إن هللا   يحددب الف
تش  دني قسيم  ولو قي  ل  يا داود إنا  عونا  خويفدة ادي األر  وإن دبيد  إ  دن 
تلدد وت رد الشمب وتحدد اااكر محونا من اليد الشدريفة السدوطانية الموكيدة المؤيديدة 

يفلا وقوملدا و  ديد هللا نعملا و ازه باأحسان شديملا وديقدظ ادي اة دا  واةمدا  سد
تط  مشايد المدح من دنسلا و  دخوى قراب  البا  والكرم من قيام خمسلا ا قسم 
من ب سص بالوي  وما وسق ومن بشر طوعتص بالقمر إاا اتسق لو ت اور األسدد والظبدات 
بتو  اليد لوردا باألمن اي منل  ورتعا اي رو    ي ل  ولو ل د  إليلدا النلدار لمدا 

 الوي  بز در دو الويد  لمدا غودب تودى خيطدص األسدود الخديط األبدي  راتص بمشيبة هللا
من الف ر وتوى ال  اما ينبمدي لندا بدين تود  األنامد  غيدر سدوو  األدب والمعاحددة 
توددى محددو األزمددا  والنددوب وا سددتقامة توددى الحددق و  تددوج والحددديث مددن تودد  

 تعدالى يطوعد  الراحة تن البحر و  حرج يال نميحتي إلي  والددين النمديحة وهللا
توى معاني الرشد المريحة وي ع  بين  وبين المي ح ابا مستورا وينسي  ما تقددم 
من القو  وكان ال  اي الكتاب مسطورا اعند ال  نك  السديف طرادص وقبد  خديعدة 
القوم قاب  ألمر ما  دة قمير دنفص ودمس  تدن المشداغبة خيفدة الزلد  اد ن السديوف 

لددا الحدعيف ال بددار البددازغ ادي ليدد  المددداد ن مدا وكددم اددي معروادة بالخودد  ثدم قددا  دي
الن وم غرار لقدد تظومد  مدن دمدر دند  البدادي بظومدص وتسدور  إلدى ادتل بداب دند  
السابق إلى اتل ختمص وقد الم  اةن ما اكر  من دمر اليد الشريفة ونعم ما اكر  

قولد  األحسدن ودحسن بما دشر  وما دنسانيص إ  الشيطان دن داكرل وقد تمااو  تن 
ورددت  إلى دم  الدواة كي تقر تينلا و  تحزن وس ل  هللا تعدالى دن يزيدد محاسدن 
تو  اليد العالية تماما توى الاي دحسن ا نلا اليد التي لو دثر التقبي  اي يد منعم لمحدا 
بددرا م كفلددا التقبيدد  والراحددة التددي تسددعى القوددوب لموثلددا ولميثلددا اي يبددص التدد مين 

 والت مي 
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ألنام  التي توملا هللا بالسيف والقوم ومكنلا من رتبتي العوم والعوم ودار  بكرملا وا
آما  العفاة بعدد دن و  ولدم ولدو  دن يداا المحدمار يحديق تدن ومدفص السدابق إلدى 
غاية الخم  وم دل الاي إاا  ر ايوص ود الفح  لو تمس  منص بالفح  ألطو  اةن 

حلا و  ينكدر لمثولدا إن دنطقد  المدام  اي اكر م ديا األوحل ودامح  ادي مدد
ا امل ثم إن  بعدما تقدم من القدو  المزيدد والم ادلدة التدي تدز دمريدا تودى الحديدد 
دقرر  دن  دننا لومو  كاليدين ولم تقر دينا اليمين واي آااقص كالقمرين ولدم تداكر ديندا 

يددرد  الواحددحة ال بددين ومددا يشددفي حددناي ويددروي مددداي إ  دن يحكددم بيننددا مددن  
حكمددص و  يددتلم المددص ايظلددر دينددا المفحددو  مددن الفاحدد  والمخدداو  مددن الخدداا  
ويقمددر تددن القددو  المندداظر ويسددتريل المناحدد  وقددد رديدد  دن يحكددم بيننددا المقددام 
األتظم الاي دشر  إلى يددل الشدريفة وتوسدو  بمحاسدنلا الوطيفدة ا ندص مالد  زمامندا 

لاي ما يوه لولوه وماحب دمرنا ومنش  غمامنا وممرف ك منا وحام  دتبابنا ا
ونلينا وتاا ما ح  مداحبكم ومدا غدوه ليفمد  األمدر بحكمدص ويقددمنا إلدى م وسدص 
الشريف ايحكم بيننا بعومص اقدم خيرة هللا توى ال  ا شتراط وق  بعد تقبيونا األر  
لص اي ال  البساط خمدمان بمدى بعحدنا تودى بعد  اداحكم بينندا بدالحق و  تشدطط 

ى سوات المراط انشط القوم ارحا ومشى اي در  الطر  مرحا وطدرب وايدنا إل
للاا ال واب وخر راكعا ودناب وقدا  سدمعا وطاتدة وشدكر هللا تودى يدال السداتة يدا 
برد اا  الاي قال  توى كبدي اةن ظلر ما تبميان وقحي األمر الاي ايص تسدتفتيان 

بد  مثد  خبيدر ثدم تفامد  تودى وحكم بيننا الدردي المنيدر ونب ندا بحقيقدة األمدر و  ينب
ال  وتراحيا توى مدا يحكدم بدص المالد  وكدانوا دحدق بلدا وديولدا وانتبدص الممودو  مدن 
سدنة اكدرل وطدالر بمددا اخدتو  سدواد يددال الويودة ادي سدرل وهللا تعددالى يدديم ديدام مو نددا 
السوطان التي يي نظام المفاخر ومقام المدقثر وغدوث الشداكي وغيدث الشداكر ويمتدر 

قامص الاي   تكسر األيام مقدار ما يو  ابر و  ت بر ما يو كاسدر إن شدات بظ   م
هللا تعالى تم  رسالة الشيخ  ما  الدين التي كشف بلا تن قناة الممايرة ودتى ايلدا 
بك  مثا  لي  لص مثي  ووسملا بماحب حماة ا طاتص تامدي األدب وويدب هللا لدص 

يا  ابيد  الشديخ مدفي الددين اداا يكودؤ توى الكبر إسماتي  نر ر إلى دبيدا  البدديع
 تاالي ويولملم تالي اقد ار وا كربي باكريم

الشديخ مددفي الدددين غداير النددا  اددي الددتات لعاالددص ومددا اا  إ  دن العداو  مددا بددرح 
ممتز ا باكر األحباب اكوما كدرروا تالدص واكدروا دحبابدص ار دوا كربدص بدال  الداكر 

ديعيتلم وبي  الشيخ تدز الددين ادي بديعيتدص تمداير والعميان لم ينظموا ياا النوة اي ب
الحا  حتى لونوه ابة دمبح  منتظرا ديام ومولم دما الشرح اي نوة الممدايرة اقدد 

ولكن غاير بلا  طا  والك م اي بي  تز الدين يحيق تنص الم ا  ا نص نظم الممايرة
ر الندا  ادي حدب األالام وما دراندا مدن تقدادة بيتدص غيدر اأبلدام وبيد  بدديعيتي دغداي

الرقيب اما درال دبسط آمالي بقربلم النا  قد د معوا توى ام الرقيب وغدايرتلم ادي 
مدحددص لمعنددى ومددا اا  إ  دننددي لمددا درال دتحقددق دنددص مددا ت ددرد لومراقبددة إ  وقددد توددم 

 بزيارة الحبيب اانظر إلى حسن الممايرة وغرابص المعنى وحسن التركيب
ايي  الوقات بلم يا تاالي وكفدى بداا ادي القسدم التدايي  يدو اكر التايي  وهللا ما طا  ت

دن ياي  الناظم دو الناثر ك ما بعد تمامص وحسن السكو  تويص ب موة تحقدق مدا قبولدا 
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من الكد م وتزيددل توكيددا وت دري م دره المثد  بزيدادة التحقيدق والفدرق بيندص وبدين 
والتدايي  لدم يفدد غيدر تحقيدق التكمي  دن التكمي  يدرد تودى معندى يحتداج إلدى الكمدا  

الك م األو  وتوكيدل ومن دتظدم الشدوايد تويدص قولدص تعدالى وقد   دات الحدق وزيدق 
الباط  إن الباط  كان زيوقا اال موة األخيرة يي التايي  الداي خدرج ك مدص مخدرج 
المثدد  السددابر ومثوددص قولددص تعددالى الدد   زينددايم بمددا كفددروا ويدد  ن ددازي إ  الكفددور 

خيرة يي تايي  خرج اي الك م مخرج األمثا  التي لي  للا مثيد  وقولدص اال موة األ
تعالى إن هللا اشتره من المؤمنين دنفسلم ودمواللم ب ن للدم ال ندة يقداتوون ادي سدبي  
هللا ايقتوون ويقتوون وتدا تويص حقا اي التدوراة واأن يد  والقدرآن ومدن دوادى بعلددل 

ن دحديما قولص تعالى وتدا تويص حقدا اد ن الكد م من هللا افي يال اةية الشريفة تايي 
كان قد تم قب  ال  وحسن السكو  تويدص واةخدر قولدص تعدالى ومدن دوادى بعلددل مدن 
هللا اخرج ياا الك م مخدرج المثد  السدابر ووقدر الد  ادي السدنة الشدريفة ويدو قدو  

مدن يدم النبي من يم بحسنة اوم يعمولا كتب  لدص حسدنة وإن تمولدا كتبد  لدص تشدرا و
 بسيبة اوم يعمولا لم تكتب تويص

وإن تمولا كتب  تويص سديبة واحددة و  يلود  تودى هللا إ  يالد  اقولدص   يلود  تودى 
ايدص مخدرج األمثدا   هللا إ  يال  يو التالي  الاي تتعوق الب غة ب ايالص وخرج الك م

بمسدتبق دخدا   وياا التالي  انفرد ب خرا ص مسوم ومن ياا الباب قو  النابمة ولسد  
تومددص توددى شددعث دي الر ددا  الملدداب اتفددق ديدد  البدددير توددى دن قولددص دي الر ددا  
الملاب من دحسن تايي  وقدر ادي شدعر ألندص خدرج مخدرج المثد  ومثودص قدو  بعد  
العرب ودتوا نزا  اكن  دو  ناز  وت م دركبص إاا لم دنز  اع دز يداا البيد  كودص 

بعحلم اي ياا الباب حيث قا  مدقت  الدود  تايي  ويو اي غاية الكما  ولقد دحسن
دبمي الوما  ولي  المكااب كالمادق ا ازيتموني بطو  البعداد وكدم دخ د  الحدب 
من واثق اك  مدن ت دزي البيتدين تدايي  وخدرج الكد م ايلمدا مخدرج المثد  ودحسدن 
منص قو  الحطيبة نزور اتى يعطي توى الحمدد مالدص ومدن يعدط دثمدان المحامدد يحمدد 

ز البي  كوص تايي  خرج مخدرج المثد  ومددر البيد  اسدتق  بدالمعنى المدراد ا ن ت 
توددى انفددرادل وايددص ديحددا مددر اتمددالص بددالع ز تعطددف حسددن اددي قولددص يعطددي ويعددط 
وبالتعطف مار بين الع ز والمدر م حمة وم تمة شديدة ورابطة وثيقة قا  ابدن 

كمدا دن المددر إاا انفدرد  دبي األمبر ت ز ياا البي  إاا انفرد اسدتق  مدث  وتدايي 
استق  بالمعنى المقمود من  موة البي  والمر  المطودوب مدن التمثيد  ديحدا وقد  
دن يو ددد بيدد  بددين مدددرل وت ددزل مثدد  يدداا الددت حم توددى اسددتق   كدد  قسددم بنفسددص 
وتمددام معنددال ولفظددص ومددن التددايي  الحسددن قددو  دبددي الشدديص ودينتنددي ا يندد  نفسددي 

ن يكرم اع ز البي  كوص تايي  اي حدمنص مطابقدة لداكرل تامدا ما من يلون توي  مم
اللوان والكرامة ومدن بددير التمثيد  قدو  ابدن نباتدة السدعدي لدم يبدق  دود  لدي شديبا 

 دؤموص تركتني دمحب الدنيا ب  دم 
ا نص استواى ما درادل من المددح ادي الشدطر األو  ثدم احتداج إلدى تتمديم البيد  ودراد 

تقددم ايدص استحسدانا وتوكيددا ا خر دص مخدرج المثد  السدابر إتمامص بتكدرار المعندى الم
حيث قا  تركتني دمحب الدنيا ب  دم  ليحم  ما درادل من التوكيد وزيدادة المعندى 
ألن المدح إاا خرج مخرج المثد  كدان دسدير ادي األر  قدا  ابدن دبدي األمدبر يداا 
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دون مبومدص  البي  إن نظر ايص إلى قدو  دبدي الطيدب المتنبدي تمسدي األمداني مدرتى
امدا يقددو  لشديت ليدد  الدد  لدي ابيدد  ابدن نباتددة داحدد  مدن بيدد  المتنبدي ألنددص دحسددن 
األدب مر ممدوحص إا لم ي عوص اي حيز من يتمنى شيبا و ع  ادي قدرتدص و دودل مدا 
يبوددم مادحددص كدد  دمنيددة اوددم يبددق لددص دمدد  وإن كددان اددي بيدد  المتنبددي زيددادة مددن  لددة 

ارة ادي الوفدظ بقولدص تمسدي األمداني مدرتى افدي المبالمة اي قولص دون مبومص واسدتع
بي  ابدن نباتدة دن كد  مدا  عودص المتنبدي لممدوحدص  عودص ابدن نباتدة لمادحدص مدر زيدادة 
المبالمددة اددي المدددح بكونددص دخر ددص مخددرج المثدد  السددابر كمددا بينددا الددو دشددلر ودسددير 

بي  ابدن  ودبقى وإاا ت م  الناظر اي البيتين و د معنى بي  المتنبي بكمالص اي مدر
نباتة ألن حام  بي  المتنبي دن الممدوح قدر تودى كد  األمداني ويداا قدد اسدتق  بدص 
مدر بي  ابن نباتة والع دز مودزوم مددرل ألن مدن ندا  كد  دمد  مدحب الددنيا بد  
دم  غير دن ابن نباتدة لكوندص دخدرج الع دز مخدرج المثد  مدار ك ندص اسدت نف معندى 

مددر كونددص زاد بدد ن  عدد  لومددادح مددا  عوددص آخددر مسددتق  ب ميددر معنددى بيدد  المتنبددي 
المتنبدي لوممددوح ويدداا غايدة ادي حسددن األدب وقدد تددر ل بيد  ابدن نباتددة تودى بيدد  
المتنبي من و ول انتلى ك م ابن دبي األمبر اي النقد الحسن الاي قررل تودى بيد  
دبي الطيب وبي  ابن نباتة وقد يختوط توى بع  النا  يدال األبدواب األربعدة ويدي 

اأيما  والتايي  والتمكين والتكمي  والفرق ظداير اد ن اأيمدا    يكدون إ  ادي  باب
الكومة التي ايلا الروي وما يتعوق بص ويو ديحا مما ي تي بعدد تمدام المعندى كالتكميد  
والتددايي  ودمددا التمكددين اوددي  لددص مدددخ  اددي يددال األبددواب ألنددص تبددارة تددن اسددتقرار 

د معندى البيد  بد  إاا حداا  نقدص معندى البيد  ألنلدا القااية اي مكانلدا ألنلدا   تزيد
ممكنة ادي قواتددل ودمدا التكميد  ا ندص وإن دتدى بعدد تمدام المعندى الدو يفدارق اأيمدا  
والتايي  من و لين دحديما كوندص يد تي ادي الحشدور والمقداطر واأيمدا  والتدايي    

 يكونان إ  اي المقاطر دون الحشو
تن معنى الك م المتقدم والتكمي    بد دن ي تي بمعنى  واأيما  والتايي    يخر ان

يكم  المر  توى التكمودة المتقدمدة إمدا تكمدي  بدديعيا دو تكمدي  تروحديا والتدايي  
يفارق اأيما  لكونص يزيد توى الكومة التي تسمى إيما  ويستوتب غالبا ت ز البيد  

اودم تددم لدي وغيدر هللا لدم وبي  مفي الدين اي التايي  ا لاة تيف بالحبيدب محد  
يدددم والعميددان مددا نظمددوا يدداا النددوة اددي بددديعيتلم وبيدد  تددز الدددين المومددوي تددايي  
تيشي ورزقي قسمة حمو  اي دو  الخوق واألرزاق بالقسم وبي  بديعيتي وهللا مدا 
طا  تايي  الوقات بلم يا تاالي وكفى باا اي القسم اقولي وكفدى بداا ادي القسدم يدي 

تددي  ددات  بعددد تمددام الكدد م وحسددن السددكو  تويددص واشددتمو  توددى معنددال ال موددة ال
وزادتص اي القسدم تحقيقدا وتوكيددا و در  م دره المثد  الداي مدا ي داره ادي شدراص 
وكمالص ودما لفظة التايي  التي يي تسمية للاا النوة المقمود افا  الشيخ تز الددين 

ة التدايي  و  وقدر للدا ادي ايلا لفظة طا  ا نني لو لم داكر الطو  مدا ترشدح  توريد
القووب مواقر ا ن الطو  من لوازم األايا  وطوي  ايد  الوقدات ادي البيد  مدن دلطدف 
ا ستعارا  وقولي يا تاالي يو التكمي  الاي ي تي اي الحشو وقد تقددم الكد م تويدص 

 وتقرر
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اكر التفويف خشن دلن دحزن اارح امنر اتط دن  اوف د دد وف رقدق شدد حدب لدم 
ت موتص او دتص نوتا لم يفد غير إرشاد ناظمص إلى طرق العقادة والشداتر إاا  التفويف

كان معنويا وت شدم مشداقص تقمدر يددل تدن التطداو  إلدى اختدراة معندى مدن المعداني 
المريبة وت فول حسان األلفداظ ولدم يعطدف تويدص برقدة وتد نف كد  قريندة مدالحة دن 

يسدعني غيدر تشدرير الطبداق ادي تسكن لص بيتا ولكن شروة المعارمدة مودزم بدص ولدم 
بيتص ويو اي الومة مشتق من الثوب المفوف الاي ايدص خطدوط بدي  والمدراد توويندص 
ونقشص ومن ظريف قو  ابن قاحي ميوة بعيشي دلم دخبركما دنص اتى توى لفظدص بدرد 
الك م المفوف والتفويف اي المناتة تبارة تن إتيان المتكوم بمعان شتى من المدح 

ر ال  من الفنون واألغرا  ك  ان اي  مودة مدن الكد م منفمدوة تدن والمز  وغي
دختلددا مدددر تسددداوي ال مودددة ادددي الوزنيدددة ويكدددون بال مودددة الطويودددة دو المتوسدددطة دو 
القمدديرة ودحسددنلا ودبوملددا ودمددعبلا مسددوكا القمددار امثددا  مددا  ددات منددص بال موددة 

 ودكرم شاارالطويوة قو  النابمة ودتظم دح ما ودكبر سيدا وداح  مشفوتا 
وبال موة المتوسطة قو  دبي الوليدد بدن زيددون تدص دحتمد  واحدتكم دمدبر وتدز ديدن 
وا  دخحر وق  دسمر ومر دطر ومثا  مدا  دات بال مودة القمديرة قدو  دبدي الطيدب 

إحم  ت  دس  دتد زد يف بف تفح  ددن سر م  دقد  مدن  المتنبي دق  دن  دقطر
تطات دقطر من اأقطاة احمد  مدن قدوللم حمودص اأقالة اي العثرة دن  من اأنالة واة

توى ارسص ت  من ا سدتع ت والعودو دسد  مدن السدوو دتدد دي دتددني إلدى موحدعي 
مددن ال ددوابز زد دي زدنددي ممددا كندد  دتلدددل مندد  يددف مددن اللشاشددة ويددي التلودد  
والبشددر مددن بددف البشاشددة ويددي البشددر وط قددة الو ددص تفحدد  مددن األاحددا  ادن دي 

سر من التسري ويو دن يعطيدص  اريدة يتسدرايا مد  مدن المدوة  قربني إلي  وقولص
ولم دقمد بح  يال األلفاظ إ  إيناسا تدزو  بدص وحشدة العقدادة تدن المت مد  اد ن يدال 
ال موة ما استول  تويلا تقادة التركيب إ  لكدون كد  كومدة منلدا اعد  دمدر ولدم يد   

توى ياا المنوا  نسد  اي ال موة القميرة توى يال المفة شيت من اميل الك م و
دمحاب البديعيا  وباا المستعان وبيد  الشديخ مدفي الددين رحمدص هللا دقمدر دطد  
اتا  اتار س  خ  دتن خن ين تن تراق كف ل  لم وياا النوة ما نظمص العميدان 
وبي  الشيخ تز الددين ادوف دزف انظدم دنثدر خدص تدم دادد اتتدب ددر دبدرق ارتدد 

ا نحد  مدن ال بدا  ولكدن ال بدا  نحتد  مندص وبيد  احح  اب  لم يداا البيد  بيد  مد
بديعيتي خشن دلن احزن اادرح امندر اتدط دند  ادوف ا دد وف رقدق شدد حدب لدم قدد 
تقدم قولي لوعاا  وهللا ما طا  تايي  الوقات بلدم يدا تداالي وكفدى بداا ادي القسدم ولمدا 

 قرر  لص ال  قو  لص اي بي  التفويف إن شب  تخشن اي تال  وإن
وإن شب  تحدزن وإن شدب  تفدرح وإن شدب  تمندر وإن شدب  تعطدي وإن شب  توين 

شب  تفوف العدا  وت يدد نقشدص وتوشديتص وترقدق ايدص دو تشدد معندال دن الكد  بالنسدبة 
إلى مدق المحبة سل  ولكن النكتة اي قولي لص دتني لوعاا  حدب لدم يعندي إاا حدب 

ر كيف تفت  األكباد وما لم يعد ال  ك ني دقو  لص من لم يب  والحب يقرة قوبص لم يد
دحوى قو  الشيخ شرف الدين بن الفار  مخاطبا لعاالص دة تن  تعنيفدي واق طعدم 

 اللوه ا اا تشق  ابعد ال  تنف
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اكددر المواربددة يددا تدداالي دندد  محبددوب لدددي ادد  تددوارب العقدد  منددي واسددتفد حكمددي 
اكر ابدن المواربة برات ملموة وبات موحدة ويي مشتقة من األرب ويي الحا ة لكن 

دبي األمبر دنلا مشتقة من ورب العرق بفتل الواو والرات إاا اسد الو ورب بكسدر 
الددرات كدد ن المددتكوم داسددد مفلددوم ظدداير الكدد م بمددا دبدددال مددن ت ويدد  باطنددص وحقيقددة 
المواربددة دن يقددو  المددتكوم قددو  يتحددمن مددا ينكددر تويددص ايددص بسددببص ويتو ددص تويددص 

استححددر بحاقددص و لددا مددن الو ددول التددي يمكددن  المؤاخدداة ادد اا حمدد  اأنكددار تويددص
التخوص بلا من تو  المؤاخاة إما بتحريف كومة دو تمدحيفلا دو بزيدادة دو نقدص دو 

الحدروز وإن يد   غير ال  ا ما شدايد مدا وقدر مدن المواربدة بدالتحريف اقدو  تتبدان
من  كان مدروان وابندص وتمدرو ومدنكم ياشدم وحبيدب امندا حمدين والبطدين وقعندب 

دمير المؤمنين شبيب اوما بوم الشعر يشاما وظفر بص قا  دن  القابد  ومندا دميدر ومنا 
المؤمنين شبيب اقا  يا دمير المؤمنين ما قو  إ  ومنا دمير المؤمنين شبيب ادتخوص 
بفتل الرات بعد حملا وياا دلطف مواربة وقع  اي يداا البداب وشدايد الحداف قدو  

ين الرشيد يا يا للا لقد حاة شعري تودى دبي نوا  اي خالمة  ارية دمير المؤمن
 بابكم كما حاة حوي توى خالمص

اوما بوم الرشيد ال  دنكر تويص وتلددل بسببص اقا  لدم دقد  إ  لقدد حدات شدعري تودي 
ااستحسن الرشيد مواربتص وقا  بعد  مدن ححدر  بابكم كما حات حوي توي خالمص

بة ي تي اي دبيا  البديعيا  ياا بي  قوع  تينال ا بمر وشايد التمحيف اي الموار
ويع بني قو  الشيخ تز الدين الموموي اي المواربة من غير البديعية لما بومص وااة 
القاحي اتل الددين بدن الشدليد وكدان القاحدي ادتل الددين يدر ل  اندب الشديخ شدم  
الدين المزين توى الشيخ تز الدين لبم  كان اي خاطرل    ستحقاق دمشق قالد  

عنال اي اا الزمان بين اندم  ال درح واسدتراح  ااتدي مدن الفدتل والمدزين لنا مقا  م
وبي  الشيخ مفي الدين الحوي اي بديعيتص ألن  تندي دخدص الندا  منزلدة إا كند  
دقدريم تندي توى السوم المواربة اي دخص يريد بلا دخ  بالسين الملموة ودقدريم 

دريم بالتمدحيف ويداا الندوة لدم يريد بلدا دقداريم بالداا  المع مدة والمواربدة ادي دقد
ينظمدص العميدان ادي بدديعيتلم وبيد  الشديخ تدز الددين المومدوي ألند  دادتل ايندا ادي 
مواربة وبالتعق  منسوب إلى النعم مراد الشيخ ب اتل دقبل وبالتعقد  التمفد  وقدا  ادي 
شددرحص إنددص دراد بددالنعم الددنعم ويددو اسددم  ددامر لغبدد  وغيريددا ودراد بددال  المواربددة 

ريف ديحا سومنا لص الد  ولكدن لدم در ادي بيتدص قبد  المواربدة معندى يسدت ن  بدص بالتح
الاوق وبي  بديعيتي دنا مستمر ايص تودى مدا تقددم مدن خطداب العداا  يدا تداالي دند  
محبوب لدي ا  توارب العق  مني واستفد حكمي قولي لوعاا  دن  محبوب لدي من 

ون والمدراد بوفظدة تدوارب تدوازن لص ددندى اوق يفلدم مندص دن مدرادي المواربدة بم ند
والمعنددى قبدد  المواربددة مسددتقيم ويددو اددي غايددة الكمددا  وإاا حمددو  المواربددة مددار 
البي  يا تاالي دند  م ندون لددي اد  تدوازن العقد  مندي واسدتفد حكمدي ودنتقد  مدن 

 ميمة المدح المقبو  إلى ميمة الل و المريل
و ددودل تنددد ديد  الدداوق كالعدددم  اكدر الكدد م ال دامر  مددر الكدد م إاا لدم تمددن حكمتدص

الك م ال امر يو دن ي تي الشاتر ببي  مشتم  توى حكمة دو وتظ دو غير ال  من 
الحقددابق التددي ت ددري م ددره األمثددا  ويتمثدد  الندداظم بحكملددا دو وتظلددا دو بحالددة 
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تقتحي إ رات المث  كقو  زيير بن دبي سومى ومن ي  اا اح  ايبخ  بفحوص توى 
ويامم وقو  دبي نوا  إاا كان غير هللا اي تدة الفتى دتتدص الرزايدا قومص يستمن تنص 

من و ول الفوابد وقو  المتنبي وإاا كان  النفدو  كبدارا تعبد  ادي مراديدا األ سدام 
وبي  الشيخ مفي الدين اي بديعيتص مدن كدان يعودم دن الشدلد مطوبدص اد  يخداف لوددغ 

ص ود درال م دره المثد  مدر مدا النح  من دلم ا نص حمدر ايدص الكد م ال دامر بشدروط
دودة ايددص مددن الحكمددة وزاد توددى الدد  بمددا كسددال مددن ديبا ددة الرقددة ولطددف السددلولة 
وحسن ا نس ام ودمدا العميدان امدا نظمدوا يداا الندوة ادي بدديعيتلم وبيد  الشديخ تدز 

 الدين الموموي ك مص  امر ومف الكما  كما يلي  الشوق دنواتا من الريم
 امر يو دن ي تي الناظم ببي   موتدص حكمدة دو موتظدة دو غيدر قد تقرر إن الك م ال

ال  من الحقابق التي ت ري م ره األمثا  ولي  بين الشطر األو  من البي  وبين 
الشطر الثاني مناسبة و  إيندا  م تمدة ولدم در ل ريدان المثد  دخدو  ادي بداب يداا 

ندد ديد  الداوق كالعددم البي  وبي  بديعيتي  مر الكد م إاا لدم تمدن حكمتدص و دودل ت
حكمدة يدداا البيدد  مددا د ريدد  مثولددا توددى يدداا الددنمط إ  لدديعوم المتدديقظ دن ايددص إشددارة 
لطيفة إلى بي  تدز الددين اد ني قدرر  دن لدي  ادي ك مدص ال دامر مدا يشدعر بحكمدة 

 ت ري م ره األمثا  او ودل تند دي  الاوق كالعدم وهللا المواق
وا ون وا و در نمد  ثبيدرا إثدر تيسدلم المناقحدة اكر المناقحة إني دناقحلم إن دزمع

تعويق الشرط توى نقيحدين ممكدن ومسدتحي  ومدراد المدتكوم المسدتحي  دون الممكدن 
ليؤثر التعويق تدم وقدوة المشدروط اكد ن المدتكوم نداق  نفسدص ادي الظداير إا شدرط 
وقددوة دمددر بوقددوة نقيحددين ومثالددص قددو  النابمددة وإندد  سددوف تحكددم دو تبددايي إاا مددا 

  دو شاب المراب ا ن تعويقص وقوة حكم المخاطب توى شيبة ممكن وتوى شديب شب
المددراب مسددتحي  ومددرادل الثدداني   األو  ألن مقمددودل دن يقددو  إندد    تحكددم دبدددا 
والفددرق بددين المناقحددة وبددين نفددي الشدديت ب ي ابددص دن يدداا البدداب لددي  ايددص نفددي و  

شديخ مدفي الددين ادي المناقحدة إي اب ونفي الشيت ب ي ابص لي  ايدص شدرط وبيد  ال
وإنني سوف دسدوويم إاا تددم  روحدي ودحييد  بعدد المدو  والعددم اتعويدق الشدرط 
بين النقيحين الممكن والمستحي  ظاير والبي  اي غاية الحسن والعميان لدم ينظمدوا 
يدداا النددوة اددي بددديعيتلم وبيدد  تددز الدددين إنددي دندداق  تلددد النددازحين إاا مددا شدداب 

لدرم الشديخ تدز الددين قدرر ادي بيتدص وشدرحص إن شديب العدزم تزمي وشب  شلوة ال
ممكددن وشددباب شددلوة اللددرم مسددتحي  ارديدد  تمددوير شدديب العددزم وإمكانددص وسددب  

 استعارتص اي قالب التشبيص كما تقرر
ايدص دشدكا  اد نلم قدالوا ا سدتعارة يدي ادتدات معندى الحقيقدة ادي  ادي بداب ا سدتعارة

ي شديب العدزم و لدا لومبالمدة ادي التشدبيص وتودى الشيت لومبالمة اي التشبيص ولم در ا
كدد  تقدددير اددالممكن والمسددتحي  اددي بيدد  تددز الدددين ايلمددا نظددر وبيدد  بددديعيتي إنددي 
دناقحلم إن دزمعدوا وند وا و در نمد  ثبيدرا إثدر تيسدلم تعويدق الشدرط تودى الممكدن 

 والمستحي  اي ياا البي  دوحل من الك م تويص وهللا دتوم بالمواب
دو رد الع ز توى المدر دلم دمرح بتمدير المديل للم دلم ديددد دلدم  اكر التمدير

دمددبر دلددم دلددم يدداا النددوة الدداي يددو رد اأت دداز توددى المدددور سددمال المتدد خرون 
التمدير والتمدير يو دخف توى المستمر ودليق بالمقام وقد قسمص ابن المعتدز تودى 
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ة اددي مدددرل دو كاندد  ث ثددة دقسددام األو  مددا وااددق آخددر كومددة اددي البيدد  آخددر كومدد
م انسة للا كقو  الشاتر يوفى إاا ما كان يوم ترمرم اي  يف ردي   يف  ترمرم 
والثاني ما وااق آخر كومة اي البي  دو  كومة منص ويو األحسن كقو  اةخدر سدرير 
إلى ابن العم يوطم و لص ولي  إلى داتي النده بسرير ومثوص تمن  سويمى دن دمو  

ندنا ما تمن  ومثوص سكران سكر يوه وسكر مدامة دني يفيدق مبابة وديون شيت ت
اتى بص سكران وشايد ال نا  اي ياا الباب لوسري الراات يسار مدن سد يتلا المنايدا 

 ويمنى من تطيتلا اليسار
واألكثر دن تكون الكومة التي اي الع ز تين الكومدة التدي ادي المددر لفظدا وإن قبد  

ثالدص اوابددب سدود كالعناقيدد درسدو  امدن د ولدا منددا الوفدظ اشدتراكا زاد الندوة حسدنا م
النفددو  اوابددب والقسددم الثالددث مددا وااددق آخددر كومددة اددي البيدد  بعدد  كدد م اددي دي 
موحر كان كقو  الشاتر سقى الرم  مدوب مسدتل  غمامدص ومدا اا  إ  حدب مدن 
ح  بالرم  يكاا ترف ابن المعتز ياا القسم الثالث من التمددير لكدن قدا  ابدن دبدي 

بر إن ياا التعريدف مددخو  ومددق اد ن ابدن المعتدز قدا  ادي دي موحدر كدان األم
والكومة إاا كان  اي الع ز لم تسدم تمدديرا ألن اشدتقاق التمددير مدن مددر البيد  
ا  بدد مدن زيدادة قيدد ادي التعريدف يسدوم بدص مدن المددخ  بحيدث يقدو  بعد  كومدا  

ا الداي يحسدن دن البي  اي دي موحر كان  مدن مددرل قدا  ابدن دبدي األمدبر ديحد
يسددمى بددص القسددم األو  تمدددير التقفيددة والثدداني تمدددير الطددراين والثالددث تمدددير 
الحشو وقد وقر من القسم األو  اي الكتاب العزيدز قولدص تعدالى دولبد  الداين اشدتروا 
الح لة باللده اما ربح  ت ارتلم وما كانوا ملتدين ومن القسم الثداني قولدص تعدالى 

ب المحسنين ومن القسم الثالدث قولدص تعدالى ولقدد اسدتلزئ برسد  ودحسنوا إن هللا يح
من قبو  احاق بالاين سخروا منلم ما كانوا بص يستلزؤون قا  ابن دبي األمبر واي 
التمدددير قسددم رابددر ايددب تنددص ابددن المعتددز ويددو دن يدد تي ايمددا الكدد م ايددص منفددي 

متعلدد بودى كد   واتترا  ايص إحراب تن دولص كقو  الشاتر ا ن ت  لم تبعدد تودى
من تحد  التدراب بعيدد وقدد  دات قدامدة مدن التمددير بندوة آخدر كمدا اكرندال وسدمال 
التبدي  ويو دن يمير المتكوم األخير مدن ك مدص دو  دو بدالعك  كقدوللم دشدكر لمدن 

 دنعم توي  ودنعم توى من شكر 
قا  ابن دبي األمبر لم دقف للداا الندوة تودى شدايد شدعري اقود  امدبر تودى خودق 
مددن تمدداحبص وامددحب مددبورا توددى داه خوقدد  دمددحاب البددديعيا  نظمددوا القسددم 
الثاني الاي قررل ابن المعتز ويو ما وااق آخر كومدة مدن البيد  دو  كومدة ايدص ويدو 
الاي وقر ا تفاق توى دنص األحسن وبي  الشديخ مدفي الددين رحمدص هللا امدي تحددث 

ا النوة دتندي التمددير مدا تن سري اما ظلر  سرابر القوب إ  من حديث امي يا
برح  السلولة نازلة ب كناف دايالص ا نص سدل  الم خدا ويتعدين تودى األديدب المعندوي 
دن   يتركص ساا ا من نكتة ددبية يدزداد بلدا بل دة اد ن الشديخ مدفي الددين مدر تددم 
تكوفص بتسمية النوة وسبكص اي قالب التوريدة مدن  دن  المدز  لدم يد   بدص إ  سداا ا 

يان ادي بدديعيتلم وحقلدم مدا نسدينا تلدد حدبلم و  طوبندا سدوايم   وحقلدم وبي  العم
لعمدري إن بيد  الشديخ تدز الددين ادي يدداا الندوة دتمدر مدن بيد  المدفي ومدن بيدد  
العميان ا نص مر التمريل بتوريدة التسدمية حودى ندوة التمددير بمكرريدا ادي طرادي 
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الدم وبيد   بيتص ويدو الدم بمددر  مدا  ت دز تاشدقص تدن ومدوص ظداير تدن باحدث
بديعيتي دلم دمرح بتمدير المديل للم دلم ديدد دلم دمبر دلم دلم ديبا ة التوريدة ادي 
ت ز ياا البي  ومدرل   تخفى توى ماحب الداوق السدويم ولدو اسدتق  يداا البيد  

 بنظم نوة التمدير م ردا لم يكن تحتص كبير دمر كبي  الحوي وبي  العميان
حكدديم قددولي لددص مو ددب إا قددا  دشددفقلم تسدد  قودد  اكددر القددو  بالمو ددب دو دسددووب ال

بندداري يددوم اقددديم القددو  بالمو ددب ويقددا  لددص دسددووب الحكدديم ولونددا  ايددص تبددارا  
مختوفة منلم من قا  يدو دن يخمدص المدفة بعدد دن كدان ظايريدا العمدوم دو يقدو  
و بالمفة المو بة لوحكم ولكن يثبتلا لمير من دثبتلا المتكوم وقا  ابن دبدي األمدبر يد

دن يخاطب المتكوم مخاطبا بك م ايعمد المخاطب إلدى كومدة مفدردة مدن كد م المدتكوم 
ايبني تويلا من لفظص ما يو ب تك  معنى المتكوم والد  تدين القدو  بالمو دب ألن 
حقيقتص رد الخمم ك م خممص من احوه لفظص قا  ماحب التوخديص ادي توخيمدص 

مدفة مدن كد م الميدر كنايدة تدن  وإيحاحص القو  بالمو دب حدربان دحدديما دن تقدر
شيت دثب  لص حكم اتثب  اي ك م  تو  المفة لميدر الد  الشديت مدن غيدر تعدر  
لثبددو  الدد  الحكددم وانتفابددص كقولددص تعددالى يقولددون لددبن ر عنددا إلددى المدينددة ليخددر ن 
األتددز منلددا األا  وا العددزة ولرسددولص ولومددؤمنين ادد نلم كنددوا بدداألتز تددن اددريقلم 

يق المؤمنين ودثبتوا ل تز اأخراج ا ثب  هللا تعدالى ادي الدرد توديلم وباألا  تن ار
مدددفة العدددزة ا ولرسدددولص ولومدددؤمنين مدددن غيدددر تعدددر  لثبدددو  حكدددم اأخدددراج 
لومومدواين بمدفة العدزة و  لنفيدص تدنلم انتلددى كد م مداحب التوخديص ومندص قددو  

 القبعثري لوح اج لما توتدل اقا  ألحمون  توى األديم والمراد بص
القيد ارده القبعثري دن األديم يمول لوقيد والفدر  احمد  ك مدص إلدى الفدر  وقدا  
مثددد  األميدددر يحمددد  تودددى األديدددم واألشدددلب امدددرف الوتيدددد بددداللوان إلدددى الوتدددد 

  يخفى توى المت دب مدن حسدن التوطدف وشددة الباتدث تودى  باأحسان واي ياا ما
لص مثو  من يفع  الخير ايقو    ب  اع  الخير إا   يويق بمن لص يمة تالية دن يقا  

داع  الشر والقسم الثداني مدن كد م مداحب التوخديص دن القدو  بالمو دب يدو حمد  
لفظ وقر اي ك م المير توى خ ف مرادل مما يحتموص باكر متعوقص وياا القسدم الداي 
تداولص النا  ونظمص دمحاب البديعيا  كقدو  ابدن ح داج قدا  ثقود  إا دتيد  مدرارا 

قو  كايوي باأليادي قا  طول  قو  دولي  طو  قا  دبرم  قو  حبد  ودادي قو  ث
وحااق البدير دخودوا يداا البداب مدن لفظدة لكدن اد نلم خممدوا بلدا ندوة ا سدتدرا  
بحيث يفرق بينلما ارق دقيق وياا يو الفرق ومن دحسن ما وقر اي ياا النوة قو  

يلم إ  لوحمدى قدار  وقدد بلتدوا محاسن الشوات ولما دتداني العداالون تددمتلم ومدا اد
لما ردوندي شداحبا وقدالوا بدص تدين اقود  وتدار  ودورد الشدلاب محمدود ادي كتابدص 
المسددمى بحسددن التوسدد  إلددى مددناتة الترسدد  بيدد  األر دداني اددي ا سددتدرا  شددايدا 
توى ياا النوة ويو غالطتني إا كس   سمي حنى كسوة دتر  من الوحم العظامدا 

مث  تيني مدق  لكن سقاما قد تقرر دن لفظص لكن خمدص ثم قال  دن  اي اللوه 
بلا دي  البدير نوة ا ستدرا  أل   الفرق بينص وبين القو  بالمو ب ولم يستشدلدوا 
توى نوة ا ستدرا  بمير بيتي األر اني قا  الشلاب محمود اي البيتدين إندص دت بدص 

 معنايما ونظم ايص قولص ويو شايد توى القو  بالمو ب
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قددد نددا  منددي النحددو  وااحدد  دمددوتي توددى الخددد ايحددا اقالدد  بعينددي يدداا ردتنددي و
السقام اقو  مدق  وبالخمر ديحا وبي  الحوي قدالوا سدوو  لبعدد األدف قود  للدم 
سوو  تن محتي والبرت من سقمي اقولدص سدوو  تدن مدحتي يدو حمد  لفدظ وقدر 

ويددو  مدن كدد م الميددر تودى خدد ف مددرادل وبيدد  العميدان دوردول بحددرف ا سددتدرا 
كانوا غيوثا ولكن لوعفاة كما كانوا ليوثا ولكن اي تداتلم ردي  تر  الك م توى يداا 
البي  دليق بالمقدام وبيد  تدز الددين المومدوي قدالوا مددام اللدوه قدو  بمو بدص تسد  
قو  شبابي من يد اللرم لما قا  الشيخ تز الدين بعد تس  شبابي من يد اللدرم تومندا 

إليلا ابن دبي األمبر وقا  إن المخاطب يعك  بلا معنى ك م دنلا الكومة التي دشار 
المتكوم ويو تين القو  بالمو ب وتسد  يندا دحسدن مدن سدوو  ادي بيد  الحودي اد ن 
تس  يقب  ا شترا  ومراد المتكوم ينا دات الس  اعاكسص المخاطدب بسد  الشدباب مدن 

خرج تن موحوتلا اي يد اللرم ونقوص باشترا  التورية إلى الو ص الاي درادل ولم ي
معنى الس  الاي لدم يخدرج تدن الدو لين غيدر دن قدو  المومدوي مددام اللدوه قدو  
 بمو بص لم يخ  من شدة العقادة وبي  بديعيتي قولي لدص مو دب إا قدا  دشدفقلم تسد 
قو  بناري يوم اقدديم اوفظدة تسد  يدي الكومدة المعتمدد تويلدا ادي تكد  معندى كد م 

تكوم دراد السدوو ادي لفظدص تسد  ويدي اعد  دمدر اعاكسدص المتكوم من المخاطب ا ن الم
المخاطب با شترا  ونقولا بالتورية إلى مفة التسوي بالنيران ا ندص لمدا قدا  لدص تسد  
قا  بناري يوم اقدديم ورقدة البيد  وانسد امص   تخفدى تودى ديد  الداوق السدويم وهللا 

 دتوم
  سددتم بحمدد  اكدر الل دو اددي معدر  المدددح وكدم بمعددر  مددح قددد ي دوتلم وقودد

الحديم والددتلم يداا النددوة مدن مسددتخر ا  ابدن دبددي األمدبر ويددو دن يقمدد المددتكوم 
ي دات إنسدان ايد تي ب لفداظ مو لدة ظايريدا المددح وباطنلدا القددح ايدويم دندص يمدحدص 
ويددو يل ددول كقددو  الحماسددي ي ددزون مددن ظوددم ديدد  الظوددم ممفددرة ومددن إسدداتة ديدد  

سوايم مدن  ميدر الندا  إنسدانا اظداير يداا  السوت إحسانا ك ن رب  لم يخوق لخشيتص
الك م المدح بالحوم والعفدة والخشدية والتقدوه وباطندص المقمدود دنلدم ادي غايدة الدا  
وتدم المنعة وظريف قو  بعحلم اي الشريف ابن الش ري يا سيدي والاي يعيدا  
مدن نظدم قددري  يمدده بدص الفكددر مدا ايد  مددن  دد  النبدي سددوه دند    ينبمدي لدد  

مددن موددل يدداا البدداب قددو  ابددن سددنا المودد  اددي قددواد لددي مدداحب داديددص مددن الشددعر و
مدداحب حوددو التدد ني حسددن ا حتيددا  لددو شددات مددن رقددة دلفاظددص دلددف مددا بددين اللددده 

 إلى المل و طيف الخيا  والح   يكفي  منص دنص ربما قاد
قدا  الشديخ زكددي الددين بددن دبدي األمددبر لقدد تشدبث  ب ايددا  القاحدي السددعيد بدن سددنا 

  اي ياا النوة بقولي ايمن ادتى الفقص والكدرم إن ا ندا دكدرم الندا    يمندر اا المو
الحا ة من اوسص ويو اقيص او ا تلاد وقد نص توى التقويد اي درسص ايحسدن البحدث 
توى و لص ويو ب الدخ  توى نفسص والفدرق بدين الل دات ادي معدر  المددح وبدين 

الددا  تودى ندوة مدن دندواة الدام دو لفظدة التلكم دن التلكم   تخودو دلفاظدص مدن الوفدظ 
تويم من احوايا الل و ودلفاظ المدح اي معر  الام   يقر ايلا شيت من الد  و  
تزا  تد  توى ظاير المدح حتى يقرن بلا ما يمرالا تنص وبي  الشيخ مفي الدين 
الحوي من معشر يرخص اأترا   ويريم ويحموون األاه من ك  ملتحم اقولص 
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األاه من ك  ملتحم ينظر إلى قو  الحماسي ي زون من ظوم دي  الظودم ويحموون 
ممفدرة والمدراد بمدا دبطندص الددا  وتددم المنعدة والعميدان لددم ينظمدوا يداا الندوة وبيدد  
الشيخ تز الدين الموموي اي معر  المدح تل ى من قبيوتص دتراحلم بين معمور 

تص ومنر األالام مدن الددخو  ومنلدم الاي دقولص إن الشيخ تز الدين قف  ممراتي بي
إليص ا ني لم د د ايص ما يد  توى م رد المددح و  اقتدرن بدص مدا يمدراص إلدى مديمة 
الل و ب  دقو  ودنا دستمفر هللا إن ياا البي  د ساد دلفاظص مدا دب ايلدا مدن المعداني 
روح ولي  لص بلاا النوة إلمام وبي  بديعيتي وكم بمعر  مددح قدد ي دوتلم وقود  

حمدد  الحديم والددتلم احمد  الحدديم ينظدر إلددى قدو  الحماسددي إا ظدايرل الحوددم سددتم ب
والحسن وباطنص الا  وتدم المنعة ولكن حم  الدتلم يدو المايدة القمدوه ادي ظدايرل 

 وباطنص وهللا دتوم
اكر ا ستثنات تف  القدود اوم دستثن بعديم إ  معاطف دغمدان بداي سدوم ا سدتثنات 

وي إخراج القوي  من الكثير وقد ارة النحاة من الد  استثناتان لموي ومناتي االوم
اي كتبلم اروتا كثيرة والمناتي يو الاي يفيد بعد إخراج القويد  مدن الكثيدر معندى 
يزيد توى معنى ا ستثنات ويكسول بل ة وط وة ويميزل بمدا يسدتحق بدص اأثبدا  ادي 

  ا ن اي يداا الكد م دبواب البدير كقولص تعالى اس د الم بكة كولم د معون إ  إبوي
معنى زابدا توى مقدار ا ستثنات وال  لعظدم الكبيدرة التدي دتدى بلدا إبودي  مدن كوندص 
خرق إ ماة الم بكة واارق  مير الم  األتوى بخرو ص مما دخووا ايص من الس ود 
ةدم وال  مث  قول  دمر المو  بكاا وكاا ا طاة دمرل  مير النا  من دميدر ووزيدر 

 ن اأخبار تن معمية ياا العامي بلال الميمة مما يعظدم دمدر معمديتص إ  ا نا ا
ويفخم مقدار كبريابص بخ ف قول  دمر المود  بكداا اعمدال اد ن ومثالدص قولدص تعدالى 
إخبارا تن نوح تويص الس م اوبث ايلم دلدف سدنة إ  خمسدين تامدا اد ن ادي اأخبدار 

تمليدد تدار ندوح تويدص السد م ادي تن يال المدة بلدال المديمة تلدوي  تودى السدامر ل
الدتات توى قومص وإن اي حكمة اأخبدار تدن المددة بلدال المديمة العظيمدة تعظيملدا 
لكون دو  ما يباشر السمر اكر األلف واأي از اي اختمار ياا الوفدظ بلدال الب غدة 
العظيمة ظاير ا ن لفظ القرآن دخمر ودو ز من قولنا تسعمابة سنة وخمسدين تامدا 

 لقرآن بتقييد حمر العدد الماكور و  يحتم  الزيادةولفظ ا
تويص ومثوص قولص تعالى ا ما الاين شقوا افي النار للم ايلا زاير وشدليق خالددين ايلدا 
مددا دامدد  السددموا  واألر  إ  مددا شددات ربدد  إن ربدد  اعددا  لمددا يريددد ودمددا الدداين 

شدات ربد  تطدات  سعدوا افي ال نة خالدين ايلدا مدا دامد  السدموا  واألر  إ  مدا
غيددر م دداوا ادداا تعددالى لمددا توددم دن ومددف الشددقات يعددم المددؤمن العامددي والكدداار 
استثنى من خووديم اي النار بوفظ مطمدر حيدث دثبد  ا سدتثنات المطودق ودكددل بقولدص 
إن رب  اعدا  لمدا يريدد دي دندص   اتتدرا  تويدص ادي إخدراج ديد  الشدقات مدن الندار 

خددروج للددم مددن ال نددة اسددتثنى مددن خوددوديم مددا ينفددي  ولمددا توددم دن ديدد  السددعادة  
ا سدتثنات حيددث قددا  تطددات غيددر م دداوا دي مقطدوة ويددال المعدداني اددي يددال اةيددا  
الشريفة زابدة تودى ا سدتثنات الومدوي ومدن دمثدا  ا سدتثنات الومدوي ادي الشدعر قدو  

ثنات ادي النميري اوو كند  بالعنقدات دو ب طوملدا لخوتد  إ  دن تمدد تراندي يداا ا سدت
غاية الحسن ا نص تحمن المبالمة اي زيادة مدح الممدوح وال  دن ياا الشاتر يقدو  
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إنددي لددو كندد  اددي حيددز العدددم ألن العددرب تحددرب المثدد  بالعنقددات لكدد  شدديت متعددار 
الو ود لخوت  متمكندا مدن رؤيتدي لدي  لد  مدانر يمنعد  تندي االزيدادة يندا ادي غايدة 

القدرة توي غير ممندوة ويداا غايدة المبالمدة  الوطف ويي قولص إ  دن تمد ا ن  اي
اددي المدددح ومددن ا سددتثنات نددوة سددمال ابددن دبددي األمددبر اسددتثنات الحمددر ويددو غيددر 
ا ستثنات الاي يخرج القوي  مدن الكثيدر ونظدم ايدص قولدص إليد  وإ  مدا تحدث الركابدب 
وتندد  وإ  االمحدددث كددااب ادد ن خ مددة يدداا البيدد  قددو  الندداثر لوممدددوح   تحددث 

لركابب إ  إلي  و  يمدق المحدث إ  تن  وياا الحمدر   يحسدن ادي ا سدتثنات ا
األو  ا نص لو قا  سبحانص وتعالى اوبث ايلم دلف سدنة إ  خمسدين تامدا وتامدا مدل 
لو  توخي المدق اي الخبر وقولص تعالى اس د الم بكة كولم د معون إ  دبودي    

 دق اي الخبريمنر دن يقا  وريطص لو  مراتاة الم
وتوى منوا  ا ستثنات األو  الاي يو العمدة اي ياا البداب نظدم دمدحاب البدديعيا  
ويددو إخددراج القويدد  مددن الكثيددر بزيددادة معنددى بدددير يزيددد توددى معنددى ا سددتثنات ابيدد  
الشدديخ مددفي الدددين الحوددي اكدد  مددا سددر قوبددي واسددتراح بددص إ  الدددموة تمدداني بعددد 

ر خددا  مددن العقدادة ومددرادل ايددص دن كد  شدديت كددان بعدديم ابيدد  مدفي الدددين ينددا غيد
يسرل قب  الفراق ويطيعص تمال إ  الدموة ا نلا دطاتتص ومعنى يال الزيادة الوطيفدة 
  يخفى توى دي  الداوق والعميدان لدم ينظمدوا يداا الندوة ادي بدديعيتلم وبيد  الشديخ 

بلم مدراد تدز تز الدين النا  ك  و  استثنات لي تاروا إ  العاو  تماني اي و 
الدين اي زيادة معنال توى معنى اأستثنات دن تاولدص خدالف اأ مداة وبيد  بدديعيتي 
تف  القدود اوم دستثن بعديم إ  معاطف دغمان باي سوم قا  هللا تعدالى كد  حدزب 
بما لديلم ارحون ياا البي  ما دتوم دنني إاا دطنب  اي ومفص يكدون اأطنداب لشددة 

ألن األمددر توددى حقيقتددص ادد ن زيددادة معنددال توددى معنددى  ارحددي بددص لكونددص نظمددي دو
ا سثتنات وغرابدة دسدووبص وشدرف نسديبص وحسدن انسد امص وسدلولة دلفاظدص ومراتداة 
نظيدرل   تخفدى توددى المنمدف مدن ديدد  األدب ودمدا ترشديل توريددة ا سدتثنات بدداكر 
ي القدود والمعاطف ا ندص مدن النسدما  التدي حركد  القددود والمعداطف والتكميد  بدا

سوم لكون القميدة نبوية اي غاية الكما  والاي دقولص إنص ما يدخ  نظر المت مد  إلدى 
 بي  دتمر منص اي ياا الباب وهللا دتوم بالمواب

اكر التشرير طاب الوقا لا تشرير الشعور لنا توى النقا انعمنا اي ظ للم يداا الندوة 
طابقة التسدمية لومسدمى اد ن دتني التشرير سمال ابن دبي األمبر التودم ودراد بال  م

ياا النوة شرطص دن يبني الشاتر بيتص توى وزنين من دوزان القري  وقاايتين اد اا 
دسقط من د زات البيد   دزد دو  دزدين مدار الد  البيد  مدن وزن آخدر غيدر األو  
كقو  الحريري يا خاطب الدنيا الدنية إنلا شر  الردي وقرارة األكدار دار متدى مدا 

لا دبك  غدا تبا للا من دار ويي قميدة كاموة معرواة اي مقاماتدص دححك  اي يوم
من ثاني الكام  وتنتق  باأسقاط إلى ثامنص اتمير يا خاطدب الددنيا الدنيدة إنلدا شدر  
الرده دار متى ما دححك  اي يوملا دبك  غدا وزيادة القاايتين ظدايرة ووقدر قبد  

 ك م الحريري من ك م العرب اي ياا الباب
الريدداح مددر العشددي تناوحدد  يددوج الرمددا  بكثددبلن شددما  دلفيتنددا نفددري المبدديط  وإاا

لحيفنا قب  القتدا  ونقتد  األبطدا  اد ن يداا الشداتر لدو اقتمدر تودى الرمدا  والقتدا  
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لكان الشعر من الحرب الم زو المرا  من الكام  ويدو وإاا الريداح مدر العشدي ي 
فنا قب  القتا  ا اا دتمم  البيتين مارا تناوح  يوج الرما  دلفيتنا نفري المبيط لحي

من الحرب التام المقطوة منص ومار لك  بي  من ياين البيتين قاايتان و  شد  دن 
ياا النوة   ي تي إ  بتكوف زابدد وتعسدف ا ندص را در إلدى المدناتة   إلدى الب غدة 

دن  والبراتة إا وقوة مث  ياا الندوة ادي الشدعر مدن غيدر قمدد لدص ندادر و  يحسدن
يكون اي النثر ا ندص مدا يقدر ايدص إ  ترمديعا و  يظلدر حسدنص إ  ادي الدنظم ألن ايدص 
ا نتقا  من وزن إلى وزن آخر ايحم  بال  من ا ستحسان ما   يحسن ادي النثدر 
ألن النثدر تودى كد  حدا  كد م مسدد وة لدي  ايدص انتقدا  مدن وزن إلدى وزن ودوسددر 

ر مستعم  تاما وم زوا ومشدطورا ومنلوكدا البحور اي ياا النوة الر ز ا نص قد وق
ايمكن دن يعم  لوبي  منص دربر قواف ا اا دسقط  ما بعدد القاايدة األولدى بقدي البيد  
منلوكا ا اا دسقط  ما بعد الثانية بقي البي  مشطورا ا اا دسقط  ما بعد الثالثة بقي 

الحرير األندلسدي م زوا وإاا لم تسقط شيبا كان تاما وألبي تبد هللا محمد بن  ابر 
ناظم البديعية اي غير بديعيتص الماكورة ينا يرنو بطرف ااتر ملما رنا الو المنى   
دنتلي تن حبص يلفو بممن ناحر حوو ال نى يشفي الحنا   مبر لي تن قربدص لدو 
كان يوما زابري زا  العنا يحوو لنا اي الحب دن نسمى بص دنزلتص اي ناظري لما دندا 

يح  تن مبص الال األبيا  من الر ز التدام ويدو الحدرب األو  مندص قد سرنا إا لم 
 ا اا تركتلا توى حاللا الي

من التام وإاا دسقط  من البي  األو    دنتلي تن حبص ومن الثاني   مبر لي تن 
قربص ومن الثالث اي الحب دن نسمى بص ومدن الرابدر إاا لدم يحد  تدن مدبص مدار  

مدن البيد  األو  قولدص الدو المندى إلدى آخدرل ومدن من الر ز الم زوت وإن دسقط  
الثاني يشفي الحنا إلى آخرل ومدن الثالدث يحودو لندا إلدى آخدرل ومدن الرابدر قدد سدرنا 
إلى آخرل مار  من الر ز المشطور وإن دسقط  من األو  قولدص ملمدا رندا ومدن 
الثدداني حوددو ال نددى ومددن الثالددث زا  العنددا ومددن الرابددر لمددا دنددا مددار مددن الر ددز 
المنلو  ولكدن القدوة ادي الد  والمكندة ادي موكدة األديدب دن يد تي بالتشدرير ادي بيد  
واحد وياا يو المطووب من نظام البديعيا  أل   ا ستشلاد ب بيداتلم تودى كد  ندوة 
  سيما الموتزم بتسميتص توى المديمة ا ندص لدو  دات بالتسدمية والندوة ادي بيتدين بطد  

  وبيدد  الشدديخ مددفي الدددين اوددو رديدد  حكددم التوريددة وخددرج تددن شددروط البددديعيا
ممابي تندما رحووا رثي  لدي مدن تداابي يدوم بيدنلم يخدرج لدص مدن يداا البيد  اودو 
ردي  ممدابي رثيد  لدي مدن تداابي ويدو م دزوت الم تدث وبيتدص تندد العروحديين 
الددبطن منلددا خمدديص والو ددص مثدد  اللدد   وقددد تعددين إيددراد مددا نظمددص دبددو تبددد هللا 

رحيم قد واى ووقدى اعدم نفعدا     المعارحة ويما واف كريمالحرير اي البيتين أل
اكم حرا شفى اقم اقم بنا اوكم اقرا كفى كرما و ود تو  األيادي قد مدفا اقدم دقدو  
لو اختمر العميان ياين البيتين ودحااويما إلى ما اختمرول من البدير لكان د م  

نداظم ايلمدا دتندي البيتدين بلم ا نلم دسقطوا مدن دندواة البددير نحدو السدبعين وقمدد ال
دندد  إاا دسددقط  مددن البيدد  الكومددة الموازنددة لفعوددن مددن آخددر كدد  نمددف ويمددا قولددص 
ووقى وقولص اكم مار الوزن من الحرب األو  من البسيط ويو التام إلدى الحدرب 
الثالث منص ويو الم زو ألنص قدد حداف مندص  دزتا مدن آخدر كد  نمدف امدار واف 
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كددم حددرا شددفى اقددم بنددا اوكددم اقددرا كفددى و ددود تودد  كددريم رحدديم قددد واددى وتددم نفعددا ا
 األيادي قد مفا

ويدداا مددر ركتددص وثقالددة نظمددص غيددر المشددلور مددن البسدديط ا نددص لددم يشددتلر منددص سددوه 
العددرو  األولددى المخبونددة ووزنلددا اعوددن وللددا حددربان المشددلور منلددا األو  ويددو 

وكدم يدوه  مخبون مثولا وبي  الشيخ تز الدين واي اللوه حد  تشدرير العداو  لندا
اي مقا  ا  من حكدم دخبدر دن تشدرير العداو  ادي حكدم اللدوه حد   حتدى يرشدل 
بتورية التشرير اي تسدمية الندوة ويخدرج مدن بيد  الشديخ تدز الددين بيد  مدن قاايدة 
دخره من منلو  الر ز انمفص ادي الشدطر األو  وادي اللدوه وادي الشدطر الثداني 

ي البيد  بددون ال دزدين األولدين وكم يوه ويال تبارتص اي شرحص بنملا امار باق
حدد  تشددرير العدداو  لنددا اددي مقددا  ا  مددن حكددم ويدداا البيدد  مددن العددرو  الثالثددة 
المحاواددة المخبونددة مددن المديددد ووزنلددا اعوددن وشددايديا لوفتددى تقدد  يعدديف بددص حيددث 
تلدي ساقص قدمص ولقد برز الشيخ تز الدين اي الد  تودى متقدميدص اد ن الشديخ مدفي 

بيتان من بي  و  لوشيخ دبي تبد هللا الحدرير ولكدن قدا  الشديخ الدين لم يتحم  لص 
تز الدين اي شرحص إن ياا النمط مدا وقدر لومتقددمين ويدو مع دز لدي  ألديدب تويدص 
قدددرة وبسددط العبددارة اددي الدددتوه بسددببص ادد رد  دن   دنسدد  اددي الشددرح توددى غيددر 

اي ظ للم ايخرج من  منوالص اقو  طاب الوقا لاا تشرير الشعور لنا توى النقا انعمنا
بيتي طاب الوقا توى النقا ويو بي  بقااية دخره من منلو  الر ز كبي  الشيخ تدز 
الدين ولكن شتان بين قولي طاب الوقدا تودى النقدا وبدين قولدص وادي اللدوه وكدم يدوه 
ا ن بيتص   تتم بدص اابددة و  يحسدن السدكو  تويدص ومدار بداقي بيتدي بددون ال دزدين 

ر الشددعور لنددا انعمنددا اددي ظ للددم ويددو بيدد  مددن العددرو  الثالثددة األولددين لددا تشددري
المحاواة المخبونة من المديد ويي التي رتب تز الدين تويلا ما بقدي مدن بيتدص حد  

 تشرير العاو  لنا اي مقا  ا  من حكم
ولكن الفرق اي تشرير الشعور ظاير والتورية اي قولص انعمنا اي ظ للم تند اكدر 

م تند دي  األدب وياا البي  مر معوبة مسو  ياا النوة ا تمر الشعور ك ملا ساب
ايص من دنواة البدير السلولة وا نس ام والتورية ادي موحدعين والتمكدين ادي القاايدة 
وال نا  المطودق بدين تشدرير وشدعور والتدايي  البدديعي اد ني دتيد  ب مودة بعدد تمدام 

المثدد  وايدص ندوة التشددرير الكد م األو  زاد  معندال تحقيقدا وتوكيدددا و در  م دره 
 الاي يو المقمود ينا وهللا دتوم

اكر التتميم بك  بددر بويد  الشدعر يحسددل بددر السدمات تودى التتمديم ادي الظودم التتمديم 
كان اسمص التمام وإنمدا سدمال الحداتمي التتمديم وسدمال ابدن المعتدز اتتدرا  كد م ادي 

ظم والنثدر بكومدة إاا طرحد  مدن ك م لم يتم معنال والتتميم تبارة تن اأتيان اي الدن
الكدد م نقددص حسددنص ومعنددال ويددو توددى حددربين حددرب اددي المعدداني وحددرب اددي 
األلفدداظ االدداي اددي المعدداني يددو تتمدديم المعنددى والدداي اددي األلفدداظ يددو تتمدديم الددوزن 
والمراد ينا تتميم المعنى وي يت لومبالمة وا حتياط كقو  طراة اسدقى ديدار  غيدر 

يمة تلمي اقولص غير مفسديا احترا  واحتياط وي ديت ادي مفسديا موب الممام ود
المقاطر والحشو ودكثدر م يبدص ادي الحشدو ومثالدص قولدص تعدالى مدن تمد  مدالحا مدن 
اكر دو دنثى ويو مؤمن اونحيينص حياة طيبة اقولص من اكر دو دنثى تتميم وقولدص ويدو 
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 دره تودى المدحة مؤمن تتميم ثان اي غاية الب غة التي باكريا تم معندى الكد م و
ولو حاا  ال موتان نقص معنال واخت  حسن البندات ومدن يداا القسدم قدو  النبدي ممدا 
انفددرد بددص مسددوم مددا مددن تبددد مسددوم يمددوي ا كدد  يددوم اثنتددي تشددرة ركعددة مددن غيددر 

 الفراب  إ  بنى هللا لص بيتا اي
قولدص ا ال نة اوقر التتميم اي ياا الحديث اي دربعة مواحر منلا قولص مسدوم ومنلدا 

ومنلا ك  يوم ومنلا قولص من غير الفراب  ومن دناشيد قدامة توى ياا القسدم دندا  
إاا لم يقب  الحق منلم ويعطول غاروا بالسيوف القواحدب اقولدص ويعطدول تتمديم ا ندص 
اي غاية الحسن ويو شايد تودى مدا  دات مندص ل حتيداط ومثدا  مدا  دات مندص لومبالمدة 

ت تص يرما يوق السماحة منص والنده خوقدا اقولدص تودى  قو  زيير من يوق يوما توى
ت تص تتميم لومبالمة وغاية المايا  اي التتميم لومبالمة قولص تعدالى ويطعمدون الطعدام 
توى حبص مسكينا ويتيما ودسيرا اقولص توى حبدص يدو تتمديم لومبالمدة التدي تع دز تنلدا 

لدو الداي يدؤتى بدص أقامدة الدوزن قدرة المخووقين ودما التتميم الاي  ات اي األلفداظ ا
بحيث دنص لو طرح  الكومة استق  معنى البي  بدونلا ويو توى حربين ديحا كومدة 
  يفيدد م يبلدا إ  إقامددة الدوزن ودخددره تفيدد مدر إقامددة الدوزن حددربا مدن المحاسددن 
ااألولى من العيوب والثانية مدن النعدو  والمدراد يندا الثانيدة   األولدى ومثاللدا قدو  

لليبدص يدا  نتدي لظنند  ايدص  لنمدا ا ندص  دات بقولدص يدا  تنبي وخفوف قوب لو رديد الم
  نتي أقامة الوزن ا ااد تتميم المطابقة ويو حرب من المحاسن المشار إليلا

ولقددد ويددم  ماتددة مددن المددؤلفين وخوطددوا التكميدد  بددالتتميم وسدداقوا اددي بدداب التتمدديم 
ادي مواحدعلا والفدرق بدين التكميد   شوايد التكمي  وبدالعك  وتد تي شدوايد التكميد 

والتتميم دن التتميم يرد توى الناقص ايتمص والتكمي  يرد توى المعندى التدام ايكمودص إا 
الكمدددا  دمدددر زابدددد تودددى التتمددديم وديحدددا دن التمدددام يكدددون متممدددا لمعددداني الدددنقص   
ألغددرا  الشددعر ومقامدددل والتكميدد  يكمولددا وبيدد  الشدديخ مددفي الدددين الحوددي اددي 

ص وكم بال  طريفي والتويد لكم طوتا ودرحي  تنكم ك  مختمم ادالتتميم ادي بديعيت
قولص طوتا ا نص دراد بص دنص لم يبا  ال  كريدا ادتم بلداا المعندى والعميدان لدم ينظمدوا 
يدداا النددوة اددي بددديعيتلم وبيدد  الشدديخ تددز الدددين والبدددر مددا  ح اددي التتمدديم دان لددص 

تميم يو التتميم بعينص مر زيادة التورية اي والشم  ماتنة طوتا لمحتكم قولص اي الت
التشبيص وقولص طوتا تتميم ثان لكن تقدمص الشيخ مفي الددين بقولدص طوتدا ودرحدي  
تنكم ك  مختمم وبي  بديعيتي متعوق ببي  التشدرير الداي قبودص ويدو طداب الوقدا لدا 

 بددر تشرير الشعور لندا تودى النقدا انعمندا ادي ظ للدم بكد  بددر بويد  الشدعر يحسددل
السددمات توددى التتمدديم اددي الظوددم اقددولي بويدد  الشددعر يددو التتمدديم الدداي تسددتعار مددن 
اسدتعارتص المحاسدن اد ني لدو قود  بكد  بدددر يحسددل بددر السدمات لمدل المعندى ولكددن 
زد  البدر األرحي بقولي بوي  الشعر تتميما وحسنا وقدولي تودى التتمديم تتمديم ثدان 

نوة الموتزم بلا وقولي اي الظوم تتميم ثالث لي  مر زيادة التورية التي ايلا تسمية ال
 لص نظير ا ن بص تم المعنى وتم  رتبة الوف والنشر

اكر ت اي  العارف وااتر ت با ت ايونا بمعراة قونا دبرق بددا دم ثمدر مبتسدم ت ايد  
العددارف تسددميتص  بددن المعتددز وسددمال السددكاكي بسددوق المعوددوم مسدداق غيددرل لنكتددة 

ص ويو تبارة تن سؤا  المتكوم تما يعودم سدؤا  مدن   يعودم ليدويم المبالمة اي التشبي
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دن شدة التشبيص الواقر بين المتناسبين دحدث  تندل التبا  المشبص بالمشدبص بدص واابدتدص 
المبالمة اي المعنى نحدو قولد  دو لد  يداا دم بددر اد ن المدتكوم يعودم دن الو دص غيدر 

و دص بالحسدن اسدتفلم ديداا و دص دم بددر البدر إ  دندص لمدا دراد المبالمدة ادي ومدف ال
افلم من ال  شدة الشبص بين الو ص والبدر ا ن كان السدؤا  تدن الشديت الداي يعرادص 
المتكوم خاليا من الشبص لم يكن من ياا الباب ب  يكون من باب آخر كقولص تعالى ومدا 

ار إليدص تو  بيمين  يا موسى ا ن السؤا  ينا ما وقدر أل د  المبالمدة ادي التشدبيص المشد
اي ت اي  العارف ب  يو لفابدة دخره دمدا اأيندا  لموسدى تويدص السد م ألن المقدام 
مقام ييبة واحترام وإما إظلار المع ز الاي لم يكن موسى يعومص ومندص قولدص لعيسدى 
تويص الس م ددن  قو  لونا  اتخداوني ودمدي إللدين مدن دون هللا اد ن السدؤا  يندا لدم 

وبيخ لمن ادتى ايص ال  ومن النا  من  ع  ت اي  العدارف يكن لوتشبيص وإنما يو ت
مطوقا سوات كان تودى طريدق التشدبيص دو تودى غيدرل إاا تقدرر يداا اداتوم دن ت ايد  

 العارف من حيث يو إنما ي تي لنكتة من نحو مبالمة
اددي مدددح دو ام دو تعظدديم دو تحقيددر دو تددوبيخ دو تقريددر دو مددن تدلددص اددي الحددب ودنددا 

ل مير ينا امنص لومبالمة اي المز  قو  الشداتر د فدون كحيودة دم مدفاح داكر دمثوة ا
وقدود ملزوزة دم رماح ومنص لومبالمة اي الشدوق وطدو  الويد  وشدوق مدا دقاسدي دم 
حريق ولي  مدا دكابدد دم زمدان ولومبالمدة ادي النحدو  وقفد  وقدد اقدد  المدبر حتدى 

لدار ديكما العميد ومنص لومبالمدة تبين موقفي دني الفقيد وشك  اي تاالي اقالوا لرسم ا
اي المز  اي الخيف مدن ظبياندص سدمرات دقواملدا دم مدعدة سدمرات ومثودص دثمدر  يدا 
يند دبده ابتساما دم البرق س  تويص حساما ومثوص قو  شرف الدين را ل الحوي مدن 
دطور البدر اي دي ور طرتص ودودة السحر اي تكسير مقوتص ومن ددار يواقي  الشفال 

ك   من الدر يحمي خمر ريقتدص ويع بندي مدن يداا القمديد قولدص وإن كدان مدن توى 
غير ما نحن ايص يحنو النسيم تويص من لطااتص والدير دلين منص تند قسدوتص ومثودص ادي 
الوفظ والمعنى قو  ابدن نباتدة ادي مرشدفيص سد ف الدراح مدن تمدرل ومعطفيدص قدوام 

 م الدر دس كا ومن نثرلالبان من يمرل واي ابتسام ثنايال ومنطقص من نظ
ومددن ت ايدد  العددارف لومبالمددة اددي تعظدديم الممدددوح قددو  ابددن يددان  الممربددي دبنددي 
العوالي السملرية والمواحي المشراية والعديد األكبر من مدنكم المود  المطداة ك ندص 
تح  السوابم تبر اي حمير قي  إنص لمدا ت ايد  ادي يداا البيد  تدن معرادة الممددوح 

تعظيما لوممدوح إا يو موكلم ويال القميدة سار  بلا الركبان  صتر   ال يف بكمال
والحداة تشدو بب غتلا ويي دحب من قفا نب  اي الشدلرة لفمداحتلا ومطوعلدا اتقد  
لكم ريل ال  د بعنبر ودمدكم اوق المباح المسفر وما دحوى ما قا  بعدل و نيتم ثمر 

إن يدال ا سدتعارا  المرشدحة  الوقابر يانعا بالنمر من ورق الحديد األخحدر دقدو 
يرشل نده الب غة من بدين دوراقلدا وتتعثدر احدو  الشدعرات ادي حوبدة سدباقلا ومنلدا 
اي اتية مدد الدروة تبيريم وخووقلم تودق الن يدر األحمدر   ي كد  السدرحان شدوو 
طعينم مما تويص من القنا المتكسر قوم يبي  توى الحشايا غيريم ومبيتلم اوق ال يداد 

وتظ  تسبل اي الدمات قبابلم اك نلن سدفابن ادي دبحدر حدي مدن األتدراب إ  الحمر 
دنلم يردون مات األمن غير مكدر لي منلم سديف إاا  ردتدص يومدا حدرب  بدص رقداب 
األتمر معب إاا نوب الزمان استمعب  متنمر لوحادث المتنمدر وإاا تفدا لدم تودق 
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وترامدص مدن  ندة ويميندص غير ملو  وإاا سطا لم توق غير معفر اممامص من رحمدة 
 من كوثر

ولم دستطرد إلى ياا القدر من نظم ابن يدان  إ  لعومدي دندص تزيدز الو دود وغريدب 
اي يال الب د ومن ت اي  العارف لومبالمة اي المدح قو  إمام يال المدناتة ومالد  
دزمة الب غة والبراتة القاحي الفاح  مدن مدديل العداد  ديداي كفدص دم غيدث غدوث 

السحاب و  كرامص ويداا بشدرل دم لمدر بدرق ومدن لوبدرق ايندا باأقامدص ويداا  و  بوم
ال يف دم مرف الويالي و  سبق  حوادثلا زحامص وياا الدير دم تبد لديص يمرف 
تن تزيمتص زمامص وياا نع  غمد دم ي   إاا دمسى كنون دم ق مدص ويداا التدرب دم 

نل يداا األديدب الداي لدم ينسد  األوابد  خد لثمنا اقثار الشدفال تويدص شدامص سدبحان المدا
توى منوالص و  تتعوق األااح  من المت خرين بمبار دايالدص ومنلدا ولدي  مدن ت ايد  
العارف ولكنص من المرقص والمطرب وياا الدر المنثور ولكن دروندي غيدر دق مدي 
نظامص وياي روحة تندده وسدطري بلدا غمدن وقداايتي حمامدص ويداا الكدا  روق 

كر  كان من مس  ختامص وقولص ديحا مدن ت ايد  العدارف لومبالمدة ادي من بناني وا
المديل ديال سير ادي الم دد دم سدور ويدال دن دم ادي السدعد دم غدرر ودنمد  دم بحدار 
والسيوف للا موج وإارندديا ادي ل لدا درر ودند  ادي األر  دم ادوق السدمات وادي 

ومبالمدة ادي التعظديم يمين  البحر دم اي و ل  القمر ومما  ات ادي ت ايد  العدارف ل
قو  سيدنا القطب الفرد ال امر تبدد القدادر الكي ندي قدد  هللا حدريحص ودتداد تويندا 

 من بركاتص اي الدنيا واةخرة بمحمد وآلص
ددظما ودن  العاب اي ك  منل  ودظوم ادي الددنيا ودند  نمديري وتدار تودى حدامي 

اددراة اددؤادي حسددن  الحمددى ويددو قددادر إاا حدداة اددي البيدددا تقددا  بعيددر ومثوددص بدددا
مورتص اقو  ي  مو  اا الشخص دم مو  ومما  ات اي ت اي  العارف لومبالمة ادي 
الدام قدو  زييدر ومدا ددري وسدوف دخدا  ددري دقدوم آ  حمدن دم نسدات وممدا  دات 
لوتحقير قو  الشاتر وتظارف إلى الماية لما ادتى غمن الريا  ب نص ادي ليندص مدر 

قديا ما دن  ياا القد يا مقموف ومما  ات مندص  قديا موموف قونا لص ي  دن  تشبص
لوتدوبيخ قددو  ليودى بندد  طريددف الخار يدة اددي دخيلدا الوليددد ديددا شد ر الخددابور مالدد  
مورقا ك ن  لم ت زة توى ابن طريف وياا البيد  مدن قمديدة غريبدة دثبتلدا بكماللدا 
 ابن خوكان ادي تاريخدص والخدابور نلدر دمدوص مدن رد  تدين بدديار بكدر يمدب إلدى
الفرا  ومن دطرف ما وقر اي ت اي  العارف توى سبي  التوبيخ قو  سدراج الددين 
الددوراق ا نددص مددرح بدداكر التددوبيخ اددي بيتيددص ويمددا وا خ وتددي ومددحابفي مسددودة 
ومحابف األبرار اي إشراق وموبخ اي الحشر ويو يقو  لدي دكداا تكدون مدحابف 

ا الظبدي مثولدا وإن كدان الوراق ومما وقر لوتقرير قدو  مليدار سد  ظبيدة الدوادي ومد
ممقو  الترابب دكح  ددن  دمر  المبل دن يمدة الد ا وتوم  غمن البدان دن 

 يتمي 
ومما وقر منص قو  العر ي لوتدلص اي الحب باا يا ظبيا  القاة قودن لندا لدي ي مدنكم 
دم ليوى من البشر قد قرر  ينا اخت ف دقسام ياا الندوة دتندي ت ايد  العدارف مدن 

م وتعظيم وتحقيدر وتدوبيخ وتقريدر وغيدر الد  إاا تراد  الد  اد ني دورد  مدح وا
ينا ما استظراتص اي ياا الباب ولم دحت  ايص إلى التنبيص ودظدرف مدا سدمعتص ادي يداا 
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البدداب قددو  تبددد المحسددن المددوري بالدداي دللددم تعددايبي ثنايددا  العدداابا والدداي مددير 
نقابدا مدا الداي قالتدص تيندا   حظي من  ي را وا تنابا والداي دلدب  خددي  مدن الدورد

لقوبي ا  ابا ومثوص دتول ون ددا إنلدا شد ن نفسدص ولدو دن ن ددا توعدة مدا تعددايا ويدبكم 
منعددتم دن يرايددا بعينددص الدد  تمنعددون القوددب دن يتمنايددا وقددو  المتنبددي دترايددا لكثددرة 
العشاق تحسب الدمر خوقة اي المققي وقو  الفاح  اد اا قود  ديدن داري وقدالوا يدي 

دقو  دين زماني وقا  ابن الفار  دومي  برق باألبيرق  حا دم اي ربا ن دد ياي 
دره ممباحا دم تو  ليودى العامريدة دسدفر  لدي  امدير  المسدات مدباحا ويع بندي 
قو  الشيخ ت ت الدين الوداتي تره يا  يرة الرم  يعود بقربكم شموي وي  تقتص 

 الكتب والرس  ديدينا من الل ران لووم  وي  ينسخ لقياكم حديث
ومن لطابف يال القميدة ولم دبعدد ادي ا سدتطراد تمدا نحدن ايدص قولدص بروحدي ليودة 
مر  لنا معكم باي األث  وساقينا وما يم  وشادينا وما يموي وظبي من بني األتدرا  
حوو التيص والد  لص قد كممن البان ميا  إلى العد  وطرف حيق ويد ل مدن طعناتدص 

ص رويد  يا دبدا  لد  اقوبدي مدن بندي تديم وتقودي مدن بندي ايد  اي الن   دقو  لعاالي
ومددا يبددري يددوه المشددتاق إ  الدد  المموددي لقددد زاحمددص الشدديخ  مددا  الدددين بددن نباتددة 
رحمص هللا ينا بقولص حوف  بما يم  النديم وما يموي لقد مان اا  الحسن سمعي تدن 

يد  بدالمموي ومدن العا  من المم  دشكو نحدول دلدم اللدوه وطدب اللدوه تنددي كمدا ق
الاي دت بني اي ياا النوة دتني ت اي  العدارف قدو  بعحدلم دقدو  لدص تد م تميد  
ت با توى حعفي وقدد  مسدتقيم اقدا  تقدو  تندي ادي ميد  اقود  لدص كداا نقد  النسديم 
ومويل ينا قو  ابن نباتة السعدي اوهللا ما ددري دكان  مدامة من الكرم ت نى دم مدن 

المددناتتين ادي يدداا البدداب مددا كتبدص إليددص بعدد  ديدد  الشدم  تعمددر ودورد مدداحب 
األدب ويدو سدمع  بدورود كتابد  ااسدتفزني الفددرح قبد  رؤيتدص ويدز تطفدي المددرح 
دمام مشايدتص اما ددري دسمع  بورود كتاب دم ر وة شدباب ولدم ددر درديد  خطدا 

 مسطورا دم روحا ممطورا دو ك ما منثورا دم وشيا منشورا
اية اي ياا الباب يدا ليد  شدعري دسدحرا كدان حدبكم دزا  وبي  الشيخ مفي الدين غ

تقوي دم حرب من الومم وبي  العميان اي بديعيتلم إاا بدا البدر تح  الوي  قود  لدص 
ددن  يا بدر دم مرده و ويلم ياا البي  لم يعمر بشديت مدن محاسدن األدب لمدا ايدص 

ايد  لدي وقدا  من الركة وبي  الشيخ تز الدين الموموي وتدارف مدا بددا بددري ت 
حبد  دم اا البددر ادي الظودم الشديخ تدز الددين مدر التزامدص بالتوريدة ادي تسدمية النددوة 
الاي استوتب كومتين من البي  بيتص درق من بيد  العميدان ودتمدر بالمحاسدن وبيد  
بديعيتي وااتر ت با ت ايونا بمعراة قونا دبرق بدا دم ثمر مبتسم ياا البيد  شدايد ادي 

لمبالمة اي التشبيص ويو القسم الاي تقدرر ادي دو  الكد م تودى ت اي  العارف توى ا
النوة وقونا إنص المقدم توى بقية األقسام من ت اي  العارف ا ن ايص سوق المعووم اي 
مقام غيرل لنكتدة المبالمدة ادي التشدبيص كمدا قدررل السدكاكي وقدولي ت ايوندا بمعرادة   

 هللا دتوميخفى ما ايص من الحسن توى دي  الاوق السويم و
اكر ا كتفات لما اكتفى خدل القاني بحمرتص قا  العواا  بمحا إنص لددمي ا كتفدات يدو 
دن يدد تي الشدداتر ببيدد  مددن الشددعر وقاايتددص متعوقددة بمحدداوف اوددم يفتقددر إلددى اكددر 
المحاوف لد لة باقي لفظ البي  تويص ويكتفي بما يو معودوم ادي الداين ايمدا يقتحدي 
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ف ينقسم إلى قسمين قسم يكون ب مير الكومة وقسم يكدون تمام المعنى ويو نوة ظري
ببعحلا وا كتفات بالبع  دمعب مسوكا لكنص دحودى موقعدا ولدم درل ادي كتدب البددير 
و  اي شعر المتقدمين اشايد ا كتفات ب مير الكومة كقدو  ابدن مطدروح   دنتلدي   

ن بداقي الكد م و  إاا دنثني   درتوي ما دم  ادي قيدد الحيداة و  إاا امدن المعودوم د
م  لما تقدم من قولص الحياة ومتى اكر تمامص اي البيد  الثداني كدان تيبدا مدن تيدوب 
الشعر مر ما يفوتص من ح وة ا كتفات ولطفص وحسدن موقعدص ادي األايدان ومندص قدو  
شيخ شديوخ حمداة ديد  بطديفكم وسدل  لدو كند  ل غفدات ديد  لكندص واادى وقدد حودف 

ومنلدا قولدص ايمددا نحدن ايدص رامدوا اطددامي تدن يدوه غايتدص طفدد   السدلاد تودي دن  
 وكل  اوحع  اي طوقي يدي وقو  خووني وإ 

وما دظرف قو  الماحب بلات الدين زيير يا حسن بع  الندا  ملد  مدير  كد  
ادي مل تدي ودخداف دن   ومدا دظدرف مدا قدا  بعددل  النا  قتوى لم تبق غير حشاشة
احد  قناتددص بيددي تدن قمدر ت ودى ولثمتدص ادي خدددل ولدم يخدرج تدن المدراد وكشدف  

تسعين دو تسعين إ  و مر الشيخ سراج الدين الدوراق بدين تحدمينين واكتفداتين ادي 
بي  واحد ود اد إلى الماية يا  بمي اي يوايا دارط  اي الووم دي  ما يعوم الشوق 

ابر إسقني مدراا إ  و  المبابة إ  و مر ابن نباتة بين ا كتفات وتحمين المث  الس
من الراح تحد  اللدم حتدا ودة العداا  ايلدا يحدربون المدات حتدى ومدن لطدابف شديخ 
شيوخ حماة اي ياا النوة موي ودتي نفار  تن محدب بداكر  آند  والويد  سداكن 
و  تسددتقبحي شدديبا بردسددي امددا إن شددب  مددن كبددر ولكددن وقددو  ابددن سددنا المودد  مددن 

دمر ثمدر وتكحيد  ال فدون لمدا اداكفف قميدة ردي  طرا  يدوم البدين حدين يمدى والد
م م  تني حين دلثمص اما شكك  ب ني قد لثم  اما لو كدان يعودم مدر تومدي بقسدوتص 

 ت لم القوب من وخز الم م لما
ولص من قميدة يا تاالين  لوتم اح  اللدوه اعدالتمو ايدص ولكندي دندا ويع بندي قدو  

ر القنددا وتقودددوا تددو  القابدد  ينددا مددن قمدديدة مطوعلددا يددزوا القدددود ادد خ ووا سددم
السيوف األتينا وتقدموا لوعاشدقين اكولدم طودب األمدان لقوبدص إ  دندا وتوطدف ابدن سدنا 
المو  اي مطور قميدة بقولص دنو  وقد دبده الكدره مندص مدا دبدده وقبوتدص ادي الثمدر 
تسعين دو إحده ومثوص اي الوطف قو  الشديخ  مدا  الددين بدن نباتدة ولقدد كمود  امدا 

ال مددا   ميعددص إ  ولبعحددلم ود دداد ادد ن المنيددة مددن يخشددلا اسددوف  يقددا  لقددد حددز 
تمادمص دينما ومما يرشف الاوق ح وتص اي ياا النوة قو  الشيخ شرف الددين ابدن 
الفار  من قميدة ما لونوه انب ومن ديوه معدي إن غداب تدن إنسدان تيندي الدو 

ين بدن نباتدة داددي اي ومثوص اي الوطف مر الترشيل باكتفات ثان قو  الشيخ  ما  الدد
التي تا لا وقامتلا ك نص يمزة توى دلف داكر ثمرا للا ا سكر من ورد خد للا اد رتر 

 اي
ومثوص قو  الشيخ شم  الدين بن العفيف رده رحدابا تدن تسدويص دولدو العشدق سدووا 
ما ااقص وشاقص ياا وما كيدف ولدو ومدن لطدابف المداحب بلدات الددين زييدر ادي يداا 

  اما كان دحسن من م وسي احدث بمدا شدب  تدن ليوتدي بشدم  النوة قولص من دبيا
الحدحى وببدددر الددد ى توددى يمنتددي وتوددى يسدرتي وبدد  وتددن خبددري   تسدد  بدداا  
الاي وبتو  التي ومن لطابفص ديحا دندص كتدب إلدى بعد  دمدحابص وكدان اسدمص يحيدى 
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حة وقد بومص دنص شرب دوات دبياتا دوللا سوم  من ك  دلم ودم  مواور النعم اي مد
  ينتلي شبابلا إلى اللرم يحيا ب  ال ود كما يمو  يا يحيى العدم وبعد اا ق  لي ما 
كان من األمر وكم ودظرف منص ولم يخرج تمدا نحدن ايدص مدن بددير ا كتفدات وزيدادة 
التورية مدا وقدر لشدلاب الددين التوعفدري مدر شدم  الددين الشدير ي بدين يددي المود  

بددين يديددص اددي ليوددة دندد  ادداتفق دن شددم  الدددين النامددر ومددا اا  إ  دنلمددا ححددرا 
الشددير ي ايددب إلددى حددرورة وتدداد ا شددار إليددص المودد  النامددر دن يمددفر التوعفددري 
وكان شم  الدين ر   دلحدى اومدا مدفر التوعفدري نلد  تودى الفدور وقدب  تودى 
لحية الشير ي ودنشد ارت دا  ويددل ايلدا قدد مدفعنا ادي اا المحد  الشدريف ويدو إن 

تشريفي اارث لوعبد من مميف مفاة يا ربير النده وإ  خريفي وما كن  ترتحي 
دحوددى قددو  الشدديخ  مددا  الدددين بددن نباتددة اددي يدداا النددوة مددر زيددادة الوددف والنشددر 

 وا كتفات اي البيتين
قال  إاا غمح   فون  اارتقب طيفي اقود  للدا نعدم ولكدن إاا وسدمع  تدن سديف 

ا ومنص قو  الشديخ مددر الددين بدن تبدد ورمل قبولا حتى انثن  ورن  اقو  يما الوا
الحق ولم دكثر من ياا النوة إ  ألنص قوي  اي ديدي النا   لنم حمامكم ناريا تقطدر 
دكبادنددا بالظمددا وايلددا تمدداة للددم حدد ة وإن يسددتميثوا يمدداثوا بمددا ومنددص قددو  المقددر 
ا الفخري ابن مكان  مر زيدادة التوريدة مدن شدرطنا إن دسدكرتنا الطد  مدراا تدداوين
برشف الومى نعاف مزج المات من ك سلا   آخدا هللا السدكاره بمدا ومندص قدو  المقدر 
المرحددومي األمينددي مدداحب ديددوان اأنشددات الشددريف بدمشددق المحروسددة رحمددص هللا 
ويو ممدا دنشددنيص مدرارا وكدان تندد تدودل مدن داربي دان بمدحبة المقدر المرحدومي 

د ح  غالب العسكر اي بع  الويدالي سيفي تنم كاا  المموكة الشريفة بتاريخ كاا وق
تن المات وايص الزيادة توى ا كتفات با قتبا  والتورية ويو حووا تن المدات لمدا دن 
سروا سدحرا قدومي اظودوا حيداره يولثدون ظمدا وهللا دكرمندي بالمدات دونلدم اقود  يدا 

تفدات لي  قومي يعومون بما ومثوص قولي وايص ديحا زيادة ا قتبا  والتورية توى ا ك
قالوا وقد ارط  اي تمبري وما شدفى بقربدص سدقاما امدبر تسدى تشدفى بمدات ريقدص 
قودد  للددم يددا حسددرتي توددى مددا ودنشدددني مددن لفظددص لنفسددص القاحددي تمدداد الدددين بددن 
القحامي دخو شيخي قاحي القحاة ت ت الددين الحنفدي سدقى هللا مدن غيدث الرحمدة 

ب ديدوان اأنشدات الشدريف ثرال موشحا امتدح بدص المقدر المرحدومي األوحددي مداح
 بالممال  اأس مية كان تممدل هللا

برحمتص ورحوانص والموشل ما نس  ابن سنا المو  اي دار الطراز توى منوالدص مندص 
اددي نددوة ا كتفددات بالكدد  مددر زيددادة التحددمين درخدد  اواببلددا لنددا اددي األربددر لنحدد  

الفددرق يدداا  ااسددتمن  بلددا تددن برقددر وغدددو  دسددلر اددي ليددالي شددعريا ويقددو  ا ددر
مطوعي وتبسم  اع يا نور ادزاد سدنايا اوثمد  اايدا آخداا مسدتمنما ورشدفتص رشدف 
النزيف لبرد مدا ومندص وايدص حسدن الدتخوص مدر ا كتفدات حكدم الزمدان بيدنلم وتشدتتي 

الرؤسات رم  تخوما من محنتدي اشددد  رحد   وشماتة األتدات دكبر محنتي ولسيد
يددا األوحدددي األوحدددي لتمنمددا يددا ندداقتي مطيتددي امددد  تمددد خطايددا ودقددو  تنددد تيا

ازمام  بيدي وما وظريف ينا قو  الشيخ زيدن الددين بدن الدوردي مدااا تقولدون ادي 
محب تن غير دبوابكم تخوى و داتكم زابدرا تفيفدا تدن مدالكم يد  ي دوز دم   ومندص 
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قولص مر زيادة التحمين مو ي إن  محسن قسما وإند  ثدم إند  ا شدكرن  مدا حييد  
اوتشددكرن  ويع بنددي قددو  الشدديخ بريددان الدددين القيراطددي ينددا مددر زيددادة وإن دمدد  

التوريددة وا قتبددا  حسددنا  الخددد منددص قددد دطالدد  حسددراتي كومددا سددات اعددا  قودد  إن 
الحسنا  ومر سيدنا ومو نا قاحي القحاة مدر الدين بدن اةدمدي الحنفدي ندور هللا 

المحروسدة سدنة  حدريحص و عد  مدن الرحيدق المختدوم غبوقدص ومدبوحص تودى حمداة
 سبر وثمانمابة

ويددو إا اا  مدداحب ديددوان اأنشددات الشددريف بدمشددق المحروسددة ومو نددا السددوطان 
المو  المؤيد خود هللا موكدص كااولدا ادي تود  األيدام وركابدص الشدريف متو دص إلدى حودب 
المحروسة واألمير حكم اي خدمتص بحيث يوموص إلى مح  كفالتص بلا وكن  اي تود  

المحروسة دمام كااولا ت ن تممدل هللا برحمتدص ورحدوانص الدرب تد ن األيام بحوب 
واختفيدد  بعدددل اومددا حدد  ركدداب قاحددي القحدداة مدددر الدددين المشددار إليددص بحودددب 
المحروسة توم  بحنول ومدق محبتص وخبرل إلى دن ترف دين كن  مختفيا اكتدب 

ب خوفدص اد ن كدان إلي قمدنا حماة اوم نوق من دردنا اوم نر تلدا وإ  و بندا إلدى حود
ايلددا ا تمعنددا وإ  اكتبدد  إليددص ال ددواب دمددو ي وهللا حددا  ال ددري  دون القددري  
الداي قدد تدولى ودر دو وقدد تفدد  يداي الدب د خ مدي بالمددر منلدا وإ  اقدددر هللا 
بالسدد مة وتو لدد  اددي خدمتددص متنكددرا إلددى دمشددق المحروسددة ومددن نظمددي اددي يدداا 

  مندص قبودة ويدو نداار اقدا  وقتودى حبندا لدن تقدب  النوة مر زيادة إيلام التورية تطوبد
اقو  لص بالوم  تدني إلدى غدد ابعدد  مدا  المدبر قدا  نعدم إلدى وقدولي ديحدا مدر 
زيادة التحمين ملبات ريقتدص رشدف  سد الا اتموبد  اع دز  دن دتكومدا وإاا سدبو  

د تقددم دق  لمن يو ساب  إني ألتوم ما تقدو  وإنمدا القسدم الثداني ا كتفدات بدالبع  وقد
دنص تزيز الوقوة  دا ولم يو دد ادي كتدب البددير امدن الد  قدو  ابدن سدنا المود  مدن 

 قميدة
ديوه المزالة والمزا  وإنما نلنل  نفسي تفة وتدينا ولقد كفف  تندان تيندي  ايددا 
حتى إاا دتيي  دطوق  العنا ومنص قو  شيخ شيوخ حماة إليكم ي رتي وقمدي ودنتم 

وحشوا ادؤادي اقنسدوا مقوتدي و تدو وقدو  ابدن مكدان  مدر المو  والحياة دمن  دن ت
زيادة التورية ا ظبي زارني اي الد ى مستوطنا ممتطيا بدالخفر اودم يقدم إ  بمقددار 
دن قو  لص دي  وسل  ومر ومنص قو  الع مة بدر الددين بدن الددماميني الددمر قدا  

شايدا ووشى بما بااتحاحي اي يوه ظبي يمار الممن منص إاا مشى وغدا بو دي 
دخفى ايا ا من قا  وشا ومثوص قولص يقو  مماحبي والرو  زال وقد بسط الريل 
بساط زير يوم نباكر الرو  المفده وقم نسدعى إلدى ورد ونسدر ومثودص قولدص ورب 
نلار ايص نادم  دغيدا اما كدان دحد ل حدديثا ودحسدنا مندادمتي ايلدا منداي احبداا نلدار 

ندص قدو  شدلاب الددين ابدن ح در دطيد  المد م لمدن  مندي تقحى بالحديث وبالمنا وم
 ودم  اي الرو  ك   الط  وديوه الم يي وطيب الم ا الا دنا منلم  اي الم 
ودنشدني المقر الم دي بن مكان  لنفسص نز  الط  بكرة وسروري ت دددا والنددامى 

 م اقدد ت معوا ا  د  ك سدي تودى النددا ومندص قدو  ابدن ح در دة يدا تداو  رقدى المد
سره تني الحبيب اتب  دام ل  البقا والطرف من اقد الرقاد بكدى بمدا يحكدي الممدام 
اوي  يلدي بالرقا ودنشدني من لفظدص لنفسدص قاحدي القحداة مددر الددين بدن اةدمدي 
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الحنفي ودنا بين يديص بدمشق المحروسة ورياحين الشبيبة غحة بيتين ايلمدا ا كتفدات 
ين مر تدم الخروج تن الوزن اي البيتين إاا قمدد شدق بالبع  والتورية اي القاايت

التورية الثاني وياا الباب تزيز الوقوة  دا وسبكص ادي يداا القالدب مدن غيدر تمويدص 
ينطوي توى الحااق اي مناتة الك م ياا مدر ا تفداق البدديعي وحسدن المطابقدة ولدم 

مشددلور بالحسددن داكددر ا تفدداق إ  دن الدداي كتددب إليددص القاحددي مدددر الدددين البيتددين 
واألدب ومددحبتص المشددار إليددص ويددو غددر  الدددين خويدد  بددن بشددارة ويمددا يددا متلمددي 
بالسقم كن من دي و  تط  راحي ا ني توي دن  خويوي ابحق اللوه كن لشد وني 
راحما يا خوي وتقاحاني تند اأنشاد دن دنظم لص شيبا توى ياا الطريق ا نشددتص ادي 

 بينص تسى لوقا يمبو اقو  للم مبا وغالطد  الم و  قولي يقولون مف دنفاسص و
إا قالوا دباح ومالص وإ  دبى قربدا اقود  للدم دبدا ونظدم الشديخ  مدا  الددين بدن نباتدة 

ا كتفدات كمدا  ياا النوة وكسال ديباج التورية ولم يسوم لص الوزن إا  مدر بدين طرادي
يدة المندا بحقد  اعونا حيث قا  دقو  وقد  ات الم م بمحفة تقيب طعام الفطر يدا غا

 ق  لي  ات محن قطايف وبل باسم من ديوه ودتني من الكنا
وكتب الشيخ بريان الدين القيراطي لنور الدين ابن ح ر والد قاحي القحاة شدلاب 
الدين مو ي نور الدين حيف  لم يز  يروي مكارمد  المدحيحة تدن تطدا مددق  

ما دوردتص من يداا الندوة  قطايف  الكبار ح وة بفمي ولي  بمنكر مدق القطا انتلى
المريدب وبيد  مدفي الددين قدالوا دلدم تددر دن الحدب غايتدص سدوب الخدواطر واأللبداب 
قودد  لددم بيدد  مددفي الدددين ينددا شددايد توددى ا كتفددات ب ميددر الكومددة ولكددن لددم تددر  
التورية دن تكون لص سكنا لشدة بردل وت ب  لوشيخ مفي الددين كيدف استحسدن يداا 

ا  بديعيتددص مددر مددا ايددص مددن الركددة والددنظم السدداا  وقددرر البيدد  ونظمددص اددي سددو  دبيدد
موحر ا كتفات بوفظة لم ياا مر دنص غير مكوف بتسمية النوة و  موتف  إلدى توريدة 
والعميان لم ينظموا ياا النوة وبي  الشيخ تز الدين شايد توى النوتين مر التزامدص 

معندى ويدو ومدا اكتفدى بالتورية اي تسمية النوة البديعي واسدت  ب الرقدة ولطدف ال
الحب كسف الشم  منص إاا حتى انثنى يخ   األغمان حين تمي اشايد الكد  قولدص 
إاا المعروف دن بعدل بدا لما تقدم من اكر كسف الشدم  وشدايد الدبع  قولدص حدين 
تمي اد  حرف الكومة دنلا تمي  دو تمي  وبي  بديعيتي شايد توى ا كتفات بالبع  

تواره من حسنلا بل ة الشدمو  مدر سد مة الدوزن ادي طدرق بزيادة التورية التي ت
ا كتفدات تودى مددايب ال ماتدة كمددا تقددم ودمدا التوريددة بتسدمية النددوة الدي محمددو  
الحام  إا   بد منلا وبيتي لمدا اكتفدى خددل القداني بحمرتدص قدا  العدواا  بمحدا إندص 

 لدمي
الظدداير إنددص لدددمي  المعندى ينددا دن الخددد لمددا تزايددد  حمرتددص قددا  العددواا  بمحددا اددي

ووروا با كتفات وقمدوا اي الباطن دنص دميم حسدا لص وياا ا كتفات ينظدر إلدى قدو  
القابد  كحدرابر الحسددنات قودن لو للددا حسددا وبمحدا إنددص لددميم ويددو بالددا  الملموددة 
لوحقارة ومن ت م  ياا البي  ت م  ديد  األدب المنمدفين تودم دن الحيودة ادي تركيدب 

قددة مدر مدا ايددص مدن المعندى و زالددة األسدووب ويداا النددوة تودى يدداا توريتدص حيودة دقي
 النمط المريب   ي ري اي محمارل من احو  األدب إ  ك  حامر ملزو 
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اكر مراتاة النظير اكر  نظدم ال لدي والحبداب لدص راتدى النظيدر بثمدر مندص مندتظم 
مواخداة ويدو ياا النوة دتني مراتاة النظير يسمى التناسدب وا بدت ف والتوايدق وال

اددي ا مددط ح دن ي مددر الندداظم دو الندداثر دمددرا ومددا يناسددبص مددر إلمددات اكددر التحدداد 
لتخرج المطابقة وسوات كان  المناسبة لفظا لمعندى دو لفظدا لوفدظ دو معندى لمعندى إا 
القمددد  مددر شدديت إلددى مددا يناسددبص مددن نوتددص دو مددا ي بمددص مددن دحددد الو ددول كقددو  

كالقسي المعطفدا  بد  األسدلم مبريدة بد  األوتدار ا ندص البحتري اي إب  دنحولا السير 
لمدا شددبص اأبدد  بالقسددي ودراد دن يكددرر التشددبيص كددان يمكنددص دن يشددبللا بددالعرا ين دو 
بنون الخط ألن المعنى واحد ادي ا نحندات والرقدة ولكندص قمدد المناسدبة بدين األسدلم 

المرمدى وظريدف واألوتار لما تقدم اكر القسي ولعمري لقد دماب المر  اي يداا 
ينددا قددو  بعحددلم اددي ومددف اددر  مددن  ونددار ناحددر خدددل ودانددص مددن ورق اة  
االمناسبة ينا بين ال ونار واة  والنحارة ومثوص قو  بعحلم اي آ  النبدي دندتم بندو 

 طص ونون والححى وبنو تبار  اي الكتاب المحكم
لناظم دحسن اي وبنو األباطل والمشاتر والمفا والركن والبي  العتيق وزمزم ياا ا

مراتاة النظير ودتى اي البي  األو  بحسن المناسدبة بدين دسدمات السدور وادي الثداني 
بحسن المناسبة بين ال لا  الح ازية انتلدى ويع بندي قدو  السد مي ادي يداا البداب 
والنقددر ثددوب بالسدديوف مطددرز واألر  اددرف بال يدداد محمدد  وسددطور خيودد  إنمددا 

ا نددص ناسددب بددين الثددوب والتطريددز وبددين الفددرف  دلفاتلددا سددمر تددنقط بالدددمات وتشددك 
والحم  وبين السطور واأللفا  والنقط والشدك  ومثودص قدو  دبدي العد ت المعدري دة 
اليراة لقوم يفخرون بلدا وبدالطوا  الردينيدا  ادااتخر الدن دق مد  ال تدي إاا كتبد  

ة والمدداد م دا دتد  بمدداد مدن دم يددر اد بو العد ت ديحدا ناسدب بدين األقد م والكتابد
وغاية المايا  اي ياا الباب قو  بدير الزمان اللمااني من قميدة يمف ايلا طدو  
السره ل  هللا مدن ليد  د دوب  يوبدص كد ني ادي تدين الدرده دبددا كحد  كد ن السدره 
ساق ك ن الكره ط  ك نا لدص شدرب كد ن المندى نقد  ك ندا  يداة والمطدي لندا ادم كد ن 

بير الثدره ثددي مرحدر وادي ح ريدا مندي ومدن الف  زاد كد ن السدره دكد  كد ن يندا
 ناقتي طف  ك نا توى در وحة اي مسيرنا لمور بنا تلوي ون د بنا تعوو

ومنلا اي المديل ولم يخرج تما نحن ايص من حسدن المناسدبة كد ني ادي قدو  لسداني 
لص يد مديحي لص ارة بص دموي نب  ك ن دواتي مطف  حبشية بناني للا بع  ونقشي للدا 

يدي اي الطر  غواص ل ة لص كومي در بص قيمتي تموو دنظر ديلا المت م  نس  ك ن 
إلى موكة ياا الشداتر المفودق الداي مدا دخد  إلدى بيد  إ  ودسدكن ايدص مدا ي بمدص مدن 
المناسدبا  البديعيددة نعددم يددال المايدا  التددي تقددف تنددديا احدو  الشددعرات ويدداا اأمددام 

قولص اي مقاماتص اوو قب  مبكايا بكي  المتقدم الاي موى الحريري خوفص ودشار إليص ب
مبابة بسعدي شفي  النف  قبد  التنددم ولكدن بكد  قبودي الدي  لدي البكدا بكايدا اقود  
الفح  لومتقدم ا ن البدير يو الاي سبق الحريدري إلدى نظدم المقامدا  وسدب  العودوم 
اي تو  القوالب المريبة وتوى منوالص نس  الحريري واستعم  بعد  دسدمات مقاماتدص 
وقفى دثر تيسى بن يشام بالحرث بن يمدام وتدار  طدرح اأسدكندري بمدا نسد ص 
دبو زيد السرو ي وتودى كد  تقددير االبددير ترابدة يدال الرايدة وتبدا  يدال السدقاية 
نر ر إلى ما كنا ايص من حسن المناسبة اي مراتاة النظيدر امدن المستحسدن ادي يداا 
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 ددب دن يحرسددو  بخددادم النددوة قددو  بعحددلم اددي مودديل معددص خددادم يحرسددص ومددن ت
وخدام ياا الحسن من اا  دكثر تاار  ريحان وثمر   وير وخد  ياقو  وخال  
تنبر ياا األديب المتمكن ناسب بين العاار والثمر والخد والخا  إا الو ص لممدابيل 
يال المحاسن  امر وبين ريحان و وير وياقو  وتنبر لوم تمة اي دسدمات الخددام 

تناسب كان نقما وتيبا وإن كان  ابزا ا نلم تابوا توى دبدي اوو اكر شيبا تن غير 
نددوا  قولدددص وقدددد حوفددد  يميندددا مبدددرورة   تكددداب بدددرب زمدددزم والحدددو  والمدددفا 

 والمحمب
اددالحو  ينددا د نبددي مددن المناسددبة ألنددص مددا ي بددم المحمددب والمددفا وزمددزم وإنمددا 

لمناسدبة قدو  يناسب المراط والميزان وما يدو مندوط بيدوم القيامدة ومثودص ادي تددم ا
الكمي  وقد ردينا بلا حورات منعمة بيحا تكام  ايلا الد  والشنب ا نلم قالوا الدد   
  يناسب الشنب ويو محيل ا ن الشنب من لوازم الثمدر اودو اكدر معدص الوعد  ومدا 

توى سنن المناسبة وخوص من النقد ويع بني مدن م تمدة التناسدب  ناسب ال  مشى
ع مة دبي بكر بن الوباندة ادي موشدل بعد  يخامدمني ادي اي مراتاة النظير قو  ال

بع   سمي مقيم وقوبي يمحي وكيدف دسدوو وبددري األرحدي يددير ادي األقحدوان 
الم  وردية سرق  دنفاسص با لتما  رق  اكان  مثد  دمعدة ادي  فدن كدا  دنظدر 
إلى ما ناسب بين األقحوان والدورد و داب القودوب ودنشدا األاواق ادي المناسدبة بدين 

لدمعة و فن الكا  مر ا ستعارة التي تستعار منلا المحاسن ومن دحوى ما يستحوى ا
اي الاوق من يداا الندوة قدو  ابدن مطدروح لبسدنا ثيداب العنداق مدزررة بالقبد  ومدن 
شدة إت ابي بلاا البي  حمنتص تحمينا لو سمعص ابن مطروح  طرح نفسدص خاحدعا 

العداار اككندا طويدق الخ د  لبسدنا ثيداب  وسوم إلي مفاتيل بيتص طابعا ويو ولما خوعنا
العندداق مددزررة بالقبدد  ولددو  خددوف اأطالددة لتكومدد  توددى بيدد  ابددن مطددروح وتوددى 
التحمين وما ايلما من حسن التناسب وا ستعارا  بما يويق بمقاملما وغاية المايا  
قو  القاحي الفاح  اي ياا الباب اي خددل ادخ لعطفدة مددغص والخدا  حبتدص وقوبدي 

 رالطاب
ويع بني اي ياا الباب قو  م ير الدين بن تميم لو كن  تشدلدني وقدد حمدي الدوغى 
اي موقف ما المو  ايص بمعز  لتره دنابيدب القنداة تودى يددي ت دري دمدا مدن تحد  
ظ  القسط  دنظر ديلدا المت مد  إلدى حسدن مدا ناسدب بدين األنابيدب والقنداة وال ريدان 

سددن تمددراص اد ني دنددا محقددق دن األميددر والقسدط  مددر انقيدداد التوريددة إلدى طاتتددص وح
م ير الددين بدن تمديم مدن ارسدان يداا الميددان وممدن د داد ادي يداا البداب وبدالم ادي 
اأحسان إلى غريب المناسدبة وراتدى  اندب مراتداة النظيدر حسدن الزغداري بقولدص 
كان السحاب المر لمدا ت معد  وقدد ارقد  تندا اللمدوم ب معلدا نيداق وو دص األر  

يب وكف الدريل حالدب حدرتلا ا ندص دتدى بدالمعنى المريدب والتشدبيص قعب وثو لا حو
البدددير وحسددن المناسددبة اددي مراتدداة النظيددر مددر حدد وة ا نسدد ام ولطددف ا سددتعارة 

بخد الحب ريحان نحير ألحراص  ودنشدني لنفسص الشيخ تز الدين اي ياا النوة قولص
  خحرا والاي سطور لي  تقرا اراتي  النظير وقو  بدري تاار  دخحر والنف

يظلر لي دن خحرة النف  ينا من إيلام المناسدبة وممدا نظمتدص ادي يداا الندوة قدولي 
دبددرز  معمددما نلددار وداتددي شددف بوددورل اددزاد حريقددي راح دمعددي يرتددى النظيددر 
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ويبدددي تنددد لثمددي س سدد  مددن تقيددق احسددن المناسددبة ينددا بددين المعمددم والس سدد  
لبديعي والنسيب المطرب المزلي ادي معندى والعقيق والبوور مر إبراز تسمية النوة ا

توريتص وبي  الشيخ مفي الدين الحوي ت ار لفظ إلى سوق القبو  بلا من ل ة الفكر 
 تلدي  وير الكوم

المناسبة اي بي  الشيخ مفي الدين بين الت ار والسوق والو ة وال دوير ويدو بيد  
ث النده والبشر تدن تامر بمحاسن ياا النوة وبي  العميان اي بديعيتلم يروه حدي

يدل وو لص بين منل  ومبتسم ياا البي  ما ردي  لص و لدا يظلدر بدص مراتداة النظيدر 
و  بينص وبين المناسبة البديعية نسب ثاب  ولكدن رديد  الشديخ دبدا  عفدر شدارح يدال 
البديعيددة دتنددي بديعيددة العميددان قددا  إن العنعنددة اددي البيدد  بعددن تناسددب الروايددة اددي 

البشر ايلما مناسبة لوكرم ولعمري إن الشيخ رحمص هللا استسدمن مدن الحديث والندا و
و ص ياا البي  اا ورم ونفخ من نفسص اي غير حرم وياا لعمري  لدد مدن    لدد 
لص وبي  تز الدين الموموي وارة النظير من القوم األولى سوفوا مدن الشدباب ومدن 

ب والطفد  واللدرم دظدن طف  ومن يرم المناسبة اي بي  الشيخ تز الدين بدين الشدبا
دنص قمد بلا النسبة إلى آدم تويص الس م وبي  بدديعيتي اكدر  نظدم ال لدي والحبداب 
لص راتي النظيدر بثمدر مندص مندتظم المناسدبة يندا مدا بدين ال لدي ونظدم الحبداب ونظدم 
الثمر بديعة تند ديد  الدنظم يداا مدر حسدن التشدبيص بالمناسدبة البديعيدة وادي ندور يداا 

يمحو ظومة اأشدكا  تندد مراتداة النظيدر يداا مدر رقدة ا نسد ام وممازلدة المثا  ما 
تيون المز  اي تسدمية الندوة البدديعي وحد وة توريتدص وقدد حبسد  تندان القودم وإن 

 كان  المل ة اي ياا المعر  الحيق قد ااب  لب  يقا  كثر اارتاب 
ا ورم التمثي  مما اكر التمثي  وقو  ردا  موج كي دمثوص بالموج قا  قد استسمن  ا

ارتص قدامة من ابدت ف الوفدظ مدر المعندى وقدا  يدو دن يريدد المدتكوم معندى اد  يدد  
تويص بوفظص الموحوة لص و  بوفظ قريب من لفظص وإنما ي تي بوفظ يو دبعدد مدن لفدظ 
اأرداف يمول دن يكون مثا  لوفظ المعنى الماكور كقولص تعالى وقحي األمر وياا 

اي غاية اأي از والحقيقة دي يو  من قحي ي كص ون دا مدن قددر   التمثي  العظيم
ن اتص ومدا تدد  تدن الوفدظ الخداص إلدى لفدظ التمثيد  إ  ألمدرين دحدديما ا ختمدار 

كاندا بد مر مطداة و  يحمد  الد  مدن  لب غص اأي از والثداني كدون اللد   والن داة
حكاية تن بع  النسوة  الوفظ الخاص ومن شوايد ال  اي السنة الشريفة قو  النبي

اي حدديث دم زرتدة زو دي كويد  تلامدة   حدر و  بدرد و  مخاادة و  سدقمة ا نلدا 
دراد  ومددفص بحسددن العشددرة مددر نسددابص اعدددل  تددن الوفددظ الموحددوة لددص إلددى لفددظ 
التمثي  لما ايص من الزيادة وال  تمثيولا الممدوح بوي  تلامة الم مر توى ومفص ب ندص 

ف الممدوح باتتدا  المزاج المستوزم حسدن العشدرة وكمدا  معتد  اتحمن ال  وم
العق  الواين ينت ان لين ال انب وطيب المعاشرة وخم  الوي  بالاكر لمدا ادي الويد  
من راحة الحيوان وخموما اأنسان ألنص يستريل ايص من الكد والفكر ولكون الويد  

معتددد  بددين الحددر  عدد  سددكنا والسددكن محدد  ا  تمدداة بالحبيددب   سدديما وقددد  عوتددص 
والبرد والطو  والقمر ويال مفة لي  تلامة ألن الوي  يبرد ايص ال و مطوقا بالنسبة 

 إلى النلار لميبة الشم 
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وخووص اللوات من اكتساب الحر ايكدون ادي الدب د البداردة شدديد البدرد وادي الدب د 
التشددبيص الحددارة معتددد  البددرد مسددتطابا اولدداا قالدد  زو ددي كويدد  تلامددة وحدداا  دداة 

ليقرب المشبص من المشدبص بدص ويداا ممدا يبيندص لفدظ التمثيد  لكوندص   ي ديت إ  مقددرا 
بمث  غالبا وقا  ابن رشيق اي العمدة التمثي  وا ستعارة حرب من التشبيص ولكنلما 

والتمثي  يو المماث  تند بعحلم وال  دن تمث  شيبا بشيت ايص إشدارة مندص  بمير دداة
مددا اراد  تيندا  إ  لتحدربي بسددلمي  ادي دتشدار قودب مقتدد  كقدو  امدرئ القدي  و

امث  تينيلا بالسلمين ومث  قوبص ب تشار ال زور معنال ما بكي  إ  لتقدحي اي قوبي 
كما يقدح القادح اي األتشار اتم  لص  لا  التمثي  وا ستعارة وقد تقدم دن التمثي  

ينلما ادرق دقيدق ويدو خودو حرب من ا ستعارة والتشبيص ويو قريب التايي  ولكن ب
التايي  من التشبيص ودلحقوا بلاا الباب دتني التمثي  ما يخر دص المدتكوم مخدرج المثد  
السابر ودبوم ما سمعتص من الشدوايد البويمدة المسدتوتبة لشدروط يداا البداب قدو  دبدي 
تمام دخر تمول بكرة تن سد يتص والندار قدد توتظدي مدن ناحدر السدوم دوطد تمول تودى 

وق ولو لم يحرج الويث لم يخرج من األ م افي ت ز ك  من البيتين تمثي   مر العق
حسن ا نص مث  ايلما حالتص تند إخرا ص كريا تن س يتص يخاطب دحبابدص وقدد دثدروا 
بص تو  الحالة والنار قد توتظي من ناحر السوم قد يندا لوتقويد  ومدرادل دن وقدوة يداا 

والنار قد توتظدي مدن ناحدر السدوم وقدا  منكم ودنتم دحباب ت يب ومث  الحا  بقولص 
اي ت ز البي  الثاني تنددما دوطدؤول تودى  مدر العقدوق إن الويدث لدو لدم يخدرج مدا 

البداب وقدد  خرج من األ م وياا التمثي  والاي قبوص اي البي  األو  غايتدان ادي يداا
دخرج ك  منلما مخرج المث  السابر توى مايب من يره الد  وبيد  الشديخ مدفي 

 يا غاببين لقد دحنى اللوه  سدي والممن ياوي لفقد الواب  الردمالدين 
الشيخ مفي الدين د اد اي نظم ياا النوة ودتدى بشدروطص كامودة ا ندص مثد  حالدص لمدا 
دحددنى اللددوه  سدددل لميبددة دحبابددص بالممددن لمددا يدداوي لفقددد المطددر ودخددرج ك مددص 

لكدان دقدرب إلدى  مخرج المث  السابر كمدا تقدرر ولكدن لدو حدط موحدر اللدوه ال فدا
المراد ولو كان  القااية غير الردم لكان  دخف توى القووب والعميان لم ينظموا ياا 
النوة اي بديعيتلم وبيد  الشديخ تدز الددين مدن التعداظم تمثيد  الزمدان بدص وقدد يكدون 
اتحدداة القدددر بالشددمم يدداا البيدد  غيددر مددالل لوت ريددد وقددد كدد  الفكددر وت ددز  دن 

  بص إلى الم معنال دو إلدى مدورة التمثيد  ادي تركيبدص اودم دتوم  ايص إلى حد يتوم
د دد بددا مدن مطالعددة الشدرح اومدا نظددر  ادي شدرحص و دتدص قددد قدا  ايدص إن العدداو  
يتعاظم اي ك مص وداعالص اوال  مث  الزمان بص من استلتار السامر بص والدتلكم وتددم 

قدا  ادي آخدر الشدرح  اأممات إليص واي ال  تل ين لص وربما است يب ايص الدتات ثم
وقدد درسدو  النمدف الثداني مدن البيد  مدث  امدا ازداد  مدرآة اوقدي بدال  إ  مدددد 
وهللا دتودم وبيدد  بدديعيتي وقودد  رداد  مددوج كددي دمثودص بددالموج قدا  قددد استسددمن  اا 
ورم دنظر ديلا المت م  إلدى التمثيد  الداي مثود  ايدص شديبا بشديت ايدص إشدارة مندص كمدا 

عمددة وحداا  دداة التشدبيص لتقريدب المشدبص مدن المشدبص بدص كمدا قررل ابن رشيق اي ال
تقدددم وتقددرر دن لفددظ التمثيدد    يكددون إ  مقدددرا يمثدد  غالبددا ودخر دد  آخددر ك مددي 
مخرج المث  السابر توى مايب من يره ال  ودتيد  بتسدمية الندوة البدديعي مدوره 

 بص مسبوكا اي دحسن القوالب وهللا دتوم بالمواب
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سدود الخدا  ادي نعمدان و نتدص لدي مندار مندص بالتو يدص لوعددم التو يدص اكر التو يص ود
ممدر تو ص إلى ناحيدة كداا إاا اسدتقبولا وسدعى نحويدا وادي ا مدط ح دن يحتمد  

غيدر تقييدد بمددح دو غيدرل والتو يدص يدو  الك م و لين من المعنى احتما  مطوقا من
ايد التي استشلدوا بلا توى إبلام المتقدمين ألن ا مط ح ايلما واحد غير دن الشو

التو يددص اأبلددام دحددق بلددا لطوددوة ديوتلددا زايددرة اددي داقددص ولمطابقددة التسددمية ادد نلم 
يستشلدون توى التو يص بقو  الشاتر اي الحسن ابن سل  تندما زوج ابنتدص بدوران 
بالخويفة بار  هللا لوحسن ولبوران اي الخدتن يدا إمدام اللدده ظفدر  ولكدن ببند  مدن 

ا دراد بقولص ببن  من اي الراعة دو ادي الحقدارة وقدد تقددم قدولي ادي شدرح اوم يعوم م
نوة اأبلام لما استشلد  بلاين البيتين توى ما نق  ابن دبدي األمدبر دن الحسدن بدن 

دم ابتكرتددص اقددا    وهللا نقوتددص مددن شددعر شدداتر  سددل  قددا  لددص دسددمع  يدداا المعنددى
ام  قبات تند خياط دتور اسمص زيد مطبوة كان كثير الولوة بلاا النوة واتفق دنص 

كاا نقوص ابن دبي األمبر اقا  لص الخياط توى سدبي  العبدث سدقتي  بدص   تددري دقبدات 
يو دم دواج اقا  لص الشاتر إن اعو  ال  نظم  اي  بيتا   يعوم من سدمعص ددتدو  
ل  دم دتو  توي  افع  الخيداط اقدا  الشداتر خداط لدي زيدد قبدات ليد  تينيدص سدوات 

 ن قي  إنص قمد التساوي اي تينيص بالعمى مل وإن قي  إنص قمد التساوي ايا 
األبمار مل اتسمية النوة ينا باأبلام دليق مدن تسدميتص بالتو يدص ومطابقدة التسدمية 
ايص   تخفى توى دي  الاوق المحيل ويداا مدايب ابدن دبدي األمدبر ا ندص يدو الداي 

ر التو يص مدن كتابدص وقدا  ادي ديبا تدص تخير اأبلام ونز  تويص يال الشوايد واختم
وربما دبقي  اسم الباب وغير  مسمال إاا ردي  اسمص   يد  توى معندال وقدد د مدر 
النا  توى دن كتابص المسمى بتحبير التحرير دمل كتاب دلدف ادي يداا الفدن ألندص لدم 
يتك  ايص تودى النقد  دون النقدد وغالدب ال ماتدة غيدروا بعد  القواتدد وبددلوا دكثدر 
األسمات والشوايد ووحعويا اي غير محولا وإاا ومو  إلى بدير ابن منقا ومدو  
إلددى الخددبط والفسدداد وال مددر بددين دسدددباب الخطددات ودنواتددص مددن التددداخ  والتبددددي  
والسددكاكي ومددن تبعددص سددموا يدداا النددوة التو يددص ونسدد  النددا  توددى منددواللم إلددى دن 

ايد التدي يدي دليدق بدص مدن التو يدص تخير ابن دبي األمبر نوة اأبلام وقرر لدص الشدو
ولم دسمر من شوايد اأبلام غير البي  المنظوم اي الخيداط والبيتدين المنظدومين ادي 
الحسن ابن سل  وياا النوة معب المسو  اي نظمص ألن المراد من النداظم دن يدبلم 
المعنيين بحيث   يكاد دحديما يتر ل توى اةخر ومن دظرف ما وقر اي ياا الباب 

د دوردتص اي باب اأبلام دن القاحي زين الددين بدن القرنداص الحوبدي غفدر هللا لدص وق
دلف تاريخا قريبا من قبات الخيداط ويدا ر إلدى حمداة المحروسدة بسدبب الكتابدة تويدص 
ورسم لي بعد وقواي تويص بالكتابة تويص اكتبد  تودى التداريخ المداكور يداين البيتدين 

وغرابدب واندون اد ااب تدال منداظر ادي  معدص  تاريخ زين الددين ايدص ت ابدب وبددابر
خبرل تني إنص م نون ومن دغرب ما نق  من شوايد اأبلام التدي مدا تويدق بميدرل دن 
دبا مسوم الخراساني قا  يوما لسويمان بن كثير بومني دن  كن  اي م و  وقد  دره 
اكددري اقودد  الولددم سددود و لددص واقطددر ردسددص واسددقني مددن دمددص اقددا  نعددم قودد  الدد  

ن  وو  بكرم حمرم ااستحسن دبو مسوم إبلامص وتفا تنص لسدداد  وابدص ر در ونح
إلدى مددا كندا ايددص مدن تقريددر ندوة التو يددص قدد تقدددم دن المتقددمين نزلددول منزلدة اأبلددام 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 127 

وسددمول تو يلددا واستشددلدوا تويددص بالشددوايد التددي تقدددم اكريددا ودمددا التو يددص تنددد 
مددص دو  موتددص إلدى دسددمات مت بمددة المتد خرين اقددد قدرروا دن يو ددص المددتكوم بعد  ك 

 امط حا من دسمات األت م دو قواتد تووم دو غير ال  مما يتشعب لص من الفنون
تو يلا مطابقا لمعنى الوفظ الثاني من غير اشترا  حقيقي بخ ف التوريدة ويداا يدو 
مايب الشيخ مفي الدين وتوى ياا المنوا  نس  بديعيتص وقد تقدم دن بديعيتدص نتي دة 

عين كتابا اي ياا الفن وتوى منوالدص نسد   بدديعيتي أل د  المعارحدة وقدد ددخد  سب
 ماتة نوة التو يص ادي التوريدة ولدي  منلدا والفدرق بينلمدا مدن و لدين دحدديما دن 
التورية تكون بالوفظة المشتركة والتو يص بالوفظ الممدطول تويدص والثداني دن التوريدة 

إ  بعددة دلفداظ مت بمدة كقدو  تد ت الددين  تكدون بالوفظدة الواحددة والتو يدص   يمدل
الوداتي من دم باب  لم تبرح  وارحص تروي دحاديث ما دولي  من مدنن ادالعين تدن 
قرة والكف تن موة والقوب تن  ابر واألان تن حسن دقو  لو بوم  ما تسدى دن 
دبومدص لمددا و ددد  لومتقددمين شددايدا دحسددن مدن يدداين البيتددين تودى يدداا النددوة ولددال  

ادي  تلما سبحان المانل لقد دظلر الشيخ تد ت الددين الدوادتي مدن محاسدن األدبقدم
التو يص و ويا تخ   األقمدار ويتمسد  الندا  بعددل بطيدب يدال اةثدار دمدا قدرة الدو 
قرة ابن خالد السدوسي ويو ثقة يروي تن الحسن وابن سديرين ولدي  بتدابعي ودمدا 

ابعين ويدو زوج معدااة العدويددة مدوة الدو مدوة بدن دشديم العددوي كددان مدن كبدار التد
ويي تروي تن تابشة ودما  ابر الدو  دابر بدن تبدد هللا مداحب رسدو  هللا ولدي  
ب ابر ال عفي ألن  ابر ال عفي حعيف ويدو تدابعي وإنمدا حدعفول ألندص كدان يدؤمن 
بالر عددة ودمددا الحسددن الددو الحسددن البمددري كددان تابعيددا كبيددرا رده مددن دمددحاب 

بة ر   هللف در الوداتي لقد دودة ادي بيتدص نفداب  الداخابر رسو  هللا نحوا من ثوثما
وقا  اوم يتر  مقا  لشاتر وكان مدن المتقددمين تمدرا وتومدا ادي اقتنداص شدوارد 
النك  األدبية واألنواة البديعية وإبراز التورية اي القوالب التي لم يسبق إليلا وتوى 

اي مواحر كثيرة وقدد تدن لدي  موابد معانيص ونكتص تطف  الشيخ  ما  الدين بن نباتة
وإن طا  الشرح دن داكر نباة من ال  ليت يد قولي ويعرف رتبدة الشديخ تد ت الددين 
من كان بلا  اي  قا  الشيخ تد ت الددين مدن قمديدة مطولدة دثخند  تينلدا ال دراح 

 و  إثم تويلا ألنلا نعسات زاد اي تقشلا  نوني اقالوا ما بلاا اقو  بي سودات
 ما  الدين بن نباتة قام يرنو بمقوة كح ت تومتني ال نون بالسودات قدا   وقا  الشيخ

الشدديخ تدد ت الدددين الددوداتي إاا رديدد  تارحددا مسوسدد  اددي و نددة ك نددة يددا تدداالي 
ااتوم يقينا دنني من دمة تقاد لو نة بالس س  قا  الشيخ  مدا  الددين ولدم يخدرج تدن 

اددرة طويدد  تحدد  حسددن طابدد  قوبددي الدوزن والقاايددة دادددي الدداي سدداق إليلددا مل تدي 
بمدغيلا إلى طوعتلا يقاد لو نة بالس س  قا  الشيخ ت ت الدين وقدد ا تمدر  ماتدة 
من دمحابص لم يخرج اسم واحد مدنلم تدن تودي لقدد سدمل الزمدان لندا بيدوم غددا ايدص 
السمي مر السمي ت معنا ك نا حراب خيط توي اي توي اي توي قدا  الشديخ  مدا  

ما ومقدارا ومعنى ايا ا مدن حسدن  ودي كد نكم الث ثدة حدرب خديط الدين توو  اس
توي اي توي اي توي قا  الشيخ تد ت الددين مدن آخدا مدن خددل بددم الشدليد الممدرم 
االريل ريل المس  منص ولونص لون الدم قا  الشيخ  مدا  الددين   ينكدرن الكدا  مدن 
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كمدا يدره والودون لدون   فنص دم الشليد المابر الممرم االريل ريدل المسد  مدن خددل
 الدم قا  الشيخ ت ت الدين من قميدة يفتن بالفاتر من طراص ورقص البارد يا حار

قا  الشيخ  ما  الدين لو اق  برد رحاب من مقبوص يا حار ما لمد  دتحدابي التدي 
ثمو  مر دن الشيخ  ما  الدين اتر تن الفداتر قدا  الشديخ تد ت الددين قيد  إن شدب  

زوج تكن من المحمنينا قو  ما يقطر األص بحر لم يحر بين دظلدر دن تكون غنيا ات
المسومينا قا  ابن نباتة قا  لي خوي تزوج تسترح من داه الفقر وتسدتمني يقيندا قود  
دة نمددح  واتوددم دننددي لددم دحددر بددين ظلددور المسددومينا قددا  الددوداتي يددا تدداالي اددي 

إن حداولوا حربدي  النكاريف اطرح تالي واتار اعاري اديلم واحدل حسدن ادالمرد
بل دريم إاا لقددام بنمددري معشددر خشددن قددا  ابدن نباتددة لددو آانتنددي تدداالي بحددربلم إا 
بالنكاريف قد دمبح  حيرانا إاا لقام بنمري معشر خشن تند الحفيظة إن او لوثة 
 نا قا  الشيخ ت ت الدين الوداتي من قميدة تداب مقبودص وحودو لحظدص دو مدا تدرال 

خ  ما  الدين معس  بنعا  ادي لواحظدص دمدا ترايدا إلدى كد  بالنعا  معس  قا  الشي
القووب حو  قا  الوداتي من القميدة الماكورة دلحاظص ويي السيوف كويوة ويكدون 

 تعايب الكويوة دطو 
قددا  ابددن نباتددة بويدد  بددص سددا ي الوحدداظ كويولددا ومددا زا  تعددايب الكويوددة دطددو  قددا  

مدا ببردل تن قوب ظمقن قدا  ابدن نباتدة الوداتي من قميدة والنلر كالمبرد ي وو ال
والنلر ايص كمبرد ا    اا ي ووا المدا لكن نقص نلرل وك  مبردل تدن نكتدة بدردل 
اي بي  الوداتي ا ن الشيخ  ما  الددين حدط مكانلدا ادي بيتدص ا  د  اا وشدتان قدا  
 الوداتي ما كن  دو  ممرم محروم من باخ  بادي النفار كريم قدا  ابدن نباتدة مبخد 
يشبص ريم الف  يا طو  ش وي من بخي  كريم قا  الوداتي اي موديل دتمدى بروحدي 
غزا  راح اي الحسن  نة تعشقتص دتمى الم  مدن الو دد إاا مدا تبدده قابددا بيميندص 
تيقن  حقدا دندص  ندة الخودد قدا  ابدن نباتدة داديدص دتمدى مممدد الخطدة ليرتقدي ادي خددل 

 نة الخود قا  الشيخ ت ت الددين بخود  الوردي تمكن  تيناي من و لص اقو  ياي 
توي بدر مبسملا امد  مطوقة بما بخو  قا  ابن نباتة بخو  بوؤلدؤ ثمريدا تدن  ثدم 

 امد  مطوقة بما بخو  بص قا  الوداتي وما يبري يوه المشتاق إ  ال  المموي
قدا  ابدن نباتددة مدن الممدد  دشدكو نحدول دلددم ل ودوه وطددب اللدوه تنددي كمددا قيد  اددي 

 قدا  الدوداتي يدا ندديمي والداي تايددني دندص تدن شدربلا لدن يقمدرا اسدقني الممودي
مراا ودة تاالنا يحربون المات حتى يخثرا قا  ابن نباتة اسقني مدراا مدن الدراح 
تح  اللدم حتدا و در العداا  ايلدا يحدربون المدات حتدى قدا  الدوداتي بدالووه مدعدة 

ن دد تندديا سدماتا لشدكوه  تويلا لوات ك  طعنا  نمولا ن  ت وقا  بعد المطور  
اولاا قالوا للا ممات قا  ابن نباتة وتد  بطيف خياللا دسمات إن كان يمكن ناظري 
إغفات وقا  بعد المطور يا من يطي  من ال وه لقواملا شكوال ويي المعدة المدمات 
وقددد آن دن دختمددر لددب  يطددو  الشددرح ودكددف لسددان القوددم اقددد طددا  واسددتطا  توددى 

الدين ونعدود إلدى مدا كندا ايدص مدن ا ستشدلاد ببيتدي الشديخ تد ت تر  الشيخ  ما  
الوداتي توى نوة التو يص اقد الم  رتبتص اي يداا الفدن وتو يدص بيتدص يمددق  الدين

توى دسمات األت م من رواة الحديث اي ياا الفن حيث قا  االعين تدن قدرة والكدف 
حسدن مناسدبتص بدين  تن موة والقوب تن  ابر واألان تن حسن والمعنى اةخر اي
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القرة والعين والموة والكف وال بر والقوب والكسدر والسدمر والحسدن ظداير ومثودص 
 قو  القاحي محيي الدين بن تبد الظاير الحوبي يمف نلرا ماايا اي رو  نزيص
إاا ااخرتص الريل ول  تويوة ب ايا  كثبان الربدا تتعثدر بدص الفحد  يبددو والربيدر وكدم 

يدو   شد   عفدر ومثودص قدو  ابدن الدوردي يويد  دترابيدة غدا بدص الدرو  يحيدى و
ايلا تااب مااب ردسي بنو شيبان والطرف من نبلان والعاا  ايلا  ريقلا تاب ولي

ك ب دما التو يص اي قواتد العووم كما تقرر ا حسدن مدا رديد  ايدص قدو  دمدين الددين 
ل اطدا  توي السويماني اي بعد  قواتدد النحدو دحديف الدد ى معندى إلدى لدون شدعر

ولو  اا  ما خص بال ر وحا بص ندون الوقايدة مدا وقد  تودى شدرطلا اعد  ال فدون 
من الكسر ومنص قولي إغرات لحظ  مالي منص تحاير و  لتعريف و ددي ايد  تنكيدر 
يا نمب تيني غرامي كيف د زمدص والقدد مرتفدر والشدعر م درور ومدن دظدرف مدا 

ما اسدمص تمدر واةخدر اسدمص دحمدد وقر اي ياا الباب دنص كان بالعراق تام ن دحددي
اعز  تمر تن تموص واستقر دحمد بسبب ما  وزنص اقا  بع  الشعرات اي ال  ديا 
تمددر اسددتعد لميددر يدداا ا حمددد بالو يددة مطمددبن ا ندد  ايدد  معراددة وتددد  ودحمددد ايددص 
معراة ووزن وقو  ابن تنين ايمن تز  وكاند  سديرتص غيدر مشدكورة اد  تمحدبن 

 اي  و  معراة إاا ما مرا  ا  تد 
وقددو  ابددن السدداتاتي وقيدد   بددن دبددي األمددبر ديددا قمددرا مددن حسددن و نتددص لنددا وظدد  
تااريص الححى واألماب   عوت  لوتمييز نمبا لناظري ال  راع  الل در والل در 
اات  وظريف ينا قو  بعحلم تدرج بندا تحد  طودو  الحمدى اودم تدز  آيودة األربدر 

تطفا توى الموحر وقو  محمد بدن العفيدف يدا حتى تظ  اليوم وقفا توى الساكن دو 
سدداكنا قوبددي المعنددى ولددي  ايددص سددوا  ثدداني ألي معنددى كسددر  قوبددي ومددا التقددى ايددص 
ساكنان ومن لطابف البلات زيير يقولون لي دن  الاي سدار اكدرل امدن مدادر يثندي 
تويص ووارد يبوني كمدا قدد تزتمدون دندا الداي اد ين مد تي مدنكم وتوايددي ونظيدر 

اتفق لشرف الدين محمد بن تنين وال  دنص مدر  اكتدب إلدى المود  المعظدم  ياا ما
ماحب دمشق دنظر إلي بعين مولى لم يز  يولي النده وت ف قب  ت اي دنا كالاي 
دحتاج ما تحتا دص اداغنم دتدابي والثندات الدوااي اعدادل المود  المعظدم ومعدص خمسدمابة 

وة وظريدف يندا قدو  بعد  المواليدا دينار وقا  لص دند  الداي ودندا العابدد ويدال المد
تنشد رم  محن  قوبي المعنى محن يدا ليتلدا  رديتلا ويي داخ  داريا اي المحن

 مر تمنيلا وطيب الوحن ترار د ر ودة يدخ  توي الوحن
وقو  بعحلم من التو يص اي قواتد الفقص دح   إلدى الزيدر لتحظدى بدص وارم  مدار 

ة من قب  دن يحودق قدد قمدرا وقدو  شدم  اللم مستنفرا من لم يطف بالزير اي وقف
الدين بن العفيف من التو يص اي قواتد ال د  وما با  بريدان العداار مسدوما ويوزمدص 
دور وايص تسوس  وقو  شم  الدين بن  ابر األندلسي ناظم البديعية من التو يص اي 
الحدديث قالدد  دتنددد  مددن ديد  اللددوه خبددر اقودد  إندي بدداا  العوددم معددروف مسوسدد  

 ر مددن تينددي ومرسددوص توددى مددديل اا  الخددد موقددوف ومددن التو يددص اددي توددمالدددم
العرو  قو  ابن نمر هللا الممري وبقوبي من اللموم مديد وبسيط وواار وطوي  
لم دكن تالما باا  إلى دن قطر القوب بالفراق الخوي  ومثوص قولي ويدو مطودر قمديدة 

ر ومددن التو يددص اددي ادي تددرو  ال فددا بحدور دمددوتي مددا داداد  قوبددي سددوه التقطيد
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الكتابة قو  ابن الساتاتي ا يوم اي دمشق قطعتص حوف الزمان بمثوص   يموط الطيدر 
 تقرد والمدير محيفة والريل تكتب والسحاب ينقط

ولبعحلم ود اد ويو ابن القيسراني بو ص معابي آيا  حسن اقد  مدا شدب  تندص و  
لحواشددي وقددا  ابددن تحاشددي انسددخة حسددنص قربدد  ومددح  ويددا خددط الكمددا  توددى ا

دل  وحسدن طباتدص بخديدص ريحدان  الوردي ردي  اقيرا اي المرقعة التي توى حسنص
الحواشي محقق إلدى الثودث والفحداح تحد  رقاتدص ومثودص قدو  القرشدي الكاتدب وقدد 
طوبص السوطان بسبب خط نق  تنص دنص زور ااختفى اي بيتص ثوث سنة وكتب إلدى ابدن 

اي رقعة دوللا يقبد  األر  وينلدى إن لدص ثودث سدنة  اح  هللا يس لص النظر اي  الص
محقددق مختددف اددي حواشددي البيدد  يخشددى توقيعددا  الرقدداة مددن مدداحب الطومددار 
وسددؤا  المموددو  نسددخ يدداا األمددر الفحدداح بحيددث   يبقددى تويددص غبددار ادد ن المموددو  
وحق الممحف ما يحم  تود ريحدان ومدن التو يدص ادي تودم الرمد  قدو  المداحب 

ر تعوم  توم الرم  لما ي رتني لعودي دره شدك  يدد  تودى الومد  بلات الدين زيي
اقالوا طريق قو  يا رب لوقا وقالوا ا تماة قو  يا رب لوشم  ومن التو يص ف تودم 
الن وم قو  بعحلم اي كان وكان لدو سدنبوص خودف ظلدرل نداظر إليلدا المشدتري ولدو 

ة محدديط ب شددكا  انددب مددا يقددارن حتددى يددره الميددزان ومددن التو يددص اددي توددم اللندسدد
 الم حة و لص ك ن بلا إقويدسا يتحدث

اعارحص خط استوات وخالص بدص نقطدة والشدك  شدك  مثودث وقدو  يوسدف الدايبي بدن 
لؤلؤ اي تو يص توم الموسيقى وبمل تي المتحموون تشية والركب بين ت زم وتناق 
 وحداتلم دخا  ح ازا بعدما غن  ورات الركب اي تشداق ومثودص قدو  شدم  الددين
بن  دابر األندلسدي نداظم البديعيدة يدا ديلدا الحدادي اسدقني كد   السدره نحدو الحبيدب 
ومل تي لوساقي حي العراق توى النوه واحم  إلى دي  الح از راب  العشاق ومدن 
التوا يص الوطيفة قو  ابن نباتة اي دسمات منتزيا  دمشق يدا حبداا يومدا بدوادي  ودق 

ل بلدة قدد قبوتدص مرتشدفا ةخدر الخوخدا  ومدن وتنزيي مر اا المزا  الخالي من دو  ا
التو يص المريب الوطيف قو  ابن الوردي ود كتب إلى بع  المخاديم بسبب وظيفدة 
القحات ودظنص لشيخ اأس م شرف الدين بن البدارزي  نبتندي ودخدي تكداليف القحدا 
وكفيتنا مرحين مختوفين يا حي تالم تمرنا دحييتنا او  التمدرف ادي دم األخدوين 

قو  بع  المواليا ل  خد يا حي تالم يا كمي  الطرد تويدص لدو نفد  مدبارل وحدر و
وبرد نادال والعار  النمام حولو ارد ما اات  الحسن ساتة يا شقيق الورد وقد تقدم 
قددولي إن الشدديخ شددم  الدددين بددن المددايم استشددلد اددي شددرحص المسددمى بددرقم البددردة 

ير وتقدم  تر مدة الشديخ تد ت بشيت من دز ا  دي  تمرل توى بع  دنواة البد
الدين بن مقات  الحموي ت د ما دورد  لص ما دورد  اي دندواة ال ندا  ود اكدر  
لددص ينددا اددي بدداب التو يددص ز دد  مو لددا اددي خيدداط دخبرنددي مددن ددر  الحدداج تدد ت 
المداكور مدن دتيددان ديد  حمدداة دن يداا الر دد  دخد  إلددى بد د الممددرب وتداد مخوقددا 

خ ت ت الدين بن مقات  اي ياا الفن مشلورة شدرقا وغربدا لدم بالزتفران ورتبة الشي
 تحت  ايلا إلى اأطناب ف وحعص الز   ومطوعص

نلوه خياط سبحان تبار  مدن بال مدا   مودوا بالمفمد  وآيدة الكرسدي نرقدى شدكوو 
الحوو خاط لي ثوب سقام قمر نس و طا  بحكم القدر حتى إن البدن لحعفي حداة 
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لي يشكوو شكوو ويقص الخبدر و دا مدا بدوح القودب متمدزق اي تيون اأبر راح تاو
ونسي إيف قو  لو و  ارج لدو كدرب تدن قوبدو و  تدن مرسدوو اا الحسديني ب يقدة 
العشاق كم قد دخ   يوب وبزرو من العيدون كدم لدو تخر دص ادي القودوب قود  بمدص 
ثم  ل  ال يدب زور و  ادرج كدروب خد  سدري المكتدوم مشدلر ايدص والداي يسد لو 

يبددو مقوددوب وراب توددى غيددر ا سددتوا امددوو بعددد طيددب الومددا  قطددر ومددوي  
ودومدد  ا نقطدداة حتددى خوددى بينددي وبددين المددو  دمددا بدداة دو اراة وتددره ظددايري 
محيل لكن باطني اي النزاة وإن يو طو  شقة بعدادي وا نقطداة دومدووا  لدزوا 

رقدر كد م قود  القطن والكفن والما واغسووا وامووا  ا الفقيدص ف حبيبدي يعدالني وي
دتنددي اقيددص اددي تمزيقددي بدد  توفيددق مدد م قددا  حبدد  لددو ظوددم سدد ري تتددري والسدد م 
وسوب إس مي لما حارني تند باب منزلو وقطر تاتقي وحربني وإيف معو يعمودو 
اا الخوير ال ديد نلار قد قا  لي لفظ وتقوي قمر مدف  بيندي وشدعري مدن تفمدي  

ي  الد ى اي السحر قدا  لدي قمدر  بد  نظم  المبتكر قو  خيط المباح يستفتل ا
 يو ستر هللا حين توي اسبوو حاب  الزرقا ااتق الخحرا بالل   كووو

قا  امفني اي خدي والعار  ايلا  مر الشتا  وتويلا دار الطراز تنبي  رقم مدا 
دح ل نبا  قا  ما يو إ  شرب والحمرل دم من تقتوو ايص خ   خيوط زرق  ح  

  كدف العتداب ادي اي المدفة مدا دندا ادي اا القيدا  وانظدر ادي من  فدون تمزلدو قود
دايرل تمنطقلا بدر من غير قيا  واكسني ثوب وقدار ولبسدني بدالفتوة لبدا  وإن  دا 
تخويمي غر  مدن يددي  بالومدا  طولدوا وإن قمدر بداتي تدن مدفحا  مددح  
بالواا ايوو  از اي بسدتان مشدلر القممدان مدن بكدر مدابحو مثد  كدف المنثدور ادي 

وقحدديب  كنونددص حددين وقددف مددااحو وقمدديص الشددقيق مددن اكمددامو بالخ دد  ادداتحوم
الخ ف وقف ترال ارق حين اموو ودوثق دزرارل الورد اي كمو وتويص احوو دي 
الك م يتخور ويتفرد ويفم  مويل ويفرج وينددرج دمدوو ويفدتل مدحيل ويدبطن مدن 

و دندو يطدوه بعد تحريبو بالسد اف يسدتريل ويعدره مدن حبكدص التخدريم ويدزر رولد
والنشر ايدص مدوزون آخدرو ادي دولدو ومندص يعدر  بداكر دحددادل بدمشدق اا الز د  
قاسدديون توددى األتدددا  ددد مددا ايددص سددخف وتوددى دربدداب المعراددة مددن ريددف النعامددا  
دخف لوممير والكبير اقد  تندي واحدار احدار تخدف كدم زيدادة تودى تودى وإن كدان 

 كبوا وادخووايشتلوا يعمووا ياا األبوق والشقرا والميدان ار
ك ني بمت م  نظر اي رسم كتابة ياا الز   ا نكرل لبعددل تدن رسدم األلفداظ المعربدة 
الخالية من الوحدن ويعدار ادي الد  ألندص لدي  لدص إلمدام بممدطول رسدمص ومدن رسدمص 
توى غير ياا الطريق لم ينفا لص مرسدوم ا ندص يؤديدص إلدى خطد  وزندص وإتدراب لحندص 

رمددان الددوزير قددا  اددي خطبتددص وقددد  ردتددص مددن وممددنفص دبددو بكددر بددن يحيددى بددن ق
اأتددراب ت ريددد السدديف مددن القددراب ولددم يطوددب مددن الز دد  غيددر تاوبددة دلفاظددص 
وغرابددة معانيددة انتلددى ومددن التوا يددص الوطيفددة اددي الطددب مددا اتفددق دن بعدد  الموددو  
خدرج لقتددا  دتدابددص ا يدددل هللا بنمددرل اطوددب كاتدب إنشددابص ليكتددب توددى الفددور حكايددة 

ار و ودل اي ال  الوق  اطوب طبيبص ودمر بالكتابة بسرتة وكان الطبيب الحا  اتع
حااقددا اكتدددب مو لددا ادددي مددناتتص دمدددا بعددد ا ندددا كنددا مدددر العدددو ادددي حوقددة كددددابرة 
البيمارستان حتى لو رمي  مبحعا لم يقر إ  توى قيفا  ولم يكن إ  ك   نبحة دو 
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معتدد  المدزاج وكدان دبدو نبحتين حتى لحق العددو بحدران تظديم الود  بسدعادت  يدا 
الحسين ال زار ونمير الدين الحمدامي وسدراج الددين الدوراق لدم يخر دوا تدن يداا 
النوة اي غالب نظملم وي تي الكد م تودى الد  ادي مواحدعص مدن بداب التوريدة ودمدا 
تو يص دسمات دنواة البدير الو نسي  وحدل وواسدطة تقددل ومدا اا  إ  دندص رسدم لدي 

األخددوي الزينددي تبددد الددرحمن بددن الخددراط الشددااعي دحددد دتيددان ب نشددات توقيددر المقددر 
العمددر اددي األدب بكتابددة السددر بثمددر طددرابو  ودنددا منشدد  ديددوان اأنشددات الشددريف 
المؤيدددي بالددديار الممددرية اقمددد  التو يددص بدداألنواة المدداكورة لتحمدد  الم تمددة 

لين بحسدن ومراتاة النظير بدال  اد ن مداحب التوقيدر مدن المتميدزين تودى كد  الحدا
األدب امن ال  قولي اي ام  التعدية وبعدد امنلد  إنعامندا الشدريف قدد حويندا أليد  
األدب مدددوردل لتمدددير تقدددود إنشدددابنا ب دددواير منثدددورة منحددددل وتطودددر كددد  براتدددة 
باسدتل للا ادي دشدرف المطدالر وتسدكن النزايددة طبداق البددير لومقابودة ايتندزل الندداظر 

تويدص مدن وا دب الخدمدة ويزيد  ا قتبدا  بندورل  والسامر ويقوم ا ستخدام بما ي ب
تن ديوتص ك  ظومة وت دو  خيدو  ا سدتطراد ادي رد الع دز تودى مددرل ويحمد  
ألي  األدب اي زماننا تمكين ايظلر ا اتنان اي نظمدص ونثدرل ويمدير لفقدص المدايب 
الك مي اي ديامندا الشدريفة ترشديل ومماثودة ومناسدبة ويبدرز ادي توشديل التسدويم مدن 

ير اتترا  مناقحة ومواربة وي نل العميان إلى الددخو  تحد  الطاتدة ويسدمر غ
القدو  بمو بدص مدن غيدر مرا عدة ادي كد  براتدة ويدزو  الت ايد  بالعدارف ويمدير 

 التس ير والمواربة تند إي ازل بالمواقف
وكان الم و  العدالي القحدابي تبدد الدرحمن بدن الخدراط الشدااعي ممدن حسدن بياندص 

دل حسدن إيدداة ولد دب إليدص التفدا  ألندص ب دواير ترمديعص يشدنف إيحاح ولوسر تن
األسدماة ويدو الفاحد  الدداي إاا نظدم دزا  بسدلولة نظمددص اأبلدام والتدوييم وإاا نثددر 
تقود اأنشات ا  ارق بين تبد الرحمن وتبدد الدرحيم يحسدن ادي المطالعدة واألمثودة 

إاا تد  ادي تفسديريا  الشريفة طيص ونشرل ويو من الشعرات ايمدا يبعدد مدن القمدص
دمرل اوال  رسم بداألمر الشدريف   زالد  براتدة المطودب منظومدص ادي بددير زماندص 
ب نعامص و  برح  دبوابص الشريفة اي تمدريل وتشدرير لوادود ديد  األدب ادي ديامدص 
دن يستقر ألنص ممن يحسن بص التحبير ويحم  بص ا كتفات والتتميم وي مر مدن نظمدص 

والترسدد  ايحسددن ال مددر بلدداا التقسدديم اويباشددر الدد  وي عدد   ونثددرل بددين التحمددي 
ا ستعانة باا لي من مدن التنكيد  والتعويد  ويمدير لشدقة اأنشدات بعدد الدنقص تسدليم 
وتكميددد  ويظلدددر لبدددرد الكددد م بحسدددن تفمددديوص تفويددد  وتوشدددير وألمدددو  التلدددايب 

  ا حتدرا  والت ديب مبالمدة وتفريدر والومدايا كثيدرة   تخفدى تودى األديدب الفاحد
والفرق بين المستوي والمقووب وبص يحمد  النسدق ادي  مدر الفرابدد وتظلدر براتدة 
الددتخوص اددي تنددوان كدد  مطوددوب ألنددص الفاحدد  الدداي إن سددكن ثمددرا لددم يفتددص شددنب 
التورية بحسن نظامدص دو  داور بحدرا الدو دديدب والبحدور ادي تمدريف دوامدرل ادي 

مر بحسن ددبص اي ب غة وانسد ام وكمدا نقحص وإبرامص وهللا تعالى ي ع  نظم ياا الث
دحسن لص ا بتدات يعحدل بدير السموا  واألر  بحسن الختام وقد طا  الشرح ادي 
نوة التو يص ولم يبق لغطالدة و دص وبيد  الشديخ مدفي الددين الحودي ادي يداا الندوة 
خو  الفحاب  بين النا  تراعندي با بتددات اكاند  دحدرف القسدم الشديخ مدفي الددين 
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ي تو يددص بيتددص بعدد  قواتددد النحددو ويددو بيدد  تددامر بالمحاسددن وقددد تقدددم مددا قمددد ادد
دوردنال من ياا القسم وبيد  بدديعيتي ودسدود الخدا  ادي نعمدان و نتدص لدي مندار مندص 
بالتو يص لوعدم التو يص اي ياا البي  من القسم المقدم توى التو يص اي قواتد العودوم 

 سمات مت بمة امط حا من دسمات األت موقد تقدم ايص دن يو ص المتكوم ك مص إلى د
تو يلا مطابقا لمعنى الوفظ الثاني من غير اشترا  حقيقدة بخد ف التوريدة وقدد تقددم 
الدد  وتقددرر الكدد م تويددص وتوددى التو يددص اددي قواتددد العوددوم وبقيددة الفنددون وتوددى كدد  

لكدن تقدير االك  را ر إلى طريق واحد وا شترا  ينا اي النعمان والمنار ظداير و
اي النكتة الوطيفة اي األسود ا ن المت م  مدا يتخيد  ادي دو  ويودة غيدر سدواد الخدا  
و   القمد اي المعنى اةخر يدو المود  األسدود دخدو النعمدان بدن المندار ويدو دحدد 
موو  العرب والتوريدة يلندا ادي التو يدص الداي يدو اسدم الندوة البدديعي لدم يفتلدا مدن 

دقمر ايدص الشديخ تد ت الددين الدوداتي والقاحدي  المحاسن و ص وياا يو األاق الاي
محيي الدين بن تبد الظاير وغيريمدا ممدن دوردندا تودى يداا الندوة نظمدص ودومدونا 
إلى المر  لمدا دطودق ايدص سدلمص ومدا دخدر  بيد  العميدان وبيد  الشديخ تدز الددين 
ونثددر  نظددم الترتيددب ينددا إ  ألنلددم نسدد وا توددى غيددر يدداا المنددوا  وتعوحددوا تددن 

ح المات الحوو بداة  وبيد  العميدان تدره المندي لدديلم والفقيدر وقدد تدادا سدوات مسار
ا زم باب قمديم ينا بحث لطيف ويو دن العميان نظموا التو يص بين التسمية التي 
تحتم  و لين من المعنى توى مدايب المتقددمين ويدو اأبلدام وقدد تقدرر دن المدتكوم 

ا توى اةخر بقرينة واستشلدوا تويص بشايد ايص يبلم المعنيين بحيث   يترشل دحديم
نزلول توى التو يص ويو قدو  الشداتر ادي الخيداط وقدد تقددم ليد  تينيدص  اأبلام الاي

سددوات االشدداتر دبلددم المعنيددين بحيددث يتحيددر السددامر والمت مدد  ويع ددز تددن تددر يل 
دحدددديما ولدددم در ادددي بيددد  العميدددان غيدددر التسدددوية بدددين المندددي والفقيدددر اددد ن يدددؤ ت 

مدوحين يعطون الفقير إلى دن يمير مساويا لومني وياا يدو المعندى الواحدد ويدو الم
دوحل من حوت الشم  إاا توقد   مرة المميف ودما المعندى اةخدر امدا و دد  
اي بيتلم لص قرينة مالحة تدلني تويص وماحب البيد  ددره بالداي ايدص وقدد تقددم دن 

منلمدا اريدق وبيد  الشديخ تدز  نوة التو يص قسمص البدديعيون قسدمين وايدب إلدى كد 
يؤ ت و  إلى يؤ ت ويدو نزيد  طرادي وسدمعي ادي  الدين ماباب بين ال    إلى

 محاسنص وتن  إن تقمد التو يص اي الكوم
دمحاب الطريق الاي مشى تويلا الشيخ تز الدين اي نظم ياا النوة قدالوا التو يدص 

الفددرق بددين التوريددة  ا مددط حي دن يحتمدد  الكدد م و لددين مددن المعنددى ويدداا يددو
والتو يص ا ن التورية بالوفظة الواحدة والتو يدص   يمدل إ  بعددة دلفداظ والشديخ تدز 
الدين دتى بكومة مفردة تحتمد  معنيدين امدا نظدم غيدر التوريدة والتو يدص بخد ف الد  
والكومددة التددي اقتحدد  اشددترا  المعنيددين قولددص نزيدد  ا نددص قددا  إنددص نددزل طراددص اددي 

 نص التف  إلى العاو  وقا  لص وتن  ويدو وبيد  العميدان سداا ن محاسن محبوبص وك
 خاليان لي  ايلما من المحاسن ساكن وهللا دتوم

اكددر تتدداب المددرت نفسددص يددا نفدد  اوقددي تتددابي قددد دنددا د وددي منددي ولددم تقطعددي آمددا  
ومولم ياا النوة دتني تتاب المرت نفسدص لدم د دد العتدب مرتبدا إ  تودى مدن ددخودص 

دل من دنواتص ولي  بينلما نسبة والداوق السدويم دتدد  شدايد تودى الد  اي البدير وت
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ولددو  دن الشددروة اددي المعارحددة موددزم مددا نظمدد  حمددال مددر  ددواير يددال العقددود 
ونلاية دمرل دنص مفة لحا  واقعة لدي  تحتلدا كبيدر دمدر ويدو مدن دادراد ابدن المعتدز 

ويمدا تمداني قدومي  ولم يورد ايص غير بيتين اكر دن األسدي دنشديما تن ال داحظ
اي الرشاد الاي بص دمر  ومدن يعدص الم درب ينددم امدبرا بندي بكدر تودى المدو  
إنني دره تارحا ينل  بالمو  والدم قا  زكي الدين بن دبي األمبر وقولص مدحيل 
لم در اي ياين البيتين مدا يدد  تودى تتداب المدرت نفسدص إ  دن يداا الشداتر لمدا دمدر 

ر نددم تودى بدا  النمديحة لميدر ديولدا ويودزم مدن الد  بالرشاد وبا  النمدل ولدم يطد
تتابص لنفسص اتكون د لدة البيتدين تودى تتابدص لنفسدص د لدة إلتزاميدة   د لدة المطابقدة 
و  يمول دن يكون شايدا توى ياا النوة إ  قدو  شداتر الحماسدة دقدو  لنفسدي ادي 

ن دبي األمبر اانظر مدا الخ ت دلوملا ل  الوي  ما ياا الت ود والمبر انتلى ك م اب
دحوى ما مرح ياا الشاتر باكر النف  والووم للا وخاطبلدا بكداف الخطداب ليدتمكن 

 تتبص وتقريعص المؤلم للا
وبي  الشيخ مفي الدين الحوي ايدص دندا المفدرط دطوعد  العددو تودى سدري ودودتد  
نفسدي كدف م تدرم الشدديخ مدفي الددين حكددى دندص ادرط ادي اطدد ة تددول تودى سددرل 

ة نفسص كف م ترم   غير وديدن يدو مدن قدو  شداتر الحماسدة وقدد قدا  لنفسدص وإيدا
توى سبي  العتب والتوبيخ ل  الوي  ما ياا الت ود والمبر والعميدان لدم ينظمدوا يداا 
النوة اي بدديعيتلم وبيد  الشديخ تدز الددين المومدوي تتبد  نفسدي إا دتعبتلدا بلدوه 

كى ديحا دنص تاتب نفسدص واكدر دندص م لو  سب  ب ديا دو  توم الشيخ تز الدين ح
يو الاي دتعبلا وكوفلا حم  اللوه االعتاب يندا مدن كد  و دص لدم يترتدب تودى غيدرل 
ومددا مقدددار يدداا النددوة حتددى إن الشدداتر لددم يدد   بددص توددى مدديمتص   سدديما ونظددام 
البددديعيا  قددد التزمددوا دن يدد توا بددص شددايدا توددى نوتددص وبيدد  بددديعيتي يددا نفدد  اوقددي 

د وي مني ولم تقطعي آما  ومولم دقو  إن ياا البيد  ينظدر إلدى بيد   تتابي قد دنا
شدداتر الحماسددة اددي توددو طباقددص وإن كددان مددن الفحددو  التددي للددا احدديوة السددبق اقددد 
زاحمص اي حوبة سباقص مر دن ترو  التسمية يحوة تطريدا مدن دطدواق الطدرو  

النشر الواحدل ويقو  مزكوم الاوق وقد تاد لص الشم   تطر بعد ترو  ودين ياا 
والرقة التي ود النسيم لو انتظم معلدا وانسد م مدن تقدادة بيد  الشديخ تدز الددين وقدد 

 دمسى بلا م لو  ب  ياد و  توم
اكر القسم برب  من ددبي والعز من شيمي إن لم دبر بن ي تدنلم قسدمي القسدم ديحدا 

رحدة مودزم حكاية حا  واقعة ولي  تحتص كبير دمر ولكن تقرر دن الشروة اي المعا
ويو دن يقمد الشاتر الحوف توى شيت ايحوف بما يكون لص مدحا وما يكسبص اخدرا 
وما يكون ي ات لميرل امثا  األو  قو  مال  بن األشتر النخعي اي معاوية ابن يندد 
بقي  واري وانحرا  تن الع  ولقي  دحيااي بو دص تبدو  إن لدم دشدن تودى ابدن 

  اقددو  ابددن األشددتر تحددمن المدددح لنفسددص ينددد غددارة لددم تخدد  يومددا مددن ايدداب نفددو
والفخر الزابد والوتيد لومير ومثودص قدو  دبدي تودي البمدير يعدر  بعودي بدن ال لدم 
دكاب  دحسن مدا يظدن مدؤموي ويددم  مدا شدادتص لدي دسد اي وتددم  تداداتي التدي 
تودتلا قدما من األس ف واألخ ف وغحح  مدن نداري ليخفدى حدوؤيا وقريد  

إن لم دشن توى تودي خودة تمسدي قداه ادي دتدين األشدراف وقدد تارا كاابا دحيااي 
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يقسم الشاتر بما يريدل الممدوح ويختارل كقو  الشاتر إن كان لي دمد  سدوا  دتددل 
 اكفر  نعمت  التي   تكفر

ودحسن ما سمر اي القسم توى المدح قو  الشاتر خف  بمدن سدوه السدمات وشداديا 
معقو  من غير رؤية ا ثب  ادي إدرا  كد  ومن مرج البحرين يوتقيان ومن قام اي ال

تيان لما خوق  كفا  إ  ألربر تقاب  لم تعق  للن ثدواني لتقبيد  دادوال وإتطدات نابد  
وتقويب يندي وحب  تنان والمقدم اي ياا الباب ويو الاي انتل  إليص نلاية الب غة 

يو دب  قولص تعالى اورب السمات واألر  إنص لحدق مثد  مدا دنكدم تنطقدون ا ندص قسدم
الفخدددر لتحدددمنص التمددددح بددد تظم قددددرة ودكمددد  تظمدددة حامدددوة مدددن ربوبيدددة السدددمات 
واألر  وتحقيق الوتد بالرزق وحيث دخبر سبحانص وتعدالى دن الدرزق ادي السدمات 
ودنددص رب السددمات يوددزم مددن الدد  قدرتددص توددى الددرزق الموتددود بددص دون غيددرل انتلددى 

تعظديم ودمدا مدا  دات مدن القسدم ادي الك م توى القسم الاي يراد بص الفخر والمددح وال
النسيب اكقو  الشاتر  نى وت نى والفؤاد يطيعص ا  ااق من ي ني تويص كما ي ندي 
ا ن لم يكن تندي كعيني ومسمعي ا  نظر  تيني و  سمع  داني وممدا  دات مدن 
القسم اي المز  قدو  ابدن المعتدز   والداي سد  مدن  فنيدص سديف رده قدد  لدص مدن 

ما مارم  مقوتي دمعدا و  ومدو  غمحدا و  سدالم  قوبدي ب بودص تااريص حمابوص 
الاي وقر تويص ا تفاق دن ياا دحسن ما وقر من القسدم ادي المدز  إا القسدم والمقسدم 
تويص ك  منلما داخ  اي باب المز  ولكن قا  الشيخ زكي الدين بن دبي األمدبر إن 

العبارة تفمدل تدن لفظدص  الاي وقر ل مي  بن معمر العاري اي ياا الباب ما تحسن
وومفص ويو قولص توى لسان محبوبتص قال  وتيف دبي ودكبدر إخدوتي ألندبلن الحدي 

 إن لم تخرج اخر   خيفة ديولا اتبسم  اعوم  دن يمينلا لم تو  
ثم قا  دتني ابن دبي األمدبر رحدم هللا  مدي  لقدد تظدرف ادي يداين البيتدين مدا شدات 

يراد بص ال د ودغرب ادي القسدم ايلمدا وددمد  ادي  ألنص دتى بلما من باب اللز  الاي
القسم حسن ابت ف الوفظ مر المعنى ودتى بما   يوايص وامف حقص انتلدى كد م ابدن 
دبي األمبر قود  وإاا ومدونا ادي القسدم إلدى بداب اللدز  الداي يدراد بدص ال دد الداب 

ا اا  إ  دندص الدين دحمد بن منير الطرابوسي قابد ياا العنان واار  ياا الميددان ومد
يا ر إلى مديندة السد م بمدداد والشدريف الموسدوي نقيدب األشدراف بلدا وبابدص حدرم 
الواادين وينابير الفح  التي يي مناي  الواردين وكان يقا  إن الشريف المشار إليص 
من كبار الشيعة ببمداد وتوى ياا د مر غالب النا  ا لز إليص ابن منير تند قدومدص 

وكص تتر ب  معشوقص الاي اشتلر بص اي الخااقين غرامص ودبدة اي بمداد يدية مر ممو
دومااص ال ميودة نظامدص اقبد  الشدريف يديتدص واستحسدن الممودو  ا دخودص ادي اللديدة 
وقمد دن يعوحص تن ال  ب حعااص اوما شعر ابن منيدر بدال  التلبد  دحشداؤل تودى 

للدا تداب  قوبدي يدا ممووكص ب  معشوقص تتر وكتب إلى الشريف توى الفور قمديدة دو
تتدر ودطدر  ندومي بددالفكر ومنلدا بالمشدعرين وبالمدفا والبيدد  دقسدم والح در وبمددن 
سدعى ايددص وطدداف بددص ولبددي واتتمددر إن الشدريف الموسددوي بددن الشددريف دبددي محددر 
دبددده ال حددود ولددم يددرد إلددي مموددوكي تتددر واليدد  آ  دميددة الطلددر الميددامين المددرر 

إاا  ددره اكددر المددحابة بددين  مددر و حددد  بيعددة حيدددر ور عدد  تنددص إلددى تمددر و
 واشتلر قو  المقدم شيخ تيم ثم ماحبص تمر ما س  قط ظبا توى آ  النبي و  شلر
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ك  و  مد البتو  تن التراث و  ز در ودثابلدا الحسدنى ومدا شدق الكتداب و  بقدر 
وبكيدد  تثمددان الشددليد بكددات نسددوان الححددر وشددرح  حسددن مدد تص  ددنل الظدد م 

راق ممحفص براتة والزمر ورثي  طوحة والزبيدر بكد  شدعر المعتكر وقرد  من دو
مبتكر ودزور قبريما ودز ر من لحاني دو ز در ودقدو  دم المدؤمنين تقوقلدا إحدده 
الكبر ركب  توى  م  لتمبل من بنيلا اي زمر ودت  لتمدول بدين  ديف المسدومين 
لدم توى غرر ا تى دبو حسن وس  حسامص وسطا وكر ودااق إخوتص الرده وبعيدر دم

تقر ما حرل لو كان كدف وتدف تدنلم إا قددر ودقدو  إن إمدامكم ولدى بمدفين وادر 
ودقو  إن دخطا معاوية اما دخطا القدر ياا ولدم يمددر معاويدة و  تمدرو مكدر بطد  
بسودتص يقات    بمارمص الاكر و نيد  مدن ثمدر النوامدب مدا تتمدر واختمدر ودقدو  

اي النلروان و  دشر واألشعري بمدا  انب الخار ين توى توي يمتفر   ثابر لقتاللم
 يؤو  إليص دمريما شعر قا  انمبوا لي منبرا ا نا البريت من الخطر

اع  وقا  خوع  ماحبكم ودو دز واختمدر ودقدو  إن يزيدد مدا شدرب الخمدور و  
وحوق  ادي تشدر المحدرم مدا اسدتطا  مدن  ا ر ول يشص بالكف تن دبنات ااطمة دمر

يام ديدام دخدر ولبسد  ايدص د د  ثدوب لوم بد  يددخر الشعر ونوي  موم نلارل ومد
وسلر  اي طبخ الحبوب من العشات إلى السحر وغدو  مكتح  دمداال مدن لقيد  
مدن البشدر ووقفد  ادي وسددط الطريدق دقدص شدارب مددن تبدر وغسدو  ر ودي حددوة 
ومسح  خفي اي السفر ودمين د لر ادي المد ة كمدن بلدا قبودي  لدر ودسدن تسدنيم 

تفر وإاا  ره اكر المددير دقدو  مدا مدل الخبدر ولبسد  ايدص مدن القبور لك  قبر مح
الم ب  ما احمح  وما دثر وسكن   وق واقتددي  بلدم وإن كدانوا بقدر ودقدو  مثد  
مقدداللم بالفاشددر يددا قددد اشددر ممددطيحتي مكسددورة واطيرتددي ايلددا قمددر نفددر يددره 
بربيسددلم طدديف الظودديم إاا نفددر وخفدديفلم مسددتثق  ومددواب قددوللم يدددر وطبدداتلم 

 ك باللم طبع  وقد  من ح ر ما يدر  التشبيب تمريد الب ب  اي السحر
ودقو  اي يوم تحار لص البميرة والبمر والمحف ينشر طيلا والنار ترمي بالشرر 
ياا الشريف دمدنوني بعدد اللدايدة والنظدر ايقدا  خدا بيدد الشدريف امسدتقر كمدا سدقر 

يت إاا تنمد  واتتدار اداخف لواحة تمطو اما تبقدي تويدص و  تدار وهللا يمفدر لومسد
األص بسوت اعود  واحتدار كد  الحدار وإليكلدا بدويدة رقد  لرقتلدا الححدر شدامية لدو 
شاملا ق  الفماحة  اتخر ودره وديقن دنندي بحدر ودلفداظي درر وبدديعتي كبديعدة 
تارات ترا  اي الحبدر خبرتلدا امدد  كزيدر الدرو  بداكرل المطدر وإلدى الشدريف 

ر رد الم م وما استمر توى ال حود و  دمر ودثابني و زيتص بعثتلا لما قرايا اانبل
شكرا وقا  لقد مبر دقو  إنص يمتفدر لدي طدو  الشدرح لمرابدة دسدووب يدال القمديدة 
ا ني لم دخرج بلا تن القمد ألنلا مبنية توى القسم و وابص مدن البراتدة إلدى الختدام 

ما ردينا لميدرل ايلدا مسدو   ودما يزللا الاي يراد بص ال د ا نص غاية   تدر  وطريق
وبي  الشيخ مفي الدين اي بديعيتص توى ياا النوة دتني القسم نسد ص تودى المندوا  
األو  الاي يو مبني توى المدح والفخر والتعداظم وتودو اللمدة ويدو قولدص   لقبتندي 
المعالي بابن ب دتلا يوم الفخار و  بر التقى قسمي ياا البيد  منسدوج تودى المندوا  

كور لكن ايص نقص ألنص غير مالل لوت ريد ولم ي   ناظمص ب واب القسم إ  اي الما
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بي  ا ستعارة الاي ترتب بعدل ويو إن لم دحث مطايا العزم مثقوة مدن القدوااي تدؤم 
 الم د تن دمم

ودمحاب البديعيا  شرطوا دن يكون ك  بيد  شدايدا تودى نوتدص بم دردل وإاا كدان 
مدا قبودص   يمدول دن يكدون شدايدا تودى الد  الندوة ولقدد البي  لص تعوق بما بعددل دو ب

ت بدد  لوشدديخ مددفي الدددين كيددف اتددر تزمددص وقمددر  يمتددص تددن يدداا القدددر الدداي 
يتطاو  إلى إدراكص ك  قامدر وديدن يدو مدن قدو  القابد  ادي طريقتدص المراميدة التدي 

حيددث قددا  حرمدد  الرحددا إن كندد  خنتدد  اددي اللددوه وتوقبدد   حركدد  السددواكن
كن  كاابا انظر ما دحوى ما دتى بالقسمين و وابيلما اي بي  واحد مر بالل ران إن 

تدم التعسف والرقة التي كاد  دن تسي  والعميان لم ينظموا ياا النوة ادي بدديعيتلم 
وبي  الشيخ تز الدين الموموي برب  من سدوفي والشدم مدن يممدي إن لدم ددن بتقدى 

ر والتعداظم وتودو اللمدم ويدو مبرورة القسدم بيد  الشديخ تدز الددين مبندي تودى الفخد
مددالل لوت ريددد بخدد ف بيدد  الشدديخ مددفي الدددين يدداا مددر التددزام الشدديخ تددز الدددين 
بتسمية النوة وبي  بديعيتي برب  من ددبي والعدز مدن شديمي إن لدم دبدر بند ي تدنلم 
قسددمي ويدداا البيدد  مبنددي توددى الفخددر والتعدداظم وتوددو اللمددة واددي قددولي والعددز مددن 

الوطدف الزابدد قدو  األديدب ادي القسدم بربد  مدن ددبدي مدر  شيمي غايدة الفخدر ولكدن
التورية التدي تراد  ادي حود  الحشدمة وتسدمية الندوة والتقفيدة بدص   تخفدى تودى ديد  

 الاوق من دي  األدب وهللا دتوم
اكر حسن التخوص ومن غدا قسمص التشبيب ادي غدز  حسدن الدتخوص بالمختدار مدن 

لمددتمكن مددن معنددى إلددى معنددى آخددر قسددمي حسددن الددتخوص يددو دن يسددتطرد الشدداتر ا
يتعوق بممدوحص بتخوص سدل  يختوسدص اخت سدا رشديقا دقيدق المعندى بحيدث   يشدعر 
السامر با نتقا  مدن المعندى األو  إ  وقدد وقدر ادي الثداني لشددة المماز دة وا لتبدام 
وا نس ام بينلما حتى ك نلما دارغا اي قالدب واحدد و  يشدترط دن يتعدين المدتخوص 

  ي ري ال  اي دي معنى كان ا ن الشاتر قد يتخوص مدن نسديب دو غدز  دو منص ب
اخر دو ومف رو  دو ومف طو  با  دو ربر خا  دو معنى مدن المعداني يدؤدي 
إلددى مدددح دو ي ددو دو ومددف اددي حددرب دو غيددر الدد  ولكددن األحسددن دن يددتخوص 
د الشدداتر مددن المددز  إلددى المدددح والفددرق بددين الددتخوص وا سددتطراد دن ا سددتطرا

يشترط ايص الر وة إلى الك م األو  دو قطر الك م ايكون المستطرد بص آخر ك مدص 
واألمران معدومان اي التخوص ا نص   ير ر إلى األو  و  يقطر الك م بد  يسدتمر 
تودى مدا يدتخوص إليدص ويداا النددوة دتندي حسدن الدتخوص اتتندى بدص المتدد خرون دون 

لكنص لم يفتلم ا نلم دوردوا لزيير ادي العرب ومن  ره م رايم من المخحرمين و
ياا الباب قولص إن البخي  مووم حيث كدان ولكدن الكدريم تودى ت تدص يدرم دنظدر إلدى 

 ياا العربي القديم كيف دحسن التخوص من غير اتتنات اي بي 
واحد وياا يو الماية القموه تند المت خرين الاين اتتنوا بص وتودى كد  تقددير امدن 

ك  ان اد نلم و ة يداا الشد ن لكدنلم كدانوا يدؤثرون تددم التكودف  ك م العرب استنبط
و  يرتكبون من انون البدير إ  ما خ  من التعسف امدن الد  قدو  الفدرزدق ود داد 

سددروا  إلدى المايددة وركددب كدد ن الددريل تطوددب تنددديم للددا تددرة مددن  ددابلا بالعمددابب
سدوا ندارا يقولدون يخبطون الوي  ويي توفلدم إلدى شدعب األكدوار مدن كد   اندب إاا آن
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ليتلا وقد ححر  ديديلم نار غالب ومثوص قو  دبي نوا  تقدو  التدي مدن بيتلدا خدف 
محموي يعز توينا دن نرا  تسير دما دون ممر لومنى متطودب بودى إن دسدباب المندى 
لكثيددر اقودد  للددا واسددتع وتلا بددوادر  ددر  ا ددره اددي إثددرين تبيددر دتينددي دكثددر 

ب دميدر ومثودص ادي الحسدن قولدص وإاا  وسد  إلدى حاسدي  برحوة إلى بود ايص الخمدي
المدام وشربلا اا ع  حديث  كودص ادي الكدا  وإاا نزتد  تدن الموايدة اوديكن ا اا  
النزة   لونا  وإاا درد  مديل قوم لم تمن اي مدحلم اامددح بندي العبدا  دقدو  إن 

  نظمص يال الطريق التي مشى تويلا دبو نوا  ومن تقدمص من المتقدمين ممن دورد
اي ياا الباب ويي حسن التخوص ببي  واحد باستطراد رشيق ينتق  الشاتر بص مدن 
الشطر األو  إلى الشطر الثاني اات  احدو  مدن الشدعرات كدالبحتري ودبدي تمدام ادي 
غالب القمابد توى دنلمدا المقددمان ادي يداا الشد ن وقدد تقدرر دن حسدن الدتخوص مدا 

األو  إلدى الثداني وثبدة تدد  تودى رشداقتص  كان اي بي  واحد يثب الشاتر من شطرل
 وقوتص وتمكنص اي ياا الفن وإاا لم يكن التخوص

كال  سمي اقتحابا ويو دن ينتق  الشاتر من معندى إلدى معندى آخدر مدن غيدر تعودق 
بينلمددا ك نددص اسددتل  ك مددا آخددر وتوددى يددال الطريقددة مشددى غالددب العددرب وغالددب 

الدد  قددو  البحتددري اددي قمدديد وقددد المخحددرمين وكثيددر مددن شددعرات المولدددين امددن 
 ره اي ميادين غزللا إلى دن قا  من غير ارتباط وردندا إلدى الفدتل بدن خاقدان إندص 
دتدم نددده ادديكم وديسددر مطوبددا ويددال النبدداة التدي دبرزتلددا ينددا مددن نظددم المتقدددمين اددي 
حسن التخوص تزيزة الو ود ا نلا ما تيسدر  إ  بعدد بدا  ال لدد ادي  معلدا ويداا 

دير ما اتتنى بص غير حااق المت خرين وما نسد ول  ميعدص إ  تودى المندوا  النوة الب
المداكور ولعمدري إنلدا طريقددة بديعدة وندوة مددن السدحر يدد  توددى رسدوخ القددم اددي 
الب غة وتمكن الاين من البراتة وإن لم يكن كال  لم يعد من دنواة البدير والقرابل 

ل المخدالص التدي   تعدد مدن دندواة تختوف ايص وتتفاو  وقد تن لي دن دنبص تودى قدب
البدير لينفتل اين المبتدئ اي ياا الفن امن ال  قو  دبي الطيدب المتنبدي وإن كاند  
لص المخدالص الفابقدة غددا بد  كد  خودو مسدتلاما ودمدبل كد  مسدتور خويعدا دحبد  دو 
يقولوا  ر نم  ثبيدرا وابدن إبدراييم ريعدا دنظدر مدا دبدرد يداا المخودص ودشدد تعسدفص 

ل دنص توق انقحدات حبلدا تودى غيدر ممكدن ويدو دن ي در النمد  ال بد  المسدمى ومعنا
ثبيرا ودن يخاف ممدوحص ا ع  خوف الممدوح نظير  ر النم  لثبير ليقدرر دن كد  
منلمددا مددن المسددتحي   ومددن تخاليمددص القبيحددة ديحددا قولددص توددى األميددر يددره الددي 

ا المخودص كوندص  عدد  ايشدفر لدي إلدى التددي تركتندي ادي اللددوه مدث  وسدبب قدبل يددا
ممدوحص ساتيا بينص وبين محبوبتدص ادي الومدا  و  خفدات ادي دندو يدال المرتبدة وقدد 
سبقص دبو نوا  إلى ال  ولكنص دقد  شدناتة مدر دن الكد  قبديل حيدث قدا  س شدكو إلدى 
الفح  بن يحيى بن خالد يوا  لع  الفح  ي مر بيننا وقد سبقلما إلى ال  قي  بدن 

تزو   غيرل اندم توى ال  وشبب بلا اي ك  معنى ارحمص اريل حين طوق لبنى و
 ابن دبي تتيق اسعى اي ط قلا من زو لا ودتاديا إلى قي  اقا  يمدحص

 زه الرحمن داح  ما ي ازي توى اأحسان خيرا من مديق اقدد  ربد  إخدواني 
 ميعا اما دلفي  كابن دبي تتيدق سدعى ادي  مدر شدموي بعدد مددة وردي حدد  ايدص 

ودطف  لوتة كان  بقوبي دغمتني حرارتلا بريقدي اومدا سدمعلا ابدن دبدي  تن الطريق
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تتيق قا  لقي  يا حبيبي دمس  تن ياا المدح امدا يسدمعص دحدد إ  ظنندي قدواد ومدن 
المخالص التي استحسنويا لوبحتدري قولدص ربداة تدرد  بالريدا  م دودة بكد   ديدد 

 تاز تويلا وقامد ك ن يدد المات تاب الموارد إاا راوحتلا مزنة بكر  للا شقبيب م
الفتل بن خاقان دقبو  تويلا بتو  البارقا  الرواتد ومن المخالص المستحسدنة ألبدي 
تمام قولص من قميدة ما زل  تن سنن الوداد و  غد  نفسي توى إلف سوا  تحوم 
  والدداي يددو تددالم دن النددوه مددر ودن دبددا الحسددين كددريم يدداا المخوددص مقدددم توددى 

و دول دحدديا الدتخوص مدن النسديب إلدى المددح والثداني حسدن  مخالص البحتري مدن
ا نسد ام والثالدث ويدو  د  القمدد الوثبدة ادي بيد  الدتخوص مدن الشدطر األو  إلدى 
الشطر الثاني ب سرة اخت   وياا الاي تقد المت خرون الخنامر تويص ومدار للدم 

وبنددو  ايددص اليددد الطددولى ومثوددص قولددص مددن قمدديدة ادداألر  معددروف السددمات قددره للددا
الر ات للم بنو العبا  ومن مخالص دبي الطيب الفابقة قولص من قميدة يمدح بلا دبا 
ديددوب دحمددد بددن تمددران بددن مايويددص مطوعلددا سددرب محاسددنص حرمدد  اواتلددا دانددي 

الحسن والمرابة ا نص يقدو  يداا  المفا  بعيد موموااتلا معنى ياا المطور اي غاية
ل الحسنات مفاتلا دانية تند اكريا بدالقو  سرب حي  بيني وبين ك  حسنات منص ويا

 ولكن ااتلا المومواة بعيدة ولم يز  اي غرابة ياا األسووب إلى دن قا  متحمسا
ومطالب ايلا الل   دتيتلا ثب  ال نان ك نني لم آتلا دقبونلا غدرر ال يداد ك نمدا ديددي 

شدرب الداي بني تمران اي  بلاتلا دقو  سبحان المدانل يداا يدو السدحر الحد   وال
دمسدد  المشددارب لمددااية تندددل كدداة  ومثوددص اددي المرابددة التددي يددي مددن مع ددزا  
المتنبي قولص من قميدة مدح بلدا تودي بدن تدامر ويعدر  بداكر دبيدص تدامر ومدحدص 
بعددد وااتددص مطوعلددا دطدداتن خددي  مددن اوارسددلا الدددير وحيدددا ومددا قددولي كدداا ومعددي 

وم سد متي ومدا ثبتد  إ  وادي المبر وما دحودى مدا قدا  بعددل ودت دب مدن اا كد  يد
نفسددلا دمددر ولددم يددز  ينفددث بمدددق تزابمددص اددي يدداا السددحر الدداي سددحر بددص العقددو  
وخوب القووب إلدى دن قدا  ويدوم ومدونال بويد  ك نمدا تودى داقدص مدن برقدص حود  حمدر 
ولي  ومونال بيوم ك نما توى متنص من د نة حو  خحر وغيث ظننا تحتدص دن تدامرا 

سددحاب لدص قبددر ومثودص قولددص مدن قمدديدة داليدة يمدددح بلدا سدديف تد  لدم يمدد  دو ادي ال
الدولددة بددن حمدددان مطوعلددا تددواا  اا  الخددا  اددي حواسددد وإن حدد ير الخددود منددي 
 لما د وما دلطف ما قا  بعدل يرد يدا تن ثوبلا ويو قادر ويعمي اللوه اي طيفلا

ي إندي   دره ويو راقد ولما انتظم لص ياا الدر ادي يدال األسد   البديعيدة قدا  خويود
غير شاتر اكم منلم الدتوه ومني القمابد ا  تع با دن السيوف كثيرة ولكن سيف 
الدولة اليوم واحد ومن مخالص دبي الع ت دحمد بن سويمان توى طريق المديل ا ندص 
لم يكن من ط ب الراد قولص من قميد ولو دن المطي للا تقدو  وحقد  لدم نشدد للدا 

 تقا 
 ني مدن الددنيا دريدد بلدا انتقدا  سد لن اقودن مقمددنا سدعيد اكدان مواموة بلا رحوي كد

اسم األمير للن اا  ياا المخوص ديحا من الع ابب ا ن الشيخ دبدا العد ت سدبكص ادي 
قالب التورية وا تفاق البدير وكدان اسدم األميدر ادي اداللم سدعيدا والعدرب مدا برحدوا 

حسدددن  بدددن ح ددداج مدددن يتفددداتلون با سدددم الحسدددن ويتطيدددرون مدددن حددددل وممدددا است
المخالص قولص د  يا مدات د ودة لسد  تددري بد ني حاسدد لد  طدو  تمدري ولدو دندي 
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استطع  سكر  سكرا توي  اوم تكدن يدا مدات ت دري اقدا  المدات قد  لدي كد  يداا بدم 
استو بتص يا لي  شعري اقو  لص ألن  ك  يدوم تمدر تودى دبدي الفحد  بدن بشدر تدرال 

ل  ايص مبري قا  ماحب المث  السدابر حدين و  درال واا  شيت يحيق تن احتما
دورد يددال األبيددا  مددا تومدد  معنددى اددي يدداا المقمددد دبدددة و  دتدداب و  درق و  
دحوددى مددن معنددى يدداا الوفددظ ويكفددي ابددن ح دداج مددن الفحدديوة دن يكددون لددص مثدد  يددال 
األبيددا  قودد  ولعمددري إن المخوددص واألبيددا  بكماللددا دون إطندداب ابددن األثيددر اددي 

قا  زكي الدين بن دبي األمبر اي كتابص المسمى بتحرير التحبير لمدا  الومف ولكن
انتلى إلى ياا النوة دتني حسن التخوص إاا ومو  إلى ابدن ح داج ادي يداا البداب 
ا ن  تم  إلى ما   تدركص األلباب امدن الد  قولدص تودى طريقتدص المعلدودة مندص وقدد 

 بن العميدد  ميدر مددحي ودنيدا ابدن بادلتلا امباللا لي بمشورة استلا وللا قاالي كما 
العميد  ميعلا لي ومن المخالص الفابقة قو  األستاا دبي الحسن مليدار بدن مرزويدص 
الكاتب مدن قمديدة بابيدة يمددح بلدا األميدر سديف الدولدة ابدن مزيدد مطوعلدا يدب مدن 
زمان  بع  ال د لوعب واي ر إلى راحة شيبا من التعب ولم يدز  ماشديا تودى يداا 

لى دن قا  تسعى السدقاة تويندا بدين منتظدر بودوغ كد   ووثداب بمسدتوب ك نمدا السنن إ
 قولنا لوبابوي ددر س اة قولنا لومزيدي يب

ومثوص قولص من قميدة حابية يمدح بلا األستاا دبا طالب بدن ديدوب يدا مدن ثنايدال التدي 
غولط  تنلا باألقاحي غوط المقاي  بدابن ديدوب السدحابة ادي السدماح ويع بندي مدن 
مخالمة قولص من قميدة رابية يمدح بلا اخر المو  ولم يز  يراد  ادي حود  غزللدا 
ونسيبلا إلى دن قا  دره كبدي وقد برد  قوي  دما  اللم دم تاف السرور دم األيدام 
خااتني ألني بفخر المو  منلا دست ير ومما يع بني ديحا إلى الماية قولص من قميدة 

ولة مطوعلا لو كان يراق ظاتن بمشير ردوا ادؤادي تينية يمدح بلا الوزير تميد الد
يوم كاظمة معي ولم يز  يطوق العنان اي يال الحوبة إلى دن سبق إلى غاية قا  ايلا 
إن شددات بعددديم الحيددا اوينسددكب دو شددات ظدد  غمامددص اويقوددر امقيدد   سددمي اددي ايددو  
 ربوتلم كاف وشربي من اواح  ددمعي كرم   فوني اي الديار ا خمب  امنيد 
دن درد الميال وارتعي اك ن دمعي مد من ديدي بني تبد الرحيم ومابلا المسدتنبر ومدا 
دحوى ما قا  بعدل ويو مخوص آخر وكد ن ليودي مدن تفداو  طولدص دسدياالم مومدولة 
باألدرة ولم دكثر من محاسن مليار ينا إ  لعومي بمرابة شعرل وتزة و ود ديواندص 

ة اي ياا العقد قو  داقص الشدعرات ودشدعر ومن المخالص التي تمول دن تكون واسط
الفقلدات كمدا قدا  ويدو القاحدي دبدو بكدر دحمدد األر داني مدن قمديدة يمددح بلدا ولددي 
الدين الكاتب مطوعلا وتد  باستراقة لوقات وب يدات زورة اي خفات وما دحوى ما قا  

 بعدل ثم غار  من دن يماشيلا الظ  اسار  اي ليوة ظومات
 دم الويد  شدبيلا  دتدين الرقبدات ااسدتناب  طيفدا يودم ومدن يمود  ثم خاا  لمدا رد  دن

تيندا تلدم باأغفددات يكداا نيولددا إاا نولتندا وتندات تسددمل الدبخ ت يلدددم ا نتلدات باليدد   
منلدا مدا بندال الر دات با بتددات ولدم يدز  راتعدا ادي يدال الحددابق المحدة إلدى دن قددا  

  مشدربي وقدد كدان تدين الشدم  تركتني معنيا لممان ودتاد  دتاديا دمدقابي رنقد
والمددات دونددص اددي المددفات بعددد تلدددي بعيشددتي ويددي خحددرا تتثنددى كالبانددة المنددات 
ودموري ك نلا دلفا  خطلن الولي اي ا ستوات ومن  واير مخالمدص المنتظمدة ادي 
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يدداا السددو  قولددص مددن قمدديدة رابيددة يمدددح بلددا سددديد الدولددة محمددد بددن تبددد الكددريم 
ة وكاتدب إنشدابلا مطوعلدا سد  رسدوما دقامد  بعددما سداروا األنبداري مترسد  الخ اد

دتنديا من ديي  الحي دخبار وروحدا تداتقي مدن حمولدا منندا لوسدحب ايلدا ول  فدان 
الحديم  دسدتار ولدم يدز  مبددرا ادي يداا األادق النيدر إلدى دن قدا  دقسدم  مدا كد  يداا
لقودب حيدث محتم  و  اؤادي توى مدا شدم  مدبار إ  ألند  مندى اليدوم نازلدة ادي ا

سدديد الدولدة ال دار ومدن مخالمدص المدااية التدي ماز لدا بسد ف التوريدة قولدص مددن 
قمديدة بابيدة يمدددح بلدا شددلاب الددين دحمددد بدن دسددعد الطمرابدي مطوعلددا إاا لدم يخددن 
مب افيم تتاب وإن لم يكن انب امم متاب وما دلطدف مدا قدا  بعددل د د  مدا لندا إ  

 د تقابيوايم  ناية ال  تنديم غير المدو
ولم يز  سابرا اي سلولة يال ال ادة إلى دن قا  ا  تكثرن شكوه الزمان ا نما لك  
موم  يبة واياب وقد كان لي  الفحد  ادي الددير دا يدا إلدى دن بددا لونداظرين شدلاب 
واألر دداني ديحددا نظمددص غريددب اددي يددال الددب د اوددال  دورد  منددص ينددا يددال النبدداة 

دن دقدم مقددما  النتداب  مدن دشدعار المتد خرين ادي يداا الوطيفة وهللا دتوم وقد آن لي 
النوة ا نلم رياحين حدابقة ودقمار مشارقص االمقدم ينا قاحديلم الفاحد  الداي ارتفدر 
الخدد ف بقحددابص ونفددا حكمددص بالمو ددب توددى موددو  يددال المددناتة وتقدددم باسددتيفات 

مدن قمديدة  شرابط التقديم اموى خوف إمامتص ال ماتة امن مخالمص الفاحدوية قولدص
يمددح بلدا خويفدة الفداطميين ادي الد  العمدر مطوعلدا تدره لحنيندي دو حندين الحمددابم 
 ر  احك  دمعي دموة الممابم وما دحوى ما قا  بعددل ويد  مدن حدووة دو ربدوة 
ترحووا اك  درايا دارسا  المعالم دتوا نف  المقروح تحمودص المدبا وإن كدان يلفدو 

 م تويكم لديلا لمدا قدد حمود  مدن سدمابم اد  بالممون النواتم ت خر  اي حم  الس
تسمعوا إ  حديثا لناظري يعاد ب لفاظ الددموة السدوا م اد ن ادؤادي بعددكم قدد اطمتدص 
تن الشعر إ  مدحة  بن ااطم ومثوص قدو  الع مدة الشديخ شدرف الددين تبدد العزيدز 

من نومي األنماري شيخ شيوخ حماة من قميدة دالية يمدح بلا النبي مطوعلا وي ل 
المشددرد وآل مددن شددموي المبدددد ولددم يددز  يدددير توددى خمددور يددال األلفدداظ الرقيقددة 
 وشاحا  معانيص البديعية إلى دن قا  دكسبني نشوة بطرف سكر  من خمرل اعربد

غمن نقا ح  تقد مبري بوين خمر يكاد يعقدد امدن رده الد  الوشداح المدابم ثدم 
المودد  النامددر مدد ح الدددين مددوى توددى محمددد ومثوددص قولددص مددن قمدديدة يمدددح بلددا 

يوسف مطوعلا لنا من ربة الخالين  ارل توام  تارة وتمد تارل تعاموني بمدا يحودى 
سووه ولكن لي  اي  واي مرارل ولم تز  دتين ياا المدز  الرقيدق تمازلدص إلدى دن 
قا  وقالوا قد خسر  الروح ايلا اقو  الربل اي تود  الخسدارة ب يسدر نظدرة دسدر  

الوليب من الشرارل ويفت  طرالا ايقو  قوبي دشن تره م ح الدين اؤادي كما نش  
غددارل ومثوددص قولددص مددن قمدديدة يمدددح بلددا المودد  األم ددد ظبيددة حكددم ظبددا مقوتلددا تددزة 
الظبي وا  األسد كن  اي تر  اللوه م تلدا ويي كان  زلة الم تلد كمو  حسدنا 

تلددا مددن نامددل بددن اوددو  بخولددا خوتلددا بعدد  خدد   األم ددد ومددن المخددالص التددي نقو
ق قدد  قولددص مددن قمدديدة يمدددح بلددا دبددا المنمددور نددور الدددين محمددودا تددين األمددرات 
بالديار الممرية مااا توى العي  لو تداد  بربتلدا بقددر مدا نتقاحدايا المواتيددا رد 
الركاب ألمر تن اي خودي وسمص اي بددير الحدب ترديددا وقدف دبثد  مدا  ن الحديدد 
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اوودا حود  تدرا الندوم تدن د فدان سدايرة رد اللدوه لص ا ن مدق  اقد  يد  دبد  د
يدبلا بالن م معقودا تف ر  وتما ال دوزات تحدربلا ادااكرتني موسدى وال  ميددا 
وما دحوى مدا قدا  بعددل كنايدة تدن طدو  الويد  يدا ثعودب المدبل يدا سدرحان دولدص كد  

 الثريا اقد مادا  تنقودا
لنظم إلى دن قدا  مدا لدي ومدا لوقدوااي ولم يز  ينثر يال العقود الثمينة مر تفخيم ياا ا

  دسيريا إ  واقعد محروما ومحسودا دسكرتلم بكؤو  الراح مترتة ولم دن  منلم 
إ  العرابيدا سمع  بال ود مفقودا ال  دحد يقو  إندي و دد  ال دود مو دودا الحمدد 
 ا   وهللا ما نظر  تيناي بعد دبي المنمور محمودا ياا المخودص حد ل نمدر هللا
بن ق ق  مر زيادة حسدنة بشدعار التوريدة ومثودص قولدص مدن قمديدة يمددح بلدا الشديخ 
سديد الدين المعروف بالحمري مطوعلا درول ال ونار من الخدود ودخفوا تنص رمان 
النلود وقا  بعدل وحووا مقوتيص بدر دمر تبسم اي المخانق والبرود وما غرسوا نخي  

د سددقى ممددرا وسدداكنلا موددث طويدد  البددرق العددي  إ  ويددم ايلددا مددن الطوددر النحددي
مددخاب الرتددود مددوارد بددي للددا ظمدد  شددديد ولكددن   سددبي  إلددى الددورود يدد  الددردي 
السديد البعد تنلا نعم إن كدان لوشديخ السدديد ويع بندي مدن مخدالص القاحدي السدعيد 
يبة هللا بن سدنا المود  قولدص مدن قمديدة يمددح بلدا القاحدي الفاحد  دتدى ايلدا بحسدن 

م يخوددص مدن إشدرا  تيددون المدز  لمرابدة دسددووبلا حدن  بطدرف ظدد  الدتخوص ولد
بعدي سقمص درديتم من حن حتى بالحنى يا تاالين  لوتم احد  اللدوه وتدالتم ايدص 

وسد ل  مدن دي  ولكني دنا إني ردي  الشم  ثم رديتلدا مدااا تودي إاا يويد  األحسدنا
بعددد المخوددص المعددادن ثمريددا او ددد  مددن تبددد الددرحيم المعدددنا ومددا دحوددى مددا قددا  

 دبمر   وير ثمريا وك مص اعوم  حقا دن ياا من ينا
ومثوص قولص من قميدة يمدح بلدا المود  المعظدم مطوعلدا تقنعد  لكدن بالحبيدب المعمدم 
واارق  لكن كد  تديف مدامم ومدا دحودى مدا قدا  بعددل وباتد  يددي ادي طاتدة الحدب 

د  ببددر خددل واللوه وشداحا لخمدر دو وسدادا لمعمدم ومدا دبددة مدا قدا  منلدا سدع
برج تقرب اكاب تندي قو  ك  من م ودقسم ما و ص المباح إاا بددا ب وحدل مندي 
ح ة تند لومي و  سيما لما مرر  بمنز  كفحوة مبر اي اؤاد متيم ومدا بدان لدي 
إ  بعود دراكة تعوق اي دطرااص حوت مبسدم سدبحان المدانل وهللا لقدد دحدرز القاحدي 

لفاظ وغرابة يال المعاني ولقد خوب القووب و   السعيد قمبا  السبق برقة يال األ
ظومة األالام بقولص وما بان لي إ  بعود دراكة تعوق ادي دطراادص حدوت مبسدم ودظندص 
من المخترتا  وهللا دتودم ومدا دحودى مدا قدا  بعددل وقفد  بدص دتتدا  تدن لدثم مبسدم 

ر مدنظم ولدم شلي لقوبي لثم آثار منسم ولدم يدر طرادي قدط شدم  مبدددا يقابودص إ  بددم
يس  قوبي دو امي تدن غزالدة وتدن غدز  إ  بمددح المعظدم ومدن المخدالص البديعدة 
قو  الماحب بلدات الددين زييدر مدن قمديدة يمددح بلدا األميدر نمدير الددين الومطدي 
مطوعلا للا خفر يوم الوقات خفيريا اما باللا حن  بما   يحيريا وما دلطف ما قدا  

 وسيرتلا دن   يف  دسيريا بعدل دتدتلا دن   يعاد مريحلا
ولم يز  يابما اي طريقص المرامية إلى دن قا  ويا دنا اا كدالطيف ايلدا مدبابة لعودي 
إاا نام  بوي  دزوريا ياا المعنى قوبص الماحب بلات الدين زيير توى من تقدمص ايص 
وسبكص اي دغرب القوالدب البديعيدة ودظندص مدن مخترتاتدص ثدم قدا  بعددل مدن الميدد لدم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 143 

د مر الوي  ناريا ولكنلا بين الحدووة تثيريدا تقاحدي غدريم الشدوق مندي حشاشدة توق
مروتددة لددم يبددق إ  يسدديريا وإن الدداي دبقتددص منلددا يددد اللددوه ادددات يشددير يددوم وااددى 

زييددرا رقيددق دلفاظددص بحشددمة  نمدديريا يدداا المخوددص اسددتعبد المدداحب بلددات الدددين
ود  النامدر مد ح الددين بدن توريتص ومثوص اي الحسن قولص من قميدة يمددح بلدا الم

العزيز مطوعلا ترف الحبيب مكانص اتدل  وقنع  منص بموتد ادتعو  ومدا دظدرف مدا 
قا  بعدل ودره الرسو  ولم د د ادي و لدص بشدرا كمدا قدد كند  دتلدد دو  ولدم يدز  
يدير كاسا  مباباتص المرامية إلى دن قا  آيا لقوب ما خد  مدن لوتدة دبددا يحدن إلدى 

ورسددوم  سددم كدداد يحرقددص اللددوه لددو لددم تبددادرل الدددموة ألشددع  ولقددد زمددان قددد خدد  
كتم  حديثص وحفظتص او د  دمعي قد روال مسوس  ديوه التدال  ادي المدرام وإنمدا 
ي بى م ح الدين دن دتدال  ومدا دحودى مدا قدا  بعدد المخودص ملدد  بدالمز  الرقيدق 

القاحددي كمددا  لمدحددص ودرد  قبدد  الفددر  دن دتددنف  ويع بنددي ديحددا مددن مخددالص 
الدددين بددن نبيددص قولددص مددن قمدديدة يمدددح بلددا الخويفددة النامددر لدددين هللا مطوعلددا بدداكر 

 مبوح  دينى العيف باكرل اقد ترنم اوق األي  طابرل
ثم قدا  بعددل والويد  ت دري الددراري ادي م رتدص كدالرو  تطفدو تودى نلدر دزايدرل 

ز  يت تددب بلددال وكوكددب المددبل ن دداب توددى يدددل مخوددق تمدد  الدددنيا بشددابرل ولددم يدد
المعاني المخترتة إلى دن قا  خا من زمان  ما دتطا  ممتنما ودن  ندال للداا الددير 
آمرل ادالعمر كالكد   تسدتحوى دوابودص لكندص ربمدا م د  دواخدرل وا سدر تودى ادرص 

إن هللا غاارل اوي  يخا  اي يوم الحسداب اتدى والنامدر  الواا  محتقرا تظيم انب 
 بني من مخالمص الموسويا  قولص من قميدة مطوعلا يدا ابن رسو  هللا نامرل ويع

نددار دشددواقي   تخمدددي لعدد  حدديف الطيددف دن يلتدددي ولددم يددز  راتعددا اددي ريددا  
غزللددا إلددى دن قددا  غازلنددا مددن نددر   اابدد  وااتددر تددن نددور دقدداح نددده وقددام يوددوي 
ا مدغص قاب    تمترر بي اكاا موتدي اقو  ياا ما  الواا اقا  موسى لم يم  خد

يددي وقولدص مدن المخدالص األشدرايا  الموسدويا  ادي بيد  المخودص الداي يسدتمني 
بتمكنص وقوتص تن اكر ما قبودص يدا طالدب الدرزق إن سدد  ماايبدص قد  يدا دبدا الفدتل يدا 
موسددى وقددد اتحدد  ومددن مخالمددص األشددرايا  ديحددا قولددص مددن قمدديدة بتنددا وقددد لددف 

المدباح ك حفد  راياتدص رند   العناق  سومنا اي بردتين تكرم وتعفف حتدى بددا اودق
 الموي  األشرف

ويع بني من مخالمص األشرايا  ديحا قولص من قميدة ياود شدبا القندا تدن و نتيلدا 
كمندر الشددو  لوددورد ال ندي إاا مددا رمدد  دقطفدص بعينددي يقددو  حداار مددن مرتددى وبددي 
لسان السيف من ددنى وشاتي ومن رقباي طرف السملري ك ن ل فنلا ادي كد  قودب 

شراي األشراي ويع بني مدن مخدالص الشداب الظريدف شدم  الددين محمدد اعا  الم
بن العفيف قولص من قميدة يمدح بلا القاحي اتل الددين بدن تبدد هللا الظداير تحمد  
اددي غزللددا وتمددز  اددي تحمسددلا إلددى المخوددص مطوعلددا درح يميندد  ممددا دندد  معتقدد  

يندي المنايدا واسدملا دمحى األسنة ما او ال الكح  وما دحوى مدا قدا  بعددل يدا مدن ير
نظر من السيوف المواحدي واسدملا مقد  مدا بدا  دلحاظد  المرحدى تحداربني ك نمدا 
ك  لحظ اار  بط  من دونلدا كثدب مدن دونلدا حدر  مدن دونلدا قحدب مدن دونلدا 
دس  ومعشر لم تز  اي الحرب تبمريم حمدر الخددود ومدا مدن شد نلا الخ د  يثندي 
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يدا بيدنلم غدز  مدن كد  اي طدرة سدودات حديث الوغى دتطاالم طربا كد ن اكدر المنا
يوبسلا وشيبلا من غبار النقر منتم  حات  بحسنلم تو  الخيام كمدا حدات  بو دص 
ابن تبد الظاير الدو  وطالع  تقطيف ال زار ا ت بني مندص مخودص قمديدة يمددح 
بلا األمير  ما  الددين موسدى بدن يممدور مطوعلدا نقود  لقوبدي مدا ب فنيد  مدن كسدر 

 لحنى رقة الخمروتوم   سمي با
ولم يز  ال زار يتقطف ما تشتليص النف  مدن يداا الندوة إلدى دن قدا  وييفدات تحكدي 
الظبي  يدا ومقوة رن  وانثند  اارتعد  بدالبي  والسدمر  سدر  تودى لدثم الشدقيق 
بخديا ورشف رحاب لم دز  منص اي سكر ولس  دخاف السحر مدن لحظاتلدا ألندي 

قددا  بعددد تخومددص بموسددى اتددى إن سددطا  بموسددى قددد دمندد  مددن السددحر ومددا دحدد  مددا
 دود كفيدص ادي بحدر لدص باليدد البيحدات دتظدم آيدة إاا  ارتدون اقدر و دتدص يمرقدص مدن

اسود  األيام من نوب الددير ومدن مخدالص الشديخ  مدا  الددين بدن نباتدة التدي يدي 
دوقر اي القووب من خدالص الدوداد وتوريتلدا دنفد  مدن خ مدة العقدود ادي األ يداد 

ة يمدح بلا قاحي القحاة تاج الدين السدبكي مطوعلدا واحيرتدي بظد م قولص من قميد
الطرة الدا ي وشقوتي بنعيم الموم  العا ي ولم يز  يكدرر حد وة يداا النبدا  إلدى 
دن قا  قد دسرج الحسن خديص ادون  اا سراج خد تودى األكبداد ويداج ودل دم العدز  

شعر اا ع  اي محاسدنص اارك  اي محبتص طرف اللوه بعد إل ام وإسراج وقسم ال
شار الق بد وايد الدر لوتاج ومثوص قولدص مدن قمديدة يمددح بلدا القاحدي  مدا  الددين 
بن الشلاب محمود مطوعلا ب بي ناار كثير الد   إن ياا النفدار شد ن المدزا  ثدم قدا  
بعدل حباا منص مقوة لسد  ددري دبلددب تمدو  دم بنبدا  مدنف  شد ونا بمدزا   فدن 

 زالياقردنا ممنف الم
ويوينا حوو القوام اناد    ت يدب حد وة العسدا  مدن معيندي تودى يدوه زاد حتدى 
ديموتددص نمددابل العدداا  لددو رده تدداالي حقيقددة دمددري لرثدداني و  دقددو  رثددى لددي اددي 
 ما  الحبيدب مد  شد ونا وبروحدي داددي تدراب ال مدا  ومثودص قدو  الشديخ بريدان 

الددين الكريمدي مطوعلدا غرامدي الدين القيراطي مدن قمديدة يمددح بلدا األميدر سديف 
ايدد  يددا قمددري غريمددي واكددر  اددي د ددى ليوددي نددديمي وقددا  بعدددل ومونددي الحمدديم 
ومدتني ومالي غير دمعي من حميم وكم س   العواا  تن حدديثي اقود  للدم تودى 
العلد القديم وتدم تسد لون ولدي دمدوة تخبدريم تدن النبد  العظديم ولدم يدز  القيراطدي 

إلدى دن قدا  اموتددل ونداظرل و سدمي سدقيم مدن سدقيم ادي يحرر إبريز يال المعاني 
سقيم كريم ما  بخ  تن ودادي امود  لنحدو مخددوم كدريم المخدالص بالتوريدة تودى 
ياا النمط طريقلا مخدوف وبداب مسدوكلا مقفد    سديما تودى مدن كفدص مدن يداا الفدن 
مددفر ور وددص حاايددة ولددي  لددص محمدد  ومددن مخالمددي التددي مددا برحدد  التوريددة اددي 

بيوتلددا خادمددص وكددم سددوك  يدداا الطريددق المخددوف وتدداد  إلددى بيوتلددا سددالمص  دبددواب
قولي من قميدة امتدح بلا شرف الدين مددقة ابدن الشدماة الشدلير ادي دمشدق بدابن 
مسعود وكان من دتز األمحاب وممن رشدف معندا ادي الد  العمدر سد اة اةداب 

 صمطوعلا سلام  فني  اي الحشا رشقة راقا اما مل ة الشيحي درق
وبكر يال القااية دنا دبو تارتلا ودو  من حمد  لدص الفدتل ادي تحريد  نكتتلدا وقود  
بعددد المطوددر منلددا دنفقدد  تمددري ومددحتي شددمفا تويدد  والمددبر آخددر النفقددص غمددن 
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خ ف يمي  من خفر قووبنا اي يوال متفقص قوامص ادي اتتدالدص إلدف سدبحان مدن مددل 
طباح ممتبقدص دميدر حسدن بقرطدص ومن مشقص تيناي بدالثمر مدر اواببدص ادي دو  ا مد

ظلر  لص  نود لكن من الحوقص تامر بي  الوما  خربص وقدا  مدا دند  يدال الطبقدص 
بدر منير قسا برؤيتص لكن نره تند خدل شفقص قالوا لبدر التمام منص حيا قو  وتيف 
اللوه لقد محقص وحم  المبل من محاسنص دثقا  نور لكندص اوقدص ومدا  ادي الدرو  

دا إلى هللا رااعا ورقدص وانظدر إلدى الظبدي كيدف يرمقدص وي خدا المدن  ك  غمن نقا غ
منص بالسرقص اقي  والظبي ما يقابوص اقو  وهللا ما لص حدقص قو  لص إن  فن مقوتص يشدبص 
سلما بع بص رشقص خف  من القت  رح  دموقدص سدابقني مددمعي  دره موقدص ولدم دز  

اقودد  طرقدد  بدداب الحبيددب ناشددرا توددم التوريددة إلددى دن ومددو  إلددى المخوددص بلددا 
والرقبددا توددي مددن خيفددة الوقددا حنقددص قددالوا امددا تبتمددي اقودد  للددم حتددى تخومدد  دبتمددي 
مدقص قولي حتى تخومد    يخفدى مدا ايدص مدن زيدادة الحسدن تودى ديد  النظدر مدن 
دي  األدب ومثوص قولي من قميدة ممدمرة مددح  بلدا قاحدي القحداة شدم  الددين 

 النويري مطوعلا
  الل ير مقيريل ال فين من السلير وقو  بعد المطور بعيدد غزيودي طريفي من ليي 

و وير قوبي دميعي اي و يناتي  ويري يديوي تريكدي المحيدا غويدب تدن تويشدقص 
الححير تبيسي الوحيظ لص و يص حوي نويرل لبني بديري حيدات مقيوتيدص سدبا تقيودي 

يم إلدى زييدر ولكن الحديد غددا  ميدري رويد  و ينتيدص لدص تنيددي نسديب ادي النظد
مسديب  الشددعير توددى كفيد  يدداكرنا موي ددا  البحيدر بدددير اددي الظليدر لددص نددوير مثيدد  
شكيوص ما اي العمير حوي بص القوي  لص سدليم مدوي  ادي القويدب بد  وتيدر شدفيفتص 
قفيدد  مددن تقيددق مقيفيدد  توددى در الثميددر تددايرل النددويز  دار حتددى تشددوق لونزيدد  

دحودى الزييدر تودى النليدر دنينيدر الو يدص لدص  ولودوير لثم  خديدل ا ره دميعي اما
بقوبددي نقيددد لددي  يمددرف تددن مددديري دتددال سددويب  يومددا دميعددي اقددا  دنددا  عيدددي 
الشدعير شددلير ومدديوص تندددي يددويم ويددوم ي يدرل مثدد  الشددلير تبسددم لددي سددحيرا تددن 
رويدد  اقودد  ولددي دميددر كددالمطير نثددر  دميعتددي بنظدديم ثمددر امددا دحوددى النظدديم مددر 

والمقيوددة مددر نظيمددي سددحير اددي سددحير اددي سددحير شددعير  مددا دحدد  النثيددر لفيظدد  
تويشقيص يدينا ادي الظويمدة بدالنوير ولدم دسدتطرد إلدى غالدب دبيدا  يدال القمديدة إ  
لمرابدة دسدووبلا اد نني لدم دز  د داب القودوب إلدى تحبيدب تمدميريا وممازلدة تيدون 

قمديدة كتبد  بلدا  دغزاللا إلى دن دبدر بدر مخوملا اي داق توريتص ومثوص قولي مدن
من حماة المحروسة إلى المقر المرحدومي األميندي مداحب ديدوان اأنشدات الشدريف 

 بدمشق المحروسة يا نز    حمى الفرادي  بالشام ودت يم توى قاسيونا
بالنسيم العوي  منكم إاا يب توى المور والربدا توووندا وارحمدوا سداب  الددموة وبداا 

وإاا ما نلدرتم الددمر نلدرا   تخوحدوة ايدص مدر الخابحدينا تويكم   تنلروا السابوينا 
حبكم ارحنا وسيف  فاكم قد غددا ادي بعادندا مسدنونا والحشدا لدم تخدن تلدود واداكم 
وسووا من غدا تويلا دمينا ومثوص قولي من قميدة كتب  بلا من طدرابو  المحروسدة 

حروسدة ندور هللا إلى سيدنا قاحي القحاة تقدي الددين ابدن الخيثمدي الحنفدي بحمداة الم
حريحص و ع  من الرحيق المختوم غبوقص ومدبوحص ايدا سداكني ممندى حمداة نعمدتم 
مباحا ولو دلميتم اي الوره اكري اودي ودي مث  ما تعلدونص ولكن مبري تدنكم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 146 

تاد كالمبر وقد كن  دخشى ي ركم قب  بعدكم اوما بعدتم قو  آيا توى الل در وإن 
ي حمدر المدددامر بدالنثر وشديعي يمدي كومددا رام  ود  ادي ميددان نظمددي تشدوقا تسدابقن

بعدددكم يحدداربني ناديدد  يددا ألبددي بكددر قددد تقدددم وتقددرر دن مخددالص التوريددة مددعب 
مسددوكلا توددى كثيددر مددن النددا  ولددم دبددرز بدددوريا ينددا كاموددة إ  ليددزو  تددن الطالددب 
ظومة ا لتبا  ودنشدني من لفظدص لنفسدص الكريمدة دحدد دتيدان العمدر المقدر الم ددي 

 بن مكان  اسل هللا ادي د ودص مخومدا مدن غدز  إلدى مدديل نبدوي ويدو كدم اح  هللا
حمد السامعون ومفي لمادة قيندة ودغيدد اعدد  تندص تقدى وتدودي لمددح خيدر األندام 
دحمدددد يددداا المخودددص حددد ل المقدددر الم ددددي بشدددعار التوريدددة وخفدددر المدددديل النبدددوي 

فداظ مع مدة يزينلدا ومخوص الشيخ مفي الدين الحوي اي بديعيتص من ك  معربدة األل
مدح خير العرب والع م الشيخ مفي الدين تخوص اي بي  واحد ووثب من شدطرل 
األو  إلددى شددطرل الثدداني توددى الشددرط المعددروف ويدداا المنددوا  قددد تقددرر دنددص تويددص 
تقدد  خنامددر المتدد خرين ولكددن الشدديخ مددفي الددين وثددب وثبددة حددعيفة دلدد  توددى 

ت ريد وقد تقدم القدو  تودى بيد  القسدم حعف تخومص ا ن بيتص بمفردل غير مالل لو
مددن قمدديدة دنددص غيددر مددالل لوت ريددد ديحددا ا نددص لددم يدد   ب ددواب قسددمص إ  اددي بيدد  

 ا ستعارة وتوى ك  تقدير إن لم يؤ  ببي  القسم
وبيدد  ا سددتعارة قبدد  بيدد  الددتخوص لددم يحمدد  بددص اابدددة و  يمددير توددى مخومددص 

مة مباينة وقد تعين دن دورد بي  القسم ط وة األدب ويمير بينص وبين األاواق السوي
ينا ليميرال لمخومص الحعيف تك تين ويما   لقبتندي المعدالي بدابن  وبي  ا ستعارة

ب دتلا يوم الفخار و  بر التقى قسمي إن لم دحث مطايا العزم مثقوة من القوااي تؤم 
 دم وديدن الم د تن دمم من ك  معربة األلفاظ مع مة يزينلدا مددح خيدر العدرب والع

الشيخ مفي الدين الحوي من قو  كما  الدين بن نبيدص وقدد تقددم يدا طالدب الدرزق إن 
سددد  ماايبددص قدد  يددا دبددا الفددتل يددا موسددى وقددد اتحدد  يدداا المخوددص لحسددن ت ريدددل 
يستمنى بص تن قميدة وقد تقرر دن نظام البديعيا  التزمدوا دن يكدون كد  بيد  منلدا 

بما قبوص و  بمدا بعددل ومخودص العميدان مثد   شايدا توى نوتص بم ردل لي  لص تعوق
مفي الدين الحوي ديحا ا ندص غيدر مدالل لوت ريدد ومدا تدتم بدص الفابددة  مخوص الشيخ

إن لم ي   ناظمص بما قبوص وتوى مايب دمحاب البديعيا  ما يمول دن يكون شدايدا 
دم ويو يمم بندا البحدر إن الركدب ادي ظمد  اقود  سديروا الداا البحدر تدن دمدم وقدد تقد

قولي إن العميدان دتدوا ادي براتدة ا سدتل   بمدريل المددح ويدو قدوللم ايلدا بطيبدة 
انز  ويمم سيد األمم وانشر لص المدح وانثر طيب الكوم ا اا حم  التمدريل بالمددح 
اددي المطوددر الدداي يددو براتددة ا سددتل   لددم يبددق لحسددن الددتخوص موقددر ادد ن حسددن 

إلددى المددديل   مددن المددديل إلددى الددتخوص مددن شددرطص دن يخوددص الشدداتر مددن المددز  
المديل وديحا ا ن النبي لم يكن لص اي المخوص اكر ولكنص استمنى بداكر البحدر ا ندص 
 عوص كناية تن كرم النبي ومخوص الشيخ تز الدين اي بديعيتدص حسدن الدتخوص مدن 

 انبي العظيم غدا بمدح دكرم خوق هللا كولم
البيدد  ينددا و دد  القمددد دن الشدديخ تددز الدددين مددرح بدداكر حسددن الددتخوص اددي دو  

يكون التمريل بص اي الشطر الثداني مدر دندص لدم يد   بحسدن الدتخوص تودى الشدروط 
المقررة ا نص انتق  من معنى إلى معنى آخر من غير تعودق بينلمدا ك ندص اسدتبدد ك مدا 
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آخر وقد تقددم القدو  ادي دو  البداب إن يداا الندوة إاا نسد  تودى يداا المندوا  سدمي 
ن لص حظ اي حسدن الدتخوص اد ن الشديخ تدز الددين قدا  قبد  مخومدص اقتحابا ولم يك

وارة النظير من القوم األولى سوفوا من الشدباب ومدن طفد  ومدن يدرم ثدم قدا  بعددل 
حسددن الددتخوص مددن انبددي العظدديم غدددا بمدددح دكددرم خوددق هللا كولددم الشدديخ تددز الدددين 

و  ددندى مناسدبة استبدد ينا ك ما آخر ولي  بين بي  التخوص وبين مدا قبودص ت قدة 
وبي  بديعيتي ومن غدا قسمص التشبيب اي غز  حسن التخوص بالمختدار مدن قسدمي 
ياا البي  ما يش  مت دب دنص دتمر بيو  البديعيا  ويو اي غنيدة تدن اأطنداب ادي 

 ومفص
اكر ا طراد محمد بن الابيحين األمدين دبدو البتدو  خيدر نبدي ادي اطدراديم ا طدراد 

المدات وغيدرل إاا  دره مدن غيدر توقدف وادي ا مدط ح دن اي الومة ممدر اطدرد 
ياكر الشاتر اسم الممدوح واسم من دمكنص من آبابص اي بي  واحد توى الترتيدب و  
يخرج تن طدرق السدلولة ومتدى تكودف دو تعسدف ادي بندات بيتدص لدم يعدد اطدرادا اد ن 

ك ريدان  المقمود من ياا النوة دن يكون كد م النداظم ادي سدلولة  رياندص واطدرادل
المات اي اطرادل امتى  ات كال  د  توى قدوة الشداتر وتمكندص وحسدن تمدراص وقدد 
تقدم القو  إن الشيخ مفي الدين ما نظم بديعيتص حتى  مر تندل سبعين كتابا اي ياا 
الفن ي تني من دوراقلا ك  ثمرة شلية ورديتص اي شرح بديعيتص قد دورد للاا المعنى 

 ة ا نلم لم يزيدوا توى اسم الممدوح واسم مدن دمكدن مدنحدا ايص زيادة توى ال مات
آبابدص شدديبا والشدديخ مددفي الدددين نقدد  ادي شددرح بديعيتددص دن ا طددراد تبددارة تددن اسددم 
الممدوح ولقبص وكنيتص ومفتص ال بقة بص واسم من دمكن من دبيص و دل وقبيوتص ليدزداد 

و  تكودف و  الممدوح تعريفا وشرط دن يكون ال  اي بي  واحدد مدن غيدر تعسدف 
انقطاة ب لفاظ د نبية ودورد توى ال  قو  بعحلم مؤيدد الددين دبدو  عفدر محمدد بدن 
العوقمي الوزير ياا البي   مدر ناظمدص ايدص بدين الوقدب والكنيدة واسدم الممددوح واسدم 
دبيددص والمددفة ال بقددة بددص ويددو القدددر الدداي قددررل الشدديخ مددفي الدددين اددي الحددد الدداي 

المندوا  نسد   بيد  بددديعيتي أل د  المعارحدة ومثوددص دوردل ادي شدرحص وتودى يدداا 
قو  بع  المت خرين ادي زكدي الددين بدن دبدي األمدبر تبدد العظديم الداكي ابدن دبدي 

 األمبر رب القري  والخطب
ياا البي  اشتم  ديحا توى اسم الممدوح واسم دبيص والمدفة ال بقدة بدص ويدو مدالل 

توددى مدريل الل دو كدان األو ددب لم درد المددح ولكدن تقبددص النداظم ب بيدا  مشدتموة 
تدم إيراديا ينا حفظا لمقام الشيخ زكي الدين بن دبي األمدبر ولكدن  دراتة ظرالدا 
ركب  ملوة القوم ودطوق  تنانص ا نص قا  بعدل يزتم دني بالل و داكدرل تعمدبا مندص 
ساتة المحب لكنني والط ق يوزمني ما مو  ايص يوما إلى الكداب نكد  ابندص ودختدص 

نك  قدما دخال ويو مبي ولس  ايما دتيد  مبتددتا قدد كدان يداا ادي سدالف وخالتص و
الحقب نا  دبي دمص و دتص وتمتيص ا در دبي ونحن اي بيتص توى دتة الني  ما بينندا 
إلى الركب ودما شوايد ياا النوة المشتم  توى اسدم الممددوح واسدم دبيدص و ددل مدن 

رام حا دة بعدد  تندص ودتيد   غير كنيدة ولقدب ومدفة امنلدا قدو  الشداتر مدن يكدن
تويص ك  العيات اولا دحمد المر ى بن يحيى بن معاا بدن مسدوم بدن ر دات قدا  الشديخ 
زكي الدين بن دبي األمبر لقد دربى ياا الشاتر اي ياا النوة تودى مدن تقدمدص ولدو 
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سوم بيتص من الفم  بوفظة المر ى لكان غاية   تددر  وتقيودة   تمود  انتلدى كد م 
ادي بديعيتدص محمدد  ي الدين بن دبي األمبر وبي  الشيخ مفي الدين الحويالشيخ زك

الممطفى اللادي النبي د   المرسوين ابن تبد هللا اي الكرم الشيخ مفي الدين دتى 
اددي يدداا البيدد  باسددم الممدددوح والمددفا  ال بقددة بددص واسددم دبيددص وبيدد  العميددان اددي 

بدن تبدد منداف تدن قمديلم الداي بديعيتلم قدد دورث ال دد تبدد هللا شديبة تدن تمدرو 
دقولددص إن بيدد  العميددان اددي غايددة التكوددف والتعسددف ولعمددري إن ناظمددص خددالف دمددر 

 مشايخ البدير اي المشي توى طريق السلولة وا نس ام وديحا ا ن النبي يو
الممدوح اي يال القميدة بكماللا ولي  لص اكر اي ياا البيد  اعودى يداا التقددير يدو 

مر ما ايص من العقادة وبيد  الشديخ تدز الددين ادي بديعيتدص محمدد غير مالل لوت ريد 
بن تبد هللا شيبة  دل ابن تمرو كرام ادي اطدراديم دقدو  إن بيد  العميدان ادي غايدة 
السلولة تند ياا البي  وياا القدر دليق من إط ق لسان القوم اي الكد م تويدص وبيد  

نبي اي اطراديم ياا البيد  ديحدا بديعيتي محمد بن الابيحين األمين دبو البتو  خير 
ايص اسم الممدوح واكر دبيص ويو دحد الابيحين ألن دبال تبد المطوب كان قد نار ابل 
دحد دو دل إاا ماروا تشرة اوما كمو  لص العشرة دقرة بينلم اوقعد  تودى تبدد هللا 
ادودال بمابددة مددن اأبد  ويددو دو  مددن ودي بدال  وكاندد  الديددة قبد  الدد  تشددرا واددي 

بي  إشارة إلى  دل إسماتي  تويص الس م وتفسير ياا ا سم مطير هللا الدابيل وقدا  ال
دنا ابن الدابيحين وايدص المدفة المعددودة مدن دسدمابص الشدريف والمدفة ال بقدة بمقامدص 
العالي واسم النوة البديعي اي القااية مدوره بدص مدن  دن  المدديل والداي يظلدر لدي 

شيخ تز الدين ودكثر معاني من بيد  الشديخ مدفي دنص درق من بي  العميان وبي  ال
 الدين وهللا دتوم

اكر العك  تدين الكمدا  كمدا  العدين رؤيتدص يدا تكد  طدرف مدن الكفدار تندص تمدي 
العك  اي الومة رد آخر الشيت تودى دولدص ويقدا  لدص التبددي  وادي ا مدط ح تقدديم 

ندا مدا اسدتعم  منلدا لفظ من الك م ثم ت خيرل ويقر توى و دول كثيدرة ولكدن المدراد ي
الباب قولص تعالى تول  الويد  ادي النلدار وتدول  النلدار  وكثر استعمالص االمقدم اي ياا

اي الوي  وتخرج الحي مدن الميد  وتخدرج الميد  مدن الحدي العكد  يندا مميدز بعودو 
طباقددص وبشددرف القدددرة األليددة التددي   تمدددر إ  تددن تظمددة الخددالق  ودد  قدرتددص 

ل واماحتص وتوى ك  تقدير االعك  نوة رخيص بالنسبة إلى وب غة القرآن وإي از
ما اوقص من دنواة البدير المالية وإن لم يموب البويم تكسص بنكتدة بديعيدة تنظمدص ادي 
سو  دنواة البدير الو مستمر توى تكسص كقو  القاب  زتموا دني خؤون اي اللدوه 

ص العكد  وتحويددص ادي اللدوه دنددي خدؤون زتمدوا يدداا البيد  لدي  ايددص نكتدة تزيد  تندد
يرت د  مثودص مدا شدات ادي م ود  واحدد لكدان الد   بشعار البدير ولو دراد الشاتر دن

قدرا يسيرا ودين ياا النداظم مدن دبدي تمدام وقدد قدا  لدص بعد  حسدادل لدم   تقدو  مدا 
يفلم اقا  لص توى الفور لم   تفلم ما يقا  ودين يو من قو  الحكديم الداي قيد  لدص لدم 

ا  لب  دس   من يمنعني ودين يو من ك م الحكيم الاي قدا  إاا لدم تمنر من يس ل  اق
يكن ما تريد ا رد ما يكون وقي  إنص ورد اي الحديث  ار الدار دحق بدار ال ار وما 

 دبوم قو  الحسن بن سل  ينا
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وقدد قيد  لددص   خيدر ادي السددرف اقدا    سددرف ادي الخيدر ويددروه ألميدر المددؤمنين 
اي ياا الباب لساني كتدوم ألسدراريم ودمعدي بسدري نمدوم يارون الرشيد من النظم 

مدداير اوددو  دمددوتي كتمدد  اللددوه ولددو  اللددوه لددم يكددن لددي دمددوة وبدددير ينددا قددو  
الماحب ابن تباد وقد بالم اي ومف الز اج والشدراب ويدو رق الز داج وراقد  

دلسد  الخمر اتشابلا اتشاك  األمر اك نما خمر و  قدح وك نما قدح و  خمر ومثودص 
تره دطبداق ورد وحوللدا مدن الندر   المد  الطدري قددود اتود  خددود مدا توديلن 
دتدين وتود  تيدون مدا للدن خددود ويع بندي إلدى المايدة ادي يداا البداب قدو  األحددبط 
الشاتر قد ي مدر المدا  غيدر آكودص وي كد  المدا  غيدر مدن  معدص ويقطدر الثدوب غيدر 

قددو  ابددن نباتددة السددعدي د    بسددص ويوددب  الثددوب غيددر مددن قطعددص ومثوددص اددي الحكمددة
ااخف ما ير ى و د  يابط و  ترج ما يخشى و د  راار ا  ناار إ  مر النح  
حابر و  حابر إ  مر السعد ناار ومن حكم دبي الطيب المتنبي قولص اي ياا الباب 
ا  م د اي الدنيا لمن قد  مالدص و  مدا  ادي الددنيا لمدن قد  م ددل ومثودص ادي الحسدن 

قولص إن الويالي ل ندام منايد  تطدوه وتنشدر دونلدا األتمدار اقمدارين مدر  والب غة
 اللموم طويوة وطواللن مر السرور قمار

 حاف
واستشددلدوا توددى نددوة الطبدداق بقددو  الشدداتر رمددى الحدددثان نسددوة آ  حددرب بمقدددار 
سمدن لص سمودا ارد شعورين السود بيحا ورد و ويلن البي  سودا والعك  ينا 

قة ودولى اما ايص من تك  مطابقة ت زل لمدرل وتبدي  الطباق ادي دحق من المطاب
الع ز والمددر ومدن الداي يسدتظرف يندا إلدى المايدة قدو  الشديخ شدرف الددين تبدد 
العزيز األنماري شديخ شديوخ حمداة دانيد  تمدري ادي ديدر مكاسدبص نطيدر ديواتندا 

نا وتوطدف ايلا وتعمينا تسدعا وتشدرين مدد اللدم شدقتلا حتدى تويمتلدا تشدرا وتسدعي
الشيخ  ما  الدين بن نباتة بقولص يندا مسد لة الددور غدد  بيندي وبدين مدن دحدب لدو  
مشيبي ما  ف  لو   فايا لم دشب دنظر ما دليق ما حمر الشيخ  ما  الدين مس لة 
الدور اي ياا النوة مر قمر البحر ويع بني ديحا قو  الشيخ ت ت الدين تودي بدن 

الر دز الددص ويددو حبددي تددودني الومددا  وتوايددد مقاتدد  الحمددوي اددي مطوددر مددن مطدد
وامتنددر لمدا حودي وحد  لمددا امتندر ودنشددني مدن لفظددص لنفسدص الكريمدة قاحددي  وقطدر

القحاة تماد الدين دخو شيخي قاحي القحاة ت ت الددين بدن القحدامي تممدديما هللا 
برحمتص ورحدوانص مطوعدا ينداظر مطودر ابدن مقاتد  بحسدنص ادي يداا البداب ويدو قود  

 لمن يوي  ايص اتد  تمو  قا  ب وري ترتحي وإ  اتم  تدل  يوما
وزاد الشيخ زكي الدين بن دبي األمبر ياا النوة دتني تك  األلفداظ مدنفا معنويدا 
ويو دن ي تي الشاتر إلى معنى لنفسص دو لميرل ايعكسص امثا  مدا تكد  الشداتر مدن 

يكدون مدر المسدتع   المعاني لميدرل قدا  األو  قدد يددر  المتد ني بعد  حا تدص وقدد 
األو  وربما اا  بع  النا  دمدريم مدر التد ني وكدان  الزل  قا  الثاني الاي تك 

الحزم لو ت ووا وقد تقدم قو  النا  اي المث  السابر ما اي السويدا ر دا  اعكسد  
ياا المعنى توى دمحابص وقو  اي سويدا مقيوة الحب ناده  فنص ويو يقدنص األسدد 

ي السويدا ر ا  ا نا اليوم من ر دا  السدويدا ومدن القسدم الثداني ميدا   تقولوا ما ا
ويو تك  الشاتر معندى نفسدص قدو  بعحدلم وإاا الددر زان حسدن و دول كدان لوددر 
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حسن و ل  زينا ومثوص قو  الشاتر وتوطف ما شات يا قد غدا من ثياب الشدعر ادي 
كفددن وقددد تعفدد  معدداني و لددص الحسددن وكددان يعددر  تنددي حددين دبمددرل امددر  
دتر  تنص حين يبمرني ودظرف منص قو  الشيخ  مدا  الددين ابدن نباتدة ومدديق 
قوه يدي بندوا  ودرال مدن بعدد حداو  ويندي كدان مثد  البسدتان آخدا مندص مدار مثد  
الحمام ي خا مني انتلى ما دوردتص اي يداا البداب مدن تكد  األلفداظ والمعداني وبيد  

لبداب تودى تكد  األلفداظ ويدو الشيخ مفي الدين الحوي اي بديعيتدص شدايد ادي يداا ا
 قولص تن النبي

دبده الع ابب ااألتمى بنفثتص غدا بمديرا وادي الحدرب البمدير تمدي الشديخ مدفي 
الدين دتى ادي يداا البداب بدالمر  مدن نظدم الندوة المداكور ولكدن لدم يخد  بيتدص مدن 
بعد  تقددادة يداا مددر تدددم تكوفدص بتسددمية الندوة توددى الشددرط المقدرر وبيدد  العميددان 

األلبدداب واللمددم بيدد    ددا  السددره اددي البيددد واسددر لددص سددره الر ددا  اويادداتبر ر
العميان لم يخوص من العك  ينا إا لي  ايص نكتة توم لص مدر البددير شدم  ولدي  ايدص 
غير ر ا  السره وسره الر ا  وبي  الشيخ تز الدين الموموي اي بديعيتص خير 

تستقم الشيخ تز الدين دتى المقا  مقا  الخير اامم ودة تك  المواب مر التبدي  
اي ياا النوة بالمقمود من نظم النوة البديعي وتسميتص تودى الشدرط المقدرر ولكندص 
د نبي من مديل النبي ولي  لص ددنى تعوق ببي  المديل الاي قبوص ويو تمد  محاسدنص 
وهللا كموص اقدرل اي الوره اي غاية العظم ودت ب من يداا دندص قدا  بعدد يداا البيد  

ي لص ال مي  من الرب ال مي  تودى الو دص ال ميد  بترديدد مدن الدنعم وغالدب تن النب
مديحص النبوي اي يال القميدة توى ياا النمط ا نلا ما انس م  معص إ  اي مواحر 
قويوة والظاير دن ثق  تسمية النوة توى الشرط المعووم كوما دثق  كايوص ار إلى  لدة 

كون د نبيا من المديل ولكن اتكووا توى تود يستند إلى ركنلا وبي  العميان كاد دن ي
الحمير توى الممدوح ويو النبي وبي  بدديعيتي ويدو قدولي تدن النبدي تدين الكمدا  
كمددا  العددين رؤيتددص يددا تكدد  طددرف مددن الكفددار تنددص تمددي دقددو  إنددص اددي سددلولتص 
 وانس امص وحسن تركيبص وبدير تسميتص وتمكين قاايتص بي  تامر بالمحاسن وهللا دتوم

ر الترديد دبده البدير لص الومف البدير واي نظم البدير ح  ترديدل بفمي الترديدد اك
يو دن يعوق الشاتر لفظة اي بيد  واحدد ثدم يردديدا ايدص بعينلدا ويعوقلدا بمعندى آخدر 
كقولص تعالى   يستوي دمحاب النار ودمدحاب ال ندة دمدحاب ال ندة يدم الفدابزون 

و  دبددي نددوا  مددفرات   تنددز  األحددزان واستشددلدوا توددى يدداا النددوة مددن الددنظم بقدد
ساحتلا لو مسدلا ح در مسدتص سدرات والداي دقولدص إن الترديدد والتكدرار لدي  تحتلمدا 
كبير دمدر و  بينلمدا وبدين دندواة البددير قدرب و  نسدبة  نحطداط قددريما تدن الد  
ولددو  المعارحددة مددا تعرحدد  للمددا اددي بددديعيتي ولكددن اكددر زكددي الدددين ابددن دبددي 

لما ارقا ايص بع  إشراق ويو دن الوفظة التدي تكدرر ادي البيد  و  تفيدد األمبر بين
معنى زابدا ب  الثانية تين األولى يي التكرار والوفظة التدي يردديدا النداظم ادي بيتدص 
تفيدد معنددى غيددر معندى األولددى يددي الترديدد وتوددى يدداا التقددير مددار لوترديددد بعدد  

وتوددى يدداا الطريددق نظددم دمددحاب مزيددة يتميددز بلددا إلددى التكددرار ويتحوددى بشددعاريا 
البدديعيا  يدداا النددوة دتنددي الترديددد ابيدد  الشديخ مددفي الدددين الحوددي اددي بديعيتددص لددص 

 الس م من هللا الس م واي دار الس م ترال شاار األمم
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لفظة الس م متعوقة اي ك  موحر بميدر اةخدر  شدتراكلا والعميدان لدم ينظمدوا يداا 
ال مي  من الرب ال مي  توى الو ص ال ميد  بترديدد النوة وبي  الشيخ تز الدين لص 

من النعم وبي  بديعيتي دبده البدير لص الومدف البددير وادي نظدم البددير حد  ترديددل 
بفمي دقو  إن ح وة الترديد بالفم دحوى من قدو  الشديخ تدز الددين بترديدد مدن الدنعم 

 ودحسن موقعا لكونلا اي القااية وهللا دتوم
مدحي ح  اي الزابد الكرم ابدن الزابدد الكدرم ابدن الزابدد الكدرم اكر التكرار كرر  

المددديل لوكددريم مودديل ينددا وقددد تقدددم قددولي إن التكددرار يددو دن يكددرر المددتكوم الوفظددة 
الواحدة بالوفظ والمعنى والمراد بال  ت كيد الومدف دو المددح دو الدام دو التلويد  دو 

المر  من األغرا  ا ما ما  ات مندص  الوتيد دو اأنكار دو التوبيخ دو ا ستبعاد دو
اكقو  ملول  بدن ربيعدة دخدي كويدب يدا لبكدر دنشدروا لدي كويبدا يدا لبكدر ديدن ديدن  لوام

الفرار ودما ما  ات منص لومدح اكقو  كثير ادي تمدر بدن تبدد العزيدز اد ربل بلدا مدن 
مفقة لمباير ودتظم بلدا ودتظدم بلدا ثدم دتظدم وكقدو  دبدي تمدام بالمدريل المدريل 

روة األروة منلم بالوباب الوباب ودما ما  ات منص لوتلوي  اكقولص تعالى القارتدة واأل
 ما القارتة وما ددرا  ما القارتة وكقولص الحاقة ما الحاقة

ودما ما  ات منص لغنكدار والتدوبيخ الدو تكدرار قولدص تعدالى ادي سدورة الدرحمن ابد ي 
ل ينا إ  ليبك  بلا من دنكريا آ ت ربكما تكابان ا ن الرحمن      لص ما تدد آ ت

توى سبي  التقرير والتوبيخ كما يبك  منكر ديادي المنعم تويص من النا  بتعديديا لدص 
ودما ما  ات منص ل ستبعاد اكقولص تعالى ييلا  ييلا  لما توتدون ودما ما  ات منص 
اي النسيب ويو اي غاية الوطف اقو  بعحدلم يقودن وقدد قيد  إندي ي عد  تسدى دن 

وم بروحي الخيدا  حقيدق حقيدق و دد  السدوو اقود  للدن محدا  محدا  ودلطدف مندص ي
قو  القاحي مااا تقو  الوواحي ح  سعيلم وما تقو  األتدادي زاد معندال يد  غيدر 
دني ديوال وقد مدقوا نعم نعم دنا ديوال وديوال وما دحوى ما قدا  بعددل حسدب البريدة 

يدد  الشدديخ مددفي الدددين الحوددي اددي د ددرا احدد  رؤيتددص امددا ربددي قددط إ  سددبل هللا وب
بديعيتص يقو  ايص تن النبدي الطداير الشديم ابدن الطداير الشديم ابدن الطداير الشديم ابدن 
الطدداير الشدديم والعميددان مددا نظمددوا يدداا النددوة اددي بددديعيتلم وبيدد  الشدديخ تددز الدددين 
المومددوي اددي بديعيتددص تكددرار مدددحي يددده اددي الشددام  الددنعم ابددن الشددام  الددنعم ابددن 

النعم وبي  بديعيتي كرر  مدحي ح  اي الزابد الكرم ابن الزابد الكرم ابدن الشام  
 الزابد الكرم

كداد بيدد  الشديخ مددفي الددين وبيدد  الشديخ تددز الددين وبيدد  بدديعيتي دن يكونددوا بيتددا 
واحدا لمناسدبة التركيدب وإن كدان بيد  الشديخ مدفي الددين مميدزا بزيدادة واحددة ادي 

مددن يددد  ة اددي تسددمية النددوة كمددا قيدد  وديددن الثريدداالتكدرار اقددد  ددات موحددعلا التوريدد
المتناو  والاي يظلر دن مكرر بيتي ح وتص ظايرة توى بي  الشيخ تدز الددين اد ن 

 مكررل ناقص الح وة وهللا تعالى دتوم
اكر المايب الك مي ومايبي اي ك مي دن بعثتص لدو لدم تكدن مدا تميزندا تودى األمدم 

سميتص إلى ال احظ ويدو ادي ا مدط ح دن يد تي المايب الك مي نوة كبير نسب  ت
البويم توى محة دتوال وإبطا  دتوه خممص بح ة قاطعة تقوية تمل نسبتلا إلى 
توم الك م إا تودم الكد م تبدارة تدن إثبدا  دمدو  الددين بدالبرايين العقويدة القاطعدة 
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  تددم وقي  إن ابن المعتز قا    دتوم ال  ادي القدرآن دتندي المدايب الك مدي ولدي
تومص مانعا توم غيرل ولم يستشلد تودى المدايب الك مدي بد تظم مدن شدوايد القدرآن 
ودوحل األدلة اي شدوايد يداا الندوة ودبوملدا قولدص تعدالى لدو كدان ايلمدا آللدة إ  هللا 
لفسدتا ياا دلي  قاطر توى وحدانيتص      لص وتمام الدلي  دن تقو  لكنلما لم تفسدا 

هللا ومنص قولص لو تعومون ما دتودم لحدحكتم قودي  ولبكيدتم كثيدرا اوي  ايلما آللة غير 
وتمددام الدددلي  دن يقددا  لكددنكم حددحكتم كثيددرا وبكيددتم قوددي  اوددم تعومددوا مددا دتوددم الدداان 
قياسان شرطيان من ك م هللا وك م نبيدص ومثودص قدو  مالد  بدن المر د  األندلسدي لدو 

يكدون الحدب ي درا كودص لدم تكدن  يكون الحدب ومد  كودص لدم تكدن غايتدص إ  المود  دو
غايتص إ  األ   إنما الوم  كمث  المات   يستطاب المات إ  بالعود  االبيتدان األو ن 

 قيا  شرطي والثالث قيا  اقلي ا نص قا  الوم  توى المات
اكما دن المات   يستطاب إ  بعدد العطدف االومد  مثودص   يسدتطاب إ  بعدد حدرارة 

لحموية اقدد اسدتنبطويا تودى مدور منلدا مدا يدروه دن دبدا دلدف الل ر ودما األقيسة ا
قمدل شاتر تميمي اقا  لص ممن دن  اقا  من تميم اقا  دبو دلدف تمديم بطدرق الودؤم 
ديده من القطا ولو سوك  سب  اللداية حو  اقا  لص التميمي نعم بتو  اللداية  ب  

ولعمددري إن القيددا  إليدد  ا احمددص بدددلي  حموددي دلزمددص ايددص دن الم دديت إليددص حدد   
الشددرطي دوحددل د لددة اددي يدداا البدداب مددن غيددرل ودتدداب اددي الدداوق ودسددل  اددي 
التركيددب ا نددص  موددة واقعددة بعددد لددو و وابلددا ويددال ال موددة توددى امددط حلم مقدمددة 
شرطية متموة يستد  بلا توى مدا تقددم مدن الحكدم وتودى يدال الطريقدة نظمد  بيد  

وحددعص ابيدد  بديعيددة الشدديخ مددفي الدددين البديعيددة وكددال  العميددان ويدد تي الدد  اددي م
الحوي كم بين مدن دقسدم هللا العودي بدص وبدين مدن  دات باسدم هللا ادي القسدم بيد  الشديخ 
مددفي الدددين الحوددي لددي  لنددور المددايب الك مددي ايددص إشددراق ولكنددص موحددق باألقيسددة 

و من األقيسة الشرطية ويو قوللم اي مديل النبي ل الحموية وبي  العميان قد تقدم دنص
لم تحط كفص بالبحر ما شمو  ك  األنام ودرو  قوب ك  ظمدي  مودة يداا البيد  يدي 
ال موة الواقعة بعد لو و وابلا ا نلم استدلوا بلا توى ما تقدم من الحكم ويو دن كفدص 
محيط بالبحر وبيان محة ال  دنلدا بومد  دن تشدم  كد  األندام وتعملدم بدالري ويداا 

وقد تعدين دن دقددم بيد  بدديعيتي يندا تودى بيد   دلي  واحل توى دنلا محيطة بالبحر
الشيخ تز الدين ودارط سبحة الترتيب لو لين دحدديما دن بيتدي وبيد  العميدان دقدرا 
ببل ة ياا النوة اي مطور واحد ويو القيا  الشدرطي والثداني دن الشديخ تدز الددين 

تن النبي لم يتمس  اي المايب الك مي إ  بالقو  الحعيف وبي  بديعيتي دقو  ايص 
 ومايبي اي ك مي دن بعثتص لو لم تكن ما تميزنا توى األمم

دلي  ياا القيا  الشرطي اي بعثة النبي ودن يال األمة تميز  بلا تودى سدابر األمدم 
دوحل من النلار الاي لم يحت  تند ظلورل إلى إقامدة دليد  وبيد  الشديخ تدز الددين 

األولدين ببشدره مدن ك ملدم كد ن  اي بديعيتص قولص بمدايب مدن كد م هللا ينسدخ شدرة
الشيخ تز الدين غفر هللا لص يقو  تن النبي إنص بمايب من ك م هللا دي القرآن ينسخ 
شرة األولين وك نص  ع  ح تص القاطعة اي المايب الك مي وهللا دتوم قولص ببشدره 
مددن ك ملددم دي مددن كدد م األولددين ولددم در اددي يدداا البيدد  لومددايب ك مددا و  لوكدد م 

 مايبا غير ما اكرتص واوق ك  اي توم تويم
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اكر المناسبة اعومص واار والزيد ناسبص وحومص ظاير تدن كد  م تدرم المناسدبة تودى 
حددربين مناسددبة اددي المعدداني ومناسددبة اددي األلفدداظ االمعنويددة يددي دن يبتدددئ المددتكوم 

معنويدة بمعنى ثم يتمم ك مص بما يناسبص معنى دون لفظ وياا الندوة دتندي المناسدبة ال
كثير اي الكتاب العزيز امنص قولص تعالى دولم يلد للم كم ديوكنا من قبولم من القدرون 
يمشون اي مساكنلم إن اي ال  ةيا  دا  يسدمعون دولدم يدروا دندا نسدوق المدات إلدى 
األر  ال رز انخرج بص زرتا ت ك  منص دنعاملم ودنفسلم دا  يبمرون اانظر إلى 

مدر اةية التدي يدي لوموتظدة دولدم يلدد للدم ولدم يقد  دولدم قولص سبحانص وتعالى اي 
يروا ألن الموتظة سمعية وقد قا  بعديا داد  يسدمعون وانظدر كيدف قدا  ادي مددر 
اةيدة التدي موتظتلدا مربيدة دولدم يدروا وقدا  بعدد الموتظدة البمدرية داد  يبمددرون 

حداة تمداد ومن دظدرف مدا دنقودص يندا مدن النقدد الوطيدف ادي يداا البداب دن قاحدي الق
الدين ابن القحامي دخا شيخنا قاحدي القحداة تد ت الددين الحنفدي ندور هللا حدريحص 
و ع  من الرحيق المختوم غبوقص ومبوحص نظم قميدة امتدح بلا المقر المرحومي 
السدديفي درغددون األسددعردي كاادد  المموكددة الشددريفة الحمويددة وترحددلا قبدد  إنشدداديا 

منلا اي المديل إلى بيد  يقدو  ايدص خبيدر بتددبير  لومدح توى دخيص المشار إليص اانتلى
 األمور امن يره سوه ما يرال الو اي يال دتمى

اقددا  لددص شدديخنا قاحددي القحدداة تدد ت الدددين ي ددب دن تقددو  أل دد  المناسددبة المعنويددة 
موحر خبير بمير وقد تدوا من محاسن األمثوة المعنوية قدو  دبدي الطيدب المتنبدي 

رل غداة كان النب  اي مدرل وب  ا ن بدين لفظدة السدباحة توى سابل موج المنايا بنح
ولفظتي الموج والوب  تناسبا معنويا مار البي  بص مت حما والاي تقدد الندا  تويدص 
الخنامر اي ياا الباب قو  ابن رشيق القيرواندي دمدل ودقدوه مدا رويندال ادي النددا 

تدن البحدر تدن  دود الم ثور منا قدديم دحاديدث ترويلدا السديو  تدن الحيدا  من الخبر
األمير تمديم قدا  زكدي الددين بدن دبدي األمدبر يداا دحسدن شدعر سدمعتص ادي المناسدبة 
المعنويددة ا نددص وادددي المناسددبة حقلددا وناسدددب اددي البيدد  األو  بدددين المددحة والقدددوة 
والرواية والخبر الم ثور وناسب ادي البيد  الثداني بدين األحاديدث والروايدة والعنعندة 

نة من حيث دنلا  ات  ماغرا تن كابر وآخرا تدن دو  ياا مر محة ترتيب العنع
كما يقدر ادي سدند األحاديدث ألن السديو  ادرة الحيدا دمدوص وكدال  الحيدا ادرة البحدر 
دموص ثم نز  البحر منزلة الفرة و دود الممددوح منزلدة األمد  لومبالمدة ادي المددح 

ي ينددا ويدداا غايددة المايددا  اددي يدداا البدداب دقددو  إننددي زاحمدد  ابددن رشدديق القيرواندد
بالمناكب ودبطو  موانر التعقيد لما دخود  معدص إلدى يدال المطالدب ومدا اا  إ  دنندي 
امتدح  شيخي المشار إليص دو  مو نا قاحي القحاة ابن القحدامي الحنفدي بموشدل 
بي  مخومص تحفة اي ياا الباب ألن مناسباتص المعنوية راع  تن محاسنلا الح اب 

دل تدن رقتدي حديلم يدا طيدب مدوردل وثمريدا قدد ويو رقدم السدوالف يدروي لدي بمسدن
روه لي قب  ما احت ب  تدن بدرق اا  النقدا ديدام معلددل والريدق دمسدى تدن المبدرد 
يددروي حددديث العددايب مسددند تددن المددفا تددن مددااق الشددلد والعسدد  تددن اوق سدديدنا 

 قاحي القحاة توي
ص وقددد حبسدد  تنددان القوددم تددن ا سددتطراد إلددى ومددف محاسددن يدداا البيدد  ومناسددبات

المعنويددص اددد ن برياندددص غيدددر محتدداج إلدددى إقامدددة دليددد  ويدداا الموشدددل نظمتدددص بحمدددال 
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المحروسة اي مبادي العمر ورياحين الشبيبة غحة ولما طوب  إلى األبواب الشريفة 
المؤيديددة سددنة خمدد  تشددرة وثمانمابددة وومددو  إلددى الددديار الممددرية اددي التدداريخ 

حيندص كثيدرا اتعدين تودي دن دثبد  الماكور و دتص موحنا ودي  ممدر يول دون بدص وبتو
ينا منص شيبا ليحودو تكريدرل بممدر وتعدرف رتبدة قواايدص أل د  بيد  المخودص الداي 
دوردتص مثا  توى نوة المناسبة المعنوية امن غز  الموشدل المداكور ماسد  بقامتلدا 
يوما باي سوم والشعر كالعوم المنشور ل مم اقو  يا قوب دت م اللنا نمب  يا دند  

بددين البددان والعوددم ودسددود الخددا  مددا تبددده اددي خددديا يمدد  ايددص و دددا قالدد  تخطددر 
وطوعتلا كالشم  اي الحمد  ادي طوعدة الشدم  مدا يمنيد  تدن زحد  سد لتلا بدرد مدا 
تندي من الكمد وقو  نار ال وه قد دحعف   وددي قالد  بريقدي دطفبلدا إاا التلبد  

اسدمر كفيد  خوفدي  يا برد اا  الاي قال  توى كبدي وغرقتندي بددمر طرادي وقالد 
دلدم تخدف بود  ناديد  يدا دمودي دندا المريددق امدا خدواي مدن البود  مندص بداا يدا بددرق إن 
دومحدد  اددي الثمددر وحددار  الوحددظ اددي شدد  مددن الخبددر قددف بالثنيددا  وااكرنددي إاا 
تاب  تو  النلي   لووراد اي السحر ودرس  تويد  النسديم خوفدي ا ندص قدوة لحدعفي 

وربما مح  األ سام بالعو  منص إنسدان مقوتلدا لمدا تسى تمحل  سما بالفراق بوي 
رده كوفي بسيفص قد دقام الحد اي توفي ام  بالسديف قلدرا والحشدا نلبد  لكنندي تندد 
موتي ما قره شمفي ناديتص والددموة طوادان وقود  يداا اعدا  إنسدان إ م تع د  ادي 

 قتوي ب  زل  اقا  لي خوق اأنسان من ت  
كنددا ايددص مددن المناسددبة المعنويددة وحسددن ختاملددا بمددا وقددد طددا  الشددرح وخر نددا تمددا 

دوردنال من ك م ابدن رشديق القيرواندي والبيد  الداي دوردتدص مدن يداا الموشدل ودمدا 
المناسبة الوفظية ويدي دون رتبدة المعنويدة الدي اأتيدان بكومدا  متزندا  ويدي تودى 

ناقمددة حددربين تامددة وغيددر تامددة االتامددة دن تكددون الكومددا  مددر ا تددزان مقفدداة وال
موزونة غير مقفاة امن شوايد التامة قولص سبحانص وتعالى ن والقوم وما يسطرون مدا 
دن  بنعمة رب  بم نون وإن ل  أل درا غيدر ممندون ومدن شدوايدل التامدة ادي السدنة 
الشدريفة قدو  النبدي ممدا كدان يرقدي بدص الحسدنين تويلمدا السد م دتيداكما بكومددا  هللا 

ن كد  تدين  مدص ولدم يقد  تويدص السد م مومدة ويدي التامة من ك  شديطان ويامدص ومد
القيا  لمكان المناسبة الوفظية ومن دمثوة المناسدبتين الناقمدة والتامدة قدو  دبدي تمدام 
حبيب بن دو  ملا الوحف إ  دن ياتا دوان  قنا الخط إ  دن تو  اواب  اناسب بين 

ة غيدر تامدة قدا  ملا وقنا مناسدبة تامدة وبدين الدوحف والخدط ودواند  واوابد  مناسدب
زكي الدين بن دبي األمبر ياا البي  من داح  بيدو  المناسدبة لمدا انحدم إليدص ايلدا 
من المحاسن ا ن ايص مر المناسبتين التشبيص بمير دداة والمسداواة وا سدتثنات والطبداق 
الوفظي وابت ف الوفظ مر المعنى والتمكين ا ما المناسبة ايص اقد ترا  ودمدا التشدبيص 

لص ملا وقنا ا ن التقدير كملا وكقنا وحاف األداة ليدد  تودى قدرب المشدبص مدن افي قو
المشبص بص ودما ا ستثنات البديعي افي قولص إ  دن ياتا دوان  وقولص إ  دن تو  اواب  
ليثب  لومومواا  الت ني  وينفي تدنلن النفدار والتدوحف وكدال  اعد  ادي ا سدتثنات 

ى تددنلن اليددب  والمدد بة ودمددا المطابقددة افددي قولددص الثداني ا نددص دثبدد  للددن الوددين ونفدد
الوحف ودوان  وياتا وتو  ا ن ياتا لوقريب وتود  لوبعيدد ودمدا المسداواة اوفدظ البيد  
  يفحدد  تددن معنددال و  يقمددر تنددص ودمددا ا بددت ف اوكددون دلفاظددص مددن واد واحددد 
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يمددول  متوسددطة بددين المرابددة وا سددتعما  وكدد  لفظددة منلددا  بقددة بمعنايددا   يكدداد
موحعلا غيريا ودما التمكين ااستقرار قااية البيد  ادي موحدعلا وتددم نفاريدا تدن 
محولددا انتلددى الكدد م توددى المناسددبة الوفظيددة والمعنويددة وتقريددر التامددة والناقمددة مددن 
الوفظية ابي  الشيخ مفي الدين الحودي ادي بديعيتدص يقدو  ايدص تدن النبدي مؤيدد العدزم 

 واللي ات اي حرمواألبطا  اي قوق مؤم  المفل 
الشيخ مفي الدين لم يحت  اي بيتص إلى المناسبة المعنويدة بد  دتدى بالوفظيدة وت بد  
منص كيف رحدي لنفسدص بقدو  القابد  إاا كند  مدا تددري سدوه الدوزن وحددل اقد  دندا 
وزان وما دندا شداتر وليتدص دتدى بالمناسدبة الوفظيدة تامدة ا ندص ادي تدالم اأطد ق غيدر 

ص الوفظيددة الناقمددة ظددايرة اقولددص مؤيددد العددزم اددي وزن مؤمدد  مقيددد بتسددمية ومناسددبت
المفل وقولص واألبطا  اي قودق مدوازن واللي دات ادي حدرم ولدم يدنظم العميدان يداا 

ي دري ادي  النوة وبي  الشيخ تز الدين الموموي يقو  ايص تن النبي دلدم تدر ال دود
لددم يثبدد  لددص مددر  يديددص دلددم تسددمر مناسددبة اددي قولددص نعددم الشدديخ تددز الدددين غفددر هللا لددص

المناسدبة المعنويدة والوفظيدة نسددبة ولكندص قدا  لمددن يخاطبدص دلدم تددر ال دود ي دري مددن 
ديادي النبي دلم تسمر مناسبة من لفظ نعم ولفظ الشيخ تدز الددين الموحدوة ادي بيتدص 
لي  ايدص مناسدبة لفظيدة دتدى ايلدا بدوزن وقاايدة و  مناسدبة معنويدة ابتددد ايلدا بمعندى 

يناسبص وبي  بديعيتي دقو  ايص تدن النبدي اعومدص واادر والزيدد ناسدبص وتمم ك مص بما 
وحومدص ظدداير تدن كدد  م تدرم يدداا البيد   معدد  ايدص ببركددة ممدوحدص بددين المناسددبة 

تومص يناسبص حومص وزنا  المعنوية والوفظية التامة المشتموة توى الوزن والتقفية اقولي
المعنويدة ابتددد بلدا ادي دو  الشدطر وقااية وواار مثوص ظداير وزندا وقاايدة والمناسدبة 

الثاني من البي  باكر الحوم ثم تمم  ك مي بقولي تن ك  م ترم احمو  المناسبة 
المعنوية بين الحوم واكدر ا  تدرام الداي يدو الدانب مدر تمكدين القاايدة ا ندص قيد  تدن 
 الم مون إنص كان يقدو  لدو تودم الندا  محبتدي لوعفدو لتقربدوا إلدي بدال رابم ويدال يدي

 المناسبة المعنوية بعينلا ولكن النبي دحق بلاا المدح ودولى بلال المفا 
اكددر التوشدددير ووشددر العدددد  مندددص األر  ااتشددح  بحودددة األم دددين العلدددد والدددامم 
التوشير م خوا من الوشيعة ويدي الطريقدة الواحددة ادي البدرد المطودق اكد ن الشداتر 

المحاسددن ويددو تنددد ديدد  يددال  ديمدد  البيدد  إ  آخددرل ا نددص دتددى ايددص بطريقددة تعددد مددن
المدناتة تبدارة تدن دن يدتكوم المدتكوم دو الشدداتر باسدم مثندى ادي حشدو الع دز يدد تي 
بعدل باسمين مفردين يما تدين الد  المثندى يكدون اةخدر منلمدا قاايدة بيتدص دو سد عة 
ك مص ك نلما تفسير لص وقد  ات من ال  اي السنة الشريفة مدا   يوحدق ب غتدص ويدو 

المرت وتشب معص خموتان الحرص وطو  األم  ومدن دمثودة يداا البداب  قولص يشيب
اي النظم قو  الشاتر دمسي ودمبل مدن تداكاركم ومدبا يرثدي لدي المشدفقان األيد  

والكمد وغاب تدن  والولد قد خدد الدمر خدي من تاكركم واتتادني المحنيان الو د
و لودددمر دن ت ددري مقوتددي نددومي لميبددتكم وخددانني المسددعدان المددبر وال وددد   غددر

غواربص وتحتص المظومان القودب والكبدد ك نمدا مل تدي شدوو بمسدبعة ينتابلدا الحداريان 
الابب واألسد لم يبق غير خفي الروح ادي  سددي ادده لد  الباقيدان الدروح وال سدد 
يال األبيا  تامرة بالمحاسدن ادي يداا البداب غيدر دن ديد  النقدد المدحيل مدا سدكتوا 

 و  حيث قا  ايص يرثي لي المشفقان األي  والولد ا نتن تقميرل اي البي  األ
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شفقة األي  والولد معرواة والمشفق إاا رثى لشكوه ديوص دو الولد إاا رثدى لشدكوه 
والدددل كددان الدد  تحمددي  الحامدد  والمددراد ينددا دن يقددون رثددى لددي العدددو ورق لددي 

محنتدان المخر ودشبال ال  قا  ابدن دبدي األمدبر ومدا بشدعر قوتدص يندا مدن بد   بدي 
م م اي يوه بلما يرثي لي القاسيان الحب والح ر لو  الشدفيقان مدن دمنيدة ودسدى 
دوده بي المرديدان الشدوق والفكدر رديد  ادي حاشدية تودى يداين البيتدين بخدط رايدر 
رحم هللا الشيخ لو قا  الشوق والسلر كان دتم ودحسن وبي  الشديخ مدفي الددين ادي 

النبددي دمددي خددط دبددان هللا مع ددزل بطاتددة يدداا البدداب غايددة ا نددص يقددو  اددي ومددف 
الماحيين السيف والقوم والعميان ما نظموا ياا النوة اي بدديعيتلم وبيد  الشديخ تدز 
الدين الموموي رحمص هللا ومن تطايال رو  وشعص يدد تمندي تدن األ دودين البحدر 
والددديم الشدديخ تددز الدددين دتددى بالتوشددير توددى الوحددر ولكنددص شددن المددارة توددى ابددن 

وا  قواتد بيتص ويو دبو سويمان إن  اد  لنا يدل لم يحمدد األ دودان البحدر  الرومي
والمطر دخا األ ودين والبحر ورادف المطر بالديم وياا ما يويق ب ي  األدب وبيد  
بديعيتي دقو  ايص تن النبي ووسر العد  منص األر  ااتشح  بحوة األم ددين العلدد 

األمبر اي قولص وما بشدعر قوتدص يندا مدن  والامم ودنا توى مايب زكي الدين بن دبي
 ب   انتلى

اكر التكمي  آدابص تمم    نقص يدخولا والو ص تكميوص اي غايدة العظدم التكميد  يدو 
دن يددد تي المدددتكوم دو الشددداتر بمعندددى تدددام مدددن مددددح دو ام دو ومدددف دو غيدددرل مدددن 

غيدر األغرا  الشعرية وانونلا ثم يره ا قتمار توى الومف بدال  المعندى اقدط 
كامدد  ايدد تي بمعنددى آخددر يزيدددل تكمددي  كمددن دراد مدددح إنسددان بالشدد اتة ثددم رده 
ا قتمددار تويلددا دون مدحددص بددالكرم غيددر كامدد  ايكموددص بدداكر الكددرم دو بالبدد   دون 
الحوددم ومددا دشددبص الدد  مددن األغددرا  وقددد  ددات منددص اددي الكتدداب العزيددز قولددص تعددالى 

ى المؤمنين دتدزة تودى الكداارين ادانظر اسوف ي تي هللا بقوم يحبلم ويحبونص دالة تو
إلدى يددال الب غدة ا نددص سدبحانص وتعددالى توددم ويدو دتوددم دندص لددو اقتمدر توددى ومددفلم 
بالالة لومؤمنين لكان مدحا تاما مشتم  توى الرياحة وا نقيداد أخدوانلم ولكدن زادل 

لتكميد  تكمي  وومفلم بعد التلم أخوانلم المؤمنين بالعزة توى الكاارين وياا يو ا
الاي يتطف  البدر توى كمالص ومثالص اي الشعر قو  كعب بدن سدعيد المندوي حوديم إاا 
مددا الحوددم زيددن ديوددص مددر الحوددم اددي تددين العدددو مليددب قولددص إاا مددا الحوددم زيددن ديوددص 
احترا  لو ل لكان المعنى اي المدح مدخو  إا بع  التماحي قد يكون تن ت دز 

ن حومددا محققددا إ  تددن قدددرة ويددو الدداي قمدددل يددويم دنددص حوددم ادد ن الت دداوز   يكددو
 الشاتر بقولص إاا ما الحوم زين ديوص ا ن الحوم ما يزين

ديوص إ  إاا كان تن قدرة وياا القدر غاية اي باب التكمي  ثدم رده دن مدحدص بدالحوم 
وحدل غير كام  ا نص إاا لم يعرف منص إ  الحودم طمدر ايدص تددول اقدا  مدر الحودم ادي 

ليدب قود  وممددا يؤيدد يداا التقريدر قددو  الشداتر وحودم اي الع دز دندد  تدين العددو م
تاراص والحوم تن قدرة حرب من الكرم ومن التكمي  الحسن قو  كثير تزة لدو دن 
تدزة خامدم  شدم  الحدحى ادي الحسدن تندد موادق لقحدى للدا اقولدص تندد مواددق 

يدادة تكميد  تكمي  حسن ا نص لو قا  تند محكم لتم المعنى لكن اي قولص تندد موادق ز
بلا حسن البي  والسامر ي د للال الوفظة من الموقر الحوو اي النف  ما لي  ل ولدى 
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إا لي  كد  محكدم مواقدا اد ن الموادق مدن الحكدام مدن قحدى بدالحق أليودص وقدد غودط 
غالب المؤلفين اي ياا الباب وخوطوا التكمي  بالتتميم وساقوا اي باب التتميم شدوايد 

تدوف السددعدي إن الثمددانين وبومتلددا قدد دحو دد  سددمعي إلددى التكميد  امددن الدد  قددو  
تر مدان يدداا البيدد  سدداقول مددن شددوايد التتمدديم ويددو دبوددم شددوايد التكميدد  ادد ن معنددى 
البيدد  تددام بدددون لفظددة وبومتلددا وإاا لددم يكددن المعنددى ناقمددا اكيددف يسددمى يدداا تتميمددا 

فرقدوا بدين تتمديم وإنما يو تكمي  حسن قا  ابن دبي األمبر وما غوطلم إ  دنلدم لدم ي
األلفاظ وتتميم المعاني اوو سمي مث  ياا تتميما لودوزن لكدان قريبدا ولمدا سداقول تودى 
دنص من تتميم المعداني ويداا غودط والفدرق بدين التتمديم والتكميد  دن التتمديم يدرد تودى 

ايتممدص والتكميد  يدرد تودى المعندى التدام ايكمودص إا الكمدا  دمدر زابدد  المعنى الناقص
ام وقدد تقددم يداا الكد م تودى التتمديم ادي موحدعص ولكدن درد  يندا تفمدي  توى التم

التكمي  تن التتميم لتن وي تن الطالب ظومة اأشكا  بمبل ياا الفرق الددقيق ومدن 
دحسن التكمي  قو  شاتر الحماسة لو قي  لوم د خدا تدنلم وخولدم بمدا احتكمد  مدن 

 الدنيا لما حادا
يد  ادي غايدة الكمدا  ويع بندي مدن يداا البداب قدو  اقولص بمدا احتكمد  مدن الددنيا تكم

الشيخ  ما  الدين بن نباتة اي بع  مطالعص المقمرة نف  تن الحدب مدا حداد  و  
غفو  ب ي انب وقا  هللا قد قتو  معنى بي  الشيخ  ما  الدين ديحا تام بددون قولدص 

يخ  مدا  الددين وقا  هللا ولكن التكمي  بوقا  هللا قب  قتو    يمدر إ  من مث  الشد
وما دحقص ينا بقو  القاب  قالوا ال  يسمل الدير الكريم لنا بمثوص قو    وهللا قد حوفدا 
ومثوص قولي اي مطور قميدة قد ما  غمن النقا تن مبص ييفدا يدا ليتدص بنسديم العتدب 
لو تطفا معنى البي  تام بدون نسيم العتب ولكدن اسدتعارة نسديم العتدب يندا بعدد ميد  

ر انعطااددص غايددة اددي بدداب التكميدد  وايددص مددر التكميدد  المناسددبة المعنويددة الممددن واكدد
وا ستعارة الوطيفة ونايي  بوطف نسيم العتدب وايدص التمكدين وا نسد ام ومثودص قدولي 
ادي مطودر قمديدة  درد  سدديف الوحدظ تندد تلدددي يددا قداتوي اسدوبتني بم درد معنددى 

 ريد سيف الوحظ دكم  من بددور البي  تام بدون قولي يا قاتوي وقولي يا قاتوي بعد ت
الكمدا  وقود  بعدد المطوددر ولدم دخدرج تدن التكميدد  ودرد  دن تسدقى بمدات حشاشددتي 
حاشددا  مددا يسددقى المددقي  مددن المدددي معنددى البيدد  ديحددا تددام بدددون قددولي حاشددا  
ولكنلدا زاد  البيدد  تكمدي  راعدد  بدص قواتدددل ومثودص قددولي مدن قمدديدة وداردتمددوني 

شات اللوه بم دامعي معندى البيد  تدام بددون قدولي كمدا شدات  لومرام ألنكم دخاتم كما
اللددوه ولكددن التكميدد  بلددا تكمودد  بددص محاسددن البيدد  ومثوددص قددولي مددن قمدديدة داابدد  
القوب اي نار اللوه تبثا وما سوتص وقال  إندص قدالي قالد  سدوو  لحدا  هللا قود  للدا 

 هللا دتوم يا دسما من السالي
ولدا ظداير ولكدن لحدى هللا مدن   ينظدر إلدى محاسدن اوفظة تبثا اي البي  األو  تكمي

لحا  هللا اي البي  الثاني ومثوص قولص مدن قمديدة ورب غمدن ألطيدار القودوب تودى 
قوامددص اددي ريددا  الو ددد تمريددد والمعنددى ديحددا تددام اددي يدداا البيدد  بدددون قددولي اددي 
ريا  الو د ولكن مناسدبة التكميد  بريدا  الو دد بدين الممدن واألطيدار والتمريدد 
غاية اي ياا الباب وقد طا  الشرح ولكن مث  التكمي  ما ينقص من قددرل ويختمدر 
من دمثوتص وبيد  الشديخ مدفي الددين الحودي ادي بديعيتدص نفد  مؤيددة بدالحق تعحدديا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 158 

تناية مدر  تن بارئ النسم بي  الشيخ مفي الددين لدم يظلدر لبددور التكميد  ادي 
الناظم بنكتة تزيدل تكمي  والعميان مدا داقص إشراق ومعنى البي  تام ولكن لم ي   ايص 

نظموا ياا النوة اي بديعيتلم وبي  الشيخ تدز الددين ادي بديعيتدص تمد  محاسدنص وهللا 
كموص اقدرل اي الدوره ادي غايدة العظدم بيد  الشديخ تدز الددين دمثد  مدن بيد  الشديخ 

يندا  مفي الدين وتكميوص ظاير ا ن معنى بيتص تدام بددون قولدص وهللا كمودص ولكدن قولدص
وهللا كموددص اددي غايددة الكمددا  ا نلددا اشددتمو  توددى توريددة التسددمية ونكتددة النددوة وبيدد  
بديعيتي آدابص تمم    نقص يدخولا والو ص تكميوص اي غاية العظدم معندى يداا البيد  

 ديحا تام بدون قولي   نقص يدخولا ولكن ياا النقص يو تين التكمي  وهللا دتوم
والتفريددق يظلددر لددي ادي اا  نقددص ويدداا كامدد  الشدديم اكدر التفريددق قددالوا يددو البددر 

التفريددق اددي الومددة حددد ا  تمدداة واددي ا مددط ح دن يدد تي المددتكوم دو الندداظم إلددى 
شيبين من نوة واحد ايوقر بينلما تباينا وتفريقا بفدرق يفيدد زيدادة وتر يحدا ايمدا يدو 

اتر ادي بمددل من مددح دو ام دو نسديب دو غيدرل مدن األغدرا  األدبيدة كقدو  الشد
المديل ما نوا  الممام وقد  ربيدر كندوا  األميدر يدوم سدخات اندوا  األميدر بددرة مدا  
ونوا  الممام قطرة مدات ومثودص مدن قدا   ددوا  بالممدام امدا دنمدف ادي الحكدم بدين 
شكوين دن  إاا  د  حاح  دبدا ويو إاا  اد دامر العين قا  بدر الدين بن النحويدة 

ا منيدرا وديدن البددر مدن اا  ال مدا  قود  ودحسدن اي غير المدح حسدب   مالدص بددر
مندص قدو  القابدد  قاسدو  بالممدن اددي التثندي قيددا   لد  بد  انتمدداف يداا  غمددن 

 الخ ف يدتى ودن  غمن ب  خ ف
 حاف

االتفريق اي ال مير ارقص ظاير مث  المبل ولكن ياا النوة ما يدو غايدة ادي البددير 
تويص دكثر من ال  وبي  الشديخ مدفي الددين اما يحتم  إط ق تنان القوم اي الك م 

الحوي اي بديعيتص يقو  ايص تدن النبدي ا دود كفيدص لدم تقودر سدحاببص تدن العبداد و دود 
السحب لم يدم بي  الشيخ مفي الدين الحوي حسن اي ياا الباب والتفريق ايدص  مدر 

ابد  اا المحاسن اي مدح النبي وبي  العميان اي بديعيتلم   يستوي الميث مر كفيدص ن
مدات ونابودص مدا  اد  تلدم العميدان غفدر هللا للدم مسدخوا قدو  الشداتر مدا ندوا  الممددام 
وق  ربير كنوا  األمير يوم سخات انوا  األمير بدرة مدا  وندوا  الممدام قطدرة مدات 
والظاير دن نوا  الممام وقد  الربيدر مح دب تدن العميدان ولكدن ديدن يدم مدن موقدر 

رة الما  وقطدرة المدات يداا مدر مدا ت شدمول مدن مشداق التفريق وتظم المباينة بين بد
التعقيد وثق  التركيب وال مير يخف توى النف  بالنسبة إلى قوللم اي القاايدة ا تلدم 
نعم ما يحط يدال القاايدة يندا تودى يدال المديمة مدن شدم لد دب رابحدة وديدن يدم مدن 

تدن العبداد و دود  تمكين قااية الشيخ مفي الدين اي قولص ا ود كفيص لم تقور سدحاببص
السحب لم يدم وبي  الشيخ تز الدين الموموي اي بديعيتص يقو  ايص تن النبدي قدالوا 
يو البحر والتفريق بينلما إا اا  غم وياا اارج الممم بي  الشيخ تز الدين اي يداا 
الباب تامر بالمحاسن وحشمة المديل النبوي مشرقة توى دركانص وندوة التفريدق ايدص 

الوما  ا نص مشتم  توى تورية التسمية ونكتة النوة البديعي ولطف  دحوى من ليالي
ا نس ام والسلولة ولي  اي بديعيتص بي  يناظرل اي توو طباقص وبي  بديعيتي دقو  

 ايص تن النبي
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قالوا يو البدر والتفريق يظلر لي اي اا  نقص ويداا كامد  الشديم قدد دطوقد  لسدان 
ولعمدري إندص يسدتحق ادوق الد  اد ن التكودف القوم اي ومدف بيد  الشديخ تدز الددين 

بتسمية النوة موره بص من  ن  المديل يثق  كاي  ك  اح  وقد حبسد  تندان القودم 
تددن ا سددتطراد إلددى ومددف يدداا البيدد  ادد ن اددي إنمدداف ديدد  الدداوق مددا يمنددي تددن 

 اأطناب اي ومفص انتلى
التشدطير اكر التشطير وانشق من ددب لص ب  كاب شطرين ادي قسدم تشدطير موتدزم 

يو دن يقسم الشاتر بيتص شطرين ثدم يمدرة كد  شدطر منلمدا لكندص يد تي بكد  شدطر 
من بيتص مخالفا لقااية اةخر ك  شطر تن دخيص امن ال  قو  مسوم بدن الوليدد مدوف 
توى مل  اي يوم اي ريد  ك ندص د د  يسدعى إلدى دمد  يداا البيد  تمدريعص مدحيل 

اوتة والثانية م درورة ويداا تيدب ادي ولكن تمرير الشطر الثاني قاايتص األولى مر
تمرير التشطير وقو  دبي تمام اي ياا الباب خدالص مدن الد  ويدو تددبير معتمدم 
باا منتقم ا مرتعب اي هللا مرتقب وتوى  ادتص الواححة مشى الشيخ مدفي الددين 
الحوي اي بديعيتص وبيتص بك  منتمر لوفتل منتظر وك  معتزم بالحق موتدزم والعميدان 

نظموا ياا النوة اي بديعيتلم ودنا دقو  يا ليتني كند  معلدم ا ندص ندوة مبندي تودى ما 
قعاقر لي  تحتلدا طابد  ولكدن الشدروة ادي معارحدة البدديعيا  دو دب نظمدص وبيد  

 الشيخ تز الدين اي بديعيتص
تشطير معتد  بالسيف مشتم  اي  حف  للم كاألسد ادي األ دم وبيد  بدديعيتي دشدير 

قمر ادي مدديل النبدي وتقددم قدولي ادي ندوة التفريدق قدالوا يدو البددر ايص إلى انشقاق ال
والتفريق يظلر لي اي اا  نقص وياا كام  الشيم وقود  بعددل ادي التشدطير وانشدق 
من ددب لص ب  كاب شطرين اي قسم تشدطير موتدزم كدان الشديخ مدفي الددين الحودي 

ومدا خطدر لدي  يكثر من ياا النوة ادي غالدب قمدابدل ولعمدري إندص استسدمن اا ورم
 يوما دنني ددخوص إلى بي  من بيو  قمابدي انتلى

والبدر اي التم كالعر ون مار لص اق  للم يتركوا تشبيص بدريم التشدبيص  اكر التشبيص
حروب متشعبة ويدو وا سدتعارة يخر دان األغمد  إلدى األوحدل ويقربدان البعيدد 

وتدارة بالحالدة ويدال  وقا  ال ر اني التشبيص والتكميد  كد  منلمدا بالمدورة والمدفة
مفة التمثي  والتشبيص ركن من دركان الب غة ودركانص دربعة كقول  زيد اي الحسدن 
كالقمر ااألو  المشبص ويو زيد والثداني المشدبص بدص ويدو القمدر والثالدث المشدبص ويدو 
المددتكوم والرابددر التشددبيص ويددو األحدداق المدداكور اددي الشددبص وددوا  التشددبيص خمسددة 

شبص ومث  والممدر بتقدير األداة كقولص تعالى ويي تمر مدر السدحاب الكاف وك ن و
ومدن الشدعر كقددو  حسدان بز ا ددة رقمد  بمدا اددي قعريدا رقددص القودوص براكددب 
مستع   ومن الشروط ال زمدة ادي التشدبيص دن يشدبص البويدم األدون بداألتوى إاا دراد 

ألدون كقدو  ابدن الرومدي المدح الولم إ  إاا دراد الل و االب غة دن يشدبص األتودى بدا
سامحص هللا اي ي و الورد ك نص سرم بم  حين سكر ص تند البراز وباقي الروث اي 

 وسطص
الظداير دنددص كددان  عويددا وإ  مثودص مددا يخددالف اأ مدداة ويبدالم اددي مثدد  يددال الممددايرة 
ولعمري إنص اي بابص من التشابيص البويمة مر نفور الطباة تن ميمتص ومثوص قو  دبدي 

ت السروي ادي ي دو الندر   وتشدبيص دتد ل بدوندص كراثدة ركبد  تويلدا مدفرة الع 
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بدي  تودى رقاقدص ودمدحاب المعداني والبيدان دطوقدوا دتندة الكد م ادي ميدادين حددود 
التشددبيص وتقاريريددا ويددو تنددديم الد لددة توددى مشدداركة دمددر ألمددر اددي معنددى وقددا  

اةخدر ادي حدا  ويداا يدو  الرماني التشبيص يو العقد تودى دن دحدد الشديبين يسدد مسدد
التشددبيص العددام الدداي يدددخ  تحتددص التشددبيص البويددم وغيددرل والتشددبيص البويددم يددو إخددراج 
األغمد  إلددى األوحددل مددر حسددن التدد ليف ومددنلم مددن قددا  التشددبيص يددو الد لددة توددى 
اشترا  شيبين اي ومف يو من دوماف الشيت الواحد وقا  ابن رشيق اي العمدة 

قاربدص وشداكوص مدن  لدة واحددة ألندص لدو ناسدبص مناسدبة كويدة  التشبيص مفة الشيت بمدا
كان إيال د  تره إلى قوللم خد كالورد إنما مراديم احمرار دوراقص وطراوتلدا   مدا 
سوه الد  مدن مدفرة وسدطص وخحدرة كمابمدص انتلدى حدد ابدن رشديق وقيد  التشدبيص 

ي كيفيتلدا قدوة إلحاق ددنى الشديبين ب ت يمدا ادي مدفة اشدتركا ادي دمدولا واختوفدا اد
وحعفا قو  وياا حد مفيد ودورد ابن دبي األمبر اي كتابص تحرير التحبير لورمداني 
حدددا زاد اددي حسددنص توددى الحددد ويددو دن التشددبيص تشددبيلان األو  منلمددا تشددبيص شدديبين 
متفقين ب نفسلما كتشبيص ال وير بال وير مث  قول  مدات النيد  كمدات الفدرا  وتشدبيص 

حمدرة الخدد كحمددرة الدورد وتشدبيص ال سددم بال سدم كقولدد  العدر  بدالعر  كقولدد  
الزبر دد مثدد  الزمددرد والثدداني تشددبيص شدديبين مختوفددين بالدداا  ل معلمددا معنددى واحدددا 
مشتركا كقولد  حداتم كالممدام وتنتدرة كالحدرغام وتشدبيص ا تفداق ويدو األو  تشدبيص 

انتلدى ووقدوة حقيقي وتشبيص ا خت ف ويو الثداني تشدبيص م دازي والمدراد المبالمدة 
 حسن البيان والمبالمة اي التشبيص توى و ول منلا إخراج ما   تقر تويص

الحاسة إلى ما تقر تويص الحاسة وقد تن لي دن دوحل ينا لوطالب ما وقر مدن الدنظم 
البدير من تشبيص المحسدو  بالمحسدو  وتشدبيص المعقدو  بدالمعقو  وتشدبيص المعقدو  

و  ويدداا القسددم الرابددر تنددد دمددحاب المعدداني بالمحسددو  وتشددبيص المحسددو  بددالمعق
والبيان غير  ابز وي تي الك م تويص اي موحعص وقد تعدين تقدديم مدا وتدد  بدص دو  
من تشبيص المحسو  بالمحسو  ا ن الاي تقر تويص الحاسدة ادي التشدبيص دوحدل ممدا 
ر   تقر تويص الحاسة والشدايد دوحدل مدن المابدب وقدا  قدامدة داحد  التشدبيص مدا وقد

بين شيبين اشتراكلما اي المدفا  دكثدر مدن انفراديمدا حتدى يددلى بلمدا إلدى ا تحداد 
انتلدى ولدم يخطدر لدي دن دورد يندا مدن التشدبيلا  البديعيدة التدي اخترتلدا دمثودة للدداا 
النوة إ  ما خف توى السمر وتاب اي الاوق وارتاح  األنفد  إلدى حسدن مدفاتص 

رغب المولدون تنلا ا نلا مدر تقدادة التركيدب  ا ن التشابيص التي تقادم تلديا لوعرب
لم تسفر تن بدير معنى مدا اقد  ونددر امدن الد  قدو  امدرئ القدي  وتعطدو بدرخص 
غير شثن ك نص دسارير ظبي دو مساوي  اسح  اماية امرئ القي  ينا دنص شدبص دنامد  
محبوبتددص ب سددارير ويددي دواب تكددون اددي الرمدد  ظلوريددا مودد  وبمسدداوي  اسددح  

 ر لص دغمان ناتمة دين ياا من قو  الراحي باا اي ياا البداب قدالوا وا سح  ش
الرحيدد  ا نشددب  دظفاريددا اددي خددديا وقددد اتددتوقن خحددابا اك نلددا ب نامدد  مددن احددة 
غرسدد  بدد ر  بنفسدد  تنابددا ومثوددص قددو  القابدد  قبوتددص ابكددى ودتددر  ندداارا يدداري 

خددل المتحدرج بدرد  المدامر من كحي  ددت  اك ن سقط الدمر من د فانص لما بددا ادي
 تساقط اوق ورد دحمر من نر   اسقى ريا  بنفس 
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دنظر ديلا المت م  إلى يال التشابيص التي يرشفلا السمر مدداما وتلديم األاواق السدويمة 
اي محاسنلا غراما ومن ال  قو  ابن حا دب النعمدان ثمدر وخدد ونلدد واحمدرار يدد 

يق بفدرة وو دص وقدد وردف كويد  كالطور والورد والرمان والبول ومثوص قو  ابن رش
وبدددر وغمددن وحقددف المددراد ينددا مددن حسددن التشددبيص وبويمددص غيددر كثددرة العدددد اددي 
المفا  ا ن قاحي القحاة ن م الدين بن البدارزي ندور هللا حدريحص ومد  ايدص مدن 
العدد إلى سبعة ودورد  الد  ادي بداب الودف والنشدر ودومدوص الندا  إلدى دكثدر مدن 

يددر كثددرة العددد ادد ن المدراد مددن التشدبيص غرابددة دسددووبص الد  ولكددن  د  القمددد يندا غ
وس مة اختراتص كقو  القاب  وتحدث المات الز   مر الحمدى ا دره النسديم تويدص 
يسمر ما  ره اك ن اوق المات وشيا ظايرا وك ن تح  المدات درا محدمرا دقدو  إن 

اد ومثودص ادي تشبيص ياا الدر المحمر ينا دغوى قيمة من الدر الظاير اي تقود األ يد
المرابة وس مة ا ختراة قو  ابن المعتز ك نص وك ن الك   اي امص ي   دو  شدلر 
غاب اي الشفق ومدن الد  قولدص تودى تقدار مدفرات تحسدبلا شديب  بمسد  ادي الددن 
مفتو  لومات ايلا كتابة ت ب كمث  نقف اي اص ياقو  ومثوص قو  ابن ح اج ويو 

ر تدداق ادي حديقدة ندر   ومدن مخترتدا  ابدن بدير ياي الم رة والن وم ك نلا نلد
المعتز اي تشدبيص اللد   قولدص دنظدر إلدى حسدن يد   بددا يلتد  مدن دندوارل الحندسدا 

 كمن   قد ميم من تس د يحمد من زير الد ى نر سا
ومن مخترتاتص ديحا اي الل   قد انقح  دولة الميام وقد بشر سقم الل   بالعيدد 

اال ألك  تنقود ومثوص قولص ايص و اتني اي قميص الويد   يتوو الثريا كفاغر شرل يفتل
مستترا يستع   الخطدر مدن خدوف ومدن حدار و ح حدوت يد   كداد يفحدحنا مثد  
الق مة قد قد  من الظفدر يداا التشدبيص اكدروا دندص مدن مخترتدا  ابدن المعتدز ولكدن 

وتوويدا زادل القاحي الفاح  بل ة ونقوص مدن األتودى إلدى األدندى اد ن رتبدة اللد   
اي التشبيص توى ق مة الظفدر مدا برحد  مقدررة ادي الخدواطر إلدى دن نقولدا القاحدي 
الفاح  بطريق بديعية اقتحتلا الحا  ويي قولص مبالما ادي ومدف قوعدة ن دم بدالعوو 
ودمدا قوعددة ن دم الددي ن دم اددي سددحاب وتقداب اددي تقداب ويامددة للدا الممامددة تمامددة 

لا ق مة اخحاب األمي  للال األنموة حسن ودنموة إاا خحبلا األمي  كان الل   ل
دن يكون الل   للا ق مة وياي غاية ااحوية   تدر  وقد ومووا اي تشبيص الل   
إلى السبعين ولكن ما دورد  ينا إ  دبوم مدا وقدر ادي تشدبيلص ويع بندي مدن التشدابيص 

الشددم  إا  البويمددة اددي يدداا البدداب قددو  ابددن طباطبددا دمددا والثريددا واللدد    وتلمددا لددي
ودت  كريا نلاريا ك سمات إا زار  تشدات وغدادر  د   لددينا قرطلدا وسدواريا 
ومثوص اي الحسن والمرابة قو  دبي نوا  ويمدين ال دوزات تبسدط باتدا لعنداق الدد ى 
بمير بنان وكد ن الن دوم دحدداق روم ركبد  ادي محدا ر السدودان ومثودص قدو  القابد  

 ي حام بد  لوتثاؤبك ن ن وم الوي  مزيرة لنا ثمور بن
ويع بندي مددن التشددابيص المريبددة قدو  ابددن نباتددة السددعدي ادي  ددواد دديددم دغددر مح دد  
تختا  منص توى دغر مح   مات الديا ي قطرة مدن مابدص وك نمدا لطدم المدباح  بيندص 
ااقتص منص اخا  اي دحشابص ومن التشابيص الوطيفة البديعيدة قدو  القاحدي التندوخي 

  مخووقدة بدد  لد  ادي قددح مدن نحدار كد ن المددير للدا من قميدة وراح من الشم
باليمين إاا ما  لوشرب دو باليسدار تددرة ثوبدا مدن الياسدمين لدص ادرد كدم مدن ال وندار 
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ومثوص اي الوطف والمرابة قو  القابد  كدم وردة تحكدي بسدبق الدورد طويعدة تسدرت  
الددين من  ند قد حملا اي الممن قرص البرد حم ام لقبوة مدن بعدد ودخد  م يدر 

بن تميم إلى حديقة يال الوردة ازاد بعديا تقريبا بقولص سبق  إلي  من الحدابق وردة 
ودتتدد  قبدد  دوانلددا تطفددي  طمعدد  بوثمدد  إا ردتدد  ا معدد  املددا إليدد  كطالددب تقبددي  
وظرف من قا  اي الوردة ك نلا و ندة الحبيدب وقدد نقطلدا تاشدق بددينار ومثودص ادي 

لنر   وك ن نر سص المحاتف خاب  اي المدات الظرف قو  ديدمر المحيوي اي ا
اي تشبيص النر   قو  شلاب الدين دحمد القماح را ل  لف ثيابص اي ردسص ويع بني

ر اح الديار الممرية اي ان الز   اي بع  دز الص واي األزاييدر قدم تدره شدي 
تايب وشي تميبوا قدد زيدا وتفحد  الندر   دحدداقو الشدل  نعسدانص إ  دنلدا مدن 

 ي  تمم  وحين اتل تينو اي و لي شبل  دمفر ولما بدا اي األبي النده ل
مددا زتفددران توددى نمددااي مطبددوة وإ  امددوص كلددرب اددي بدد ر يو ددد وإ  تخدد  
شمسا  ل ين مبرودا  قد سمروا ايلا مسامير تس د وتوطف ابن المعتز اي تشبيص 

مورد ومثودص حباب الراح بقولص ي و  حباب المات اي  نباتلا كما  ا  دمر اوق خد 
ادي الوطدف قدو  ديد  ال ددن الحممدي مدوردة مدن كدف ظبددي ك نمدا تناوللدا مدن خدددل 
ا داريددا ومددن المسددتمرب اددي ومددف البنفسدد  مددا نسددب إلددى ابددن المعتددز ويددو و  
زوردية دوا  بزرقتلا بين الريا  توى زرق اليواقيد  ك نلدا ادوق طاقدا  نلحدن 

ا التشددبيص نقدددا ولكددن مددا يحمدد  بلدا دوابدد  النددار اددي دطددراف كبريدد  دوردوا توددى يددا
البنفس  ينا نقوص ومن التشابيص المريبة قدو  بعحدلم ادي تشدبيص الندار دنظدر إلدى الندار 
ويدي محدرمة و مريدا بالرمداد مسدتور شدبص دم مدن اواخد  ابحد  واوقدص ريشدلن 
منشددور ومثوددص اددي المرابددة والحسددن قددو  ابددن الخدد   اددي تشددبيص الشددمعة ومددحيحة 

ى مدبحا وتشدفي النداظرين بددابلا شداب  اواببلدا دوان شدبابلا بيحات تطودر ادي الدد 
ودسود مفرقلا دوان انابلا كالعين اي طبقاتلا ودموتلدا وسدواديا وبياحدلا وحديابلا 
دقددو  إنلددا دنددور مددن شددمعة األر دداني وإن مشددى غالددب النددا  توددى حددوبلا ومددن 

ربدداة ال ددوز التشددابيص المريبددة المنسددوبة إلددى ابددن المعتددز دو ابددن الرومددي تشددبيص د
 األخحر ويو  ات  ب وز دخحر مكسر مقشر ك نما درباتص محمة تو  كندر

ومددن التشددابيص العقددم التددي لددم يسددبق مدداحبلا إليلددا قددو  القابدد  اددي دحدددب قمددر  
دخادتص وغاب قاالص اك نص مترقب دن يمفعا وك نص قدد ااق دو  مدفعة ودحد  ثانيدة 

القاحدي الفاحد  قولدص ادي نفسدص ويدو  للا ات معا ومما ينسب إلى إمام يال المناتة
اي غايدة الظدرف مدا كدان يكمد  حدر اا اأيدوان حتدى ازداد قبدص اكد نني ايدص خدروف 
شوي ومن اوقي مكبص ويع بني من التشابيص البويمة قو  القاب  ددميم لو شدايد  يدوم 
نزالنا والخي  تح  النقر كاألشباح تطفدو وترسدب ادي الددمات ك نلدا مدور الفدوار  

  الراح ومثوص اي الحسن قو  الناش  اي ك سلا مور تظدن لحسدنلا تربدا اي كؤو
برزن من الح ا  وغيدا وإاا المزاج دثاريا اتقسم  ايبا ودرا تودما واريدا اك نلن 
لبسن اا  م اسدا و عون اا لنحورين تقودا ياا المعنى ولدل الناشد  مدن قدو  دبدي 

كوودة حاااتلدا بن دوم اودو رد ادي نوا  اي التموير بنينا توى كسدره سدمات مدامدة م
 كسره بن ساسان روحص إاا  مطفاني دون ك  نديم
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ودلددم بددص ابددن ق قدد  ايمددا بعددد وسددبكص اددي قالددب حسددن بقولددص دار  ز ا تلددا واددي 
 نباتلا كسره دنوشروان اي إيوانص اخوع  تن تطفيص حودة قلدوة وشدربتلا امددو  

اد إلى الماية مر حسن التحمين اي سوطانص ودلم بص الشيخ م ح الدين المفدي ود 
بقولددص ومشددمولة قددد يددام كسددره بك سددلا ا حددحى ينددادي ويددو ايلددا ممددور وقفدد  
لشوقي من ورات ز ا ة إلى الددار مدن ادرط المدبابة دنظدر ودلدم بدص بعددل المداحب 
اخر الدين بن مكان  رحمص هللا تعالى بقولص إاا ما ددير  اي حشا تس دية بلدا كد  

احسب  نب  اي السيادة دن تره نديمي  اي الكاسا  كسدره اي تاج وقمر تمورا 
وقيمرا لم دورد يال األبيا  التي ولدديا المتد خرون ادي معندى التمدوير خاليدة مدن 
التشبيص ودداتص إ  لفابدة تن لي إيراديا ينا ويي معراة المو ب لنقف يال المورة 

ادي شدرحص لقمديدة  توى ظاير الكاسا  اكر الفقيدص دبدو مدروان الكاتدب ابدن بددرون
الوزير تبد الم يد بن تبدون دن سدابور بدن يرمدز الموقدب بداي األكتداف لمدا ر در 
من قتا  بني تميم قمد الروم والدخو  إلى القسطنطينية متنكرا واستشار قومدص قبد  
الدد  احددارول اوددم يقبدد  قددوللم ومددار إليلددا امددادف وليمددة لقيمددر قددد ا تمددر ايلددا 

لم و و  توى بعد  موابدديم وكدان قيمدر قدد دحكدم الخاص والعام ادخ  اي  موت
تموير سابور توى آنية شرابص اانتل  الك   اي الم و  إلى يد بع  ندمات المو  
وكان اكيا حااقا ومن ا تفاق الع يب  وو  سابور ادي مقابوتدص امدار الندديم ينظدر 

لددى إلدى المددورة وإلددى سددابور ويتع ددب مددن تقددارب الشددبلين اوددم يسددعص غيددر القيددام إ
المو  واأسدرار إليدص بمدا شدايدل اقدب  ادي الحدا  تودى سدابور ولمدا مثد  بدين يددي 
قيمر س لص تن خبرل اقا  دندا مدن دسداورة سدابور يربد  مندص ألمدر خفتدص اودم يقبد  
ال  منص وقدم إلى السيف ا قر بنفسص و ع  اي  ود بقرة وتمام دمدرل إلدى دن خودص 

لدد  ينظددر مددن سددووان المطدداة اددي وتدداد إلددى موكددص يطددو  شددرحص ينددا ومددن دراد ا
 دنواة من الحكمة السووانة الثانية ا نلا مشتموة توى

ر ر إلى اتل باب ما كنا ايص من تشبيص المحسو  بالمحسو  امن التشابيص المووكيدة 
التي   يقر مثولا لوسوقة تشبيص سديف الدولدة بدن حمددان ادي قدو  قدزح ويدو وسداق 

سدنة الممد  يطدوف بكاسدا  العقدار كد ن م  مبيل لومبوح دتوتص اقام واي د فاندص
امدن بددين مدنف  لدددينا ومددنق  وقدد نشددر  ديددي ال نددوب مطاراددا تودى ال ددود كنددا 
والحواشي توى األر  يطرزيا قو  السحاب ب مفر توى دحمدر ادي دخحدر دثدر 
مبي  ك ايا  خود دقبو  اي غ ب  ممبمة والبع  دقمر من بعد  ومدن تشدابيص 

ا قولص دقبوص توى  زة كشرب الطدابر الفدزة ومدن التشدابيص سيف الدولة المريبة ديح
ما نسب إلى إبوي  ا ن القاحي شم  الدين بن خوكان اكر ادي تاريخدص تندد  الوطيفة

تر مة ابن دريد دنص قا  سلر  اا  ليوة اوما كان آخر الوي  غمح  تيندي ارديد  
دنشدددني  ر د  طددوي  دمددفر الوددون كوسدد ا دخدد  توددي ودخددا بعحددادتي البدداب اقددا 

دحسن ما قو  اي الخمر اقو  ما تر  دبو نوا  ألحد دخو  اي ياا الباب اقدا  دندا 
دشعر منص اقو  ومن دن  اقا  دندا دبدو نا يدة مدن ديد  الشدام ودنشددني وحمدرات قبد  
المدزج مدفرات بعدددل دتد  بددين ثدوبي ندر   وشددقابق حكد  و نددة المعشدوق مددراا 

مددن بويددم التشددبيلا  وبددديعلا قددو  دبددي اسددوطوا تويلددا مزا ددا ااكتسدد  لددون تاشددق و
محمد تبد هللا بن قاحي ميوة اي قميدتص الفابية التي امتدح بلا ثقة الدولة القحاتي 
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ماحب مقوية الروم وسار  لص بلا الركبان ودثبتلا القاحي شم  الدين بن خوكان 
ب يرادل بكماللا اي تاريخص وقد تقدم اكر مطوعلا اي حسن ا بتدات والتشبيص الموتود 

 ينا قولص من القميدة الماكورة
و ؤ ؤ مزن الرتد يست  ودقص تره برقص كالحية الم  يطرف اكر  بلا ريدا ومدا 
كن  ناسيا ا اكر لكن لوتة تتحعف ك ني إاا ما  ح والرتد معدو  و فدن السدحاب 
ال ددون بالمددات يددارف سددويم ومددو  الرتددد راق وودقددص كنفددث الرقددى مددن تظددم مددا 

ف التشبيلا  البويمة قو  القاحي الفاح  من قميدة ك ن حدووتي دتولف ومن لطاب
والزاير وددمعي طوو  وريل تامدف وسديو  ومثودص ادي الوطدف قولدص لدو لدم يعطد  
خاطري من سووة ما كان خددي بالمددامر حدالي دودتتدص قوبدي اخدان وديعتدي اسدوادل 

دخددره وقددد اددي خدددل كالخددا  ومددن التشددابيص المريبددة البديعددة قولددص ديحددا مددن قمدديدة 
تلدداد  سدديوف اللنددد إا خحددب  كالشددرب حددين تلدداده بالز ا ددا  ويع بنددي مددن 
لطابف التشبيص قو  محيي الدين بن قرناص الحموي من لقوبي مدن  دور ظبدي يدوال 
لي شم  تن حا ر والقويق خمرل تحد  دحمدر البندد يحكدي خنمدرا ايدص خداتم مدن 

ونلددر إاا مددا الشددم  حددان  تقيددق ومددن التشددابيص البديعددة قددو  م يددر الدددين بددن تمدديم
غروبلا و ح  تويص اي غ بولا المفر ردينا الاي دبق  بدص مدن شدعاتلا ك ندا درقندا 
ايص ك سا مدن الخمدر ومثودص قولدص ونداتورة قدد دلبسد  لحيابلدا مدن الشدم  ثوبدا ادوق 

 دثوابلا الخحر كطاوو  بستان تدور وتن وي وتنف  تن درياشلا بو  القطر
الرااوة اي حو  التورية قولص ديحا دبده السنان  راحة اي خدل  ومن التشابيص البويمة

تح  العاار اعا  قوب قاسي وتطوبوا اةسدي امدا ظفدروا بدص معلدم وتدز و دودل ادي 
النا  شبل  سوسنة دبان  وردة تح  البنفسد  مدا للدا مدن آ  ومثودص قولدص لدو كند  

ب حسبتني مدن حين توو  ظلر مطية لم يعتوقلا لومطي تيون وتوسط  بحر السرا
اوقلددا دلفددا وتحتددي نددون ومثوددص قولددص شددبل  خددد  يددا حبيبددي تندددما دبددده ال مددا  بددص 
تاارا دشقرا تفاحة حمرات قد كتبدوا بلدا خطدا رقيقدا بالنحدار مشدعرا ويع بندي قولدص 
مدر التشدبيص البويددم وحسدن التحددمين الداي مدا تحددمن مثودص ديددوان غددير دار نر سددص 

ل إاا حوودد  بدص لددورد كدد ن تويدص مددن حدددق نطاقددا تويدص ورق نسدديمص ومددفا وراقدا تددرا
ويع بني من لطابف التشبيص تخي  محيدي الددين بدن قرنداص الحمدوي بقولدص لقدد تقدد 
الربير نطاق زير يحم لممنص خمرا نحي  ودب مر العشدي تداار طد  تودى نلدر 
حكى خدا دسي  تشبص النلر ينا بالخد األسي  لي  لص اي الحسن مثي  ومثوص قولص لمدا 
تبده النلر تند تشدية والدرو  يخحدر لومدبا والشدم   تاينتدص مثد  الحسدام وظودص 
يحكي المدا والريل مث  الميق  ومن التشدابيص البويمدة التدي  معد  بحسدن التوريدة 

 بين المورة والمعنى وشبب
بمحاسنلا الرواة ادي كد  ممندى قدو  الشديخ  مدا  الددين بدن نباتدة ادي ومدف قدو  

رامي قد حمدد القدوم بدص تقبدى السدفر تندد اقتدران القدو  مندص البندق بعد تمزلص اي ال
بالقمر لو  حاار القو  من يديص لمن  الورق توى تطفيص اي كفص محنيدة األومدا  
قاطعددة األتمددار كددالل   ثددم قددا  منلددا ويددي الطرديددة الموسددومة بددنظم السددوو  اددي 

حدو  الميدال  ممابد الموو  ولم يخرج تدن تشدبيص القدو  مدر اشدترا  التوريدة ك نلدا
نددون دو حا ددب بمددا نشددا مقددرون ويع بنددي منلددا قولددص اددي ومددف الددتم مددر حسددن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 165 

التحدمين تخالدص مدن تحد  تندق قدد سد ا طدرة مدبل تحد  دايدا  الدد ا ومنلدا يشدبص 
الطيور الواقعة تودى قسدي الرمداة ك نلدا ويدي لددينا وقدر لدده محاريدب القسدي ركدر 

  الدددين بددن نباتددة إليلددا قولددص دشددكو ومددن التشددابيص المريبددة التددي لددم يسددبق الشدديخ  مددا
السقام وتشكو مثوص امردتي انحن اي الفرف واألتحات ترت  نفسان والعظم اي نطر 
ي معنا ك نما نحن ادي التمثيد  شدطرن  ومثودص ادي المرابدة قولدص مدن قمديدتص ال ميدة 
التي تار  بلا كعب بن زيير اي مديل النبي مر التحمين الفابق ما يمس  اللددب 

حين داكركم إ  كمدا يمسد  المدات المرابيد  ومدن لطدابف التشدبيلا  قدو  بددر  دمعي
الددين حسددن الزغدداري اددي ومددف زيددر الزنبدق وزيددرة مددن زنبددق دنواريددا ويا ددص 

 مفرات اي مبيحة كالراح اي الز ا ة
ويع بنددي مددن التشددبيص البدددير قددو  الشدديخ تددز الدددين المومددوي مددر حسددن التحددمين 

نا سدمول ن مدا ويداا الدن م تدرار تلتدز قامتدص مدن تحد  وسامري دتار البددر مندص سد
تمتص ك نص توم اي ردسص نار ودمدا التشدبيص الداي ولددل الشديخ بريدان الددين القيراطدي 
ا نص من غايا  ياا الباب ويو قولص من قميدة والبدر يستر بدالميوم وين ودي كتدنف  

ا تبدث المدواني الحسنات اي مرآتلا وقا  دبو حفص بدرد والبددر كدالمرآة غيدر مدقول
ايص باألنفا  والمحمن الربدر األخيدر مدن البيد  ويدو مدن شدعر دبدي بكدر محمدد بدن 
ياشددم ومددن لطيددف التشددبيص قددو  الشدديخ تدد ت الدددين توددي بددن ديبدد  الدمشددقي منمددنم 
العددار  غنددى لنددا دشدديات اددي السددمر حدد  اوقلددا ك نمددا اددي ايددص قمريددة تشدددو ومددن 

لتي لم تدر  ادي يداا البداب تشدابيص المداحب تارحص طوقلا ومن التشابيص البديعية ا
اخر الدين بن مكدان  ادي قمديدتص المشدلورة المشدتموة تودى ومدف شد رة السدرح 
مال  توى النلر إا  اف الخرير بص ك نلا دان مالد  أمدمات كد ن مدممتلا الحمدرا 
بقشرتلا الدكنات قرص توى دتكان سمرات ومنلا اي ومف سواد السفينة توى بحدر 

ى إليلا توى  ردات  ارية من آلة كل   األاق حددبات سدودات تحكدي تودى الني  نسع
المات الممند  شامة توى شفة كالشدلد لعسدات وتظدرف الشديخ تدز الددين المومدوي 

 بقولص اي ياا النوة وإن لم ي   ببويم التشبيص
قيدد  مددف يدداا الدداي يمدد  بددص قودد  اددي ومددفي مددر حسددن المسددال  يددو كالممددن 

لبددر ومدا دشدبص الد  لطدف التشدبيص ادي قولدص ومدا دشدبص الدد  وكدالظبي وكالشدم  وكا
ومن التشابيص التي لم دسبق إليلا قولي من قميدة حين قابو  خدل بدموة دثر  خو  
ثوب خز مختم ومثوص قولي من قميدة والممن يحكي الندون ادي مي ندص وخيالدص ادي 

ن واألقمدى ومدن المات كالتنوين ومثوص قدولي مدن المددابل المؤيديدة يدا حدامي الحدرمي
لو ل لم يسمر بمكة سامر وهللا إن هللا نحو  ناظر ياا وما اي العالمين مناظر ادرج 
توى الموحون نظم تسكرا ودطاتص اي النظم بحر واار ا نب  منص زحااص اي وقفص يا 
مددن بدد حوا  الوقددابر شدداتر و ميددر ياتيدد  البمدداة ب سددريم دار  تودديلم مددن سددطا  

ماتوا خيفة اك ن ياتيد  السدروج مقدابر تداا لقدد وقدر يداا دوابر وتوى ظلور الخي  
التشبيص من مو نا السوطان خود هللا موكص بموقر ودت بص غاية اأت اب واستعادل منص 
مدددرارا ومدددن التشدددابيص العقدددم قدددولي ادددي ومدددف حمدددابم البطدددابق مدددن الرسدددالة التدددي 

يب تارحدد  بلددا الفاحدد  كددم زاحمدد  الن ددوم بالمناكددب حتددى ظفددر  بكددف خحدد
لمددر اددي دمددي   وانحددر  ك نلددا دمعددة سددقط  توددى خددد الشدفيق ألمددر مريددب وكددم
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الشم  خماب كفلا الوحاح امار  بسمويا وارط البل دة كمشدكاة ايلدا ممدباح 
 انتلى ما دوردتص نظما ونثرا من بويم التشبيص اي باب المحسو  بالمحسو 

غيدر بويدم لينفدتل يدن وقد تعين دن دورد ينا ما وقر ادي الدنظم مدن التشدبيص الداي يدو 
الطالب وتمفوا مرآة اوقص اقد تاب األممعي بين يدي الرشيد قدو  النابمدة نظدر  
إلي  بحا دة لدم تقحدلا نظدر المدري  إلدى و دول العدود اقدا  يكدرل تشدبيص المحبدوب 
بالمري  ومثوص قو  دبي مح ن الثقفي اي ومف قينة تر ر العود دحيانا وتخفحدص 

رد قد تقدم القو  وتقرر دن المولدين ومدن تدبعلم رغبدوا كما يطير اباب الروحة الم
تشابيص العرب ألنلا مر تقادة التركيب لم تسفر تدن كبيدر دمدر وقدا  ابدن رشديق  تن

اي العمددة إن طريدق العدرب خولفد  ادي كثيدر مدن الشدعر إلدى مدا يدو دليدق بالوقد  
قدا  دبدو مح دن ودم  ب يوص ا ن القينة ال ميوة لم تر  دن تشبص نفسلا بالاباب كمدا 

ومث  ال  قو  ابن تون الكاتب ي تبلا كف المزاج محبة للدا ولي دري اةن بينلمدا 
األن  اتزبد من تيدص تويدص ك نلدا تزيدزة خددر قدد تخبطلدا المد  بشداتة يداا التشدبيص 
تم لا األاواق المحيحة وتنفر منلا الطباة السويمة ا ن دي  الاوق ما يطيب للم دن 

د الممروة ومن التشابيص المريبة التي  مع  بين تدم الب غة يشربوا شيبا يشبص زب
وتقددادة التركيددب قددو  الشدداتر ا مددبح  بعددد خددط بل تلددا كدد ن قفددرا رسددوملا قومددا 
التقدير ا مبح  بعد بل تلا قفدرا كدان قومدا خدط رسدوملا وتددوا مدن التشدابيص التدي 

ثيداب قدد  يي غير بويمدة قدو  الشداتر ادي ومدف الدرو  كد ن شدقابق النعمدان ايدص
روين من الدمات الاا وإن كان تشبيلا محيبا ا ن ايص بشاتة كثرة الدمات التدي تعداف 
األنف  الوطيفة رؤيتلا وثبو  ياا النقد اتم  بالمت خرين ونقدول توى الحا ري اي 

 قولص وما اخحر اا  الخد نبتا وإنما لكثرة ما شق  تويص المرابر
د محبوبدص مسدوخا االتشدبيص ديحدا وإن كدان وقالوا مدا زاد الحدا ري تودى دن  عد  خد

محدديبا ادد ن ايددص بشدداتة شددق المرابددر توددى خددد المحبددوب وبعحددلم مددا اكتفددى بشددق 
المرابر توى خد محبوبص حتى سف  تويص الدمات بقولص وما دحمدر اا  الخدد واخحدر 
اوقص تاار  إ  من دم ومرابر ومثد  الد  مدا تدابول تودى ابدن ق قد  ادي قولدص دمدا 

يخفى اي د نتص ك نما يو سقط بين دحشابي   ش  دن بل ة المبل اي  تره المبل
دواخر الوي  دبل  من السقط بين األحشات والمشبص دتوى ودغوى من المشبص بدص وتودى 
ك  تقدير االسقط بين األحشات وسف  الدمات وشق المرابر توى خدود األحبداب تنفدر 

  لددص تعوددق بشدديت مددن دومدداف منلددا األمز ددة الوطيفددة الولددم إ  دن يكددون الدد  لددي
حددا  واقعددة كقددو  الشدداتر نزلنددا بنعمددان األرا   المحبددوب بدد  يكددون تعوقددص بحكايددة

ولونده سقيط بص ابتو  توينا المطدارف وقفد  بلدا والددمر دكثدرل دم كد ني مدن  فندي 
بنعمدان راتدف يدال الحالدة   ينكدر للدا  ريدان الددمر دمدا ا نلدا حالدة  بقدة ب رياندص 

ة ألن ياا الشاتر لما دن نز  بنعمان التي يي مناز  دحبابص وو دديا توى يال المف
مقفرة منلم  ق بحالص دن ي ري الدمر لشدة األسف دما ومثوص قدو  ابدن قاحدي ميودة 
مددن قمدديدتص التددي تقدددم اكريددا ولمددا التقينددا محددرمين وسدديرنا بوبيدد  ربددا والركابددب 

رتف ياا التشبيص غاية اي  تعسف نظر  إليلا والمطي ك نما غواربلا منلا معاط 
ياا الباب و ريان الدمات من غوارب المطي  بق بحكاية حالص ا ن يدال الحالدة ايلدا 
لطف الكنايا  تن التعسف اي شدة السره قود  وإن سدبك  يدال الحالدة ادي قوالدب 
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الل ددو ورمددعلا الشدداتر اددي مددفا  مددن ي ددال كاندد  دحسددن موقعددا ودبوددم موحددعا 
 رف القاحوي النامريكقو  مو نا المقر األش

البارزي ماحب دواوين اأنشات الشريف بالممالد  اأسد مية تظدم هللا تعدالى شد نص 
ادي ي دو مددن   يمكدن اكدرل ينددا مدن قمديدة وقددد تود  دسدنانص مددفرة تكددر العدديف 
المريت المرير ولحملا من ورم ااسد كالربة المحبو  ايلا ن ير ياا التشبيص لم د د 

اب إ  تشدبيص ابدن الرومدي ادي ي دو الدورد وقدد تقددم اكدرل اودو لص شبيلا ادي يداا البد
 مر المت م  بين المشبص المل و وبين المشدبص بدص وشدايد يداا التخييد  المريدب تياندا 
مدق محة دتواي اي ال  ومن التشابيص التي يدي غيدر بويمدة قدو  ابدن وزيدر ادي 

حدص مدا بينندا  داري تشبيص المات توى الرخام ا يوم بحمام نعمد  بدص والمدات مدن حو
ك نص اوق شقا  الرخام حدحى مدات يسدي  تودى دثدواب قمدار وتوطدف ابدن الددوري 
اي ي ات ياا الشاتر حيث قا  وشاتر دوقد الطبر الداكات لدص اكداد يحرقدص مدن ادرط 
إاكات دقام ي لد دياما قريحتص وشدبص المدات بعدد ال لدد بالمدات اكدر  يندا مدن التشدابيص 

لشديخ مد ح الددين المدفدي ادي تشدبيص القمدر ادي خد   التي يدي غيدر بويمدة قدو  ا
األغمان لما انثند  ك نمدا األغمدان لمدا انثند  دمدام بددر الدتم ادي غيلبدص بند  مويد  
خوف شباكلا تفر   منص تودى موكبدص وقدد دورد تويدص ت مدة تمدرنا القاحدي بددر 

لداي انسد م الدين الدماميني اسل هللا تعالى اي د وص اي كتابص المسمى بنزو  الميث ا
اي شرح  مية الع م نقددا كشدف بدص القنداة تدن تددم ب غدة يداا التشدبيص اد ن الشديخ 
بدر الدين المشار إليص قا  وقولص محيل إن ظاير تبارة الشيخ مد ح الددين تشدبيص 

 األغمان اي حالة انثنابلا دمام البدر
ان اددي الددد ى ببندد  مويدد  تطدد  مددن شددباكلا لونظددر اددي موكددب دبيلددا والدد  تددن مظدد

خد   األغمدان المتثنيدة  التشدبيص بمعدز  ومقمدودل دن البددر ادي حالدة ظلدورل مدن
توى المفة الماكورة يشبص بن  موي  توى تو  الحالة تمثدي  لوليبدة ا  تماتيدة لكدن 
الوفظ   يساتدل توى ال  المطووب ا نص  ع  األغمان مبتدد ودخبر تنص بقولص بند  

قطوة الشيخ م ح الدين مر ما ايص من تدم ب غة موي  اوم يتم لص المراد توى دن م
التشبيص م خوا من قو  محيي الدين بن قرناص الحمدوي وحديقدة غندات يندتظم الندده 
بفروتلا كالدر اي األس   والبدر يشرق من خد   غمدونلا مثد  الموديل يطد  مدن 

شدبيص شبا  قو  لي  ألي  النقد مدخ  ادي يداا الشدبا  انتلدى مدا دوردتدص يندا مدن الت
الدداي يددو غيددر بويددم اددي بدداب المحسددو  بالمحسددو  وقددد تقدددم القددو  توددى مو ددب 
تقديمص اي بداب التشدبيص وتقدرر دن مددركا  السدمر والبمدر والداوق والشدم والومد  
التي يي الحوا  الخم  دوحل ادي ال مودة ممدا   تقدر تويدص الحدوا  انتلدى القسدم 

ا النوة اي ياا الباب لي  لدص مواقدر الثاني ويو تشبيص المعقو  بالمعقو  دقو  إن يا
المحسوسا  وقد تكرر قولي ادي الد  ودحسدن مدا و دد  ايدص دتندي تشدبيص المعقدو  
بددالمعقو  قددو  دبددي الطيددب المتنبددي كدد ن اللددم مشددموف بقوبددي اسدداتة ي ريددا ي ددد 
الوما  وظريدف يندا قدو  القابد  مدن دبيدا  مدر بددير ا سدتطراد لفدظ طويد  تحد  

اي تبد الوطيف الناظر القسم الثالث تشبيص المعقدو  بالمحسدو  معنى قامر كالعق  
ويدو إخدراج مدا   تقدر تويددص الحاسدة إلدى مدا تقدر تويددص الحاسدة كقولدص تعدالى والدداين 
كفروا دتماللم كسراب بقيعة يحسبص الظمقن مات حتى إاا  اتل لم ي ددل شديبا اتشدبيص 
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وص قولص تعدالى مثد  الداين كفدروا دتما  الكفار بالسراب من دبوم التشابيص ودبدتلا ومث
بربلم دتماللم كرماد اشتد  بص الريل اي يوم تامف ومن النظم قو  دبي توي ابن 

 سينا إنما النف  كالز ا ة والعوم سراج وحكمة هللا زي 
ويع بني اي ياا الباب دتني تشبيص المعقدو  بالمحسدو  قدو  ابدن منيدر الطرابوسدي 

حددد السدديف مددادف مقددت  القسددم الرابددر تشددبيص زتددم كمنددبو  المددباح وراتل تددزم ك
المحسو  بالمعقو  قد تقدم دن ياا القسم تندد ديد  المعداني والبيدان غيدر  دابز ومدا 
اا  إ  دن العووم العقوية مستفادة من الحوا  ومنتلية إليلا ولال  قي  مدن اقدد حسدا 

لمعقددو  اقددد تومددا وو ددص المددواب اددي تشددبيص المحسددو  بددالمعقو  دن يقدددر البويددم ا
محسوسا وي ع  دم  المحسو  توى طريدق المبالمدة ارتدا ايمدبل التشدبيص حينبدا 
كقو  الشاتر وك ن الن وم بين د ايا سدنن  ح بيدنلن ابتدداة ا ندص لمدا شداة ومدف 
السدددنة بالبيدددا  واأشدددراق لقدددو  النبدددي دتيدددتكم بالحنيفيدددة البيحدددات ليولدددا كنلاريدددا 

ة والسدواد كقدوللم ليد  الشدر  دقدام يداا واشتلر  البدتة وك  مدا لدي  بحدق بالظومد
الشداتر السدنن مقددام األ ندا  التددي للدا إشدراق وبيددا  والبددة مقددام د ندا  السددواد 
والظومددة امددار الدد  تندددل كتشددبيص محسددو  بمحسددو  ا دداز لددص التشددبيص توددى يدداا 
التقدير كقو  دبي طالب الرقدي ولقدد اكرتد  والظد م ك ندص يدوم الندوه وادؤاد مدن لدم 

ص لمدا كاند  األوقدا  التدي تحددث ايلدا المكدارل تومدف بالسدواد كقدو  مدن يعشق ا ن
يمتالص مكرول اسود  الدنيا اي تيني  ع  ياا الشاتر يوم النوه دشلر بالسواد مدن 
الظدد م اشددبلص وتراددص بددص ثددم تطددف تويددص بفددؤاد مددن لددم يعشددق تظراددا ألن ظريددف 

شددة السدواد امدار العشاق يدتي قسوة قوب مدن لدم يعشدق والقودب القاسدي يومدف ب
ياا التقدير اقد  تودى الد  ومثودص قدو  القابد   ياا القوب تندل دم  اي السواد توى

دسفر حوت المبل من و لص اقام خا  الخد ايص بد   ك نمدا الخدا  تودى خددل سداتة 
ي ر اي ليالي الوما  سدواد سداتة الل در وبيدا  زمدان الومد  قدد الدم تودى مدا 

 تقرر وتكرر
تر ك ن انتحات البدر من تح  غيمص ن اة من الب سات بعدد وقدوة ومن ال  قو  الشا

ومن البدير المريدب ادي يداا البداب قدو  القاحدي التندوخي دمدا تدره البدرد قدد وااد  
تساكرل وتسكر الحر كيف انساب منطوقدا ادانل  بندار إلدى احدم ك نلمدا ادي العدين 

ا كقوددب ظوددم وإنمدداف قددد اتفقددا  ددات  ونحددن كقوددب المددب حددين سدد  بددردا امددرن
المب إا تشقا ويع بندي يندا قدو  المداحب بدن تبداد وقدد ديدده إلدى القاحدي دبدي 
الحسن توي بن تبد العزيز ال ر اني تطدرا ديددي  تطدرا مثد  طيدب ثنابدص اك نمدا 
ديده لص دخ قص ومن التشابيص البويمة اي يداا البداب قدو  الشدلاب محمدود ادي تشدبيص 

 ن ال و يكنفص ويم تكنفص ادي طيلدا الفكدر بع  الحمون والمبالمة اي توول ك نص وك
وغاية المايا  اي ياا الباب دتني تشبيص المحسو  بالمعقو  قو  دبي ندوا  رحمدص 
هللا معتقة ماغ المزاج لردسلا دكالي  در ما لناظملا سو   ر  حركا  الدير اوق 
ي سكونلا اااب  كاوب التبر دخومص السب  وددر  منلا الفابزون بقيدة مدن الدروح اد

 سم دحر بص النل  وقد خفيد  مدن لطفلدا اك نلدا بقايدا يقدين كداد يايبدص الشد  ومثودص 
قولص ود اد ايص إلى الماية وندمان سقي  الراح مدراا وسدتر الويد  منسدد  السد وف 

 مف  ومف  ز ا تلا تويلا كمعنى دق اي اين لطيف
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شدي البدرت والاي سار  لص بص الركبان اي ياا الباب قولدص اتمشد  ادي مفامدولم كتم
اي السدقم انتلدى مدا دوردتدص مدن تشدبيص المحسدو  بدالمعقو  وتقريدر مدوابص وإيدراد 
بديعص وغريبص وقد تقرر وتكرر دن تشبيص المحسو  بالمحسو  يو المقددم ادي بداب 
التشددبيص وتوددى دسددص شدديد دمددحاب البددديعيا  بيددوتلم ولكددن بيدد  الشدديخ مددفي الدددين 

ص متعوق بالبي  المشدتم  تودى ابدت ف الوفدظ الحوي اي بديعيتص غير مالل لوت رد ا ن
مددر المعنددى اتعددين إيددراد البيتددين ينددا لتظلددر نتي ددة التشددبيص ابيدد  ابددت ف الوفددظ مددر 
المعنى اي بديعيتص قولص ك نما حوق السعدي منتثرا تودى الثدره بدين مدنق  ومنفمدم 
ودتبعص بقولص اي التشبيص حدروف خدط تودى طدر  مقطعدة  دات  بلدا يدد غمدر غيدر 

تلم قو  الكما  ا ك  من البيتين ايص نقص  اتقارل إلى اةخر ولدو ت درد دحدديما مف
تن دخيدص مدا حسدن السدكو  تويدص و  تمد  بدص اابددة وكيدف يمدل التشدبيص ادي بيد  
واحد و   القمد بص دن يكون بم ردل مثا  لونوة الماكور والمشبص اي البي  األو  

لدص إنندي لدم در ادي البيد  األو  المشدتم  تودى والمشبص بص اي البي  الثاني والاي دقو
ابددت ف الوفددظ مددر المعنددى معنددى و  توددى بيدد  التشددبيص الدداي بعدددل لوب غددة بل ددة 
 اتقدارل إلدى األو  وهللا دتودم ومدن غرابدب مددا ينقد  يندا دن العميدان مدا نظمدوا نددوة 
التشدددبيص ادددي بدددديعيتلم ونظمدددوا رد الع دددز تودددى المددددر وبيددد  الشددديخ تدددز الددددين 

موموي اي بديعيتص قولص اي مديل النبي وقيد  لوبددر تشدبيص إليدص نعدم ن دم الثريدا لدص ال
كالنع  اي القدم بي  الشيخ تز الدين ينا مدالل لوت ريدد بخد ف بيد  الشديخ مدفي 
الدين إا المراد بص دن يكون بم ردل شايدا توى نوة التشبيص ولكن معندال مد خوا مدن 

شدلورة والبيد  المد خوا مندص يداا المعندى قولدص بي  الفاحد  ادي قمديدتص الطابيدة الم
 منلا دما الثريا انع  تح  دخممص وك  قااية قال  لال  طا

من دين لعقادة الشيخ تز الددين دو لميدرل دن يقدو  ادي الشدطر األو  مدن بيد  قاايتدص 
طابية دما الثريا انع  تح  دخممص ويقو  ادي الشدطر الثداني وكد  قاايدة قالد  لدال  

  بديعيتي  مع  ايص بين شرف المدديل النبدوي وشدرف تشدبيص القدرآن طا انتلى وبي
إا يو المقدم اي ياا الباب توى ك  تشبيص اد نني قود  ادي البيد  المشدتم  تودى ندوة 
التفريق البديعي قالوا يو البدر والتفريق يظلر لي ادي اا  نقدص ويداا كامد  الشديم 

التشددبيص والبدددر اددي الددتم داددق الب غددة كمالددص إلددى دن قودد  اددي  ولددم دز  دظلددر اددي
 كالعر ون مار لص اق  للم يتركوا تشبيص بدريم

التشبيص بالتوميل ثم إني قو  بعدل اي التومديل الداي مدا يومدل ادي مدفا  النبدي دحسدن 
منددص ورد شددم  الحددحى لوقددوم خاحددعة ومددا ليوشددر تومدديل بددركبلم التومدديل يددو اددي 

سد ر إلدى قمدة معوومدة دو  ا مط ح دن يشير ناظم يداا الندوة ادي بيد  دو قريندة
نكتة مشلورة دو بي  شدعر حفدظ لتدواترل دو إلدى مثد  سدابر ي ريدص ادي ك مدص تودى 
 لدة التمثيدد  ودحسددنص ودبومددص مددا حمدد  بددص زيددادة اددي المعنددى المقمددود وسددمال قددوم 
التمويل بتقدديم المديم كد ن النداظم دتدى ادي بيتدص بنكتدة زادتدص م حدة كقدو  ابدن المعتدز 

ين تدداتوا تندد سدير الحبيدب وقد  الدزوا  تومدوا دنندي مقديم وقوبدي دتره ال يرة الدا
راح  ايلم دمام ال ما  مث  ماة العزيز اي درح  القوم و  يعومون ما اي الرحا  
ياا التومديل ايدص إشدارة إلدى قمدة يوسدف تويدص السد م حدين  عد  المداة ادي رحد  

 ا دخيص وإخوتص لم يشعروا بال  ومن لطابف التوميل قو  دبي ار
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ا  خير اي رد األاه بمالة كما ردل يوما بسودتص تمرو ياا التومديل ايدص إشدارة إلدى 
قمة تمرو بن العاص مر اأمام توي بن دبي طالب رحي هللا تنص ادي يدوم مدفين 
حددين حمدد  تويددص اأمددام ورده تمددرو دن   مخوددص لددص منددص اوددم يسددعص غيددر كشددف 

م اي مويل اسمص بدر يا بدر ديود  العورة ومن الحديث توى  لة التورية قو  بعحل
 اروا وتومو  الت ري وقبحوا لد  ومدوي وحسدنوا لد  ي دري اويفعودوا مدا درادوا 
ا نلم دي  بدر ياا التوميل ايص إشارة إلى قو  النبي لعمر حين س   قت  حاطدب لعد  
هللا قددد اطوددر توددى ديدد  بدددر اقددا  اتموددوا مددا شددبتم اقددد غفددر  لكددم ومددن الدد  قددو  

رو مر الرمحدات والندار توتظدي درق ودحندى مند  ادي سداتة الل در يداا الشاتر لعم
الشاتر دشار بتوميحص اي ياا البي  إلى البي  المشلور الاي ما برح النا  يتمثودون 
بص تند من يو موموف بالقسوة ويو المست ير بعمرو تندد كرمتدص كالمسدت ير مدن 

ت كثيرة وما يي إ  واحد الرمحات بالنار ومن ال  قو  بعحلم يقولون كااا  الشتا
 غير مفتره إاا كان كاف الكي  االك  حام  لدي  وك  الميد يو د اي الفرا

ياا الشاتر دشار اي توميل نيتص إلى قو  ابن سكرة  ات الشتات وتندي مدن حواب دص 
سبر إاا القطر تن حا اتنا حبسا كن وكدي  وكدانون وكد   طد  بعدد الكبداب وكد  

وقر ينا دن امردة من ديد  الحداق والظراادة قيد  للدا مدن  ناتم وكسا ومن دظرف ما
دن  وكان  موتفة اي كسات اقال  دنا الساد  اي السابر دشار  اي توميحلا الوطيدف 
إلدى السداد  والسدابر مدن قدو  ابدن سدكرة اك نلدا قالد  دندا الكد  النداتم ادي الكسدات 

خوادا مدن الكاشدل ادي بيتدين اقدا  رديتلدا موفوادة ادي كسدا  ونظم بعحلم يداا المعندى
والطامر قو  للا من دن  يا يال قال  دنا الساد  اي السابر وياا غاية   تدر  ادي 
بداب التومديل ومددن يداا القبيدد  قدو  الحريدري اددي المقامدا  وإنددي وهللا لطالمدا توقيدد  
الشتات بكاااتص ودتدد  لص ديبا قب  مواااتص ومثوص قولص اي المقامدا  ديحدا ابد  بويودة 

ير إلى قو  النابمة اب  ك ني ساورتني حبيوة مدن الدرقف ادي دنيابلدا السدم نابمية يش
ناقر والحيبوة يي الحية الدقيقة ومن لطابف التومديل قمدة اللدالي مدر منمدور بندي 
العبددا  ا نددص حكددي دن المنمددور وتددد اللددالي ب ددابزة ونسددي اح ددا معددا ومددرا اددي 

مدؤمنين يداا بيد  تاتكدة التدي يقدو  المدينة النبوية ببي  تاتكة اقا  اللالي يا دمير ال
ايلا األحدوص يدا بيد  تاتكدة التدي دتمدز  حدار العددا وبدص الفدؤاد موكد  اد نكر تويدص 
دمير المؤمنين ألنص تكوم من غير دن يسد   اومدا ر در الخويفدة نظدر ادي القمديدة إلدى 
ع  آخريا ليعوم ما دراد اللالي ب نشاد ال  البي  من غير استدتات ا اا ايلا ودرا  تف

 ما تقو  وبعحلم ماق الوسان يقو  ما   يفع 
اعوم دنص دشار إلى ياا البي  بتوميحص المريب اتاكر ما وتددل بدص ودن دزل لدص واتتدار 
إليص من النسيان ومثوص ما حكي دن دبدا العد ت المعدري كدان يتعمدب لومتنبدي اححدر 

انبدص ا ره اكر دبي الطيب الحدم المرتحدى مدن   يوما م و  الشريف المرتحى
اقا  دبو الع ت لو لم يكن لص من الشعر إ  قولص ل  يا مناز  اي القووب مناز  لكفال 
امحب المرتحى ودمر بص اسحب ودخرج وبعد إخرا ص قا  المرتحى يد  تددرون 
ما تنى باكر البيد  اقدالوا   وهللا اقدا  تندى بدص قدو  دبدي الطيدب ادي القمديدة وإاا 

ة لدي بد ني كامد  ومدن يداا القبيد  قمدة السدري دتت  مامتي مدن نداقص الدي الشدلاد
الراات مر سيف الدولة بسبب المتنبي ديحا ا ن السدري الرادات كدان مدن مدداح سديف 
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الدولة و ره يوما ادي م وسدص اكدر دبدي الطيدب ابدالم سديف الدولدة ادي الثندات تويدص 
لي قميدة من غرر قمدابدل ألتارحدلا لدص  اقا  لص السري دشتلي دن األمير ينتخب

يتحقق بال  دندص دركدب المتنبدي ادي غيدر سدر ص اقدا  لدص سديف الدولدة تودى الفدور و
تار  لنا قميدتص القااية التي مطوعلا لعيني  ما يوقى الفؤاد وما لقى ولوحدب مدا لدم 
يبق منص وما بقى قا  السري اكتب  القميدة واتتبرتلا اي تو  الويودة اودم د دديا مدن 

اي آخريا تن ممدوحص إاا شات دن يولو بوحيدة  مختارا  دبي الطيب لكن رديتص يقو 
دحمق درال غباري ثم قا  لص الحق اقو  وهللا ما دشار سيف الدولة إ  إلى ياا البي  
ودح م  تن معارحدة القمديدة ودلطدف مدن يداا مدا حكدال ابدن ال دوزي ادي كتداب 

بارتدة األاكيات ا نص من غرابب التوميل قا  قعد ر   توى  سر بمداد ا قبو  امدردة 
اي ال ما  من  لة الرمااة إلى ال انب المربدي ااسدتقبولا شداب اقدا  للدا رحدم هللا 
توي بن ال لم اقال  لص رحم هللا دبا الع ت المعري وما وقفا ب  سارا ممربا ومشرقا 
قا  الر   اتبع  المردة اقو  للا وهللا إن لم تقولي لي ما دراد بدابن ال لدم احدحت  

الملدا بدين الرمدااة وال سدر  ودبن اللدوه مدن حيدث ددري و  قال  دراد بدص تيدون 
 ددري

ودرد  دنددا بدد بي العدد ت قولددص ايددا داريددا بددالخيف إن مزاريددا قريددب ولكددن دون الدد  
ديوا  ورسالة الوزير دبي الوليد بن زيدون المخزومدي األندلسدي غالبلدا مبندي تودى 

المت مد  توميحلدا وسدبب  بد دن داكر المو دب أنشدابلا بحيدث يدتومل نوة التوميل و 
إنشددات يددال الرسددالة البديعددة دنددص كددان بقرطبددة امددردة ظريفددة مت دبددة مددن بنددا  خوفددات 
العرب المنسوبين إلى تبد الرحمن بن الحكم المعروف بالدداخ  ادي بندي تبدد المود  
بددن مددروان تسددمى و دة بندد  المسددتكفي بدداا ابتددا  ح ابلددا بعددد نكبددة دبيلددا وقتوددص 

عرات والكتداب وتحاحدريم وتطدارحلم وكاند  اا   مدا  بدارة امار  ت و  لوش
وددب غد  ودماثدة دخد ق وكدان للدا ميد  إلددى ابدن زيددون بخد ف غيدرل مدن ديدد  
العمر امما كتب  إليص ويي راحية تنص ترقب إاا  دن الظد م زيدارتي اد ني رديد  

ن م لدم يسدر الوي  دكتم لوسر وبي من  ما لو كان بالبددر لدم يندر وبالويد  لدم يظودم وبدال
وكتبدد  إليددص ويددي غحددبى إن ابددن زيدددون توددى احددوص يولدد  بددي شددتما و  انددب لددي 
يوحظندي شددزرا إاا  بتددص ك نمدا  بدد  ألخمددي تودي تشددير اددي توميحلدا الوطيددف إلددى 
غ م كان متلما بص ومن غ  شعريا قوللا دندا وهللا دمدول لومعدالي ودمشدي مشديتي 

قبوتدي مدن يشدتليلا وممدا ينسدب  ودتيص تيلا ودمكن تاشدقي مدن مدحن خددي ودتطدي
إليلا لحاظكم ت رحنا اي الحشا ولحظنا ي رحكم اي الخدود  رح ب رح اا عووا اا 

 باا اما الاي دو ب  رح المدود
وكان ابن زيدون كثير الشمف بلا والمي  إليلا ودكثر غز  شعرل ايلا وقد تقدم اكر 

لطدابف شدمابوص وتقدمدص ميولا إليص بخ ف ديد  تمدرل مدن ديد  األدب لحسدن ددبدص و
توى دي  زمانص وكان الدوزير دبدو تدامر بدن تبددو  كثيدر الليمدان بلدا وا تلدد ادي 
التومدد  إليلددا وا  تمدداة بلددا وا قتطدداف مددن ثمددار آدابلددا المحددة والتمتددر ب ماللددا 
البارة اع ز تن ال  لكثرة ميولا إلى ابن زيدون وتوم  إلى دن درس  إليلا امدردة 

لا إليص وتعرالا تظدم مقامدص وسدمو رتبتدص تودى غيدرل وتبدالم ادي من خوامص لتستميو
التوم  إلى رغبتلا ايص ابودم الد  ابدن زيددون ا نشد  يدال الرسدالة تودى لسدان و دة 
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تتحمن سب الدوزير دبدي تدامر والدتلكم بدص وبندى غالبلدا تودى ندوة التومديل و عولدا 
ن تبدددو  تددن  وابددا تنلددا ااشددتلر اكددر الرسددالة اددي اةادداق ودمسدد  الددوزير ابدد

التعر  إلى و دة امن س عا  الرسالة المبنية تودى التومديل قولدص منلدا تودى لسدان 
و دة يخاطب الوزير ابن تبددو  حتدى قالد  إن بداق  مومدوف بالب غدة إاا قدرن 
ب  ياا التوميل ايص إشدارة إلدى تمدرو بدن ثعوبدة األيدادي الداي يحدرب بدص المثد  ادي 

قدا  دبدو تبيددة بودم مدن تيدص دندص اشدتره ظبيدا ب حدد  العي ايقا  ا ن دتيدى مدن باقد 
تشددر دريمددا اوقيددص شددخص والظبددي معددص اقددا  لددص بكددم اشددتريتص افددتل كفيددص واددرق 
دمابعص ودخرج لسدانص يشدير إلدى دحدد تشدر الدرب الظبدي ومنلدا ويبنقدة مسدتو ب 
 سم العق  إاا دحيف إلي  ياا التومديل يشدير ايدص ابدن زيددون إلدى يزيدد ابدن ثدروان 

د بني قي  ابن ثعوبة الموقب بلبنقة المكنى ب بي الودتا  ألنص نظم ودتا اي سدو  دح
و عوص اي تنقص ت مة لنفسص لب  يحدير ويدو  دايوي يحدرب بدص المثد  ادي الحمدق 
قي  إنص كدان إاا رتدى غنمدا دو إبد   عد  مختدار المراتدي لوسدمان ونحدى الملازيد  

و راسب وبنو طفاوة اي شخص يدتوندص تنلا وقا    دمول ما داسد هللا واختمم بن
ودطوعوا يبنقة توى دمريم اقا  دلقول اي البحر ا ن رسب الو مدن بندي راسدب وإن 
طفى الو من بندي طفداوة واشدتره دخدول بقدرة ب ربعدة دتندز اركبلدا ا ت بدص تددويا 
االتف  إلى دخيص وقا  زديدم تندزا احدرب بلدا المثد  لومعطدي بعدد إمحدات البيدر ثدم 

رنبا تح  ش رة افدزة منلدا ويمدز البقدرة وقدا  هللا ن داني ون دا البقدرة سار ارده د
 من  احظ العينين تح  الش رل

ومنلددا وطويسددا مددا نددور تنددص يمددن الطددابر إاا قددي  تويدد  يدداا التومدديل يشددير بددص إلددى 
تيسى بن تبد هللا مولى بني مخزوم وكنيتص دبو النعيم كان مخنثا ما نا ظريفا يسدكن 

من غنى توى الدف بالعربية ولكن حرب اي شؤمص المث  ا نص ولد المدينة ويو دو  
يوم قب  رسو  هللا واطم يوم مدا  دبدو بكدر وخدتن يدوم قتد  تمدر وزوج يدوم قتد  
تثمان وكان  دمص تمشي بالنميمة بدين نسدات األنمدار ومدن تومديل يدال الرسدالة التدي 

لددو كسددا  محددرق يددي غايددة اددي يدداا البدداب قولددص منلددا يشددير إلددى ابددن تبدددو  وهللا 
البددردين وحوتدد  ماريددة بددالقرطين وقوددد  تمددرو المممددامة وحمودد  الحددرث توددى 
النعامة ما شكك  اي إيدا  و  كند  إ  اا  السد عة األولدى تشدير ادي توميحلدا إلدى 
تمرو بن المنار بن مات السمات كان يسمى من شدة ب سص محرقا وقمة يال التسدمية 

رحلا ادي كتابدص ودمدا قمدة البدردين احكدي دن استواى دبو الفرج ماحب األغاني شد
الواود ا تمعد  تندد محدرق اد خرج مدن لباسدص بدردين وقدا  لديقم دتدز العدرب قبيودة 
اوي خايما اقام تامر بدن دحيمدر ا خدايما ادابتزر بواحددة وارتدده بداألخره اقدا  لدص 

 ألن العز كوص اي معد والعددد ادي معدد ثدم ادي محرق دن  دتز العرب قبيوة اقا  نعم
نزار ثم اي محدر ثدم ادي تمديم ثدم ادي سدعد ثدم ادي كعدب امدن دنكدر الد  اوينداظرني 
اسك  النا  اقا  يال تشيرت  كما تزتم اكيف دن  اي نفس  ودي  بيتد  اقدا  دندا 
دبدو تشدرة ودخددو تشدرة وتددم تشدرة وخددا  تشدرة ويدا دنددا ادي نفسددي وشدايد العددز 

نلدا اودص مابدة مدن اأبد  شايدي ثم وحر قدمص توى األر  وقا  مدن دزاللدا مدن مكا
اوم يقم إليص دحد اخرج بالبردين وحرب المث  بعزل وببرديدص والسد عة الثانيدة تشدير 
اي توميحلا إلى مارية وقمتلا المشلورة بالقرطين ويي مارية ابندة ظدالم بدن ويدب 
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الكندي زوج الحدرث األكبدر المسداني مود  العدرب بالشدام ويدي دم الحدرث األمدمر 
وكان اي قرطيلدا درتدان ت يبتدان كبيحدتي الحمدام ولدم يدر مثولمدا  ودملا يند اللنود

توارثتلما الموو  إلى دن وموتا إلى تبد المو  بن مروان اويبلما  بنتص ااطمدة لمدا 
زو لا بعمر بن تبد العزيز اوما ولي تمر الخ اة قا  للدا إن دحببد  المقدام تنددي 

تدص إلدى سدؤالص اومدا مدا  وولدي احعي القرطين والحوي اي بي  ما  المسومين ا  اب
يزيد بدن تبدد المود  درسد  إليلدا يقدو  للدا خداي القدرطين والحودى اقالد    وهللا مدا 
دوااقص اي حا  حياتص ودخالفص بعد وااتص والس عة الثالثة تشير ادي توميحلدا إلدى تمدر 
بن معد يكدرب الزبيددي الفدار  المشدلور بكثدرة المدارا  والوقدابر بدين العدرب ادي 

وية قب  إس مص وكان يكنى دبا ثور والمممامة سيفص المشلور قا  تبدد المود  ال اي
 بن تمر ديد  بوقي  إلى سويمان

تويص الس م خمسة دسياف ويم او الفقار واو الندون ومخدام ورسدوب والمممدامة 
ا ما او الفقار اكان لرسو  هللا دخال من منبص بن الح داج يدوم بددر ومخدام ورسدوب 

 بوددة المسدداني واو النددون والمممددامة لعمددرو بددن معددد يكددرب كانددا لوحددرث بددن 
وانتقو  المممامة إلدى سدعيد بدن العداص ولدم تدز  إلدى دن مدعد الملددي البمدرة 
اوما كان بواسط درس  إلي بني العاص يطوب المممدامة مدنلم اقدالوا إندص قدد مدار 
م محتسبا اي السدبي  اقدا  خمسدون سديفا ادي السدبي  دغندى مدن سديف واحدد ودتطداي

خمسين سيفا ودخال ثم وم  إلى المتوك  اداعص إلى بع  مماليكص األترا  اقتودص بدص 
والس عة الرابعة تشير اي توميحلا إلى ار  الحرث بن تباد التموبي سيد بندي وابد  
سدمتلا العدرب لخفتلددا وسدرتة  ريلددا بالنعامدة وحددرب  بلدا األمثددا  وكدان الحددرث 

بط النعامة مندي انتلدى ولدو  خدوف اأطالدة يكرر قولص اي ك  وق  ب نشادل قربا مر
ألورد  من يال الرسالة غالب توميحلدا ا ندص نسدي  وحدديا تودى يداا المندوا  دتندي 
التوميل وبي  الشيخ مفي الدين الحوي تودى يداا الندوة قولدص دن دلقلدا تتوقدف كد  مدا 

بودص بي  الشيخ مفي الدين ينا ديحا متعودق بمدا ق منعوا إاا دتي  بسحر من ك ملم
والحمير اي دلقلا تابد توى العما ا ندص قدا  ادي بيد  ا قتبدا  يداي تمداي التدي 
ايلا مقرب لي وقد ديف بلا طورا توى غنمدي وقدا  بعددل ادي بيد  التومديل دن دلقلدا 
البي  ورديتص يسو  ياا المسو  ادي غالدب بديعيتدص ويدو غيدر  يدق بدص إا المدراد مدن 

بم ردل والتومديل ادي بيتدص يدو اأشدارة إلدى  ك  بي  دن يكون شايدا توى ال  النوة
قمدة موسدى تويدص السد م مددر السدحرة لمدا دلقدى العمددا وبيد  العميدان ادي بددديعيتلم 

 ويقرة السمر تن حق زوا رل قرة الرماح ببدر ظلر منلزم
العميدان دشداروا ادي تومديحلم إلدى قمدة يدوم بددر ولكدن لدي  تودى شدماب  بيدتلم مددن 

لشيخ تز الدين الموموي اي بديعيتص قولص وبان ادي كتدب رونق التوميل لمحة وبي  ا
التاريخ مدن قددم تومديل قمدة موسدى مدر معدديم لدم دلمدل مدن خد   بيد  الشديخ تدز 
الدين غفر هللا لص لمحة تدلني توى نور التوميل لكنص حكدى حكايدة محدمونلا دن كتدب 

 دتودم وبيد  التاريخ القديمدة بدان ايلدا تومديل قمدة موسدى تويدص السد م مدر معدد وهللا
بددديعيتي تقدددمني اددي توميحددص دبددو تمددام بقولددص متمددز  اددي بعدد  قمددابدل وقددد سددفر  
محبوبتددص مددن  انددب الخدددر لددي  اددرد  توينددا الشددم  والويدد  راغددم بشددم  للددم مددن 
 انب الخدر تطور اوهللا ما ددري ددح م نابم دلم  بنا دم كان اي الركب يوشدر اومدا 
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ا النوة دتني التوميل رديد  النبدي دحدق بدص ودندا دحدق انتلي  اي نظم بديعيتي إلى يا
بص من دبي تمام ا ني نظمتص ادي سدو  المع دزا  النبويدة الامد  تيدون األاواق إلدى 
بل ة توميحص وقد تقدم قدولي ادي بيد  التشدبيص تدن النبدي والبددر ادي الدتم كدالعر ون 

شدم  الحدحى مار لص اق  للم يتركوا تشبيص بدريم ثدم قود  بعددل ادي التومديل ورد 
لوقوم خاحعة وما ليوشر توميل بركبلم دنظر ديلا المت م  إلى انس ام يداا البيد  مدر 
الاي قبوص وإلى ظلور النقص اي بي  دبي تمام بانتقدا  ندور التومديل إلدى شدرف يداا 

 البي  النبوي وهللا دتوم
الدديم اكر تشبيص شيبين بشيبين شيقن قد دشبلا شيبين ايص لنا تبسدم وتطدا كدالبرق ادي 

ياا الندوة دتندي تشدبيص شديبين بشديبين مدن المحاسدن العزيدزة الوقدوة بخد ف كبيدرة 
العدد اي التشبيص ا ن ال  نوة الوف والنشدر دحدق بدص ويدو ادي ا مدط ح دن يقابد  
الشاتر بين األربعة ويوتزم دن ك  واحد من المشبص يسد مسد المشدبص بدص وممدا حكدي 

نا سمع  قو  امدرئ القدي  ادي ومدف العقداب تن بشار بن برد دنص قا  ما زل  م
كدد ن قوددوب الطيددر رطبددا ويابسددا لددده وكريددا العندداب والحشددف البددالي   ي خدداني 
الل ددوة حسدددا لددص إلددى دن قودد  اددي ومددف الحددرب كدد ن مثددار النقددر اددوق رؤوسددنا 
ودسياانا لي  تلاو  كواكبص ومما يع بني اي يداا البداب إلدى المايدة قدو  إبدراييم بدن 

يوي كد ن القودب والسدووان ايدن يحدوم تويدص معندى مسدتحي  ومدن المايدا  سل  اأشدب
التدي   تددر  ادي يداا البدداب ودندا دسدتمفر هللا قدولي مددن قمديدة وحمدرة الخدد دبددد  

 خيط تارحص اخو  ك   مدام ويو مشعور
وبي  الشيخ مفي الدين الحوي اي بديعيتص ت تبدوا تحد  ظد  السدمر مدن مدرح كمدا 

األ دم بيد  الشديخ مدفي الددين ادي يداا الندوة تدامر بالمحاسدن ت تب  األشبا  اي 
راا  اي حو  ا نس ام والعميان ما نظموا ياا النوة اي بدديعيتلم وبيد  الشديخ تدز 
الدددين المومددوي اددي بديعيتددص قولددص شدديبان تشددبيص شدديبين انتبددص للمددا حوددم و لدد  يمددا 

و النبدي وقدد تقدمدص قولدص كالبرت والسقم نعوا باا من آاة المفوة ممدوح يداا البيد  يد
اي مديحص ي  من مقاربة اي السير بعد نوه ب طيب التمر بين العرب والع دم وقدا  
بعدل ياا البي  الداثر وقد سومنا دنص قاب  ايص حودم النبدي بدالبرت ودمدا اكدر ال لد  ادي 
ياا البي  الو اي غاية ال ل  ولي  لص ما يقابوص غير الت ديب توى قوة ددبص وقد قاب  
بص السقم و  دتوم ما مرادل بص وطالع  شدرحص او دتدص قدد قدرر حدد الندوة وادر مدن 
الك م توى معنى البيد  بخد ف دبيدا  القمديدة وبيد  بدديعيتي دقدو  ايدص تدن النبدي 
شيبان قد دشبلا شيبين ايص لنا تبسم وتطا كالبرق اي الديم ياا البي  البدير اي لفظدص 

يدص تودى الحودي والمومدوي ا ندص وحدعص ادي محودص ومعنال ما دش  دن دبا بكدر مقددم ا
والنبي دحق بص من ك  ممدوح وقد  مدر ايدص بدين حسدن الودف والنشدر وبويدم التشدبيص 

 ودما مراتاة النظير اي مديحص بين البرق والديم اوي  للا نظير وهللا دتوم
ن اكر ا نس ام لص انس ام دموتي اي مدابحص باا شنف بلا يا طيب الدنمم المدراد مد

ا نس ام دن ي تي لخوول من العقادة كانس ام المات اي انحدارل ويكداد لسدلولة تركيبدص 
وتاوبة دلفاظص دن يسي  رقدة ولعمدري إن طيدور القودوب مدا برحد  تودى داندان يداا 
النوة واقعة وبمحاسنص المحة بين األوراق سا عة ودي  الطريق المرامية يم بددور 

قووا كاي  سلولتص بندوة مدن دندواة البددير الولدم إ  مطالعص وسكان مرابعص ا نلم ما دث
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دن ي تي تفوا من غير قمد وتوى ياا د مر تومدات البددير ادي حدد يداا الندوة اد نلم 
قرروا دن يكون بعيدا من التمدنر خاليدا مدن األندواة البديعيدة إ  دن يد تي ادي حدمن 

ماري شديخ السلولة من غير قمد وغالب شعر الشيخ شرف الدين تبد العزيز األن
شيوخ حمال سقى هللا من غيث الرحمة ثرال ماف توى ياا التقرير ويد تي التمثيد  بدص 
ادي مكاندص إن شدات هللا تعدالى ا نسد ام ادي النثدر وإن كدان ا نسد ام ادي النثدر يكدون 
غالب اقراتص موزونة من غير قمد لقوة انس امص ودتظم الشوايد توى ياا مدا  دات 

زون بميدر قمدد ادي بيدو  ودشدطار بيدو  امدن الطويد  اي القرآن العظديم مدن المدو
 الاي  ات توى دم  الدابرة اي القرآن العظيم

امن شات اويؤمن ومدن شدات اويكفدر وتفعيودص القياسدي اعدولن مفداتيون اعدولن مفداتيون 
كقدو  الشداتر د  يدا مدبا ن دد متدى ي د  مدن ن دد اقدد زادندي مسدرا  و ددا تودى 

عرو  الثانية المحاواة قولص تعالى وامنر الفود  و دي و ات اي بحر المديد من ال
ب تيننا كقو  الشاتر اتوموا دني لكدم حدااظ شدايدا مدا دمد  دو غاببدا ومدن ممدرتص 
زتم النعمان مو  العرب لي  ين ي مدن تمدال اللدرب و دات ادي بحدر البسديط مدن 
 العرو  األولى المخبونة قولص تعالى ا مدبحوا   يدره إ  مسداكنلم كقدو  الشداتر
ما بدا  تينيد  منلدا المدات ينسدكب و دات ادي الدواار مدن العدرو  األولدى المقطوادة 
والحددرب المقطددوف قولددص تعددالى ويخددزيم وينمددركم تودديلم ويشددف مدددور قددوم 
مؤمنين كقدو  الشداتر د  يبدي بمدحن  اامدبحينا و  تبقدي خمدور األنددرينا و دات 

لمداا  قولدص تعدالى اي الكام  من العرو  المحيحة الم زوة والحرب والم دزو ا
من يشات إلى مراط مستقيم كقو  الشاتر دبني   تظوم بمكدة   المدمير  وهللا يلدي

و  الكبير و ات اي اللدزج مدن تروحدص الم دزوة وحدربلا المحداوف قولدص تعدالى 
ا لقول توى و ص دبي يد   بمديرا كقدو  الشداتر ومدا ظلدري لبداغي الحديم بدالظلر 

 الالو 
عالى والو  قطوالا تالي  كقو  الشداتر شدالوا تودى  مداللم و ات اي الر ز قولص ت

 ماللم وسدار حدادي تيسدلم يمندي و دات ادي الرمد  مدن العدرو  الثانيدة الم دزوة 
والحرب الثاني الم زو قولص تعالى و فان كال واب وقدور راسيا  كقدو  الشداتر 
مقفددرا  دارسددا  مثدد  آيددا  الزبددور ومددن ممددرتص دي شددخص ك بددان تنددد حددرب 

حان و ات اي السرير من العدرو  األولدى المطويدة المكسدواة قولدص تعدالى قدا  وط
اما خطب  يا سامري ومندص دو كالداي مدر تودى قريدة كقدو  الشداتر يدا يندد يدا دخد  
بنددي تددامر لسدد  توددى ي ددر  بالمددابر و ددات مددن المنسددرح مددن العددرو  األولددى 

ر زمدوا المطايدا بدالواد مدا الوااية قولص تعالى إنا خوقنا اأنسان من نطفة كقدو  الشدات
ودتدوا و دات مدن الخفيدف مدن العدرو  التامدة المدحيحة قولدص تعدالى درديد  الدداي 
يكدداب بالدددين كدداا دوردل مدداحب المفتدداح ومنددص   يكددادون يفقلددون حددديثا ويدداا مددن 
مستخر ا  الممنف اسل هللا اي د وص كقو  الشاتر لي  ما ادا  مدن شدبابي يعدود 

و ات من المحارة ويو بحر قوي  ا ستعما   دا ومنلم  كيف والشيب ك  يوم يزيد
 من لم يعدل بحرا و 

 ات ايص شعر معروف وقي  إنص لدم يسدمر مدن العدرب وقدا  دبدو العبدا  العتدابي ادي 
كتابددص المسددمى بنزيددة األبمددار اددي دوزان األشددعار إن الخويدد   عوددص  نسددا ودحسددبص 
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دم مسددموة مددن العددرب  قاسددص ومددا ددري مددا روي اددي كتددب العددرو  دممددنوة يددو
انتلى ك م العتابي وتفاتيوص اي األم  مفاتيون ااة  تدن مفداتيون ومثولدا ولكندص مدا 
استعم  إ  م زوا ابقي مربعا امما وقر من مخرومص اي الكتاب العزيز قولص تعدالى 
يوم التناد يوم تولون مدبرين والخرم ينا حاف األو  من مفاتيون اعاد اداتيون انقد  

ولن اتفاتيدد  يددال اةيددة الشددريفة مفعددو  اددات   مفاتيدد  اددات   كقددو  إلددى مفعدد
الشداتر قوندا للددم وقدالوا وكد  لددص مقدا  و ددات ادي المقتحدب مددن العدرو  الم ددزوة 
المطوية قولص تعالى و اي قووبلم مر  وتفعي  ال  اات   مستعون و دات ايدص مدن 

الددرج بدالخفيف  الشعر دقبو  ا ح للدا تارحدان كالسدب  ومدن ممدرتص غنندا تودى
واللددزج ويدداا البحددر اددي القوددة كبحددر المحددارة إ  دنددص سددمر منددص دبيددا  توددى تلددد 
رسددو  هللا منلددا يدد  توددي ويحكمددا إن تشددق  مددن حددرج و ددات اددي الم تددث مددن 
العددرو  المددحيحة الم ددزوة والحددرب الم ددزو قولددص تعددالى نبدد  تبددادي دنددي دنددا 

الو ددص مثدد  اللدد   و ددات اددي المفددور الددرحيم كقددو  الشدداتر الددبطن منلددا خمدديص و
المتقارب من العرو  األولى الوااية قولص تعدالى ودمودي للدم إن كيددي متدين اعدولن 

 اعولن اعولن اعولن كقو  الشاتر
ا ما تميم تميم بن مر ا لفايم القدوم روبدى نيامدا ولدو  اأطالدة لداكر  مدا دخد  ايمدا 

داكدر المتددار  إا يدو دوردتص من الزحاف وقدد دورد  يندا خمسدة تشدر بحدرا ولدم 
محددث اخترتدص المتد خرون ولددم تعرادص العدرب ادي الددزمن المتقددم ويدو خدارج تددن 
الخمسة تشر بحرا وقا  ابن الحا ب ادي تروحدص وخمسدة تشدر دون مدا متددار  
ومددا تدددل منلددا الخويدد  اعددد  ا نسدد ام اددي الشددعر انتلددى مددا دوردتددص مددن ا نسدد ام 

قدد تقددم وتقدرر دن دمدحاب المدايب المرامدي يدم المنثور ودما ا نس ام اي الدنظم ا
سكان بيوتص العامرة وكنا  آرامص التي يي غير ناارة ولكن العدرب تودى كد  تقددير 
موو  ياا الشان وق بد ياا العقيان وقد تن لدي دن داكدر يندا مدا ادروا بدص مدن وتدر 
التركيددب وشددرتول اددي دبيدداتلم توددى سددل  ا نسدد ام ودركدد  اددي دثددر يددال األبيددا  
بسوابق الفحو  ا نلا دبيا  للا حرمة وامام ودترج بعد الد  تودى البيدو  المراميدة 
ودتنسم دخبدار اللدوه العداري مدن بدين تود  الخيدام امدن ا نسد ام الداي وقدر لوعدرب 
وكاد دن يسي  رقة لسلولتص قو  امرئ القي  اي معوقتدص دغدر  مندي دن حبد  قداتوي 

ير المعوقة د ارتندا إندا غريبدان يلندا وكد  ودن  ملما ت مري القوب يفع  وقولص من غ
غريب لومريب نسيب ومثوص اي ا نس ام والرقة قو  طراة بن العبد اي معوقتدص اد ن 
كن    تسطير دار منيتي ادتني دبادريا بما موك  يدي ومثوص قولص منلا وظوم اوي 
  القربى دشد محاحة تودى الحدر مدن وقدر الحسدام الملندد ومثودص قولدص منلدا اد ن مد

 اانعيني بما دنا ديوص وشقي توي ال يب يا دم معبد
ومثوص قولص منلا ستبدي ل  األيام ما كن   اي  وي تي  باألخبار من لم تزود وي تيد  
باألنبات من لم تبر لص بتاتا ولم تحرب لص وق  موتد لعمر  مدا األيدام إ  مفدازة امدا 

ينص اك  قرين بالمقدارن اسطع  من معروالا اتزود تن المرت   تس   وس  تن قر
يقتددي ومثوددص اددي لطددف ا نسدد ام قددو  زييددر بددن دبددي سددومى اددي معوقتددص ومددن يدداب 
دسباب المنايا ينونص ولو رام دسباب السمات بسوم ومن ي  اا اح  ايبخ  بفحوص تودى 
قومص يستمن تنص ويامم ومن يمترر يحسب تدوا مديقص ومن   يكرم نفسص   يكرم 
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بس حص يلدم ومدن   يظودم الندا  يظودم ومدن   يمدانر ادي ومن لم ياد تن حوحص 
دمور كثيدرة يحدر  ب نيداب ويوطد  بمنسدم ومدن ي عد  المعدروف مدن دون ترحدص 
يفرل ومن   يتق الشتم يشتم سبم  تكاليف الحياة ومن يعدف ثمدانين حدو    دبدا لد  

ولكنندي تدن  يس م ودحسن ختاملا اي ا نس ام بقولص ودتوم ما اي اليوم واألم  قبوص
تمي ومثوص قو  لبيد بن ربيعة من معوقتص ااقنر بمدا قسدم المويد  ا نمدا  توم ما اي غد

قسم الخ بق بيننا ت ملا وإاا األمانة قسدم  ادي معشدر دوادى بد تظم حظندا قسداملا 
ومدن المايدا  ادي بداب ا نسد ام قدو  تنتدرة ادي معوقتدص اد اا شدرب  اد نني مسددتلو  

م وإاا محو  اما دقمر تن ندده وكمدا تومد  شدمايوي مالي وترحي واار لم يكو
وتكرمدي ومدن الدد  قدو  تمدرو بددن كوثدوم ادي معوقتددص لندا الددنيا ومددن دحدحى تويلددا 

 ونبطف حين نبطف قادرينا
إاا ما المو  سام النا  خسفا دبينا دن يقر الخسف اينا إاا بوم الفطام الطفد  مندا تخدر 

تنا وظلر البحر نموؤل سدفينا د    ي لودن لص ال بابر سا دينا م نا البر حتى حاق 
دحد توينا ان ل  اوق  ل  ال ايوينا ومثوص قدو  الحدرث بدن حودزة ادي معوقتدص ويدي 
المعوقدددة السدددابعة   يقددديم العزيدددز ادددي البودددد السدددل  و  ينفدددر الدددالي  الن دددات ومدددن 
ا نس اما  التي تديا ماحب المدرقص والمطدرب مدن المطدرب قدو  زييدر تدرال 

 بتددص مددتلو  ك ندد  معطيددص الدداي دندد  سددابوص ومددن ا نسدد اما  المعدددودة مددن  إاا مددا
المرقص قو  النابمدة الدابياني وإند  كالويد  الداي يدو مددركي وإن خود  دن المنتد ه 
تن  واسر ومن ا نس ام المعدود من المطرب قو  حسان بن ثاب  رحدي هللا تندص 

ادي المدا  دحتدا  لومدا  دن  دمون ترحي بمالي   ددنسص   بدار  هللا بعدد العدر 
دوده ا كسبص ولس  لوعدر  إن دوده بمحتدا  وتددوا مدن ا نسد ام المدرقص قدو  
كعدب بدن زييدر و  تمسدد  بالعلدد الداي وتدد  إ  كمددا يمسد  المدات المرابيد  ومددن 
المطرب قدو  الشدماخ إاا مدا رايدة راعد  لم دد توقايدا تراتدص بداليمين ويع بندي مدن 

ي بن مال  واي األر  من ه لوكريم تن األاه وايلا لمدن  مية العرب قو  الشنفر
 خاف القوى متحو 

ومثوص من  مية الع م وإن ت خر تمريا إن العوى حدثتني ويي مادقة ايما تحددث 
دن العدز ادي النقد  لددو دن ادي شدرف المدد وه بودوغ مندى لددم تبدرح الشدم  يومددا دارة 

ي قمديدتص المشدلورة وقدد الحم  وتدوا من ا نس ام المطدرب قدو  م ندون ليودى اد
خبروني دن تيمات منز  لويوى إاا ما الميف دلقى المراسيا الاي شلور الميف تنا 
ستنقحي اما لونوه ترمي بويوى المراميا دتد الويالي ليوة بعد ليوة وقد تش  ديدرا   
دتد الوياليدا ودخدرج مدن بدين البيدو  لعوندي دحددث تند  الدنف  يدا ليد  خاليدا د  ديلدا 

اليمانون تر وا توينا اقدد دمسدى يواندا يمانيدا يميندا إاا كاند  يميندا اد ن تكدن  الركب
شددما  ينددازتني اللددوه مددن شددماليا دمددوي امددا ددري إاا مددا اكرتلددا اثنتددين مددوي  
الحدحى دم ثمانيدا خويوددي   وهللا   دمود  الداي قحددى هللا ادي ليودى و  مددا قحدى ليددا 

غيدر ليودى ابت نيدا ولدو دن واف باليمامدة قحايا لميدري وابت ندي بحبلدا الد  بشديت 
دارل وداري ب توى ححدرمو  ايتدده ليدا ومدااا للدم   دحسدن هللا حداللم مدن الحدظ 
اي تمريم ليوى حباليا ودد  توى حبي الحياة لو دنص يزاد للا اي تمريا من حياتينا 
توى دنني را  ب ن دحم  اللوه ودخوص منص   توي و  ليدا إاا مدا شدكو  الحدب 
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قال  كابتني اما لي دره األتحات من  كواسيا اد  حدب حتدى يومدق ال ودد بالحشدا 
  ت يب المناديا ومن المرقص اي باب ا نسد ام قدو  كثيدر تدزة ولمدا  وتاي  حتى

قحينا من منى ك  حا ة ومسدل باألركدان مدن يدو ماسدل دخدانا بد طراف األحاديدث 
 بيننا وسال  ب تناق المطي األباطل

طرب اي باب ا نس ام قو   ريدر إن العيدون التدي ادي طرالدا حدور وتدوا من الم
قتوننا ثم لم يحيين قت نا يمدرتن اا الودب حتدى   حدرا  بدص ويدن دحدعف خودق هللا 
دركانا وتدوا من المطرب قو  بشار بن برد إاا  بتص اي حا ة سد بابص اوم توقدص إ  

ولص ي  تعومين ورات الحب ودن  كمين ومن انس اما  نسيبص التي لي  للا مناسب ق
منزلة تدني إلي  ا ن الحب دقماني ومثوص قولص دنا وهللا دشتلي سحر تيني  ودخشدى 
ممارة العشاق ومثوص قولدص وإندي امدرؤ دحببدتكم لمكدارم سدمع  بلدا واألان كدالعين 
تعشق ويع بني مدن لطيدف ا نسد ام قدو  العبدا  بدن األحندف داددي الداين دااقدوني 

ديقظددوني لولددوه رقدددوا واستنلحددوني اومددا قمدد  منتمددبا بثقدد  مددا مددودتلم حتددى إاا 
حمووني منلم قعدوا ومثوص قولص لو  محبتكم لما تاتبتكم ولكنتم تندي كدبع  الندا  
ومثوص قولص طاف اللوه اي تباد هللا كولم حتى إاا مر بي من بينلم وقفا ومثودص قولدص 

بدد ا حددتلم ليكدون غيدر  ظدنلم وسعى بنا واف اقالوا إنلا للي التي تشقى بلدا وتكا
إندي ليع بنددي المحددب ال احددد تقدددم للدداين البيتددين نكتددة لطيفددة تؤيددد ت كيددد انسدد املما 
وتاوبة دلفاظلما ويي دنص رار لورشيد مو  العبدا  وإبدراييم المومدوي المعدروف 
بالنددديم والكسددابي ويشدديمة الخمددارة اددي يددوم واحددد ادد مر المدد مون دن يمددوى تودديلم 

 بين يديص اقا اخرج امفوا 
مددن األو  اقددالوا إبددراييم المومددوي اقددا  دخددرول وقدددموا العبددا  بددن األحنددف اقدددم 
وموى تويص اوما ارغ وانمرف دنا منص ياشم بدن تبدد هللا الخزاتدي اقدا  يدا سديدي 
كيف آثر  العبا  بالتقديم توى من ححر اقا  بقولص وسعى بنا واف البيتين ثم قا  

دلدي  مدن قدا  يداا الشدعر دولدى بالتقدديم اقود  بودى وهللا يدا دتحفظلما اقو  نعم اقدا  
وتكدرر إن دمدحاب الطريدق المراميدة يدم مدوالي رقيدق  سيدي انتلى وقد تقدم قولي

ا نسد ام وت دار سدوقص ولدو  نسدما  دنفاسدلم مدا تنسدمنا دخبدار الحمدى وتمزلندا ادي 
لمتد خرين لدب  سفحص وتقيقص وقد دل  تني حرورة ال نسية إلدى حدم المتقددمين مدر ا

ينفرط لعقوديدا نظدام وإاا دخدر  مدن تقددم ودورد  لدص غيدر الطريدق المرامدي كدان 
 د  القمددد مددن الدد  معراددة دنددواة ا نسد ام امددن ا نسدد ام المرامددي قددو  الشددريف 
الرحي ويو الاي قا  اي حقص الثعالبي اي كتداب اليتيمدة يدو دشدعر الطدالبيين قدديما 

وقين ولو قود  إندص دشدعر قدريف لدم دبعدد تدن المددق وحديثا توى كثرة شعرابلم المف
والقو  الموتود ب يرادل قولص نسرق الدمر اي ال يوب حيات وبنا ما بنا مدن األشدواق 
  دام السرات اي طوب العز ولكن اي ارقة العشاق يدوم   غيدر زادرة مدن ادؤاد اي 

يداق دمعيندي قروح ورشقة من مقق والثره منتف يعداقرل السدير دمدا  اريدا ب يددي الن
توددى بوددوغ األمدداني وشددفابي مددن توتددي واشددتياقي دينعدد  بيننددا المددودة حتددى  ووتنددا 
والزير باألوراق كم مقام خحنا حشال إلى الولو  ميعا والوي  موقى الرواق ومز نا 
خمر الرحدابين ادي الرشدف بدرغم المددام تحد  العنداق قدم نبدادر رمدي الظد م ببدين 

نملا قبد  الفدراق امدا نعودم يومدا حتدى يكدون الت قدي بسلام الخطوب اي ا تفاق واغت
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ادي الحدب حدم النطداق ادي  بدين الزمدان  نحن غمنان حمنا تداطف الو دد  ميعدا
 من  ومني غرة كوكبية ا بت ق

كوما كر  الويالي توينا شق منا الواات  يدب الشدقاق ديلدا الدرابل الممدا تحمد  حا دة 
ى ادب غ السدد م بعد  الت قددي وإاا مددا لومتديم المشددتاق دقدر منددي السد م ديدد  الممددو

مرر  بالخيف ااشلد دن قوبي إليص باألشواق وإاا ما سب  تني اقد  نحدو يدوه مدا 
دظنص اليوم باقي واب  تني اطالما كن  من قب  دتير الدموة لوعشاق ومثوص قولص مدن 
دبيا  سلم  مدلو  توى مقتوي امن يره سلم  يا قات  لي  لقتوي ثابر يتقدي ولدي  

ي سف  دمي طاب  قد رحا المقتو  ك  الرحا وات با لم سخط القاتد  ومثودص قولدص ا
مددن دبيددا  نكسدد  لحددظ العددين حددين خطددا والبددين يرمقنددي ويرمقددص دابدد  دمعددي يددوم 
ودتني اي محن خد ااب رونقص والوثم يرك  ادي سدوالفص يكداد خيد  الددمر يسدبقص 

لدي  نسديم ربدي ن دد اد ن  ومثوص قولص خاي نفسي يا ريل من  انب الحمدى ا قدي بدص
باا  الحي حبا تلدتص وبالرغم مني دن يطو  بص تلدي ولدو  تدداوي القودب مدن دلدم 
ال ددوه بدداكر ت قينددا قحددي  مددن الو ددد ومثوددص قولددص مددن دبيددا  تارحددا بددي ركددب 
الح از دسابوص متى تلدل بسكان سور واستم  حديث من سدكن ال دزة و  تكتبدال إ  

 ديار بطراي اوعوي دره الديار بسمعيبدمعي تزني دن دره ال
توميال مليار الديموي ظن غداة البدين  ومن ا نس اما  التي ينس م الدمر لرقتلا قو 

دن قد سوما لما رمى سلما وما د ره دما اعاد يستقري حشال ا اا اؤادل من بينلم قد 
وولدى تدما يا قات  هللا العيون خوق  لدو دخطدا اكيدف مدار  دسدلما دودتندي السدقم 

يازبا يقو  قم واستشف مات زمزما ولو دباح ما حمى مدن ريقدص لكدان دشدفى لدي مدن 
المات الوما وا ب بي ومن يبير ب بي توى الظمدا اا  الدز   الشدبما ك نمدا المدلبات ادي 
كددااورة قددد مز دد  و دد  تددن ك نمددا ومثوددص قولددص دسددتن د المددبر ادديكم ويددو مموددوب 

تنددكم قوبدا سدمح  بدص وكيدف ير در شديت ودس   النوم تنكم ويدو مسدووب ودبتمدي 
ويدو مويدوب مدا كند  دتوددم مدا مقددار ومدوكم حتددى ي در  وبعد  الل در ت ديددب 
ومثوص قولص ويو اي غاية الوطف بطراد  والمسدحور يقسدم بالسدحر دتمددا رمداني دم 
دماب و  يدري رنا الوحظة األولى اقو  م رب وكرريدا دخدره ا حسسد  بالشدر 

تددايري يددوم شددراي الحمددى مددن يددوه  ددد بقوبددي مرحددا  ومثوددص قولددص اددي الوطددف مددن
المدبا إن كددان   بددد المددبا إنلدا كاندد  لقوبددي دروحددا يدا نددداماي بسددور يدد  دره الدد  

 الممبق والممطبحا
ااكروندا مثدد  اكرانددا لكدم رب اكددره قربدد  مدن نزحددا وارحمددوا مدبا إاا غنددى بكددم 

مدا تراد  الفرحدا شرب الدمر وتاف القددحا منلدا وتراد  اللدم مدا ادارقتكم اكد ني 
ومثوددص قولددص مددن قمدديدة بكددر العددار  يحدددول النعددامن اسددقا  الددري يددا دار دمامددا 
وتمشدد  ايدد  درواح المددبا يتددد ر ن ب نفددا  الخزامددى قدددد قحددى حفددظ اللدددوه دن 
تمبحي لومحبين مناخا ومقاما وب رتات الحمدى قوبدي اعد  بدالحمى واقدر تودى قوبدي 

تدن  سدم دقامدا قد  ل يدران المحدى آيدا الس ما وترح  اتحددث ت بدا إن قوبدا سدار 
توى طيب تيف بالمحى لو كان داما حمودوا ريدل المدبا مدن نشدركم قبد  دن تحمد  
شيحا دو ثماما وابعثوا دشباحكم لي اي الكره إن دانتم ل فوني دن تناما ومن المايا  
اي باب ا نس ام قو  الودوات الدمشدقي بداا ربكمدا تو دا تودى سدكني وتاتبدال لعد  
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عتب يعطفص وحدثال وقو  اي حديثكما ما با  تبد  بالل ران تتوفدص اد ن تبسدم قدو  ال
اي م طفة ما حر لو بوما  من  تسدعفص وإن بددا لكمدا ادي و لدص غحدب امالطدال 

 وقو  لي  نعراص
ومثوددص اددي الوطددف ورقددة ا نسدد ام قددو  األر دداني حيتدد  غاديددة اللددوه مددن مربددر 

سدد روا ادي كد   دمعددي احدوة تدنلم ا  عولددا ر عد  تلدودي ايد  دم لددم تر در مدا د
نميب المربر لم يبكني إ  حديث اراقلم لما دسر بص إلي مودتي يو ال  الدر الاي 
دلقيتم اي مسمعي دلقيتص من ددمعدي ومثودص قولدص تو دا تويلدا ديلدا الركدب   تدار دن 

ا الفدؤاد يتساتد المحب قد كان لي قوب و  دلم واليوم لي دلم و  قوب ومثوص قولص دم
اد نلم ايبدوا بدص يدوم النددوه ابقيد  مدفر األحدور اك نندا لمددا تقددنا لوندوه حوفدا بميددر 
ريابن لم يقنر اريينتي معلم اؤادي دابمدا والطيدف مدن سدومى رييندتلم معدي ومثودص 
اي الوطف قدو  الطمرابدي خبرويدا دندي مرحد  اقالد  دحدنى طارادا شدكا دم تويددا 

تشتلي دن تعودا ودتتني ادي خفيدة ويدي تشدكو ودشاروا ب ن تعود وسادي ا ب  ويي 
دلم البعد والمزار البعيدا وردتني كاا اوم تتمال  دن دمال  تودي تطفدا و يددا ودلطدف 
منص ب  من النسيم قولص باا يا ريل إن مكن  ثانية مدن مددغص اد قيمي ايدص واسدتتري 

ب مدن وراقبي غفوة منص لتنتلزي لي ارمدة وتعدودي مندص بدالظفر وبداكري ورد تدا
مقبوص مقاب  الطعم بين الطيب والخمر و  تمسدي تااريدص اتفتحدحي بنفحدة المسد  

 بين الورد والمدر
ودن قدر  توى تشويف طرتدص اشوشديلا و  تبقدي و  تداري ثدم اسدوكي بدين برديدص 
توددى ملدد  واستبحددعي وانثنددي منددص توددى قدددر ونبلينددي دون القددوم وانتفحددي توددي 

حة طيب من  ناببة تقحدي لباندة قودب تداقر الدوطر والوي  اي ش  من السحر لع  نف
وممن برة اي الطريدق المراميدة وديندر زيدر نظمدص ادي حددابق ا نسد ام بلدا الشديخ 
تقي الدين السرو ي رحمص هللا تعالى قا  الشيخ دثير الدين دبو حيدان رحمدص هللا كدان 

لمرامدي الشيخ تقي الدين مر زيدل وتفتدص ممرمدا بحدب ال مدا  وكدان يمندي بشدعرل ا
الدين  اي تمرل لرقة انس امص وتاوبة دلفاظص وقا  الشلاب محمود كان الشيخ تفي

يكرل مكانا يكون ايص امردة ومن دتال من دمدحابص قدا  شدرطي معدروف ويدو دن   
يححر اي الم و  امردة وكنا يوما اي دتوة ا ححدر مداحب الددتوة شدوات ودمدر 

مدحون اومدا ححدر بعدد الد  تقدرف مندص ب دخالص إلى النسدات يقطعندص وي عوندص ادي ال
وقدا  كيدف يؤكد  وقددد لمسدنص ب يدديلن واكددر دبدو حيدان دندص لمددا تدواي بالقدايرة رابددر 
رمحان المعظم سنة ثد ث وتسدعين وسدتمابة قدا  دبدو محبوبدص وهللا مدا دداندص إ  ادي 
قبر ولدي ا نص كان يلوال اي الحياة وما دارق بينلما اي الممدا  يداا لمدا كدان يعلددل 
مددن دينددص وتفااددص امددن انسدد اماتص المراميددة دنعددم بومددو  لددي الدداا وقتددص يكفددي مددن 
الل ران ما قد اقتص دنفق  تمري ادي يدوا  وليتندي دتطدي ومدو  بالداي دنفقتدص يدا 
من شمو  بحبص تن غيرل وسوو  ك  الندا  حدين تشدقتص كدم  دا  ادي ميددان حبد  

اسدن و لدص لكدن تويدص اار  بالمددق ايد  إلدى رحدا  سدبقتص دند  الداي  مدر المح
تمبري ارقتص قا  الوشداة قدد ادتدى بد  نسدبة اسدرر  لمدا قود  قدد مددقتص بداا إن 
س لو  تني ق  للم تبدي ومو  يدي وما دتتقتص دو قي  مشتاق إليد  اقد  للدم ددري 
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باا ودنا الاي شوقتص وما دلطدف مدا قدا  منلدا يدا حسدن طيدف مدن خيالد  زارندي مدن 
 حى واي قوبي تويص حسرة لو كان يمكنني الرقاد لحقتصتظم و دي ايص ما حققتص ام

قو  ما نفثا  السحر إاا مدق  تزابملدا ب ومد  إلدى القودوب مدن يدال النفثدا  و  
لس ف ظوم الحبابدب مدر حد وة التقبيد  تاوبدة يدال الرشدفا  وتددوا مدن المدرقص 

حدي دندص المرامي اي باب ا نس ام قدو  ابدن الخيداط الدمشدقي دغدار إاا آنسد  ادي ال
حاارا وخواا دن تكون لحبص ومثوص قو  ظداار الحدداد وقدد تددول مدن المدرقص ونفدر 
مبل الشيب لي  شبيبتي كاا تادني اي المبل مر من دحبص ومثوص قو  خالدد الكاتدب 
وتدول لص من المطرب رقدد  ولدم تدرث لوسداير وليد  المحدب بد  آخدر ومثودص قدو  

ولدم تدرق لممدرم لدم يظومدوا إا لقبدو   را ل الحوي وتدول من المرقص يا لي  طو 
بكاار ومثوص قو  ابن تقي ويو معدود من المرقص باتدتص تن دحدور تشدتاقص كدي   
ينام توى اراف خااق ويع بني ادي يداا البداب قدو  الن يدب بدن الددباغ ويدو معددود 
من المرقص يا رب إن قدرتص لمقب  غيدري اوومسدوا  دو ل كدؤ  ولدبن قحدي  لندا 

يا رب اوي  شمعة اي الم و  وإاا حكم  لنا بعين مراقدب ادي الحدب  بمحبة ثالث
اوت  من تيون النر   وتدوا من مرقما  الطريدق المراميدة قدو  القابد  دسدتمفر 
هللا إ  من محبتكم ا نلا حسدناتي حدين دلقدال اد ن يقولدوا بد ن العشدق معمدية االعشدق 

تويددة بندد  الملدددي  دحسددن مددا يعمددى بددص هللا ومددن مطددرب ا نسدد ام المرامددي قددو 
ودحسن ديام اللوه يوم  الداي تدروة بدالل ران ايدص وبالعتدب إاا لدم يكدن ادي الحدب 

 سخط و  رحا ا ين ح وا  الرساب  والكتب
ومثوص من المطرب قو  الحسين بن الححا  لص تبثا  تند ك  تحية بعينيص تستدتي 

مدن حبيدب تودى وتدد  الحويم إلى الو د رتى هللا تمرا لم نب  ايص ليودة خويدا ولكدن
ومن المايا  اي ياا الباب دتني ا نس ام المرامي مدا كدان يكثدر مدن التدرنم بدص دبدو 
القاسم القشيري ويو لو كن  ساتة بيننا ما بيننا وشلد  حدين نكدرر التوديعدا ديقند  
دن من الدموة محددثا وتومد  دن مدن الحدديث دموتدا ومثودص قدو  خالدد الكاتدب بكدى 

حمتدص وكددم مثودص مددن مسدعد ومعددين ورقد  دمددوة العدين حتددى تداالي مدن رحمتددي ار
ك نلا دموة دموتي   دموة  فوني ويع بني من ياا الباب قو  إسحاق بن إبراييم 
الموموي توى تمر ديام المبابة والمبا ووم  المواني والتداااي بالشدرب سد م 

قاحدي امرئ لم تبدق مندص بقيدة سدوه نظدر العيندين دو شدلوة القودب ومدن غراميدا  ال
الفاح  اي باب ا نسد ام قولدص تدره لحنيندي دو حندين الحمدابم  در  احكد  دمعدي 
دمددوة الممددابم ويدد  مددن حددووة دو ربددوة ترحوددوا اكدد  درايددا دارسددا  المعددالم لقددد 
حعف  ريل المبا اوموتلا امني   منلا يبوب السمابم دتوا نف  المقروح يحمودص 

ادي حمد  السد م توديكم لددينا لمدا قدد المبا وإن كان يلفو بالممون النواتم تد خر  
 حمو  من سمابم ا  تسمعوا إ  حديثا لناظري يعاد ب لفاظ الدموة السوا م

ومثوص قولص يا طرف مال  سايد اي راقد يا قوب مالد  راغدب ادي زايدد مدن يشدتري 
تمددري الددرخيص  ميعددص مددن ومددو  المددالي بيددوم واحددد تاتبتددص اتددورد  و ناتددص 

قامدد انظدر  مدن اي ادي حريدر نداتم وحدرب  مدن اا ادي والقوب مخر   يوين ل
حديد بارد ويع بني من غراميا  البلا زيير قولص تتبتكم تتب المحب حبيبدص وقود  
ب د   اقولوا ب ممات لعوكم قد مدكم تدن زيدارتي مخاادة دمدوال لددمعي ودندوات اودو 
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شديتم مدق الحب الداي تدتوندص ودخومدتم ايدص مشديتم تودى المدات وإن تد  دنفاسدي خ
لليبلا ويالتكم نيران و د ب حشابي اكونوا رااتيين ادي الحدب مدرة وخوحدوا لظدى 
نار لشوقي حمرات ودلطف منص ودسد م قولدص تعديف دند  وتبقدى دندا الداي مد  تشدقا 
حاشا  يا نور تيني توقي الاي دنا دلقى ولم د د بين موتي وبين ي ر  ارقا يا دنعدم 

ن  حدديثا يدا رب   كدان مددقا ومدا تلددت  النا  با  إلى متى اي  دشقى سمع  ت
إ  من دكرم النا  خوقدا لد  الحيداة اد ني دمدو    شد  حقدا يدا دلدف مدو ي ملد  يدا 
دلف مو ي راقا قد كان ما كان مني وهللا خير ودبقى ومثوص قولص دند  الحبيدب األو  

 ول  اللوه المستقب  تندي ل  الود الاي يو ما تلد  ودكم 
والدمر من  مسوس  يا من يلددد بالمددود نعدم تقدو  وتفعد  قدد مدل  القوب اي  مقيد

تار  اي اللوه لكنني دتعو  نفدد  معداايري التدي دلقدى بلدا مدن يسد   حتدام دكداب 
لوددوره وإلددى متددى دتحمدد  قدد  لوعدداو  لقددد دطودد  لمددن تقددو  وتعددا  تاتبدد  مددن   
ن يرتوي وتال  من   يقب  غحب العداو  دخدف مدن غحدب الحبيدب ودسدل  ومد

انس اماتص التي تكاد دن   تكون موزونة إن شكا القوب ي ركم ملد الحب تاركم لو 
رديتم محوكم مدن ادؤادي لسدركم لدو دمدرتم بمدا تسدى مدا تعددي  دمدركم قمدروا مددة 
ال فا طو  هللا تمركم شدراوني بدزورة شدرف هللا قددركم كند  در دو بد نكم شدلركم 

م ومبرتم وليتني كن  دتطيد  مدبركم لي وديركم قد نسيتم وإنما دنا لم دن  اكرك
ورديددتم ت ودددي اددي يددواكم اسددركم لددو ومددوتم محددبكم مددا الدداي كددان حددركم ومددن 
انس اماتص التي يي اي غاية الظرف يا قوب بع  الندا  يد  لوحديف تندد  زاويدص 
إني بباب  قد وقف  تسى ترد  وابيدص يدا موبسدي ثدوب الحدنا يلند   ثدوب العاايدص لدم 

 سوه رسوم باليص وحشاشة ما دبق  األشواق منلا باقيصيبق مني اي القميص 
يا من إليص المشتكى دن  العويم بحاليص وإلي  تني يدا غدرام اقدد تراد  مكانيدص اك نمدا 
ل  قد قعد  توى طريق القاايص من لدي بقودب اشدتريص مدن القودوب القاسديص مدو ي يدا 

خاايدص دنعدم تودي بقبودة قوبي العزيز ويا حياتي الماليص إني ألطوب حا ة ليس  توي  ب
يبددة وإ  تاريددة ودتيددديا لدد    تدددم  بعينلددا وكمددا ييددص وإاا درد  زيددادة خددايا 
ونفسددي راحدديص ومثوددص قولددص اددي يدداا الددروي قددالوا كبددر  تددن المددبا وقطعدد  تودد  
الناحية ادة المبا لر الص واخور ثياب العاريص ونعم كبدر  وإنمدا تود  الشدماب  باقيدص 

الشباب كما ييص ويمي  بي نحدو المدبا قودب رقيدق الحاشديص وتفوح من تطفي دنفا  
ايص من الطرب القديم بقية اي الزاوية ومن غراميا  الحا ري اي ياا الباب لد  دن 
تشوقني إلى األوطان وتوي دن دبكي بدمر قان إن الاي رحودوا غدداة المنحندى مودؤوا 

غمدان والمدز ن نزلدوا القووب لوات  األش ان ا  بعثن من النسيم إليلم ما ح  باأل
تقددم قدولي إن الشديخ شدرف  برامة قاطنين ا  تس  ما ح  باألغمان والمز ن وقدد

الدين تبد العزيز األنماري شيخ شيوخ حمدال سدقى هللا مدن غيدث الرحمدة ثدرال يدو 
غيدث يداا ا نسدد ام وغدريم يدداا المدرام امددن انسد اماتص المراميددة الموتدود ب يراديددا 

 ة لي  يشرح ادتني من حديث الووم واسرحقولص حديثي اي المحب
اما ل  مطمر ببراح قوبي تن الحب الاي دتيا وبرح اكم من  بم دنحى إلى دن ت م  
من يوي  اما تنحنل ايا ا ما دشلى ودبلدى ويدا ا مدا دحودى ودمودل لدص طدرف يقدو  
الحددرب دحددره ولددي قوددب يقددو  المددول دمددول سدد ل  سددوارل المثددري اندداده اقيددر 
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هللا يفددتل ومددا  مددن القددوام بممددن بددان إاا دنشددد  دغزالددي تددرنل وحيدداني وشدداحص 
ب لحدداظ مددرا  مددحيحا  ا مرحددني ومددحل دتاتبددص ادد  يمددمي لعتبددي و  دسددوو 
ااتركص ودربل ومن غايا  انس امص قولص كم شرح  مدن و دد كدم سدفح  مدن دمعدص 

م بدا  كم بعث  من رس  داعة توى داعص بنتم ودترحتم ما دمريدا  رتدص يد  توديك
اي المقا  بالر عة قد ح    ممناكم   تحرموا المتعص تر  سنتي اديكم سدادتي مدن 

 البدتص يال مباباتي والوما  اي منعص كيف لو تعومتم غير يال المنعص
يا موي  قوبي خا ما يويص بالشفعص وا  بيننا دو   ردنا إلى القرتص   تح  تندي قوبدي 

مددامعي نقعدص مدا لنداظري كحد  غيدر يدال  لي  ايص من ن عدص قدد تركد  درداندي مدن
الطوعص ومثوص قولص خبرول تفمي  حالي  مودص اعسدال يدرق لدي ولعودص كدم تنحنحد  إا 
تبده حاارا من رقيبي وكم تكوف  سعوص لي  لي تدن يدده يدوال حد   دكثدر الودوم 
تاالي دو دقودص ركبد  ادي  بوتدي نشدوة العشدق ومدعب تمييدر مدا ادي ال بودص سدادتي 

م وتودا تن  فاكم اما بقي اي احوص اب  شوقا اعدال وني بقدرب مد  تادوا رحاك
تشدقا احنطدوني بقبودص ودشدمووني تدن  بدم مدا دتداني برشداد دتتدص آادة غفودص قود  بدداا 
خوني اتماده وقوي  من يتر  الشر ا ومثوص قولص مب دخا اللوه زمامدص قدد مدار 

امدص مدن لدي بمح دب درال  مالكم دمامص اي حسنكم البدير شم  تن تووة لي وتن إم
بالفكر و  دره خيامدص دشددو بتمزلدي لديدص ايدص ايحدد لدي خمدامص يزيدو ويقدو  كدان 
مااا لدو يتدر   ايد  ك مدص شدبل  بطوعتدي يد   مدا كند  رحديتص ق مدص والممدن 

 حسبتص شبيلا مني بتعطف وقامص
ي و  والظبي إاا رن  لحاظي   كيد لص و  كرامص داديدص بمل تدي وإندي   حسدرة لد

ندامص كم دتوة موتدد لومد  قامد  لححدوريا القيامدة دخبدر  بلدا العداو  لكدن مدا 
قو  لص كم المرامص ومثوص قولص   تعاتبني ا  تتب توي خرج األمر وتقوي من يددي 
لددي  لونمددل قبددو  يرت ددى تنددد شدديخ يددام و دددا بمددبي ودره لومدد  يمرينددي بددص   

 اا مدر  مدن دبنابدص ااخحدر لددي   تزدني دو ازدني يا دخدي دندا ادي الحدب إمدام اد
تسدد  غيددري اددي شددرة اللددوه وخددا التنزيدد  ايددص تددن دبددي خوقددي دنددي شددحيل بلددم 
وبروحي للم حاتم طدي ااختمدر ادي شدرح دشدواقي اد ن رمد  إسدلابا اوكد  مقوتدي 
سادتي اارقتكم ااستوب  بنوا كم راحتدي مدن راحتدي ادا بروا قوبدي بشديت مدنكم اوقدد 

نكم غريدر دغيدد ايدص مدا يشدم  تدن يندد ومدي قود  قدد دوتيتم مدن كد  شدي مدادني مد
دحني   سمي قا  قد قو  كي تايب روحي قا  كي قو  داددي  بنفسدي قدا  مدص مدا 
إلي  األمدر ايلدا بد  إلدي ومثودص قولدص مدن دبيدا  يخاطدب العداو  درا  بخدي  بعدوني 
البندددي سدددكوت  تندددي إاا لدددم تعندددي اممددد  اللدددوه ور دددو  السدددوو ا بكيددد  تيندددي 

ني ادد ن تفدد  شددربي مددن خمرتددي ادددتني مددا بددين ك سددي ودنددي وإيددا  ودحددحك  سدد
 تربدتي ااخشلا ا ني قد دخا السكر مني

ويع بني من انس اما  ابدن سدنا المود  قولدص دندو  وقدد دبدده الكدره مندص مدا دبدده 
اقبوتص اي الثمر تسعين دو إحده ودبمر  اي خديص مات وخحرة اما دمودل المرتدى 

الخد دو سا   مرل ايا مات مدا داكدى ويدا  مدر مدا دندده  وما دتاب الوردا تولب مات
دقو  لنال قد دشار بتركص لقد زدتني ايما دشر  بص زيدا اوم   نلي  الثمدر دن يعداب 
الومى ولم   دمر  المبر دن يكتم النلدا ودقسم ما تندي إليدص مدبابة وكيدف و دور 
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اقد  منلدا   سد ما و  الشوق لم يبق لي تندا واي القوب نيران الخوي  توقد  ومدا 
بردا ومثوص قولص ويع بني إلى الماية نعم المشدوق ودنعدم المعشدوق ادالعيف كالخمدر 
الرقيق رقيدق خمدر دديدر تويدص معمدم قبودة اكد ن تقبيودي لدص تعنيدق ونعدم لقدد طدرق 
الحبيددب ومالددص إ  خدددود العاشددقين طريددق ارشددوا الخدددود طريقددص اك نمددا زاددراتلم 

بل  بيندص متدنف  ودتدى و يدد رقيبدص مخندوق امدنع  ايدص لقدومص تطريق واادى ومد
مناتة شعرية االمدر يرحب والعناق يحيق ومثوص قولص ويو اي غايدة الظدرف   
د ازي حبيب قوبي ب رمص دنا دحنى تويص من قوب دمص حن تندي بريقدص اتحيود  إلدى 
إن دن سرقتص تند لثمدص وإلدى اليدوم مدن ث ثدين يومدا لدم تدز  مدن امدي حد وة طعمدص 

قوبي لمدرل ورقادي مو  د فانص وروحي ل سمص يكسر ال فدن بدالفتور ومدالي تمد  
 وق  كسرل غير حمص

ومن غراميا  الشاب الظريف شم  الدين محمد بن العفيف قولص اي باب ا نسد ام 
تفا هللا تن قوم تفا المبر منلم اوو رم  اكره غيدريم خدانني الفدم ت ندوا كد ن   

وحتى ما ك نلم يم وبال زة دحباب إاا ما اكرتلم شرق  بدمر ود بيني وبينلم قديما 
اي دواخرل دم ومشبوب نداري و ندة و نايدة تعومدص دلحاظدص كيدف يظودم دلدم ومدا ادي 
الركب منا متيم وتاد وما اي الركب إ  متديم ولدي  اللدوه إ  التفاتدة طدامل يدروق 

ت مدن الشدوق مدؤلم لعينيص ال مدا  المدنعم خويودي مدا لوقودب يا د  شد ونص وتداودل دا
دظن ديار الحي منا قريبة وإ  امنلدا نفحدة تتنسدم ومثودص قولدص   تخدف مدا اعود  بد  
األشواق واشدرح يدوا  اكوندا تشداق اعسدى يعيند  مدن شدكو  لدص اللدوه ادي حمودص 
االعاشقون رااق   ت زتن اوسد  دو  ممدرم اتكد  بدص الو ندا  واألحدداق وامدبر 

  ولولوه دخد ق كدم ليودة دسدلر  دحدداقي بلدا توى ي ر الحبيب اربما تاد الومو
و دا ول اكار بي إحدداق يدا رب قدد بعدد الداين دحدبلم تندي وقدد دلدف الفدراق ادراق 
واسود حظي تنديم لما سره ايص بنار مبابتي إحراق ترب ردي  دمل ميثاق للم 
دن   يمل لديلم ميثاق ومثوص قولص بتثني قوام  الممشوق وب نوار و لد  المعشدوق 

بمعنى لوحسن مبتكر اي  وقودب كقوبدي المحدروق  دد بومد  دو زورة دو بوتدد دو و
 ك م دو وقفة اي الطريق دو ب رسال  الس م مر الريل وإ  ابالخيا  الطروق

ويع بني اي ياا المعنى توى ياا الطريق قو  بعد  المواليدا زر شدلر ادي تدام يدا 
وإن تز ياا وياا يا تزيز  من قد غ  اي السوم دو يوم اي شلر دحوى من مدود 

القوم اي الدير ساتة وإن لدم تدرت  ادي الندوم ومدن دلطدف انسد اما  ابدن العفيدف 
قولص ديحا لي من يوا  بعيدل وقريبص ول  ال ما  بديعص وغريبص يدا مدن دتيدا  مالدص 
ب  لص حارا تويص من العيون تميبص إن لدم تكدن تيندي ا ند  نوريدا دو لدم تكدن قوبدي 

  حرمة دو رحمة لمتيم قد ق  ايد  نمديرل ونمديبص دلدف القمدابد ادي ا ن  حبيبص ي
يوا  تمز  حتى ك ن ب  النسيب نسديبص لدم يبدق لدي سدر دقدو  تايعدص تندي و  قودب 
دقو  تايبص دة لي اؤادا بالمرام تشبص واسدتبق ادودا بالمددود تشديبص كدم ليودة قحديتلا 

ا  منالدص تنددي ودبعدد مدن متسلدا والدمر ي رح مقوتي مسكوبص والن م دقرب مدن لقد
رحددا  مميبددص ومثوددص قولددص رشدديق القامددة النحددرل لقددد دمددمي  بددالنظرل وقددد سددود  
حظي من  يا دبلى الوره غرل سواد الخا  والمقوص مر العار  والطرل قديم الل ر 
ي  لفتى قدديم ادي اللدوه ي درل وكدم توقدال باأيعداد واألبعداد والنفدرل وكدم يشدكو و  
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ل ردينا من  فا و ندى ولكدن زد  ادي كدرل الد  تمدنل دو تسدمل تطرح اي قفتص كسر
 بالوم  ولو مرل

اقد دمبح    دمود  مدن مدبري و  ارل وقدد مديرني ي در  ادي كد  دخد  مدن 
دكرل ومن انس اماتص الرقيقة قولص حتام حظي لدي  حرمان وكدم كداا لوتدص وي دران 

  مدحتص وديدن دين ليا  محد  ونحدن بلدا دحبدة ادي اللدوه و يدران وديدن ود تلدد
تلد ودين ديمدان قدد رحدي الددير والعدواا  والحسداد تندا ودند  غحدبان ااسدوم و  
توتف  إلى مل  بلا  وه قات  ودش ان ونم خويا وقد  كداا وكداا مدن كد  مدن دطوعد  
تومسددان ومثوددص قولددص دتددز هللا دنمددار العيددون وخوددد مودد  ياتيدد  ال فددون وحدداتف 

وددي ودينددي ودبقددى دولددة األتطدداف اينددا وإن بددالفتور للددا اقتدددارا وإن تدد  دحددعف  تق
 ددار  توددى قوبددي الطعددين واسددبم ظدد  اا  الشددعر منددص توددى قددد بددص ييددف الممددون 
ومان ح اب ياتي  الثنايا وإن ثن  الفؤاد إلى الش ون حمو  تسلدي والشيب يداا 
توى ردسي واا  توى تيون ومن غراميا  ابن النبيدص ادي بداب ا نسد ام تعدالى هللا 

قيقا حددف بالسوسدن خدددود لثملدا يبددري مدن األسددقام لدو دمكددن امدا ت نددي مدا دحسددن شد
 وحارسلا بقف  المدغ قد زران غزا  حيق العينين ينسيني الرشا األتين

لص قوب ودتطاف اما دقسى وما دلين ولم در قب  مبسمص مدمير ال دوير المدثمن دبدث 
دتون وقدد دسدكنتص يوال من خوف لن م الوي  لما  ن وما ينفر كتماني ودمر العين قد 

قوبي اسار ودحدرق المسدكن وممدا كتبدص القاحدي الفاحد  بخطدص ويدو غايدة ادي بداب 
ا نسدد ام المرامددي وكددان كثيددرا مددا يتددرنم بددص قمدديدة القاحددي الملدداب ابددن الزبيددر 
وو ددد  بخددط الفاحدد  غيددر تامددة وقددد دثبدد  ينددا منلددا مددا و ددد بخددط الفاحدد  مددن 

ريددل الشددما  إاا اشددتمو  الددروح بددردا غراميلددا واختمددر  المددديل ويددو بدداا يددا 
وحمو  من نشر الخزامدي مدا اغتدده لوندد نددا ونسد   مدا بدين الممدون إاا اتتدنقن 
يوه وودا ويزز  تند المبل من دتطاالا قدا اقدا ونثر  اوق المات مدن د ياديدا 
لوزيددر تقدددا امدد   مددفحة و لددص حتددى اكتسددى آسددا ووردا اك نمددا دلفدد  ايددص منلمددا 

ي توى برد تسال يزيد اي مسدرا  بدردا نلدر كنمد  السديف تكسدو مدغا وخدا مر
متنص األزيار غمدا مقوتص دنفا  النسيم بمرين اوي  يمدا دحبابنا ما بدالكم ايندا مدن 
األتدددات دتددده وحيدداة حددبكم بتربددة ومددوكم مددا خندد  تلدددا وغايددة المايددا  اددي بدداب 

إلددى والدددل القاحددي  ا نسد ام المرامددي مددا كتبددص القاحددي اددتل الددين بددن تبددد الظدداير
محيي الدين وقد تو ص محبة الركاب الشريف الظايري اي ملم شريف احم  لدص 
حددعف بدمشددق المحروسددة ويددو إن شددب  تبمددرني وتبمددر حددالتي قابدد  إاا يددب 

 النسيم قبو 
توقال مثوي رقة ونحااة وأل   قوب    دقو  توي  الو الرسو  إلي  مني ليتندي كند  

 خطاب مث  ياا الولد لمث  ياا الوالد بقولص وأل   قوب    اتخا  مر الرسو  سبي 
دقو  توي  ايص ما يفت  األكباد ويحدر  ال مداد سدبحان المدانل إن مدن البيدان لسدحرا 
ومن غراميدا  والددل القاحدي محيدي الددين ادي بداب ا نسد ام   آخدا هللا بندد  اكدم 

م تنددي دن يمسدي وشى بي تند  وقا  تندي بد ني شدبل  بالممدن قدد  ودند  تعظد
البدر تبد  ولس  وهللا درحى دن يحكي الورد خدد  اقاتد  هللا طرادي اكدم بدص نود  
قمد  و  رتى هللا قوبي اكم رتدى لد  تلدد  امدن تدره دندا حتدى  عود  مددري 
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وكد  وما تشقت  وحد  بوى تشقت  وحد  وكم دطعت   لدي وكم ت نيد   لدد  
ادي يداا البداب رشداقة نامدر الددين بدن وبعد ياا وياا واا    اق  اقد  ويع بندي 

النقيب بقولص سو  الشوق بقوبي بعدكم معب المسال  ورمى قوبي بنيدران و  نيدران 
مالدد  يددال بعدد  مددفاتي طددالر العبددد بددال  ودظددرف مددا رديدد  اددي بدداب ا نسدد ام 
المرامدي المتر د  مدا دوردل مدداحب روحدة ال ودي  ونزيدة األنددي  اكدر دندص كددان 

شاتر مفوق وكان يلوه غ ما من غومانلدا  مدي  ااشدتد كوفدص بدص  ب اريقية ر   نبيص
وكان الم م يت نى تويص ويعر  تنص كثيرا اانفرد بنفسص ليوة  مر ايلا بدين سد ف 
الراح وس ف الاكر اتزايد بص الو د وقام توى الفور وقد غودب تويدص السدكر ومشدى 

بداب المد م اومدا دار   إلى دن انتلى إلى باب محبوبص ومعدص قدب  ندار اوحدعص تندد
النددار بالبدداب بددادر النددا  ب طفابلددا واتتقوددول اومددا دمددبحوا نلحددوا بددص إلددى القاحددي 

 ا تومول بفعوص اقا  لص القاحي ألي شيت دحرق  باب ياا الم م اقا  مرت  
لما تماده توى بعادي ودحرم النار اي اؤادي ولم د د من يوال بددا و  معيندا تودى 

ي توى وقواي ببابص حموة ال واد اطار من بع  نار قوبي دق  اي السلاد حمو  نفس
الومف من زناد ا حرق الباب دون تومي ولدم يكدن اا  مدن مدرادي ادرق القاحدي 
 رت الددص المرامددي وتحمدد  تنددص  نايددة البدداب وقددد انتلدد  المايددة بنددا إلددى غراميددا  

ي يداا البداب الداي العاراين وابن الفار  يو قابد زماملا وقتي  غراملا امن قولص ا
لددي  لميددرل ايددص مدددخ  مددا دلفتددص مددن تابيتددص و عوتددص قمدديدا غراميددا ينددتظم بلددا شددم  
ا نس ام وإاا يب نسيملا العاري تنسم  العشاق مندص دخبدار المدرام ويدو قولدص نعدم 
بالمبا قوبي مبا ألحبتي ايدا حبداا اا  الشداا حدين يبد  تداكرني العلدد القدديم ألنلدا 

مددودتي اوددي بددين ياتيدد  الخيددام حددنينة توددي ب معددي سددمحة  حديثددة تلددد تددن دييدد 
بتشتتي مح بة بين األسنة والظبا إليلدا انثند  دلبابندا إا تثند  تتديل المنايدا إا تبديل لندا 
المنى واا  رخيص منيتي بمنيتي متى دوتد  دول  وإن وتدد  لدو  وإن دقسدم  

ق اوم دتوفد    تبره السقم بر  وإن ترح  دطرق حيات وييبة وإن دترح  دشف
وقد سخن  تيني تويلا ك نلا بلا لم تكن يوما من الدير قر  ا نسدانلا ميد  ودمعدي 
غسوص ودكفانص ما دبي  حزنا لفرقتدي خر د  بلدا تندي إليلدا اودم دتدد إلدي ومثودي   

 يقو  بر عة اوموي قطعي واقترابي تباتدي وودي مدي وابتدابي نلايتي
ف الددنف  تددين الفتددوة ولمددا ت قينددا تشددات وايلددا تدد ف ال سددم بالسددقم مددحة لددص وتدد 

وحمنا سدوات سدبيوي اي طدوه والثنيدة وحدن  ومدا مند  تودي بوقفدة تعداد  تنددي 
بددالمعرف وقفتددي تتبدد  اوددم تعتددب كدد ن لددم يكددن لقددا ومددا كددان إ  دن دشددر  ودومدد  

دن ديديم  وباند  ا مدا حسدن مدبري اخدانني ودمدا  فدوني بالبكدات اواد  دغدار تويلدا
قداري ا نكر غيرتي وكن  بلا مبا اوما ترك  ما دريد درادتني للدا بحبلا ودترف م

ودحب  بلا قدي  لبندى يدام بد  كد  تاشدق كم ندون ليودى دو كثيدر تدزة بدد  ارديد  
الحزم اي نق  توبتي وقام بلا تند النلى تار محنتي اموتي بلدا و ددا حيداة ينيبدة 

ره بلدا غيدر مدب وإن لم دم  اي الحب تش  بممتي ت مع  األيوات ايلا اد  تد
  يره غير مبوتي وتندي تيدي ك  يوم دره بص  ما  محيايا بعين قريدرة وكد  
الويالي ليودة القددر إن دند  كمدا كد  ديدام الوقدا يدوم  معدة ودي بد د هللا حود  بلدا امدا 
درايا واي تيني حو  غير مكة وما سكنتص الو بي  مقدد  بقدرة تيندي ايدص دحشداي 
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رديددا وطيبددي ثددره در  تويلددا تمشدد  مددواطن قددر  ومسدد د األقمددى مسدداحب ب
داراحي ومربدى مدقربي ودطدوار دوطداري ومد من خيفتدي ممدان بلدا لدم يددخ  الددير 
بيننا و  كادنا مرف الزمان بفرقة و  محبتنا الناببدا  بنبدوة و  حددثتنا الحادثدا  
بنكبدة و  اخدتص وقدد  دون وقد  بطيبدة بلددا كد  دوقداتي مواسددم لداتي اد ن رحددي  

مددري كوددص زمددان المددبا طيبددا وتمددر الشددبيبة وإن قربدد  داري اعددامي كوددص تنددي اع
 ربير اتتدا  اي ريا  دريحة

بلا مث  ما دمسي  دمبح  ممرما وما دمبح  ايدص مدن الحسدن دمسد  اودو بسدط  
 سمي رد  ك   وير بص ك  قوب ايص ك  محبة وقد  مع  دحشاي كد  مدبابة بلدا 

تعشددق منحددة لقوبددي امددا إن كددان إ  كدد  مددبوة وكندد  دره دن ال و ددوه ينبيدد  تددن
لمحنتدي د  ادي سدبي  الحدب حدالي ومدا تسدى بكدم دن د قدي لدو دريدتم دحبتدي دخداتم 
اؤادي ويو بعحي تندكم اما حركم لو كان بعحي  موتي ويي  سدي ممدا ويدي 
 ودي لده تحموص يبوى وتبقى بويتي ومنا تفار سمي ويم  ويم  ادي و دودي اودم 

لي دبوى من ثياب ت ودي ب  الداا  ادي اأتددام نيطد  بوداتي تظفر بكوني اكرتي وبا
كدد ني يدد   الشدد  لددو  تدد ويي خفيدد  اوددم تلددد العيددون لرؤيتددي وقددالوا  ددر  حمددرا 
دموت  قو  تن دمور  ر  اي كثرة الشوق قو  نحدر  لحديف السدلد ادي  فندي 
الكره قره ا ره دمعي دما اوق و نتي اطواان ندوح تندد ندوحي كد دمعي وإيقداد 

ران الخوي  كووتتي ولو  زايري دغرقتني ددمعي ولو  دموتي دحرقتندي زارتدي ني
وحزني ما يعقوب بث دقوص وك  ب  ديوب بع  بويتي وكد  داه ادي الحدب مند  إاا 
بدا  عو  لص شكري مكان شدكيتي نعدم وتبداريل المدبابة إن تدد  تودي مدن النعمدات 

إظلارل اوق قدرتي ودسك   اي الحب تد  وتنوان ما بي ما دبث  بعحص وما تحتص
 ت زا تن دمور كثيرة بنطقي إن تحمى ولو قو  قو 

وتن مايبي اي الحب ما لي مايب وإن مو  يوما تندص اارقد  موتدي يدو الحدب إن 
لم تق  لم تق  م ربا من الوم  ااختر اا  دو خ  خوتي ودة تن  دتوه الحب 

وم  ييلا  لم يكن ويدا غي  بالتي و انب  ناب ال واختر لميرل اؤاد  وادار تنص
دندد  حددي إن تكددن مددادقا مدد  وقددالوا تدد ف مددا بقددي مندد  قودد    درانددي إ  لوددت ف 
توفتي غرامي دقم مبري انمدرم دمعدي انسد م تددوي اندتقم ديدري احدتكم حاسددي 
اشم  ويا نار دحشابي دقيمي من ال وه حنايا حووتي الي غير قويمة ويدا  سددي 

مددن لدي بدد ن تتفتتدي ويددا كومدا دبقددى الحدنى منددي المحدنى تسد  تددن الشدقا ويددا كبددي 
ارتحدد  امددا لدد  مدد وه اددي تظددام رميمددة ومددااا تسددى تنددي دنددا ي تويمددا بيددات الندددا 
دونس  من  بوحشتي انفسي لم ت زة ب ت الا دسى ولو  زت  كان  بميري ت س  

ومدن غرامياتدص التدي خوبد   ايا سقمي   تبق لي رمقا اقدد دبيد  لبقيدا العدز ا  البقيدة
القووب وترف العاراون بلا طريق التوم  إلى معرادة المحبدوب قولدص مدن قمديدة 
ديفو إلى ك  قوب بالمرام لص شم  وك  لسان باللوه لل  وك  سمر تدن ال حدي بدص 
مددمم وكدد   فددن إلددى اأغفددات لددم يعدد    كددان و ددد بددص اةمدداق  امدددة و  غددرام بددص 

دواى محب بمدا يرحدي  مبدتل  األشواق لم تل  تاب بما شب  غير البعد تن  ت د 
وخا بقية ما دبقي  من رمق   خير ادي الحدب إن دبقدى تودى الملد  مدن لدي بد ت ف 
روحددي اددي يددوه رشدد  حوددو الشددماب  بدداألرواح ممتددزج مددن مددا  ايددص غرامددا تدداف 
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ايدص  مرتقيا ما بين دي  اللوه اي درار الدرج وما دحوى ما قا  منلا ق  لوداي  مندي
 تد تن نمح  السم وتنفني دتني وش ني و

االووم لدؤم ولدم يمددح بدص دحدد الد  رديد  محبدا بدالمرام ي دي منلدا لدم ددر مدا غربدة 
األوطان ويو معي وخاطري دين كنا غير منزت  االدار داري وحبي حاحر ومتى 
بدا امنعرج ال رتدات منعر دي منلدا لديلن ركدب سدروا لدي  ودند  بلدم اسديريم ادي 

ا شداؤوا ألنفسدلم يدم ديد  بددر اد  يخشدون مدن مباح من  منبو  اويمدنر الركدب مد
حرج وما دلطف ما قا  منلا ديد  بمدا لدم دكدن ديد  لموقعدص قدو  المبشدر بعدد اليد   
بالفرج ل  النشارة ااخور ما تويد  اقدد اكدر  ثدم تودى مدا ايد  مدن تدوج ومثودص ادي 

 يومدا قبد  مدوتي دره بلدا مدن الرقة وا نسد ام قولدص مدن قمديدة ابدق لدي مقودة لعودي
رآكا دين مني ما رم  ييلا  ب  دين لعيني بالوحظ لثم ثراكا وبشديري لدو  دات مند  
بعطف وو ودي اي قبحتي قو  ياكا قدد كفدى مدا  دره دمدا مدن  فدون لدي قرحدي 
الدد   ددره مدددا كفاكددا ادد  ر مدددن قدد   ايددد  معنددى قبدد  دن يعدددرف اللددوه يلواكدددا 

إلى قوي  ود خدان اد ني  بانكساري بالتي بخحوتي بااتقاري بفاقتي لمناكا   تكوني
دمدبح  مدن حدعفاكا كند  ت فدو وكدان لدي بعد  مدبر دحسدن هللا ادي امدطباري 
تزاكا كدم مددود تسدا  تدرحم شدكواي ولدو باسدتماة قدولي تسداكا شدنر المر فدون 
تن  بل ري ودشاتوا دني سدوو  يواكدا مدا ب حشدابلم تشدق  ا سدوو تند  يومدا دة 

 يل روا حاشاكا
بريددق توتفد  لوقاكددا كدد  مدن اددي حمددا  يلدوا  لكددن دنددا  كيدف دسددوو ومقوتدي كومددا  ح

وحدي بك  من اي حماكا ومن كاساتص المرامية التدي سدكر العشداق بقدديملا وحدديثلا 
قولدص ددر اكدر مدن ديدوه ولدو بمد م ادد ن دحاديدث الحبيدب مددامي اودي اكريدا يحوددو 
توى ك  ميمة ولو مز ول تالي بخمام ك ن تداولي بالومدا  مبشدري وإن كند  

م دطمر برد س م وما دبدة ودرق ما قا  منلا يشف تن األسرار  سمي من الحنا ل
انددو ي بلددا معنددى نحددو  تظددامي طددريل  ددوه حددب  ددريل  ددوارح قددريل  فددون 
بالدوام دوامي محيل توي  ااطوبوني من الحنى افيلا كما شات النحو  مقدامي منلدا 

بسدط   سدمي  اوي ك  تحو ايص كد  حشدا بلدا إاا نظدر  دغدرا  كد  سدلام ولدو
رد  ك   وير بص ك  قوب ايص ك  غرام ومن غرامياتص التي يتحدر  ال مداد لرقتلدا 
قولص من قميدة ما لي سوه روحدي وبداا  نفسدص ادي حدب مدن يلدوال لدي  بمسدرف 
اوبن رحي  بلا لقد دسعفتني يا خيبة المسعى إاا لم تسعف وما دس م ما قا  منلا يدا 

دي  ودي قد كفي تدودوا لمدا كندتم تويدص مدن الوادا  دي  ودي دنتم دموي ومن ناداكم يا
كرمددا ادد ني الدد  الخدد  الددواي وحيدداتكم وحيدداتكم قسددما واددي تمددري بميددر حيدداتكم لددم 

 دحوف لو دن روحي اي يدي وويبتلا لمبشري بومالكم لم دنمف
ا خفداني    تحسدبوني ادي اللدوه متمدنعا كوفدي بكدم خودق بميدر تكودف دخفيد  حدبكم

تني دختفي وكتمتص تني اوو دبديتص لو دتص دخفى من الوطف دسى حتى لعمري كد  
الخفي وما دحوى ما خاطب العاو  منلا بقولص دة تن  تعنيفي واق طعم اللوه اد اا 
تشق  ابعد ال  تنف وما دتاب ما قا  منلا يا مدا دمديول كومدا يرحدي ورحدابص يدا 

ب ومدن ديدوه معدي إن ما دحي ل بفي ولقد دحسن هللا خاتمتص ايلا بقولص ما لوندوه اند
غاب تن إنسان تيني الو اي ولقد دقام القواتدد المراميدة بقولدص مدن قمديدة تعدر  
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قددوم لومددرام ودترحددوا ب ددانبلم تددن مددحة ايددص واتتوددوا رحددوا باألمدداني وابتوددوا 
بحظدوظلم وخاحدوا بحدار الحدب دتدوه امدا ابتودوا الدم ادي السدره لدم يبرحدوا مدن 

قدد كودوا وتدن مدايبي لمدا اسدتحبوا العمدى تودى مكانلم وما ظعندوا ادي السدير تندص و
اللده حسدا من تند دنفسلم حووا وما دحوى ما قا  بعدل دحبة قوبي والمحبة شدااعي 
لديكم إاا شبتم بلا اتم  الحب  تسى تطفة منكم توي بنظرة اقد تعب  بيندي وبيدنكم 

ا كدان حظدي الرس  دحباي دنتم دحسن الدير دم دسا اكونوا كما شبتم دنا الد  الخد  إا
 الل ر منكم ولم يكن بعاد ااا  الل ر تندي يو الوم 

وما دلطف ما قا  منلا ومااا تسى تندي يقدا  سدوه غددا بدنعم لدص شدم  نعدم لدي بلدا 
شم  دخاتم اؤادي ويو بعحي وما الاي يحركم لو كان تندكم الك  وما دظرف ما 

مسدص الخبد  وقدا  نسدات  قا  منلا تبا لص قومي إا ردوني متيمدا وقدالوا بمدن يداا الفتدى
الحددي تنددا بدداكر مددن  فانددا وبعددد العددز لددا لددص الددا  إاا دنعمدد  نعددم توددي بنظددرة ادد  
دسعد  سعده و  د مو   م  ومدا درق مدا قدا  منلدا خفيد  حدني حتدى لقدد حد  
تابدي وكيف يره العواد من   لص ظ  ومدا تثدر  تيندي تودى دثدري ولدم تددة لدي 

يمددة تعوددو إاا مددا اكرتلددا وروح بدداكرايا إاا  رسددما اددي اللددوه األتددين الن دد  ولددي
رخم  تموو اناا  ببا  النف  ايلا دخا اللوه ا ن قبوتلا من  يا حباا البا  امن لم 
ي د اي حب نعم بنفسص وإن  اد بالدنيا إليص انتلى البخ  ومدن المراميدا  التدي تلدي  

يخ العاراين الشيخ تقود ا نس ام قو  دحد المشا األشواق ولوات  المرام وتنتظم بلا
تفيددف الدددين التومسدداني لددا بددالمرام ولدداة األشددواق واختددر انددات  اددي ال مددا  البدداقي 
واخور سوو  الو ثوب مخوق والدب   ديدد مكدارم األخد ق وتدوق مدن ندار المددود 
بشددربة مددن مددات دمعدد  الددو نعددم الددواقي وإاا دتددا  إلددى المددبا نفدد  المددبا ا  ددب 

المدرف مدن خمدر اللدوه إيدا  تمفد  تدن  مدا  رسو  نسديمص الخفداق وإاا شدرب  
السدداقي والددق األحبددة إن درد  ومدداللم متوددااا بالددا  واأمدد ق دولددي  مددن دحوددى 

 المطامر اي اللوه تز الحبيب والة العشاق
ويطربني من رقابق انس اماتص المرامية قولص تعوم اي مرااقة النديم مطاوتة األراكة 

بدد رق لوندديم دتاطيدص دحداديثي وك سدي ا سدكر لونسيم وتاشرل ب خ ق ا ني وحق  ت
بالحديث وبالقديم ولي تند األحبة قوب مب محيل الود اي  سد سقيم دقدام وسداار 
السووان تنص ا  ا تمر المساار بالمقيم وقد دورد  ينا ما دمكن من  لد الطاقدة ادي 

وقددم   باب ا نس ام المرامي وبدير بيوتدص وقدد تقددم قدولي دندي دخدر  ايدص المتقددم
المتدد خر تمددرا لددب  ينفددرط سددوكص وتددايب لاتددص ادد ن ا نسدد ام يدددخ  اددي األبددواب 
المرامية واي غيريا ولكنص يو د ايلا دكثر لعاوبتلا وارتياح الخواطر إليلدا   سديما 
غراميا  العاراين مث  الشيخ شرف الدين بدن الفدار  وغيدرل وممدا يسدتظرف ادي 

المريبدة قدو  تبدد المحسدن المدوري ودخ مسدص باب ا نس ام من الطرابق المرامية 
نزولي بقرح مث  ما مسني من ال وة قرح ب  حيفا لص كما حكم الدير وادي حكمدص 
توى الحر قبل اابتداني يقدو  ويدو مدن السدكرة بداللم طداال لدي  يمدحو لدم تمربد  
قودد  قددا  رسددو  هللا والقددو  منددص نمددل ون ددل سددااروا تمنمددوا اقددا  وقددد قددا  تمددام 

وموا تمحوا ومن ا نس ام المطرب قو  مروان بن دبي حفمة مسح  الحديث م
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ربيعة و ص معن سابقا لما  ره و ره اوو األحساب ومن ا نس ام المرقص قدو  
 دبي نوا  اتمش  اي مفامولم كتمشي البرت اي السقم

ومثوص قولص دة تن  لومي ا ن الووم إغرات وداوني بالتي كان  يي الددات مدفرات   
حدزان سداحتلا لدو مسدلا ح در مسدتص سدرات مدن كدف اا  حدر ادي زي اي تنز  األ

اكر للا محبان لوطي وزنات قام  ب بريقلا والوي  معتكر ا ح من و للا اي البيد  
أل ت ودرسو  من ام اأبريق مااية ك نما دخايا لوعق  إغفات رقد  تدن المدات حتدى 

المطددرب قددو  محمددد بددن مددا ي بملددا لطااددة وخفددى تددن شددكولا المددات ومددن ا نسدد ام 
مالل الحسني وبدا لص من بعد ما اندم  اللوه برق ت لق موينا لمعانص يبدو كحاشدية 
الردات وموتص معب الارا متمنر دردانص االنار ما اشتمو  تويص حدووتص والمدات مدا 
سح  بص د فانص وتدوا من ا نس ام المطرب قدو  تبدد الدرحمن العطدوي ادي رثدات 

لددي  مددرير الددنعف مددا تسددمعونص ولكنددص دمدد ب قددوم تقمددف دحمددد بددن دبددي دؤاد و
 ولي  اتيق المس  ما ت دونص ولكنص اا  الثنات المخوف

وتدوا مدن ا نسد ام المدرقص قدو  العكدو  ادي دبدي دلدف إنمدا الددنيا دبدو دلدف بدين 
باديص ومحتحرل ا اا ولدى دبدو دلدف ولد  الددنيا تودى دثدرل ومدن ا نسد ام المدرقص 

من كان مرتى تزمص ويمومص رو  األمداني لدم يدز  ملدزو   قو  بكر بن النطاح
ومن ا نس ام المطرب قو  دبي تمام ولو لم يكن اي كفص غير نفسدص ل داد بلدا اويتدق 
هللا سابوص ومثوص قولدص ظبدي تقنمدتص لمدا نمدب  لدص ادي آخدر الويد  دشدراكا مدن الحودم 

ريددا ومدد  ومددن ا نسدد ام المددرقص قددو  ديدد  ال ددن بلددا غيددر ممدداو  اددداوي خما
بعشيا  المبوق ابتكاريا موردة من كدف ظبدي ك نمدا تناوللدا مدن خددل ا داريدا ومدن 
ا نسد ام المطددرب قددو  دتبدد  إن الكددرام إاا مددا ديسدروا اكددروا مددن كددان يدد لفلم اددي 
الموطن الخشن ومن ا نس ام المرقص قو  دبي تودي البمدير لعمدر دبيد  مدا نسدب 

ا مدن ا نسد ام المطدرب قدو  يزيدد بدن خالدد المعوى إلى كرم واي الدنيا كريم وتددو
الملوبددي ومددن اا الدداي ترحددى سدد ايال كولددا كفددى المددرت نددب  دن تعددد معايبددص ومددن 
ا نس ام المرقص قو  البحتري تخفي الز ا دة لونلدا اك نلدا ادي الكدف قابمدة بميدر 

 إنات ومثوص قولص متعتب اي غير ما متعتب إن لم ي د  رما توي ت رما
وو يمر خيالص بالمب اي سنة الكره ما سوما ومن ا نس ام المدرقص دلف المدود ا

قو  ابدن الرومدي ادالمو  إن نظدر  وإن يدي دترحد  وقدر السدلام وندزتلن دلديم 
ومثوص قولص يخاطب بني طاير تووتم توينا توو الن وم ا ودوا توينا ب نوابلدا وتددوا 

 درر داياللدا اودم تد  تمدول من المطرب قو  دبي العتايية دتتص الخ اة منقدادة إليدص ت
إ  لص ولم ي  يمول إ  للا ومثوص اي المطرب قو  سوم الخاسر   تس   المدرت تدن 
خ بقص اي و لدص شدايد مدن الخبدر وتددوا مدن ا نسد ام المدرقص قدو  تبدد هللا بدن 
المعتز دي  بفطر قد دنار ي لص ااةن ااغد إلى المدام وبكر اانظر إليدص كدزورق مدن 

قوتص حمولة من تنبر وتددوا مدن مرقمدا  المتنبدي قولدص ودمدبل شدعري احة قد دث
منلما اي مكانة واي تنق الحسنات قد يحسن العقد ومثوص قولدص والل در دقتد  لدي ممدا 
دراقبص دندا المريدق امدا خدواي مدن البود  ومثودص قولدص اد ن تفدق األندام ودند  مدنلم اد ن 

 المس  بع  دم المزا 
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ي نمددر بددن نباتددة لددم يبددق  ددود  لددي شدديبا دؤموددص ومددن ا نسدد ام المددرقص قددو  دبدد
تركتني دمحب الدنيا ب  دم  ومن ا نس ام قدو  الدودوات الدمشدقي ودمطدر  لؤلدؤا 
من نر   اسق  وردا وتح  توى العناب بالبرد ومثوص قولدص متدى درتدى ريدا  

المددرقص قددو  دبددي العبددا   الحسددن منددص وتينددي قددد تحددمنلا غدددير ومددن ا نسدد ام
البنفس  دنص كعاارل حسنا اسووا من قفال لسانص ومدن ا نسد ام المدرقص الحبي زتم 

قو  دبي الحسن الوحدام يدا سدابوي تدن خالدد تلددي بدص رطدب الع دان وكفدص كال ومدد 
كاألقحوان غداة غب سمابص  ف  دتاليص ودسفوص ندي وتددوا مدن ا نسد ام المطدرب 

تمسدا ادي البخد  لدي تود  قو  دبي نمر العتبي هللا يعوم دني لسد  اا بخد  ولسد  مو
لكن طاقة مثوي غيدر خاايدة والدار يعدار ادي القددر الداي حمد  وتددوا مدن ا نسد ام 
المرقص المطرب قو  دبدي الفدرج بدن يندد تدابول لمدا التحدى اقوندا تبدتم وغبدتم تدن 
ال مددا  يدداا غددزا  و  ت يددب تولددد المسدد  اددي المددزا  ومثوددص قددو  األميددر شددم  

ن ددوم مددا للددا تدددد ولددي  يكسددف إ  الشددم  والقمددر  المعددالي قددابو  واددي السددمات
وتدوا من ا نس ام المرقص قدو  ابدن الح داج كد ن ديدري شدمر ادي رخاوتدص اكومدا 

 لمستص راحتي  نا
ومثوص قولص ا مبل الدير بص ييحة انحن غرقى اي خرا الدير وتدوا من المدرقص 

فات ويخفيلدا مدر قو  دبي العد ت المعدري والخد  كالمدات يبددي لدي حدمابرل مدر المد
الكدر وتدوا من ا نس ام المرقص قو  المنازي الاي   يو د اي معنال مثودص وقاندا 
لفحدددة الرمحدددات واد سدددقال محددداتف الميدددث العمددديم نزلندددا دوحدددص احندددا تويندددا حندددو 
المرحعا  توى الفطيم ودرشفنا توى ظم  ز   دلا من المدامة لونديم يمدد الشدم  

ن لونسيم تروة حمال حاليدة العدااره ادتوم   اندب العقدد دني وا لتنا ايح بلا وي ا
النظديم وتدددوا مددن ا نسدد ام المددرقص قددو  ابددن الشددحنات العسددق ني وملفلددف توددق 
السقام بطراص وسره اخيم اي معاقد خمرل مزقد  دثدواب الظد م بثمدرل ثدم انثنيد  

مدن  دحوكلا من شعرل وتدوا من ا نس ام المرقص قو  ابن الخيداط الدمشدقي ويدو
شعرات المابة السادسة ومحت ب بين األسدنة معدر  وادي القودب مدن إتراحدص مثد  
ح بددص دغددار إاا آنسدد  اددي الحددي دنددة حدداارا وخواددا دن تكددون لحبددص ويدداا ا نسدد ام 
غرامي وتدوا من ا نس ام المدرقص قدو  القاحدي األر داني ومدا يندز  الميدث إ  

يدة ولدو  نددال خفد  ندار اكابدص تويدص ألن يقب  بين يدي  الثره ومثوص قو  ابدن اللبار
 ولكن النده مانر الوقد

وتدددوا مددن المددرقص قددو  دبددي تبددد هللا النقدداف البمدددادي إاا و ددد الشدديخ مددن نفسددص 
نشاطا اال  مدو  خفدي دلسد  تدره دن حدوت السدراج لدص للدب تنددما ينطفدي ومدن 

ا إن ا نس ام المرقص قو  ابن المفح  البمدادي خطدر  اكداد الدورق يسد ر اوقلد
الحمام لممرم بالبان من معشر نشروا توى يام الربا لوطارقين اوابب النيدران ومثودص 
قو  سبط التعاوياي بين السيوف وتينيص مشاركة من د ولا قي  ل غماد د فان ومدن 

لدي  ا نس ام المرقص قو  القاحي الفاح  اي وكيوص الشدريف الكحدا  ر د  توكد 
مثودص قولدص ايدص تداده بندي العبدا  حتدى دندص وكحوني ا مب  اي تيني وادي تيندي و

خور السواد من العيون بكحوص ومثوص قو  ابن الساتاتي والطير يقرد والمدير محيفة 
والددريل تكتددب والممددام يددنقط ومثوددص قولددص اددي النلددر مدددد الظدد م يزيددد رونددق حسددنص 
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درديد  سدديفا قدط يمددق  بالمددا وتدددوا مدن ا نسدد ام المدرقص قددو  تبدد المودد  بددن 
ة البخاري وقد دخ  تويص مموو  واي يدل قو  نلاني لمدا بددا تقدرب تودى خددل ماز

 دن دروم السفر اقو  واي يدل قوسص دسير افي القو  ح  القمر
ومثوص قو  ابن دردخ  التكريتدي دلفدي القدوام تندي دمدالول اقوبدي مكسدور تود  اأمالدص 

مبدرح وإن لد   وتدوا من ا نس ام المرقص قو  ابن تندين دمشدق ابدي شدوق إليلدا
واف دو دلل تاو  ب د بلا الحمبات در وتربلا تبير ودنفا  الشما  شمو  تسوس  
ايلا ماؤيا ويو مطوق ومل نسيم الرو  ويو توي  ومن ا نس ام المدرقص قدو  
الحددا ري إنددي ألتددار اددي األرا  حمامددص الشددادي كددال  تفعدد  العشدداق حكددم المددرام 

ألطدواق وتددوا مدن ا نسد ام المدرقص قدو  الحا ري ب سريا امد  وادي دتناقلدا ا
الماحب بلات الدين زيير ايا ظبي يد  كدان مند  التفاتدة ويدا غمدن يد  كدان مند  
تعطددف ويددا حددرم الحسددن الدداي يددو آمددن ودلبابنددا مددن حولددص تتخطددف تسددى تطفددة 
بالومد  يدا واو مددغص تودي اد ني دتددرف الدواو تعطدف وتددوا مدن المدرقص قددو  

ن ت بي دن يحرسدو  بخدادم وخددام يداا الحسدن مدن اا  محيي الدين بن زي ق وم
دكثددر تدداار  ريحددان وثمددر   ددوير وخددد  كددااور وخالدد  تنبددر ومثوددص قددو  ابددن 
تربي الموموي اي المرقص دنا مب ومات تيني مب ودسير من الحنى اي قيود 
وشلودي توى اللدوه ددمدر العدين ولكنندي قداا  شدلودي ومثودص قدو  ابدن الحد وي 

 اوو  دن ياا محو  واا  حرام قس  لفظ  بالسحر الموموي كتب 
اوهللا ما ددري دزير خميوة بطرس  دم در يووح توى نحر ا ن كان زيرا الو منر 
سحابة وإن كان درا الو من ل ة البحر ومثوص قو  ابن ظلير األزبكي طراي وقوبدي 

تعددي  كد  العويم بقرحص ويما بحب  شايدان وإنمدا  اا يسي  دما واا دون الوره دن 
منلما اي  رحص والقوب منزل  القديم ا ن ت د ايص سوا  من األندام انحدص دنظدر يدال 
القااية ما دح يا ودمكنلا ومثوص قولص غار  مناطقدة ودن دد ردادص يدا بعدد شدقة غدورل 
من ن دل ومن ا نس ام المرقص قو  تاج الدين بن الحواري ادوهللا مدا دخدر  تند  

تدن الشدكر وقدد رحد  اكدري مدرة بعدد مدرة امدا  مدابحي ألمر سدوه دندي ت دز 
سداغ دن ديددي إلدى مدثوكم شدعري ادد ن لدم يكدن درا اتود  نقيمدة وإن كدان درا كيددف 
يلددده إلددى البحددر ويع بنددي مددن ا نسدد ام المددرقص قددو  الددن م القمددراوي وحاكمدد  

قو  تبد الكردي إاا ما اشتق  يوما  النسيم توى مرور بعطفيص اما  مر النسيم ومثوص
دراكم وحا  البعد بينكم وبيني بعث  لكم سدوادا ادي بيدا  ألبمدركم بشديت مثد  دن 

تيني وتدوا من ا نسد ام المطدرب قدو  الملداب بدن الخيمدي الحودي وقدد كتدب إلدى 
والددل  نندد  اعددواني بكتبدد  دن لددي شدياطين شددوق   يفددارقن محدد عي إاا اسددترق  

 دسرار و دي تمردا بعث  إليلا اي الد ا شلب ددمعي
ا نس ام المرقص قو  ابن تبد ربص يا اا الاي خدط العداار بخددل خطدين يا دا  ومن

لوتة وب ب  مدا كند  دقطدر دن لحظد  مدارم حتدى رديد  مدن العداار حمداب  ومدن 
دغرب ما ردي  من ا نس ام المرقص قو   عفر بن تثمان الممحفي خفيد  تودى 

مدرقص قدو  إدريد  بدن شرابلا اك نما ي ددون ريدا ادي إندات ادارغ ومدن ا نسد ام ال
السددمان ثقودد  ز ا ددا  دتتنددا ارغددا حتددى إاا موبدد  بمددرف الددراح خفدد  اكدداد  دن 
تطير بما حو  وكداا ال سدوم تخدف بداألرواح ومثودص قدو  المعتمدد بدن تبداد سدميدة 
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يلب اة ف مبتدبا وبعد ال  يوفى ويو معتار لص يد ك   بار يقبولدا لدو  نددايا لقوندا 
  الفح  بن شرف ادي المدرقص لدم يبدق لو دور ادي ديدامكم إنلا الح ر ويع بني قو

دثر إ  الاي اي تيون الميد من حور ومثوص قولص تقوددتني الويدالي ويدي مددبرة كد نني 
مارم اي كف منلزم وتدوا من ا نس ام المرقص قو  ابن رشيق مداحب العمددة 

ا ت لدم اي المعدز بدن بدادي  سدوطان داريقيدة وقدد غداب يدوم العيدد وكدان يومدا مداطر
العيد وانلو  بوادرل وكان يعلد من  البشر والححكا ك ندص  دات يطدوي األر  مدن 
بعد شدوقا إليد  اومدا لدم ي دد  بكدى وتددوا مدن ا نسد ام المدرقص قدو  تبدد هللا بدن 

 محمد العطار وك   ترينا آية المبل والد ا ا وللا شم  وآخريا بدر
م والبشدر اوات بدا لوددير لدم يخد  مقطبة ما لم يزريا مزا لا ا ن زاريدا  دات التبسد

مل ة من العشق حتى المدات يعشدقص الخمدر ومثودص قدو  القاحدي ال ودي  بدن ال نداب 
الممددري ومددن ت ددب دن المددوارم اددي الددوغى تحددي  ب يدددي القددوم ويددي اكددور 

ا نسدد ام  ودت ددب مددن اا دنلددا اددي دكفلددم تدد    نددارا واألكددف بحددور وظريددف مددن
ي و نتددص وطراددص يفددتل وردا ويمدد  نر سددا المددرقص قددو  ابددن مكنسددة والسددكر ادد

وتدوا من ا نس ام المرقص قو  ظاار الحداد ونفر مدبل الشديب ليد  شدبيبتي كداا 
تادتي ادي المدبل مدر مدن دحبدص ومثودص قدو  دبدي إسدحاق بدن خفا دة ونمد  ب سدرار 
الريا  خميوة بلا الزير ثمر والنسيم لسان وتدوا من ا نس ام المرقص قدو  ابدن 

وحي وديوي  يرة ما استعنتلم توى الدير إ  وانثني  معانا دراشوا  ناحي الوبانة بر
ثم بوول بالنده اوم دسدتطر مدن درحدلم طيراندا وتددوا ديحدا مدن ا نسد ام المدرقص 
قو  ابن الرقاق ودغيد طاف بالكؤو  ححى وحثلا والمباح قدد وحدحا والدرو  

اح قا  لنا دودتتص ثمر من سدقى ديده لنا شقابقص وآسص العنبري قد نفحا قونا ودين األق
 القدحا اظ  ساقي المدام ي حد ما قا  ا  تبسم ااتححا

وتدوا من ا نس ام المرقص قو  ابن سنا المو    تخدف مندي اد ني كالنسديم حدنى 
وما النسيم بمخشي توى الممن وتدوا من ا نس ام المدرقص قدو  ابدن الددباغ وقدد 

مسدوا  دو ل كدؤ  ولدبن قحدي  لندا بمدحبة تقدم يا رب إن قدرتص لمقبد  غيدري اوو
ثالث يا رب اوت  شمعة اي الم ود  وإاا قحدي  لندا بعدين مراقدب يدا رب اوتد  مدن 
تيددون النددر   ومثوددص قولددص ودشددكو إلددى ليدد  المدددابر غدددريا ودموددي تويددص ويددو اددي 
األر  يكتدب يدال األبيدا  تقددم  ادي بداب ا نسد ام المرامدي ولكدن لدم يظلدر مددن 

لحدد وة وتدددوا مددن ا نسدد ام المددرقص قددو  كمددا  الدددين بددن النبيددص مكرريددا غيددر ا
وكوكددب المددبل ن دداب توددى يدددل مخوددق تمدد  الدددنيا بشددابرل وتدددوا مددن ا نسدد ام 
المددرقص قددو  المدداحب  مددا  الدددين بددن مطددروح إاا مددا اشددتلى الخوخددا  دخبددار 

ريدان قرطلا ايا طيب ما تموي تويص الحفابر وتدوا مدن ا نسد ام المدرقص قدو  الب
بدن الفقيدص نمدر هللا دقتطددف السدودات مدن لمتدي دخدداا مدر البيحدات إا تسدرف اتخوددف 
البيحات دمثاللا وتمحب السودات اما تخوف حماقة السودان من يلندا يعرالدا مدن لدم 
يكددن يعددرف وتدددوا مددن ا نسدد ام المددرقص قددو  دمددين الدددين التومسدداني سدداروا ايددا 

 مان والكثبوحشة الوادي لبعديم منلم و  سيما األغ
ومن ا نس اما  المر زة التي لو ددركلا الشريف تطف  توى نسيم دبياتلا واتترف 
دن مددا لومددادح والبدداغم تمريددد مددادحاتلا در ددوزة الشدديخ  مددا  الدددين بددن نباتددة 
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الموسومة بنظم السوو  اي ممايد الموو  التي امتدح بلدا المود  األاحد  بدن المود  
قب  األاحد  بالمنمدور ويدي دثندى شداا الدرو   المؤيد ماحب حماة وكان قد لقب

مسدفر الوثدام وزيدر  توى اح  السحب واشتمو  بالوشي درداف الكتب مدا بدين ندور
يحح  اي األكمام إن كان  األر  للا اخابر الي لعمري يال األزاير قد بسطتلا 
راحددة الممددابم بسددط الدددنانير توددى الدددرايم دحسددن بو ددص الددزمن الوسدديم تعددرف ايددص 

النعيم وحباا وادي حماة الرحب حيدث زيدا العديف بدص والعشدب در  اللندات نحرة 
والسنات والمرح واألمن واليمن ورايا  الفرح اا  النواتير سدقا  التدرب ودملدا  
تمفص واألب تعوم  نوح الحمام اللتف ديام كان  اا  ارة دييف اكولا من الحنين 

دي المدددرد والمدددات معسدددو  قودددب اكيدددف   والمدددا تويلدددا مدددب ا اا  السدددفل والدددوا
 الرحاب محطرد يمبو بلا الرابي اكيف السامر ويحمد العامي اكيف الطابر إاا

نظر  لوربا والنلر اارو تن الربير دو تن  عفر محاسنا تولى العيون والفكر ربير 
روحددا  وشددحرور مددفر دمددام كدد  منددز  بسددتان وبددين كدد  قريددة ميدددان دمددا رديدد  

قودوب بداألطواق ابدادر الوداة يدا اد ن واغدنم متدى دمكند  الورق اي األوراق  اابة ال
الزمان و  تق  مشتى و  مميف اك  دوقا  اللنا خريف ك  زمان يتقحى بال د  

 زمان تيف كوما دار اتتد 
دحسددن مددا داكددر مددن دوقاتددص وخيددر مددا دنعدد  مددن لااتددص بروزنددا لومدديد ايددص والقددنص 

لمسدارب واعوندا ادي الطيدر ادوق وحوزنا من مرل دحوى الفرص ودخانا الوحف من ا
الوا ددب لمددا دنددا زمددان رمددي البندددق سددرنا توددى و ددص السددرور المشددرق اددي تمددبة 
تادلدة اددي الحكدم وغومددة مثدد  بددور الددتم مددن كد  مبعددوث إلددى األطيدار تظوددص غمامددة 
المبار قد حمد القوم بص تقب السفر تند اقتران القو  منص بالقمر لدو  حداار القدو  

رق توى تطفيص اي كفص محنية األومدا  قاطعدة األتمدار كدالل   من يديص لمن  الو
زيددرات خحددرات اأيدداب مع بددص ممددا ثددو  بددين الريددا  المعشددبص ادداغرة األاددوال 
ل طيار طالبة للن باألوتار ك نلا بين الميال نون دو حا ب بما تشا مقرون للدا بندا  

مدر دنلدا مثد  الح دار بالمنى معاوقص من طينة واحددة مخووقدص سدامعة لمدا تشدير األم 
مددم ك نلددا والطيددر منلددا يددارب خوددف الشددياطين شددلاب ثاقددب وايددا للددا شددبص كددرا  

شددايدة بدالعزم ويددي تقدداف حتدى نزلنددا بمكددان موندق إخددوان مدددق دحدددقوا  تخطدف
بالموق ايا لص اي الحسن من مح  مراد  د ومراد يز  لوطير اي ميايص مواقر ك نلا 

كريم نروي حدديث الرمدي تدن قدديم حتدى طدوه  من حوللا اواقر اوم نز  اي منز 
األاق ردات الور  والدتلم الممدرب قدرص الشدم  وابتددر القدوم إلدى المرامدد مدن 

 ساير لي  التمام سايد كالويث يسطو كفص ب رقم والبدر يرمي اي الد ا ب سلم
بينا الطيور اي مدايا سايرل إاا يم من تينص بالسايرل ودقبو  مواكدب الطيدور تودى 

ال و كالسطور احباا السطور ادي الملدارق منظومدة األحدرف بالبندادق مدن  طرو 
ك  تم حق دن نسمي حدياتل المشدرق بددر الدتم تخالدص مدن تحد  تندق قدد سد ا طدرة 
مبل تح  دايا  الد ا وك  اي حسن من الوسامص تخالص اي داقص غمامص تتبعدص دوزة 

ن كد  ومدف دحسدنص ي ندى دكنات من دونلا لقوقة غرات تقددملا دنيسدة مووندص تابعدة مد
بلا األك  خير ما  نى ودحسن المد كو  مدا تووندا وربمدا مدر لدديلا حبدرج ك ندص تودى 
نحار يدرج وانق  من بع  ال با  نسر لص ب براج الن وم وكر ممير الخوق شديد 
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األيدددي يبنددي توددى الكسددر حددروف المدديد تحددث مسددرال تقدداب كاسددبص خااحددة لحددظ 
المعترحددص توامددو  خيوطلددا المنقرحددص بكدد  الطيددور نامددبص إاا محدد   موتلددا 

كركي ت يب السير ك نص طيف خيا  الطير يحث غرنوقا شلي الم توى مقددما تودى 
المرانيق الع  ودبي  كالميم يسمى مرزما كم با  مثد  ندورة مبتسدما يحثدص سدبيطر 
قوي مع زة اي الطير موسوي كم حداف ثعباندا وكدم حدوال ك ندص ادي يددل تمدال يداا 

 ر ممتاز ينع  اي الوا ب بالعنازوكم اي نظ
دسددود إ  لمعددة اددي المدددر ك نلددا نددور اللددده اددي الكفددر اوددم تددز  قسددينا الحددواري 
تميبلا ب تين األوتار حتى غد  دامية النحور ساقطة منلا توى الخبير ك نلدا ويدي 
لدينا وقر لده محاريب القسي ركر ودمبح  دطيارنا قد حمو  ولم تس  ب ي انب 

ا و ص العشا و ص السحر وك  و ص منلما و ص دغر يا ل  من ميد مقر قتو  مستتبع
العين مرحي المحاب ويو او الو لين لم نر  ما واى من األماني حتى شدفعنال 
بميد ثاني ميد الموو  الميد بالكواسر والخي  اي و ص المباح السداار اا  الداي 

كاندا تمددو خمامدا تمبو لص ال وارح الدي إلدى ط بدص طدوامل واثقدة بدالرزق حيدث 
وت ي بطانا سدرنا تودى اسدم هللا والمندا ل نعدوم ادي األقطدار بالسدوابل خيد  تحدااي 
المديد حيدث مددا  ك نلدا دحددح  لدص ظدد   تسدعى بلددا قدوابم   تتبددر وكيدف   ويددي 
الرياح األربدر تحفندا مدن اوقلدا غومدان كد نلم لددوحنا دغمدان تدر  تريد  ادي سدمات 

طودد  منظومددة األوسدداط بالسدد ح مددن كدد  سددلم ز دد  الموددب  كواكبددا طالعددة اددي األ
ال ناح وك  تحب ارب المقاطر يحرف اللام تدن المواحدر تودى يدد السدابر مدنلم 
زادل من ك  باز قرم اؤادل قد كتب  اي مدرل حروف تقرا بمدا تقدره بدص الحديوف 
وكدد  شددايين شددلي المرتمددى كبددارق طددار ومددوب قددد يمددى بينددا تددرال اايبددا لمدديدل 

 ل وكيدلمعتمما ب يد
حتى ترال تابدا من داقص موتزما طابرل اي تنقص داول من كان توى يسرال حتى غدد  
حاسدل يمنال تو  يدد   تعدرف اأتسدارا أل د  يداا سدمي  يسدارا وكد  مدقر مسدب  
ال ناح موام  المدو والرواح اي مقوة للا حرام واقد يكاد يشوي ما يميد المابد 

ر الطيور مرس  يا حباا طيور  د ولعب تلوي ك نما المخوب منص من   لحمد دتما
إلددى األر  ول اددق تشددب مددن سددنقر تددالي المددده والشددان معظددم األخبددار والعيددان 
يمعد خودف الدرزق لدي  يملودص ك ندص مدن السدما يسدتع وص ومدن تقداب ب سدلا مدروة 
ك نلدا لوطيدر  ددن يمدرة كددم  وبد  لطدابر مددن ويدن وكددم وكدم قدد ديوكدد  مدن قددرن 

ايي تديمددة األنظددار واألشددبال مخمومددة بددالطرد القددويم حدددبات وحبدداا كواسددر الكددو
ظلددر الددانب الددرقيم اا  لعمددري حدددب لورابددي يعددد  مودد  القوعددة الحدددبات يدداا وقددد 
ت لز  دتداد ي معلا الك ب والفلداد مدن كد  الدد تنتدري الحمودص إاا رده شدخص 

حسدددة ملدداة تبوددص مبددار  اأقبددا  واأتددرا  مسددتقب  الحددا  بندداب مددا  ك نددص مددن 
اكتسابص قد دحرق األن م اي إيابص لص توى مساي  ال فدون خدط كخدط األلفدا  ال دون 
ما دبمدر المبمدر خطدا مثودص وكيدف   والخدط  بدن مقودص وكد  منسدوب إلدى سدووق 

 دير  وثاب الخطا ممشوق طاوي الفؤاد ناشر األظاار يا ت با منص لطاو ناشر
المنددى كددالقو  إ  دنددص كالسددلم  يعدد  بددالبي  ويخطددو بالقنددا ويسددبق الددويم أدرا 

والميم ي وو تن شلاب الر م إاا تدراته بقدر الدوحف انددار ك ندص المدريخ ادي الثدور 
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طور قامرة تدن يددل تيندال مشدروطة بر ودص داندال يشدفعص كد  تزيدز تداري ممالدب 
الميد توى األوكار وايا للا من دكوب طوارد معربة تن محمر الممايد قد بالمد  

افتش  تدن دنفد  لدم تخبلدا حتدى إاا تمد  بلدا األمدور حفد  بندا  من طمر اي كسبلا
لميديا الطيدور مدا بدين روحدا  مدددنا نحويدا وحدو  آاداق موكندا  ويدا واسدتقبو  
دطياريا البزاة معومة ك نلا المدزاة اودم تدز  تسدطو سدطا الح داج تودى الكراكدي إلدى 

الربدا مدن الدراج حتى غد  تو  البدزاة مدرتى م موتدة تودى التدراب  معدا تودى 
دملا خووق ك ن ك  نبتلا شقيق ثم تطفنا لووحوف السانحة واستبق  تو  الحدواري 
الطامحص ك ب ميد بينلا سناقر تفع  اي الوحف بلا الفواقر تخشى بلا العقدر تودى 
نفوسلا االطير   ش  توى رؤوسدلا ولوكد ب حوللدا ممدار يكداد دن تقددح مندص الندار 

وس  مخحوب يعدانق الظبدي تنداق الوامدق مدا كدان من نمر لسانص يووب تقو  ياا ك
ومدي السدوت ادي األمدوا     دغنى الظبي تن معانق والفلدد يشدتد تودى اة دا  شدد

يلمدد  القمددد و  يخددون كدد ن كدد   سددمص تيددون ولوزتاريددا  خوددف األرنددب حقددابق 
تبطدد  كيددد الثعوددب كددم برحدد  باللددارب المكدددود وطوحدد  بمدداحب األخدددود وربمددا 

لونب  اي دك  حشايا مشتلى قد نس   مد تة مدن تنبدر تخداط مدن مر  ظبات وملا 
 قرونلا باأبر

اابتدددر  د نحددة السددلام مدداببة األغددرا  والمرامددي ت ددرح كدد  سددانل نفددور ك نددص 
بعدد  شددلود الددزور كدد ن دقطددار الفدد ة م ددزرل دو روحددة مددن الدددمات مزيددرل كدد ن 

ر دحبدص يمد  مدن مرتى وحشلا كفار المدو  تقبدى دمريدا والندار لومدرت ايلدا منظد
لحددم وشددحم قوبددص ا اا  المنظددر الملنددا دي معدداد تددن ارال تدددنا قددد موبدد  مددن ظفددر 
ديدينا وقد شدكرنا احد  مدا حبيندا نسدير حدو  المود  المنمدور كالشدلب حدو  القمدر 
المنيدر محمدد نامدر ديدن دحمدد المود  ابدن المود  المؤيدد يدا حبداا مدن والدد ومدن ولدد 

زيدا ب مدوص ديدوب اد ثمر  بحبدص القودوب قدا  األندام وحباا من شب  مو  ودسد ادرة 
حظص  وي قو  نعم و دل تودي اا  الداي سدام العد  مدبيا و اتيدا مدن ملددل ملدديا 
محكم السطوة سحاح الديم ي خا بالسيف ويعطي بالقوم لو لمد  المدخر لفدا  نلدرا 

وا  دمدا دو محب الن م لعاد بدرا   ظوم يوفى اي حمال العالي إ  تودى العدداة واألمد
تره الدينار منص خابفا دمفر من كف اللبدا  ناشدفا كالبددر ادي سدنابص وتمدص والطدود 
اي وقارل وحومص مرده يشف تن اخار دم  ونسخة قد قوبو  باألم  ما حر من 
خيم اي  نابص دن   تكون الشلب مدن دطنابدص  نداب تدز  دارل   ينكدب وبداب ن دل 

نزي  المدن تن قمد القره ورح   لومنى م رب غني  اي ظ لص تن الوره غنى
مددن نعمددال بددالتواتر دروي دحاديددث تطددا تددن  ددابر يددزداد لفظددي بل ددة ورونقددا ك نددص 
الخمر إاا تعتقا إن لم درم اا  الحمى العالي امن ينمرني توى تمداريف الدزمن يدا 
نامدر الددين دتدات مدادح مدا بدين روحدا  السدطور مدادح حسدب  مثودي ادي األندام 

 قوة ونامراشاترا وحسب شعري 
ومددن األرا يددز المرت وددة التددي سددار  الركبددان بب غددة ارت اللددا ولطددف انسدد املا 
در ددوزة الشدديخ زيددن الدددين تمددر بددن المظفددر الددوردي سددقى هللا ثددرال التددي ارت ولددا 
بدمشق المحروسة تند ا متحان المفحم اقد اكر الشيخ اأمام الع مة إمام المحددثين 

دن الشيخ زين الدين المشار إليدص قددم دمشدق المحروسدة  دبو الفدات إسماتي  بن كثير
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اي ديام القاحدي ن دم الددين بدن ممدري تممددل هللا برحمتدص ورحدوانص ا  وسدص ادي 
المددفة المعرواددة بالشددبا  اددي  موددة الشددلود وكددان يومبددا زري الحددا  ااسددتخف بددص 
الشددلود اححددر يومددا كتابددة مشددتره مودد  اقددا  بعحددلم دتطددوا المعددري يكتبددص توددى 

بي  ا ستلزات اقا  الشيخ ارسموا لي دكتبص نظما دو نثرا ازاد استلزاؤيم بص اقالوا س
ب  نظمدا ا خدا الطدر  وكتدب ارت دا  مدا مدورتص باسدم إلدص الخودق يداا مدا اشدتره 
محمد بن يون  بن سنقرا من مال  بن دحمدد بدن األزرق ك يمدا قدد ترادا مدن  ودق 

 امعددص لشدد ر مختوددف األ نددا  اباتددص قطعددة در  واقعددة بكددورة الموطددة ويددي 
واألر  اي البير مر المرا  وارة ياي األر  بالاراة تشرون اي الطدو  بد  
نزاة وارتلدا ادي العدر  ديحدا تشدرل ويدو اراة باليدد المعتبدرل وحدديا مدن قبودة 
مود  التقدي وحددابز الرومدي حددد المشدرق ومدن شددما  مود  دو د توددي والمدرب مودد  

ديم ب نلا قطعة بن  الرومدي بيعد  مدحيحا  زمدا تامر بن  لب  ويال تعرف من ق
شرتيا ثم شرات قاطعا مرتيا بثمن مبومص من احص وازنة  يدة مبيحص  ارية لوندا  
اي المعاموص دلفان منلا النمف دلف كاموة قبحلا البابر منص واايص اعداد  الامدة منلدا 

بددن التفدرق خاليص وسوم األر  إلى من اشتره اقب  القطعة منص و ره بينلمدا بال
 طوتا اما ألحد تعوق

ثم حدمان الددر  المشدلور ايدص تودى بابعدص المداكور ودشدلدا تويلمدا بداا  ادي رابدر 
تشددر رمحددان األشددرف مددن تددام سددبعمابة وتشددرل مددن بعددد خمسددة تويلددا الل ددرل 
والحمد ا وموى ربي توى النبي وآلص والمحب يشلد بالمحمون من ياا تمر ابن 

اوما ارغ الشيخ من نظمص وت م  ال ماتة ارت الص وسرتة المظفر المعري إا ححر 
بديلتددص اتفددق دنددص لددم يكددن ادديلم مددن يحسددن الددنظم اقددالوا وقددد اتتراددوا بفحدد  الشدديخ 
وت زوا تدن رسدم الشدلادة لعد  الشديخ يسدد تدن دحدد مندا برسدم شدلادتص اكتدب تدن 
  شخص منلم إلى  انبص يدتى ابن رسو  وقد ححر العقد المحيل دحمد ابن رسو

وباا  يشدلد وممدا اسدتعاب مدن انسد اما  الشديخ بريدان الددين القيراطدي قولدص مدن 
قميدة تابية دخا  باب  تنص بع  تو  النفثا  الو غمن ادي انعطداف وغدزا  ادي 
التفا  حسنا  الخد منص قد دطال  حسراتي كوما سات اعا  قو  إن الحسنا  ولسدوت 

ويددي دسددباب ممدداتي ويع بنددي الحددظ مددار  حسددناتي سدديباتي دتشددق الشدداما  منددص 
قولص منلا ب بي لحظ غزا  قاب  اي الخووا  إن لومو  ب قدداح  فدوني سدكرا  قود  
قد م  غراما قا  لدي مد  بحيداتي ومنلدا قود  إا حدر  تدودا تازادا بالنممدا  دند  
مفتاح سروري يا سدعيد الحركدا  ومدن انسد اماتي المراميدة المدو زة التدي تقددمني 

ين بن نباتة والشيخ زين الدين بن الوردي قمديدتي الداليدة التدي ايلا الشيخ  ما  الد
 كتب  بلا قديما من حماة المحروسة إلى

القاحي اخر الدين بن مكان  وولدل القاحي م دد الددين تممدديما هللا برحمتدص ويدي 
ما لمع  بارقة من ن د إ  ويزتني وتود و دي و  سر  سحابة ممدقدة إ  وكدان 

رتدى هللا زماندا بدالحمى اد ن لدي ايدص بقايدا تلدد ويدا ربدى ممددر مثولدا ادي خددي ايدا 
مراحددر الحيددا يرحددع  الميددث بدداا  الملددد كددم ليوددة قحدديتلا ودن ددم ال ددوزات اددوق 
مدريا كالعقد واألر  قد حاكد  بدرود وشديلا يحدار ادي مدفاتلا ابدن بدرد وكدوثر 

 دمالد  الني  يروق منظرا حتى ك ني اي  نان الخود ويند مدا تخطدر ادي بروديدا إ 
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تابا  الرند محرية لكن يماني لحظلا منتسب اي اتكدص لولندد آل لدص مدن سديف لحدظ 
باتر زاد توى تشاقص ادي الحدد تبدد منداف  دديا وإنمدا قوبدي للدا قدد مدار تبددود يدا 
ألمير النح  قرص و للا يشلد دن ريقلا مدن شدلد وثمريدا يقدو  ادي نظامدص يدا يدتم 

قوندا لدص دند  لندا نابمدة يدا  عددي وريقلدا قدا   دبكار ال لي بعدي وشدعريا الطابد  قدد
النباتي دنا وخديا قا  دنا ابن الوردي والممن حاكى قديا قال  لص ما دن  يا غمدن 
الرياد قدي يا قديا وردالا لو كما ما اشتق  بانا  الكثيدب الفدرد سد لتلا لدم مدرا  

قدد قعدد  تن ناظري وكوف  قوبي بطو  النقد قال  تركد  الفخدر مدن بدين الدوره و
تن ط ب الم د لعمري إن الشرح قد طا  ادي ندوة ا نسد ام ولكدن مدا اسدتطرد  
بخيولص إ  إلى ك  مليدر بددير وغريدب ابيد  الشديخ مدفي الددين الحودي ادي بديعيتدص 
توى نوة ا نس ام يقو  ايص تن النبي ااكرل قد دتى اي ي  دتى وسبا واحوص ظاير 

 اي نون والقوم
ين اي بيتص ظاير والعميان ما نظموا ياا الندوة ادي بدديعيتلم انس ام الشيخ مفي الد

وبي  الشيخ تدز الددين المومدوي ادي بديعيتدص بدان انسد ام كد م مندز  ت دب يلددي 
ويخبرنا تن سالف األمم بي  الشيخ تز الدين لدم يكدن لدص تعودق بمدا قبودص مدن المدديل 

م منز  وانس امص ت ب النبوي والاي يظلر لي منص دنص دشار بص إلى القرآن ب نص ك 
يلدي ويخبرنا تن سالف األمم وبي  بديعيتي دقو  ايص تن النبي لص انس ام دمدوتي 
اي مدابحص باا شنف بلا يا طيب الكوم ولقد ت ب  مدن الشديخ تدز الددين كيدف تقدد 
بي  انس امص مر سلولة ياا النوة وقدرب م خدال ولطدف تسدميتص وقبوللدا ل شدترا  

 انتلى
وإن اكر  زمانا حاة مدن تمدري ادي غيدر تفمدي  مددح مدح  يدا اكر التفمي  

ندمي التفمي  بماد ملموة نوة رخيص بالنسبة إلى ادن البددير والممدا ة ادي نظمدص 
وقد نبل  قبودص تودى تددة دندواة سدااوة ولكدن المعارحدة دو بد  الشدروة ادي نظمدص 

يددو دن كالتمددير وتتدداب المددرت نفسددص وتشددابص األطددراف ومددا دشددبص الدد  والتفمددي  
ي تي الشاتر بشطر بي  لص متقدم مدرا كان دو ت دزا ليفمد  بدص ك مدص بعدد حسدن 
التمريف اي التوطبة الم يمة والعميان لدم ينظمدوا يداا الندوة ادي بدديعيتلم وغالدب 
تومات البدير لم ياكرول اي ممدنفاتلم غيدر دن الشديخ مدفي الددين الحودي دوردل ادي 

بيتددص اددي بديعيتددص مددوى تويددص إلددص العددرف مددا بديعيتددص ادددت  المعارحددة إلددى نظمددص و
طوع  شم  النلار و ح  دن م الظوم امدر ياا البي  اكر دنص تقدم لص اي قميدة 
قااية امتدح بلا النبي مطوعلا ايروزج المبل دم ياقوتة الشفق بدد  الي د  الورقدات 

وة اي الورق والبي  الداي دتدى بمددرل منلدا ودثبتدص ادي بديعيتدص تودى حالدص أل د  ند
التفمدي  يدو مددوى تويدص إلدص العددرف مدا طوعدد  شدم  النلدار و حدد  دن دم المسددق 
وبي  الشيخ تز الدين الموموي اي بديعيتص تفمي  مدح  ت مي  لاي ددب دومالص 
كف  البووه من الرقم امدر بي  الشيخ تز الدين كان ت زا اي قمديدة تقددم  لدص 

 قوبي بووغي غاية األرببابية مطوعلا لو دن و ص رحابي غير منتقب ما سر 
الاي  ع  مدرل ت زا ودبقال توى حالدص ادي بديعيتدص أل د  ندوة التفمدي  كسدوتني 
حودد  بددين األنددام بلددا تفمددي  مدددح  ت ميدد  لدداي ددب يدداا البيدد  كددان تفمددي  حووددص 
كام  اي موحعص ولما نق  الشيخ تز الدين ت زل و عودص مددرا ادي بديعيتدص ظلدر 
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لعقادة اي الع ز كف  البووه مدن الدرقم اد ن الدرقم بفدتل اي تفميوص نقص بقولص مر ا
الرات وكسر القاف الدايية قو  والدايية إاا دخود  بيتدا تركتدص خرابدا وبيد  بدديعيتي 
دقو  ايص تن النبي وإن اكر  زمانا حاة من تمري اي غير تفمي  مدح مدح  

ن النقدا تدن يا ندمي امدر ياا البي  تقدم لي اي قميدة اابية مطوعلدا قدد مدا  غمد
مبص ييفا يا ليتص بنسديم العتدب لدو تطفدا والبيد  الداي نقود  مددرل منلدا ودثبتدص ادي 
بددديعيتي ودبقيتددص توددى حالددص أل دد  نددوة التفمددي  يددو وإن اكددر  زمانددا حدداة مددن 
تمري ولم ديا ر إليص مح  يا دسفا ويال القميدة من غرر قمابدي ب  من غرر 

  ادراح مندص مدزاج الدراح منحرادا ومدا غددا القمابد منلا مزاج خمرة ايص  ات معتدد
 سددمص مددات برقتددص تومدد  وهللا دن القوددب منددص مددفا منددص المزالددة غددار  تينلددا حسدددا 
والبدر قد  زم التسليد والكوفا والظبي قا  دنا دحكي لواحظص امل تندي دن الظبدي 
قد خرادا ومنلدا مدا مدار لدي قبودة محدراب حا بدص مدير  تابدد طرادي ايدص معتكفدا 

ايص تاو  قو  من كوفي قوبي رده منص قدا اي اللوه دلفا ما حرل لو تفا تني  و م
تطفا وتاين ربر المبر كيف تفا دراد مني وكف الدمر قو  لص حسديب   ودظلر لي

هللا يا بدر الد ى وكفى لم دستطرد إلى اكدر يدال األبيدا  يندا إ  ألن ندوة التفمدي  
 يص إلى دكثر من ال لم يحتم  إط ق تنان القوم اي الك م تو

اكر النوادر نوادر المددح ادي دومدااص نشدق  منلدا المدبا ا تتندا ويدي ادي شدمم يداا 
النددوة دتنددي النددوادر سددمال قددوم اأغددراب والطراددة ويددو دن يدد تي الشدداتر بمعنددى 
يسددتمرب لقوددة اسددتعمالص   ألنددص لددم يسددمر بمثوددص ويدداا ممددا اختددارل قدامددة دون غيددرل 

اختاروا غير ردي قدامة اي ياا النوة ا نلم قدالوا   يكدون  ولكن غالب تومات البدير
المعندى غريبدا إ  إاا لددم يسدمر بمثوددص ودورد زكدي الددين ابددن دبدي األمددبر ادي كتابددص 
المسمى بتحرير التحبير لنوة النوادر حدا دقرب إليص من اختيدار قدامدة ودبودم ودوقدر 

بمريب اي بابص ايمرب ايدص اي النفو  ويو دن يعمد الشاتر إلى معنى مشلور لي  
بزيادة لم تقر لميرل ليمير بلا ال  المعنى المشدلور غريبدا وينفدرد بدص دون كد  مدن 
نطددق بددص وبيددان الدد  دن تشددبيص الحسددان بالشددم  والبدددر مبدداو  معددروف قددد ايبدد  
ط وتص لكثرة ابتاالص وكان سابق المتقددمين وقبودة المتد خرين القاحدي الفاحد  دنفد  

رة توى ياا ا بتاا  وكثرة تشبيص الحسان بالبدور اقا  تدراته ومدرآة نفسص من المثاب
السددمات مددقيوة ادد ثر ايلددا و لددص مددورة البدددر سددبحان المددانل حامدد  ك مددص تشددبيص 
محسددوبص بالبدددر ولكددن زيددادة يددال النددادرة الوطيفددة   تخفددى إ  توددى دكمددص   يعددرف 

 القمر وتوى ياا المنوا  نس   بي  بديعيتي
ي باب النوادر قو  القاب  تر  المشيب بعارحيص ا ترحوا وتقوحد  ويع بني ا

خدديم الشددباب اقوحددوا ولقددد سددمع  ومددا سددمع  بمثوددص بددين غددراب البددين ايددص دبددي  
وبي  الشيخ مفي الدين الحوي اي بديعيتص يقو  ايص تن النبي ك نمدا قودب معدن مد ت 

الددين ادي شدرحص دن ايص اوم يق  لسابوص يوما سوه نعم ياا البيد  اكدر الشديخ مدفي 
النادرة ايص قوب معن بنعم قو  قوب معن بنعم لم يعد مدن ندوة الندوادر بد  مدن دندواة 
ال نا  المسمى بالقوب والعك  و ندا  القودب وغيدرل مدن دندواة ال ندا  لدي  ايدص 
غيددر خدمددة األلفدداظ ا نددص نددوة لفظددي والدداي قددررل قدامددة وغيددرل اددى يدداا النددوة دن 

بحيث يعد ال  المعنى من النوادر والعميدان مدا نظمدوا يداا المرابة تكون اي المعنى 
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النوة اي بديعيتلم وبي  الشيخ تز الدين الموموي اي بديعيتص يو نوادر من  نداني 
كال نان زي  دم ي  بد  واححا  الحسن من إرم قو  إن بي  الشيخ مفي الدين 

إلدى يداا البيد  ومدا  الحوي مر ما ايص من النقد والمؤاخاة معدود مدن الندوادر بالنسدبة
دشددبلص بالبيدد  الدداي دخبددر تنددص الحريددري اددي مقاماتددص وقددا  إنددص دخددرج مددن التددابو  
ودوين من بي  العنكبو  وما اا  إ  دنني كرر  النظدر ادي دركدان يداا البيد  اودم 
د د ايص مقرا لنادرة من النوادر التي تقدم تقريريا اوم يسعني غير النظر ادي شدرحص 

اني ظلددر منددص محاسددن مديشددة دم بددد  محاسددن إرم اا  العمدداد او دتددص قددا  إن  ندد
التدي لددم يخوددق مثولدا اددي الددب د ويحكددى دنلدا  نددة بنايددا تدداد قود  ومددا دحددق اختددراة 
الخراة بلال العبارة ويي بشلادة هللا تبارتص بنمدلا والداي دتددل مدن الندوادر إبدراز 

  مث  يال العبدارة تويدص الشيخ تز الدين مث  ياا البي  اي بديعيتص ورحال بص وتنزي
انتلى وبي  بديعيتي دقو  ايص تن النبي نوادر المدح اي دومااص نشدق  منلدا المدبا 
ا تتنا ويي ادي شدمم الندادرة ادي معندى يداا البيد  ترالدا حدابر لمدن شدمص مدن ديد  

 األدب وما اا  إ  دن
دندص ينشدق  النسيم دكثر الشعرات من استعمالص اي تحم  الرساب  وغاية ما دغربوا ايص

منص ترف األحبة إاا يب من نحويم والنادرة التي دغرب  بلدا يداا المعندى دن نسديم 
المبا لما نشق  ترف مديل النبي وتعرا  بص تزايد شمملا والشمم لونسيم نادرة بد  
نكتة لم دسبق إليلا ا ن النسيم دحق باشترا  يدال التوريدة مدن غيدرل ألن الشدمم  بدق 

يددص ابددن دبددي األمددبر اددي دن الشدداتر يعمددد إلددى معنددى مبدداو  بددص ويدداا الدداي دشددار إل
معروف لي  بمريب اي بابص ايمربدص بزيدادة لدم تقدر لميدرل ويمدير بلدا الد  المعندى 
المعروف غريبا ومث  ال  حتى يزداد نوة النوادر إيحاحا قو  دبي نوا  يب  لندا 

ا مددن بددين ريددل شددمالية متدد  إلددى القوددب ب سددباب دد  رسددا   اللددوه بيننددا تراتلدد
دمحابي قولص تراتلا من بين دمحابي نادرة لم يسبق إليلا وقدد  دارال م يدر الددين 
الخياط اي بدير ياا الندوة وندادرة يدا المعندى لدو  الحيدات لقود  إندص دحدرز قمدبا  
السددبق تويددص بقولددص يددا نسدديم المددبا الولددوة بو دددي حبدداا دندد  لددو مددرر  بلنددد ولقددد 

 ط   ن د بين ولقد رابني شاا  اي بي  م ير الدين رابني شاا  اباا متى تلدل ب
وبين تراتلا من بين دمحابي معر  اوقي ما يدركص إ  من مف  مرآ  اوقص ادي 
توم األدب ولعمري إن النادرتين يت م  بلما ياا النوة ومثودص قدو  القابد  ويع بندي 

بدد  إلددى المايددة ويددد الشددما  تشددية مددا درتشدد  دلدد  توددى حددعف النسدديم بخطلددا كت
سقيما اي مدحيفة  ددو  ايدد الممامدة مدححتص بنقطلدا الندوادر ادي يداين البيتدين لدم 
يحت  بريانلا إلى إقامة دلي  وقد الم  الزيادا  ادي غرابدة المعداني المبتالدة ومثودص 
ولم يخرج تما نحن ايص من لطدف النسديم وندوادر الندوة قدو  القابد  يبد  مدبا مدن 

لبالي خاح  ميال النيرين تشدية ودتتد  ويدي قاسيون اسكن  بلبوبلا ومب الفؤاد ا
 بويوة األايا 

ويع بني اي ياا الباب قو  نامر الدين بن المشد مسكية األنفا  تموي المدبا تنلدا 
حديثا قط لم يمو   نن  لما دن سره ترالا وما نره مدن  دن بالمندد  ودلطدف مندص 

ن بعيد الدار لي ودكثر نوادر قو  بدر الدين حسن المزي الشلير بالزغاري سر  م
نسمة المبا وقد دمبح  حسره من السير حابعص ومن ترق مبوولة ال يب بالنده 
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ومن تعب دنفاسلا متتابعص ومن الع ابب اي ياا النوة حباا ليودة رديد  د ايدا زاييدا 
تطفص بحوة ا ر بشر  بالوقات ويدي غدراب ونفدى الف در حسدنلا ويدي قمدري ومدن 

قو  تد ت الددين ال دويني مداحب الدديوان ببمدداد مدن النوادر الوطيفة اي ياا الباب 
دو بي  ما مار مبيتنا بحوت القمر والحب نديمنا ومو  الوتر ناده بفراقندا نسديم 
سحرا ما دبرد ما  ات  نسيم السحر ومن نادر ما اتفدق لدي قدولي مدن قمديدة رابيدة 

ير حدد ابدن وما سر  نسما  الثمر باردة بدا ب تحات اا  ال فن تكسير قد تقدم تقر
دبي األمبر اي نوة النوادر وتكرر ويو دن يعمدد الشداتر إلدى معندى مشدلور كثيدر 
ا ستعما  ايمرب ايص بزيادة نكتة لم تقر لميدرل ليمدير المعندى المسدتعم  بلدا غريبدا 
وقد الم ما دوردتص ينا من ت تب الشعرات بالنسيم وما دظلروا ايص من النوادر التدي 

سددير ال فددن ديحددا ونسددبة التكسددير إليددص دكثددر ديدد  األدب تركدد  رخيمددص غاليددا وتك
ولكدن اسدتعارة النسدما  البداردة لوثمدر ويبوبلدا تودى  اسدتعمالص ادي تمدزللم ونسديبلم

دتحات اا  ال فن السقيم حتى ظلر ايص التكسدير ندادرة الندوادر ادي يداا الندوة وهللا 
 دتوم

د رمدد  مدن تثيدر الدديم اكر المبالمة بالم وق  كم    بالنور لي  وغدى والشدلب قد
المبالمة نوة معدود من محاسن ياا الفن تند ال ملور واستدلوا توى ال  بقدو  مدن 
قا  دحسن الشعر دكابص وبقو  النابمة الايباني دشعر النا  من است يد كابص وحح  
من رديبص واستدلوا ديحا برد النابمة الماكور توى مث  حسان بن ثاب  ادي قولدص لندا 

مددر يومعددن اددي الحددحى ودسددياانا يقطددرن مددن ن دددة دمددا والددرد الدداي ردل ال فنددا  ال
النابمدة توددى يدداا البيد  اددي ث ثددة مواحددر األو  منلدا دنددص قددا  لدص قودد  لنددا ال فنددا  
وال فنا  تد  توى قوي  ا  اخر ل  و  مبالمة إاا كدان ادي سداحت  ثد ث  فدان دو 

  ايدص كبيدر شدان والثالدث دند  اربر والثاني دن  قو  يومعدن والومعدة بيدا  قويد  لدي
قو  اي السيوف يقطرن والقطرة تكدون لوقويد  اد  تدد  تودى ادرط ن ددة و  مبالمدة 
وترشيل  انب المبالمة مايب ابن رشيق اي العمددة ومدنلم مدن لدم يعدد المبالمدة مدن 
حسنا  الك م ومشى اي ال  توى مايب حسان بدن ثابد  رحدي هللا تندص ا ندص قدا  

 المرت يعرحص توى األنام ا ن كيسا وإن حمقا وإنما الشعر تق 
إاا دنشددتص مدددقا وتندد ديدد  يداا المددايب دن  وإن دشدعر بيد  دندد  قابودص بيدد  يقدا 

المبالمة لم تسفر تن غير التلوي  توى السامر ولم يفر النداظم إلدى التخيديم تويلدا إ  
ر لع دددزل وقمدددور يمتدددص تدددن اختدددراة المعددداني المبتكدددرة ألنلدددا ادددي مدددناتة الشدددع

كا سددتراحة مددن الشدداتر إاا دتيددال إيددراد المعدداني المريبددة ايشددم  األسددماة بمددا يددو 
محا  وتلوي  وقالوا ربما دنلا دحال  المعاني ا خر تلا تن حدد الكد م الممكدن إلدى 
حددد ا متندداة والمبالمددة تعدداب اددي بابلددا إاا خر دد  تددن حددد اأمكددان إلددى ا سددتحالة 

والدداي دقولددص إن المبالمددة مددن محاسددن دنددواة ويدد تي الكدد م توددى حددديا اددي موحددعص 
البدير ولم يستطرد اي حوبا  سدبقلا إ  احدو  يدال المدناتة ولدو  سدمو رتبتلدا مدا 
ورد  اي القرآن العظيم والسنة النبوية ولو سومنا إلى من يلحدم  انبلدا ولدم يعدديا 

بالمدة من حسنا  الكد م بطود  ب غدة ا سدتعارة وانحطد  رتبدة التشدبيص وتسدمية الم
منسوبة إلى قدامة ومنلم من سمى ياا النوة التبويدم وسدمال ابدن المعتدز اأادراط ادي 
المددفة ويددال التسددمية طابقدد  المسددمى ولكددن دكثددر النددا  رغبددوا اددي تسددمية قدامددة 
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لخفتلا وياا النوة دتني المبالمة شركص قوم مر اأغدراق والمودو لعددم معرادة الفدرق 
اي ا مط ح يي إاراط ومدف الشديت بدالممكن ويو مث  المبل ظاير والمبالمة 

القريدب وقوتددص تدادة واأغددراق ومددف الشديت الممكددن البعيددد وقوتدص تددادة والموددو 
ومفص بما يستحي  وقوتص وي تي الك م توى ك  واحدد مدن الث ثدة ادي موحدعص وقدد 
تقرر دو  دن المبالمة نوتلا مبني توى ومف الشيت بالممكن القريب وقوتدص وحدد 

المبالمة اقا  يي دن ياكر المتكوم حا  مدن األحدوا  لدو وقدف تندديا أل دزد   قدامة
ا  يقف حتى يزيد اي معنى ما اكرل ما يكون دبوم من معنى قمدل كقو  تميدر بدن 
كريم التموبي ونكرم  ارنا ما دام اينا ونتبعص الكرامة حيدث مدا  وقدا  إن يداا البيد  

اتر بوم ايص إلى دقمدى مدا يمكدن مدن ومدف من دحسن المبالمة تند الحااق ا ن الش
الشيت وتوم  إلى دكثدر مدا يقددر تويدص اتعاطدال ولخدص بعحدلم تبدارة الحدد الداي 

 حدل قدامة وقا  المعنى إاا زاد توى التمام سمي مبالمة
وقا  ابن رشيق اي العمدة المبالمة بووغ الشاتر دقمى ما يمكن ادي ومدف الشديت 

مدد ادي المبالمدة اأمكدان والخدروج تدن المسدتحي  قو  وتوى يداا التقريدر ا د  الق
والمايب المحيل ايلا دنلا حرب من المحاسن إاا بعد  تن اأغراق والمودو وإن 
كددان اأغددراق والموددو حددربين مددن المحاسددن ونددوتين مددن دنددواة البدددير اقددد شددرط 
توماؤل دن النوة   يت اوز حددل بحيدث يدزو  ا لتبدا  ويع بندي مدن دمثودة المبالمدة 
اي المديل قو  القاب  دحات  للم دحسابلم وو ويلم د ى الويد  حتدى نظدم ال دزة 
ثاقبص االمعنى تم لوناظم لما انتلى اي بيتص إلى قولص د ى الوي  ولكن زاد بما يدو دبودم 
ودبدة ودغرب اي قولص حتدى نظدم ال دزة ثاقبدة ومثودص قدو  دبدي الطيدب المتنبدي ادي 

ودندز  تندص مثودص حدين دركدب قدا  زكدي  ومف  واد ودمرة دي الوحف قفيتدص بدص
الدين بن دبي األمبر اي كتابص المسدمى بتحريدر التحبيدر دبودم شدعر سدمعتص ادي بداب 
المبالمة قو  شاتر الحماسة إا بالم اي مدح ممدوحص بقولص رين  يددي بدالع ز تدن 
شكر برل وما اوق شكري لوشكور مزيد ولو كان مما يستطاة اسدتطعتص ولكدن مدا   

شددديد ادانظر مددا دحوددى احتراسدص تددن الد  بقولددص ومددا ادوق شددكري لوشددكور  يسدتطاة
مزيد وانظر كيف دظلر تارل ادي ت دزل مدر قدرتدص بد ن قدا  ادي البيد  الثداني ولدو 
كان مما يستطاة استطعتص ثم دخدرج بقيدة البيد  لومبالمدة مخدرج المثد  السدابر حيدث 

سدين إلي تاراة حتى دقوم قا  ولكن ما   يستطاة شديد ومن ينا قا  دبو نوا    ت
بشكر ما سوفا ومن مع ز المبالمة اي القرآن العظيم قولص تعالى سوات منكم من دسدر 
القو  ومن  لر بص ومن يو مستخف بالويد  وسدارب بالنلدار ا عد  كد  واحدد مدنلم 

 دشد
مبالمة اي معنال ودتم مفة و ات من المبالمة اي السنة النبوية قولدص مخبدرا تدن ربدص 

ابن آدم لص إ  الموم ا ندص لدي ودندا د دزي بدص وقولدص ادي بقيدة يداا الحدديث  ك  تم 
والدداي نفدد  محمددد بيدددل لخوددوف اددم المددابم تنددد هللا دطيددب مددن ريددل المسدد  افددي 
الحديث الشدريف مبالمتدان إحددايما كدون الحدق سدبحانص وتعدالى دحداف المديام إلدى 

ودخبدر دنددص تدز و دد   نفسدص دون سددابر األتمدا  لقمددد المبالمدة اددي تعظيمدص وشددراص
يتولى م ازاة المابم بنفسص مبالمة اي تعظيم ال زات وشراص ونحن نعوم دن األتمدا  
كولددا ا سددبحانص وتعددالى ولعبدددل باتتبددارين دمددا كونلددا لوعبددد ا نددص يثدداب تويلددا ودمددا 
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كونلا ا ا نلا تمو  لو لص الكريم ومن د ودص اتخمديص المدابم باأحدااة لودرب 
ص ثوابدص بمددا خمدص بددص إنمددا كدان لومبالمددة ادي تعظيمددص والمبالمددة سدبحانص وتخمددي

الثانية إخبار النبي بعد تقديم القسم لت كيد الخبر ب ن خووف ام المابم تندد هللا دطيدب 
من ريل المس  افحد  تميدر ادم المدابم باأمسدا  تدن الطعدام والشدراب تودى ريدل 

المسد  ودتدى بمديمة  المس  الاي يو دتطر الطيب توى مقتحدى مدا يفلدم مدن ريدل
داع  لومبالمة ا مر ياا الك م بين قسمي المبالمة الم ازي والحقيقي ولدال  ورد دن 
دم الشددليد كددريل المسدد  لومبالمددة ويدداا النددوة دتنددي المبالمددة ممكددن الندداظم منددص اددي 
 المدابل النبوية والمفا  المحمدية ا ن المادح إاا بالم اي ومفص كان  تو  المبالمة

ريبة من مع زاتص وتظمص تند ربدص امدن الد  قدولي مدن قمديدة نبويدة دقدو  ممكنة ق
ايلا تن النبدي إاا مدا سدره ادردا لفدرط   لدص يقدو  الدوره قدد سدار  ديف ترمدرم 
االمبالمدة تمدد  لمددا انتليدد  إلددى قددولي سددار  ديف وزد  بعددد الدد  بمددا يددو دبوددم منددص 

تص يقو  ايص تن النبي ودتظم لقولي ترمرم وبي  الشيخ مفي الدين الحوي اي بديعي
كم قد  و   نل لي  النقر طوعتص والشلب دحو  دلوانا من الديم المبالمة تمد  لوشديخ 
مفي الدين اي الشطر األو  بقولص كم قد  و   نل لي  النقدر طوعتدص ولكدن زاد بمدا 

 يو دبوم منلا حيث قا  والشلب دحو  دلوانا من الديم
باري الريل دنمودص والمدزن مدن كد  يدامي الدودق وبي  العميان اي بديعيتلم يمم نبيا ت

مرتكم الم مدر تويدص دن المبالمدة ادي األومداف المحمديدة ممكندة تقد  وتدادة ولكدن 
األبوم اي مبالمة العميان دن الريل والمزن كان يحب ك  منلما دن يتطف  توى دنام  

ي اددي النبددي اددي المبدداراة لعوددو رتبتددص وتظددم مقامددص وبيدد  الشدديخ تددز الدددين المومددو
بديعيتص امددح و دز كد  حدد ادي مبالمدة حقدا و  تطدر تقبد  غيدر مدتلم يداا البيد  لدم 
ينتظم اي سو  ما قبوص من دبيا  المدديل النبدوي و  بيندص وبدين المبالمدة ددندى ومدوة 
ولم يظلر لي اي بيتص غفر هللا لص إ  وميتص لومادح دنص إاا مدح يت اوز ك  حد ودنص 

ينا بقو  القاب  تمنيدتلم بدالرقمتين وداريدم بدوادي المحدى   يطري ايقب  وما دحقص 
يا بعد ما دتمنال وبي  بديعيتي دقو  ايص تن النبي بالم وق  كم    بدالنور ليد  وغدى 
والشلب قد رمد  من تثير الديم االمبالمة تم  ادي شدطر البيد  األو  بقدولي بدالم 

قولي والشلب قد رمد  مدن  وق  كم    بالنور لي  وغى والزيادة بما يو دبوم منلا
 تثير الديم وتسمية النوة ينا يي ديبا ة المبالمتين توى يال الميمة وهللا دتوم

اكر اأغراق لو شات إغراق من ناوال مد لص اي البر بحرا بموج ايص موتطم قد تقدرر 
اي نوة المبالمة دنلا إاراط ومف الشيت بالممكن القريب وقوتص تادة ويداا الندوة 

غدراق ادوق المبالمدة ولكندص دون الموددو ويدو ادي ا مدط ح إادراط ومددف دتندي اأ
الشدديت بددالممكن البعيددد وقوتددص تددادة وقدد  مددن اددرق بينلمددا وغالددب النددا  تنددديم 
المبالمة واأغراق والموو نوة واحد ويندا لدم يعمد  بقدو  الحريدري سدامل دخدا  إاا 

قتددرن بمددا يقربددص إلددى خوددط وكدد  مددن اأغددراق والموددو   يعددد مددن المحاسددن إ  إاا ا
القبو  كقد ل حتما  ولو  ل متناة وكاد لومقاربة وما دشبص الد  مدن دندواة التقريدب 
ومدا وقددر شدديت مددن اأغددراق والموددو ادي الكتدداب العزيددز و  اددي الكدد م الفمدديل إ  
مقرونا بما يخر دص مدن بداب ا سدتحالة ويدخودص ادي بداب اأمكدان مثد  كداد ولدو ومدا 

قولص تعالى يكاد سنا برقص يايب باألبمار إا   يستحي  ادي العقد  م رايما ك ي ري
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دن البددرق يخطددف األبمددار لكنددص يمتنددر تددادة ومددا زاد و ددص اأغددراق ينددا  مددا  إ  
تقريبص بكاد واقتران يال ال موة بلا يو الاي مرالا إلى الحقيقة اقوب  مدن ا متنداة 

قدو  زييددر لدو كددان يقعدد اددوق إلدى اأمكددان ومدن شددوايد تقريدب نددوة اأغدراق بوددو 
 الشم  من كرم قوم ب وللم دو م ديم قعدوا

اداقتران يددال ال مودة ديحددا بامتنداة قعددود القدوم اددوق الشدم  المسددتفاد بودو يددو الدداي 
دظلر بل ة شمسلا اي باب اأغدراق وممدا استشدلدوا بدص تودى يداا الندوة بميدر دداة 

لدا بيثدرب ددندى داريدا نظدر التقريب قو  امدرهت القدي  تنورتلدا مدن دارتدا  وديو
تالي وبين المكانين بعد تام ا ن دارتا  من الشام والنار التي تنوريدا مدن دارتدا  
كان  بيثرب مدينة النبي وقد دثبتوا ياا الشايد اي باب اأغراق ألنلم قالوا   يمتندر 
تق  دن تره النار من بعد يال المسااة ودن   يكون ثم حاب  من  ب  دو غيدرل مدن 
تظددم  ددرم النددار ولكددن الدد  ممتنددر تددادة يدداا إن  عونددا تنورتلددا نظددر  إلددى ناريددا 
حقيقة ودما إن  عونال بمعنى تويم  ناريا وتخيوتلا ادي اكدري اد  يكدون ادي البيد  
إغددراق ومثوددص قددو  دبددي الطيددب المتنبددي اددي مددبال روح تددردد اددي مثدد  الخدد   إاا 

 دنني ر   لدو  مخداطبتي إيدا  ب سمي نحو  دطار  الريل تنص الثوب لم يبن كفى
لم ترندي وقدالوا يندا   يمتندر تقد  دن ينحد  الشدخص حتدى يمدير مثد  الخد   و  
يستد  تويص إ  بالك م إا الشيت الدقيق إاا كان بعيدا   يره بخ ف المو  ولكدن 
ميرورة الشخص اي النحو  إلدى مثد  يدال الحدا  ممتندر تدادة ولعمدري إن الشديخ 

ن الفددار  حددم خمددر يدداا المعنددى الرقيددق ورشددحص بنفدداب  العقددود شددرف الدددين بدد
حيث قا  ك ني ي   الش  لو  ت ويي خفي  اوم تلدد العيدون لرؤيتدي قود  إاا قابوندا 
نحو  المتنبي بل   الش  الاي دبرزل ابدن الفدار  لدم تبعدد المقارندة لكدن مدن قابد  

دين ابن الفار  اي بيتص قو  المتنبي انني ر   لو  مخاطبتي بقو  الشيخ شرف ال
ك ني ي   الش  لو  تد ويي   بدد دن يقابودص هللا تودى الد  وديدن لطدف لدو  تد ويي 
من ثق  لو  مخاطبتي االفرق بدين خطداب الر د  وتد ول يد   الشد    يخفدى تودى 

 حااق دي  األدب
 ومنص قو  بعحلم قد سمعتم دنينص من بعيد ااطوبوا الشخص حيث كان األنين قو  مدا
برح طابر اكري يحدوم تودى ورد يداا المعندى الداي حمدو  ايدص المدواردة تودى دن 
الشخص   يره لشدة نحولص إ  بد نين دو تد ول ودريدد دن درشدحص بنكتدة إلدى دن قود  
من قميدتي التدي تارحد  بلدا كعدب بدن زييدر وامتددح  بلدا النبدي وادوق طدر  

 داوز  سدمي حدد كد  محمدو  وقدد ت مشيبي درخوا توفي وال  الطدر  ادوق الدرد 
حنى ويا دنا اليوم اي األويام تخيي  وقد تقدم وتقدرر دن دداة المقاربدة مدا اسدتعمو  
اي اأغراق إ  لتنقوص من ا متناة إلى اأمكان وياا الاي دوردتص بمير دداة المقاربدة 
ينا إن كان يبعد تادة   يبعد تق  ومما استشدلدوا بدص تودى ندوة اأغدراق بودو التدي 

اأغراق بلا تق  ويمتنر تدادة قدو  القابد  ولدو دن مدا بدي مدن  دوه ومدبابة  يمكن
توى  م  لم يبق اي النار كاار يريد دنص لو كان ما بدص مدن الحدب ب مد  لنحد  حتدى 
يدخ  اي سدم الخيداط والد    يسدتحي  تقد  إا القددرة قابودة لدال  لكندص ممتندر تدادة 

دين ابن  عفدر الممربدي األندلسدي ادي وياا غاية اي اأغراق ودورد الشيخ شلاب ال
شرحص الاي كتبص توى بديعية ماحبص شم  الدين محمد بن  ابر األندلسي توى ياا 
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البي  حكاية لطيفة ويي دن إبوي  تعر  لبع  األوليات اوم يند  مندص غرحدا اقدا  
لددص الددولي مددن دشددد تويدد  العابددد ال ايدد  دو العددالم المسددرف توددى نفسددص اقددا  العددالم 

ودما العابد ال اي  الو اي قبحتي ددخ  تويص اي دينص من حيث شب  ودنا  المسرف
دري  الد  ادانطوق بدص إلدى دتبدد ال لدا  ادي الد  الزمدان اطدرق تويدص البداب اخدرج 
إليلما اقا  لص إبوي   ب  دستفتي  ي  هللا قادر توى دن يدخ  ال م  اي سم الخيداط 

ولي يا يو قد كفر بالش  اي قدرة هللا دو   اتوقف وتحير وغوق الباب اقا  إبوي  لو
تعالى ثم انطوق بص إلى تالم مسرف توى نفسص وطدرق تويدص البداب وكدان ادي القابودة 
اقددا  الر دد  العددالم مددن يدداا الشدديطان الدداي يحددرب بددابي اددي القابوددة وقددد قددا  تويددص 

 الم ة والس م
تدي اومدا خدرج قدا  قيووا ا ن الشياطين   تقي  اقا  إبوي  يا يو قد تراني قبد  رؤي

لص إبوي  ي  اي قدرة هللا تعالى دن يددخ  ال مد  ادي سدم الخيداط اقدا  لدص دتشد  ادي 
قدرة هللا تعالى توى دن يوسر سم الخياط حتى يدخ  ايص ال م  دو يرقق ال م  حتى 
يمير كالخيط ايدخ  ادي سدم الخيداط اانمدراا وقدا  إبودي  لرايقدص معرادة يداا بداا 

ير من حا  العابد ال اي  باا انتلدى وبيد  الشديخ مدفي الددين تمحو انوبص وحالص خ
الحودي اددي بديعيتدص توددى ندوة اأغددراق ادى معددر    تثيدر الخيدد  تثيدرل ممددا تددروي 
المواحي تربص بدم بي  الشيخ مدفي الددين الحودي تودى يداا الندوة دبدرزل بميدر دداة 

وى شدرط اأغدراق التقريب ويو بي  تامر قريب من العق  بعيد من الوقوة تادة ت
لكنص غير مالل لوت ريد وقد تقرر وتكرر دن بيدو  البدديعيا  شدوايد تودى األندواة 
ا  ينبمي دن يكون البي  متعوقا بما قبودص و  بمدا بعددل وبيد  بديعيدة العميدان يقولدون 
ايص تن النبي وقد دتوا ايص ب داة التقريب حيث قالوا لو قاب  الشلب لدي  ادي مطالعلدا 

ودبد  بر محترم لو شا إغراق و دص األر  د معدص ندده يديدص ألحيايدا  خر  حيات
ولم يحم وبي  بديعيتي دقو  ايص تن النبي لو شات إغراق من نداوال مدد لدص ادي البدر 
بحرا بموج ايص موتطم توى ك  تقدير مقام النبي مالل لومما ة باأغراق ادي مديحدص 

 وهللا دتوم
ق سره وتاد والوي  لم ي فد  بمدبحلم وقدد تقددم اكر الموو ب  غوو إلى السبر الطبا

القو  توى المبالمة وتقرر دنلا اي ا مط ح إاراط ومف الشيت بالممكن القريب 
وقوتص تادة وتقرر دن اأغراق اوقلا اي الرتبة ويو اي ا مط ح إادراط ومدف 
 الشيت بالممكن البعيدد وقوتدص تدادة والمودو اوقلمدا ا ندص اأادراط ادي ومدف الشديت
بالمستحي  وقوتص تق  وتادة ويو ينقسم إلى قسمين مقبدو  وغيدر مقبدو  ادالمقبو  
  بدد دن يقربددص الندداظم إلدى القبددو  بدد داة التقريدب الولددم إ  دن يكددون المودو اددي مددديل 
النبي ا  غوو وي دب تودى نداظم المودو دن يسدبكص ادي قوالدب التخدي   الحسدنة التدي 

يوة كقولص تعالى يكاد زيتلدا يحديت ولدو لدم تمسسدص يدتو العق  إلى قبوللا اي دو  و
نار ا ن إحاتة الزي  من غير م  نار مستحيوة تق  ولكن لفظة يكاد قربتص امدار 
مقبو  ومنص قو  دبي الع ت المعري تكاد قسيص من غير رام تمكن ادي قودوبلم النبدا  

ابدن حمددي  تكاد سديواص مدن غيدر سد  ت دد إلدى رقدابلم انسد   ويع بندي يندا قدو  
المدقوي ادي ومدف ادر  ويكداد يخدرج سدرتة مدن ظودص لدو كدان يرغدب ادي اددراق 

 رايق
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ومنص قدو  الفدرزدق ادي تودي بدن الحسدين بدن تودي بدن دبدي طالدب رحدي هللا تدنلم 
د معين يكاد يمسكص تراان راحتص ركن الحطيم إاا ما  ات يستوم ومن الموو المقبدو  

بدي ادي ممدوحدص تقدد  سدنابكلا تويدص تثيدرا بمير دداة التقريب قو  دبي الطيب المتن
اوو ابتمى تنقا تويص دمكنا معنى يداا البيد  دن سدناب  الخيد  ويدي دطدراف الحدواار 
تقد  توى ياا الممدوح تثيرا ويو المبار حتى لو دراد دنص يمشي تويص تنقا ألمكن 

تحي  والعنق يو المشي السرير وانعقاد المبار اي اللوات حتى يمكن المشي تويص مسد
تقدد  وتددادة إ  دنددص تخيدد  حسددن مقبددو  وقددد وقددر لوقاحددي األر دداني  مددر ايددص بددين 
الشيبين المو بين لوقبو  والتقريب ويما ما  ره بلمدا م دره كداد والتخيد  الحسدن 
وال  قولص يخي  لي دن سمر الشلب ادي الدد ا وشدد  ب يددابي إلديلن د فداني اقولدص 

األمر تويما   حقيقة ودما التخي  الحسن يخي  لي يو ال اري م ره كاد ا نص  ع  
الو ما اكر من تسمير الشلب ود د فانص إليلا ب يدابص و ع  األيداب بمنزلة الحبدا  
و  يخفى ما اي ياا من التخيي  الحسن ودما الموو الاي يو غير مقبدو  اكقدو  دبدي 

ن يسدطو نوا  اوما شربنايا ودب دبيبلا إلى موحر األسدرار قود  للدا قفدي مخاادة د
تودي شدعاتلا ايطوددر نددماني تودى سددري الخفدي قدالوا إن سددطوة شدعاة الخمدر تويددص 
بحيث يمير  سمص شفااا يظلدر لنديمدص مدا ادي باطندص   يمكدن تقد  و  تدادة ومندص 

 قو  بعحلم دسكر باألم  إن تزم  توى الشرب غدا إن اا من الع ب
قدد  و  تددادة ديحددا اسدكرل بدداألم  بسددبب تزمددص تودى الشددرب غدددا ممددا   يمكدن ت

ومنص قو  دبي نوا  ودخف  دي  الشر  حتى إنص لتخاا  النطف التي لم تخوق وياا 
الدداي قالددص دبددو نددوا  ديحددا دمددر مسددتحي  ادد ن قيددام العددر  المو ددود ويددو الخددوف 
بالمعدوم ويي النطف التي لدم تخودق   يمكدن تقد  و  تدادة ومدن دلطدف مدا يحكدى 

دبا نوا  اقا  لص دما تسدتحي مدن هللا بقولد  ودخفد  ديد  ينا دن العتابي الشاتر لقي 
الشر  البي  اقا  لص دبو نوا  ودن  ديحا مدا اسدتحي  مدن هللا بقولد  مدا زلد  ادي 
غمددرا  المددو  مطرحددا يحدديق تنددي وسددير الددردي مددن حيدد  اوددم تددز  داببددا تسددعى 

دن  بوطف  لي حتى اختوس  حياتي مدن يددي د ودي اقدا  العتدابي قدد تودم هللا وتومد 
ياا لي  مث  قول  ولكن  دتدد  لكد  سدؤا   وابدا ومندص قدو  بعحدلم قدد كدان لدي 
ايما محى خاتم واليوم لو شب  تمنطق  بص واب  حتى مر  لو زج بدي ادي مقودة 
النابم لم ينتبدص ومثد  يداا ديحدا   يقبودص العقد  و  تويدص روندق القبدو  قود  ومراتدب 

لكفر امن ال  قو  ابن دريد مارسد  مدن لدو الموو تتفاو  إلى دن تؤو  بقابولا إلى ا
يددو  األادد   مددن  وانددب ال ددو تويددص مددا شددكا قيدد  إنددص أل دد  يدداا البيدد  وا دتددات 

 العظيم الاي ادتى ايص ابتوي بمر  كان ايص يخاف من الاباب دن يقر تويص
ومنددص قولددص ولددو حمددى المقدددار تنددص مل ددة لراملددا دو تسددتبيل مددا حمددى تمدددو المنايددا 

رل ترحى الاي يرحى وت بى ما دبى ومثوص قو  دبي الطيب ك ني دحو  طابعا  دم
األر  من خبرتدي بلدا وكد ن بندى اأسدكندر السدد مدن تزمدي يداا ديحدا مدن المودو 
الاي يؤدي إلى سخااة العق  مر ما ايص مدن قدبل التركيدب وبعددل تدن الب غدة ودقدبل 

وغندات مدن  دوار ادي من ياا كوص قو  تحد الدولة لي  شرب الراح إ  اي المطر 
السددحر غانيددا  سددالبا  لونلددى ناغمددا  مددن تحدداتيف الددوتر مبددرزا  الكدد   مددن 
مطوعلا ساقيا  الراح من اداق البشدر تحدد الدولدة بدان ركنلدا مود  األمد   غد ب 
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القدر روي دنص لم يفول بعد ياا القو  وكان   ينطدق إ  بقولدص تعدالى مدا دغندى تندي 
 اأطالة ويو نظم غير مقبو  ألورد  كثيرا من نظدم ماليص يو  تني سوطانيص ولو 

الدداين كددانوا يتسددايوون اددي يدداا النددوة كدد بي نددوا  وابددن يددانىت األندلسددي والمتنبددي 
ودبي الع ت المعري وغيريم من المت خرين كابن نبيص ومن  ره م رال وكند  مدن 

وشدحص الداي المبادهت دستقبل قو  الشيخ مفي الدين الحوي ودستق  ددبص بقولص ادي م
دولص دار  توى الدوح س ف القطر والد  قولدص ادي ممدوحدص لدو قابد  األتمدى غددا 
بميرا ولو رده ميتا غدا منشورا ولو يشا كان الظ م نورا ولو دتدال الويد  مسدت يرا 

 آمنص من سطوا  الف ر
وبيتص اي بديعيتص توى ياا النوة دتني الموو قولص تزيز  ار لو الوي  است ار بص مدن 

لمباح لعاف النا  اي الظوم قو  ياا المودو يندا مقبدو  ادي مدديل النبدي غيدر  بدق ا
بممدوحص الاي دشار إليص اي موشحص بقولص ولو دتال الوي  مست يرا آمنص مدن سدطوا  
الف ر اقد تقرر دن الناظم إاا قمد الموو اي مديل النبدي اد  غودو وبيد  العميدان ادي 

اد تشلد دن هللا درسوص إلى الدوره نطدف األبندات ادي بديعيتلم يقولون ايص تن النبي تك
الرحم انسبة الشلادة إلى النطف ويي اي األرحام   تمكدن تقد  ومدا اسدتحا  تقد  
استحا  تادة وياا الموو ينا مقبو  اي مديل النبي وقد زاد الناظم تقريبص بكداد ولكدن 

وبيدد  الشدديخ تددز  اكددر األرحددام والنطددف اددي المدددابل النبويددة مددا يخوددو مددن قوددة ددب
الدين اي بديعيتص يقو  ايص تن النبي اي مدحص نفحا    غودو بلدا يكداد يحيدي شداايا 
بالي الرمم نفحدا  يداا البيد  تطدر  الو دود بالمدديل النبدوي وغوويدا ايدص موحدوظ 
بعدين القبدو  وتقريبلددا بكداد دحددرز قمدبا  السدبق و  دقددو  كداد ويدداا البيد  تندددي 

الددين وبيد  العميددان  لتزامدص بتسددمية الندوة البددديعي  تودى بيدد  الشديخ مددفي مقددم
موره بص من  ن  المديل مر انس امص ورقتص وبي  بديعيتي دقو  ايص تن النبي بد  
غوو إلى السبر الطباق سره وتاد والوي  لم ي ف  بمبحلم ياا المودو يدرخص تنددل 

نبدي اسدتحا  تقد  بانتظامص اي سو  المدابل النبوية ك  غوو ا نص لدو كدان ادي غيدر ال
وتادة ونعوا باا من نسبتص إلى غيرل ا نلدا تدؤدي إلدى الكفدر المحد  وحمدرل ادي 
النبي متفق تويص تقد  ونقد  وقدولي تندد نظدم يداا الندوة بد  غودو ويعودم طالدب يداا 
العوم طريدق سدوو  األدب ويداا البيد  مدن خ مدا  المددابل النبويدة انر دو هللا دن 

  دتومتشمونا بركة ممدوحص وهللا
اكر ابت ف المعنى مر المعنى سدل  شدديد لدص بدالمعنيين بددا تد لف ادي العطدا والددين 
لوعظم ياا النوة ويو ابت ف المعنى مر المعنى حربان ااألو  ادي ا مدط ح يدو 
دن يشتم  الك م توى معنى معص دمران دحديما م بم واةخر بخ اص ايقرنص بالم بم 

ي الطيدب المتنبدي ادالعرب مندص مدر الكددري طدابرة والدروم واستشلدوا تويص بقو  دبد
طابرة منص مر الح   وقالوا إن تقوية المعنى األو  مناسبة القطا الكدري مر العرب 
ألنص ي بملم بنزولص اي السل  من األر  وينفر من العمران ويست ن  بالملمدص و  

ناسدبة الح د  مدر الدروم يقرب العمران إ  إاا زاد بص العطف وق  المات ادي البدر وم
دنلا تسدكن ال بدا  وتندز  ادي المواحدر المعروادة بالشد ر والحدرب الثداني يدو دن 
يشتم  الك م توى معنى وم بمين لص ايقرن بلما ما  قترانص مزية واستشدلدوا تودى 
ياا الحرب الثاني بقو  دبي الطيب المتنبي ديحا وقف  وما اي المو  شد  لواقدف 
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ويددو نددابم تمددر بدد  األبطددا  كومددى يزيمددة وو لدد  وحدداح  ك ندد  اددي  فددن الددرده
وثمر  باسم وقالوا إن ت ز ك  من البيتين ي بم ك  من المددرين ومدا اختدار الد  

 الترتيب إ 
ألمددرين دحددديما دن قولددص ك ندد  اددي  فددن الددرده ويددو نددابم تمثيدد  السدد مة اددي مقددام 

احبص ايدص بدالل   العطب وللاا قدرر لدص الوقدوف والبقدات ادي موحدر يقطدر تودى مد
دنسب من  عوص مقررا لثباتص ادي حدا  يزيمدة األبطدا  والثداني دن ادي تد خير التتمديم 
بقولددص وو لدد  وحدداح وثمددر  باسددم تددن ومددف الممدددوح بوقواددص الدد  الموقددف 
وبمدرور دبطالددص كومددى بددين يديددص مددا يفددو  بالتقددديم ولعمددري إن الحددرب الثدداني مددن 

الحدرب األو  ودوقدر ادي القودوب ودقدرب إلدى ابت ف المعنى مدر المعندى دبددة مدن 
مواقر الاوق وتويص نظم  بيد  بدديعيتي ويد تي الكد م تويدص ادي موحدعص ولكدن يندا 
نكتة تزيد بدير الحرب الثاني إيحداحا وترشدل قمدد المتنبدي ادي ترتيبدص الداي تقددم 
تويدص الكد م حكدي دن سديف الدولدة بدن حمدددان ممددوح المتنبدي قدا  تندد إنشدادل إيددال 

اين البيتين يا دبا الطيب قد انتقدنا توي  كما انتقد توى امرهت القي  اي قولص ك ني ي
لم دركب  وادا لمارة ولم دتبطن كاتبا اا  خوخدا  ولدم دسدب  الدزق الدروي ولدم دقد  
لخيوي كري كرة بعد إ فا  اقا  المتنبي ديلا األمير إن مل دن البزاز دتودم بدالثوب 

توى امرهت القي  وتوي ا ن امرد القي  دحب دن يقرن من حابكة اقد مل ما انتقد 
الش اتة بالواة اي بي  واحد ويو األو  وقد وقر مث  يداا ادي الكتداب العزيدز ويدو 
قولص تعالى إن لد  دن   ت دوة ايلدا و  تعدره ودند    تظمد  ايلدا و  تحدحى ا ندص 

مي  ندوة المنفعدة تعالى لم يراة ايص مناسبة الري بالشبر وا ستظ   بالوب  اي تح
ب  راتى مناسبة الوب  لوشبر ادي حا دة اأنسدان إليدص وتددم اسدتمنابص تندص ومناسدبة 
ا ستظ   لوري اي كونلما تابعين الوب  والشبر قو  ودما  واب المتنبدي تدن قدو  
امرهت القي  ك ني لم دركب  وادا لمارة ولم دتبطن كاتبا اا  خوخا  الو ا اتندان 

دنواة البدير العالية وقد تقدم وبي  الشيخ مفي الددين الحودي ادي  بعينص ويو نوة من
بديعيتص توى يداا الندوة قولدص مدن مفدرد بمدرار السديف منتثدر ومدروج بسدنان الدرمل 

 منتظم
قد كثر تكرار القو  ب ن المراد من بي  البديعية دن يكون شدايدا تودى نوتدص وإن لدم 

ال  النوة وبي  الشيخ مفي الددين يكن مالحا لوت ريد لم يمل ا ستشلاد بص توى 
الحوي ينا غير مالل لوت ريد وتدم م حص لوت ريد يو الاي تقدل وح ب إيحداح 
معنال تن مواقر الاوق والعميان ما نظموا ياا النوة ادي بدديعيتلم وبيد  الشديخ تدز 
الدددين المومددوي اددي بديعيتددص يقددو  ايددص تددن النبددي او معنيددين بمددحب والعدددا ابتوفددا 

دشدلب البدازي كدالرخم قود  إن يداين المعنيدين لشددة العقدادة دتعبد  الفكدر  لوخوف ما
ايلما توى دن يتحل لي منلما معنى اع ز  تن ال  وهللا دتوم وبي  بديعيتي دقو  
ايص تن النبدي سدل  شدديد لدص بدالمعنيين بددا تد لف ادي العطدا والددين لوعظدم وقدد تقددم 

ثاني لكوندص دبددة ودوقدر ادي الداوق قولي إن بي  بديعيتي منظوم اي سو  الحرب ال
من الحرب األو  ويو دن يشتم  الك م توى معنى وم بمين ايقدرن بلمدا مدا ي بدم 
ويظلدر باقتراندص مزيدة اسدلولة النبدي قرنتلدا بالعطدات وناييد  بلدال الم تمدة وشددتص 
قرنتلا بالدين لعظمص ا كرم بلا م تمة وشرف قران وقد ورد نص الكتاب بال  ادي 
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تعالى محمد رسو  هللا والاين معص دشدات توى الكفار رحمدات بيدنلم وقدولي ادي  قولص
 القااية لوعظم بعد ثبو  الشدة لودين اي غاية التمكين وهللا دتوم

اكر نفي الشيت ب ي ابص   ينتفى الخير من إي ابص دبدا و  يشين العطا بدالمن والسد م 
ي ظاير ك مص وينفي ما يو مدن سدببص نفي الشيت ب ي ابص يو دن يثب  المتكوم شيبا ا

م ازا والمنفي اي باطن الك م حقيقدة يدو الداي دثبتدص كقولدص تعدالى مدا لوظدالمين مدن 
حميم و  شدفير يطداة اد ن ظداير الكد م نفدي الداي يطداة مدن الشدفعات والمدراد نفدي 
ف الشفير مطوقا وكقولص تعالى   يس لون الندا  إلحاادا اد ن ظداير الكد م نفدي األحدا

اي المس لة والباطن نفي المس لة بتة وتويص إ ماة المفسرين واكر ابدن دبدي األمدبر 
اي كتابص المسمى بتحرير التحبير دنص منقو  تن ابدن تبدا  رحدي هللا تنلمدا ويداا 
يو الحدد الداي قدررل ابدن رشديق ادي العمددة ا ندص قدا  نفدي الشديت ب ي ابدص إاا ت موتدص 

واستشدلد تويدص بقدو  زييدر بد ر  خد ت   يسدد و د  باطنص نفيدا وظدايرل إي ابدا 
وميديا توي ومعروادي بلدا غيدر منكدر ا ثبد  للدا ادي الظداير ومديدا ومدرادل ادي 
الباطن دن لي  للا وميد ايسد ودلطدف مدا رديد  مدن شدوايد يداا الندوة دتندي نفدي 

 الشيت ب ي ابص قو  مسوم بن الوليد
لكح  ا ن ظاير الك م نفي تبدق   يعبق الطيب خديص ومفرقص و  يمسل تينيص من ا

الطيددب ومسددل الكحدد  والمددراد نفددي الطيددب والكحدد  مطوقددا ومثوددص قددو  دبددي الطيددب 
المتنبي دادي ظبات ا ة ما تدران بلدا محدم الكد م و  مدبم الحوا يدب و  بدرزن 
مددن الحمددام مابوددة دوراكلددن مددقي   العراقيددب اظدداير الكدد م تدددم بددروزين مددن 

ا  والمراد اي باطن الك م تددم الحمدام مطوقدا اد نلن تربيدا  الحمام توى تو  الليب
كظبات الف ة وللاا قا  او الرمة باا يا ظبيا  قون لنا لي ي منكن دم ليوى من البشر 
والقمد دن حسنلن لم يفتقر إلى تمنر و  إلدى نظريدة بددخو  الحمدام وبيد  الشديخ 

نفدي الشديت ب ي ابدص يقدو  ايدص  مفي الدين الحوي اي بديعيتدص تودى يداا الندوة دتندي
تن النبي   يلدم المن منص تمر مكرمة و  يسوت داال نف  مدتلم اظداير الكد م ادي 
بي  الشيخ مفي الددين الحودي دن النبدي   يتبدر المكرمدة بمدن وحاشدال مدن الد  و  
يمدر منص لنف  متلم إساتة والمراد اي الباطن نفي المن واأسداتة مطوقدا اد ن مقدام 

ي اي الكرم والحوم اوق ال  والعميدان لدم ينظمدوا يداا الندوة ادي بدديعيتلم وبيد  النب
الشيخ تز الدين غفر هللا لص يقو  ايص تن النبي لدم يندف امدا ب ي داب المدديل اتدى إ  
وتاقددد  ايددص الدددير بالسددوم يدداا البيدد  لددي  لددص تعوددق بلدداا النددوة ادد ن مشددايخ البدددير 

م تختودف بحدرف بد  ال ميدر قدالوا نفدي الشديت تواردوا اي حدل توى تبارة واحددة لد
ب ي ابدص يدو دن يثبدد  المدتكوم شدديبا ادي ظدداير ك مدص وينفدي مددا يدو مددن سدببص م ددازا 

 والمنفي اي باطن الك م حقيقة يو
الاي دثبتص ودوردوا توى ال  ما تقددم مدن شدوايد القدرآن العظديم والشدوايد الشدعرية 

بي  الشيخ تدز الددين غفدر هللا لدص لمعدة التي زاد  النوة إيحاحا ولم يتحل لي اي 
استحدديت بلددا اددي ظومددة يددال العقددادة إلددى تقريددر يدداا النددوة اددي البيدد  المدداكور اوددم 
يسعني غير النظر اي شرحص او دتدص قدد قدا  مدا نفدي الدام ب ي داب المدديل كدريم إ  
ود وكان النبي قد تاقد الدير بالسوم توى ال  المعنى قب  الاي اع  ياا الفع  المحمد

ا نص يو األم  اي األسباب الخيرية  ميعلا اما توم  مدا مدرادل ادي الدنظم و  ادي 
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الشدرح و  ديددن اسددتقر نفددي الشديت ب ي ابددص وهللا دتوددم وبيدد  بدديعيتي دقددو  ايددص تددن 
النبدي   ينتفددي الخيددر مددن إي ابدص دبدددا و  يشددين العطددا بدالمن والسدد م الدداي دقولددص إن 

ص تمني تن التطوي  اي شرحص وسلولة م خا الندوة محاسن ياا البي  ببركة ممدوح
منص لم تفتقر إلى زيادة إيحاح وما دحقص ينا بقو  القاب  وقد ظلر  ا  تخفدى تودى 

 دحد إ  توى دكمص   يعرف القمرا
اكر اأيما  لو ود اي السير إيما  إليص وكم حبا األندام بدود غيدر منمدرم يداا الندوة 

قا  دوغ  اي المسير إاا بوم غاية قمدل بسدرتة وللداا م خوا من إيما  السير ا نص ي
قو  لو ود اي السير إيما  إليص ومعنى ال  دن المتكوم دو الشاتر إاا انتلى إلى آخر 
القرينة دو البي  استخرج س عة دو قااية يريد معنى زابدا دو ك  منلما اك ن المتكوم 

م مدرادل ايدص إلدى زيدادة تدن دو الشاتر قد ت اوز حدد المعندى الداي يدو آخدا ايدص وبود
الحد وياا النوة مما ارتص قدامة واسرل ب ن قا  يو دن يستكم  الشداتر معندى بيتدص 
بتمامص قب  دن يد تي بقاايتدص اد اا دراد اأتيدان بلدا ليكدون الكد م شدعرا داداد بلدا معندى 
زابدددا توددى معنددى البيدد  كقددو  اي الرمددة قددف العددي  اددي اثددار ميددة واسدد   رسددوما 

الردات المسوس  اتم ك مص قب  القااية اوما احتداج إليلدا داداد بلدا معندى زابددا ك خ ق 
وكال  منر اي البي  الداي بعددل حيدث قدا  دظدن التدي ي ددي تويد  سدؤاللا دموتدا 
كتبديد ال مان المفم  ا نص تم ك مص بقولدص كتبديدد ال مدان واحتداج إلدى القاايدة اد تى 

 لم يحم  انتلى بما يفيد معنى زابدا ولو لم ي   بلا
والفرق بين اأيما  والتتميم دن التتميم ي تي إلدى المحتداج ايتممدص كقدو  الشداتر وقدد 
تقددم دندا  إاا لدم يقبد  الحدق مدنلم ويعطدول غداروا بالسديوف القواحدب اد ن المعندى 
بدون قولص ويعطول ناقص واأيما    يرد إ  تودى المعندى التدام ايزيددل كمدا  ويفيدد 

دا غيدر دن بدين اأيمدا  والتكميد  ت اابدا يكداد دن يندتظم كد  منلمدا ادي ايص معنى زابد
سو  اةخر ولكن ردي  النا  قد سوموا إلى قدامة ما اختارل وارتص ينا امشدي  مدر 
النا  واستشلدوا توى اأيما  بقولدص تعدالى داحكدم ال ايويدة يبمدون ومدن دحسدن مدن 

لى ومن دحسن مدن هللا حكمدا ثدم احتداج هللا حكما لقوم يوقنون ا ن الك م تم بقولص تعا
الك م إلى ااموة تناسب القرينة األولى اوما دتى بلا داداد معندى زابددا قود  ولعمدري 
لو طوب التكمي  حقص مدن يداا الشدايد لدم يمنعدص الداوق السدويم ومثودص قولدص تعدالى و  

المددم تسددمر المددم الدددتات إاا ولددوا مدددبرين ادد ن المعنددى تددم بقولددص تعددالى و  تسددمر 
الدتات ثم دراد ويو دتوم إتمام الك م بالفاموة اقا  إاا ولدوا مددبرين وقدد حكدي تدن 
األمدمعي دندص سدب  مدن دشدعر الندا  اقددا  الداي يد تي إلدى المعندى الخسدي  اي عوددص 
بوفظص كثيرا وينقحي ك مص قب  القااية ا ن احتاج إليلا دااد معنى زابدا اقي  لص نحدو 

واب المعاني ويو امرؤ القي  حيث قدا  كد ن تيدون الدوحف من اقا  نحو الفاتل ألب
حو  خبابنا ودرحونا ال زة الاي لم يثقب ومثوص قو  زيير ك ن اتا  العلن ادي كد  
منز  نزلن بص حب الفنا لم يحطم اك م امرهت القي  انتلى إلى ولص ال دزة وزيدادة 

لددا مدن المحاسددن المعندى ادي قولددص الداي لدم يثقددب و  يخفدى توددى حدااق األدب مدا اي
 ومعنى قو  زيير انتلى اي

ك مص إلى قولص حب الفنا وزيادة المعنى اي قولدص لدم يحطدم ايلدا نكتدة بديعيدة غريبدة 
ودنا داكريا ينا تنبيلا توى ما قررل األممعي ومدا اا  إ  دن زييدرا شدبص مدا تفتد  
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ات يدو من العلن بحب الفنا والفنا شد ر ثمدرل حدب دحمدر وايدص نقدط سدود وقدا  الفدر
تنب الثعوب اوما قا  زييدر بعدد تمدام معندى بيتدص لدم يحطدم دراد دن يكدون حدب الفندا 
محيحا ألنص إاا كسدر ظلدر لدص لدون غيدر الحمدرة وقدا  ابدن دبدي األمدبر ادي كتابدص 
المسمى بتحرير التحبير ولقد دحسن ابن المعتز اي إيمالص بقولص  بن طباطبدا العودوي 

و تمدص المسدوم ا ندص تحيد  تودى المسداواة بد ن قدا  ونحدن ا نتم بنو بنتص دوننا ونحن بن
بنو تمص المسوم والك م تم قب  اأتيان بالقااية اوما دتى بلا داداد  معندى إا   طريدق 
لص إلى التفحي  بزيادة اي حسن ال د والاي وقر اتفداق البدديعيين تويدص دن دتظدم مدا 

را لتد تم اللدداة بدص ك ندص قو  الخنسات دخ  مدخر وإن مدخ وقر اي ياا الباب ودبوم
توم اي ردسص نار ا ن معنى  موة البي  كام  دون القااية او وديا زيادة لم تكن لدص 
قبولا ويال المردة لم تر  ألخيلا دن ي تم بص  لدا  الندا  حتدى  عوتدص يد تم بدص دبمدة 
النا  وياا تتمديم ولدم تدر  تشدبيلص بدالعوم ويدو ال بد  المرتفدر المعدروف باللدايدة 

 عو  اي ردسص نارا ويع بندي مدن دمثودة يداا الندوة ادي شدعر المتد خرين قدو  حتى 
الباخرزي من قميدة دنا اي اؤاد  اارم طراد  نحدول ترندي اقود  للدا وديدن ادؤادي 
ومثوص قو  اةخر تع ب  من حنى  سمي اقو  للا توى يوا  اقال  تنددي الخبدر 

النبدي كد ن مدرآل بددر غيدر وبي  الشيخ مفي الدين الحوي اي بديعيتص يقو  ايدص تدن 
 مستتر وطيب ريال مس  غير مكتتم

اأيما  مر الشيخ مفي الدين اي غير مسدتتر وغيدر مكتدتم والعميدان مدا نظمدوا يداا 
النوة اي بديعيتلم وبي  الشيخ تز الدين الموموي اي بديعيتدص يقدو  ايدص تدن النبدي 

عمدم قدا  الشديخ دحح  دتاديص اي األقطار طابرة ودوغو  ادي اللدوه خوادا مدر ال
تز الدين غفر هللا لص اي شرحص إن اأيما  الاي دااد اي بيتص معنى زابددا بعدد تمامدص 
قولددص خواددا مددر العمددم واكددر دن العمددم يددي ال ددوارح مددن الطيددور التددي تفددرخ اددي 
العوالي وهللا دتوم وبي  بديعيتي دشدير ايدص إلدى النبدي بقدولي لو دود ادي السدير إيمدا  

م بود غير منمرم امعنى بيتي انتلى إلى قولي تنص حبا األنام بدود إليص وكم حبا األنا
ولما قو  بعد ال  غير منمرم إشارة إلدى ود النبدي ظلدر لدي مدن زيدادة المعندى مدا 

 دقام قواتد بيتي وم  الدنيا بل ة بمحاسن المفا  النبوية وهللا دتوم
و طفد  غيدر مدنفطم اكر التلايب والت ديب تلايب ت ديبص قد زادل تظما اي ملددل ويد

نوة التلايب والت ديب ما قدرروا لدص شدايدا يخمدص ألندص ومدف يعدم كد  كد م مدنقل 
تددرداد النظددر اددي الكدد م بعددد تموددص والشددروة اددي تلايبددص  محددرر ويددو تبددارة تددن

وتنقيحص نظما كان دو نثرا وتميير ما ي ب تمييدرل وحداف مدا ينبمدي حاادص وإمد ح 
غريبص وإترابص وتحريدر مدا يددق مدن معانيدص  ما يتعين إم حص وكشف ما يشك  من

وإطراح ما يت ااى تن محا ر الرقة من غويظ دلفاظص لتشرق شدمو  التلدايب ادي 
سددمات ب غتددص وترشددف األسددماة توددى الطددرب رقيددق سدد اتص ادد ن الكدد م إاا كددان 
مومدواا بالملداب منعوتددا بدالمنقل تود  رتبتددص وإن كاند  معانيدص غيددر مبتكدرة وكدد  

يص لو كان موحدر يدال الكومدة غيريدا دولدو تقددم يداا المتد خر وتد خر يداا ك م قي  ا
المتقدم دو لو تمم ياا النقص بكداا دو لدو تكمد  يداا الومدف بكداا دو لدو حداا  يدال 
الوفظة دو لو اتحل ياا المقمد وسل  ياا المطوب لكان الك م دحسن والمعنى دبدين 

والت ديدب وكدان زييدر بدن دبدي  كدان الد  الكد م غيدر مندتظم ادي سدو  ندوة التلدايب
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سدومى معرواددا بددالتنقيل والتلددايب ولددص قمددابد تعدرف بالحوليددا  قيدد  إنددص كددان يددنظم 
القميدة اي دربعدة دشدلر ويلدابلا وينقحلدا ادي دربعدة دشدلر ويعرحدلا تودى تومدات 
قبيوتص اي دربعة دشلر ويروه دنص كان يعم  القميدة اي شدلر وينقحلدا ويلدابلا ادي 

و   ددرم دنددص قومددا يسددقط منددص شدديت وللدداا كددان اأمددام تمددر بددن دحددد تشددر شددلرا 
الخطدداب رحددي هللا تنددص مددر   لتددص اددي العوددم وتقدمددص اددي النقددد يقدمددص توددى سددابر 

 الفحو  من طبقتص وما دحسن ما دشار دبو تمام إلى التلايب بقولص
خايا ابنة الفكدر الملداب ادي الدد ى والويد  دسدود رقعدة ال وبداب ا ندص خدص تلدايب 

لفكددر بالددد ى لكددون الويدد  تلدددد ايددص األمددوا  وتسددكن الحركددا  ايكددون الفكددر ايددص ا
م تمعا ومرآة التلايب ايص مقيوة لخوو الخاطر ومفات القريحة   سيما وسدط الويد  
والنف  قد دخا  حظلا من الراحة بعد ني  قسطلا من النوم وخف تويلا ثق  المداات 

لت ليف منبسطا ومدا قددموا وسدط الويد  ومل اينلا ومار مدريا منشرحا وقوبلا با
اي الت ليف توى السحر مر ما ايص من رقة اللدوات وخفدة المداات ودخدا الدنف  سدلملا 
من الراحة إ  لما يكون ايص من انتبال دكثر الحيوان الناطق وارتفاة معظم األموا  
 و ر  الحركا  وتقشر الظومات بط بر األحوات وبدون ال  ينقسم الفكدر ويشدتم 
القوب ووسط الوي  خا  مما اكرنال وللاا خص دبو تمام تلايب الفكدر بالدد ى تداد  
تن الطراين لما ايلما من الشواغ  الماكورة وحك  الثقا  تن دبي تبادة البحتري 
الشاتر قا  كن  اي حداثتي دروم الشعر وكن  در در ايدص إلدى طبدر سدويم ولدم دكدن 

حتدى قمدد  دبدا تمدام وانقطعد  إليدص  وقف  لدص تودى تسدلي  م خدا وو دول اقتحداب
واتكو  اي تعريفص تويص اكان دو  ما قا  لي يا دبدا تبدادة تخيدر األوقدا  ودند  قويد  
اللموم مفر من المموم واتوم دن العادة اي األوقا  إاا قمدد اأنسدان تد ليف شديت 
دو حفظص دن يختار وق  السحر وال  دن الدنف  تكدون قدد دخدا  حظلدا مدن الراحدة 

لا من النوم وخدف تنلدا ثقد  المداات ومدفا مدن دكثدر األبخدرة واألدخندة  سدم وقسط
اللوات وسكن  المماغم ورق  النسابم وتمن  الحمابم وإاا شدرت  ادي التد ليف تمدن 
بالشعر ا ن المنات محدمارل الداي ي دري ايدص وا تلدد ادي إيحداح معانيدص اد ن درد  

ايص من بيان المبابة وتو ر الكقبة التشبيب اا ع  الوفظ رقيقا والمعنى رشيقا ودكثر 
وقوددق األشددواق ولوتددة الفددراق والتعودد  باستنشدداق النسددابم وغنددات الحمددابم والبددروق 
ال معة والن وم الطالعة والتبرم من العاا  والوقدوف تودى األطد   وإاا دخدا  ادي 
مدددح سدديد ا شددلر مناقبددص ودظلددر مناسددبص ودريددب مددن تزابمددص ورغددب اددي مكارمددص 

لدددو  مدددن المعددداني وإيدددا  دن تشدددين شدددعر  بالعبدددارة الرديدددة واأللفددداظ واحدددار الم 
الوحشية وناسب بين األلفاظ والمعاني اي ت ليف الك م وكن ك ن  خياط تقدر الثيداب 

 توى مقادير األ سام وإاا تارح  الح ر ا رح نفس  و  تعم  إ  ودن  اارغ
حسن الدنظم و مودة الحدا  دن القوب و  تنظم إ  بشلوة ا ن الشلوة نعم المعين توى 

تعتبددر شددعر  بمددا سددوف مددن دشددعار الماحددين امددا استحسددن العومددات ااقمدددل ومددا 
استقبحول اا تنبص انتل  ومية دبي تمام ودورد الع مة زكي الددين بدن دبدي األمدبر 
اددي كتابددص المسددمى بتحريددر التحبيددر ومددية لنفسددص دورديددا ديحددا توددى نددوة التلددايب 

ما يو ال بق بالحا  ودوللا ينبمي ل  ديلا الراغب اي العمد   والت ديب ااختر  منلا
الساب  تدن دوحدل السدب  دن تحمد  المعندى قبد  الشدروة ادي الدنظم والقدوااي قبد  
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األبيددا  قودد  ويدداا مددايبنا ثددم قددا  ابددن دبددي األمددبر و  تكددرل الخدداطر توددى وزن 
عب مخمدوص وروي مقمدود وتددوخ الكد م ال دز  دون الددرا  والسدل  دون المدد

والعدداب دون المسددتكرل والمستحسددن دون المسددتل ن و  تعمدد  نظمددا و  نثددرا تنددد 
المو  ا ن الكثير معص قوي  والنفي  معص خسي  والخواطر ينابير إاا رادق بلدا  مد  
وإاا كثر استعماللا نزح  واكتب ك  معنى يسنل وقيدد كد  اابددة تعدر  اد ن نتداب  

م تقيدديا شدرد  وندد  وإن لدم تسدتعطف األاكار كومعدة البدرق ولمحدة الطدرف إن لد
بالتكرار تويلا مد  والترنم بالشعر مما يعين تويص اقدد قدا  الشداتر وتمدن بالشدعر 
إما كن  قابوص إن المنات لقو  الشعر محمار وقد يك  خداطر الشداتر ويعمدى تويدص 
الشعر زمانا كما روي تن الفرزدق دندص قدا  لقدد يمدر تودي زمدان وقودر حدر  مدن 

يون توي من دن دقو  بيتا واحدا وإاا كان كال  ااتركص حتى ي تي  تفدوا دحراسي د
وينقاد إليد  طوتدا وإيدا  وتعقيدد المعداني وتقمدير األلفداظ وتدوخ حسدن النسدق تندد 
التلايب ليكون ك م  بعحص آخدا ب تنداق بعد  وكدرر التنقديل وتداود التلدايب و  

نظر انتلى قو  ويداا لعمدري يدو يخرج تن  ما نظمتص إ  بعد تدقيق النقد وإمعان ال
المددراد مددن النددوة الدداي نحددن اددي شددرحص دتنددي نددوة التلددايب والت ديددب   كقددو  

 الفرزدق وما مثوص اي النا  إ  مموكا دبو دمص حي دبول يقاربص
اد ن الممدددوح إبددراييم بددن يشددام المخزومددي خددا  يشددام بددن تبددد المودد  ودمددا التقددديم 

يد  اد ن تقدديرل ومدا مثودص ادي الندا  حدي يقاربدص إ  والت خير افدي قولدص ومدا مثودص الب
مموكا دبو دمص دبول وسدوو  طريدق التعقيدد ادي قولدص دبدو دمدص دبدول وكدان ي زيدص قولدص 
 ددل ويدداا لعمدري يددو التعقيددد الداي بينددص وبدين التلددايب والت ديددب الداي قررنددال بعددد 

ي  لددص شددايد المشددرقين وقددد تقدددم قددولي إن البددديعيين د معددوا توددى دن يدداا النددوة لدد
يخمص ألنص ومف يعم ك  ك م منقل ااختمر  الشوايد ليظلر لومت م  من دحدرز 
قمبا  السبق من نظام البديعيا  اي ياا النوة دتني التلايب والت ديب ولكن ردي  
الع مة زكي الدين بن دبي األمبر قد استحسن من الشوايد ال بقدة بلداا الندوة قدو  

  تمنى تويلا حويلا طربا بلا وااح  اقوندا يدال الروحدة القاحي السعيد بن سنا المو
مشتقة من المنات حمد  بلدا  المنا قا  وقولص محيل لو لم تقدم اي مدر البي  لفظة

اددي البيدد  مددن الرونددق مددا   يحسددن بدددونلا وكددان البيدد  خاليددا مددن التلددايب ادد ن 
العيدوب بو وديا حم  اي بيتص تمدير وت ني  وابت ف وتلايب وانتفى تندص مدن 

تدم ا بت ف وقوق القااية وبدال  تقددم التلدايب ا ندص لدو قدا  زيد  بد زايير ال مدا  
وحسنلا وااح  اقونا يال الروحة المنا وبي  الشيخ مفي الددين الحودي ادي بديعيتدص 
توى يداا الندوة يقدو  ايدص تدن النبدي يدو النبدي الداي آياتدص ظلدر  مدن قبد  مظلدرل 

نني لم دكثر من شوايد ياا الندوة إ  ليظلدر ايدص مدن لونا  اي القدم قد تكرر قولي د
دحرز قمبا  السبق من نظام البديعيا  والعميان لم ينظموا ياا النوة ادي بدديعيتلم 
وبي  الشديخ تدز الددين المومدوي ادي بديعيتدص يقدو  ايدص تدن النبدي وهللا يابدص طفد  

النبي تلدايب ت ديبدص وددبص اوم يح  يديص الزاكي ولم يرم وبي  بديعيتي دقو  ايص تن 
 قد زادل تظما اي ملدل ويو طف  غير منفطم

ياا البي  يشتم  ببركة من ددبص ربص ا حسن ت ديبص ويو الممدوح توى تشدرة دندواة 
مددن البدددير دوللددا النددوة الدداي يددو شددايد تويددص ويددو التلددايب والت ديددب وا نسدد ام 
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مكددين واأيمددا  وا بددت ف والسددلولة والتوريددة بتسددمية النددوة والتتمدديم والتكميدد  والت
والمبالمدة ولددو  الخدوف مددن اأطالدة لدداكر  كد  نددوة ادي موحددعص ولكدن اددي نظددر 

 دمحاب الاوق السويم من تومات ياا الفن ما يمني تن ال  وهللا دتوم
اكر ما   يستحي  با نعكا  بحر واو ددب بدا واو رحب لم يستح  بانعكا  ثاب  

ودوب والمسدتوي وسدمال السدكاكي مقودوب الكد  وترادص القدم ياا النوة سمال قوم المق
الحريري اي مقاماتص بما   يستحي  با نعكا  ويو دن يكون تك  البيد  دو تكد  
شددطرل كطددردل ويدداا النددوة دتنددي مددا   يسددتحي  با نعكددا  غايتددص دن يكددون رقيددق 

زيدز األلفاظ سل  التركيب منس ما اي حالتي النثر والنظم و دات مندص ادي الكتداب الع
كددد  ادددي اوددد  و وربددد  اكبدددر ومدددن الكددد م الددداي رق لفظدددص در  خحدددرا ودورد 
الحريددري اددي مقاماتددص سدداكب كددا  وزاد اددي العدددة كبددر ر ددات د ددر ربدد  وزاد اددي 
العدة ديحا اقا  لا بك  مؤم  إاا لم ومو  با  قود  يداا الكد م الداي زاد الحريدري 

يخددف توددى الحددااق  اددي تدددة كوماتددص مددحيل التركيددب اددي طددردل وتكسددص ولكددن لددم
ودمحاب الس ايا الرقيقة دن التكوف طدوق  يددل بطدوق العقدادة واكدروا دن الع مدة 
القاحددي اددتل الدددين بددن الشددليد مدداحب ديددوان اأنشددات الشددريف بالشددام المحددرو  
تممدل هللا برحمتص ورحوانص ومد  ادي تركيدب يداا الندوة إلدى دكثدر مدن يدال العددة 

لدد  وإنمددا مو نددا المقددر األشددرف القاحددوي ولكددن مددا وقفدد  لددص توددى شدديت مددن ا
النامددري محمددد بددن البددارزي ال لنددي الشددااعي مدداحب دواويددن اأنشددات الشددريف 
بالممال  المحروسة اأس مية تظم هللا تعالى ش نص دخبر المموو  دنص وقدف تودى مدا 

 نثرل القاحي
العقدادة وقدد اتل الدين المشار إليص اي يداا الندوة قبد  تيمورلند  واكدر دندص ادي غايدة 

تقدم القو  وتقرر دن المراد من تركيب ياا النوة نثرا كان دو نظما غير كثرة العدد 
والمبرز ايص يو الاي ي تي بص رقيق األلفاظ سدل  التركيدب رااد  ادي حود  ا نسد ام 
وممن استوتب يال الشروط اي ك م منثور مو نا قاحي القحاة شرف الدين شيخ 

ل لنددي الشددااعي نددور هللا حددريحص بقولددص سددور حمددال بربلددا اأسدد م ابددن البددارزي ا
محرو  ومن المايا  ديحا اي ياا النوة قو  العماد الكاتب وقد مر تويدص القاحدي 
الفاح  راكبا سر ا  كباب  الفر  ا  ابص الفاحد  تودى الفدور وقدد تودم القمدد دام 

اي تعظددم آ  تدد  العمدداد وقددا  الحريددري اددي المقامددا  إن دحببدد  دن تددنظم اقدد  لودد
درم  إاا ترا وراة إاا المرت دسا قو  ويداا الدنظم ديحدا   يخفدى دندص يت دااى تدن 
الرقة بمويظ لفظص ومن الشوايد المقبولة توى ياا النوة ادي الدنظم قدو  الشداتر تد  
تنم قرب  دتد آمنا إنما دتد كبرق منت در ومنلدا درايدن نادمندص ليد  للدو ويد  لديولن 

تويص اأ ماة دن دبوم الشوايد توى ياا النوة الاي اسدتوتب  مدان نلارا والاي وقر
ناظمص ايص الشروط التي تقدم اكريا قدو  القاحدي األر داني مودتدص تددوم لكد  يدو  
وي  ك  مودتص تدوم ومثا  شطر البيد  الداي نسد   دبيدا  البدديعيا  تودى منوالدص 

عية توى ياا الندوة يد  درانا األص ي   دنارا وبي  الشيخ مفي الدين الحوي اي بدي
من ينم بحب من ينم لص بمدا رمدول كمدن لدم يددر كيدف رمدى قود  الشديخ مدفي الددين 
الحوي غفر هللا لص غير مشكور اي نظم ياا البي  ا ن الطرد والعك  لدم يد   بدص إ  

 اي الشطر األو  ويو غير موتزم تسمية النوة ا ن تسمية

This file was downloaded from QuranicThought.com



 215 

ب  ددزتا كبيددرا مددن البيدد  ومددر تدددم يدداا النددوة بمددا   يسددتحي  با نعكددا  تسددتوت
التزامص بشيت من ال   ات بيتص اي غاية العقادة ولظومة تقادتص لم يودل لدي ايدص لمعدة 
ايتده بلا إلى الم معنال ودت ب مدن الد  دن البيد  مبندي تودى مدديل النبدي والبيد  
 الاي قبوص من مثوص واراة الشاة كومص تن سمص بوسان مادق الرنم والبي  الاي بعددل
يدو النبدي الداي آياتددص ظلدر  مدن قبدد  مظلدرل لوندا  ادي القدددم ابيد  مدا   يسددتحي  
با نعكددا  بينلمددا د نبددي ونسددبص بعيددد مددن شددرف يدداين البيتددين المنتسددبين إلددى النبددي 
والعميدان لددم ينظمدوا يدداا الندوة اددي بدديعيتلم وبيدد  الشديخ تددز الددين المومددوي اددي 

عكدا  ادي سد يتص مددن دخدا طعدم معدط دخدا بديعيتص يقو  ايص تن النبي لم يسدتح  بان
ندم قو  الشيخ تز الدين رحمدص هللا تعدالى يعدار يندا إاا احت بد  تندص مسدال  الرقدة 
 لتزامص بتسمية النوة الاي استوتب  زتا كبيدرا مدن بيتدص وبيد  بدديعيتي دقدو  ايدص 
تن النبي بحر واو ددب بدا واو رحب لم يسدتح  بانعكدا  ثابد  القددم وقدد حبسد  

ان القوم ينا تن اأطناب اي انس ام ياا البيد  ورقدة دلفاظدص وتمكدين قاايتدص تومدا تن
 دن اي إنماف دمحاب الاوق السويم من دي  األدب ما يمني تن ال  وهللا دتوم

اكر التورية دومااص المر قد حو  بتورية  يدي وتقد لساني بعدد اا وامدي التوريدة 
لتوريددة دولدى اددي التسدمية لقربلددا مدن مطابقددة يقدا  للددا اأيلدام والتو يددص والتخييدر وا

المسدمى ألنلددا ممدددر وريدد  الخبددر توريددة إاا سددترتص ودظلددر  غيددرل كدد ن المددتكوم 
ي عوص وراتل بحيث   يظلدر ويدي ادي ا مدط ح دن يداكر المدتكوم لفظدا مفدردا لدص 
معنيان حقيقيان دو حقيقة وم دازا دحدديما قريدب ود لدة الوفدظ تويدص ظدايرة واةخدر 

يد ود لة الوفظ تويص خفية ايريد المتكوم المعنى البعيد ويوري تنص بالمعنى القريب بع
ايتويم السامر دو  ويوة دنص يريد القريب ولدي  كدال  وأل د  يداا سدمي يداا الندوة 

بدا  يدؤم  إيلاما ومث  ال  قو  دبي الع ت المعري وحرف كنون تح  رات ولم يكن
بي  تويم دنص يريد برات ودا  حرادي الل دات ألندص الرسم غيرل النقط امن سمر ياا ال

مدر بيتص بداكر الحدروف ودتبدر الد  بالرسدم والدنقط ويداا يندا يدو المعندى القريدب 
المتبددادر دو  إلددى ايددن السددامر والمددراد غيددرل ويددو المعنددى البعيددد المددوره تنددص 
ا بالقريددب ألن مددرادل بددالحرف الناقددة وبحددرف النددون تشددبيص الناقددة بددص اددي تقويسددل
وحموريا وبرات اسم الفات  مدن رده إاا حدرب الربدة وبددا  اسدم الفاتد  مدن د  
يدلو إاا راق اي السير وبالرسم دثر الدار وبالنقط المطر ومعندى يداا البيد  دن يدال 
الناقة لحعفلا وانحنابلا مث  نون تح  ر   يحرب ربتيلا ولم يراق بلا اي السير 

الرايددق ويددؤم بلددا دارا غيددر المطددر رسددملا  الددو غيددر دا  وقددد تقدددم دن الدددالي يددو
وا تماة يال األوماف دلي  توى حعف الناقة ألنلا لو كان  قوية لما احتا   إلى 
حرب ربتيلا وإلى الراق بلا مر شدة شوقص إلى ديار دحبابص وال  باتدث تودى شددة 

 السير
 خرين قددا  حددااق األدب تراكيددب التوريددة اددي يدداا البيدد  بالنسددبة إلددى ديبا ددة المتدد

وطد وة دلفداظلم وزخدارف بيددوتلم تسدتحق قدو  القابد  ومددا مثودص إ  كفدارغ حمددص 
خوي من المعنى ولكن يفرقر ألن يداا الندوة دتندي التوريدة مدا تنبدص لمحاسدنص إ  مدن 
ت خر من حااق الشعرات ودتيان الكتاب ولعمري إنلم بالوا الطاقدة ادي حسدن سدوو  

التوريدة مدن دغودى اندون األدب ودت يدا رتبدة  األدب إلى دن دخووا إليص من باب ا ن
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وسدحريا ينفددث اددي القوددوب ويفدتل بلددا دبددواب تطددف ومحبدة ومددا دبددرز شمسددلا مددن 
غيددوم النقددد إ  كدد  حددامر ملددزو  و  دحددرز قمددبا  سددبقلا مددن المتدد خرين غيددر 
الفحو  ومما يؤيد قولي ياا قو  الشيخ مد ح الددين المدفدي رحمدص هللا تعدالى ادي 

ابص المسمى بف  الختام تن التوريدة وا سدتخدام ومدن البددير مدا يدو ندادر ديبا ة كت
الوقددوة موحددق بالمسددتحي  الممنددوة ويددو نددوة التوريددة وا سددتخدام ا نددص نددوة تقددف 
األالام حسره دون غايتص تن مرامي المرام ندوة يشدق تودى المبدي و دودل مدن دي 

قارة إ  من تنحو الب غدة  باب  ات يمدو مقف    يفرغ يحبتص اارة و  يقرة بابص
نحول اي الخطاب وت ري ريحلا ب مرل رخات حيدث دمداب وقدا  الزمخشدري ويدو 
ح ة اي ياا العوم و  نره بابا اي البيان ددق و  دلطف من ياا الباب و  دنفر و  
دتون توى تعاطي ت وي  المشتبلا  من ك م هللا وك م نبيدص وكد م مدحابتص رحدي 

ين امدن الد  قولدص تعدالى الدرحمن تودى العدرف اسدتوه ألن ا سدتوات هللا تنلم د مع
توى معنيين دحديما ا ستقرار اي المكان ويو المعنى القريب الموره بدص الداي يدو 
غير مقمود ألن الحق تعالى وتقد  منزل تن الد  والثداني ا سدتي ت والمود  ويدو 

منص قو  النبدي حدين سدب  المعنى البعيد المقمود الاي وري تنص بالقريب الماكور و
اي م يبص تند خرو ص إلى بدر اقي  للم ممن دنتم اوم يدرد دن يعودم السداب  اقدا  مدن 
مات دراد دندا مخووقدون مدن مدات ادوره تندص بقبيودة يقدا  للدا مدات ومندص مدا روي تدن 
النبي دنص قا    يدزا  المندام طدابرا حتدى يقدص اد اا قدص وقدر افدي الكد م توريتدان 

فظة يقص ويحتم  ديحا دن يكون اي لفظة وقر تورية ثالثة ومنص قو  لفظة طابر ول
 دبي بكر رحي هللا تنص اي الل رة وقد

سب  تن النبي من ياا اقا  ياد يلدديني دراد دبدو بكدر رحدي هللا تندص ياديدا يلدديني 
إلددى اأسدد م اددوره تنددص بلددادي الطريددق ويددو الدددلي  اددي السددفر وكاندد  خددواطر 

توريددة بمعددز  وداكدداريم مددر مددحتلا مددا خيمدد  تويلددا بمنددز  المتقدددمين تددن نظددم ال
لكنلا ربما وقع  للم تفوا من غير قمد ألنلم توى ك  حا  و ة يداا الشدان وددلدة 
ياا الركب وقي  إن دو  من كشف غطاتيا و   ظومة إشدكاللا دبدو الطيدب المتنبدي 

رقاب الندا  بقولص برغم شبيب اارق السيف كفص وكانا توى الع   ممطحبان ك ن 
قالدد  لسدديفص رايقدد  قيسددي ودندد  يمدداني يريددد دن كددف شددبيب وسدديفص متنددااران ادد  
ي تمعان ألن شبيبا كان قيسيا والسيف يقا  لص يماني اوره بص تن الر د  المنسدوب 

دبدا الطيدب دو   إلى يمن ومعووم ما بين قي  ويمن من التناار قو  وك ن من قدا  إن
و  تمددرو بددن كوثددوم اددي معوقتددص تددن الخمددرة مددن كشددف غطددات التوريددة مددا لمددل قدد

مشعشددعة كددان الحددص ايلددا إاا مددا المددات خالطلددا سددخينا الشددايد ينددا اددي سددخينا ادد ن 
العرب كانوا يسخنون المات اي الشتات لشدة بردل ثدم يمز ونلدا بدص اسدخينا تودى يداا 
التقددير نعد  لمومدوف محداوف والمعندى ا حدحى شدرابا سدخينا ويداا يدو المعنددى 

المددوره بددص ويحتمدد  السددخات الدداي يددو تبددارة تددن الكددرم ويدداا يددو المعنددى القريددب 
البعيدد المددوره تنددص ومددراد الندداظم وممددا يؤيددد قددولي دنددص المددراد قددو  ال ددويري اددي 
المحاح قو  من قا  سخينا من السخونة نمب توى الحا  لي  بشديت اد ن المدراد 

نتدرة وإاا سدكر  اد نني المات ومز   بص طبندا وسدخينا ب موالندا كقدو  ت لما خالطلا
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مستلو  مالي وترحي واار لم يكوم والحص يو الزتفران توى دحدد األقدوا  ويدو 
 الاي شبص مفرتلا بص ا ن قي  سخا

محارتص يسخو ويسخو من اوا  الدواو اد  ي دوز دن يكدون سدخينا اعد  تودى يداا 
ب التقدددير ااأ مدداة تنددد ديدد  الومددة دنددص يقددا  سددخا يسددخا وسددخا يسددخو ويدداا مدداي

ال ويري اي المحاح وتوى ياا التقدير ااشترا  التورية اي سخينا مدحيل ممكدن 
من الو لين انتلى وكشف ديحا تن قنداة التوريدة ادي شدعرل النابمدة الدايباني بقولدص 
خي  ميام وخي  غير مابمة تح  الع اج ودخره تعو  الو مدا دراد بالمديام يلندا 

ودورد السدكاكي ادي المفتداح لوعدرب مدن  القيام ووره بقولص تعو  الو ما تن المديام
ياا الباب حمونايم طرا توى الديم بعدما خوعندا توديلم بالطعدان م بسدا دراد بالحمد  
توى الديم تقييديم ودويم بالركوب توى ديم الخيد  قود  وقبد  المتنبدي ديحدا بدزمن 
طويد  قددا  دبددو نددوا  اتندد  قوبددي محببدة و للددا بالحسددن منتقددب قددا  الشدديخ مدد ح 

ين المفدي اي كتابص المسمى بف  الختام تن التورية وا ستخدام امتحند  ببيد  الد
دبددي نددوا   ماتددة ممددن حاحددرتلم وااكددرتلم وتدداطيتلم كددؤو  األدب وتاشددرتلم 
ابعحدلم اسدتخرج منددص النكتدة وبعحدلم لددم د دد لدص إليلددا لفتدة وقدا  البحتددري وورات 

شددايد اددي قولددص تموددل ا نددص تسدددية الوشدداح مويددة بالحسددن تموددل اددي القوددوب وتعدداب ال
يحتم  دن يكون من المووحة التي يي حد العاوبة ويو المعندى القريدب المدوره بدص 
ويحتم  دن يكون من الم حة ويو المعنى البعيد الموره تنص وقدد تقددم مدن لوازمدص 

 توى  لة التبيين قولص موية بالحسن
شديدة العقادة والتكوف والد   ودما دبو الع ت ا نص دتى اي التورية بومعة خفية اأيمات

اي قولدص حدروف السدره  دات  لمعندى دردتدص برتندي دسدمات للدن وداعدا  إاا مددق 
ال د ااتره العم لوفتدى مكدارم   تخفدى وإن كداب الخدا  ال دد يندا مشدتر  بدين دبدي 
األب والسددعد ومددرادل السددعد والعددم مشددتر  بددين دخددي األب وال ماتددة مددن النددا  

  مشدتر  بدين دخدي األم والظدن ومدرادل الظدن قود  زحدوف ومرادل ال ماتدة والخدا
ياا البي  ديحدا   تخفدى إندص مكسدوف بددخان العقدادة ديدن يداا مدن قدو  الشديخ تقدي 
الدين السرو ي اي ال انب األيمن من خديا نقطة مس  اشتلي شملا حسبتص لمدا بددا 

لددين الددين خاللا و دتص من حسنص تملا ومثوص اي الوطف والظرااة قو  الشيخ تز ا
الموموي لحظ  من و نتلا شامة اابتسم  تع ب من حالي قال  قفوا واستمعوا ما 
 ره قد يام تمي الشيخ من خالي قو  وللاا وقدر اأ مداة تودى دن المتد خرين يدم 
الاين سموا إلى داق التورية ودطوعدوا شموسدلا ومداز وا بلدا ديد  الداوق السدويم لمدا 

يو الاي تمر س اة التورية ألي  تمدرل وتقددم  دداروا كؤوسلا وقي  إن الفاح 
توى المتقدمين بما دودة منلا اي نظمص ونثرل ا نص رحمص هللا تعالى كشدف بعدد طدو  
التح ب ستر ح ابلا ودنز  النا  بعد تمليديا بساحاتلا ورحابلا وممدن شدرب مدن 

المود   س اة تمرل ودخا تنص وانتظم اي سوكص بفرابد درل القاحي السعيد ابدن سدنا
ولم يز  يو ومن تامرل م تمعين توى دور ك سلا ومتمسدكين بطيدب دنفاسدلا إلدى 
دن  ات  بعديم حوبة مداروا ارسدان ميددانلا والواسدطة ادي تقدد  مانلدا كالسدراج 
الددوراق ودبددي الحسددين ال ددزار والنمددير الحمددامي ونامددر الدددين حسددن بددن النقيددب 
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لددين ابدن تبدد الظداير قدا  الشديخ والحكيم شم  الدين بدن دانيدا  والقاحدي محيدي ا
 م ح الدين المفدي اي كتابص المسمى بف  الختام تن التورية

وا ستخدام و ات من شعرات الشام  ماتة ت خر تمريم وتد زر نمدريم وألن ادي 
ياا النوة يمريم وبعد حمريم ك  ناظم تود الشعره لو كاند  لدص شدعرا ويتمندى 

والنثرة نثرا ما ح  من بندا  اكدرل خدودا إ   المبل لو كان لص طرسا والمسق مدادا
شاب لحسنلا الوليد وسيريا اي اةااق وبدين يدديلا مدن الن دوم  دوار ومدن الشدعرات 
تبيد كالشيخ شرف الددين تبدد العزيدز األنمداري شديخ شديوخ حمداة واألميدر م يدر 

وي يوسف بن لؤلؤ الايبي ومحيي الدين بن قرناص الحم الدين ابن تميم وبدر الدين
وشم  الدين محمد بن العفيف وسيف الدين بن المشد وقا  الشيخ مد ح الددين ادي 
دواخددر ديبا ددة كتابددص المدداكور ومددر يددؤ ت  ماتددة يححددرني اكددريم تنددد شددعريم 
ويعز توي إا لم دريم تووتكاثريم لفدوا  تمدريم وتوطدف بقولدص بعدد الد  و  تقد  

مب ألي  ممدر والشدام تودى مدن ديلا الواقف توى ياا الت ليف لقد دارط  اي التع
دونلددم مددن األنددام ويدداا باطدد  ودتددوه تدددوان وحميددة ألوطاندد  ومددن  ارويددا مددن 
البودان اال واب دن الك م اي التورية   غير ومن ينا تنقطر المادة ادي السدير ومدن 
ادتى دنص ي تي بددلي  وبريدان االمقيدا  بينندا والشدقرات والميددان انتلدى كد م الشديخ 

ن المفدي قود  قدد تقددم وتقدرر دن التوريدة تندد تومدات يداا الفدن بمنزلدة م ح الدي
اأنسان من العين وسمويا اي الب غة سمو الايب توى العدين وقدد ثبد  دن خدواطر 
المتقدمين كاند  بلدا شدحيحة وداكداريم   تقمدد مظانلدا وإن كاند  سدويمة مدحيحة 

ية من غيدر رام وقدد تودم دن لكنلا ربما وقع  للم تفوا من غير مرام انقو  إنلا رم
المتدد خرين مددن الفاحدد  إلددى مددن احدد  بعددديم نددور مشددكاتلا والمتفكلددين اددي ددواح 
األدب بثمراتلددا ادد اا  ويدد  تددراب  داكدداريم توددى اخددت ف دنددواة التوريددة   يمدد  

 المت م  الولم إ  دن يكون سيف
ز لمت مد  إ  مدن اينص كوي  ايقو  إنص من ياا الفن متنم  ا ن يال العراب  لدم تبدر

خدددور يدداا الكتدداب وإاا طوبلددا مددن غيددرل تددوار  تنددص بالح دداب ادد اا سددرح المت مدد  
طراص ودمسى اي ك  واد من محاسنلا يليم وتنوت  حد وا  دنواتلدا لاوقدص السدويم 
 رد  سيف العزم ودقم  لك  نوة حدا ونظم  لص من دنواة التورية ودقساملا ادي 

خ مفي الدين الحودي لدم يداكر ادي شدرح بديعيتدص نوتدا سو  ياا النوة تقدا ا ن الشي
من دنواة التورية و  قسما من دقساملا ب  اكر حد التورية الداي د مدر الندا  تويدص 
وقا  يي دن ي تي المتكوم بوفظة مشتركة بين معنيدين قريدب وبعيدد ايداكر لفظدا يدويم 

ديددن يعددرف  القريددب إلددى دن ي دديت بقرينددة يظلددر منلددا دن مددرادل البعيددد قودد  ومددن
الطالب من ياا الحد التورية الم ردة والتورية المرشحة وقسميلا والمبنيدة وقسدميلا 
والمليد ة ودقسداملا وكددال  الع مدة زكددي الددين ابددن دبدي األمددبر لدم يدداكر ادي كتابددص 
المسددمى بتحريددر التحبيددر نوتددا مددن دنواتلددا و  قسددما مددن دقسدداملا مددر دن كتابددص مددا 

ر بد  قدا  التوريدة وتسدمى التو يدص ويدي دن يكدون الكد م وحر اي ياا الفن لص نظي
يحتم  معنيين ايستعم  المدتكوم دحدد احتماليدص ويلمد  اةخدر ومدرادل مدا ديمودص   مدا 
اسدتعموص ودمددا مدداحب التوخدديص ا ندص قددا  مشدديرا إلددى البددير ومنددص التوريددة وتسددمى 

م ددردة  ويددي دن يطوددق لفددظ لددص معنيددان قريددب وبعيددد ويددي حددربان اأيلددام ديحددا
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ومرشددحة ولددم يددزد توددى يدداا القدددر شدديبا وإاا درد  مددا وتددد  بدد يرادل مددن طدد وة 
المت خرين اي التورية شرت  اي الك م توى دنواتلا ودقسداملا ليسدير ركدب األدب 
اي طرقلا المتشعبة بدلي  ويمير لديبا ة ياا النوة تفمي  وقد قدم  اكر الفاح  

ن لم يمكن اختماريم اي باب التوريدة اد نلم ومن اح  بعدل اي باب ا ستخدام ولك
ارسان حوباتلا ود   من سدكن غريدب نظمدص ب بياتلدا وكد  مدا دوردتدص للدم ولميدريم 
من التورية اي غير بابص تعين نظم شموص ينا لي تمر ك  غريب ب قاربص ودنسابص امدن 
 مخترتا  القاحي الفاح  اي التورية قولدص مدن مدديل قمديدة طابيدة ويدي نكتدة لدم
 تخت  اي مدر غيرل ويو دما الثريا انع  تح  دخممص وك  قااية قال  لال  طا

ومثوص قولص اي خدل اخ لعطفة مدغص والخا  حبتص وقوبي الطدابر ومثودص قولدص وكند  
وكنا والزمان مسداتد امدر  ومدرنا ويدو غيدر مسداتد وزاحمندي ادي ورد ريقد  

يخ تدز الددين المومدوي شارب ونفسدي تد بى شدركلا ادي المدوارد ومدن يندا دخدا الشد
وقا  لقد كن  لي وحدي وو ل  ححرتي وكندا وكاند  لوزمدان موايدب اعارحدني 
اي ورد خد  تار  وزاحمني اي ورد ثمر  شارب ومن نظم الفاح  ديحدا ادي 
بواب يوقب بالبحري ويب دن ياا الباب لورزق قبوة الدا دندا قدد وليتدص دونكدم ظلدري 

خرااي الشط ادي لحيدة البحدر ي ومثودص قولدص  ويب دنص البحر الاي يخرج المنى اك 
تاتبتددص اتحددر   و ناتددص والقوددب مددخر   يوددين لقامددد انظددر  مددن اا اددي حريددر 
ناتم وحرب  من اا اي حديد بارد ومن اختراتاتص التي لم ت   اي اكر غيرل قولدص 
من مديل قميدة تادلية وياا الترب دم خد لثمنا اقثدار الشدفال تويدص شدامص ويداا الددر 

نثور ولكدن دروندي غيدر دق مدي نظامدص ويداي روحدة تندده وسدطري بلدا غمدن م
وقاايتي حمامص ومنص قولدص ديحدا بداا قد  لونيد  تندي إنندي لدم دشدف مدن مدات الفدرا  

 غوي  وس  الفؤاد ا نص لي شايد إن كان طراي بالبكات بخي 
إلدى المايدة يا قوب كم خوف  ثم بثينة ودظن مبرا دن يكون  مدي  ومندص قولدص ود داد 

وقاب  وثب األتدات قو  لص كما الفراف توى نيرانص يثب ا ن ثوب الاي تداداكم كفدن 
كما بيو  الاي تاماكم ترب بومتمويم منايم اي تراعلم والقوم ما ارتفعدوا إ  وقدد 
موبوا ي  السيوف تيون اي ال فون لكم ا نلدا لقدراب البمدي ترتقدب ومدن نثدرل ادي 

ديد المطدر والبدرد والخدادم ادي رد   بد  يتوقدى الرحمدة ياا الباب قولدص ادي يدوم شد
غحة قب  دن يبتاللا النا  ويماال الرياح تامفة قب  دن تقتسملا األنفدا  ويتوقدى 
الرتد بالرتدة وإاا السمات انشق  استمدحايا الممودو  بالسد دة وقدد تقددم القدو  إن 

لمو  امدن نظمدص ادي ممن دخا تنص ونل  من مواردل العابة القاحي السعيد ابن سنا ا
يدداا البدداب قولددص دمددا وهللا لددو  خددوف سددخط  للددان توددي مددا دلقددى بريطدد  موكدد  
الخااقين اتل  ت با ولي  يما سوه قوبي وقرط  ومنص قولص ديحدا وادي الحدي مدن 
ميرتلا نمب خاطري اما آان  اي ناز  الشوق بالرار تتيص بفرة منص دم  بويتدي 

ص قولص لي  إ  دمعي الاي مدن رده  فندي رآل ولم در دم  قط يسعى إلى ارة ومن
 ك ن دمعي يدبي دن م الدمر   تميب شروقا مر دني رديتلا اي المرب

ومنص قولص مفات  اي ك  الو ول مدحيحة اوحظد  نمدبي ويدو إن مدحفوا يمدبي 
حرس  الحشا من ناظري  بمارم اكسرة اا  ال فدن مدن الد  الحدرب وممدا سدبق 

قولص واي القوب تمدير واي الوم   برل واي الخد ديندار إليص النا  اي ياا الباب 
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واي ال فن كسرل ودخال الشيخ  ما  الددين بدن نباتدة اقدا  ادي خددل و فوندص لوحسدن 
دينار وكسر وت تب النا  بعد ابن سدنا المود  بلداا المعندى كثيدرا حتدى ومد  إلدى 

المو  يت تب  المعمار اقا  كم حوه  فني معنى قو  دلفا وكسورا ولم يز  ابن سنا
ادي التوريددة باختراتاتددص ويسدكنلا اددي تددامر دبياتدص إلددى دن ظلددر بعددل السددراج ا دد  
غيايبلدددا بندددور مشدددكاتص وتعامدددر يدددو ودبدددو الحسدددين ال دددزار والنمدددير الحمدددامي 
وتطارحوا كثيرا وساتدتلم منابعلم ودلقابلم اي نظم التورية حتى إنص قيد  لوسدراج 

نمف شعر  امن ال  قولص شعريتي مدا رمدد   الوراق لو  لقب  ومناتت  لايب
قد حبس  طراي تنكم امر  محبوسا الحمد ا زادني شراا كن  سدرا ا امدر  
اانوسا وقا  من دبيا  ايمن توقب بالحيات ود اد دمو ندا حديات الددين دم لدي وتدف 
 ابقات مو نا بقابي اوو  دن  ما دغني  شيبا وما يمني السراج ب  حديات ومثودص قولدص
ايص وما دنا سابر ادي ليد  خطدب تسداوه المدبل ايدص والمسدات اد  دندا مثد  مدا ددتدى 

 سراج و  يو مث  ما يدتى حيات
ومنص قولص وكن  حبيبا إلى المانيا  ا لبسني الشيب ي ر الشبيب وكن  سرا ا بويد  
الشباب ا طف  نوري نلدار المشديب وكتدب إلدى بعد  الرؤسدات بكتبد  راج لدي دمودي 

يدد  الن داح لكد  راج ولدو  دند  لدم ترادر منداري و  تدرف الدوره وقمدي واي 
قدر السراج ومنص قولص يتقاحى من بع  الرؤسات شمعا وما تويندا حدوت وقدد دبطد  
السمر اقو  بص خيام الديا ي وتدار  بيتا تويدص ظد م لدم يكدد ين ودي بندور السدراج 

رديد  الشدم  والبددر وقا  وقد ا تمر شم  الددين بيوبد  وبددر الددين آق سدنقر لمدا 
معددا قددد ان ودد  دونلمددا الددديا ي حقددر  نفسددي وممددي  ياربددا وقودد  مددا اا موحددر 
السراج وظريف قولدص ادي يداا البداب بندي اقتدده بالكتداب العزيدز وراح لبدري سدعيا 
و  ا اما قا  لي دف ما كان لي لكوني دبا ولكوني سرا ا ومنص قولص دقدو  ادي يدوم 

ي  خر   من بيتي سرا ا وقد تد  بحمد هللا قنددي  شتات لص من سحبص ما خوف الن
وكتب إلى دبي حسين ال دزار ادي تيدد األحدحى د بد  بعيدد النحدر مدن كدان سدابوي 
تن الحا  اي تيدي وقد مدر اكدرل إاا بطد  ال دزار والعيدد تيددل اد  تسد   الدوراق 

 االعار تارل
تكفر وتمر  ادي  ومنص قولص إللي لقد  اوز  سبعين ح ة اشكرا لنعما  التي لي 

اأسدد م اددازدد  بل ددة ونددورا لدداا قددالوا السددراج المعمددر وتمددم نددور الشدديب ردسددي 
اسرني وما ساتني دن السراج منور ومن دظرف ما وقر لص ادي يداا البداب قولدص كدم 
قطر ال ود من لسان قود اي نظمص النحورا الا دنا شاتر سدراج اداقطر لسداني دزد  

نددام دنددي لددم ديدد  خوقددا و  ي دداني اقودد    خيددر اددي نددورا ومثوددص قولددص دثنددى توددي األ
سدراج إن لددم يكدن دااددىت الوسدان ومثوددص قولدص إاا بحدد  بالشدكوه تنيدد  معاشدرا بدد  
راحة اي مدحلم دتعبوا ايني يريدونني رطب الوسان ومدن رده سدرا ا غددا رطدب 
قدد الوسان ب  دين وكتب إليص األمير نمير الدين الحمدامي ويدو مقديم بالروحدة كدم 

تردد  لوباب الكريم لكدي دبد  شدوقي ودحيدي ميد  دشدعاري ودثندي خاببدا ممدا دؤمودص 
ودن  اي روحة والقوب اي نار اكتب إليص السراج اةن نزيتندي ادي روحدة تبقد  
دنفاسلا بين دزيار ودثمار دسكرتني بشاايا اانثني  بلا وك  بي  درال بي  خمار ا  

قددا  إن القوددب اددي نددار وقددا  النمددير يومددا تمددالط امددن اينددا السددراج ومددن دولددى بدد ن 
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لوسدراج الدوراق قدد تمودد  قمديدة ادي المداحب تدداج الددين ودشدتلي دن تثندي تويلددا 
بححددرتص وسدديريا إلددى المدداحب اومددا دنشددد  بححددرة السددراج قددا  السددراج بعدددما 

 ارغ منلا
شاقني لونمير شعر بدير ولمثوي اي الشعر نقد بمير ثم لما سمع  باسم  ايص قود  

م المددولى ونعددم النمددير ومنددص قولددص طددو  الزيددارة إا رد  تمددر الشددباب طددوه نعدد
الزيارل ثم انثن  لما انثندى بعدد المد بة كالح دارل وبقيد  ديدرب ويدي تسد    دارة 
من بعد  ارل وتقو  يا ستي استرحنا   سراج و  منارل ومما وره بص تن مدناتة 

لقودوب سدلاملا األحدداق الوراقة قولص نمدب الحشدا غرحدا اقدرط  إا رمدى ويدي ا
وسد لتص ومد  اقدا  يح نددي يدا ليد  شددعري مدن يدو الدوراق ومثوددص قولدص يدا خ وتددي 
ومحابفي سود غد  ومحابف األبرار اي إشدراق ومدوبخ لدي ادي القيامدة قدا  لدي 
دكدداا تكددون مددحابف الددوراق ومددن لطابفددص اددي غيددر لقبددص ومددناتتص قولددص قددالوا وقددد 

  حموتلدا قدد كدان تندد  يدا اد ن مدريمة حات   مير ممالحي للموم نف  ليد  
ا  بتلم بع  الحمار وبعتلا ومنص قولص راحوا الشعر  لدديم ورمدول بيدنلم بداللوان 
وا زدرات اوو دن الكتاب كان ب يديلم محوا منص آية الشعرات ولص اي المعنى ود اد يا 

المندى بني اةما  قد خاب الر ا وقد اشدتد  وقدد تدز العدزات سدفن اةمدا  ادي بحدر 
 وحو  منا ا ين الرؤسات

وقددا  اددي المعنددى دمددون دديددم و لددي تددن دنددا  لقددات المددو  تنددديم األديددب ورب 
الشعر تنديم بمي  ولو وااى بص للم حبيب ومن لطابفص قولص وقاب  لي لمدا دن رده 
قوقي من انتظاري ةما  تعنينا تواقب المبر ايما قا  دكثدريم محمدودة قود  دخشدى 

طابفددص بعددد تخرينددا قولددص دتيدد  در يددص اددي حا ددة اوددم تنبعددث نفسددص دن تخرينددا ومددن ل
ال امدل وات  اي اقنص والنفو  تعاف المفتوة الباردل ومنص قولص دة اللويندا وانتمدب 
واكتسب واكدح انف  المرت كداحص وكن تن الراحة ادي تزلدة االمدفر مو دود مدر 

لباسي اك  دمري لب  الراحص ودنشدل ال زار ويو يسرح اقنص مما نا   تع ب  من 
وهللا ما ثم مق  وإنما ثم نف  ا  ابص توى الفور مدق  ما ثم ما  وإنما ثم نح  وثم 
دخره ودخره ايلا وتند  حد  ومندص قولدص ومممومدا  رو  باكرتندا بطيدب شداا 

 و  طيب العرو  اقم  بما يوين للا اقال  يحق ل  القيام توى الرؤو 
لنسبة بينلما ووموص امن دق  ددبا من سفوص قد مد اي ومنص قولص ودحمق دحاانا ببقوص 

و ص الحيوف ر وص ومنص قولص وساب  يس   مندي وقدد انشدد  شدعرا دوندص الشدعره 
يقو  لي إا كن  اي معشر قد تبدوا البيحات والمفرا ي  حمو  دابرة بينلم قود  
 بوى بطيخة خحدرا ومندص قولدص مدحتدص  لددي امدا ايتدز مدن قدولي ونداده الندا  كدم
تتعب اقو  در و زبدة قي  لي ااتد  ديدن الودبن الطيدب ومدن لطابفدص ديحدا قولدص كدان 
ديرا مار سيرا يوطم األكسا  سخرل كيف   ينفدرن تندي ومعدي شديب ودرل ومندص 
قولص اسدر لدي تدابر منامدا امد  ادي قولدص ود مد  وقدا    بدد مدن طودوة اكدان اا  

  تطمعدن براحدة مدن معشدر  يصالطووة دم  ومنص قولص وقد طوب شرابا اما وم  إل
سادوا بمير مقثر السادا  قطع  تن المعروف ديدديلم وقدد سدرقوا العد  اخود  مدن 
الراحا  ومن نكتص البديعة اي مدابحص قولص ردي  قطدوف تفدو  دانيدا  ادنحن تودى 

 المده ن ني ون ني وكم با  المسيت قرير تين وسيف  إن حوم  قرير  فن
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د الظاير دنا تح  وتد  واتد دموي بما ير ول من ظفدر وكتب إلى اتل الدين بن تب
ومن ن ل إا قا  اين ال ود قو  د يبص مدر ديدن مبندي تودى الفدتل ومندص قولدص ومبخد  
بالما  قو  لعوص ينده وظني ايص ظن مخوف  مر الدرايم لي   مر سد مة ا  دابني 

الدايبي  ؤلكنص   يمرف وكتب  ادي يداا المعندى إلدى الخوا دا شدلاب الددين بدن لؤلد
بدمشق المحروسة وقد مطوني ادي مدرف دندانير دحود  بلدا تويدص قدد منعدتم مدرف 
الددنانير تنددي ولكدم اددي الدوره يبددا  كثيدرل ودنددا شداتر واددي شدرة نظمددي مددرالا 
وا ددب أل دد  الحددرورل وكتددب السددراج إلددى بعدد  دمددحابص يطوددب كتابددا لدد  اددي 

د  بالكتاب اوم تز  تقوا  المكارم سنة م لواة معرواة األنساب واألسباب اابعث لعب
تشفر سنة بكتاب ومن لطابفص ادي شدخص اسدمص ترادا  دطنبدوا ادي ترادا  وغددوا 
يتعاطون لص حسن المفا  ثم قالوا لي ي  وااقتنا قو  تندي وقفة اي ترادا  ومدن 
دغزالص قولص واات  ي رح سيف لحظص م ردا تن  فنص ومممدا خاف توى خديص من 

ومنص قولص ويو اي غاية الحسدن وملفلدف تندي يميد   الحاظص ابا  اي تاارل مزرد
ولم يم  يوما إلي اقو  مدن دلدم ال دوه لدم   تميد  إلدي يدا غمدن النقدا ا  داب كيدف 

 ودن  من  لة اللوه
ومثوددص قولددص قودد  ل ييددف الدداي احددل الممددن كدد م الوشدداة مددا ينبمددي لدد  قددا  قددو  

لص تاب  طراي بالسلاد الوشاة تندي ريل قو  دخشى يا غمن دن يستميو  ومنص قو
اويوص قد ما  تنص تعيف دن  مباحص ودلل ساب  ددمعي احرمتني ولكدم دحدر بسداب  
إلحاحص وقا  ادي موديل قونددري تشدق  مدن ريقتدص قرقفدا ومدا للدا إا اا  مدن شدارب 
قوندريا حوقوا حا با منص كنون الخط من كاتب سوطان حسن زاد اي تدلص ااختار دن 

ولص ولنا ساق  واد كفدص وكفد  بدالراح سدحبا بعدد سدحب قدا  يبقى ب  حا ب ومنص ق
قوم ااق كعبا اي النده قم    غرو لساق اوق كعب ومنص قولص يا ساكنا قوبدي تودى 
دنص بو دل اي قوق دابب قوبي من خوف النوه وا دب ودند  لدم تخدرج تدن الوا دب 

اا القالدب ادي نكتة الوا ب دخايا الشيخ  ما  الدين بن نباتة ولكن سبكلا اي غير يد
قولص اي رامي بندق إسعد بلا يا قمري برزة سعيدة الطالر والمدارب مدرت  طيدرا 

 وسكن  الحشا اما تعدي  تن الوا ب
ويع بندي مددن تمددز   السدراج الددوراق قولددص دقدو  للددم شددبل  بالممدن قددديا اقددالوا 

قا ومنص ردينا قديا منص درشقا اقو  وبالرمان شبل  نلديا اقالوا إان شبل  شيبا محق
قولدص وقفدد  بدد ط   األحبددة سداب  ودمعددي يسددقى ثددم تلددا ومعلدددا ومددن ت ددب دنددي 
دروي ديدداريم وحظددي منلددا حددين دسدد للا المدددا ومنددص قولددص وبددي مددن البدددو كحدد ت 
ال فون بد  اي قوملا كملاة بين آساد بن  تويلا المعالي من اواببلا بيتا من الشدعر 

ر   لقره لكن ألابدة منا ودكباد اوو بدد  لحسدان لم يمدد ب وتاد ودوقد  و نتايا النا
الخمر قمن للا توى الرؤو  وقون الفحد  لوبدادي قود  ديدوان الشديخ سدراج الددين 
الوراق سبعة م ودا  من القطر الكام  ولكن الاي  نيتص واكل  المت م  بص ينا يدو 

يفددا ثمددرا  تودد  األوراق و مددر الشدديخ مدد ح الدددين المددفدي مددن ديوانددص كتابددا لط
وسدمال لمددر السدراج ولكددن رديد  نددور السدراج ايددص قودي  ومددن مقداطيف ال ددزار اددي 
سمين التورية قولص موريا اي مناتتص د  ق  لواي يس   تدن قدومي وتدن ديودي لقدد 
تس   تن قوم كرام الفرة واألم  تر يلم بنو كوب وتخشايم بنو ت   ومثوص قولدص 
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م إن رمد  تمددديقي تحديت بالدددم إندي لمدن معشددر سدف  الدددمات للدم ددب وسد  تددنل
 إشراقا تراملم اك  دياملم ديام تشريق

ومثوص قولص دمبح  لحاما واي البي    دترف ما رابحة الوحم واتتح  من اقري 
ومن ااقتي تن التااا الطعم باللم  لوتص اقرا اكند  الداي دحدوص هللا تودى تودم ومثودص 

اما انبي خ  اؤادي واي امدي وسدخ قولص دتم  اي الوحم لوعشات و  دنا  منص العشا 
كدد نني اددي  زراتددي كوبددي وظريددف قولددص كيددف   دشددكر ال ددزارة مددا تشدد  حفاظددا 
ودرادد  اةدابددا وبلددا مددار  الكدد ب تر ينددي وبالشددعر كندد  در ددو الك بددا وقوبددص 
ديحا وقا    تعبني بمنعة القماب الدي داكدى مدن تنبدر اةداب كدان احدوي تودى 

 و  اح  الك ب ومثوص قولص معشر مدا  داتيم مسدتراد الك ب اما مر  دديبا ر
راح إ  ويو منلم معسر دنا  زار ويم من بقر ما ردوني قط إ  نفروا وقا  متلكما 
توى المتنبي تعاظم قدري توى ابن الحسدين ادايني كالعدار  المديب وكدم مدرة قدد 

 تحكم  ايص ألن الخروف دبو الطيب
ي موريددا تددن مددناتتص ومددا لزمدد  الحمددام وكتددب إليددص الشدديخ نمددير الدددين الحمددام

مر  بلا خد  يدداري مدن   يداريدص دتدرف حدر األشديات وبارديدا وآخدا المدات مدن 
م اريص ا  ابدص دبدو الحسدين ال دزار بقولدص حسدن التد ني ممدا يعدين تودى رزق الفتدى 
والحظدوظ تختودف والعبدد مدا مدار ادي  زارتدص يعدرف مدن ديدن تؤكد  الكتدف ومددن 

ا كتب بص إلى بع  الرؤسات وقد منر من الددخو  إلدى بيتدص ادي يدوم لطابفص البديعة م
ارح دمو ي ما من طباتي الخروج ولكن تعومتص من خمو  دتي  لباب  در و المنى 
ا خر ني الحرب تند الدخو  وكتب إلى بع  الرؤسات يستلدي منص قطرا ديا توم 

و  در  الكناادة إنندي الدين الاي  ود كفص براحتص قد دخ   الميث والبحرا لبن دمح
ألر و للا من سحب راحتة القطرا ياا القطر تحوى بص الشيخ  مدا  الددين بدن نباتدة 
بقولص ل ود قاحي القحاة دشدكو ت دزي تدن الحودو ادي مديامي والقطدر در دو و  
ت يب لوقطر ير ى من الممام ت تدب الندا  بدص بعددل كثيدرا ويع بندي مدن تمدز   

وف بددر السدما إا حكدى محيدا  لدو لدم يشدنص الكودف وقدام دبي الحسين ال زار قولص تك
 بعاري اي  العاار ا  ره دموتي لما وقف

ومنلا قولص حم  خديا والثمر تن حابم ش  لص دم  اي مورد ومورد وكم يام قوبدي 
 رتشاف رحابلا ا ترب تن تفمي  نحو المبرد ومن لطدابف م وندص ادي التوريدة 

ا تق  و  اين لو برز  مورتلا اي الدد ا مدا قولص تزوج الشيخ دبي شيخة لي  لل
 سر  تبمريا ال ن ك نلا اي ارشلا رمة وشعريا من حوللا قطدن وقابد  قدا  مدا 
سنلا اقو  ما اي املا سن قا  الشيخ دثير الدين دبو حيان ردي  دبا الحسين بالقدايرة 

ديب دبو تند الشيخ قطب الدين ابن القسط ني اقا  لي الشيخ قطب الدين ياا يو األ
الحسددين ال ددزار ا نشدددني لنفسددص وكتبدد  تنددص مددن منمددفي مددن معبددر كثددروا توددي 
ودكثددروا مددادقتلم ودره الخددروج مددن المددداقة يعسددر كددالخط يسددل  اددي الطددرو  
ومحددول يتعددار وإاا درد  كشددطتص لكددن اا  يددؤثر وممددا شددرح المدددور والقوددب مددن 

ف من ك  مشرب امدا كدان قو  الحمامي وكدر  حمامي بميبت  التي تكدر ايلا العي
مدددر الحددو  منشددرحا بلددا و  كددان قوددب المددات ايلددا بطيددب ومنددص قولددص لددي منددز  

 معرواص ينل  غيثا كالسحب دقب  اا العار بص ودكرم ال ار ال نب
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ومن لطابفص ما كتب بص إلدى السدراج الدوراق تودى يدد موديل ولسدانص تبدد  يدا مدو ي 
ى البداب ومقمدودل وايد  الدم دندص يددخ  وااى بلا واى بلا معنى لمن يعق  ويدو تود

ومن نكتص الوطيفة قولص دمبح  من دغنى الوره وطابرا بالفرح الخمر تندي ايدب 
دكتالص بالقدح وقولص دقو  لوكا  إا تبده بكف دحوه دغن دحور دخرب  بيتدي وبيد  
غيري ودم  اا كعب  المدور ومدن لطابفدص ادي تمز تدص قولدص مدا زا  يسدقيني ز   

ما خفي  حنى واب  توقدا ويظنني حيا رويد  بريقدص اد اا دتدا قوبدي ي ودو رحابص ل
بص المده دخال الشيخ  ما  الدين بن نباتة وتقوه تويص بالسيف اقا  ددتو السديوف 
مقيوة من لحظص وإاا دتدو  لمدال  داوبني المدده ومدن لطابفدص ادي مداتباتدص قولدص 

ا زل  محبا للدا قود  مدن ردي  شخما آك  كرشة ويو دخو اوق وايص اطن وقا  م
اأيمان حب الوطن وممن انتظم اي سو  ال ماتة وانتمر لوتوريدة وحسدن مواقعلدا 
نامر الدين حسن بن النقيدب و درد  مدر اقدري وشديخوختي التدي بلدا اليدوم ندومي 

 تن  فوني مشرد ا  يدتي غيري مقامي ا نني دنا ال  الشيخ الفقير الم رد
قولص دقدو  وقدد شدنوا إلدى الحدرب غدارة دتدوني اد ني  ومن نكتص المريبة اي التورية

آك  الخبز بال بن ومثد  الد  قولدص دقدو  لنوبدة الحمدى دتركيندي و  يد  مند  لدي مدا 
تش  دوبص اقالد  كيدف يمكدن تدر  يداا ويد  يبقدى األميدر بميدر نوبدص ومدن لطدابف 

إنفاقدص مدن قولص قالوا ردينا العوق ينفق مسراا والعودق   شديت لديدص و  معدص اد  بتلم 
 حرل قالوا مدق  لاا  ينفق من سعص ومن لطدابف مدا وقدر ادي توريدة السدعة قدو  
دبي الحسين ال دزار وقدد وقدف تودى بداب ابدن الزبيدر ومندر مدن الددخو  دون غيدرل 
اكتب رقعة ودرسولا إلى ابن الزبير ا اا ايلا النا  قد دخودوا كداألير د معلدم والعبدد 

وقف ابن الزبير توى ياا البي  دمر بع  الخددم  مث  الخمي موقى توى الباب اوما
دن يقف توى الباب وينادي ددخ  يا خمدي اددخ  ويدو يقدو  يداا دليد  تودى السدعة 
ومنص قولص ومكرف دححى يحوق سفوص لعسال   يشكى إليص ويشكر ويقص لحيتص ا ن 
ناديتص لبا  ويو محوق ومقمر ويع بني من لطابفص قولدص ادي دارل ودار خدراب بلدا 
قد نزل  ولكن نزل  إلى السابعة طريق من الطرق مسووكة مح تلا لووره شاسدعص 
ادد  اددرق مددا بددين دنددي دكددون بلددا دو دكددون توددى القارتددص تسددارريا يفددوا  النسدديم 

 اتممي ب  دان سامعص
ودخشى بلا دن دقيم الم ة اتس د حيطانلا الراكعص إاا ما قدرد  إاا زلزلد  خشدي  

ولص  ودوا لتس ر بالمديل توى ت كم سدرمدا ادالطير دحسدن ومنص ق ب ن تقرد الواقعص
ما يمرد تند ما يقر النده ومن بدابر دغزالص قولص وما بي سوه تين نظر  لحسدنلا 
واا  ل لوددي بددالعيون وغرتددي وقددالوا بددص اددي الحددب تددين ونظددرة لقددد مدددقوا تددين 
بق الحبيدب ونظرتدي ومدن لطددابف م وندص قولدص نفقد  لددي رد  مدن الخيد  كاند  تسدد

البرق والرياح الزتازة وابتوى هللا اي المشاتر دخره بشدقاق للدا تدن المشدي مدانر 
وإاا قي  كم بقي ل  رد  قو  رد  لكن بمير كوارة ومن لطابفدص ديحدا ادي توريدة 
المطوق قولص دن  طوقتني منيعا ودسمعت  شدكرا ك يمدا مدا يحدير اد اا مدا شد ا  

ندا دخدا الشديخ  مدا  الددين بدن نباتدة س عي اد ني دندا اا  المطدوق المسدموة ومدن ي
سدد ر المطددوق وومدد  بددص تدددة مقدداطير ومددن غايددة تمز تددص قولددص رميدد  بمل تددي 
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 مرا  شوق ولم ت خا  بالمشتاق رداص الرو  دمر تيني ادوق خددي ومدا حمدو  
 لص مر اا  وقفص

ومن لطابف م ونص قولص قا  لي الواسر مف لدي مثد  مدا دتدرف ومدف  ديدن بداب 
قودد  بدداب الخددرق خوفدد  ومددن غرابددب النكدد  قولددص دبيددا  شددعر  الخددرق قدد  لددي 

كالقمور و  قمور بلا يعيدق ومدن الع ابدب لفظلدا حدر ومعنايدا رقيدق ومدن بددير 
اختراتاتص قولص قالوا قد احترق  بالنار راحتص ويي الممام ومنلا الواب  المددق وقدا  

ب نكتدص قولدص بخالدد ومدن غريد قوم وما حووا وما يموا ب نلا الني  قو  الني  يحتدرق
األشواق يحيى الدد ا يعدرف يداا العاشدق الوامدق اخدا حدديث الو دد تدن  عفدر مدن 
دمر تيني إنص المادق ومن بددير تمزلدص قولدص يدا مدالكي ولددي  الدي شدااعي ومدا لدي 
س ل  اما د ب  سؤالي اوخدد  النعمدان إن بويتدي وشدكايتي مدن  فند  المدزا  ومدن 

سدديفص ولكنددص لددي  يخشددى نبددول تكوددف  فندد  حمدد   بدددير غزلددص قولددص دقددو  لمددن  فنددص
الفتور ودخرج ايص من الحدعف قدول ومدن نكتدص المريبدة قولدص قود  لسدقم ال سدم مندي 
 وقد دارط بي ارط حنى واكتباب اعو  بي يا سقم ما لم يكن توب  وهللا تويص الثياب
وممددن حمدد  ال دد ت لعيددون التوريددة بم طفتددص الحكدديم شددم  الدددين بددن دانيددا  مددن 
لطابفص قولص يا سابوي تن حراتدي ادي الدوره واحديعتي اديلم وإا سدي مدا حدا  مدن 
دريددم إنفاقددص ي خددال مددن دتددين النددا  ومنددص قولددص كددم قيدد  لددي إا دتيدد  شمسددا   بددد 
لوشم  من طووة اك ن اا  الطووة دات يرقى إلى السطل من طودوتي ومدن لطابفدص 

مدن بختدي قدد بعد  تبددي ديحا قولص ما تاين  تينداي ادي تطوتدي دقد  مدن حظدي و
وحمدداري معددا ومددر    اددوقي و  تحتددي ومددن لطابفددص ديحددا اددي  اريددة تحددرب 
بالدف ود اد قولص اا  القوام الاي يلتز غمدن نقدا لدو مدر يومدا تويدص طدابر مددحا 
تبدددي توددى الدددف كال مددار معمددملا لنقددرل ببنددان يشددبص البوحددا غناؤيددا برقيددق المددن  

ومدن اختراتاتدص البديعدة قولدص ديدا سدابوي تدن قدد  تمز ص اما يدنقط إ  كد  مدن رشدحا
محبوبي الاي اتن  بص و دا ويم  غراما دبي قمر األغمدان ثدم رده القندا طدوا  
ا حددحى بددين اا  قوامددا وممددن دحيددا رسددوم التوريددة ودظلددر خفيلددا القاحددي محيددي 
الدين بن تبد الظاير ومن نظمص ايلا لقد قا  كعب اي النبي قميدة وقوندا تسدى ادي 

 احولا نتشار  ا ن شموتنا بال وابز رحمة كرحمة كعب الو كعب مبار 
ومددن لطابفددص قولددص   ينقدد  الددرو  دحاديثددص تددن تددين نمددام غددد  حاايددص ا نددص ينقدد  
دخبارل إلى دتين تندل ماايص ومثوص قولص يا قاتوي بوحاظ قتيولا لي  يقبدر إن مدبروا 

يدن الحبد  والقدوه لدم يكوفد  تن  قوبي الو القتيد  الممدبر وقدا  إن لدوزي  ودق وا
كسرل االق الحب والنوه ومن نظمي اي يداا المعندى ادي المشدمف السدوطاني بحمدال 
قا  سوطاني حماة تندما د وسول ما دتايم اي المدور مشمف الشام يقدوي قوبدص يدوم 
نقدر الدو قددد دحدحى وزيدري ومددن لطدابف القاحددي محيدي الددين قولددص شدكرا لنسددمة 

  غدرو دن حفظد  دحاديدث اللدوه الدي الاكيدص ويدال  درحكم كدم بومد  تندي تحيدص
النكتة دخايا الشيخ مد ح الددين المدفدي وقدا  يدا طيدب نشدر يدب لدي مدن نحدوكم 
ا ثار كامن لوتتي وتلتكي ديدي تحيتكم ودشبص لطفكم وروه شااكم إن اا نشر اكي 

حدن ودشار إلى يال السرقة الشيخ شلاب الدين بن دبي ح وة بقولص ولم يخدرج تمدا ن
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ايص من التورية إن ابن ديب  لم تز  سرقاتص ت تي بك  قبيحة وقبيل نسب المعداني ادي 
 النسيم لنفسص  ل  اراح ك مص اي الريل

ومددن نكتددص البديعددة المريبددة قولددص   تسددوني تددن دو  العشددق إنددي دنددا ايددص قددديم ي ددر 
وي درل مددن دمددوتي ومدن  بيندد  درخدد  غرامدا بمسددتل  وغددرل وتطفد  الشدديخ تددز 

دين الموموي توى ياا المعندى ولكدن سدبكص ادي قالدب حسدن بقولدص مدن قمديدة ايدا ال
يا ري تاما لقد ح  تاالي ولي  لص و ص وتاريخص سوخ ومن لطابفدص قولدص بمنزلدة 
القطيفددة بددالقرب مددن دمشددق يدداي القطيفددة التددي   تشددتلي تقدد  ونقدد  حشددي  ببددرد 

لشدعر ودلقدى خوفدص كدالقطن قولدص حدفر ا ياب  ا  د  اا  الحشدو تقودى ومدن لطابفدص
واددرل قودد  مددااا قددا  شدديب قودد  وهللا ودرل ومددن لطابفددص قولددص اددي معشددوقص المعنددى 
المسمى بالنسيم إن كان  العشاق من دشواقلم  عووا النسديم إلدى الحبيدب رسدو  ا ندا 
الاي دتوو للم يا ليتني كن  اتخا  مر الرسو  سبي  ومثوص قولص ايدص يدا مدن غددا لدي 

 رل الريل العقيم دتره يطيب لي اللدوه ويقدا  لدي رق النسديم ومدن من توامف ي
لطابفص قولص س  سيفا من  فنص ثم درخى وارة وار  تويدص الحميودة إن شدكا الخمدر 

 طوللا غير بدة لنحي  يشكو الويالي الطويوة
ودلم بص ابن العفيف اقا  ح  ث ثا يوم حمامص اواببا تعبق منلا الموا  اقود  والقمدد 

تددص يددا سددلري اددي اي الويددالي الطددوا  ويدداا المعنددى ت تددب بددص  ماتددة مدددن اؤابا
المتدد خرين ولددو  الخيفددة مددن طددو  الشددرح لدداكر  الدد  ولكددن   بددد دن يددرد توددى 
المت م  اي مواحعص ويع بني قولص وبروحي يويتدص ت ميدا لدي لدا  دلفاظدص المتميدة 

م وندص قولدص ودتدور كم ح  ت مص اقو  لخوي خوني والح وة الع مية ومن لطابف 
العين ظ  يكشفلا ب  حيات منص و  خيفص وكيف يوفى الحيات تند اتى تورتص   تزا  
مكشواص ومنص قولص قا  لي العوق وقد  بتص دريص ديرا ااق ادي حسدنص ديدر  يداا مدا  
قو  انحنى كرامة المي  اي دانص ويع بني مدن خمرياتدص قولدص خمدرة لوشدقيق دمسد  

مكرما  خويقص قا  قوم مدن لطفلدا يدي ادي الكدا  م داز والكدا  بن  كرم بال شقيقص
ايلا حقيقص دنت   ارحة و ات  بك   مبم  حمرة انعم الشقيقص ومن بدير اقتباسص 
بالتورية قولص ب بي اتاة من كما  مفاتلا و ما  بل تلدا تحدار األتدين كدم قدد داعد  

 تواالي تن و للا لما تبد  بالتي يي دحسن
لتورية دخدال الشديخ  مدا  الددين بقاايتدص ولكدن زادل إيحداحا بقولدص يدا ياا ا قتبا  با

تدداالي شددم  النلددار  ميوددة و مددا  ادداتنتي دلددا ودزيددن اددانظر إلددى حسددنيلما متدد م  
وادار م م  بدالتي يدي دحسدن ودلدم بدص الشديخ تدز الددين المومدوي ومدا خدرج تدن 

ل مدا  تفدنن ور عندا اا  و دص بدص ا إيحاحص ديحا بقولص قد سدوونا تدن الموديل بخدود
تن التلتد  ايدص وداعندال بدالتي يدي دحسدن ومدن لطابفدص قولدص اا  طدوق واا  زيدق 
تمنى اتنبي بالو د من لي  يدري زيف  ثدم كاشدفتنا اقوندا لد  زيدق المندى ولدي زيدق 
اقدري مدا ترايددا قدد حدددث  خداطر النلدر بمددا قدد  ددره ومدا مندص ي ددري ومدن لطيددف 

روحلا و  سديما إن  داد غيدث مبكدر ت حظلدا  ك مص قولص وبطحات اي واد يروق 
تين تفي  ب دمر يرقرقلا مندص ينالد  مح در إاا ااخرتلدا الدريل ويدي تويودة ب ايدا  
كثبان الربا تتعثر بلا الفح  يبدو والربير وقدد غددا بلدا الدرو  يحيدى ويدو   شد  
ان  عفر وقا  اي مويحة اسدملا وردة بد بي وردة مولددة الحسدن دتويدا بدوردة البسدت
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اددي التمدداوير مثولددا لددي  يوفددى ايقولددون وردة كالددديان ومددن تواريددص المريبددة اددي 
المواليا اي مويل مشدطوب لد  طدرف دحدور حمدى مدن حسدن  السدرحص كدم قدد دغدار 
 توى العشاق اي مبحص لما توم  بانو سابق الومحة تويص خف  اشطبتو توى محص

إليص ألخحدر مددغص حسدن  ومن نكتص المريبة اي دغزالص قولص اباب السيف من لحظ
انتسابي و  ت ب إاا مدا قيد  يداا لدص مددغ زمدردل ابدابي ومدن اختراتاتدص المريبدة 
قولص كتب  لكم من دتين القمب التي للا من معانيكم ومن نفسلا طدرب اد ن دطدرب 
التشبيب ايلا باكركم اكم دطرب التشدبيب مدن دتدين القمدب ومدن يندا دخدا المعمدار 

ص بددرح بددي تددديم قوبددي بالح دداز مددن تيددون القمددب ومدددن اقددا  يويتددص مشددببا  مالدد
مخترتا  القاحي محيي الدين بن تبد الظاير قولص م   الويالي من تد  وختمتلدا 
اقد دمبح  محشوة بمكارم  ختم  تويلدا بالثريدا اقد  لندا ديداا الداي ادي كفلدا مدن 
خواتمدد  ومنددص قولددص يددا سدديدي إن  ددره مددن مدددمعي ودمددي لوعددين والقوددب مسددفوح 

سفو    تخف من قود يقتص من  بص االعين  ارية والقوب مموو  ومنص قولدص او وم
قدوام ي ددور منددص اتتدددا  كدم طعددين بددص مددن العشدداق سدوب القحددب لينلددا الددي غيظددى 
واقفا  تشكول باألوراق ومنص قولص يدا رب كد   مدر  مدن شدربلا مدن بعدد رشدفي 

 يقريق معشوقي موتلب األحشات نارا ألن شربتلا منص توى الر
ويع بني منص قولص دن  من و ص ولحظ ل  دينار وكسر ياا الدينار والكسر اغتمدبص 
الشيخ  ما  الدين بن نباتة ولم يسبكص اي غيدر قالبدص اقدا  داددي حبيبدا لدي إلدى مدرآل 
طددو  الدددير اقددر اددي خدددل و فونددص لوحسددن دينددار وكسددر ويددال زاويددة اخترتلددا مددن 

خ تبدد العزيدز األنمداري الحمدوي سدقى هللا ديوان الشيخ اأمام الع مة شديخ الشديو
ثددرال دمددا بعددد حمدددا ا الدداي دطوعنددا مددن زوايددا األدب توددى خبايددا ودرشدددنا بمشددايخ 
شيوخص إلى سوو  ما ايص من المزايا والم ة والسد م تودى نبيدص الداي اختدارل اكدان 
 نعددم المختددار وتوددى آلددص ومددحبص المنتظمددين اددي سددو  يدداا ا ختيددار اقددد انتلددى مددا
دوردتص منوتا اي التورية من الح وا  القايرية وقد تعين دن داكص المت م  بعد الد  
بالفواكددص الشددامية ودقتطددف لددص مددن اددروة شدديخ الشدديوخ مددا يظلددر بددص مزيددة الثمددرا  
الحمويددة وقدددرة السددوطنة اددي األدب وناييدد  بالسددوطنة الشدديخية ادداختر  مددن دبيددا  

لتشدبيب وسدميتص زاويدة شديخ الشديوخ تومدا قمابدل وموامي  مقاطيعص ما يحوو بلدا ا
ب نلا زاوية يت ي  بلا المريدب وهللا تعدالى ي عوندا ممدن تخيدر العمد  المدالل ا حسدن 
وسمر القو  ااتبر منص األحسن امدن الد  قولدص مدن قمديدة ويد ل مدن ندومي المشدرد 
وآل مددن شددموي المبدددد يددا كامدد  الحسددن لددي  يطفددي ندداري سددوه ريقدد  المبددرد منلددا 

إلى المخوص ويو اي غايدة الحسدن قولدص غمدن نقدا حد  تقدد مدبري بودين ووم  
خمدر يكدداد يعقدد امددن رده الد  الوشدداح المدابم مددوى تودى محمددد ومندص قولددص مددن 
قميدة لنا من ربة الخالين  ارل توام  تارة وتمد تدارل تعداموني بمدا يحودي سدووي 

 ولكن لي  اي حوو مرارل
كولددا حددرف إغددرات توددى دن سددقمي ومنددص قولددص ويددو مطوددر قمدديدة حددروف غرامددي 

بعدد  داعددا  دسددمات ومددن ينددا دخددا الشدديخ  مددا  الدددين وقددا  دود  اعالدد  يددا دسددما 
ب حشددابي واحيرتددي بددين داعددا  ودسددمات ومددن بدددير نكتددص قولددص وبدددر د ددى لددم ينتقدد  
كسددميص ولكنددص مددا زا  اددي القوددب والطددرف يوددوح لعينددي ماشددقا نددون مدددغص ا تبددد 
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النكددة دخددايا ابددن الددوردي بقاايتلددا وغالددب دلفاظلددا  خ قددي توددى الدد  الحددرف يددال
ومعنايا اقا  يا بدر تم نورل باير منزلدص ادي القودب والطدرف مددغ  حدرف الندون 
اي مشقص من يعبد هللا توى حرف ولعمدري إنلدا سدرقة ااحشدة ومندص قولدص دقدام لخددل 

لنا  الناري تاارا وما دقمى تااري ويو ثو ي حمى مرج العاار بمقوتيص ا مشى ا
اي يرج ومرج ومنص قولص اي التورية مر بدير ا قتبا  يا نظرة ما  ود  لدي حسدن 
طوعتص حتى انقح  وددامتندي تودى و د  تاتبد  إنسدان تيندي ادي تسدرتص اقدا  لدي 
خوق اأنسان من ت   دخال الشيخ  ما  الدين بن نباتة و عودص مطوعدا لقمديدة اقدا  

خوق اأنسان من ت   ومنص قدو  الشديخ إنسان تيني بتع ي  السلاد موى تمري لقد 
تددز الدددين شدديخ الشدديوخ وتوطددف مددا شددات مددر قمددر الددوزن وغمددام معربددد ببددروق 

 وزم رل غادر الرو  ناحرا بعيون مخحرل
ومنص قولص قو  وقد تقرب مدغا لص تن مشقة الحا ب لم يح دب قدد سدد  يدا رب 

ندص دو  مدن وره ال ما  الاي دلف بدين الندون والعقدرب وقدا  وتوطدف مدا شدات ودظ
بلال النكتة دادي حبيبا رزق  منص تطف محب توى حبيب بو نة ما دتم ربحدي وقدد 
غدا ورديا نميبي ومدن يندا دخدا الشديخ  مدا  الددين بدن نباتدة وغيدرل وقدو  الشديخ 
 ما  الدين بن نباتة اديت  غمنا لي  يبرح مثمرا من الحسن اي الدنيا بك  غريدب 

ايدا ليد  اا  الدورد كددان نمديبي ومندص قولدص   تددن   تفدتل ادي و ناتدص الدورد دحمددرا
و دددي بدد  يددا شدداانا بحبددص دنسددي  دحبددابي مددا لددي توددى ي ددر  مددن طاقددة الدد  إلددى 
ومو  من باب ومنص قولدص مرحد  ولدي  يدرة كولدم تدن الرشدد ادي مدحبتي حابدد 
ا مبح  اي النقص مث  الاي و  موة لي و  تابد ومن ينا دخا الشيخ تز الددين 

وقا  دي  دمشق قد مرح  تنديم وما قمد  نحويم بمس لص مدر توملدم الموموي 
ب نني دنا الاي و  دتاني تابد و  موة ومنص قولص قالوا دما اي  وق نزية تنسي  من 

 دن  بص ممره يا تاالي دون  من لحظص سلما ومن تارحص سطرا
ن بدن السلم وسطره من منتزيا  دمشق المشلورة ومن ينا دخدا الشديخ  د   الددي

خطيب داريا وقا  س لتكما إن  بتما الشام بكرة وتاينتما الشقرات والموطة الخحدرا 
قفا واقرآ مني كتابا كتبتص بدمعي لكم مقرا و  تنسيا سطرا ومقرا ديحا من منتزيا  
دمشق وحسن بعديا اكر سطرا ومنص قولص ود اد سبحان مورثص من حسن يوسف ما 

حمص دقام لوشعرات العار تارحص اكم للدم مدن لم يبق اي الح ر لي والمبر من 
دبيب النم  من قمص ومنص قولص ولقد ت ب  لعداالي ادي حبدص لمدا د دا ليد  العداار 
المظوم دو ما دره من سنتي وطريقتدي دندي دميد  مدر السدواد األتظدم ومدن يندا دخدا 

ديدوال الشيخ  ما  الدين بن نباتة وغيرل ا ما ابن نباتة ا ندص دخدال وزندا وقاايدة وقدا  
معسو  الرحاب منعما ولقد يعابني اللوه بمنعم يا قودب يداا شدعرل و فوندص مدبرا 
توى ياا السواد األتظم ومن لطابفص قولص دكمو  ستا ودربعين بلا دخو  يمومي من 
راحتي ربعي و ز  اي السبر خابفا و   ألنني  ابز توى سبر ومن نكتدص الوطيفدة 

مددن سددماتلم بوحددون لددم تكددد اددي الكددؤو  قولددص يددزم اللددم تددن نددداماي راح حظيدد  
 تظلر لطفا ابد  من خدوديم اي المحون

ومن لطابف م ونص قولص س لتص من ريقص شربة دطفي بلا من كبدي حرل اقا  دخشدى 
يا شديد الظما دن تبر الشربة بال رل ومن ينا دخدا المتد خرون ومدن نكتدص الوطيفدة مدا 
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ا ووقارا توى ما حز  من دومدااي كتبص توى  رن حمام السوطان بحماة كمو  لطف
الحوول من د   ياا مر  دي  ألن د ال  السوطان ادي الخودول وممدن د دار رقيدق 
التورية من غوظ العقادة األمير م ير الدين بن تمديم امدن الد  قولدص لمدا لبسد  لبعددل 
ثدوب الحددنى وغدددو  مددن ثدوب امددطباري تاريددا د ريدد  واقدف ددمعددي مددن بعدددل 

 اريددا ومددن لطددابف نكتددص قولددص اددي كتدداب ياحسددنلا نسددخة يولددو و عوتددص وقفددا تويددص 
مطالعلا بلا لما قد حو  من رابدق الكودم مدح  وقدد لطفد  د زاؤيدا احكد  لطدف 
النسيم وحاشايا من السقم ومنص قولص بتنا  ميعا وبا  لثمي لص حمى ثمرل مباح اما  

ودى النددامى مني الظ م غيظا وانشق من غيظدص المدباح ومندص قولدص وسداقية تددور ت
وتنلريم لسرتة شدرب خمدر سنشدكر يدوم للدو قدد تقحدى بسداقية تقابوندا بنلدر ويدال 
النكتة ت تب النا  بلا كثيرا ومن نكتدص المريبدة قولدص ادي سد ادة ديدا حسدنلا سد ادة 

 سندسية يره لوتقى والزيد ايلا توسم
ا الشديخ إاا ما رآيا الناسدكون اوو الح دا دمداملم مدووا تويلدا وسدوموا ومدن يندا دخد

 ما  الدين بن نباتة وقا  إن س ادتي الحقيرة قدرا لم يفتلا اي باب  التعظيم شدرا  
إا سع  إليد  ا مسد  وتويلدا المد ة والتسدويم وتطفد  تويلدا الشديخ زيدن الددين بدن 
الوردي ديحا اقا  س ادة داكرتني من  الاي كن  تعوم ديدديتلا لمحدب مدوى تويلدا 

دغزالدص يدا حسدن دييدف حظدص مدن حبندا طيدب النعديم وسوم ومن قولص ويو من دلطف 
وحظنا منص الشقا قدم العاار إلى نقدا و ناتدص يدا مرحبدا بقددوم  يدران النقدا ومدن نكتدص 
المريبة قولص اي مويل  درح  بيندص بكدوا ل راحدة شدق   بدين الحبيدب اقدا  مدا حدر 
لددص ال ددراح دلددي   بينددص مددبحا منيددرا و  ت ددب إاا انشددق المددباح ومددن لطابفددص قو

وتيرني بالشيب قوم دحبلم اقو  وش ن العاشدقين التحمد  بعثدتم إلدى ردسدي المشديب 
بل ركم وملما دتى منكم توى الرد  يحم  ويال النكتة ديحا ت تب بلا المت خرون 
بعددد ابددن تمدديم كثيددرا ومددن لطددابف نكتددص ديحددا قولددص ونلددر حددالف األيددوات حتددى غدددا 

 ار دلق  إليص بلا اي خايا وي ريطوتا للا اي ك  دمر إاا سرق  حوى األزي
ومثوص قولص سرق النسيم حوى الممون بسحرل لما دتايا ويي اي اطرابلا ورمى بلدا 
نحو المدير احملا اي مدرل من خواص و ره بلا ومن بدابر نكتص وليوة بد  دسدقى 
اي غيايبلا راحا تس  شبابي من يد اللرم ما زل  دشدربلا حتدى نظدر  إلدى غزالدة 

نر   الظوم ومن لطابف نكتص اي دغزالص قولص خويوي قدد مداد الفدؤاد  المبل ترتى
بحسنص غزا  بص تار المحبين واحل و  غدرو دن مداد الفدؤاد بوحظدص دلدم تعومدا دن 
العيون  وارح ومن لطابف نكتص اي دغزالص ديحا قولص وقدالوا بددا خدط العداار بخددل 

ديدتم اد ن مدل اا  الخدط ا ححى سعيد الخد ويو معار اقو  خيدا  الشدعر مدا قدد ر
الو مزور من ينا دخا الشديخ مد ح الددين ولكدن زادل نكتدة دخدره بقولدص تيندال قدد 
شلد  ب ني مخطىت ودت  بخط تاارل تاكارا يا حداكم الحدب اتبدد ادي قتوتدي ادالخط 
زور والشلود سكاره ومن نكتص المريبدة قولدص ديدا اا الداي قدد كدف كفيدص تامددا تدن 

ا  سدابم دتخشدى سدلام الفقدر مدا دمد  منفقدا نمديب  والنعمدا ال ود خوف الفقر مدا ا
توي  سوابم ومن نكتص المريبة قولص ونلر بحب الرو  دمبل ممرما يروح ويمددو 

 يابما بوماللا إاا بعد  تنص شكا بخريرل  فايا ودمسى قانعا بخياللا
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مدة ومن لطابف م ونص وقواد يعيد الل ر ومد  وطدو  البعدد قربدا واتفاقدا يكداد لحك
ايص ولطف يقود ب  دزمتلا النياقا ومن نكتص البديعة المريبة اي باب التورية قولص لمدا 
 سست  بالمديل ولم دكن ددري ب ن  خام  اي الندا  ناديد  لمدا دن  سسدت  بالل دا 
دكويب خايا من يدي  سا  ومنص قولدص مدا  حدظ المنثدور طدرف الندر   المدزور 

واي اد نني تنددي قبالدة كد  تدين دمدبر ومددن قدا  وقولدص   يددار ادتل تيوند  ادي سد
لطابفددص اددي يدداا البدداب قولددص ديددا حسددنلا مددن روحددة حدداة نشددريا اندداد  تويددص اددي 

طيدور ودو بلدا كداد  تعدد حدووتص لكثدرة مدا يبكدي للدا ويددور النكتدة ادي  الريدا 
يدور واي حاة دار  بين ابن تميم وبين ال ماتة وتسوس  دوريدا مدنلم بددر الددين 

لؤ الايبي بقولص وروحة دو بلا إلى الممون قد شدكا مدن حدين حداة يوسف بن لؤ
نشريا دار تويلدا وبكدى ومدنلم الشديخ  مدا  الددين بدن نباتدة بقولدص ونداتورة قسدم  
حسنلا توى وامف وتودى سدامر وقدد حداة نشدر الربدا ااغتدد  تددور وتبكدي تودى 

قولدص دحدحى الحابر ومنلم الشيخ م ح الددين المدفدي ونقد  المعندى إلدى المدز  ب
 يقو  تاارل ي  ايكم لي تاار الورد حاة بخدل ودنا تويص دابر

وبعحلم نقمص وقنر بالدور بقولص دبده لنا الدو ب قو  مع با لما رآنا قدادمين إليدص 
إني من الع ب الع يب كما تره قوبي معي ودنا ددور تويص وزاد الشيخ  ما  الددين 

ة قال  وقد حداة قوبلدا ودحدوعلا كداد  تعدد بن نباتة الدور نكتة دخره اقا  وناتور
من السقم ددور توى قوبدي ألندي اقدتدص ودمدا دمدوتي الدي ت دري تودى  سدمي ويداا 
المعنددى سددبق إليددص ابددن تمدديم ديحددا بقولددص قامدد  لنددا بالعددار ندداتورة ددمعلددا اددي غايددة 
السكب تقو  لما حاة قوبي وقد حدعف  بدالنوح وبالنددب مدير   سدمي كودص دتيندا 

المات توى قوبي ومثودص قولدص نداتورة مدا حداة منلدا قوبلدا ناحد  تويدص ب ندة يدور اي 
وبكات وتعوو  بوقابص ا    اا  عو  تدير تيونلا ادي المدات وقندر الشديخ زيدن الددين 
بن الوردي بالدور اقا  ناتورة ماتورة وللانة وحابرة المات اوق كتفلا ويدي تويدص 

لمقدر المرحدومي الفخدري ابدن مكدان  دابرة وتوى اكر تورية الددور يع بندي قدو  ا
وقد كتدب بددر الددين البشدتكي يداتبدص وقدد دار الشديخ بددر الددين المداكور ادي سداقية 
اللماب  دورة البدر اي سدواقي اللمابد  تركد  ددمدر العيدون يوامد  آل مدن لوريدا  
نور دديب مظلر من ك مص سحر باب  ااق سدعيا تودى بندي ت د  ادي ال دود ودغندى 

 لاط  زاد توما توى دبي ثور لكن قا  بالدور تارة والس س تن الولي ال
ومنلا ولم يخرج تن توريدة الددور يدا سدعيدا دثدره مدن الدنظم والنثدر ا نسدى الدوره 
زمان الفاح  قد سقي  الريا  يدا شديخ بالددور الدا غمدنلا مدن السدكر مابد  ومدن 

مددمو ا وراح  نظمي اي تورية الدور ديحا قولي من قميدة وما مد اا  النلر ساقا
بنقف البي  يمشي توى بسدط لويندا خ خيد  الندواتير ادالتو  ودبدد  لندا دورا تودى 
سداقص السدبط وتودى اكددر توريدة الددور وتسوسددولا يندا نكتدة لطيفددة ويدي دندص اتفددق دن 
الشيخ ن م الدين الف فيري س    ماتة من الطوبة المستعوين تويدص مدن قدو  الشداتر 

عدرو  بدص امتدزج دبدن لندا دابدرة ايلدا بسديط ويدزج افكدر يا ديلا الحبر الداي تودم ال
بعدد  الطوبددة ايددص سدداتة طويوددة ثددم قددا  يدداا اددي الدددو ب ألنددص دراد بالبسدديط المددات 
وباللزج موتص حا  دورانص اقا  لص الشيخ مدق  إ  دن  در  ادي الددو ب زماندا 

 تعدالى حتى ظلر  ل  التورية وياا الكد م ادي غايدة الظراادة مدن الشديخ رحمدص هللا
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ر ر إلدى مدا كندا ايدص مدن لطدابف ابدن تمديم امدن الد  قولدص لدم   دميد  إلدى الريدا  
وحسنلا ودتيف منلا تح  ظ  حااي والزير يوقاني بثمر باسم والمات يوقداني بقودب 
مااي وياان البيتان تزايما الم ح الكتبي اي كتابدص ادوا  الوايدا  لوبددر يوسدف 

يدي الددين بدن قرنداص ادي مواحدر كثيدرة وهللا دتودم بن لؤلؤ الايبي ونسبا ديحا لمح
ومن نكتص الوطيفة اي التورية قولص روحي الفدات لمن ددار بوخطدص مدلبات ادي تقودي 

 للا ت ثير اات ب لص دنى يمون بوحظص مشمولة وإناؤيا مكسور
ومنص قولدص إندي ألشدلد لوحمدى بفحديوة مدن د ولدا دمدبح  مدن تشداقص مدا زارل ديدام 

ود وسددص توددى دحداقددص وت تددب المتدد خرون بلددال النكتددة كثيددرا ومنددص  نر سدص اتددى إ 
قولص د  رب يوم قد تقحدى ببركدة دقمد  بلدا ايمدا  دره متفكدرا بعيندي رديد  المدات 
ايلا وقد يوه توى ردسص من شايق اتكسرا ومثوص قولدص يدا حسدنص مدن  ددو  متدداق 

ويدص دن يمداب يولي بروندق حسدنص مدن دبمدرا مدا زلد  دنظدرل تيوندا حولدص خوادا ت
ايعثددرا ادد بى وزاد تماديددا اددي  ريددص حتددى يددوه مددن شددايق اتكسددرا وتوريددة تكسددر 

كثيرا ومن نكتص البديعة المريبة قولص لو كن  تشدلدني  ت تب بلا النا  بعد ابن تميم
وقدد حمدي الددوغى ادي موقددف مدا المددو  تندص بمعدز  لتددره دنابيدب القندداة تودى يدددي 

لطابف نكتص قولص قالوا ردينا  كد  وقد  تلديم ت ري دما من تح  ظ  القسط  ومن 
بالشرب والمنات إني اتدى قندوة دتديف بالمدات واللدوات ومندص قولدص حداار دمدابر مدن 
ظوم  ا نص يدتو بقوب اي الد ى مكسور االورد ما دلقال اي  مدر المحدى إ  الددتا 

لص ت م  ب مابر المنثور ومن لطابف نكتص وقد تقدم معنايا ولكن ح  مكرريا ينا بقو
إلدى الددو ب والنلدر إا  دره ودمعلمدا بدين الريدا  غزيدر كد ن نسديم الدرو  قددد 

 حاة منلما ا مبل اا ي ري واا  يدور
وقا  الشيخ دثير الدين دبو حيدان دنشددني دبدو الخيدر األزدي لم يدر الددين بدن مدميم 
نزلنددا إلددى المددور اددي  حفدد  نقاتدد  قومددا مددن المسددومينا قطعنددا الشددريعة اددي حددربلم 
وخحنا إليلم مر الخابحينا ومن نكتص البديعة المريبدة قولدص إندي ألت دب ادي الدوغى 
من اار  حار  دقابق اكرتي اي كنلص دده الشدلادة لدي بد ني ادار  اللي دات حدين 
 رحتص اي و لص ومدن لطدابف م وندص قولدص يويد  نطاتدا إاا  بتدص بدادرني بدالوحظ 

والنطدر ويع بندي مدن نكتدص ادي والمفر دروم دن دخطى بوم  وقدد قدابوني بالسديف 
الخمريدا  قولددص ومدامدة كاسدداتلا تعطدي األمددان مدن الزمددان قدد دحكمدد  تودم الن ددوم 
ودتقندد  سددحر البيددان ادد اا حسددايا الشدداربون ودوقعددتلم اددي األمدداني بدددد  بدد خراج 
الحددمير وبعدددل تقددد الوسددان ومددن لطددابف م ونددص قولددص غطدد  محاسددن و للددا تددن 

ية شبللا وغد  تمانعني اقمد  مبدادرا وكشدف  مدن بعدد ناظري ييفات لم در اي البر
التمنر و للا ومن نكتص المريبة قولص س ي و دناسا يبتمون نقيمدتي وقدد رسدخوا ادي 
بحددر  لولددم رسددخا ودسددوخلم   اددي دوان مميددبلم ولكددن دريلددم اددي و ددويلم السددوخا 

 ومن لطابفص قولص بعث النسيم رسالة بقدومص لورو  الو بقربص ارحان
ب ما قرد اللزار بشدول محدمونلا مالد  لدص األغمدان ومدن لطابفدص التدي سدبقص ولطي

السراج إليلا واستعمولا ابن تميم دحسن منص دراق دمدي بسديف الوحدظ ظومدا ويدا دثدر 
الدمات بو نتيدص اومدا خداف مدن طوبدي لثد ري ددار تداارل زردا تويدص وقدا  ادي غد م 

داد لو لم يكن اي حسنص كوكبا مدا كدان وقاد  موا توى الوقاد اي حبص وحبص بالووم يز
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دمسدى ويدو وقداد وزاد شديخنا الشديخ شدلاب الددين بدن ح در اسدل هللا ادي د ودص يدداا 
المعنى نكتة حم  بلا ا تفاق البدير بوقبدص الكدريم اقدا  ادي وقداد ديحدا دحبدب بوقداد 
كن م طالر دنزلتص برحا المرام ادؤادي ودندا الشدلاب اد  يعاندد تداالي إن مود  نحدو 
الكوكب الوقاد ومدن نكتدص البديعدة المريبدة قولدص بنددل األزرق لمدا شددل مدن قدد سدباني 
 دددو  اددوق كثيددب دار يسددقي غمددن بددان ومددن نكتددص المريبددة قولددص اددي وكيدد  بدددار 
القاحي بدمشق المحروسة   تقرب الشرة إاا لم تكن تخبرل الو دقيق  ويد  ووكد  

 تمد  تندص إلدى غيدرل وحسدبنا هللا العز الاي و لص تودى ن داح األمدر دقدوه دليد  و 
ونعم الوكي  وتوى اكر الوكي  ردي   قى ا ن اليوم مدا سداتل ودادرغ المد  تويدص 

 وكي  وااق من كف الوكي  العمى وحسبنا هللا ونعم الوكي 
ومن لطابفص قولص يمدف روحدة در  كسدايا القطدر حودة سدند  رقمد  للدا طدرز 

ا ادالورق تنشددل بكد  مكدان وكتدب إلدى من المددران وادد النسديم دحداة نشدر رياحدل
 كما  الدين بن الن ار وكي  بي  الما  بدمشق المحروسة ويي من نكتدص المخترتدة

كما  الددين يدا مدو ي يدا مدن يميدر لبحدر ادي بدا  الندوالي دتيد  لحا دة اداغنم ثندابي 
تويدد  بلددا وشددكري وابتلددالي و  ت عدد  سددوا  للددا ادد ني تويدد  بن حلددا وقددر اتكددالي 

ن يقو  النا  دني دتي  لحا ة لم تقحلا لي ودمدبل بيدنلم مدث  ألندي دتداني دي م  د
الدنقص مدن  لدة الكمدا  ومددن لطدابف نكتدص قولدص لدم دندد  قدو  الدورق ويدي حبيسددة 
والعيف منلا قد دقام مقفما قد كن  دلب  من غموني دخحرا اوبس  منلا بعد اا  

غيدر مفتكدر ايلدا وادي مقفما وقا  ايمن تاب تن شرب الخمر ترك  شرب الحميدا 
شدربلا الوداا  والطدرب اددار ر اقدد دسدب  الدراووق ددمعددص شدوقا إليد  وقودب الكددا  
يوتلب ا نشدل بعد ال  وقد وااقص إن كان قدد دسدب  الدراووق ددمعدص شدوقا إليد  وقودب 
الكا  يحطرم االيوم دتينص من ادرط ارحتدص تفدي  دمعدا وثمدر الكدا  يبتسدم ومدن 

غحب تند تزلص من منمب و يتص كم قو  لما اا  غيظدا نكتص المريبة قولص ايمن 
وقددد دزيددل تددن منمددبص المع ددب   تع بددوا إن اددار مددن غيظددص االقوددب مطبددوخ توددى 

 المنمب
ويدداا المعنددى دلددم بددص شددرف الدددين النمدديبي واسددتعموص درق ودسدد م بقولددص ولددو  إا 

بعد اا وكاا توموا ب لو  منمبا توموا ب ن  تن قوي  تبرخ طبخوا بنار العز  قوب  
القووب توى المنامب تطبخ وقا  يعتدار تدن مخدومدص ادي كثدرة ت ريددل لدص لقدد  م 

ي ردني دون الراداق تعمددا رآندي حسداما ماحديا ا قدامني  قوم ماحبي حيث لم يز 
مده الدير اي و ص األتادي م ردا ومنص قولص مدا قود  لومنثدور إن الدورد قدد واادى 

األقحوان مسرة بقدومص وتوون المنثور ودحسدن  توى األزيار ويو دمير بسم  ثمور
منص قولص وما قو  لومنثور إني مفح  توى حسن  الورد المنزل ادي الشدبص تودون مدن 
قولي وزاد امفرارل واتل كفيص ودوما إلي و لي ومثودص قولدص كيدف السدبي  لودثم مدن 
دحببتددص اددي روحددة لوزيددر ايلددا معددر  مددا بددين منثددور وناحددر نددر   مددر دقحددوان 

ص   يدر  ياا يشير ب مبر وتيون اا ترنو إلي وثمر ياا يحدح  ومثودص قولدص ومف
كيف السبي  ألن دقب  خد من ديوه وقد نام  تيون الحر  ودمابر المنثور تومي 
نحونا حسدا وتممزيا تيون النر   ومنص قولص رو  الحمى يلوه لقدا  وإندص مدن 

 رامص ديده إلي  تيونصارط شوق   يزا  قرينص لم يلد نر سص إلي  وإنما لم
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ومددن لطابفددص اددي دغزالددص قولددص قددالوا بدددا نبدد  خديددص اخددا بددد  تنددص اقودد  للددم حاشددال 
حاشال إن  ح اي خدل نب  ا  ت ب هللا دنبتص والعين ترتال وتورية النب  والرتدي 
ت تب بلا  ماتة من المت خرين بعد ابن تميم ومن مخترتاتص اي ياا الباب قولص لو 

و  كددور مطيتددي لددم تعتوقلددا لومطددي تيددون وتوسددط  بحددر السددراب كندد  حددين تودد
حسبتني من اوقلا دلفا وتحتي نون ومن نكتص المخترتة قولص دتيد  اكدان دكودي اخدا 
طير ولم دشرب من الملبات نقطص وما يومي كد م  واا  دندي دكود  دوزة وشدرب  

ادي حمدرة بطص دخا الشيخ م ح الدين الك  مدر القاايدة اقدا  شدوه األوز ا حدح  
الخد بسطص اقو  تشوي دوزا دم كن  تشرب بطدص ومدن اختراتاتدص التدي لعدب الندا  
بلا بعدل قد ي ر  الراح حتى لي  لدي ايلدا نمديب وتودى الدراووق مندي طدو  مدا 
تش  مويب ومن نكتص المخترتة المريبة قولص يرثي األميدر قطدب الددين رحمدص هللا 

كم و   فنددي ي ددف لددص غددرب ودادد   تعددالى ندد يتم ادد  قوبددي تددن الحددزن مقمددر توددي
 لااتي تعط  سيريا وي  او  يسري إاا تدم القطب

ومددن غريددب نكتددص اددي دغزالددص قولددص شددبل  خددد  يددا حبيبددي تندددما دبددده ال مددا  بددص 
تاارا دشقرا تفاحة حمرات قد كتبوا بلا خطا دقيقا بالنحار مشعرا ومثوص اي المرابدة 

تز توى قناملا دن يناللدا نمدبنا شدبا  المدات قولص ولما احتم  تنا المزالة بالسما و
اي األر  حيوة تويلا اوم نقدر امدنا خياللا ومن لطابف غرامياتدص   تبعثدوا غيدر 
المبا بتحية مدن درحدكم اولدا تودي  ميد  خاحد  دمدوة العاشدقين وتر د  تدنلم 
 إلي وثوبلا مبوو  وياا المعنى وقف  تويص لميدرل وهللا دتودم مدن السدابق ولعمدري إن
اةخددر د دداد بقولددص ومددبا مددب  مددن قاسدديون اسددكن  بلبوبلددا ومددب الفددؤاد البددالي 

ميال النيرين تشية ودتت  ويي بويوة األايدا  ومدن لطابفدص قولدص لدو لدم دتدانق  خاح 
من دحدب بروحدة دحدداق نر سدلا إليندا تنظدر مدا شدق  يدب شدقيقلا حسددا و  بدا  

بلداا المعندى كثيدرا وقدا  ادي إيددات النسيم بايوص يتعثر وت تدب الندا  بعدد ابدن تمديم 
ملددرة حمددرات ويددي مددن مخترتاتددص ديدددي  لددي يددا مددالكي ملددرة  ميوددة الخوددق بو ددص 
 ميد  مؤخريدا والعنددق قدد دوقدر قوددب األتدادي اددي العدري  الطويد  قددد لبسد  مددن 

 شفق حوة تخبرنا دن دبايا دمي 
ة ودتقدب اا  ومنص قولص ويو من ا ختراتا  الوطيفة حبيبي وتد  الكا  من  بقبو

الوتد من  نفار وما كان ياا لونلا غير دنلا ت يا لطو  ا نتظدار مدفار ومدن يندا 
دخدا الشدديخ بددر الدددين بدن المدداحب اقدا  يددا حداب  الكدد     تزديدا مددن بعدد حددب  
الدددنان حسددرل واغددنم مزا ددا للددا لطيفددا دورثددص ا نتظددار مددفرل ومددن نكتددص المريبددة 

طقد  التدي دحدح  بشدعر  دابمدا تتعودق و  تسدتقر البديعة قولدص ممدا رد  تيندي منا
وقد توتلا مفرة ونحدو   سدم بالمدبابة ينطدق ديقند  دن الخمدر حداة نحاادة اوداا 
تدور  وه تويص وتقوق ومن ينا دخا الشيخ م ح الددين المدفدي وقدا  وشداح مدن 
دحببتص قدا  لدي ويدو الداي ادي قولدص قدد مددق قدد حداة مندي الخمدر لمدا انثندى دمدا 

ابرا اي قوق وقا  اي شخص اسدمص تثمدان يلدددل بدالل و توتدد  يدا تثمدان تراني د
بددالل و شدداترا سدديولي  ي ددوا تددارل لددي  ين وددي اخددايا قمدديدا قددد دتدد  مددن محمددد 
ك ومود مخر حطص السي  من ت  وممن دبددر ادي دادق التوريدة تقدود ونظدم  لبلدا 

قدد دب العدداار بددر الددين يوسدف بدن لؤلدؤ الدايبي امددن ةبدىت تقدودل قولدص مددوا و
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بخدل ما حريم لو دنلم خبرول ي  اا  غير نبا  خد قد ح  لكنلم لما ح  ي درول 
ومنص قولص ترج توى الزير يا نديمي وم  إلى ظودص الظويد  ادالرو  يوقدا  بابتسدام 

 والريل توقا  بالقبو 
ومنددص قولددص ود دداد وريددا  وقفدد  دشدد اريا وتمشدد  نسددمة المددبل إليلددا طالعدد  

الححى بعد دن وقع  الورق تويلا قا  الشيخ م ح الددين المدفدي دوراقلا شم  
اي كتابص المسمى بف  الختام تن التورية وا ستخدام لمدا وقدف تودى يداين البيتدين 
نكتة التوقير ينا دليق بابن تبد الظاير لكن طودر واطودر تويدص البددر وحفدظ سدرل لمدا 

والشم  ترشف ريق دزيدار دحاتص ال  المدر ومنص قولص وحديقة مطوولة باكرتلا 
الربا يتكسر المات الز   توى الحمى ا اا  ره بين الريا  تشدعبا ومدن يندا دخدا 
الشيخ بريان الدين القيراطي اقا  من قميدة وك ن اا  النلر ايص معمم بيدد النسديم 
منقف ومكتب ا اا تكسر ماؤل دبمرتص اي الحا  بين رياحص يتشعب ويع بندي قولدص 

غدرر ولددو  خشددية اأطالددة ألوردتلدا بكماللددا وتنبلدد  اا  ال ندداح مدن قمدديدة كولددا 
بسحرة بالواديين انبل  دشواقي ورقات قد دخا  انون الحزن تدن يعقدوب واأللحدان 
تددن إسددحق قامدد  تطددارحني المددرام  لالددة مددن دون مددحبي بددالحمى ورادداقي دنددى 
ن تبدداريني  ددوه ومددبابة وكقبددة ودسددى واددي  مددققي ودنددا الدداي دموددى ال ددوه مدد

خاطري ويي التي تموى من األوراق ومنص قولص يوم يا مداح إلدى روحدة ي ودو بلدا 
العدداني مدددا يمددص نسدديملا يعثددر اددي ايوددص وزيريددا يحددح  اددي كمددص ومنددص قولددص ددر 

 كؤو  الراح اي روحة قد نمق  دزياريا السحب
الطير ايلا شيق ممرم و دو  المات بلا مب ومدن يندا دخدا الشديخ  مدا  الددين بدن 

ة وقا  اي نواتير حماة من طرديتص اا  النواتير سقا  الترب ودملدا  تمدفص نبات
واألب تعوم  نوح الحمام اللتف ديام كاند  اا  ادرة دييدف اكولدا مدن الحندين قودب 
وكيف   والمدات ايلدا مدب وقدا  ابدن نباتدص ادي مطودر قمديدة دمعدي تويد  م دان  

ديحا الشيخ مد ح الددين  قوبي اارث توى الحالين لومب ونكتة المب تطف  تويلا
المفدي ولكن ركبلا تركيبا قوقا اقا  وحقكم ما حو  تن سنن الواا ولدم ينقودب مندي 
إلددى سددووة قوددب ومددا دنددا غددر بالمددبابة واللددوه ادد نكر دمعددي إن  ددره ودنددا مددب 
ويع بندي قددو  بدددر الدددين يوسددف بددن لؤلددؤ مددن قمدديدة بدداكر إلددى الروحددة تسددت ولا 

نر   الم  اتترال الحيا ام  طرادا ايدص دسدقام وبوبد  اثمريا اي المبل بسام وال
الدوح امديل تودى األيكدة والشدحرور تمتدام ونسدمة الدريل تودى حدعفلا للدا بندا مدر 
وإلمام اعاطني الملبات مشدمولة تدارات االواشدون ندوام واكدتم دحاديدث اللدوه بينندا 

مدر دن  افي خ   الرو  نمام ومن ينا دخا ال مير حتى الشيخ مفي الددين الحودي
 التورية غير مايبص اقا 

دقددو  وطددرف النددر   المدد  شدداخص إلددي ولونمددام حددولي إلمددام ديددا رب حتددى اددي 
الحدابق دتين توي وحتى اي الرياحين نمام ولكن ما دخ  بلا الشيخ  ما  الددين بدن 
نباتة لب  يخرج تن مايبص اقا  ودييدف ينلدب درواحندا وو لدص كدالرو  بسدام تدنم 

اخدددل ورد وثمددام ودخددايا ابددن الددوردي ديحددا ولكددن زاديددا نكتددة خدددال بقتدد  الددوره 
دخدره بقولددص إن قددا  مدف لددي تددااره ومدف مبتكددر وو نتددي قود  خددا يددا مددنعة 
الباري ياا تداار  نمدام ومسدكنص ندار بخددي  والنمدام ادي الندار ومندص قولدص الدرو  
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ص دحسن ما ردي  إاا تكداثر  اللمدوم تحندو تودي غمدونص ويدرق لدي ايدص النسديم ومند
قولددص البددرد قددد ولددى امددا لدد  راقدددا يددا ديلددا المدددثر المزمدد  دو مددا تددره و ددص الربيددر 
وحسنص والرو  يحح  والحيا يتلو  ومن لطابف تمز تدص قولدص حد  نبدا  الشدعر 
يا تداالي لمدا بددا ادي خددل األحمدر اشداقني اا  العداار الداي نباتدص دحودى مدن السدكر 

عدداد تقامددر  تنددص خطدداي وقمددر  ومثوددص اددي الوطددف قولددص شددوقي إليدد  توددى الب
 إلي  س مي دق مي واتتو  النسما  ايما بيننا مما دحمولا

ومنص قولص تعشقتص لددن القدوام ملفلفدا شدلي الومدى دحدوه المراشدف دشدنبا وقدالوا بددا 
حب الشباب بو لص ايا حسنص و لا إلدي محببدا وقدد تقددم القدو  دن دبدا تمدام دو  مدن 

المريبددة الوطيفددة البديعددة قولددص واي قددوام دييددف بددين اختددرة يددال النكتددة ومددن نكتددص 
الندامى قد نشط قام يقط شدمعة الد  رديد  الظبدي قدط وتطفد  الندا  بعددل تودى يدال 
النكتدة ومندص قولددص وبمل تدي المتحموددون تشدية والركددب بدين تدد زم وتنداق وحددداتلم 
 دخا  ح ازا بعدما غند  ورات الركدب ادي تشداق ومدن يندا دخدا الندا  بعدد الشديخ
بدر الدين كقو  بعحلم قو  ما غنى ح ازا ليتنا اي دمبلان ومنص قو  الشديخ بددر 
الدين بن لؤلدؤ لد  مبسدم تداب الومدى يفتدر تدن بدرد وسوسدا  الرحداب مدرادي وادم 
يحدداكي المدديم إ  دنددص كددم حولددص تددين تحددوم كمدداد ويدداا المعنددى ديحددا تطفدد  تويددص 

الدين بدن نباتدة حيدث قدا  يدا تدين  المت خرون بعد الشيخ بدر الدين منلم الشيخ  ما 
 آمالي إاا است مع  إني إلى مورد لقيا  ماد

ويع بني قولص من قميدة وره اي بيتلا األو  باسمص اقا  قد دنحوتني المدوادي غيدر 
راحمة ومحقتني الويدالي بعدد إبددار اكدم دواري غرامدا مدن  دوه ودسدى زندادل تحد  

اما بعدتم مدار دمعدي بعددكم  داري ومدن  دثنات الحشا واري  يراننا كنتم بالرقمتين
ينا دخا الشيخ  مدا  الددين بدن نباتدة وقدا  بروحدي  يدرة دبقدوا دمدوتي وقدد رحودوا 
بقوبي وامطباري ك نا لوم اورة اقتسمنا اقوبي  اريم والدمر  اري وما دحوى قدو  
بدر الدين من القميدة المداكورة ادي الخمدرة ولدم يخدرج تمدا نحدن ايدص مدن التوريدة 

  سار  لتقتص من قوم اما ربح  اي حث كد   تودى األوتدار دوار ادالقوم مدن اقا
بعد قت يا وما ظومد  وإنمدا دخدا  مدنلم ب وتدار ومدن يندا دخدا القاحدي دمدين الددين 
الحممي وكان كاتدب السدر الشدريف بالشدام المحدرو  اقدا  وقدو  حا بدص يمدمي 

اوما تفرقنا كد ني ومالكدا  ك ن لص مطالبا  توى قوبي ب وتار ويطربني قولص من قميدة
لطو  ا تماة لم نب  ليوة معا ا تبعتص قوبا مطيعا توى المحى وخوي  لدي  فندا تودى 
السفل دطوتا ومن لطابفص المريبة راقا بمب ممرم دبويتص مدا وي درا واادا  سداب  
دمعددص ارددتددص اددي الحددا  نلددرا يدداا النلددر ورد منددص المتدد خرون قاطبددة ولددو  طددو  

 ل  ومن لطابفص قولصالشرح لاكر  ا
يا تاالي ايص ق  لي إاا بدا كيف دسوو يمر بي ك  وق  وكوما مر يحوو ومدن لطدابف 
اتفاقص ونكتص المريبة قولص اي ن م الدين بن إسرابي  وقدد يدوي مويحدا يوقدب بال دارح 
قوبدد  اليددوم طددابر تندد  دم اددي ال ددوانل كيددف تر ددي خ مددص ويددو اددي كددف  ددارح 

س  تن معشوقص المداكور خومد  طدابر قوبد  العداني تدره  وكتب إليص وقد بومص دنص
من  ارح يمددو بدص ويدروح ولقدد يسدر خ مدص إن كند  قدد خومدتص مندص وايدص روح 
ومن مخترتاتص المريبة قولص اي الخمدرة دبدده الحبداب للدا خطدا ا حسدن مدا قدد كدان 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 236 

حرر من ميم ومدن يدات قديمدة ااتلدا ادي رو   نتلدا كاند  وكدان للدا تدرف تودى 
ات ومددن ينددا دخددا المدداحب اخددر الدددين بددن مكددان  اقددا  مددن قمدديدة السددرحة المدد

ااستملد  دوحلا المخح  وااترش  ن دم الربدا ورقد  ترشدا تودى المدات ولكدن لدم 
يسدداتدل اددي لفظددة العددرف اشددترا  توريددة بالنسددبة إلددى الشدديخ بدددر الدددين ادد ن نسددبة 

ار حكدى الممدن العروف إلى الكرم معرواة ومنص قولدص ادي موديل ن دار بروحدي ن د
قدددل رشدديق التثنددي دحددور الطددرف وسددنان يميدد  توددى األتددواد قطعددا بمددا  ندد  ومددا 
سرق  من قدل ويدي دغمدان ومدن يندا دخدا  ميدر الندا  وقدا  مدن قدا  قدد لمد  اا 
األييف الن ار ويو توى األش ار يقطر اي دغمان خ ف اقا  لي تنديا ثدار تحدد 

 بص ألنلا سرق  من لين دتطااي
ما در  مدن رسدوم التوريدة القاحدي محيدي الددين بدن قرنداص الحمدوي وممن دحيا 

تممدل هللا برحمتص امدن نكتدص الوطيفدة قولدص سدقيا لدص روحدا قددود غمدونص تختدا  ادي 
األبدراد مددن دوراقلددا  ندد  بددص ورق الحمددام مددبابة دو مددا تددره األغدد   اددي دتناقلددا 

 ددرار حتدى إاا ومن لطابف قولص ما  القحيب بروحة مدن سدكرل لمدا سدقال تقدارل
سرق النسيم درايما مدن كمدص مداح  بدص األطيدار ومثودص قولدص مدا دتيندا نبمدي زيدارة 
دوح قد حبانا بال ود واأكرام ناولتنا ديدي الممون ثمدارا دخر تلدا لندا مدن األكمدام 
ومثوددص قولددص وتوطددف مددا شددات اددي  معددص بددين ا سددتعارة البديعددة والتوريددة قددد دتينددا 

و  من الندده ب مدان ورديندا خدواتم الزيدر لمدا سدقط  مدن الريا  حين ت و  وتح
دنامدد  األغمددان ومنددص قولددص ورب نلددر لددص تيددون تحددار اددي ومددفص العيددون لمددا غدددا 
الريددق منددص تددابا مالدد  إلددى رشددفص الممددون ومنددص قولددص ديددا حسددنلا روحددة قددد غدددا 

قولدص تثندى  نوني انونا ب انانلا دتى المات ايلا توى ردسص لتقبي  دقدام دغمانلا ومندص 
الممددن إتراحددا وت بددا توددى نلددر يدداوب دسددى تويددص اددرق لددص النسدديم و ددات يسددعى 

 م طفة وميوص إليص
ومندص قولددص وتوطدف مددا شددات ويدوم قددد قطعندال بددرو  يحدداح  زيدرل شددم  النلددار 
اك ن نلارنا طوق المحيا مبيل الو ص مخحر العااب ومنص قولدص دنعدم اد ن الددوح يدا 

يطيدق يرقبدد  الطيدر توددى وكدرل ودتددين األزيدار نحددو مدالكي حمد  مددن د ود  مددا   
الطريددق ويدداا المعنددى دخددال المدداحب اخددر الدددين بددن مكددان  وزنددا وقاايددة اقددا  
والنر   الم  غدا شاخما ا  يخوي تينص لوطريق ومنص قولص وتوطف ما شدات لدو 
كن  إا نادم  من دحببتص ادي روحدة دطياريدا تتدرنم لرديد  نر سدلا يمد   فوندص 

ر دقاحلا يتبسم ومنص قولص اي معار وو نة قدد غدد  كدالورد حمرتلدا ودشدبص تنا وثم
اة  اا  العار  النحر ك ن موسى كويم هللا دقبسلا نارا و ر تويلا ايوص الخحدر 
وياا المعنى استعموص بعحلم اي ش رة نارن  اقا  ولكن لدم دتودم المختدرة مدن يدو 

طدر كد ن موسدى كوديم هللا نارن ة برز  اي منظر ت ب زبر د ونحدار مداغص الم
دقبسلا نارا و ر تويلا ايوة الخحر ومنص قولص ورو  قد دت  ايدص معدان يطيدب بدص 

 الندامى والمدام يسامرل النسيم إاا تمن  حمابمص ويسقيص الممام
ومنص قولص روحة من قرقف دنلاريا وغنات الورق ايلدا بارتفداة   تودم دغمدانلا إن 

دغزالدص قولدص يويد  ادي مكتدب  مدن لطابفدص اديرقم  الي ما بين شراب وسماة و
غ ما قوبي بل رانص  ريل دييف دححى قبيل خط وإنما شدكوص موديل ومندص قولدص ادي 
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مويل مؤان ومؤان دححى كريما و لص لكنص بالوم  دي شد يل دبددا دمدو  بل درل 
لكنني من بعد اا  دتيف بالتسبيل ومنص قولص قبو  خط تاارل لما بدا ويمدر  لدين 

الميا  وطوب  لدي مدن خددل المحمدر مدا يشدفي قدواي ا دابني بداة  ي ويدال قوامص 
النكتة توارد يو وشم  الدين محمد بن العفيدف تويلدا اقدا  مدن يعطدف نحدوي قودب 
يداا القاسدي كدم داكددرل ويدو لعلددي ناسددي دشدكو سدقمي لعارحدديص وكداا يشدكو دنددف 

 اقدا  كدم  درح سقامص ل سي   وتطف  تويلا بعديما الشيخ م ح الدين المدفدي
القوب منص  فن كالسيف اي محة القيا  وطب آ  العاار  رحي امل دن الطيدب 
آسددى وابتددا  المتدد خرون بعددديم ح ابلددا ونظمتلددا دنددا ولكددن زدتلددا نكتددة دخددره مددن 
 نسددلا اترشددح  وازداد  حسددنا ويددي قددولي مددا  فدداني ممددر  القوددب ولددم دلددق 

 در  داري مر  القوب اداريلوحعف ولوكسر ان بارا قو  لوعار  يا آسي إاا 
ومن لطابفص اي دغزالص قولص إن الاين ترحودوا نزلدوا بعدين نداظرل دندزلتلم ادي مقوتدي 
ا اا يم بالسايرل ويدال النكتدة ديحدا ابتدا  المتد خرون ح ابلدا كثيدرا ومدن ظراادا  
شم  الدين محمد ابن العفيف المشلور بالشاب الظريدف قولدص إاا حاولد  حد  البندد 

يح  وإن  وي  بو نتدص مددام يدره لعداارل دور وندز  وسدب   فص حمانا  قال  معاط
ديحددا توريددة الدددور اددي قالددب اخددر و ددات اددي غايددة الوطددف والمرابددة بقولددص لحاظدد  
دسياف اكور اما للا كما زتمدوا مثد  األرامد  تمدز  ومدا بدا  بريدان العداار مسدوما 

 داد ددور لتقبيد  الثنايدا ويوزمص دور وايص تسوس  ومنص قولص ايما يكتب تودى كدا  ود
ولم دز  د ود بنفسي لوندامى ودنفاسي ودكسو دكف الشرب ثوبا مايبا امن د   ياا 
لقبوني بالكا  ي ومن ينا دخدا الشديخ شدلاب الددين بدن دبدي ح ودة وقدا  محدمنا يدا 
مداح قدد ححددر الشدراب ومنيتددي وحظيد  بعدد الل ددر باأيندا  وكسددا العداار الخددد 

يث  كوص اي الكا  ي ويع بني قولص وقدد ديدده م موتدا يدا حسنا ااسقني وا ع  حد
ديلا المدر الاي و ص الع  منص يزان بمنظر مطبدوة   تعتقدد قوبدي يحبد  وحددل يدا 
قد بعث  لسيدي م موتي ونكتة الم موة استعمولا الشيخ  مدا  الددين وغيدرل ومدن 

قددي  وقددا  ديلددا نكتددص البديعددة التددي لددم يسددبق إليلددا قولددص كددان مددا كددان وزا  ادداطرح 
 المعر  تنا حسب  هللا تعالى

ويددال دخددايا مدداحبنا المرحددوم م ددد الدددين بددن مكددان  بنمددلا اقددا  مددن قمدديدة يددا 
غمنا اي الريا  ما  حموتني اي يدوا  مدا  يدا رابحدا بعدد مدا سدباني حسدب  رب 
 السما تعالى ومن لطابفص اي مويل رسام قولص قو  لرسامكم ب  الفؤاد ممرم قا  متدى
دايبص اقو  حدين ترسدم ومدن لطابفدص واختراتاتدص قولدص قامد  حدروب الزيدر مدا بدين 
الريددا  السندسددية ودتدد  ب  معلددا لتمددزو روحددة الددورد ال نيددة لكنلددا انكسددر  ألن 
الورد شوكتص قويص ومدن لطابفدص ديحدا قولدص يدا سداكنا قوبدي المعندى ولدي  ايدص سدوا  

ان ومددن لطابفددص ديحددا قولددص إنددي ثدداني ألي معنددى كسددر  قوبددي ومددا التقددى ايددص سدداكن
ألشكو اي اللوه ما راح يفع  خدل ما كان يدري ما ال فا لكدن تفدتل وردل ومدن يندا 
دخا الشيخ م ح الدين المفدي اقا  ولكدن زادل نكتدة دقدو  لدص مدا كدان خدد  يكداا 
و  المدغ حتى سا  اي الشفق الد ا امدن ديدن يداا الحسدن والظدرف قدا  لدي تفدتل 

نكتص البديعة قولص قد تعشق  خ اي ولي ايص معاني كومدا  تخر ا ومن وردي والعاار
  ادلني العاا  ايص ولحاني  بتص من تارحيص بدلي  الدوران
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ومن اختراتاتص الوطيفة قولدص ادي موديل خيدالي خيدالي دخداف الل در مندص ولسد  درال 
يرغب اي ومالي وكن  تلدتني قدما ش اتا اما لي مر  دازة من خيدالي وقدا  
اي زير الووز تبسم ثمر الووز تن طيب نشدرل ودقبد  ادي حسدن ي د  تدن الومدف 
يوموا إليدص بدين قمدف ولداة اد ن غمدون الزيدر تمدول لوقمدف ومثودص قولدص تمشدي 
بمحن ال امر الشادن الاي توى قدل دغمان بدان النقدا تثندي اقود  وقدد  حد  تويدص 

غرامدي ونبدص  اي ندام تدنح وة د  اانظروا ياي الح وة اي المحن وقا  يدا اا الد
الو د وال وه لي  فني  ره طيص دموة شوقا إلى و ل  الل لي ومن اختراتاتدص 
المريبة قولص تبتم توى المحبوب حمرة شعرل ودظنكم بدليوص لم تشعروا   تنكروا ما 
احمر منص ا نص بدمات درباب القووب محفر وقا  اي موديل ز داج قولدوا لز دا كم اا 

لسنا يسفر إن كن  اي المدنعة اا خبدرة وكدان معرواد    ينكدر امدا الاي لص محيا با
ألحداق  دقداحلا اي محة من حسنلا تكسر وقا  ديحا كوف الفؤاد بظبية ت انة مدا 
كندد  يومددا امنددا مددن ي ريددا ت ندد  اددؤادي بددالمرام اماؤيددا مددن ددمعددي ودقيقلددا مددن 

 خمريا
ما برح دقيقة خاما وقا  ادي وياا المعنى ت تب بص ال ماتة بعد ابن العفيف ولكن 

ام الحشدديف ود دداد مددا لوحشيشددة احدد  تنددد اكولددا لكنددص غيددر ممددروف إلددى رشدددل 
مفرات اي و لص خحرات اي امص حمرات اي تينص سودات اي  سدل وقا  اي موديل 
دميب  تينص كان بعينين اوما طمى بسحرل رد إلى تدين واا  مدن لطدف بعشداقص مدا 

يف تناوللددا ال ماتددة بعددد ابددن العفيددف ولددو  خشددية يحددرب هللا بسدديفين وتوريددة السدد
اأطالة لاكر  غالبلا وقا  اي مويل بدوي بدوي كم  ددل  مقوتدال تاشدقا ادي مقاتد  
الفرسان او محيا يميل يا لل   ولحاظ تقو  يا لسنان وقا  اي موديل  درح بسدكين 

   ارحدة لم ت رح السكين كف معابي إ  لمعنى اي المرام يحقق يي مث  مدا قدد قيد
لص ولك   ارحة إليص تشوق وقا  اي مويل مؤان بال امر األموي ادي  مؤاندا تمدبو 
إليص ب امر  وق منا النفو  يطيدر النسدر مدن شدوق إليدص وتلدوه دن تعانقدص العدرو  
ياان البيتان توارد توى نكتتلما شم  الدين بن العفيف والشيخ  ما  الدين بن نباتة 

األو  بنمص والبي  الثاني ايص بع  تميير ويو لقد زف  ورديتلما اي ديوانص والبي 
الزمان لنا مويحا تكاد ب ن تعانقص العرو  وقا  اي مويل منير منيدر و ددي بدص دكتمدص 

 ويظلر وكيف تخفى لوتتي وقد غدا ينير
وقددا  ديحددا يمددف بسدداطا بسدداط يمدد  األحددداق حسددنا ويلدددي لوقوددوب بددص سددرورا 

يرحدي المددورا وقدا  مدن دو بيد   لبسدط مداويشرح حين يبسط ك  مدر وخبدر ا
المب بحبكم ترال الولص اي طوة يواكم تمى تالص إيحداح غرامدص غددا تكمودة إا 
كان مفم  اللوه م موص وقا  ديحا دادي تربا بوادي ال زة يا وحشة ناظري للم 
اي الربر لما بحثوا تندي اي ارقتنا دنشد   للدم مسداب  مدن دمعدي ومندص قولدص يقدو  

ا تددن لحددظ ظبددي ويددز الممددن اددي ورق الم بدد  ددقددتوكم بطراددي دم بعطفددي وقددد رندد
اقودد  بمددا تشددا االكدد  اابدد  ويددال النكتددة دخددايا الشدديخ  مددا  الدددين بقاايتلددا وقددا  لددص 
معطف لدن القوام ومرشف رقيق توى التقبي  االك  ااب  وقدا  الشديخ مد ح الددين 

لددين دبدي حيدان وسدمال م داني المفدي اي كتابص الاي  معص من إم ت الشديخ دثيدر ا
اللمددر مددن ددب ديدد  العمددر دنشدددني الشدديخ دثيددر الدددين قددا  دنشدددني شددم  الدددين 
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محمد بن العفيف اي مويل طباخ رب طباخ موديل اداتر الطدرف غريدر مدالكي دمدبل 
لكن شموول بالقدور قا  الشيخ م ح الدين ودنشددني الشديخ دثيدر الددين قدا  دنشددني 

 العفيف لنفسصشم  الدين محمد ابن 
لي  خوي  لي ولكنص يحرم اي األحشات نار الخوي  يا رداص  ر  توى خمرل راقا 
بص ما دن  إ  ثقي  ويدال النكتدة ت تدب بلدا غالدب المتد خرين بعدد ابدن العفيدف ومدن 
لطابفددص قولددص وقددد احت ددب بعدد  دمددحابص تنددص ولقددد دتيدد  إلددى  نابدد  قاحدديا بددالوثم 

قمد زورة دحيدا بلدا ادردد  يدا تيندي يندا  بحا دب لوعتبا  بع  الوا ب ودتي  د
يددال النكتددة دخددايا الشدديخ  مددا  الدددين بددن نباتددة غفددر هللا لددص بقاايتلددا اقددا  ح بتنددي 
اازدد  تندي ت  برغم من دقب  كالعاتب وقو    دتدم من سديدي مدن كدان تيندي 

غيدر يداا  امدا حا بي ودلم الشيخ زين الدين بن الوردي بلال النكتة ولكن سبكلا ادي
القالدب بقولددص زرتكددم مددحبة وودا دلفيددتكم مموقددين بابددا سددعيي إلددى بددابكم  نددون تويددص 
دست ي  الح ابا ومن لطابفص اي دغزالص قولص وكم يدتي مونا وياي  فوندص بفترتلدا 
لوعاشقين يواتد وكم يت ااى خحرل ويو ناح  وكم يتحالى ريقص ويو بارد ومن ينا 

وليتص ما قا  وما ايص شيت ناقص غير خمرل وما ايص دخا الشيخ مفي الدين الحوي 
شدديت بددارد غيددر ريقددص ومنددص قولددص ديسددعدني يددا طوعددة البدددر طددالر ومددن شددقوتي خددط 

 بخد  ناز  ولو دن قسا وامف من  و نة ألت زل نب  بلا ويو باق 
الاي يظلر لي دن النكتة اي باق  من اختراتا  ابن العفيف ا ني لدم د دد دحددا ممدن 

لم بلا ولكن ما مبر الشيخ  ما  الدين تنلا لحسدنلا اقدا  مدن قمديدة حدمنا تقدمص د
تطاول  األغمان تحكي قوامص وتند التنايي يقمدر المتطداو  ودتيدا امديل الوقد  
نب  تاارل وتير قسا بالفلاية باق  وكدال  الشديخ زيدن الددين بدن الدوردي مدا مدبر 

سدص والدن م ادي المدرب مابد  تنلا حتى قا  وبي دغيد من حسنص البدر خابف تودى نف
اوددو رام قدد  ومددف باقدد  خدددل لعيددر قسددا بالفلايددة باقدد  ومددن لطددابف قولددص يددا خالددص 
خحرة بعارحص حرستلا تن متديم ممدره كدف تدن العاشدقين مقتمدرا يد  دند  إ  
حدوير  الخحددرا ومدن نكتددص الوطيفدة قولددص زار و يدب الظدد م منسدد  اانشددق ثددوب 

سدمص د مدر بدين الحشديف والخمدر يدال النكتدة الد ى تن الف ر وب  من مدغص ومب
دخايا الشيخ زين الدين بمعنايا وقدا  وموديل قدا   لدرا يدا نفدو  الندا  تيشدي مدن 
رحابي وتااري بين خمر وحشيف ومن لطابف نك  ابن العفيف قولص ودتدى بو دص 
كالل   مركب من قامة غمدنية ييفدات وبمقودة خفدق الفدؤاد وقدد رند  وكداا ال ندون 

 سوداتيكون تن 
ومن لطابف اختراتاتص قولص بدا و لص من اوق دسمر قدل وقد  ح من سود الداوابب 
اي  نل اقو  ت يب كيف لم يايب الد ى وقد طوع  شم  النلار توى رمل ومنص 
قولص والنكتة غريبة وبديعدة دسدكرني بدالوفظ والمقودة الكحد ت والو ندة والكدا  سداق 

ومددن لطابفددص ديحددا قولددص يددا باتثددا شددعرل  يرينددي قوبددص قسددوة وكدد  سدداق قوبددص قددا  ي
انتشارا بقامة ما للا نظير المو  من ناظري  لكن من شدعر  البعدث والنشدور ومدن 
لطابفص قولص اي مويل اسمص مال  مال  قد دح  قتوي برمل القد منص وراح قوبي طعيندص 
لددي  يفتددي سددوال اددي قتدد  مددب كيددف يفتددى ومالدد  بالمدينددة ومنددص قولددص مددن حسددن 

ن    ثمرا ودطور لي ثنايدا يسدوق بلدا المحدب إلدى المنايدا ودنشدد ثمدرل يبمدي التحمي
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ااتخارا دنا ابن    وط ة الثنايا ومن لطابفص قولص ب بي شادن غدا الو ص منص يخ   
 النيرين اي اأشراق سوب القحب لينلا الي غيظى واقفا  تشكول باألوراق

ظدداير وهللا دتوددم ديلمددا السددابق وابتددا  البيدد  الثدداني بوفظددص ومعنددال تقدددم  بددن تبددد ال
ح اب يال النكتة بعد ال  المت خرون منلم الشيخ زين الددين بدن الدوردي بقولدص قددل 
 ددار اتتدددا  اوددص اتدد  ونسدد  سددوب األغمددان لينددا الددي بدداألوراق تشددكو ومددن نكتددص 
البديعة المريبة قولص ومستتر من سنا و لص بشم  للا الد  المددغ ادي كدوه القودب 

ب م العاار اعراني دنلدا  م كدي ومدن لطابفدص قولدص كد نني والودواحي ادي محبتدص مني 
اي يدوم مدفين قدد قمندا بمدفين وكيدف يطودب مدوحا دو موااقدة ولحظدص بينندا يسدعى 
بسيفين ومن نكتص التي تطف  النا  بعدل تويلا قولص ب بي دادي حبيبا تيم القوب غراما 

  لدولم تكدن ابندة العنقدود ادي امدص مدا كدان تار العاا  ايص ما رده العار   ما وقا
اي خدل القاني دبو للب تبد  يددا تداالي ايدص او نتدص حمالدة الدورد   حمالدة الحطدب 
دخال ابن نباتة وقدا  حمالدة الحودى والدديباج قامتدص تبد  غمدون النقدا حمالدة الحطدب 

 دتودم قو  ورد ابن العفيف دغوى من ديباج ابن نباتة مدن حيدث المناسدبة األدبيدة وهللا
ويددال النكتددة ديحددا دغددار تويلددا المعمددار بقولددص تعددر  البدددر يحكددي حسددن مددورتص 
اددراح منكسددفا وانشددق بالمحددب وبانددة ال ددزة ماسدد  مثدد  قامتددص تبدد  وقددد دمددبح  

 حمالة الحطب
وممددن دحسددن المباشددرة اددي نظددم التوريددة سدديف الدددين بددن المشددد امددن نكتددص البديعددة 

المبا تنلا حديثا قط لم يمو   نند  لمدا دن سدره المريبة قولص مسكية األنفا  تموي 
ترالا ومدا ندره مدن  دن بالمندد  ومدن لطابفدص قولدص وم ود  راق مدر واف يكددرل 
ومن رقيب لص بالووم إي م مدا ايدص سداة سدوه السداقي ولدي  بدص تودى النددامى سدوه 
الريحان نمام يال النكتة تقدم  لوبدر بدن لؤلدؤ الدايبي واكدر  مدن دغدار تويلدا مدن 
ال ماتدة ولكددن األميددر سدديف الدددين زاديددا نكتدة دخددره بديعددة واسددتعمولا دحسددن مددن 
ال ماتددة ومدددن لطابفدددص قولدددص وشددداان دورد اددي ي دددرل لليدددب حدددر الشدددوق والفرقدددص 
دمبح  حران إلى ريقص اوي  لي من قوبص رقص يال النكتدة نظمتلدا ادي مبدادي العمدر 

األيدام المؤيديدة اقود  درشدفني  ولم دقف توى قو  ابن المشد إ  بالديار الممرية اي
ريقص وتانقني وخمرل يوتوي مدن الدقدة ابد  مدن خمدرل وريقتدص ديديم بدين الفدرا  
والرقدص ومدن لطابفدص قولدص ادي يدوم غدديم مدن لداااة  دول غندى الحمدام وطابد  األندددات 
والرو  بين تكبر وتواحر شمخ القحديب بدص وخدر المدات ومدن لطابفدص ديحدا قولدص 

 د تلويم الن وم اانثنى الممن يموي بتحيا  النسيمدان القمري ايلا تن
ومددن لطابفددص قولددص لددبن مددرا  وحاشددا  االدددنانير تمددرف ومددا اتتقودد  كريمددا إ  
ودن  مثقف ومن لطابفص قولص الحمد ا اي حوي ومرتحوي توى الاي نو  من تمودي 
ومدن تومددي بداألم  كندد  إلدى الددديوان منتسددبا واليدوم دمددبح  والدديوان ينسددب لددي 
ومن لطابفص قولص لعب  بالشطرن  مر شادن رشاقة األغمان من قدل دح  تقدد البندد 
من خمرل ودلثم الشاما  مدن خددل توريدة الشداما  رخمدلا المتد خرون بعدد سديف 
الدين بن المشد وممن دخايا الشيخ  ما  الددين بدن نباتدة اقدا  داديدص  تدب شدطرن  

ال منموبة لوقوب غالبة والخد ايدص قد ا تمع  اي شكوص من معاني الحسن دشتا  تين
لقت  النف  شاما  انتلى ما تخيرتص ووتد  ب يرادل اي بداب التوريدة مدن كد م يدال 
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العمابة التي مش  تح  العمابب الفاحوية ومدار للدا مدن بعددل ادي نظدم التوريدة 
دتظم روية وقدم  إماملم الاي مو  ال ماتدة خوفدص ويدو القاحدي الفاحد  وبعددل 

يد ابن سنان المود  والشديخ سدراج الددين الدوراق ودبدو الحسدين ال دزار القاحي السع
ونمددير الدددين الحمددامي ونامددر الدددين حسددن بددن النقيددب والحكدديم شددم  الدددين بددن 
دانيددا  والقاحددي محيددي الدددين ابددن تبددد الظدداير ويددال يددي الفرقددة التددي تقدددم  بعددد 

الشيخ شرف الددين تبدد  الفاح  بالديار الممرية ودما الفرقة الشامية ا مام  ماتتلا
العزيز األنماري شيخ شيوخ حماة وبعدل م ير الددين بدن تمديم وبددر الددين يوسدف 
بن لؤلؤ الايبي ومحيي الدين بن قرناص الحموي وشم  الددين بدن العفيدف وسديف 
الدين بن المشد ولكن ت ب  من الشيخ مد ح الددين المدفدي كيدف دخد  ادي كتابدص 

يددة وا سددتخدام بدداكر الشدديخ تدد ت الدددين توددي بددن المسددمى بفدد  الختددام تددن التور
المظفر الكنددي الشدلير بدالوداتي ويدو دشدلر مدن قفدا نبد  ادي نظدم التوريدة بد  يدو 

 امرؤ قيسلا وكنديلا وإاا
اكددر شددرف نسددبلا ا نددص توويلددا وانتقدد  مددن حوددب إلددى دمشددق المحروسددة وتامددر 

سد  تشدرة وسدبعمابة  ال ماتة الماكورين ومولدل سنة دربعين وستمابة ووااتص سدنة
اكان  مدة حياتص ستا وسبعين سنة ومولد السراج الوراق سنة خم  تشرة وستمابة 
ووااتص سنة خم  وتسعين وستمابة اكان  مدة حياتص ثمانين سنة ومولد دبي الحسدين 
ال زار سنة إحده وستمابة ووااتدص سدنة اثنتدين وسدبعين وسدتمابة امددة حياتدص إحدده 

ير الدين الحمامي لسنة اثنتي تشدرة وسدبعمابة وواداة نامدر وسبعون سنة ووااة نم
الدددين بددن النقيددب سددنة سددبر وثمددانين وسددتمابة ووادداة الحكدديم بددن دانيددا  سددنة تشددرة 
وسدبعمابة ومولددد محيددي الددين ابددن تبددد الظداير سددنة تشددرين وسدتمابة ووااتددص سددنة 

الشددديوخ اثنتدددين وتسدددعين وسدددتمابة امددددة حياتدددص اثنتدددان وسدددبعون سدددنة ومولدددد شددديخ 
األنمداري سددنة سدد  وثمددانين وخمسددمابة ووااتدص سددنة إحددده وسددتين وسددتمابة امدددة 
حياتص خم  وسبعون سنة ووااة م يدر الددين بدن تمديم سدنة إحدده وثمدانين وسدتمابة 
ووااة بدر الدين يوسف الايبي سنة ثمانين وسدتمابة ومولدد شدم  الددين بدن العفيدف 

بر وثمددانين وسددتمابة امدددة حياتددص خمدد  سددنة اثنتددين وسددتين وسددتمابة ووااتددص سددنة سدد
وتشرون سنة ومولد سيف الدين بن المشدد سدنة اثنتدين وسدتمابة ووااتدص سدنة خمد  
وخمسددين وسددتمابة امدددة حياتددص ثدد ث وخمسددون سددنة و دد  القمددد مددن الدد  تحقيددق 
الواقف توى ياا الشرح إن ت ت الدين الوداتي تامر ال ماتة دو غالبلم وقد تقدم 

التو يدص إن الشديخ تد ت الددين الدوداتي سدب  التوريدة ادي قوالدب لدم قدولي ادي بداب 
يسبقص دحد من يال ال ماتة إليلدا و  سدقط اكدرل تويلدا ومدر تودو قددر الشديخ  مدا  
الدين بن نباتة ويو الاي مش  موو  األدب قاطبة بعدد الفاحد  تحد  دت مدص تطفد  

مدن تواريدص ودورد  يندا  توى موابد نك  الوداتي ومعانيص وتوى األنواة المريبدة 
من ياا القدر نباة ولكن تعين إيراديا ينا كاموة ألنلا حق مدن حقدوق التوريدة ومد  
اددي تقدمددص إلددى غيددر مسددتحقص بحيددث دن الطالددب إاا دراد دن يفددرد يدداا النددوة دتنددي 
التورية كان ب ارادل اريددا وتقددا نحديدا وكومدا دوردتدص مدن دندواة التوريدة ادي غيدر 

نظم شموص ينا لي تمر ك  غريب ب قاربص ودنسابص وقد تدن لدي دنندي  بابص تزم  توى
إاا ارغ  من ياا الشرح دن دارد بابدا لوتوريدة وا سدتخدام ود عولمدا ممدنفا مفدردا 
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ودسميص كشف الوثام تن و ص التورية وا ستخدام اد ن الشديخ مد ح الددين المدفدي 
وغريبدص امدن موابدد الدوداتي اي كتابدص لدم يشدف القودوب بترتيبدص و  تفقدص ادي بديعدص 

التي تطف  الشيخ  ما  الدين بن نباتة تويلا قولدص مدن قمديدة دثخند  تينلدا ال دراح 
 و  إثم تويلا ألنلا نعسات زاد اي تشقلا  نوني اقالوا ما بلاا اقو  بي سودات

دخددال الشدديخ  مددا  الدددين بددن نباتددة اقددا  مددن مطوددر قمدديدة قددام يرنددو بمقوددة كحدد ت 
ون بالسددودات والشدديخ  مددا  الدددين بددن نباتددة ددر  الددوداتي ويددو اددي تومتنددي ال ندد

تنفددوان شددبابص ولمعددان سدديوف آدابددص وقددد تقدددم مولددد الددوداتي ووااتددص ومولددد الشدديخ 
 مددا  الدددين سددنة سدد  وثمددانين وسددتمابة وتددواي سددنة ثمددان وسددتين وسددبعمابة امدددة 

ن ابدن نباتدة تندد واداة حياتص اثنتان وثمانون سنة وتوى ياا كان سن الشيخ  ما  الدي
الوداتي ث ثين سنة وهللا دتوم ومما نعطف بص توى ما تقددم قدو  الدوداتي إاا رديد  
تارحددا مسوسدد  اددي و نددة ك نددة يددا تدداالي ادداتوم يقينددا دننددي مددن دمددة تقدداد لو نددة 
بالس س  دخال الشيخ  ما  الدين بن نباتة وزنا وقاايدة وقدا  داددي الداي سداق إليلدا 

يددد  تحددد  حسدددن طابددد  قوبدددي بمددددغيلا إلدددى طوعتلدددا يقددداد لو ندددة مل تدددي ادددرة طو
بالس س  ومن ال  قو  الشيخ ت ت الددين الدوداتي لقدد سدمل الزمدان لندا بيدوم غددا 
ايص السمي مر السمي ت معنا ك نا حرب خديط تودي ادي تودي ادي تودي دخدال الشديخ 

ندى ايدا ا مدن  ما  الدين بن نباتة ديحا وزنا وقااية وقا  توو  اسما ومقددارا ومع
حسن  وي ك نكم الث ثة حرب خيط توي اي توي اي تودي قدا  الشديخ تد ت الددين 
الوداتي من اخا من خدل بدم الشليد الممرم االريل ريل المس  منص ولونص لدون الددم 
دخال الشيخ  ما  الدين بن نباتة وقدا    ينكدر الكاسدر مدن  فندص دم الشدليد المدابر 

 س  من خدل كما تره والوون لون الدمالممرم االريل ريل الم
قا  الشيخ ت ت الدين الوداتي مدن قمديدة يفدتن بالفداتر مدن طرادص وريقدص البدارد يدا 
حار دخدال الشديخ  مدا  الددين بدن نباتدة وقدا  مدن قمديدة لدو اقد  بدرد رحداب مدن 
مقبوص يا حار ما لم  دتحابي التي ثمو  مدر دن الشديخ  مدا  الددين اتدر تدن الفداتر 

الشدديخ تدد ت الدددين الددوداتي قيدد  إن شددب  دن تكددون غنيددا اتددزوج وكددن مددن وقددا  
المحمنينا قو  ما يقطر األص بحر لم يحدر بدين دظلدر المسدومينا دخدال الشديخ  مدا  
الدين بالقااية وقا  قا  لي خوي تزوج تسترح من داه الفقر وتسدتمني يقيندا قود  دة 

  إن قااية محمنين دمددق مدن نمح  واتوم دنني لم دحر بين ظلور المسومينا قو
يقين ابدن نباتدة ادي مقطوتدص قدا  الشديخ تد ت الددين الدوداتي محدمنا يدا تداالي ادي 
النكاريف اطرح تالي واتار اعاري اديلم واحدل حسدن ادالمرد إن حداولوا حربدي 
بل ددريم إاا لقددام بنمددري معشددر خشددن دخددال الشدديخ  مددا  الدددين بددن نباتددة اقددا  لددو 

ا ادي النكداريف قدد دمدبح  ييماندا إاا لقدام بنمدري معشدر اانتني تداالي بحدربلم إ
خشن تند الحفيظة ان او لوثة  نا قا  الشيخ ت ت الدين الوداتي من قميدة تداب 

 مقبوص وحوو لحظص دو ما ترال بالنعا  معس 
دخدال الشديخ  مدا  الددين بددن نباتدة وقدا  مدن قمديدة معسدد  بنعدا  ادي لواحظدص دمددا 

و  قدا  الشديخ تد ت الددين الدوداتي مدن القمديدة المداكورة ترايا إلى ك  القووب ح
دلحاظص ويي السيوف كويوة ويكون تعايب الكويوة دطو  دخال الشيخ  ما  الددين مدر 
القااية وقا  من قميدة بوي  بص سا ي الوحاظ كويولدا ومدا زا  تعدايب الكويودة دطدو  
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ي ودو المددا ببدردل تدن  قا  الشيخ ت ت الدين الدوداتي مدن قمديدة والنلدر كدالمبرد
قودب ظمقندص دخددال الشديخ  مددا  الددين بددن نباتدة وقدا  مددن قمديدة والنلددر ايدص كمبددرد 
ا    اا ي وو المدا لكن نقص نلرل وك  مبردل تن نكتة ببدردل ادي بيد  الدوداتي 
ا ن الشيخ  ما  الدين حط مكانلا اي بيتص ا  د  اا وشدتان قدا  الشديخ تد ت الددين 

قمديدة مدا كند  دو  ممدرم محدروم مدن باخد  بدادي النفدار كدريم الوداتي اي مطور 
دخددال الشدديخ  مددا  الدددين بددن نباتددة وقددا  مددن قمدديدة مبخدد  يشددبص ريددم الف يددا طددو  
شدد وي مددن بخيدد  كددريم قددا  الشدديخ تدد ت الدددين الددوداتي اددي مودديل دتمددى بروحددي 

يميندص غزا  راح اي الحسن  نة تعشقتص تمى الم  مدن الو دد إاا مدا تدرده قابددا ب
تيقن  حقا دنص  نة الخود دخال الشيخ  ما  الدين بن نباتدة بالقاايدة وقدا  داديدص دتمدى 
 مممدا لحظص ليرتعي اي خدل الوردي تمكن  تيناي من و لص اقو  ياي  نة الخود
قا  الشيخ ت ت الدين الوداتي من قميدة بخو  توي بدر مبسملا اما  مطوقة بما 

بن نباتة وقا  من قميدة بخو  بوؤلؤ ثمريا تدن  ثدم  بخو  دخال الشيخ  ما  الدين
امد  مطوقة بما بخود  بدص يداا المعندى اسدتحقيتص تودى الشديخ تد ت الددين الدوداتي 
والشيخ  ما  الددين بدن نباتدة اد ني زد  ا قتبدا  مدن الحدديث توريدة بقدولي ناحد  

تباخود   مطوقة الريا  وقد  ره دمعي الموون بعد ارقة حبدص لكدن بتودوين الددموة
امد  مطوقة بما بخو  بص قا  الشيخ ت ت الدين الوداتي مدن قمديدة يمدف مويحدا 
من المم  وما يبري يوه المشتاق إ  ال  المموي قا  الشيخ  ما  الدين من قميدة 

المم  دشكو نحدول دلدم ال دوه وطدب اللدوه تنددي كمدا قيد  بدالمموي قدا  الشديخ  من
ي تايدددني دنددص تددن شددربلا لددن يقمددرا اسددقني تدد ت الدددين الددوداتي يددا نددديمي والددا

مراا ودة تاالنا يحدربون المدات حتدى يخمدرا دخدال الشديخ  مدا  الددين بدن نباتدة 
وقا  اسقني مراا من الراح تح  اللم حتا ودة العاا  ايلا يحربون الما حتى قا  
الشيخ ت ت الدين الوداتي من مطور قمديدة بدالووه مدعدة تويلدا لدوات كد  طعندا  

 ا ن  تنمول
وقددا  بعددد المطوددر   تخدد  تنددديا سددماتا لشددكوه اولدداا قددالوا للددا مددمات قددا  الشدديخ 
 مدا  الددين بدن نباتدة ادي مطودر قمديدة وتدد  بطيدف خياللدا دسدمات إن كدان يمكدن 
مقوتي إغفات وقا  بعد المطور يا من يطي  مدن ال دوه لقواملدا شدكوال ويدي المدعدة 

ي يا ربوة دطربتني وحسن  لي يتكي إا لسد  الممات قا  الشيخ ت ت الدين الودات
دبرح ايلا ما بين دف و ن  دخال الشيخ  ما  الدين بن نباتة وقا  بال ن  من ممنى 
دمشق حمابم اي دف دش ار تشوق بوطفلا اد اا دشدار للدا الشد ي بك سدص غند  تويدص 
ب نكلا وبدالا وتطفد  ديحدا الشديخ مد ح الددين المدفدي تودى الدوداتي ادي  نكدص 

اص اقا  انل  إلى الربوة مستمتعا ت د من الواا  ما يكفدي ادالطير قدد غندى تودى ود
تودل اي الرو  بين ال ن  والدف وتطفد  تودى الدوداتي ديحدا الشديخ زيدن الددين 
بن الوردي وتزاحم يو والمفدي توى العود دمشق ق  ما شدب  ادي ومدفلا واحد  

  بدين الددف وال ند  قدا  تن الربوة ما تحكي االطير قد غنى توى تودل اي الدرو
الشيخ ت ت الدين الوداتي من قميدة يمف نار شوقص لمحبوبص مر كتمان سدرل ادي 

 حشال لوشوق نار توظى وبفيص حفظا لسر  مات
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دخال الشيخ  ما  الدين بن نباتة بالقااية وقا  من قميدة ولكن زادل حسدنا ايدا ت بدا 
لطدابف الدوداتي ونكتدص ادي مني أنسدان مقوتدي يحددث دخبداري وادي امدص مدات ومدن 

العود الاي دخال مندص الشديخ مد ح الددين المدفدي والشديخ زيدن الددين بدن الدوردي 
واسدتعم ل بدد  دوتددار قولدص والددرو  يلدددي مدر نسدديم المددبا نشدر خزامددال وريحانددص 
وراسد  القمدري ورقدداتل شددوا توددى دوتدار تيداندص ويع بنددي مدن يددال القمديدة قولددص 

عوبد  يدا حدادي األظعدان إن شدارا  مدن بعوبد  سدفل لبناندص مشيرا إلى رد  العين بب
ااقرد تحياتي توى ناز  اي مح ر العين ك نسانص قا  الشيخ ت ت الدين الوداتي من 
قميدة يا  يرة بالموير قد نزلوا هللا من  يرة وندزا  مدا تطد  الطدرف بعدد ادرقتكم 

وقددا  حوددوا بعقددد مددن دمعددص واكشددفوا تددن الحددا  دخددال الشدديخ  مددا  الدددين بددن نباتددة 
الحسن د ياديم وحاولوا مبري حتى استحا  اقل من تاط  مبر محى والحمد ا 

شددا  توى ك  حا  قا  الشيخ ت ت الدين الوداتي ود اد إلدى المايدة قالد  الدورق إا
اش ايا وشدوقا مدا رديندا مقرطقدا قبد  يداا مطوقدا ومثودص ادي توريدة المطدوق يدا  ندة 

 غمن قدل تاارل مطوق كوثريا رحا بص المروق واوق
ومثوص قولص ادي  من مبسمص زيرا لممن قدل ومدغص مطدوق ادي روحدة مدن خددل 
النكتة اي المطوق من اختراتا  الوداتي وتطف  تويلا الشيخ  ما  الدين بدن نباتدة 
حتدى اددي تسددمية كتابددص ومدن نظمددص ايلددا قولددص طددوق  دود الددوزير  يدددي اوسدد  تددن 

  غددرو دن يسدد ر المطددوق قددا  الشدديخ تدد ت مدحددص دتددوق دسدد ر بالمدددح اددي تدد ل 
الدين الوداتي لي من الطرف كاتدب يكتدب الشدوق إليدص إاا الفدواد دمودص سوسد  الددمر 

المعنددى قوبددص ابددن نباتددة بعددد  اددي مددحيفة خدددي يدد  رديددتم مسوسدد   ابددن مقوددص يدداا
الوداتي كثيرا وسبكص اي قوالب كثيرة ودظندص دخدال وزندا وقاايدة بقولدص قود  لوكاتدب 

لاي ما درال قط إ  ونقط الدمر شكوص إن تخط الدموة اي الخد خطدا مدا يسدمى اقدا  ا
خط ابن مقوص قا  الشيخ ت ت الدين الوداتي من قميدة قوبي مطبر اي يدوا  ودند  
لي من بين دوح الحسدن غمدن خد ف دخدال الشديخ  مدا  الددين بدن نباتدة وقدا  ادي 

اددي الحددالين غمددن خدد ف قددا   مطوددر قمدديدة قاسددي ال ددوانل لددين األتطدداف ديددوال
الشيخ ت ت الدين الوداتي من قميدة كيف دقوه لحم  سدخط وبعدد بعددما كدان مدن 
رحددا وتددداني اتكددرم بعطفددة والتفددا  مثدد  مددا اددي األغمددان والمددز ن دخددال الشدديخ 
 ما  الدين اقا  من قميدة غزا  رم  ولكدن غيدر موتفد  وغمدن بدان ولكدن غيدر 

 منعطف
ت الددين الدوداتي ونكتدص المريبدة قولدص قدا  لدي العداا  المفندد ومن لطابف الشيخ تد 

ايلا يوم واا  اسوم  مختالص قم بنا ندتي النبوة اي العشق اقد سوم  تويندا المزالدص 
دخال الشيخ  ما  الدين بن نباتة اقدا  يدا غدزا  ديدده السد م إلدى الممدرم   تنكدرن 

المدزا  تويدص ودخدال الشديخ مدفي  حا  لديص كيف   يدتي النبوة اي العشق وقد سوم
الدين الحويي اقا  اي ث ثدة دبيدا  تركيبلدا حدعيف تنبد  ايد  قوبدي واسدتراب  قودوب 
مديم تنص ح   ورديم اللوه دن يؤمنوا بي وقالوا إن مع دزل محدا  امدا سدوم  
سوم  البرايا إلي وقي  كومص المزا  ومن لطدابف الشديخ تد ت الددين الدوداتي ديحدا 

يبدة قولدص تودى لسدان مدديق اسدمص تمدرو قدد يدام بموديل ادي إحدده دانيدص ونكتص المر
لؤلؤة كم قو  لمدا مدر بدي مقرطدق يحكدي القمدر يداا دبدو لؤلدؤة مندص خداوا ثد ر تمدر 
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ومن لطابفص ديحا اي مويل اسمص سعد إاا ما كان قتوي يا حياتي مراد  من يدرد  دو 
ومدن لطابفدص ديحدا ادي يمد افوق سلم طرا  نحو قوبي ادا  دبي ودمدي وارم سدعد 

مويل بدوي دقب  من حيص وحيا ا شرق  سابر النواحي اقو  يا و ص من بني من اقا  
 لي من بني مباح

ومن نكتص البديعة المريبة قولص تع بوا لما غد  ددمعي بيحا وراح  كالدم القاني   
ولص تع بوا طراي رب اللوه اك  يوم يو اي شان ومن نكتص البديعة المريبة ديحا ق

وليوة خود  م وسدنا سدمات ومدحبي كالثريدا ادي ا تمداة ابدا  الطدرف يرتدى البددر 
منلم إلى دن ح  منزلة الاراة ومن نكتص البديعدة المريبدة ديحدا قولدص مدن دو بيد  يدا 
غمن نقا دينر باألزيار يا دلطف من نسيمة األسحار ريحان تاار  الاي تيمني من 

مددن دو بيدد  ديحددا لمددا ح ددب الكددره تددن  ولدددل مددن قوددم األشددعار ومددن لطابفددص قولددص
اةماق وانقاد مر العده توى العشاق نادي  وقدد تزايدد  دشدواقي يدا غمدن رحدي  
من  باألوراق ومن لطابفص المريبة قولص ايمن يبير السكر بالدين دره من الوا ب دن 
يمرف العطار بالمد وبالز ر ا ي تمريف واوق لمن يدين السكر بالمدبر ومدن 

يبة ديحا من قمديدة يدا طالبدا لوكيميدات ولدم يحمد  تودى تدين و  دثدر زر نكتص المر
 ثما تتبا  سداحتص تظفدر إاا بمكدرم الح در ويداا المعندى تطفد  تويدص الشديخ  مدا  

 الدين بن نباتة وكثير من النا  بعد الوداتي
ومن لطابفص قولص يا تز وهللا العزيز الاي قحى توى نفسي ب ا للدا لدص خطدر  مدن 

نسددمة إ  تعرحدد  لتسددقللا و  سددر  منددا إلددى درحددكم إ  تمسددك  ب اياللددا  نحددوكم
ومن لطابف م ونص قولص لنا شاتر قد يداب الطبدر شدعرل ودمدبل تامديص تودى ايدص 
طيعدا إاا خمد  الندا  القمدديد لحسدنص يحدق لشدعر قالددص دن يسدبعا ومدن نكتدص البديعددة 

م  تشقي ايدص خدوف المريبة قولص مر حسن التحمين وشادن مث  الححى و لص كت
الرقيب حتى بدا لي  تاار لص ابح  والويد  نلدار األديدب ومدن لطابفدص التدي تقددم بلدا 
قولص كوما رم  اي  إنكار حبي من تاو  يزيد اي تعنيفي تراتص  م العاار غرامي 
ب  وال م الة التعريف ومن نكتص التدي يدي ندوة مدن السدحر قولدص ادي مطودر قمديدة 

وم والمدغ مر ايص بحم وما دحودى مدا قدا  بعددل ولدم يخدرج مدن دتيا ريم التر  بالر
مطابقة التورية وخدل المشرق قد مل اي تاارل المعوج تقدويمي ومدن نكتدص البديعدة 

 المريبة المطربة قولص ودغن سا ي الطرف اي ييف والواو اي ودغن لوقسم
يبة قولص من قال  خ خوص ديمكنني نطق ومات الساق م ت امي ومن نكتص البديعة المر

قميدة وك ن ريق النح  ريقتلا ايلا الشفات لمل ة نحو  ومن لطابفدص قولدص ويدوم لندا 
بالنيرين رقيقة حواشيص خا  من رقيب يشينص وقفندا وسدومنا تودى الددوح بكدرة ادرد  
توينا بالرؤو  غمونص ومن لطابفص ديحدا قولدص واي د   دييدف دحدور دمدبل ادي 

م بكاساتص وقا  ساقي قو  ادي وسدطي ومدن نكتدص تقد اللوه شرطي طاف توى القو
البديعدة المريبدة قولددص رو بممدر وبسدكانلا شددوقي و ددد تلددي الخددالي وارو لندا يددا 
سعد تن نيولا حديث مفوان بدن تسدا  ومدن اختراتاتدص البديعدة المريبدة قولدص سدقيا 
تدص لكرم مدامة دنش  لنا النشدوا  لدي  خوعد  تويندا سدكرة بدويدة كمدا وايد  ومدن نك

البديعة المريبة قولدص رمتندي سدود تينيدص ا مدمتني ولدم تبطدي ومدا ادي اا  مدن بددة 
 سلام الوي    تخطي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 246 

دخال الشيخ  ما  الدين بالقااية وقا  ودغيد ك  شيت ايدص يع بندي ك نمدا يدو مخودوق 
توددى شددرطي د فانددص الددود مددا تخطددي إاا رشددق  سددلاملا وسددلام الويدد    تخطددي 

ة قولص من قميدة دي  ن د ي  تن دون محبا مادل بدالموير ويع بني من نكتص المريب
ظبي موو  كم دمات مطوولة ادي يدوال وبلدا رو  خددل مطودو  وحدديث تدن السدقام 
محيل قد روال تدن طرادص مكحدو  وقدا  وقدد تيندص الدوزير لرحبدة مالد  بدن طدوق 
ا حاشدا  دن تختددار لدي رحبددة لسد  إليلددا الددير بالسددال  ألنلدا نددار توظدى دمددا ترونلدد
تعزه إلى مالد  ومدن نكتدص التدي مدا حدام اكدر غيدرل تويلدا قولدص وادي دسدانيد األرا  
حااظ لوعلد يروي مبرل تن توقمص وكوما ناح  بدص حمامدة روه حدديث دمعدص تدن 
تكرمص التورية ادي توقمدة وادي تكرمدة ديحدا ا ندص اسدم لوحمامدة ومثودص ادي المرابدة 

ارة مداحب لدص يوقدب بالشدم  اومدا ديحا قولص وقد تو دص مدن دمشدق إلدى البوقدات لزيد
وم  إلى البوقات و دل قد تو ص إلى حسبان اكتب إليص دتي  إلى البوقات دبمدي لقداتكم 
اوددم دركددم اددازداد شددوقي ودشدد اني اقالدد  لددي األقددوام مددن دندد  قامددد لرؤيددال قودد  
الشم  قالوا بحسبان انتلى ما دوردتص من تر مة الشديخ تد ت الددين الدوداتي ومدن 

كتدص البديعدة ادي بداب التوريدة ودبدد  سدمو رتبتدص بتطفد  مثد  الشديخ  مدا  غرابدب ن
 الدين بن نباتة توى موابد

بدابعص وغراببص ولكن دقو  إن ال زات من  ن  العم  اكما دغار الشيخ  ما  الددين 
توى الوداتي ودخ  إلى بيوتص وابتا  ح اب بنا  اكرل قي  هللا لدص الشديخ مد ح 

يخ  ما  الدين رحمدص هللا كدان يختدرة المعندى الداي لدم يسدبق الدين المفدي ا ن الش
إليص ويسدكنص بيتدا مدن دبياتدص العدامرة بالمحاسدن اي خدال الشديخ مد ح الددين المدفدي 

غيدر البحدر وربمدا تدام بدص ادي بحدر طويد  يفتقدر ايدص إلدى كثدرة  بوفظص ولم يمير ايدص
ودى الد  ومدنف كتابدا الحشو واستعما  ما   ي بم اودم يمدبر الشديخ  مدا  الددين ت

دلفددص مددن نظمددص ونظددم الشدديخ مدد ح الدددين المددفدي وسددمال خبددز الشددعير يعنددي دنددص 
م كو  ماموم واستل  خطبتص بقولص تعدالى رب اغفدر لدي ولوالددي ولمدن دخد  بيتدي 
مؤمنا ورتب كتابص الماكور توى قولص قو  دنا ا خال الشيخ م ح الدين وقا  وكن  

اي دواب  ياا الكتداب ولكدن لدم يدر  بداب التوريدة إ  دورد  من خبز الشعير نباة 
ب يرادل ينا كام  ألنص حق من حقوقلا امن ال  قو  الشيخ  ما  الدين بن نباتة قو  
ومولر بفخاخ يمديا وشدبا  قالد  لدي العدين مدااا يمديد قود  كدرا  ي ا خدال الشديخ 

وبدددور مدد ح الدددين وقددا  دغددار توددى سددرح الكددره تندددما رمددى الكراكددي غددزا  ل
يحاكي اقو  ار عدي يدا تدين تدن ورد حسدنص دلدم تنظريدص كيدف مداد كدرا  ي قدا  
الشيخ  ما  الددين بدن نباتدة قود  دسدعد بلدا يدا قمدري بدرزة سدعيدة الطدالر والمدارب 
مدرت  طيدرا وسددكن  الحشدا امدا تعدددي  تدن الوا دب ا خددال الشديخ مد ح الدددين 

ب سكن  قوبي احركتص اقا  لدم وقا  قو  لص والطير من اوقص يمرتص بالبندق الماب
 دخرج تن الوا ب

وقا  الشديخ  مدا  الددين قود  وبمل تدي رشد  يمدي  قوامدص اك ندص نشدوان مدن شدفتيص 
شمف العاار بخدل ورال قد نعس  لواحظص ادب تويص دخال الشديخ المد ح المدفدي 
وقا  ودييف كالممن الرطيب إاا انثندى تميد  حمامدا  األرا  إليدص لدص تدار  لمدا 

الطرف ناتسا دتى خدل سرا ادب تويدص قدا  الشديخ  مدا  الددين قود  يدا غدادرا  رده
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بي ولم دغددر بمدحبتص وكدان مندي مكدان السدمر والبمدر قدد كند  مدن قوبد  القاسدي 
دخا   فا ا ات ما خوتدص نقشدا تودى ح در ا خدال الشديخ مد ح الددين وقدا  مدا زلد  

حتدى تد ثر مدن شدكاية دشكو حين وار ادي الحدنى قسدمي ودسدومني إلدى البودوه وادر 
لوتتي لي قوبص ارديد  نقشدا ادي ح در ودحسدن مدا وقدر ادي يداا البداب لوشديخ  مدا  
الدين بن نباتة دنص قا  بروحي تاطر األنفا  دلمى مويت الحسدن حدالي الدو نتين لدص 
خا ن اي دينار خد تباة لص القووب بحبتين ا خال الشيخ م ح الدين المدفدي وقدا  

ح  تويددص شددامة شددرط المحبددص كدد ن الحسددن يعشددقص قددديما بروحددي خدددل المحمددر دحدد
 انقطص بدينار وحبص

اوما وقف الشيخ  ما  الدين توى ياين البيتين قا    إلص إ  هللا سرق الشيخ م ح 
الدين كما يقا  من الحبتين حبص قا  الشيخ  مدا  الددين قود  يدا تداالي شدم  النلدار 

حسدنيلما متد م  وادادر م مد  بدالتي يدي  ميوة و ما  ااتنتي دلا ودزين اانظر إلى 
دحسن ا خال الشيخ م ح الدين مر البحدر بد  دخدا الكد  مدر القاايدة وقدا  بد بي اتداة 
من كما  مفاتلا و ما  بل تلا تحار األتين كم قدد داعد  تدواالي مدن و للدا لمدا 
 تبده بالتي يي دحسن وياان البيتان تقدم القو  دنلما بنمدلما لوقاحدي محيدي الددين
بن تبد الظاير ولكن ردي  العز الموموي نسبلما اي تاكرتص لوم ح المفدي مدن 
 موة خبر الشعير وهللا دتوم قدا  الشديخ  مدا  الددين قود  ادديت  ديلدا الرامدي بقدو  
وطرف يا حنى  سدي تويص لقوس  نحو حا ب  ان ااب وشبص الشيت من اب إليدص 

ب  و ددا اقدا  وقدد رده  زتدي ا خال الشيخ م ح الدين وقا  تشرط من دحب ادا
تويص تقيق دمي  ره ا ماب خدي وشبص الشيت من داب إليدص قود  دظدن دن الشديخ 
م ح الدين لما سمر قو  الشيخ  مدا  الددين ونظدم يداين البيتدين مدا كدان ادي حيدز 
ا تتدا  ودين ان ااب القو  إلى الحا ب من ان ااب الدم إلى الخدد وليتدص مدا توفدظ 

  تقيددق دمددي ا مدداب خدددي قددا  الشدديخ  مددا  الدددين قودد  دنددا يددا با ن ددااب بدد  قددا
مشتكي اللم دتص وانتظر ار ا ودار وقت  من حين إلى حدين و  تعاندد إاا دمدبح  

 اي كدر ا نما دن  من مات ومن طين
دخال الشيخ م ح الدين المفدي وقا  دة األخوان إن لم توق مدنلم مدفات واسدتعن 

مدات وطدين ودي مدفا للاتيد  ال بودص قدا  الشديخ  مدا  واستمن باا دلي  المرت مدن 
الدين بن نباتة قو  دحاو  مبرا تن يوه قد كتمتص ا  د د المدبر المحداو  يعداب 

ا غسدوص بالددمر والطبدر دغودب ا خدال الشديخ مدد ح  ودلقدى بدص ثدوب المشديب مطيعدا
الددين المدفدي وقددا  يقدو  الفكددر لدي دنسدد  ثدوب الشددباب وادي غددداة الشديب تتعددب 
وتمسوص بدمع  ك  وق  وما ينقى ألن الطبر دغوب قا  الشديخ  مدا  الددين بدن نباتدة 
رحمص هللا تعدالى رحمدة واسدعة قود  دسدف  لشاشدي الداي قدد محدى واداز بدص سدارق 
حاشص ووهللا ما بي مما  ره سوه قوللم مفعوا شاشدص ا خدال الشديخ مد ح الددين 

مدا ينددار الحمدد ا الداي لدم يكدن المفدي وقا  قد سرق الشاف بويد  ومدا قددرل هللا ا
شاشي توى ردسي لما مفر قا  الشيخ  ما  الدين بن نباتة قو  دنا دشكو إلى هللا ما 
دكابد من دمام  مسني بلا الحر االوي  تندي من حاللا سنة امدا لويودي و  للدا ا در 

 ا خال الشيخ م ح الدين وقا  دشكو إلى هللا من دمور تمر تيشي لما تمر
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مر دوام لي  ما للما ما حيي  ا ر ونظم الشيخ  ما  الدين ياا المعندى ديحدا ودم  
اددي دبيددا  معنايددا الددوتظ يع بنددي إلددى المايددة ويددي   تخددف مددن يددم كمدديم تددار  
اوسوف يسفر تن إحاتة بدرل إن تم  تن تبا  حال  راويا اك نني ب  راويا تن 

بفكددرل ولددرب ليدد  اددي  بشددرل ولقددد تمددر الحادثددا  توددى الفتددى وتددزو  حتددى مددا تمددر
اللموم كدم  مابرتص حتى ظفر  بف رل وقا  الشيخ  ما  الددين بدن نباتدة قود  دندا 
بروحي ااتر األ فان ساج ك ن الحسن لفظ ويو معنى تفدرد ويدو اتدان التثندي ايدا ا 
من ارد تثنى ا خال الشيخ مد ح الددين وقدا  ودييدف حداز قددا قدد حدار ايدص المعندى 

ا لكندص يتثندى قدا  الشديخ  مدا  الددين بدن نباتدة قود  دندا بروحدي ترال اي الحسدن ادرد
 يددرة دبقددوا دمددوتي وقددد رحوددوا بقوبددي وامددطباري ك نددا لوم دداورة اقتسددمنا اقوبددي 
 دداريم والدددمر  دداري دخددال الشدديخ مدد ح الدددين المددفدي وقددا  دسددكن  شخمدد  

 طراي حتى دواري دواري احين  اور  دمعي  عو   ار   اري
ن بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الايبي دو  من سبق إلدى يدال النكتدة قدا  وقد تقدم دن اب

الشدديخ  مددا  الدددين بددن نباتددة قودد  سدد ل  النقددا والممددن يحكددي لندداظري روادف دو 
دتطاف من زاد مديا اقا  كثيب الرم  ما دنا حمولا وقا  قحيب البان ما دندا قدديا 

تطفص المتثني ما دن  يا دخال الشيخ م ح الدين المفدي وقا  يقو  ردف حبيبي و
غمن قدي و  كثيب  وزني قدا  الشديخ  مدا  الددين قود  دندا لد  يدا دزرق الودواحظ 
مرده قمري دححى توى الخوق ينلى يا للا من سوالف وخدود لدي  تحد  الزرقدات 
دحسددن منلددا دخددال الشدديخ مدد ح الدددين المددفدي وقددا  دلبسددول تمامددة لونمدداره قددد 

و د  طوعدة كبددر تمدام لدي  تحد  الزرقدات دحسدن  روه ال زورد اي الحسن تنلدا
منلا قا  الشيخ  مدا  الددين بدن نباتدة قود  دندا يدا م ريدا دمعدي وموقدف لدوتتي مدن 
 سمي المحنى تودى األطد   يدا مدن إاا سد لول تدن بددر الدد ى والمسد  قدا  دخدي 

 الشقيق وخالي
ديددص دخدال الشديخ مد ح الددين وقدا  اددي  حبيبددا حدرج الحسدن خددل امدب تودى خ

اوب تقيدق إاا تدداين الددرو  المددب  خدددل يقددو  لندا يدداا دخددي وشدقيقي قودد  الشدديخ 
م ح الدين ما شم لمس  الخا  رابحة وهللا دتودم وقدا  الشديخ  مدا  الددين قود  دندا 
ييلا  بين اوي األسدى   يسدتوي دمعدي ودمعد  ديلدا المتوا دد احدديث دمعدي تدن 

خددال الشدديخ مدد ح الدددين وقددا  تولددب دحددوعي ااكددي الوظددى وحددديث دمعدد  بددارد ا 
شكو  حتى  ن بعدد قسدوة ورحد  دبكدي ويدو لدي يسداتد وقدا  يدا نحدن سدوات ادي 
البكا   يا حبيبي ما بكانا واحدد   يسدتوي دمدر حكدى  مدر المحدى إاا  دره ودمدر 
تين بارد قا  الشيخ  ما  الددين بدن نباتدة قود  دندا ينبدتم ا  الشدليد بدن مكم وبو دص 

ل من قب  ما تمو  لديص تقيقة تمو  لص المدح ال دواري  دويرل مولود لكم ما دزير
ا خددال الشدديخ مدد ح الدددين وقددا  ديددا دنددده الددوره كفددا وو لددا ودقددوملم إلددى العويددا 

 طريقص لقد  اتت   ويرة المعاني ا  تبخ  تويلا بالعقيقص
ا قا  الشيخ  ما  الدين قو  دنا تاو  لس  دسمر منص تا  توى ييفات مث  البدر تمد
لص طرف حرير تن سنايا ولدي دان تدن الفحشدات مدما دخدال الشديخ مد ح الددين 
المفدي وغير ميمة المث  بالحشو اقا  تعشقتص مث  القحيب إاا انثنى بو دص حكدى 
البدر المنير إاا تما وإن كان تاالي تموا تن  مالص اوي دان تن ك  مدا نقودوا مدما 
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لددف القددد رام دسددلم الوحددظ مددا دسددد قددا  الشدديخ  مددا  الدددين قودد  دنددا حربددي مددن ملف
ودرشق كوما قو  يفتل هللا بالوم  رماني من سحر تينيص يموق ا خال الشيخ مد ح 
الدين المفدي وقا  سلام طرا  دمم  قوبي ولم تترادق مدا يفدتل ال فدن إ  وريدن 
قوبددي يموددق قددا  الشدديخ  مددا  الدددين قودد  دنددا ت مودد  اددي الحمددام تحدد  مددازر روادف 

بمابب ك ني من ياي وياتي  ناظر بيا  العطايا اي سواد المطالدب  بي  ما سنايا
ا خال الشيخ م ح الدين المفدي وقا  تبده حبيبي اي السواد اراقني ومدا راتندي 

بالع ابددب وشددبل  اا  ال يددد اددي طددوق بددردل بيددا  العطايددا اددي سددواد  لمددا دتددى
يابما ليالي لم يمندر  المطالب قا  الشيخ  ما  الدين قو  دنا لقد كن  اي لاا  ثمر 

 توى تاشق ثمر ا ما وستر دونلا من شوارب ا  خير اي الواا  من دونلا ستر
دخال الشيخ مد ح الددين المدفدي وقدا  د  ااسدقني مدن خمدرة لدا طعملدا بفيد  و  
تبخ  وق  لي يي الخمر وحط لثامدا ح دب الودثم تدن امدي اد  خيدر ادي الوداا  مدن 

مددا  نددال الشدديخ مدد ح الدددين المددفدي مددن حدددابق  دونلددا سددتر قودد  قددد دورد  ينددا
الددرو  النبدداتي ومقابوددة الشدديخ  مددا  الدددين لددص توددى مددا  نددال ادد ن نسددبني دحددد إلددى 
تحامدد  را عتددص إلددى النقدد  وإن وااددق وتعقدد  الددرتبتين اقددد اكتفددى بشددايد العقدد  وإ  

دبددرز   ااألقسددمات المددفدية بالنسددبة إلددى القطددر النبدداتي تم لددا األاواق ويددا دنددا قددد
ثمرا  الدوحتين بين يال األوراق والشيخ م ح الدين رحمص هللا تماغر لال  وما 
كابر ووقف توى باب الشيخ وقوف اقير يسد   بدر اأ دازة وطدا  وقوادص تودى الد  
الباب العالي إلى دن حم  لص الفتوح ود ازل ويدا دندا داكدر سدؤا  يداا السداب  الداي 

دحسن ودشرح كرم المسؤو  الاي نثر توى سدابوص ود قب  العطات دن يدار بالتي يي 
الدر  زااا توما ب ن تطات الكريم   يوزن اسؤا  اأ ازة مدن الشديخ مد ح الددين 
قولص يخاطب الشديخ  مدا  الددين بدن نباتدة رحملمدا هللا تعدالى الحمدد ا تودى نعمابدص 

ب قبودة اوي المسؤو  من إحسان سيدنا الشديخ اأمدام العدالم الع مدة رحودة ديد  األد
التحمين ادي التحمدي  والدددب الداي تبيد  شدوارد المعداني مدرتى تخولدص لوطاادة 
تخيوص وتمسي األلفداظ العابدة طدوة تحولدص ادي التركيدب وتحيودص ا مسدى ولدص النسديب 
الاي يحح  من العبا  اي رقتص ويقيم مرير المواني إلدى مقتدص بعدد مقتدص والمدز  

حر من كد م تبيدد والتشدبيص الداي لدو تومدص ابدن الاي يشيب لص اؤد الوليد ويسترق ال
المعتز لما نمب الل   اخا لميد الن وم ولو تعاطال حفيد  ريل لقي  لدص دلدم تسدمر 
دلم غوب  الروم والمديل الاي لو بوم زييدرا لقدا  مدا دندا مدن يدال الحددابق دو اتمد  

دبو تمدام بعدد  نبؤل بالمتنبي  شتم  تن اكر العايب وبارق والرثات الاي نقص تندل
دن رار لص لدوات الشدرف والفخدر وقدا  يدال تاوبدة الدز     مدا تف در مدن الخنسدات 
توددى مددخر والترسدد  الدداي سددقى الفاحدد  كدد   الحتددوف لمددا شددبص الممددود بالكمددابم 
والسيوف باألزيار ودايوص حتى مح  لص القسدمة ادي الخيد  والخيدا  بدين المراقدب 

 المسا د بين األنوات واألنوار والكتابةوالمرااد ا خط   معص اي المرابر و
التي تمدو الطرو  بلا وك نلا ريا  محبرة دو سمات بدالن وم زايدرل إن لدم تدر  
دن تكون اي األر  رياحا مزيدرل ددب تودى الحمدري يعودو تا دص ولدص ابدن بسدام 
بكى دلوانا وترس  سبحان من قد زادل منص ودتطدى الفاحد  النقمدانا وكتابدة لعوويدا 

لا لي  ابن مقوة تنديا إنسانا اوكم دخي اح  رد  تينال اي األوراق  بن اي وحع
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نباتة بستانا  ما  الدين دبي تبد هللا محمد ابن الشيخ الحدااظ شدم  الددين محمدد بدن 
نباتة  مر هللا بص شتا  دي  األدب اي در ة يال الدولة ولم بص شعث دبنابص الداين   

بيا  الشعر التي لو يا لما تراد  دارميدة مدن مون للم و  مولة ودقام بص تماد د
دط   خولة إ ازة كاتب يال األحرف اسدل هللا لدص ادي مدتدص بروايدة الممدنفا  ادي 
األحاديدددث النبويدددة والت ليفدددا  األدبيدددة تودددى اخدددت ف دوحددداتلما وتبددداين د ناسدددلما 
ودنواتلما بحسب مدا يدؤدي الد  إليدص واتمد  بدص مدن سدماة دو إ دازة دو ومدية دو 

 ازة من مشايخ العوم الاين دخا تنلم وإ ازة مالص دحسدن هللا إليدص مدن مقدو  نظمدا و
دو نثرا دو ت ليفا دو وحعا إ ازة خامة وإثبا  ما لص من التمانيف إلى ياا التداريخ 
بخطص الكريم وإ ازة ما لعوص يقر بعد ال  إ ازة تامة توى دحد القدولين ادي المسد لة 

والبحار   ينفد دريا وإثبا  ما يحسن إيرادل ادي يدال ا ن الريا    ينقطر زيريا 
اأ ازة من المقاطير الرابقة واألبيا  ال بقة واكر نسبص ومولدل ومكانص متفح  اي 
الدد  وكتددب كتبددص خويدد  بددن ديبدد  تبددد هللا األيبكددي بالقددايرة المحروسددة اددي مسددتل  

لوكيد  وكتدب الشديخ شعبان المبار  سنة تسر وتشرين وسبعمابة وحسدبنا هللا ونعدم ا
 ما  الدين بن نباتة ال واب م يبا لسؤا  الشيخ م ح الدين المدفدي رحملمدا هللا 
تعالى بسم هللا الرحمن الدرحيم دمدا بعدد حمددا ا الداي إاا تو دص إليدص او السدؤا  اداز 
وإاا استدتى كرمص او الطوب د اب ود از والم ة والس م توى سيدنا محمد كعبة 

ي  بينلا وبين الن ل ح از وتوى الص ومحبص حقدابق الفحد  والفحد  القمد التي ل
مدن بعددديم م دداز اودو لددزم اددي كد  األحددوا  تناسددب المخاطبدة وكددان  ددواب السددؤا  
بحسب ما بينلما من شدرف المناسدبة لمدا رحدي سد ر الحمدابم لمطارحتدص نوتدا مدن 

ز حوا دب األطيار و  قبد  امدحات األو  مرا عدة المدده مدن الدديار و  قندر غمد
 األحبة برد القووب اللابمة اي

دودية األاكار ولكن نقو  األكابر واألوليات تبا  من األ وبة  لديا وتنفق مدا تندديا 
وت رد األماث  سيوف المنطق و  تتعدده ا تبداة مدن الطاتدة حدديا ولمدا كند  ديلدا 

ب مدن الراقم برود يداا ا سدتدتات ببناندص والمنشدىت رو  يداا السدؤا  ب ثدار السدح
بيانددص والسدداب  الدداي بلددر  األاكددار احددابوص وسددحر  دربدداب العقددو  تقابوددص ودقددام 

  يبداره وبحدرل  المسؤو  مقاما لي  من ديوص اويتق هللا سابوص اريدد ادن األدب الداي
الاي   يلدي غابص قومص الدر إ  كبارا واا اليد البيحات ايص الاي طا  ما ان  من 

اي اطور توى دسرارل الدقيقة وربيسص الاي لو طارح ابن  انب الاين نارا وخويوص ال
المعتز وتم  و يتص لكان دمير المؤمنين توى الحقيقة وناظمص الداي يسدري الطابيدان 
تح  تومص المنشور وكاتبص الداي تتدب ل العيددان بالددخو  تحد  رقدص المد ثور طالمدا 

تودى مدحبتص ايقدو   شااص منص القودم و لدا و مدي  وقددرا  ودي  و  ادي مدن   ينددم
ليتني لم دتخا ا نا خوي  الو المر  الاي يقمر تن دمالي ومفص الش ري ويفخدر 
الدين والعوم بشخمص ولفظدص الداا يقدو  غرسدي ويداا يقدو  ثمدري كدم دغندى بمفدرد 
شخمص تن اح ت  ي  وكم بدا لوسدمر والبمدر مدن بندا  اكدرل بثيندة ومدن و لدص 

بددين ا  وورد   بددين إاخددر و ويدد  وكددم دام   ميدد  وكددم تنزيدد  األاكددار مددن لفظددص
تلدل وودل حتى كداد يبطد  قدو  األو  دلدي  تودى دن   يددوم خويد  تدود الشدلب لدو 
كان  حمبات غدير طرسص وتمار األاق إاا طرز يراة در ص بالظومات دردية شمسص 
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ا ويتحاسد النظم والنثر توى ما تندت  مقددما  منطقدص مدن النتداب  وينشدد كد  منلمدا إا
حاو  القو  خوي  المفا ي  دن  بالدار تاب  إن كتدب دغحدى ابدن مقودة مدن الحسدد 
توى قاال وحم  ابن البواب لح بص تمدا القودم قداب  مدا ظودم مدن دشدبص دبدال وإن نحدا 
النحو لبال تشرا و ند  دتطداف الحدروف قسدرا وتشدا ر  تودى لفظدص األمثودة اد  

بين يديص ويطيدر لفدظ ابدن تمدفور غرو دن حرب زيد تمرا يتر   ك م الفارسي 
حارا من البازي المط  تويص وإن شعر يام  الشدعرات بداكرل ادي كد  واد ونمدب  

 بيو  نظمص توى بقاة الشرف كما نمب  بيو  األ واد
طالمدا بوددا لبيددا وولدى مندص شدعر ابددن مقبد  شدريدا وقالد  اةداب لبحتدري لفظدص دلددم 

يم إ  تحد  ح درل و  الزيدر النحدير إ  مدا نرب  ايندا وليددا وإن نثدر امدا الددر اليتد
ارتحر من دخد ف قطدرل و  المترسدوون إ  مدن تمدرف ادي و يدة الب غدة تحد  
نليددص ودمددرل وإن تكوددم توددى انددون األدب روه الظمددا و دد  معدداني األلفدداظ كالدددمى 
وقال  األتاري   بن دحمد ولص خويوي يبا بار  هللا ايكما يداا وكدم دثندى قدديم تودم 

ألواب  توى اكرل الحكيم وشلد  رواية الحديث النبوي بفحوص ومدا دتودى مدن شدلد ا
بفحوص الحديث والقديم بدددتني دتدز  هللا مدن الومدف بمدا قد  تدن مكداني وكداد مدن 
الخ دد  يحدديق مدددري و  ينطوددق لسدداني وحمودد  كددايوي مددن المددنن مددا لددم يسددتطر 

ي مر ما تند  من المحاسن وحرب  لاكري اي ا ااق نوبة خويوية   تنقطر وس لتن
التي للا طرب من نفسلا وثمر من غرسلا دن د يب  ود يز  ودوزان بمثقدا  كومدي 
الحديد إبريز  ودقاب  لسان  المطوق بوساني المحمور ودثب  اسدتدتات  تودى بيد  
مددا  نطقددي المكسددور اتحيددر  بددين دمددرين دمددرين ووقددر اينددي السددقيم بددين داتيددن 

بص اما دنا من دربداب يداا القددر العدالي والمددر الحدالي محرين إن اعو  ما دمر  
ومن دنا من دبنات ممر حتى دتقدم للاا المو  العزيز وكيف دطالدب مدر إقتدار تومدي 
ب ن دمدح ود يز وإني لمقيد خطوي يال الوثبا  ودنى يماث  قوة ياا المر  حعف 

ديمو  الطاتة ياا النبا  وإن منع  اقد دس   األدب والمطووب حسن األدب مني و
التي دقرة بعديا برمل القوم سني وااتني شدرف الداكر الداي امدت  بدص حدو  األادق 
وقدا  قطندي ثددم تدر ل تنددي دن د يددب السدؤا  ودقابد  با متثددا  مدابرا تودى تلكددم 
سددابوي معظمددا قددددري كمددا قيدد  بتعددداقوي منقددادا إلددى  ندددة اسددتدتاب  مددن السدددطور 

وز لددي روايتددص مددن مسددموة ومدد ثور بس سددوي ود ددز  لدد  دن تددروي تنددي مددا ت دد
ومنظوم ومنثور وإ ازة ومناولة ونقد  وتمدنيف وتنحديد وتفويدف ومدا  ومتدردد 
وآ  توى ردي بع  الرواة ومت دد و مير ما تحدمنص اسدتدتاؤ  ادا مر مدا يكدون 
من لفظص المتبدد كاتبا ل  بال  خطي مشترطا توي  الشرط المعتبدر اوديكن قبولد  يدا 

شددرطي ااكددرا مددن لمددر خبددري مددا دبطدد   بدداكرل ودر ددو دن تربددي البيددان  ددواب 
 دبطىت و  دخطي

ا ما مولدي ابممر المحروسدة ادي ربيدر األو  سدنة سد  وثمدانين وسدتمابة بمنزلندا 
بزقاق القنادي  ودما شيوخ الحديث الاين روي  تنلم سدماتا وححدورا امدن دقددملم 

بدد الويداب المعدروف الشيخ شدلاب الددين دبدو اللي دات غدازي بدن دبدي الفحد  بدن ت
بالرادف والشيخ تز الدين دبو نمر تبد العزيز بن دبدي الفدرج الحمدري البمددادي 
والشيخ شلاب الددين دحمدد بدن دبدي محمدد إسدحق األبرقدويي ودمدا اوو اأ دازة ادي 
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ممر وغيريا من األممار اكثير ودما الفح ت واألدبات الاين روي  تنلم ورديد  
محيي الددين دبدو محمدد تبدد هللا ابدن الشديخ رشديد الددين  منلم امنلم القاحي الفاح 

بن نشوان الكاتب الممري والشيخ اأمام بلات الدين دبو تبدد هللا محمدد  تبد الظاير
بددن إبددراييم بددن النحددا  الحوبددي النحددوي واألميددر الفاحدد  شددم  الدددين دبددو تبددد هللا 

ي دن دنظدم لدص ادي محمد بن الماحب شرف الدين بن إسماتي  بن المتنبي اقترح تو
زيادة الني  اقو  زاد  دمابر نيوندا وطمد  ا كمدد  األتدادي ودتد  بكد   ميودة مدا 
اي دمابر اي ديادي والشيخ العدالم تودم الددين قدي  بدن سدوطان الممدري مدن ديد  
منية ابن خميب قرد  تويص كثيرا من الكتب األدبية وكدان كثيدرا مدا يستنشددني إلدى 

تعوونددا لميبددتلم بطيددب تدديف و  وهللا لددم يطددب اكددر  دن دنشدددتص قددولي يددا غدداببين 
والك   اي كفي لياليكم االك   اي راحدة والقودب ادي تعدب اقدا  دتعدب وهللا  زتد  
القدددح والشدديخ العددالم شددلاب الدددين دحمددد بددن محمددد المعددروف بددابن المفسددر دنشدددني 

سترة يا لنفسص   دره لي اي حياتي راحة ايب  لاة تيشي بالكبر بقي المو  لمثوي 
إللي دن  دولى من ستر ا نشدتص لي بقو  و ندة الموديل وقدد ولدى زمدان المدبا الداي 

 كن  دمو  يا تاار الحبيب دتني ا ني لس  اي اا الزمان من خ  بقو 
والشدديخ األديددب الفاحدد  سددراج الدددين تمددر الددوراق الممددري سددمعتص ينشددد لنفسددص 

وتدوقفي لمدوبخ لدي قابد  واخ وتي ومحابفي مسودة ومحابف األبدرار ادي إشدراق 
دكاا تكون محابف الوراق واألديب الفاح  نمير الدين المناوي الحمدامي دنشددني 
لنفسص دحب من الدنيا إلدي ومدا حدو  غدزا  تبدده لدي بكد   رحيدق وقدد شدلد  لدي 
سنة الولو دنني دحب مدن المدلبات كد  تتيدق ا نشددتص لدي إندي إاا انسد  يمدا طارقدا 

دتو  دلفاظ الموديل وك سدص انعمد  بدين حديثدص وتتيقدص ت و  بالواا  قطر طريقص و
و ماتة يطو  اكريم ويعز توي دن   يححرني اةن شعريم ودما ممدنفاتي التدي 
يي كالياسمين   تساوي  معلا ولدو  الخدزابن الشدريفة السدوطانية الموكيدة المؤيديدة 

تي سدرح ت بريا ما اسدتخر  نمدبلا وراعلدا الدي كتداب م مدر الفرابدد القطدر النبدا
المؤيديدة الفاحد  مدن  العيون اي شرح رسالة ابن زيدون منتخب اللدية مدن المددابل

إنشات الفاح  زير المنثدور دبدرار األخبدار شدعابر البيد  التقدوه لدم تكمد  إلدى ا ن 
األر وزة المسماة ارابدد السدوو  ادي ممدابد المودو  د دز  لد  دتدز  هللا روايتلدا 

د الد  حسددبما اقترحددص اسدتدتاؤ  ونمقددص ونسددخص تندي وروايددة مددا ددوندص ود معددص بعدد
وحققددص وتحددمنص سددؤال  الدداي تمدددق  بددص امندد  السددؤا  ومندد  المدددقة وهللا تعددالى 
يشددكر تلددد  ال ميدد  وكوماتدد  ال زلددة وكرمدد  ال زيدد  ويمتددر بدد  انددون الفحدداب  
الموت بة إلدى ظد  قومد  الظويد  و  يعددم األحبداب وا داب مدن اسدم  وسدمي  خيدر 

  قا  ال  وكتبص محمد بن محمد بن محمد بدن الحسدن بدن دبدي الحسدن ماحب وخوي
بددن مددالل بددن توددي بددن يحيددى بددن طدداير بددن محمددد بددن الخطيددب بددن يحيددى بددن تبددد 
الددرحيم بددن نباتددة الفددارقي الحددااقي ثددم الممددري تفددا هللا تنددص انتلددى مددا دوردتددص مددن 

 استدتات الشيخ م ح الدين وسؤالص و واب الشيخ  ما 
زتص بعد دن توم  دقابق الدر تين اي النظم والنثر واتحدل الفدرق بينلمدا الدين وإ ا

وثب  دن الشيخ  ما  الدين بن نباتة سدقى هللا نباتدص ورتدال ومتدر ديد  الداوق السدويم 
بح وة ال  النبا  و نال ا نص وإن ت خر اي السبق تن احو  المتقددمين تمدرا اقدد 
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فقص اي الطريق الفاحوية لماايب ما سوكلا تقدم تويلم ببديعص وغريبص بيانا وسحرا وت
المتقدمون ويا نحن نسدت دي مدن حوامدولا نظمدا ونثدرا وكدم سد لص تدالم ادي سدوو  
يال الطريقة اقا  لص إن  لن تستطير معي مبرا وكيدف تمدبر تودى مدا لدم تحدط بدص 
خبرا وإن قي  إن الفاح  د   من تمايب بلاا المايب امايبي ودنا دسدتمفر هللا دندص 

  ايص إلى در ة ا  تلاد وياا القو  يقو  بص من رار الخ ف وت دب اد ن يدال وم
الطريقة ما دملا ناظم و  ناثر اي األيام األمويص و  ابتسم  للم ثموريا اي الخ اة 
العباسددية ولمددا انتلدد  المايددة إلددى الفاحدد  دتددى بلددال الفحدديوة المريبددة ودظلددر منلددا 

ت المت خرين بلا بعد ما شلدوا بسدبقص اد كرم بلدا تدادة الزيادة المستفادة واتتاد  بوما
وشددلادل ولمددا اتمددو  بالشدديخ  مددا  الدددين بددن نباتددة ديدد  غربتلددا وشددرف ب مدد  
ش رتص النباتية نسبتلا ودسكن ادي دبياتدص مدن بددير الدنظم كد  قريندة مدالحة ودمسد  

رداتدص سوا ر إنشابلا توى اروتص النباتية مادحص وقدد تدن لدي دن دورد نبداة مدن مف
التي حم  اأ ماة اي المرابة تويلا ودشار الممنف بقولص إليلا دمم لما قا  دخدو 
وقتص وخ  تن  اليوم ما قي  واسمر مقاطيعدا لدص دطربد  و  تقد  إ  موامدي  امدن 
ال  قولص حمو  خاتم ايص امدا دزرقدا مدن كثدرة الودثم الداي لدم دحمدص لدو ل مدا تودم 

حديث بفمص ومنص قولص ا خا  توى خد الحبيب لص ادي الرقيب ايا لص من خاتم نق  ال
العاشقين كما شات اللوه تبث ورثتص حبة القوب القتي  بص وكدان تلددي دن الخدا    

 يرث
ومنص قولص ودغيد  ار  ادي القودوب لحاظدص ودسدلر  األ فدان د فاندص الوسدنى د د  

بروحددي نظددرا اددي حا ييددص وطراددص تددره السددحر منددص قدداب قوسددين دو ددنددى وقولددص 
مشروط توى الخد دسمر دنداو وادي بعدد الت ندب والسدخط وقدا  تودى الودثم اشدترطنا 

واحربا من يوه رشيق معتدد  كالقحديب  ا  تزد اقبوتص دلفا توى ال  الشرط وقولص
ماب  تاارل   ي يب دمعي وساب    ي يب سداب  ومدن نكتدص البديعدة ادي يداا البداب 

ات  باأللحاظ من   يقاتوص وسا  تداار ادوق قولص وحع  س ح المبر تنص اما لص يق
خديص  ابر تودى مل تدي اويتدق هللا سدابوص ومدن السدرقا  الفاحشدة قدو  ابدن الدوردي 
غفر هللا لص تع ب  من نلديص لو دن  مسا دراد انقباحا لدم تطعدص دنامودص وسدا  تداار 

تخف اقرا يا لو نحا نف  مبص ل اد بلا اويتق هللا سابوص ومنص قولص   تخف تيوة و  
كثير المحاسن المختالص ل  تين وقامدة ادي البرايدا تود  غزالدة واي قتالدص ومندص قولدص 
قبوتدص تنددد الندوه اتمددرر  تود  الحدد وة بدالتفرق وال ددوه ولثمتدص تنددد القددوم احبدداا 

 رطب الشفال السكري ب  نوه
تسددى وقولدص داديددص لددن القددوام منعطفددا يسد  مددن مقوتيددص سديفين ويبدد  قوبددي لدص اقددا  

نوم  ديحا اقود  مدن تيندي ومندص قولدص يدا رب لدص نايدب سدالب ويدو مدن الحسدن 
مويت غني يرنو إلى سرب الظبى لحظة ايسرق الكح  من األتدين ومندص قولدص مبقد  
الخد ددار الط  اقا  لي اي حبلا تاتبي تن دحمر المشروب ما تنتلي قو  و  تدن 

ومدى إيدص بدرغم العداا  الحاسدد رو دخحر الشارب ومنص قولص كدم قود  بدالوثم وبدرد ال
مددده قوبددي ودة تدداالي اددي الحددب يمتدداط توددى البددارد ومنددص قولددص بروحددي معسددو  

يزر لدم يلدن تديف و  إاا وإن اقد  مندا مدن حد وة ريقدص دتاندا  الومى متح ب إاا لم
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رقيب يتبر المن باألاه ومنص قولص يا كعبة الحسن الممنر   تط  بيندي وبيند  لو فدات 
 ى للا من قامة دلفية يثني لقايا كاشل يمازح از حاش

ومنص قولص يا وامف الخيد  بالكميد  وبالنلدد درحندي مدن طدو  وسواسدي   نلدد إ  
مددن مدددر غانيددة و  كميدد  إ  مددن الكددا  ومددن ينددا دخددا المدداحب اخددر الدددين بددن 
مكان  وقا  وإن اكر  الخي  اي الميدان ااشرب كميتا وات  ادوق نلدد ومندص قولدص 

لي اي يوه حبيبي قوب رقيق تويص يديف بال فن والمدغ يا تنابي ياا سقيم قو  و
واا مشوف ومنص قولص نقطة خا  اي و نة  ع  اي الولدو لدي بعدد ندوبتي غبطدص ايدا 
للدا و نددة معشددقة مددر  تويلدا دقددو  بالنقطددص ومنددص قولدص إاا سدد لوني تددن يددوه قددد 

دامعي هللف دمعدي سداب  كتمتص سك  دراتي واشيا ورقيبا و اوب تندي سداب  مدن مد
وم يبا ومن اختراتاتص المريبة مر بددير التحدمين قولدص لمدا رديد  نلوديدا قدد دقبود  
ورد  لقوبي تشقص يت دد قال  وقد رد  امفراري من بدص وتنلدد  ا  بتلدا المتنلدد 
ومنص قولص وتا ر قو  لص إا رنا راقا بقودب مدبرل خاسدر ومقودة تنلدب طيدب الكدره 

 تا ر منلا توى تين  يا
ويددال النكتددة زاحمددص ايلددا الشدديخ زيددن الدددين بددن الددوردي وزنددا وقاايددة ومعنددى وقددا  
وتدا ر شددايد  تشدداقص والحدرب ايمددا بيددنلم دابدر قددا  تدد م اقتتودوا يكدداا قودد  توددى 
تيندد  يددا تددا ر واتمددو  بالشدديخ شددم  الدددين الددربي  الدمشددقي العمددري الشددلير 

بن الوردي وزاد المث  قوة وإيحداحا  بالمزين ااستعمولا دحسن من الشيخ زين الدين
بقولص وتا ر دسكرني طراص والكا  ايما بيننا دابر وقا  لي سر  قو  اسقني  لدرا 
توى تيند  يدا تدا ر ومندص قولدص داندى  فداكم كثيدر دمعدي لكدن بقدي ادي القويد  نشدطص 
وكن  دروي تن ابن بحدر امدر  دروي تدن ابدن نقطدص ومندص قولدص وتوطدف كثيدرا 

ب ثم ابت ني بعاو  يزيددني تعنيفدا ليد  لدو كدان ادي الم مدة مثودي خف خمر الحبي
اي يوه الخمر يؤثر التخفيفا ومنص قولص وكن  دظن العشق يتر  مل تي إاا زاحم 
الشيب الشباب بمفرقي اوما بدا مر دسود الشعر دبي  دتى العشق يمزوني توى دلدف 

لدم يكدن ادي الحسدن نفد  دبوق ومنص قولص يدا حبداا خدد الحبيدب وقدد دحدات شدريقص إن 
الددرو  الددو شددقيقص دخددال الشدديخ مدد ح الدددين المددفدي وقددا  ادددي  حبيبددا حددرج 
الحسن و لص ومب توى خديص اوب تقيق إاا دبمر الرو  المديل خدل يقدو  لندا 

 ياا دخي وشقيقي
ومنص قولص يا حباا يومي بوادي  وق وارحتي مر المزا  الحدالي مدن دو  ال بلدة قدد 

خر الخوخا  ومنص قولص ايا لحااق ايدن يقدو  ادي الحدب مدن لدي قدا  قبوتص مرتشفا  
العداار لحداقي مدا دند  مدن خد  بقودي ومندص قولدص مدر التحدمين لومثد  ادي الندا  مددن 
يشتاق لومرد و  يزا  اي ي در وشدوق يبطندص واخدر شداخوا ومدا يتدركلم اا يشدتلي 

معدددني   كيددد التددين واا يقطنددص ومنددص قولددص يددا مددن يقددو  البدددر دو شددم  الحددحى ك
لوقمرين دبو ص اا  وو ص تو  تقيسص قسما لقد دخط   من و لين ومندص قولدص نسدبول 
حسنا لول   وتينص لوظبي تنسب   رمي  ببيندص اد اا بددا اد لى يد   دمدوص وإاا رندا 
الو المزا  بعينص ومثوص ومن خطص نقو  يرنوا ويشرق حسنص اي ناظري وللانص الو 

 وتيانص المزالة والمزا  بعينص
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وحاق  تين الشيخ م ح الدين المفدي تن يال النكتة ا خايا بعينلدا وقدا  بسدلم 
إن م  ما لي سوال خمم ألنص قاتوي بعينص ومندص  د فانص رماني واب  من مدل وبينص

قولددص دتددوني اددي حوددي مددن العدديف مابسددا ومرتقبددا بعدددل تفددو راحددم دمددد إلددى اا  
واتم ومنددص قولددص لمددا تبدددي اددي الحنددين األسدداور مقوتددي واسدد   ل تمددا  حسددن الخدد

تحارب  كبددي وتيندي اات دب للدا مدن وقعدة  دات  ببددر ادي حندين ومدن يندا دخدا 
الشيخ بريان الدين القيراطي اقا  بد  روادف حبي تح  الحنين بعين اقو  يا بددر 
ياي حقا  با  حنين ومن لطابف الشيخ  ما  الدين قولص دتوا شدبيص المدزا  يرمدي 

النفار  مرا تاا   ااتني لقال وتين كيسدي تويدص حمدرا ومندص قولدص بد بي اي مل تي ب
نابم توى الطرق راح  اي يوال ولي  يعوم روحي ااتل اي الكره اما سكريا يا لدص 
من مسكر مفتوح ومنص قولص م   إنسان تيني تسد دا مدن خددود قدد م يدا الحسدن 

 مبما
ان يطمدى ومندص قولدص ومدن الشدقا دن قو  والردف دريني اانثن  ثدم قالد  يكداا اأنسد

ال فا وتشوقي   ينتلي ياا واا  إلى طرف ما ما  غمدن قوامدص تدن اكرتدي يومدا 
و  دينار و نتص انمرف ومنص قولص سو  مل ة قد كان مدتلا األسدى اد  آخدا هللا 
األسى بمدوتلا وتين توى حدالي بعداد و فدوة تفدا هللا تمدا قدد  دره مدن دموتلدا 

لص من التر  دثني سووتي مر دنلا مواب وداتدي ايدص ويدو مدن الخطدا ومن لطابفص قو
دمددا واللددوه   حودد  تددن تطددف دغيددد و  بدد  اددي رمددان مدددر مفرطددا ومددن نكتددص 
البديعددة اددي المدددابل قولددص لنددا مودد  قددد قاسددمتنا يباتددص انثددر العطددا منددص ونظددم الثنددا منددا 

ا  اي مدر مطالعص خا ياكرنا دخبار معن ب ودل اننشي لص لفظا وينشي لنا معنى وق
من تبيد  مقتحى نياتلا اي الحمد واتار مقتحدى دقواللدا قسدما لدو اسدطات  إليد  
 سوملم بعث  دروج الحمد من دوماللا وقولص   تد منا  بدن األثيدر يراتدا  اريدا 

 لوعفاة باألرزاق كما ما  اي الملارق كالممن ردي  النده توى األوراق
موكاني يفديص قوم تشبلوا حسددا بدص وليسدوا لدص ب شدبال إن وقولص اي كما  الدين بن الز

نطقددوا بال ميدد  دو اعوددوا اووريددا والكمددا  ا ومنددص قولددص لعمددري لقددد داحمدد  بالفحدد  
منطقددي وقددد كندد  اا نطددق واحدد  بيددان وحركدد  ميزانددي ادد ثنى لسددانص ادد  زلدد  

مود   مشكورا بك  لسان وقا  وقدد كتدب إليدص المود  المؤيدد مداحب حمداة ادديت  مدن
يكاتب تبدل ب حراص ال تي حكتلا الكواكب موك  بلا رقي وانحوني األسى الدا دندا اا 
تبد رقيق مكاتب وقا  يلنىت القاحي  ما  الدين وقدد تداد مدن غدزوة سدي  بقيد  
مده الدنيا  ما  لدولة للا من  شلم اي الوقدا وربدي  يسدوق للدا تندد الفتدوح  ناببدا 

قولددص اددي  ددواد ودديددم الوددون حندسددي اددي  ريددص ودو  ياتيدد  ال نابددب سددي  ومنددص 
لووره ت ابب يقمر سعي الرياح تنص اكولا خوفص  نابب ومندص قولدص وقدد كتدب بلدا 
إلدى المداحب شددرف الددين يعقددوب قالد  العويدا لمددن حاوللدا سددبق المداحب واحتدد  

 ارايا ادتوا كسب المعالي إنلا حا ة اي نف  يعقوب قحايا
الندده ودز دي مدن العسدر دات دايندا امدا كدان بيندي  ومنص قولص قمد  معاليد  در دو

وبين اليسار سوه دن مدد  إلي  اليمينا وقولص يلنىت محتسبا تلن  بلا حسبة ددركد  
ب يام احو  ما ترتقدب ا ند  مدن دسدرة تمدطفي وتدرزق مدن حيدث   تحتسدب ومندص 

اادا األمدر قولص يلنىت بعيد النحر تلند  بعيدد النحدر وابدق ممتعدا ب مثالدص سدامي العد  ن
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تقودنا ايص ق بد دنعم ودحسن ما تبدو الق بد اي النحر وقولدص كداا دبددا يدا درادر الندا  
من راحتي  غزار دقددم دطراسدا وتمدنل دنعمدا امندي دوراق ومند   يمة غوادي النده

ثمددار ومنددص قولددص وكتددب بلددا إلددى القاحددي بلددات الدددين بددن دبددي البقددات توددى يددد طالددب 
بمكدارم دورثتلدا تدن سدادة دن داب   غدرو دن دتربد  تدن  شفاتة درسدوتص لد  واثقدا

دحسابلم ا بو البقات دحق باأتراب ومندص قولدص وكتدب بلدا إلدى القاحدي شدم  الددين 
البلنسي يا رب دمدد بالمنى يد سيد اي يومدص يلدب ال زيد  وادي غددل ادالبحر يسدعى 

تودي ديدون  خادما اي بابص والسحب  ارية تمب توى يدل ومنص قولص وكتب بلدا إليدص
مددن ثنددا لددم دقددم بلددا ايددا ت بددا اددي ازديددادي مددن الفحدد  ودت ددب مددن اا دندد  الشددم  

 اي ظ  دشرق  ويا دنا منلا حيثما كن 
ومنص قولص وقد درس  إليص شرف الدين خالد القيسراني يديدة  ويودة ادي وقتلدا لد  هللا 
ص ما دزكدى ودشدرف يمدة ودحمدد مدنعا حيدث تبودى المحامدد ا ند  الداي قدر  برؤيتد

الع  وينب  الدنيا ب ن  خالد قا  وقد ومو  إليص يديدة تودى يدد الكمدا  قبحد  مدن 
الكمددا  ندددال تفددوا بريبددا مددن سددؤا  دو مطددا  ايددا ا مددن تددادا  بددر دتتنددي بالتمددام 
وبالكما  وكتب إلى الماحب تقي الدين بن ي   ينب  مدا دوتيتدص مدن رتبتدص حموتد  

سان نم  اقد  لندا دند  ابدن مقوتلدا دم ابدن ي للدا اي العينين من إ  للا اي مقوة اأن
وقولص ادينا  يا ابن المحسنين م ودا ب ق مص دو  ابدا بمكارمص احاتم تند ال ود ادي 
بطن كفص ويداقو  تندد الخدط ادي ادص خاتمدص وقولدص يلندىت بالعيدد تلدن بعدودل تيددا 

اخرين مدن سعيدا وتف ما شب  يا كلف البرايا نحر  بص  مير تدا  اانحر قرونا 
الححايا ومنص قولص قف ببداب العد  وقد  يدا كتدابي تدن لسداني قدو  الخويددم حقدا دندا 

 تبد مكاتب غير دني لس  دبمي من مال  الرق تتقا
وقددا  وقددد دنعددم تويددص بنمدديفة سددور الدداكر سددلو  لددي نمدديفة تودد  ابياسددين تددوا  

سديدي نمديفتي  وبحاميم امو  وتوطف بكتابتص إلى من دنعم تويص بالنميفة بقولدص يدا
قددد امددو  وت ددز  لمددا غبدد  تددن تبطينلددا مددا حودد  ايلددا تددن نددده نعمددا يدددي  و  
اتخا  بطاندة مدن دونلدا وكتدب إلدى القاحدي شدم  الددين البلنسدي شدكر هللا دياديد  
التي دنعش  حالي بشم  اللبا  دن  بالمعروف قد دحييتص وكاا الشم  حياة لونبدا  

سرر  زابدا بقادم ح  شلابا ثم تاد بدرا تقمدد  وقا  يلنىت قادما من الح از قالوا
منص مالص دو  ايص قو  نعم ك يما وتمرا وكتب إلى من ديده إليص تمدرا رديبدا غالبدص 
نوه درسو  تمرا بد  ندوه اقبوتدص بيدد الدوداد امدا تويد  تتداب وإاا تباتدد  ال سدوم 

ا يت ادى قمدة اودنا باق ونحن توى النوه دحباب ومنص قولص قدا  ادتل الددين إا حددثن
تفحي لمنحى كيف دثمار حديثي تندكم قو  امي دو  الو اتحي وقدا  يلندىت ولدد 

 األمير نامر الدين بن اح  هللا العمري ب مرة تشرة
ينبتلا إمرة م دددة يدا ابدن السدراة األكدابر البدررل دقسدم مدن اا واا بد نكم و ددتم مدن 

مدا ت بدي لقددر  إندص قددر تودى دكابر العشرل ومن لطابفدص ادي يداا البداب قولدص وهللا 
باغي مدال بعيد إ  لكون  لس  تشكو وحشة اي يال الددنيا ودند  وحيدد وكتدب تودى 
شددرح مختمددر ابددن الحا ددب لشددم  الدددين األمددفلاني دخددا العوددم إن الشددم  بدداد 
حياؤيا اسر بسدنايا حيثمدا دند  سدابر وخد  اتدى شديراز تند  ا نمدا يدو القطدب قدد 

ابفص قولص ومو  إلى بداب المعدز وظودص واارقد  الدي إا دار  تويص الدوابر ومن لط
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مدن طودب الخبدز  ومو  إلى العز ودمبح  من  ند المحامدد والثندا و  بدد لو نددي
وقولددص اددي ال ددامر األمددوي بدمشددق دره الحسددن م موتددا ب ددامر  وددق واددي مدددرل 
 معنى الم حة مشروح ا ن يتمالى بال وامر معشر اق  للم باب الزيادة مفتدوح ومدن
مداتباتدص وم ونددص وإتراحدص ونكتددص الوطيفدة اددي بدداب التوريدة قولددص يدا ديددر   تددركن 
لعوق و  تثق بص واتركص مر نفسص و  ترج الود ممن يره إن  محتاج إلى اوسص ومن 
مداتباتددص الوطيفددة مددر الشدديخ بدددر الدددين حسددن الزغدداري محددمنا قولددص يددا غاببددا تددن 

كؤ  نبب  دن الندار بعدد  دوقدد  واسدتب م و  قد شاتم  ندمال واشتعو  تويص األ
 بعد  يا كويب الم و 

ومنص قولص اي مويل اسمص إليا  دادي مويحا اي البرايا لم دز  طو  الزمان تويص ادي 
وسوا  قالوا دتقطعص كثيرا قو  من راحا  قوب المرت قطر إليا  وقولص للفي توى 

ي الحدالتين ومندص قولدص ارسي الاي دححى قريل المقوتدين يكبدو ودمود  رقدص امعثدر اد
ساار  لوساح  مستبعحا قمدا وحمدا حسن ال موة ايا لص من مت ر رابل مدا نفقد  
ايص سوه بموتي وقولص ميزاني العاط  المحوى قا  لص الفقر قف مكان    تاكر الما  
تند ياا و  تحر  بص لسان  ومنص قولص يدداتب مدديقا لدص يدروم و يدة القحدات رب 

م الفكر معنى اي مبحص والمسات يتمندى القحدا اد  تعطيندص وا عد  إن ابن تامر ياب
المو  سدابقا لوقحدات ومثودص قولدص لقدد دمدبح  ادي حدا  يدرق لمثولدا الح در مشديب 

 وااتقار يد ا  تين و  دثر
ومنص قولص يداتب بع  دمحابص بف ن اي الديوان مدورة حاحدر وك ندص مدن  مودة 

ان رازقدص بميدر حسداب ومدن لطابفدص قدو  المياب لدم يددر مدا محزومدص و ريددل سدبح
يلنددىت شدددارب دوات دمدددط بالددددوات ثيددداب األاه وطدددب بدددالرواح بدددص والمددددو وكدددرر 
دحاديث بي  الخ  ولكن توى رغم دنف العدو وكتب إلى مفي الددين الحودي مدداتبا 
لددص دوقعنددي ودي مددر يددا ر يبخدد  بالدددرج وبالومدد  وهللا   غددرر  مددن بعددديا و  

ومندص قولدص وقدالوا دحاطد  اقندص بخددودل وو دد    ينفد  يداكر   عو  الود ادي حد 
حسنص اقو  نعم حيفي بقوبي ناز  دتظدم مثدوال ودكدرم اقندص وقولدص رب موديل حسدن 
موتص قالوا وقد دمبل اا اقن لحيتص قد قطع  حوقص قو  من األان إلى األان وكتب 

 ميوددة  وقددد ديددده إليددص بعدد  دمددحابص ديوكددا ومددوتنا ديددو  بددر  تزيددو بو ددول
 مست ادل ك  ترف يروق حسنا وإني درت ي دن تكون تراا وتادل

وكتب إليص اي المعنى ق  لوربي   مدا  الددين   برحد  يباتدص اا  ت سدي  وإيندا  
وام  ر اي بعرف الدي  مقتب  لن يايب العرف بين هللا والنا  ومدن لطابفدص ادي 

اايتموندا دقيمدوا ادي حدناكم دو ياا البداب قولدص لقدد تددناكم لمدا حدعفتم اد  وهللا مدا و
دايقوا ا ن تدنا ا نا ظالمونا ومنص قولص وقدد مدرف تدن مباشدرتص ديدا ابدن نباتدة  دار 
الزمددان وزلدد  وزالدد  قددوه يمتدد  وقددد كندد  اا خدددم وانقحدد  ادد  دحددوف هللا مددن 
خدمت  ومن نكتص الوطيفة قولص اي ياا الباب دحمد هللا كم د ود اي الخودق مقدا  ومدا 

قا  كومي اي األنام سحر ولكن دنا والسحر باط  بطا  وقولص لقد دمبح  اا يفيد الم
تمددر ت يددب دقحددي ايددص باأنكدداد وقتددي مددن األو د خمدد  حددو  دم اددوا حربددال مددن 
خم  وس  ومن لطابفص قولص قد لقبوا الراح بالع وز وما تخدرج دلقدابلم تدن العدادة 

ا  يداتب كبير األنف دقبد  تندد د ن  المادة التي امتنع  امل دن الع وز قوادل وق
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القوم يس لني من دي درحي  نو  إيثارا قو  من النيد  مدا رده بمدري خيدرا ولكدن 
 ردي  منقارا

ومددن لطددابف م ونددص دره ديددري تكبددر اددي  ووسددي واددي تمددر ودتطددى الوددؤم قومددص 
ا مسى   يقوم لزابريص وإن زار العزيز انمف قومدص وقدا  ادي مدديق بداة ممووكدا 

دة  ميوة لي ماحب تر  المويل وتاد اي حب المويحة من اوي األقددار وتزوج امر
قد كان تبد األشلب المنسوب اي حسن ا حدحى ويدو تبدد الددار ومدن لطابفدص قولدص 
اي ياا الباب لقد دحح  سعاد تعاف ديدري وتحو لدا الحدرورة دن ت امد  اتمعكدص 

المختدرة ويدو دندو   ب  قوب لديلا وت خال ب طراف األنام  ومنص قولص مر التحمين
إليلا ويو كالفرخ راقد ايا خ وتي لمدا دندو  وإد لدي وقود  امعكيدص باألنامد  ادالتقى 
لددده وكريددا العندداب والحشددف البددالي ومنددص قولددص محبددوبتي دنيددا  فدد  بعدددما  دداد  
وكان  نزية اللابم كان  مر األير زمان المدبا ويكداا الددنيا مدر القدابم ومدن لطابفدص 

ل دام بموتدص ليشدتري الخبدز مندص واألدمدا وايدا تويدص راحد   رايتدص قولص باة مديقي 
الو توى ال  يعو  الو ما ومن لطابف م ونص قولص يا م اي الموث من تابودة لدي  

 من تكويفلم لي ملرب طوبوا اي در وي شيبا وقد نقبوا ردسي بما قد طوبوا
ندددي مددا دشددتلي ومنددص قولددص  نينددة التددين و يرانلددا قددد طيبدد  لددااتلا وقتددي وكثددر  ت

االتين من اوقي ومن تحتي وقا  يداتب مديقا لص طوق زو دة تسدمى دنيدا قد   بدن 
بم ن الاي دمبح  كرتص بين الوره خاسرل ظوم  دنيا  واارقتلا ورحد    دنيدا 
و  آخرل وقولص تبسم الشيب باقن الفتى يو ب سل الدمر من  فنص حسب الفتدى بعدد 

اقنص ومن دغراحص الوطيفدة ادي إيددات كتداب قولدص المبا الة دن يحح  الشيب توى 
درسوتص نعم ال وي  إاا تمير  البشر يبقى توى سدنن الوادا دبددا ويقندر بدالنظر وقولدص 
ا تمنيف لص رونق كرونق الحبا  اي تقدديا كداد  تمدانيف الدوره تنددل تمدو  

حتى لقد  لوليبة اي  وديا وقا  وقد تتب تويص القاحي بدر الدين ألمر ديوتني لوعتب
لا لسمعي ويدو مدعب شدديد يداا ولدو قطعتندي لدالي وسدرني دندي ببددر شدليد وقدا  
يددداتب  نددديا مددن دمددحابص تددر  ولددم يقبدد  ظننددا طولددص ي دددي ليددوم العددر  دو 
يرحي ا  وهللا ما د ده وراح الطو  اي العر  ومدن لطدابف م وندص قولدص مدفا 

ومدار تودى األكتداف  لون شيبي ثدم كددر تيشدتي ايدا ت بدا لوشديب مدن كددر مدااي
 يحح  من يره اايا لص شيبا يقطر دكتااي

ومن دغراحص الوطيفة قولص كان  لوفظدي رقدة حدمن الزمدان بمدا اسدتحق  امدراتلا 
من حيث رق  ومن لطدابف م وندص قولدص قالد  دريدد مدن طبديخ  تن قدرتي وقطعتلا

لنار غو  قدرة وكثر  حا اتلا ودوغو  اقو  ياي قدرة يا ستنا من قب  دن تمسلا ا
ومن لطابف م ونص قولص دتاني مديق لحا اتص ا وقعني اي العااب األليم ك م يزيد 
ومدات يقدد  ابددب  المددديق وبددب  الحمدديم ومنددص قولدص مددا زلدد  دقوددر شدديبة نسددخ  بلددا 
اسواد تقد شبابلا مفسوخ حتى غد  مفحا  و لي ايدة   ناسدخ ايلدا و  منسدوخ 

المؤيد ماحب حماة د  اي سبي  هللا مو  مؤبد  ومن مراثيص البديعة قولص يرثي المو 
كنم  غدا اي باطن األر  مممدا تودى الدرغم مندا إن دتدى مندص  مدر و اوبندا مدن 
حو  تربتص المده قولص وقد تواي لص ولد ولم يبوم حو  يا راح  مدن بعدد مدا دقبود  

ص قولدص مخاي  لوخير مر ول لم تكتم  حو  ودورثتني حدعفا اد  حدو  و  قدوة ومثود
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اي ولدل تبد الرحيم يا للف قوبي توى تبدد الدرحيم ويدا شدوقي إليدص ويدا شد وي ويدا 
 دابي اي شلر كانون وااال الحمام لقد دحرق  بالنار يا كانون دحشابي

ومنص قولص ايص آيا لشم  قد ويدى سدوكص وكدان اا در بعبدد الدرحيم اويتندي  قيد  تندص 
 ارية لص يقولون قد دخوق   فن  بالبكى  الرده وتاف اا  الدردرا يتيم وقا  يرثي

نعم إن  فني بالبكات حقيق دتوا الدمر لو فن القريل مؤاخيا ا ني تدم  الدمر ويدو 
شقيق وقا  يلنىت بالعشر بعد تعزية بمي  دتيت  يا دزكدى البريدة  امعدا ألمدرين ادي 

وقدا   يوم من الدير وااد ينا وتزا   تيب ايدص ألنندي ديندي بعشدر إا دتدزي بواحدد
يرثي المو  األاح  ماحب حمداة محدى األاحد  المر دو لوبد   والندده ومدح  
توى رغم العداة وااتص وما ما  إا مات  بحزن نسداؤل وماتد  بد حزان الدب د حماتدص 
وقا  اي رثات طف  بدا واي حالص تواره ايا للا طوعدة شدريقص  دويرة مدا تمود  إ  

يحدا قدالوا اد ن قدد  فد  داكدارل نظدم دموة تيندي للدا تقيقدص وقدا  ادي رثدات ولددل د
القري  اد  يكداد ي يبدص ييلدا  نظدم الشدعر مندص بعددما سدكن التدراب وليددل وحبيبدص 
انتلى ما وقر تويص ا ختيار ووتد  ب يرادل من غرابب الشيخ  ما  الدين بدن نباتدة 
يو وبدابعص اي باب التورية توى اخت ف دنواتلا وقد تقدم قولي إن الراية الفاحوية 

ترابة م ديا وواسطة تقديا وقابد زماملا ومسدكة ختاملدا وقددم  ديحدا مدن مشدى 
تح  الراية الفاحوية من ابن سنا المود  إلدى الدوداتي ولمدا رادر العودم النبداتي كاند  
يال الفرقة التدي مشد  تحد  يداا العودم دكثدر تدددا ودشدلر اكدرا ودتودى رتبدة نظمدا 

 ونثرا
امدرل ومشدى تحد  تومدص النبداتي وتحودى بنكتدص وقد تن لي دن داكر ينا لكد  مدن ت

األدبية نباة من مختار مقاطيعص التي ح وتلا ادي األمد  نباتيدة ليظلدر مددق قدولي 
ودشرة بعد ال  اي إيدراد نبداة مدن نظدم التدابعين للدم  اي تفحي  المحابة المحمدية

ب حسدددان ودديدددر يددداا الكدددا  بحيدددث يتسوسددد  دورل إلدددى ديددد  يددداا العمدددر واألوان 
عمابة التي مش  تح  العوم النباتي وتحو  بقطدر نباتدص يدم الشديخ مد ح الددين وال

المفدي والشيخ زين الدين بن لوردي والشديخ بريدان الددين القيراطدي ومدايبي دندص 
دقدرب النددا  إلددى الشدديخ  مددا  الدددين نظمددا ونثددرا والشدديخ شددم  الدددين بددن المددابم 

ن بدن دبدي ح ودة والشديخ إبدراييم والشيخ بدر الدين ابن الماحب والشيخ شلاب الدي
المعمددار والشدديخ بدددر الدددين حسددن الزغدداري والشدديخ يحددي الخبدداز الحمددوي والشدديخ 
شلاب الدين الحا بي وممدن ددركلدم وتامدريم الممدنف وكتبدوا إليدص وكتدب إلديلم 
ودنشدول ودنشديم من ديد  ممدر والشدام الشديخ زيدن الددين بدن الع مدي تدين كتداب 

ار الممدرية والقاحدي ادتل الددين بدن الشدليد مداحب دواويدن اأنشات الشريف بالددي
اأنشات الشريف بدمشق المحروسة ونداظم السديرة النبويدة ندور هللا حدريحص والشديخ 
تز الدين الموموي والشيخ ت ت الدين بدن دبيد  الدمشدقي والشديخ  د   الددين ابدن 

حب اخر الددين خطيب داريا والشيخ شم  الدين الربي  الشلير بابن المزين والما
بن مكان  وولدل ال ناب المخدومي الم دي وسيدي دبو الفح  بن دبي الواات قدد  
هللا روحص ولكن ما رديتص والشيخ شرف الدين تيسى الشدلير بعدوي  والشديخ شدلاب 
الددين بدن العطدار ولكدن مدا ححدرتص والشدديخ  مدا  الددين ولكدن مدا رديتدص ومدداحبنا 

والفرقدة التدي دطدا  هللا بقاتيدا ودمسد  قواتدد  الشيخ شم  الددين المتنبدي الممدري
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األدب بلا قابمدة وختمد  بلدم يدال الطريقدة البديعدة ودخومدوا ادي العمد  افدازوا ادي 
الحالتين بحسن الخاتمدة ويدم القاحدي بددر الددين ابدن الددماميني المدالكي المخزومدي 

عسدق ني اسل هللا ادي د ودص والشديخ اأمدام الحدااظ الع مدة شدلاب الددين بدن ح در ال
الشااعي رحمص هللا تعالى والشيخ بدر الدين البشتكي رحمص هللا تعالى ونبدد بمدن تقددم 
اكرل دو  ا و  امن محاسن الشيخ م ح الدين المفدي اي باب التورية رحمص هللا 
قولص داديص سدا ي العيدون حدين رندا دمداب مندي الحشدا بسدلمين دتددمني الرشدد ادي 

 العينيوال و  داول شيت يماب ب
ومثوص قولص لقد شدب  مدر القودب مدن ادي  تبرتدي كمدا دن ردسدي شداب مدن موقدف 
البين ا ن كن  ترحى لي مشيبي والبكى توقي  ما ترحال بالرد  والعين ومثودص ادي 
تورية العين قولص س لتم تن منام تيني وقد برال  فا وبين واليوم قد غاب حدين غبدتم 

يندي مدا غداب شخمد  تنلدا يد مر السدعد ادي ولم يقر لي تويص تين ومثوص قولص إن ت
كرايدا وينلددى بدددموة كد نلن المددوادي   تسدد  مدا  ددره توددى الخدد منلددا ومنددص قولددص 
واقيص قو  موني االبكى قرح تيني قا    تفخر بشيت يو دون القوتين ومن لطابفدص 
قولص قو  وقد دتر  تني ولم يمم إلى الشكوه ولدم يقبد    تطمعدي يدا نفد  ادي 

دمدوة العدين   تسد لي ومدن لطابفدص قولدص إن لدم تمددقني تمددق بدالكره  وموص ويا
ليزورني ايص الخيا  الزاب  وانظر إلى اقري لومو  واغتنم د ري وقد  لوددمر قدف 
يا ساب  وقولص ديحا يقو  النا  كيف يمي  تندص الحبيدب ويددتي مدونا وتفدص دلدي  

 لقدل اي ك  يوم يمر مر النواسم دلف تطفص
دحددور دحددوه ادداتر الطددرف قددد غدددا بددص قوددب مددب بددال وه يتحددرم وقولددص ديحددا و

كسددتني حددنى  سددمي سددلام  فونددص ابددرد سددقامي اددي يددوال مسددلم وقولددص مددر حسددن 
التحمين مقوتدص السدودات د فانلدا ترشدق ادي وسدط ادؤادي نبدا  ويقطدر الطدرق تودى 
لا سووتي حتى حسبنا اي السويدا ر ا  ودلم الشيخ زين الدين بلال النكتة ولكدن سدبك

اي غير ياا القالب بقولص من قا  بالمرد ا ني امرؤ ميوي إلى النسوة اا  ال ما  مدا 
اي سويدا القوب غير النسا ما حيوتدي مدا ادي السدويدا ر دا  ومندص قولدص ب فندص سديف 
اره حدل قووب قوم اي اللوه دسره ومدن ت يدب نمدر دلحاظدص و فنلدا المكسدور 

يعلا لص حدار اكدري إا رده كد  مع دز قدرد  قد ارا ومنص قولص وظبي معانيص بيان بد
مقاما  الحريدري كولدا بعارحدص مشدروحة لومطدرزي وتدزاحم الشديخ مد ح الددين 

المعنى والنكتة بقولص شبل  خدد حبيبدي تشدبيص  والشيخ زين الدين بن الوردي اي ياا
 اكر مبرز مقامة لوحريري وشرحلا لومطرز

ودقعدد ومندص قولدص كدن كيدف شدب  والاي يشلد بص الاوق دن تركيدب المدفدي دحسدن 
ا ن قد ر  قد ت  تندي وتزا ما  السوو تعديف دند  دمدا رديد  المدبر تدزا ومدن 
لطابفص ادي يداا البداب قولدص قدالوا حكدى بددر الدد ا و دص الداي تلدوه اقود  للدم قفدوا 
وتربموا دنا ما دمددق مدا تويدص كوفدة اد اا حكدى شديبا يزيدد ويدنقص ومندص قولدص مدن 

ال  اي دمر روحدي القدب  والبسدطا مدوب ردي الندا  ادي حبدص شااعي يوما إلى م
وشددعرل اددي األر  قددد خطددا ومنددص قولددص يقددو  إا دنكرتددص قبوددة غمددبتلا اددي زورة 
الطيف ياا تااري و فوني اقم واحوف توى الممحف والسيف ومندص قولدص يقولدون 
حاكال اللد   اد  تدزغ تدن الحدق واتدرف اا  إن كند  تنمدف اقود  إاا مدا مدار 
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ا مكم  حكال ومر ياا تويص تكوف وقولص إاا قو  قد دسرا  اي التيص قا  لي تقد  بدر
اي  مالي اي الوره غير ما  ره وابي  طرادي واقدف تندد حددل واسدود شدعري 
قد تواحر لوثره وقولص محيال لص حسن بدير غدا رو  الخدود بص مزير وتارحدص 

 رده تو  الحواشي مايبة ازمكلا وشعر
الرم  قد زاد وقدل وما لي إلى شم النسيم سبي  دظن نسيم ال و قدد وقولص دقو  وحر 

 ما  وانقحى اعلدي بص اي الشام ويو توي  النسيم العويد  ت تبدوا بدص كثيدرا ولكدن
قو  المدفدي اعلددي بدص ادي الشدام ويدو تويد  ادي غايدة الوطدف ومندص قولدص كدؤو  

شلا ااحسن ما ايب  المدام تحب المفا اكن لتماويريا مبط  ودتلا سوااج من نق
بالط  وقولص قو  لما شوه دوزا حبيبي واكتسى بالوليب ثوب ثنات لو يعيف ال دزار 
ما  غراما اي معاني محاسن الشوات وقولص كوفي ببدر مابم كالبدر اي  و السدمات 
سكر المحب بريقص وغدا يمدول بدالط ت ومندص قولدص شدوه األوز ا حدح  ادي حمدرة 

زا دم كن  تشرب بطص ومنص قولص قد  لوعداو  يسدترح مدن الخد بسطص اقو  تشوه إو
تالي ما دمبل المعشوق تندي مشدتلى وارتدد قوبدي تدن سديوف لحظدص وكد  شديت 
بوم الحد انتلى ومن نكتص البديعة قولص دقو  لص مدا كدان خدد  يكداا و  المددغ حتدى 

 سا  اي الشفق الد ا
تخر دا وقولدص دمدبح  امن دين ياا الحسن والظدرف قدا  لدي تفدتل وردي والعداار 

نابمددة المددرام لمددبوة اددي غددادة ب ماللددا متفددردل كددم قددد  ودد  مددن خددديا وسدديوف 
مقوتلاإلى النعمان والمت ردل وقولص ديحا دنفق  كنز مددابحي ادي ثمدرل و معد  ايدص 
ك  معنى شارد وطوب  منص  زات ال  قبوة ا بى وراح تمزلي اي البارد وقولص قال  

  اي العشق ب  اابدل اقو  منلوم اللوه لم يكدن يشدبر وقد ماد  كممن النقا دسرا
إن مد  لص المابدل وقولص سكن البدو من دحدب اقدالوا زاد ديد  المدرام ادي البعدد بعددا 
قو  باا ي  سمعتم ببدر غاب تدن تاشدقيص لمدا تبدده ومدن نكتدص المريبدة قولدص سدا  

 كندا ادي غندى العاار اس  سيف  فونص حتى غد  مل  الوره دا اا يا مددغص وهللا
تن دن نرا  الساب  الشحااا وقولص دقو  لقا  سلم مقوتص غدا يميب الحشدا   تبدم 

 قتوي و  تواي وإن كان قوبي تندل غير تابب ادتص و  تحكم تويص بتنفيا
وقولص دمو  دن تتعطفوا بومالكم اردي  من ي رانكم ما   يره وتوم  دن بعدادكم 

كدداا  ددره وقولددص لددبن سددمل الدددير البخيدد  بقددربكم   بددد دن ي ددري لددص دمعددي دمددا و
وسكن مني دنفسا وخواطرا  عو  ابتاا  الدروح شدكران ومدوكم وقود  لددمر العدين 

اددي الخددد تارحددص ا حددحى تويددص معنفددي بددالووم يمددري  يعمدد  مددا  ددره وقولددص بدددا
وحاو  دن يره مني سووا وقا  لقد تعار قو  مدبري وقولدص تقدو  لدص األغمدان إا 

زتم دن الوين تند  قد ثدوه اقدم نحدتكم ادي الدرو  تندد نسديمص ليقحدي ما  قدل دت
توى من ما  منا مر اللوه وقولدص تندابى الداي ديدوه امد  مدبابة اقدا  ت يدب كد  
دمدر  ادي اللدوه مددبر  لطرادي إا رمتد  سدلامص ولددم تتمدبر إا رمتد  يدد النددوه 

اديتدص يدا طيدب وقولص دتاني وقد دوده السدلاد بنداظري يمدزق  دنل الويد  بدارق ايدص ان
األم  يكاا دخا  الكره مني وتيني ايص وقولص ب سدياف ال فدون قتود  نفسدا مبدردة 
تن الشكوه زكيص اما دقوه  فون  ويدي مرحدى ودقددريا تودى قتد  البريدص وقولدص 
 ات بقد قد ثنتص المبا ورنح  دتطااص الساميص وما غدا اي لينص واحدا كان  لص ريل 
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ب مددن يددا ري لوتدة بميددر ت ايددص مددا تندددم  ايددا شددعرل المدبا ثانيددص وقولددص واددي القودد
بعدد  يدداا ال فددا ويددا رداددص دندد  مددا تتحمدد  وقولددص يددا قوددب مددبرا توددى الفددراق ولددو 

 روت  ممن تحب بالبين ودن  يا دمر إن دبح  بما تخفيص و دا سقط  من تيني
وقولددص لددو  شددفاتة شددعرل اددي مددبص مددا كددان زار و  دزا  سددقاما لكددن تطدداو  اددي 

تة تندل وغدا توى دقدامص يترامى ويال النكتة تزاحم يو والشيخ زين الدين بن الشفا
الوردي تويلا وهللا دتوم من المخترة ا نلما كانا متعامرين اقا  كيدف دنسدى لشدعر 
حبي يوما ويدو كدان الشدفير ادي لديدص شدعر الشدعر دندص رام قتودي ارمدى روحدص تودى 

دظومددص امددا يددره  وابددص إ  بنددون قدميددص وقولددص إن قودد  زرنددي قددا    بحا ددب مددا 
العظمص والشديخ مد ح الددين تدزاحم يدو والشديخ بريدان الددين القيراطدي تودى يدال 
النكتدة وزندا وقاايدة وهللا دتودم مدن المختدرة منلمدا بقولدص وتابدص حدثتدص اودم يفدص بكومددص 
د ابني بحا ب لكدن بندون العظمدص ويع بندي قولدص دحدحى نسديم دمشدق حيايدا الحيدا 

يندا ادي ظد   ربايدا اك ندص مدن مابلدا ويحدابلا مدا دا  إ  دتيندا و بايدا يمشي اللو
ومثوص قولص تقو  دمشق إا تفاخر غيريا بمعبديا الزايي الراير المشيد  ره ليبدايي 
حسنص ك  معبد وما قمبا  السبق إ  لمعبد ي وقولص لما زير الربير بروحص وغددا 

 ا و ره المدير اخر بين يديصلص اح  ينير لديص قام الحمام لص خطيبا باللن
وقولص قالوا تد  نيد  ممدر ادي زيادتدص حتدى لقدد بودم األيدرام حدين طمدى اقود  يداا 
ت يب اي ب دكم دن ابن ستة تشر يبودم اللرمدا ومدن دغراحدص قولدص رب طبداخ بدص 
نحدد   مل ددا  غيددر مرحومددص سددووتي تنددص مددزورة دبدددا والددنف  مممومددص وقولددص 

ن النسدا  دلبابدا دغودق ادي و لدي بداب الرحدى الد  دحبب  بابا حسدنص بدارة سدبى مد
ترانددي داددتل البابددا وقولددص إن الوطااددة لددم تددز  بددين األكددابر ااشدديص درديدد  تمددر  اددي 
الوره طراا رقيق الحاشيص وكتب توى لسدان مداحب لدص طودب مدن مداحب سدر ا 
اوم ي لزل لص قولص ت با كيف لم ت د لدي بسدرج وحددل والو دام ددب النفدو  وإاا لدم 

عثص اي دو  األمر اختيارا اابعثص بالدبو  وكتب إلى مدن ديدده لدص مدحن قطدابف تب
قولص دتاني محن من قطابف  التي غد  ويي رو  قدد تنبد  بدالقطر اد  غدرو إن 
مدق  حوو حديثلا وسكريا يرويص لي تن دبي ار ال ماتة ت داروا ادي يدال الحوبدة 

ثد  قطابفدا حود   نايدا قطريدا ود ادوا منلم الشيخ زين الدين بدن الدوردي بقولدص بع
المامر اسكريا دبو ار ومرس  محنلا  ابر ود اد الشيخ  ما  الدين بدن نباتدة يندا 
و مر بين التورية وحسدن التحدمين وبددير ا كتفدات والحد وة بقولدص دقدو  وقدد  دات 
الم م بمحنص تقيب طعام الفطر يا غاية المندى بعيشد  قد  لدي  دات مدحن قطدابف 

 وه ودتني من الكناوبل باسم من تل
وقولص مر بدير التحمين رتى هللا نعما  التي من دقولا قطدابف مدن قطدر النبدا  للدا 
قطر دمد للا كفي ا يتز ارحة كمدا اندتف  العمدفور بوودص القطدر ويع بندي يندا قدو  
الشدديخ بريددان الدددين القيراطددي مددر بدددير التحددمين لقددد قطفدد  زيددر النبددا  قطددابف 

ا يحوو تقو  اسدمعوا مندي مددابل مرسدوي اكودي إن حددثتكم تخيرتلا ااختر  لونف  م
دلسن تتوو ودما تورية ادالقطر النبداتي معدروف امدن الد  قولدص شدكرا لبدر  يدا غيدث 
العفاة و  زال  مدابح  العويات تنتخب قدد  دد  بدالقطر حتدى زد  ادي طمدر ودو  
 الميددث قطددر ثددم ينسددكب وقولددص ل ددود قاحددي القحدداة دشددكو ت ددزي تددن الحوددو اددي
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ميامي والقطر در و و  ت يدب القطدر ير دى مدن الممدام ويع بندي يندا قدو  دبدي 
الحسين ال زار ديا توم الدين الداي  دود كفدص براحتدص قدد دخ د  الميدث والبحدرا لدبن 
دمحو  در  الكنااة إنني ألر و للا من سحب راحت  القطرا قود  الشديت بالشديت 

قاحددي القحداة مدددر الدددين بددن يداكر اكددر  ينددا لمدزا اددي لددوزين  كتددب بدص مو نددا 
األدمي رحمص هللا إلى ت مة العمر القاحي بدر الدين بن الدماميني رحملمدا هللا يدا 
من لص اي ترو  الشعر دي يد اداق الخويد  بلدا احد  وتمكيندا مدا اسدم دوابدرل ادي 
لفظص ابتوف  والثوم اي مدريا مسدتعم  حيندا د دزاؤل مدن زحداف الحشدو قدد سدوم  

ا ومخبونا تمحيف معكوسص لفظ يراداص يا ارد يا رحوة قوم مقيموندا وقد تقطر مطوي
 والعبد منتظر من حوص ار ا   زا  سعد  باأقبا  مقرونا

ا  ابص المشار إليص بقولص يا مرس  من شدلي الدنظم لدي كومدا مندص ابدن سدكرة قدد راح 
إا ممبونددا ا در  مدددرا مددن ح وتددص و ددوير الددنظم لددم يبددرح يحوينددا حويدد  لمددز  

دبلمتص اواا يا ااتني رح  باأت اب مفتونا ياا وكم قد ردينا اي دوابرل لوكف قبحدا 
يزيد العق  تمكينا ولي  إحمارل مستحسنا ا دم بالكشف تنص لمن وااا  تحسينا وكن 
لنا ياديا موب المواب ودم اينا دمينا رشيد الردي م موندا وقدد ان الر دوة إلدى مدا 

الشدديخ مدد ح الدددين المددفدي اددي بدداب التوريددة امددن  كنددا ايددص ممددا اختددارل مددن نظددم
لطابف م وندص قولدص اديمن سدرق شديبا مدن بعد  شدعرل إن كدان يدا مدو ي   بدد دن 
ت خا شعري  موة كاايص قااية البي  اطرح لفظلا وقم خا الك  بد  قاايدص وقولدص دديدر 

شدريي بوحيتي البيحات كاسي بكي  زابد مني واطنص دلم ترني وتفدو هللا راج ومدن 
دمددفيلا بقطنددص وقولددص و ددرة قدددمويا والددراح ايلددا كمينددص شددمم  طينددة ايلددا ارحدد  

تشقلا تاكر إا غند   سكران طينص وقولص قو  لص إا يز لي اقنص و م ايمن يم  اي
اناده نعم اقو  واشوقا إلى حوقلا وقولص وتاا  بارد المقالة   يعي موابا وزاد اي 

يدا برديدا تودى كبددي وقولدص موكد  كتابدا دخودق  نكدي وقا  اقن الحبيدب بداردة اقود 
 الدير  ودل يقولون   تلو  دسى وت ود

ومن نك  الم ون التي توارد يو والشيخ  ما  الدين تيولا وزنا وقااية قولدص إاا مدا 
قام دير  اي الديا ي وتند  من تحب ا  تحابي وم  نحو الطواشي واتتنقص امثو  

ا  الددين دره المدواب يدا ديدري مدفا  تحدث   يد  توى مواب وقو  الشيخ  مد
توى التعشق والتمابي ابادرل ا ن  بص خبير ومثو    يد  توى مواب ويحسدن دن 
نختم يال الم ونا  بقو  الشيخ م ح الدين ويدو يدا سداحبا ايد  المدبا ادي اللدوه 
دبويتددص اددي المددي ويددو القشدديب ااغسدد  بدددمر العددين ثددوب التقددى ونقددص مددن قبدد  وقددر 

الشيخ م ح الدين سامحص هللا كان مدن المكثدرين وكدان يدو والشديخ شدلاب المشيب 
الدددين ابددن دبددي ح وددة يرحدديان لرغبتلمددا اددي الكثددرة باألشدديات الرخيمددة ولددم دورد 
لوشدديخ مدد ح الدددين ينددا غيددر المددالي مددن نظمددص واختيددارل واختيدداري ومددن محاسددن 

ي يددي دحسددن مددن الشدديخ زيددن الدددين بددن الددوردي اددي بدداب التوريددة ومقاطيعددص التدد
مقطعا  الني  ودحوى اي األسماة من نممدا  الموامدي  إن قود  قدد  غمدن قالد  
لي الممن سا د دو قو  ريق  ثو  قال  تشبص بارد ومن ال  قولص يدا سدابوي تمدبرا 
تن لثم ايص   تس  ما تستحي تبدلني بالمبر تن اا  العس  ومدن الد  قولدص وموديل 
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ر الزمدان برحداب تدن المبدرد يدروي ونلدود تدروه إاا النحاة ردول احوول توى بددي
 تن الرماني

وقولددص امددام اددي الركددوة حكددى يدد   ولكددن اددي اتتدددا  كالقحدديب وقددا  توددوث قودد  
الشم  حسنا وقا  ختم  قو  تودى القودوب ومدن لطابفدص ادي يداا البداب قولدص يشدفر 
ي اددي شددعرل إا مددا  تددن قبولددص الددو توددى دقدامددص ممدددد بطولددص ومنددص قولددص ت بدد  ادد

رمحان من مسحرة بديعة الحسن إ  دنلا ابتدت  قام  تسحرنا لي  اقو  للا كيدف 
السحور وياي الشم  قد طوع  ومن لطابفص قولص إاا تعار حبي اخوص يتعدار ا يددل 
حم  ما بي وال يد   يتمير ومنص قولص وتا ر ما طوتص دينص أل تويدص قدا  مدا دمطود  

مدا  وال يدد لد  وقولدص قالد  إاا كند  تلدوه قو  لدص  يدد  لدي دو لمدن اقدا  يدا  ال
دنسي وتخشدى نفدوري مدف ورد خددي وإ  د دور ناديد   دوري ومندص قولدص دنكدر 
حبي مدمعي وقا  ياا من يوه اقو    ب  من اتدى دمداب تيندي بندوه ومدن نكتدص 
الوطيفة اي تحمين المث  السابر قولص وسمينة كان  للا اي القوب منزلة ترقد  رقد  

 وقطعتلا من حيث رق  اعف  وماللا
وقولص س لتلا دي نال نلا  تن حسن نو   قال  نلاني زو ي اقو  روحي بزو د  

ت م اارقتني ت ما خد  كان المفا ولكدن  ومن دغزالص قولص دقو  إا قا  لي حبيبي
قد دمبل المشعر الحراما وقولص رامد  ومدالي اقود  لدي شدم  تدن كد  خدود تريدد 

سدة قو  كثيدر القودة القداني وقولدص دبمدروا دمعدي اخدااوا توقاني قال  ك ن الخدود كا
قو    تخشوا بكابي مدا توديكم مدن دمدوتي غيدر دمطدار السدمات ومندص قولدص سد  هللا 
رب  من احدوص إاا ترحد  حا دة مقوقدص و  تسد   التدر  ادي حا دة اد تينلم دتدين 

ار ااكلدة حيقص وقولص لما شدت  تيندي ولدم ترادق لتوديدر الفتدى ددنيتلدا مدن خددل والند
الشددتا وقولددص حددممتلا تنددد الوقددا حددمة منعشددة لوكوددف اللالدد  قالدد  تمسددك  وإ  امددا 
وياا الشاه قو  ب ايال  وقولدص شدكى مدن الخدط حدعفا واا  مندص د   قود  اسدتعن 
بمثا  اقا  ما لي مثا  ومنص قولص ودغيد يس لني ما المبتدد والخبر مثولمدا لدي مسدرتا 

حسدن التحدمين قولدص موديل ردادص والسداق مندص كبنيدان  اقو  دن  القمر ومن نكتص مدر
 القمور توى الثووج خاوا من خدل القاني نميبا اقد تزم المريب توى الخروج

ومددن نكتددص الوطيفددة قولددص ملفلددف القددد إاا مددا انثنددى يقددو    تخددف مددن الددرد مددا دندد  
تدزين  حموي يا كثيب النقا ولس  يا غمن النقا قددي وقولدص لدو نود  مدن خديدص تقبيودة

الريحان بالورد وقولدص روميدة األمد  للدا مقودة تركيدة مدارملا ينددي قدد احدحتني 
يا روحدة حسدن ليتلدا لدي  و نتايا اق  اي و نة ااححة الوردي وقولص من دو بي 

وحدي الشركة اي  قد دااب  كبدي ما حر  دن تسقي بمات ارد والوا دب دن يكدون 
اب ولدي ايلدا تدااب مدااب ردسدي بندو مات الورد ومنص قولص يوي  دترابية ريقلا تد

شدديبان والطددرف مددن نبلددان والعدداا  ايلددا كدد ب وقولددص قودد  وقددد تانقتددص تندددي مددن 
المبل اوق قا  وي  يحسدنا قو  نعم حتى انفودق ومندص قولدص تقدويم قدد  مدا  يدا مدن 
ثمرل در يقمر دونص التقويم إني ألبكي من  فا  ولي دب والثمر يحدح  مندص ويدو 

راتاتص قولص رام ظبي التر  وردا قو  دقمر خاب حد  تند  الورد يتيم ومن اخت
دحدعف  المربى قا  قاني قو  خد  وقولص رب اد ح موديل قدا  يدا ديد  الفتدول كفودي

 خمري ا تينوني بقول
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وقولص قو  لفرا اره دديمي وزاد مدا وطا  ي درا قدد ادر مدبري وادر ندومي قدا  
كدى مدن و لدص التددوير والحمدرل إاا نعم ما تشق  ارا وقولص رغيف خباز كدم قدد ح

رده ميزاندص المشددتري قدا  ينددا الميدزان والزيددرل ومنددص قولدص اددي موديل تبددري دغيددد 
تبري لص تمة حك  من العشاق دلوانا لقد سبى بالنور شدم  الحدحى الد  دتدى مدن 
آ  تمرانا ومنص قولص ووتد  دم  ب ن تزور ولم تزر امدو  مسووب الفؤاد مشدتتا 

نازتا  وتبرة اي المرس   واكرة اي ي  دتى وقولص دتور كالبدر لي مل ة اي ال
لص مقوة واحدة قام  مقام اثنتين قد سرق الرقدة من ناظري وقدا  مدا  بتد  إ  بعدين 
وقولص ب بي دتور تين ااتن مث  بدر التم والتم بعدين طرادص الواحدد تحدب اكدر اودص 

ور ااتندا لدص مقودة دغنتدص تدن اي الحسن حظ األنثيين ومنص قولص رديد  رشديق القدد دتد
حسن ثنتين إاا قا  غمن البان دن  ابن قامتي يناديص بدر التم دن  دخو تيني وقولدص 
 نكية شايد  تشاقلا ويم بلا اي ال لد والحن  قال  دما تعشق  نكية قو  كاا يدا 

 ليتني  نكي وقولص تمس  تيني و نتي بدمعة ياموة او نتي قابوة تدوتي غاسوتي
دي  مالحة إلى كم دن  تنا نازحص قال  نزح  ألنكم   تموحون لمالحص وقولص نا

يويد  حمدادا حكد  قدامتي مدن طدو  مدا يل رندي من ودص دقدو  والسدنب  مدن حولدص 
مو ي دن  الشم  اي السنبوص وقولص دنا اي حالي نقي  يا شموسا اي البزوغ يدزم 

ند خمرل كم كداا تر در المبر تويكم والمنى دون البووغ ومن لطابفص قولص قا  لي ب
البمر قو    تنفرد بص ل  شد ولي نظر ومن دغراحص الوطيفة قولدص ادي مدديق لدص 
بالمعرة يقا  لص شم  لدي بدالمعرة شدم  رحدال غيدر مدرادي اد  تدامول إندي ددره 
بشم  ب دي وكتدب إليدص ادي زادة لدص يدا شدم  دشدعو  شدمعا تويد  تشدر األمدابر 

م  حددابر ومنددص قولددص اددي آ  النمدديبي بحوددب رغمددا لمددن قددا  قبوددي الشددمر اددي الشدد
اؤادي إلى ا  النميبي ماب  وودي للم اي مححري ومميبي ابيني وبين القوم نوة 

دمد  الدورد كدان نمديبي وقولدص لومقدسدي بقوبدي حدب خودي الددلي   ت دان  إاا طداب
 امن يكن اا خوي  االمقدسي خويوي

الشيخ دليق و  تحد  كميتدا ومن لطابف دغراحص قولص يا شيخ خ  التمابي االزيد ب
ا ن اود  دبوق ولي ماحب بالمدح والل و كسبص يقدو  دتددري كيدف دمدنر بدالخوق 
إاا حمروا و لي وما بيحوا يدي دزرق للم ر وي ولو خحروا تنقدي ومثودص قولدص 
لي ماحب واسمص سراج ما قر لي تندل قرار لسانص محرق لقوبدي إن لسدان السدراج 

قولص ت ادلنا دمات الزير دزكى دم الخ ف دم ورد القطاف نار ومن دغراحص الوطيفة 
 وتقبى ال  ال د  امطوحنا وقد حم  الوااق توى الخ ف ومن لطابف م ونص يا
من تولى قاحيا ياا قحات دم قدر غدرو  اي بسدتاننا إن القحدا يعمدي البمدر ومدن 

  بعددل دغراحص البديعة قولص قدد مدا  شديخي اداظلروا بحربدص دو سدومص تيشدوا ب لد
اقدد قحدى بعومدص ومدن دغراحدص البديعددة قولدص   تحمودوني تودى انتقدام اال دال يحكددي 

 خيا  طيف تفو  تن مانب اقر  تين تدوي و فن سيفي
ومن دغراحص قولدص ديدار ممدر يدي الددنيا وسداكنلا يدم األندام اقدابولم بتقبيد  يدا مدن 

ندص قولدص حمدامكم يبايي ببمداد ود وتلا ممر مقدمة والشرح لوني  ومن لطدابف م و
قيمة دسود يرب  منص ودنا مارخ قد سوخ   سمي دظفارل يدا قدوم يداا دسدود سدالخ 
ومن لطابف دغراحص قولص يا من غدا اي ط ب الم دد م تلددا لدم يثندص تندص   مدا  
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و  ولد   تبسطن لتقويد القحات يدا ديرتحي رتبدة التقويدد م تلدد وكتدب إلدى قاحدي 
رزي  نبتنددي ودخددي تكدداليف القحددا وكفيتنددا مرحددين القحدداة شددرف الدددين بددن البددا

مختوفين يا حي تالم ديرنا دحييتنا او  التمرف اي دم األخدوين وقولدص مدر تحدمين 
المث  السابر إني تدم  مديقا قد كان يعدرف قددري دتندي لقوبدي ودمعدي يدا مداح 
دحرف وددري ومن لطابف دغراحص وقد ولدي قحدات شديراز قولدص إنمدا شديراز ندار 

القاحددي مخوددد قودد    دمكددث ايلددا دنددا مددن حددزب محمددد ومددن دغراحددص قولددص  وبلددا
كم سلادكم  مر  الفؤاد ومل ودي ايلم ودقام تاكاري ومبري نازح إنسان تيني

 بكى يا ديلا اأنسان إن  كادح
ومن نكتص البديعة مر تحمين المث  قولص اي آ  البي  تويلم الس م يدا آ  بيد  النبدي 

حص اما غبنا من  ات تن بيتص يحدثكم قولوا لص البي  والحديث من بال  اي حبكم رو
لنا ومن نكتص المريبة قولص اي محتسب من ولي الحسبة يمبر تودى تعدر  الواقدف 
والسابر اوي  يحظى بالمنى والمنى اديلم سدوه المحتسدب المدابر وقولدص قدد ت بندا 

ص ادي مديندة حودب ألمير ظوم الندا  وسدبل الدو كدال زار اديلم يداكر هللا ويدابل وقولد
تويد  بمدلوة الشدلبات توقدى ب وشدنلا محاربددة الزمدان اووعرادان ادي الفدردو  ريددل 
يفوح شاال من باب ال نان ومدن م وندص اديمن رتبدوا لدص دربعدة درايدم قولدص كد  يدوم 
رتبوا دربعة ل  اازدد  تويندا معمدعص اودو اسدتفتي  ادي سديدنا قود  يسدت ي  قطدر 

ة مداتورة وللاندة وحددابرل المدات اددوق كتفلدا ويددي األربعدة ومدن لطابفددص قولدص ندداتور
تويص دابرل ومن نكتص المريبدة قولدص زو دة م دد الددين والدديا قدد دخدا تدر  الم دد 

 دشبلايا إن دبايا ودبا دبايا قد بوما اي الم د غايتايا
وقولص مويحة ممطولة إن لمتلا ايما دره تقو  ك  ظبية ترتدى الحشديف األخحدرا 

تسداق مدن  مدر حسدن التحدمين قولدص كريد  وحدوتا مدن قنداة ومن دغراحص البديعة
دمات الرتايا دو بسخرة مسوم ستشرق اي يوم الحساب ندامة كما شرق  مدر القناة 
من الدم ومما تخيرتص ينا من ت ليفي الاي وسمتص بتحرير القيراطي رحمدص هللا تعدالى 

ة حركاتدص وقولدص قولص البدر طوعة و لص وتاارل يا تص وخفوق قوبي ادي يدوال سدعيد
د ريد  دمعددي امددا دانيد  دبحددرل د ريدد  مندي ب سددياف ال فددون دمدي إن مودد  تنددي 
برمل القد يا دموي لتقرتن تودي السدن مدن نددم وقولدص دسددي ثدم دلحدم تحد  طداق لدص 
والدمر ي ري ك  وقفص وكدم يدوم تبدر  لدص زقاقدا دحداو  غفودة ودروم تطفدص وقولدص 

العدين رديد  مدوتى بسديف نداظرل مدن قيدد رمدل لما تبده قوام قامتص وحا بدال لنداظر 
وقاب قوسين وقولص تنف  المبل ا ات  لنا من نحول األنفا  مسدكيص واطربد  ادي 
العدود قمريددة وكيددف   تطددرب توديددص وقولدص ارتدداح ل قمددار ويددي طوالددر وشددمو  
 راحي لوممارب ت نل ويلزني ز   الطيور بوحنلا والرو  بالزير النظيم موشل

ر ال ما  ق  االمراسيم تستمر دنا ممووك  الاي ل  قوبي غددا تبدر وقولدص وقولص يا دمي
اي  فنص سيف محاربص يدا مداح اسدبق لدي مدن العدا  وبخددل والدردف لدي خبدر قدد 
سددار بددين السددل  وال بدد  وقولددص شددبص السدديف والسددنان بعينددي مددن لقتوددي بددين األنددام 

  وقولدص يويد  طباخدا استح  ا بى االسيف والسنان وقا  حدنا دون اا  حاشى وك
لددص نمددبة نيرانلددا لوقوددب  نددا  يكسددر د فانددا إاا مددا رنددا للددا توددى األرواح نمددبا  
وقولص دييم ب تطاف القدود مبابة وإن يي زادتني  فا وتباتدا ويع بندي بدين األندام 
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تطفوي تويلا إاا شايدتلن موابدا وقولص دباح لي نر   دلحاظص اي م و  ما ايص مدا 
الخد  د لي بص ديحا اقا  الك  اي الححدرل وقولدص قدا  لدي بدالحمى  نكرل اقو  ورد

غزالي لما لم د د من ظبا ال فون م اا كيف  ات  إلي  دسياف  فندي قود   دات  
توى الحمى او اا وقولص اي ومف خمر الثمر من  نوادر تزري بحسن نوادر ابدن 

ق وقولددص  فنددي تتيددق وإاا ومددف  رشدديق قددد  تندددما يددز القددوام لنددا امددا ابددن رشددي
و فن الحب قد دحرزا ومفين من نيو  يا ممر  فني لدص يدوم الدوداة ال فدا و فندص 
السدا ي لدص الكسددر وقولدص خدددم  بداألغزا  دبوابددص لمدا تبددده حسدنص البدداير ولدي مددن 

 الدمر توى خدمتي  راية دطقولا الناظر
رح  فني وقولص الدمر وال فن ايص لي شايدان بحزني اال فن يسقط دمعي والدمر ي 

وقولص تبد  يا من  فدا ومدد ومدا دره بمدب يمدو  بالكمدد  دره تودى الخدد مدن 
مدامعص اي الحب ما    ره توى دحد وقولص اي خد من يم  بدص شدامة مدا الندد ادي 
نفحددص نددديا والعنبددر الرطددب غدددا قدداب    تدددتني إ  بيددا تبددديا وقولددص ومخايدد  نبدد  

ا راندي قانعدا بخيالدص ندز  العداار بو نتيدص العاار بخدل ولص مخايد  بالم حدة تشدلد لمد
يسود وقولص ما  إلى الليبة او ييبدة ااتندة دلبابندا بدايرل اخالدص ادي خددل نقطدة تداارل 
دححى للا دابدرل وقولدص دنظدر إلدى سدطر تداار بدد  مدن اوقدص الشداما  مثد  الدنقط 
مح  بص نسخة حسن لمن قدد راحد  األرواح ايدص غودط وقولدص  دز  النقدا احويد  

غمدونص وكثيدب واديدص و يدد غزالدص ودخدا  حسدن البددر مندص وقدد بددا ادي داقدص لين 
بتمامص وكمالص وقولص ويدوم تدوالى القطدر ايدص ا داتني بشدم  الطد  بددر يفدوق تودى 
البدددر اعانقدد  لمددا مددا  تسددا  قدددل وقبودد  معسددو  الومددى تدددد القطددر وقولددص يددا مددن 

   د لي إن دمعي  عفدر تبرم  مبص اي تشقص بالروح   تبخ  اعشقي زابد بالفح
والو د يحيى والتشوق خالد وقولص يا يا را دوقعندي ي درل ومددل ادي حالدة مدعبص 

 دخا  قوبي بالت ني وما ترك  لي منص و  حبص
وقولص قو  لص لما زيا حسنص توى بدور التم ما دحسن  وقو  ل بم يا  بمي ادي خددل 

سري دحاديثلدا مسدره الن دوم الناتم ما دخشن  ومن لطابف مدابحص قولص دومااكم ت
الزيددر اددي األاددق كمددا دحاديددث النددده تندددكم تسددنديا الركبددان مددن طددرق وقولددص اددي 
الب انقي الموق  شلاب الدين او اكر بسم  وبالفو  المحيط غدد  محيطدص غددا ادي 
العمددر شدديخ الوقدد  حقددا واددي دوحدداتص مودد  البسدديطة ومددن دغراحددص قولددص قندداطر 

يد  دقمدى مندال دتدا  قدوم  طدة ادانحنى ظلدر  لودوطت ال يزة كم قادم تويد  يوقدى ا
ومب الميال وقو  اي ياا المعنى وقدالوا كميد  النيد  ي دري وقدد غددا تويدص حودوق 
السددبق قودد  كدداا  ددره ولكنددص نحددو القندداطر إا دتددى ت ددره تويلددا مع بددا اتقنطددره 
ويع بني من دغراحص الوطيفدة قولدص كدم تدالم قدد اشدتكى ادي الفقدر طدو  مكثدص وكد  

ر سارح زيد لص اي حرثص وكتب إلدى الشديخ مد ح الددين يدا مد ح العد  مدفات نو
ودادي   يره تدن دبدي المدفا تحدوي  اددة العتدب إنندي لسد  ممدن   يراتدون ادي 

 األنام خوي 
ومن لطابفص قولص ايما يكتب توى طاسة ت م  ا ني طاسة مل نقشلا وااق توى نقف 

لسدمر قولدص كد ني ادي الكاسدا  داخوددة المدواني التدي تسدبي ووامدف حسدني دطدرب ا
الحددرب وقودد  اددي المعنددى دنددا طاسددة قدددري سددما وبروحددتي نلددر الم ددرة لون ددوم 
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موارد وتسارح القمر المنير لحسنص اقمرتص وتويص نقشي قاتد وقود  ديحدا دندا طاسدة 
بيحدد  و لددي تندددكم ومددفا لكددم قوبددي بمددات رابددق تدداب  مددواردل ببددارق بل تددي 

ارق ومن دغراحص الوطيفة ادي بدااين  قولدص محدمنا بروحدي اتنزيوا بين العايب وب
دادي بااين ا موك  ب طفات ما يوقال من حرق ال وه إاا مدح  دومدااص قدا  منشددا 
تودى دننددي را  بدد ن دحمدد  اللددوه ومددن دغراحدص قولددص دطربنددا العددود إلددى دن غدددا 

ص محدمنا مقامنا يرقص مر محبص اشمعنا قام توى ساقص وك سنا دار توى كعبص وقولد
درب الح از لقد شرا  منداز  قددر المنداز  مدن سدوايا نداز  كدم سدر  ايلدا نحدو 
مكة منشدا ل  يا مناز  اي القووب مناز  ومما اخترتص من األبيا  العدامرة لومعمدار 

 رحمص هللا قولص إن قام يتوو سورة الشم  المنيرة اي ححايا
تاكرة الشديخ تدز الددين المومدوي يا حسنص اك نص القمر المنيرإاا ت يا ي ونقو  من 

بخطص بيتين لومعمدار واكدر دنلمدا خار دان تدن الدديوان ويمدا مدن الوطدابف ادي يداا 
الباب لما تبده تاار الحب قو  لص راقا ومل  تويص ديلدا ال داني و  تخشدن امدا ادي 
الخد محتمد  بدان يخدط تويدص تدرق ريحدان ومدن لطابفدص ادي يداا البداب قولدص وخدادم 

اناديتدص مدا دند  يدا مشدروط  اي خدل لكن ردي  الع ب من ناتم حودو قبو  مشروطص
إ  رطب وقولص تمو  قوبي خادم قد يويتص من اللندد معسدو  الومدى دييدف القدد دقدو  
لمحبي حين يرنو بوحظص خاوا حاركم قدد سد  مدارمص اللنددي وقولدص لثمد  تداار 

سدمعنا ورحد   محبوبي الشرابي اقدا  تركد  لدثم الخدد ت بدا حفظد  األنيسدون كمدا
تحير الورد المربى وقولص ماد اؤادي من بندي العدرب اتدى لدص مدن الحسدن اتمدا  
ونسب امح  اي الحي وقوبي طابر يا تربدا ديد  امدام وحسدب تسداكم دن تنشددوا 
حشاشة اي حبكم حو  وراح  يا ترب وقولص رحووا تريدب المنحندى وادراقلم مدا 

  دقرب  ب  الحمدى ألره الخيدام كان دمعب دموتلم دن ير عوا والمو  لي من اا
اوددم يوددل اددي الحددي محددرب ومنددص قولددص ود دداد كوفددي بطبدداخ تنددوة حسددنص ومزا ددص 

 لوعاشقين يوااق لكن مخااي من  فال وكم غد  منص قووب اي المدور خوااق
ومنص قولص رب  زار يوال مار لي لحما ودما از  باأللية مندص وامدت  قوبدي شدحما 

ه قاتوي ولدي دم طد  تودى خددل اداتلم الحداكم لحظدا لدص وقولص حاكم  اي شرة اللو
تحقق الفتنة من تندل ما  إلى الحق اومدا رده قدد حبيبدي مدا  مدر قددل وقولدص دمداب 
قوبي خطابي بوحظص لشقابي ارح  مدن ادرط دابدي دشدكو إلدى الحكمدات قدالوا دمدب  

قولدص بعين اقو  من توم دابي إن كدان يداا مدوابا اتود  تدين الخطدابي ومدن لطابفدص 
رح  يدوم الفدراق د دري دمدوتي حسدرة إا قحدى الزمدان ببيندي قيد  كدم اا ت دري 
دموت  تعمى دوقف الدمر قو  من بعد تيني ومن لطابفص قولص شكو  لوحب منتلدى 
حربي وما د قيص من حدنى  سددي قدا  تدداوه بريقتدي سدحرا اقود  يدا برديدا تودى 

ا مدن حاسدد معتددي رب كمدا كبدي ومن لطابفص قولص قو  لص لما وادى موتددي مختفيد
ارحتني بالواا دسب  توي الستر يدا سديدي وقولدص وبدي غحدبان   يرحديص إ  دمدوة 

 ساكبا  مستمرل اما تطف  معاطفص بوم  واي تيني بعد الل ر قطرل
ومن لطابفص قولص لو دنمف  ألشار  بالس م توى متيم ما قحى مدن ومدولا وطدرل 

حددد يمدفو مددن العشدرل ومثوددص قولدص لددو رده ب مدبر إنمددا تحد  دنامولددا حتدى و  وا
دور ثمرل تاالي اي التبسم ايب  روحص كما قي  اي دور دريدم وقولدص ادي خدد مدن 
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دحببتدص ورد بددا لدم د نددص وشدامة اقد  للددا حد وة ادي مدحنص ومددن لطدابف قولدص مددر 
التحمين تزم  توى رقيا محاسن و لدص بد نوار آيدا  الحدحى حدين دقدب  اومدا بددا 

ثمرل بدد  ببسم هللا اي النظم دو  ومدن بددير مديحدص قولدص  بدن احد   يفتر تن نظم
هللا احد  غمددر الفحد  وواددى كيددف   ويدو توددي تودم السددر ودخفددى وقولدص ديددا بدددر 
المحاسددن حددز   ددودا واحدد  شدداة بددين العالمينددا وكندد  مددن الكددرام احددز  حظددا 

يوددص مددا تشدد  امدر  مددن الكددرام الكاتبينددا وقولددص قسددما بمددا دوليدد  مددن إحسددانص و م
طو  زماني وردي  من يثندي تودى تويابدص بدال ود إ  كند  دو  ثدان ومدن دغراحدص 
قولص ما ممدر إ  مندز  مستحسدن ااسدتوطنول مشدرقا دو ممربدا يداا وإن كندتم تودى 

 سفر بص اتيمموا منص معيدا طيبا
وقولص  ات الرخات وادا  النيد  وانفر د  تندا اللمدوم ويدان القمدل ثدم رمدى وراح 

لوني  ينظرل ااستكثر المات اي تينيص ثم تمى وقولص حزن الخزان لما دن رده خزانص 
نيونددا قددد تددم سددل  و بدد  ورده األر  لنددا قددد دخر دد  سددنب   اا  حددب ااختبدد  
وبكى إا رمد  دتينص زاديدا هللا تروقدا وسدب  وقولدص سدمع  يومدا سدد ممدر يقدو  

يددص تددن السدددي وقولددص النيدد  وااددى زابدددا تندددي وكددان يدداا خبددرا مددادقا ارحدد  درو
 بمي اي الشباب دة تن  لومي لس  ممن تروتص بالعتاب ديلا الشيخ يا  باا قد  
لي دي تيف يحوو بمير الشباب وقولص وشادن لي  لص شدارب و  تداار بد  لدص طدرل 
كفددايتي مددن ريقددص شددربة واحسددرتي منددص توددى  ددرل ومددن لطددابف م ونددص قولددص شددلر 

  شدير بسد  اقود  ديحدا وسديدي وقولدص قود  يد   الميام تولى اراقص يوم تيدد اقيد
الميام لي  يره اد  تمدوموا وارحدوا بقدو  ثقدص امدالطوني وحققدوا ور دوا وكد  
يداا مدن قدوة الحدقدص وقولدص ديدري مدر المدرد خداب مت درل مدا تداموول معثدر النمددبص 

 احيعوا رد  ما  حاموص إا كسرول وقام بالثقبص
قددام للددا بنفسددص مددا يددو إ  تمددبي وقولددص  وقولددص ديددري إاا ندبتددص لحا ددة تخددتص بددي

ت خر  لعاريا قو  للا تقدمي ديري ياا تمبي يدخ  مع  اي الددم وقولدص لدي ديدر 
ايص كبر و فات ويدو مندي يدا لقدومي وإلدي كومدا دغحدبني درحديتص وإاا درحديتص قدام 
توي وقولص ديري ممره بالوواط الاي يقبل   سيما توى مثوص دوقف حالي   تس  مدا 

ومدر  خودف الندا  مدن د ودص وقولدص وبخد  ديدري إا  دات موتثمدا بداا  مدن   دره
غفوة اما اكترثا بد  قدا  لدي حدين لمتدص قسدما مدا  دز  حمدام قعدرل تبثدا كيدف وايلدا 
طلرتي وبلا دقوب مات ودرار الحدثا وقولدص يدا ليودة قحديتلا الد  ترايدا تابددل تمدود 

ري اقالد  ويد  باتدد مدا خود  ديري قابم ويي تويص قاتدل وقولص ومدميرة كوفتلدا ديد
يحم  اا العمود من النسا إ  القواتد ومثوص ممير ندام تودى و لدص وقدا  حكد  قود  
  اابدل قم ددخ  العمود ياسيدي اقا    تنخرم القاتدل وقولص تميرة قام يبتمي نكدي 
 ودتص ثم قو  يا ولدي يا دن  اي قبحتي تطاوتني وإن تماني خمدال تحد  يددي 

ة اا  حر ياب  يحم  كالسندان رمعي الشديد تقو  قم طرقص لي   تنم وقولص وقحب
اقو  ما لي زبرة من حديد وقولص دطعم  ديري كي ينام وقو  قر اما استقر بد  قدام 
يسعى قاب  دنا من إاا طعم انتشر وقولص قد اب  مدن كربدي لفقدد النسدا دادور كدالتنور 

  ود توى  اريصمن ناريص وقد طمى المات امن لي ب ن دحم  بال
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وقولددص لددو رده اقحددة حبددي تدداالي ويددي ت وددى اددي ثيدداب سندسدديص لمدددا العدداا  ايلددا 
تاارا وتفامونا توى بيحا نقيص وقولص س ل  وما  حبي قا  دتني ا ن  ادي ااتقدار 
  ت اب اقو  لص حبيب القوب ددتى باي اقر وادي وسدطي نمداب وقولدص ومداحب 

اقدا  ادي ظلدر   دات  يددي اقود    دنز  بي مفعة غحب  إا حير لي حرمتدي 
والعلد اي رقبتي وقولص س لتص اي مفعة قا  لي  ناية المفعة ما منص بدد مداة مدن 
التمددر دحوددى بددص قودد  لددص دتطيدد  مدداتا ومددد وقولددص لدد  العدداو  و منددي ادديمن دحددب 
وتنفا المم  دلطم ردسص لما بويد  ت سدفا لكنندي زلقد  يددي وقعد  تودى دمد  القفدا 

ي طف ال رحى قو  لص يا دخا الرحا مف لي اي تنقدي دمد  بدص وقولص  ب  لخ  
ورم قا  تدداو بمدريم الخد  وقولدص قدالوا تشدق  الشدباب  لد  اعود  يداا يدو القبديل 
اقو  قد قي  ك  شيت ي تي توى و لص مويل وقولدص بددا بخدد الحبيدب شدعر وسدفوص يدا 

ا ن يلددوه دخددي سددالم اكددان كددالخوخ إا ينددادي تويددص اا مشددعر وندداتم وقولددص وممدد
المفاة ولم يكن إا اا  اني سدومتص تنقدي الددقيق ادراح ينخودص بمدبن مدا إن داند  لدص 

 رحا لكنص من خوف داني لو  يد سبق  لص ألمرتص بالكف تني
ومثوص قولص ومازحة تلوه الم ون ولم تز  تباسطني لطفا بطيب م ونلدا تقدو  وقدد 

يب لي مفعة ثم دقسم  توى تاي  بوين قواملا وقوبي مفتون بسحر تيونلا بعيش  
مبلا المحني بنور  بينلا اوما  ره منلا اليمين ودكد  مدد  قفاي اسحة ليمينلدا 
ومن ت اببص وغراببص قولص  ات  بخدين كالو ين اقود  مدااا سدوه لحيندي اا  حدر 
واسر تميق ك نص ترتة الوبيني تويص شعر لو نس تص ل ات مسحا لدرايبين تقدو  لدم   

لا باسط اليدين إن كان قمدي تويص  را غرق  ايص ب رتين ومنص قولص ت ر دلفا د بت
وإن مددن الخدددام مددن لددي  ترت ددي مكارمددص االبعددد تنددص غنددابم و  تدد  ممددن يددتلملم 
بحشددمة اوددي  للددم بددين الر ددا  محاشددم وقولددص ادد ن وال ماتددة تدداراول وإن دبددده 

الشدلادة وقولدص لمدا التنس  والزيادل يمو  توى الشلادة ويو حي إللي   تمتص تودى 
 ووا لي تروسا لس  دطوبلا قالوا ليلن  ياا العدر  والزيندص اقود  لمدا رديد  النلدد 
منتفشا رمانة كتب  يا ليتلا تينص وقولص دبي  من اأاد   والفقدر طاويدا لقدد زيددوني 
العشق قلرا وسووني وقدالوا تحدب البدي  والسدمر قود    دحدب مدن األلدوان قمحيدة 

 الوون
المواليا طراي لمل حسن راب  قرحوا تقريل دوسق بمدي وسمى الل ر وقولص اي 

بالتمددريل قدداف لعرحددي وخ نددي مددن التبددريل دمعددي انحدددر والعددواا  تقددااوا اددي 
الريل وقولص مزح  يوما مر الحب الرشيق القد وقود  آيدى تودى قبودة بمدحن الخدد 

لحدد وقولدص رمدى اس  سيفص من الحاظو لقتوي حد قو  انتلدى األمدر يدا حبدي إلدى اا ا
دماب مميم القوب زين الزين ودمبح  محنى قوق دخشى حوو  الحين وكند  لدم 
دشدد  قبدد  الخدد  وشدد  البددين سددالم مددن العشددق حتددى مددابني بددالعين وقولددص يقدد  للددا 
زو لا   تختشي من لوم و  افي ك  من اي األر  ودنا الكدوم واتبندى واطعميندي 

يره اي النوم وقولص قو  لمن تركتندي بال فدا ابق من اا اليوم انع  ودرقد ومثوي   
ناح  ومو  بكم وارحمي اا العاشق الناح  قال  بميتين  م  قو  للا دنا راحد  مدا 
لدددي  مدددا  ولكدددن نخددد  ادددي السددداح  وقولدددص قالددد  لدددي دخبدددر وروي قوبدددي الظدددامي 
ودمدقني دتطي  ما خوفي وقدامي تلدي ب ير  رقيق خرط  ق مدي وقدد نمدا قود  
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ز  ندامي وقولدص قدالوا تدوق الشدتا كدم قدد مدرة دتيدان يمددم  تعمدى واا ديري لم ي
شي يعراوا العميان انل  تحو  ودة لعب  مدر المدبيان قود  ي دي إنندي لدو منحندي 
تريان ومن لطابف الع مة الشيخ شم  الدين بدن المدابم الحنفدي رحمدص هللا تعدالى 

لحمدد  الشددوق  اددي بدداب التوريددة قولددص مددن ي ددر سددومى مددا سددوم  ومددن تددره يقددوه
والل ران   تمترر يوما بحوو رحابلا اوقد بدا من قدديا مدران وقولدص وشدادن ظود  

 غمون الربا لما ردتص مقب  سا دل س لتص من ريقص شربة اقا  اي مس لة باردل
وقولددص ثنددى غمددنا ومددد تويددص ارتددا كحظددي حددين دطوددب منددص ومدد  ودسددبوص توددى 

وقولص ركب  اي بحر يواكم مركبدا قداا   األرداف منص اوم در مث  اا  الفرة دم 
ايص بيد التبريل اانحدر  مدامعي ودقبو  تواالي ودقوعد  ادي الدريل وقولدص ي در  
ا حشابي توقد  مريا ياا وليس  اي المحبة ااترل وتظ  تحرقني بنيران ال فا ومدن 
ثد  الاي يقوه لنار اللا رل وقولص قد دودتوا القوب لما ودتوا حرقا اظ  اي الويد  م

الدن م حيرانددا راودتددص يسددتعير المدبر بعددديم اقددا  إنددي اسدتعر  اليددوم نيرانددا وقولددص 
يقو  تاولي لودموة وقد  در  تودى اثدر محبدوب بدره مل تدي بريدا تد نى اقدد  ح 
العاار بخدل اقال  لص وهللا قد زدتني  ريا وقولدص قدد زاد ادي التفنيدد لدي تداالي تودى 

ظلدا مدارم افدر لمدا دن رده تينلدا وقولدص   يوه من لم دطق بينلا حتى بدا مدن لح
تنكددروا انددي تركدد  معددارا دحددنى الفددؤاد بووتددة التبددري  لمددا بدددا شددعر بمددفحة خدددل 
قابو  اا  الشعر بالتسريل وقولص تارحني العاا  اي تار  قالوا لص بوطف بعدما 
دطنبوا ما آن لوعار  دن ينتلي قو  و  لوشديب   تتعبدوا وقولدص قدا  الدوره و دص 

بيبي بالقمر ل امر بينلما ويو الخفدر قود  القيدا  باطد  بفرقدص وبعدد اا تنددي ادي ح
 الو ص نظر

وقولص لما ثنى العطف ثنى مل تدي إليدص ظبدي ادي اللدوه شدارد ناديد  إا مدرنا بد  
ثالث يا ثاني العطف تسى واحد وقولدص قدا  العداو  تنددما شدايدني ادي شدموي بمدن 

لدص يدا بداخوين بالسد م  لدديم مدن اا رديدتم لدص اتن  اي الوره اقو  دتني بعوي وقو
شل يوما بالك م   تمنعوا تني الس م سدادتي اد نتم قمدد المعندى والسد م وقولدص يدا 
مويحدا رووا لندا تنددص حسدنا وقبدديل إن لدم يكددن تدم حسدنا طبدد  لفظدا مددر الدرواة ولكددن 

دبمدر  ينبمي دن تكون اي الدير معنا وقولص دميد  إليدص كدي يميد  اينثندي ويعدر  
القحدديب إاا انثنددى ويطرحنددي تددن بالددص   يعدددني ايوبسددني مددن طرحددص حوددة الحددنى 
وقولص وليوة مر  لنا حووة إن رم  تشبيلا بلا تبتلدا بد  مدر المعشدوق ادي روحدة 
ونو  من خرطومص المشتلى وقولص لس  دنسى رقة العيف الاي زاد اي الرقدة حتدى 

ورتدا وقولدص بددا ليد  العداار بخدد بددر  انقطعا ارتى هللا زمانا بالحمى وحمال وسدقال
يفوق البدر حسدنا ادي الكمدا  اد  تطمدر تداولي ادي سدووي اعشدقي   تميدرل الويدالي 
وقولص بروحي دادي خالص اوق خدل ومن دنا اي الدنيا ا اديص بالمدا  تبدار  مدن دخودى 
من الشعر خدل ودسكن ك  الحسن ادي الد  الخدا  وقولدص راحد  مندي روحدي الداي 

ن بعددد اا و دددا بلددا قددد طاحدد  ادداتر  م مدد  يددا تدداو  ا نمددا يددي مل ددة مل تددي مدد
رحو  توى من راح  وقولص اي القاحي ت ت الدين بن اح  هللا لقد دتطدى تد ت 

 الدين ما لم توف بشكرل المداح طرا
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نحا نحو الكرام إلي حتى دخو  مبدردا وخر د  ادرا وقولدص ادي القاحدي تقدي الددين 
ب دود تقدي الددين دمدبل ديرندا رقيدق الحواشدي معومدا  بن مدالل مدر بددير التحدمين

بالمدابل ايا ديرنا حز  المفاخر اااتخر إاا نحن دثنينا توي  بمدالل ومدن دغراحدص 
قولص دتده احتراق الني  دكباد الوره امد  تاوب تولبا وتولفا وتزايد  نيرانلا مدن 

لدص بعد  الدوزرات نقمص ا اا بص طاف الب د وقد طفا ومدن نكتدص الوطيفدة وقدد ديدده 
اي تيد األححى كبشا وزير المو  تيد دلف تيد ا ن  المداحب الخودق ال ميد  لقدد 
مني  اي األححى بكبف مودي بدالمنى كداف كفيد  ومدن لطدابف م وندص قولدص وناحد  

راووق  دج سدد لتص ك سدا دطفدي بلددا نيدران دحشددابي  دحدحى يمدفي وقددد حند  لدص
اتى ينسب لوخرقة وخوني دمفق ولدو  امفى لي وقولص قو  لبزاز توى خووة وام 

مددفقة ا ندد  مددا تخسددر اددي مددفقتي وقولددص اددي العنددب العامددمي وتامددمي قددد غدددا 
طعمدص دروه مدن المدات لدده الحدابم دورث خوددي دكودص ييحدة اات دب لدص مدن مسددل  

 تامم
وقولص  ات نحوي معار بعدما تز مطوبص قو  اا األير مي  ظ  يبكدي ويندبدص وقولدص 

ظدد م اوددم د ددد ومددن يدد  مثوددي حيددة ددبددص ال حددر اندداداني البدددر تطوبدد  ح ددرا اددي ال
األديب إلى ينا واي الويوة الظومات يفتقد البدر ومن لطابف م وندص مدر الشديخ شدلاب 
الدددين دحمددد بددن دبددي ح وددة قولددص يكدداب مددن ينسددب البمددات إلددى شدداترنا المنتمددي إلددى 

ص ادي الشديخ تقدي الددين ح وص ما يو بما كما يقا  لنا ب  يو ندور يددور بالع ودة وقولد
بن دقيق العيد لع ت الدين اقن تم  الكدف وتفحد  ااتمد  المنخد  منلدا لددقيق العيدد 
وانخ  ومن لطابف الشيخ بدر الدين بن الماحب اي بداب التوريدة قولدص وتوطدف مدا 
شات حبيب لي طبيب لم يزرني سوه بالطيف اي ظوم الويدالي رآندي نداح  مدن ادرط 

ل الخيدالي وقولدص وتددتني بخيدا  يدزور طرادي منامدا اشداب شوقي ا يده لدي مدزور
ردسددي انتظددارا ومددا بومدد  احت مددا وقولددص يددا يدد   قددد تسددامى ولددص المدددغ تمامددص 
دشتلي لو نو  حظا من  مقدار ق مص ومن لطابفص ادي يداا البداب قولدص يقبد  األر  

  منتظمدا   زال  مقبوة من بعد ثمري بثمر الدرو  والزيدر ويسد   هللا  مدر الشدم
 ودمعص قاب  يا منز  المطر

وقولص  فني توي  ساير بحرقة قد دقتلا ودمعتي  ارية إن زرتني تتقتلا وقولص اي 
قيم حمام وقديم قديم ادي حسدن مدنعتص حداز ال مدا  تودى حسدن مدن التدرف لدو يخددم 
البدددر دنقددى البدددر مددن كوددف لكنددص لددم يددز  مددا بددي مددن الكوددف وقولددص اتندد  بنبدد  مددن 

لا دنا اي قيد المرام دسير و  كان لدي بالعشدق قدط تعودق و  بداللوه توار  خدل ا
قب  العاار شعور وقولص إاا  ودوا لدي ك سدي بلدا حبداب مدنظم تومد  دن زمداني بعدد 

إلدى تنقدود  الفداخر ادي كرمدص إيدا  دن  القطدوب تبسدم وقولدص يدا ديلدا العامدر بدادر
  تزديدا مدن بعدد حدب  تتركص ساتة يزبب النح  توى دمص وقولص يدا حداب  الكدا  

الدنان حسرل واغنم مزا ا للا لطيفا دورثص ا نتظار مفرل وقولص دطربنا مشبب مدن 
غير  ع  س لص يا حسن مومو  لص لم يفتقر إلى مدوص ويع بندي قولدص غند  ا غند  
تن كؤو  الط  بالسكر من لاا  تود  الوحدون اقود  إا ييمندي مدوتلا ادي مثد  اا 

 الحوق تروح الاقون
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لدي األقماب من سدكر مدفرا حكدى طدو  القندا طوللدا إيدا  دن تقطعلدا سداتة يا م
ا حسن األقماب موموللا وقولص ناح  حمام البان دم تاي  دسى لم ددر ما تناؤيدا 
من شوقلا ت مات   تظلر حرادا مدن شد ى ك نلدا مخنوقدة مدن طوقلدا وقولدص واا  

سود  و للا نوحدا طوق توى األغمان تاكرني قوام حسن  اي حمي لمعتنق  قد 
اقو  للا سواد قوبي يا ورقات اي تنق  ويع بني قولص يا لي  إن الحبيب وااى وخف  
إسراة ديم خيو  اط  وغف المباح إني دخو  بالوي  تح  ايو  ومن نكتص البديعة 
المريبة اي الشطرين قولدص ت مد  تدره الشدطرن  كالددير دولدة نلدارا ولدي  ثدم بؤسدا 

تفنددى  ميعلدا وبعددد الفنددا تحيدى وتبعددث دتظمدا وقولددص محددمنا ودنعمدا محركلددا بداق و
دميد  لشدطرن  ديدد  النلدى ودسددوول مدن ناقدد  الباطد  وكددم رمد  تلددايب لعابدص وتدد بى 
الطباة توى الناق  ومن دغراحص لعب  اي الشطرن  اي غاية تقمر األوماف تن 

م وندص حديا إن ماح اي األقران لي بيدق تمو  منص الشاة اي  وديا ومدن لطدابف 
قولص شاب الحبيدب اقود  ديد  بالوادا وازدد  ايدص تعشدقا وتكوفدا واأليدر قدام ولدم يبد  

 لمشيبص االراية البيحا تويص اي الواا
وقولص كدم  دار مدرف الددير ادي حكمدص وحدرني مدن حيدث بدي يعتندي دلبسدني مدن 
شيبتي حوة قو  لص وهللا تزيتني ومدن دغراحدص البديعدة مدر حسدن التحدمين قولدص ا 

م الواا والندا  قدد  معدوا كدالرو  تطفدوا تودى نلدر دزايدرل ولووادات تمدود مدن يو
دمددابعص مخوددق تمدد  الدددنيا بشددابرل وقولددص النيدد  دلددب  حوددة حمددرات اددي تخويقددص ولددص 
دمددابر زينددب قددد ختمدد  بعقيقددص وقولددص ندداده منددادي الواددات ممددرا إا توقددوا سددترة 

ص وقولدص كاند  لممدر سدترة ت مص من الم  قد سوم  حقدا ابد  ادي السدتر والسد م
بالني  ما ولى خو  ك نص زوج للا ابعدل ترمو  ومن دغراحص البديعدة قولدص اداخر  
األق م سمر القنا والسعد اي األقسدام مكتدوب اقود  لوخطدي   تسدتط  ك كمدا لوخدط 
منسوب وقولص و بم زاد لومدا ادي دسدود دشدتليص وقدا  دسدود تلدوه اقود  تيند  ايدص 

ص اي مويل ادوا  قولدص دندا ابدن الداي ادي الويد  تسدطر ندارل كثيدر ومن لطابف دغراح
رماد القدر لوعبت يحم  يطوف ب قداح العوااي تودى الدوره ويمدبل بدالخير الكثيدر 

الشيخ شلاب الدين بن دبي ح وة وقد تقدم قولي إندص كدان  يفو  ومما اخترتص من نظم
 يرحى بالرخيص أل   الكثرة قولص

منحنى ولحظص لحظ ظبات رامص كم قو  من تاارل وقد بدا بي من غدا ظلري تويص ال
لدي خطدص يددا كاتدب السد مص وقولددص يقدو  لددي الحبيدب دره تدااري يدددب الحسدن مددن 
و لي إليص تكوم اي وظيفة حسن خدي وقام بنفسدص يسدعى إليدص وقولدص وتداا  قدد زاد 

الدوالي اي لومص وقا  لما ياج بوبالي بعار  المحبوب ما تنتلدي قود  و  بالشديب و
وقولص يا سابوي تن حدالتي مدا حدا  مدن دمسدى بعيدد الددار ااقددا إلفدص بدي مديراي   
يرق لحالتي قدم  من  ور الزمان ومراص وقولص دمدبح  مدا بدين الدوره كالوالدص 
المماب من ي ر اي القبطي الاي ما كان اي حسدابي وقولدص يقدو   داري مدن بعدد 

ن اا تويدد  قددد  ددار قودد   دداري  دور وقددد رده حرقتددي وندداري دمعدد  مددا شددانص ومدد
وقولص محمنا دقو  لمب قوبص يشتكي األسى يو الحب ااسوم بالحشا ما اللوه سدل  
تالت  اي ابن السكري والاي دره مخالفتي ااختر لنفس  ما يحوو وقولص محمنا ق  
لول   وغيم األاق يسترل حكي  طوعة من ديدوال بدالبو  لد  البشدارة اداخور مدا تويد  
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م توى ما اي  من توج وقولص اي غ م يددتى مقدب  يدا مدن تح دب تدن اقد اكر  ث
محب مادق ما زا  تنص ك  حين يس   من لدي بيدوم ايدص تقبد  بالوقدا ويقدا  لدي يداا 

 حبيب  مقب 
 ارية تدتى حكم اللوه حكم اللوه مدق اب  أل   اا وللان مدن ادرط  وقولص اي

القحددا وكداا  دره حكدم اللددوه المدبابة وال دوه يدا تداالي   توحنددي ادي حبلدا نفدا 
ورديدد  غالددب مقطعددا  الشدديخ شددلاب الدددين بددن دبددي ح وددة اددي البددااين  والفددانو  
ولكن نختار منلا ما يحسن نظمص اي ياا السو  امن ال  قولص ادي ادانو  مدر حسدن 
التحمين وك نما الفانو  ن م نير منر الظد م مدن الل دوم طووتدص دو تاشدق د دره 

ر تحتويدص حدووتص وتقدمدص ايدص م يدر الددين بدن تمديم اقدا  الدموة بحرقة من حدر ندا
ودحسن التحمين دنظر إلى الفانو  توق متيما ارا  تودى اقدد الحبيدب دموتدص يبددو 

القميص حدووتص وقدا  ايدص ابدن دبدي ح ودة ود داد  تولب قوبص بدموتص وتعد من تح 
ص االندار مدا مر حسن التحمين يحكي سنا الفانو  من بعد لنا برقدا تد لق مويندا لمعاند

اشتمو  تويص حووتص والمات ما سح  بص د فانص ويع بندي قولدص مدر حسدن التحدمين 
دنا اي الد ا دلقى اللدوه وبمل تدي حدرق يداوب للدا الفدؤاد  ميعدص اكد نني ادي الويد  
مب مدنف كتم اللوه اوش  تويص دموتص ويع بني ديحا ينا قو  م ير الددين بدن 

ين بدا اي حالدة مدن يدوال لدي  ينكريدا رده اللدوه تميم دبده اتتاارا لنا الفانو  ح
محرما ما بين دحوعص نار ال وه امدا بالثوب يستريا ومن نظم الشيخ شلاب الدين 

 بن دبي ح وة اي البااين  قولص مر حسن التحمين
وبددااين  غدددا اددي ال ددو منظددرل مددن اددوق مخبددرل يبدددو توددى سددنن اددانظر اددديت  يددا 

توقدال يدا سدكني وقولدص يدا بدااين ي كدم كداا تعودو  محبوب راعتص واستنشدق الدريل مدن
توى بان الحمى دبدي  حمقا زابدا وراع  ردس  لوسما ودلطدف مندص قولدص مدر حسدن 
التحمين يا بااين ي   برح  من اللوه مثوي توى حب الدديار موللدا داري بحبد  
لم تز  مشمواة خوع  يوا  كما خوع  يوه للا وقولص محمنا ي ا الشعرات  لد  

ااين ي ألن نسيمص دبدا توي  اقا  البااين  وقد ي ول إاا مل اللوه دتلدم يقولدوا ب
ومن نكتص المريبة اي باب التورية قولص وكتب بص إلى ابن الدزين المعدروف بوبديكم يدا 
شاترا قد حاز حسن بديلة وتطيعص درر الن وم إاا نظم وت يبدص قبد  السدؤا  لقمددل 

ولص وقد قدم الشيخ  مدا  الددين إلدى الشدام يدا معشدر وتقو  يا ابن الزين لبيكم نعم وق
األدبددا غدددا تشددبيبكم ومددديحكم ايمددا يددروق ويعدداب واادداكم ابددن نباتددة اتفقلددوا دقوالددص 
بسكينة وت دبوا وقولص من دبيا  ومتى امتطي  من الكؤو  كميتلا دمسي  تمشي اي 

ا وممن قدنص المسرة راكبا ومتى طرق  تشى ان  ديريا لم توق إ  راغبا دو رايب
 شوارد التورية بحباب  اكرل الشيخ بدر الدين حسن الزغاري امن ال  قولص

   قال  وقد دنكر  سقامي لم درد اا السقم يوم بين  لكن دمابت  تين غيدري اقود 
تين بعد تين  وقولص حبس  الدمر ثم  عو   فني سيا ا ما لص قط انفراج امدا زلدتم 

ق السياج وقولص قيد  لدي إا رديد  دقمدار تدم تدن ب وركم إلى دن ت ره الدمر وانخر
بدور السمات لوطرف تولدي دي و دص دحدنا  قود  دتدوني اسدقامي قدد مدل مدن كد  
و دص وقولدص سد  لحتفدي كالحسدام المددقي  لحظدا حديددا تحد   فدن كويد  ثقيدد  ردف 
قادني اي د ا شدعرل تنقدود وليد  طويد  وقولدص ديحدا داديدص ادي األلكدن يرمدي دابمدا 
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المب من دغراحص دطوق  لحظي نحول ا  ابني سلم وما تاين  كشف وسواد قوب 
بياحص وقولص محمنا ود اد يقو  العاالون ندره رمدادا تودى خديدص مدن شدعر العداار 
اقود  للدم مددقتم غيدر دندي دره خود  الرمدداد ومدي  ندار وقولدص اتند  ب سدمر حوددو 

ا ينقطر ومنص الومى لسووانص المب لم يستطر يقطر قوبي وما رق لي ودمعي يرق وم
قولص اي مويل بيدل قو  حوقص وبددا العشدية دغيدد ادي كفدص قدو  كنانتلدا سدلام  فوندص 

 اس لتص البقيا توى تشاقص انفوسلم مطوية بيمينص
وقولص وااى كتاب  يا خويوي بعدما حكم  توي ببعد  األيام لكن دره نار اشتياقي لدم 

ص دمدا تدره النلدر كالحسدام غددا تكن بردا توي وايص من  س م ومن نكتص المريبة قولد
ينسدد  بددين الممددون والددورق ولددي  اددي ال ددري مثدد  مددارمص يشددق نحددوي مفددارق 
الطرق ومن غاياتص البديعة اي ياا الباب قولص سر  من بعيدد الددار لدي نفحدة المدبا 
وقد دمبح  حسره من السير ظالعص ومدن تدرق مبوولدة ال يدب بالندده ومدن تعدب 

ص قولص دت ب ما اي م و  الولو  ره مدن ددمدر الدرواق دنفاسلا متتابعص ومن لطابف
لما انسكب  لم تز  البطة ادي قلقلدة مدا بينندا نحدح  حتدى انقوبد  ومثودص قولدص وزاد 
لطفدا بزيدادة نكتدة دخدره يدا مدن يودوم ادي التمدابي خوندي اد اني تدن المد م قدد نبدد  

عنى وقدا  تمفية الكاسا  اي شواربي دححك  البطة حتى انقوب  وت تب بلاا الم
دنا القوي  العق  اي مرف الاي دموكص اي كوف المشارب ولم دن  ممدا دحدعتص سدوه 
تمفية الكاسا  اي شواربي ومن م وندص قولدص يدا مداحبا مدا زا  مدن دنعامدص لثيداب 

 را يص المؤم  رااي قد قطع  ار يتي حتى لقد ظلر القطوة بلا توى دكتااي
لشديخ يحيدى الخبداز الحمدوي امدن الد  وممن دتى اي دقيق التورية بخاص الخاص ا

قولدص قدا  تدداولي والقدوم قددد رحودوا وقمدددل ادي مقالدص حينددي دطودق دموتددا مدا زلدد  
تحبسلا وطوق النوم قو  من تيندي وقولدص لدم دند  طيفدا زارندي وانثندى تندي وقوبدي 
بعدل يخفق وما كفى حتى دمدوتي غدد  مدن خوفدص ت دري ومدا توحدق وقولدص محدمنا 

مى ودخوف  اسولا تسدى العدار المبدين يقدوم و  تبدديا بدالووم لبن وتد  بالوم  سو
قبد  سدؤاللا لعد  للدا تددارا ودند  تودوم وقولدص لقدد تعشددق  اتدى سداببا يبدد  الحاحددر 
بالمايب مدحتص  لدي اوم يرتبط وراح ك  المدح اي السابب وقولدص تعدار مدن ديدوال 

اتددا د بتددص واسددود و لددص ورام ومددالي بعدددما لددم يكددن خوقددي وقددا  حكددى مدددغي نب
مدق  للاا تاد يمول لوحوق ومن لطابف نكتص اي ياا البداب قولدص قود  لمدن ينتدف 
دمدداغص   تكدرل الريحددان حدو  الشددقيق ودتتدق شدعور الدداقن مدن نتفلددا اد نني شدديخ 
دحب العتيق ومن لطابف نكتص اي يداا البداب قولدص دمدبح  ادي العدالم دت وبدة تندد 

 ا وات بوا وما كفى حتى دبي دمياوي األلباب والفلم  دي حموي ااسمعو
ومن لطابفص قولص تاطنيلدا مدن تلدد كسدره سد اا تتقدد ادي الكدؤو  كدالنيران وابدن 
مددات السددمات زو ددص راحددا داكرتنددا شددقابق النعمددان ومددن رقيددق دغزالددص قولددص لحددعف 
د فان حبي بالفت  اينا تتول ايا للا من  فون تزداد بالحعف قول ومدن م وندص قولدص 

ومدن لطفدص يسدير بدالوطف تودى سديري سدميتص خيدرا وإن يددخ  األيدر  كسب  ممووكا
يكن خيرا توى خير وممن مما ناتص مر الشيخ حسن الزغداري المداكور قولدص حسدن 
الزغاري دحمق يا بب  من يوااقص خنقتص ي وا وما لوكودب إ  خانقدص ومثودص قولدص ايدص 

تص بعما الل ا لما نبل الزغاري تند نظم موشل وكما  نظمي بالسفاية نقما احرب
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توه ا مدب  ممدرتص ولدم تحدر العمدا وقولدص ايدص قد  لوزغداري الداي مدن  لودص 
مدن يدد  دمسى ب قوا  األكابر يازي ياا ابن قرمة قد سدمع  ي داتل مدن اا ي يدر 

الخباز ومن لطابف الشيخ شلاب الدين الحا بي تممدل هللا برحمتدص ادي بداب التوريدة 
طيعص مر دني كثير الفحدص تنلدا ا ندص مدا ي داره ادي ولم دظفر لص إ  بما ق  من مقا

انسدد امص وسددلولتص ورقتددص ولطيددف تركيبددص اددي يدداا البدداب قولددص للددا تددين للددا غددز  
وغدزو مكحودة ولددي تدين تباكدد  وحاكد  اددي اعابولدا المواحددي ايدا لدد  مقودة غزلدد  

 وحاك 
وقولص ومف  خمرل الاي دخفال ردف را ل قالوا ومف  بينص اقود  اا  واحدل 

لص تودوا لمب بكى تويكم يا  يرة ودتوا وساروا ادمر تينيص تاد بحدرا وقوبدص وقو
مددا لددص قددرار وقولددص   تبعثددوا غيددر المددبا بتحيددة مددا طدداب اددي سددمعي حددديث سددوايا 
حفظدد  دحاديددث اللددوه وتحددوت  نشددرا ايددا ا مددا داكايددا ووقفدد  لددص توددى قمدديدة 

باب التورية مطوعلا تما   مية امتدح بلا المو  األاح  ماحب حماة كولا غرر اي
 ره من ددمعي   تس لوا امدامعي دخباريا تتسوس  ومدا دحودى مدا قدا  بعدد المطودر 
وخاوا حديثا قد دلم بمل تي وازداد حتى ديموتص العا  منلا ثاني المعاطف كند  دو  
تاشق اي حبص ولك  ثان دو  يرنو ايحوو لومتديم لحظدص إا اا  لحدظ بالنعدا  معسد  

ماب  لددم ددر مددن مشددمولة دو حركتلددا الشددم   متوددون األومدداف سدديف وتميدد  منددص شدد
 لحاظص ما  ولكن ي رل مستقب  منلا قولص ودظنص سبق ابن نباتة إلى معنال ويو

دي ود لي دير بطيف خيالص ودظنص بر وة ال  يبخ  دم كيف ي تي الطيف  فنا بابدص 
لدو  داد الخيدا  بدزورة بالفتل من درق المبابة مقف  وقو  الشيخ  ما  الدين ودقسم 

لمادف باب ال فن بالفتل مقف  ومن قمديدة الحدا بي قولدص يدا سداكنين السدفل كيدف 
ح بتم تن ناظري البدر الاي   ي اد  واعودتم بدي مدا يسدر تدواالي مدا شدبتم يدا ديد  
بدر اااعووا   تح بوا بيني وبين غزالكم اعوى ح از المد ما لي محم  ومنلا ويو 

ولددص يدا مدداح تووندي بكد   مدامددة تدن اكددرل إن المحدب يعودد  المدرقص والمطدرب ق
ملبات إن  ن الفتى بخماريا الى الشدفات وادي شداايا المندد  ومدن لطابفدص ادي يداا 
البدداب قولددص لددم دندد  ديددام المددبا واللددوه ا ديددام الن ددا والن دداح اا  زمددان مددر حوددو 

ب  الحدا بي ال نى ظفر  ايص بحبيب وراح تاا لقد تز توي دن تتح ب تني تدرا
اددي خدددور األوراق ادد ني لددم دظفددر مددن منلوددص العدداب بميددر يددال النلوددة ومددن تروبددة 
الشيخ زين الدين بن الع مي ادي بداب التوريدة قولدص سدل  الخددود تزيدز ومد  مدن 
يرم يوما  نى و ناتص لم يستطر كم رم  لثم الخد منص اقا  لي   تطمعن اك  سدل  

 ممتنر
وه ا  تشق مندص بدزور المقدا  كدم قدا  مدا مود  وولدى وقولص حبي يمين اي يمين الل

وكم قد سوب العشاق روحا وما  وقولص وااى واي كميص ورد دحمر حيدا بدص مدا شدب 
تح  لثامص ارشدف  حودو الدراح مدن خرطومدص و نيد  ورد الخدد مدن دكمامدص وقولدص 
دنظر إلى المدران كيف ت عد  دموا لا ازي  وراقد  منظدرا وحكد  سدطورا ادي 

لددا قوددم النسدديم بوطفددص لمددا انبددره ومددن نكدد  مدابحددص البديعددة قولددص اددي طددرو  خط
القاحدي شدلاب الددين بدن احد  هللا رحمدص هللا تعدالى يدا تمدري األمد  دند  مدالكي 
ونااعي ب ودل دون البشر لاا راع  سندي اي حكمكدم لنداار لمالد   بدن تمدر وقدا  
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لسحب   تخفى توى وقد ديده لص ح وة سكب لفحو  يا قاحي القحاة مزية توى ا
من لص لب ا و   ود الميدث قطدر مبددد وغيدث نددا  ال دم دولدص سدكب ويع بندي مدن 
زيدياتص قولص تن طريق الانوب قيد  خطدوي خيفدة مدن تقداب تقبدى الت دري وإاا 
 ح نل  بر تراني ايص دمشي دبمي ثوابي ود ري وقدد تدن لدي دن دورد يندا نبداة لدص 

نلا وقابدد تنانلدا امدن الد  قولدص لوحدب قدالوا معندا  من المواليا ا نص كان ادار  ميددا
الدداي إا بوتددو  دددلو بقبوددص اعقوددو ايدد  خبوتددو اقددا  دقسددم لددو دن البددو  سددبوتو ومددا  

 لوشرق ما درتو وقبوتو
ومن مخترتا  معانيص قولص ايلا حشيف تارح  األخحر بددا ادي يددو ادي رو  

شددو إ  ألن حشيشدو قدد و نت  يحدو لومبابص حدو والويم ما حر خد  يا رخديم ال
طور اي بدو وقولدص شددوا المحامد  امدر  سداتة التحميد  مولدوف   حمد  يعنيندي 
و  تحمي  والعين قد حوف  يا بدر اي التكمي    تكتح  بالكره إن غبد  تنلدا ميد  
وقولص يا من توى الخوق دايا  المكارم  ر وقد سوب نوم د فاني وتنى ادر يحد  لد  

ر مالو قرار ودمعي البحر ودن  البر وممن اتل لص ياا الومديد دن قوبي يا غزير الد
القاحي اتل الدين بن الشليد رحمص هللا تعالى امنص قولص بستان حسدن  دينعد  ثمراتدص 
وايدا لممددن قوامد  الميددا  ادي مدددرل رمدان نلددد زاندص حوددي يوسدو  اددي مدددور 

 ادلد  تداالي النا  وقولص دادي التي ساق  حروب اللوه بحسدن سداقيلا لمشدتاقلا 
توى حسنلا اقامد  الحدرب تودى سداقلا وقولدص قدا    تخدف رقيبدي اومدن حبندي ادي 
زورتي دواى نميب قو  إن زر  وحان  غفوة ابودي وتمدى تيندي رقيبدي وقولدص 
اي تدين بعوبد  ولقدد دتيد  لبعوبد  اشداقني تدين بلدا رو  النعديم مدنعم ا يولدا مدن 

وقولدص قاسدوا حمداة ب ودق اد  بتلم يداا د ولا دنا مكرم وأل د  تدين دلدف تدين تكدرم 
 قيا  باط  وحياتكم اعرو   امر  وق ما مثولا شتان بين تروسنا وحماتكم

ا  بتددص اددي الدد  التدداريخ تددن الددد  بقددولي وهللا إن حمدداة شددامة شددامكم وتروسدددلا 
بمحاسددن متزايدددل ودمشددقكم بعددااريا الثو ددي قددد ولدد  شددبيبتلا ودمسدد  بدداردل ومددن 

دين بددن الشددليد قولددص وقددد دححددر لددص تددواد يسددمى طددابر بمددا لطدابف القاحددي اددتل الدد
بسفارة الحا ب توك  نلاري دن  كوص بمنادم تودى تدودل يمدزو الحشدا بتبوبد  وكند  
درال طددابرا تددز مطوبددا ولكننددي حمددوتص بتوكدد  وقددا  وقددد ححددر تندددل مددن يوعددب 
بالقانون ودطربص غنى توى القانون حتى غددا مدن طدرب يلتدز تطدف ال ودي  داوه 

ووبا من تويد  األسدى وكدان ايلدا مدن يوايدا رسدي  امداح  ال د   ت بدا بدص يدا ق
ماحب القانون دن  الربي  ومدن نكتدص الوطيفدة التدي يدو دحدق بلدا مدن غيدرل لكوندص 
ماحب ديوان اأنشات الشريف بالشام قولص كان  اتداتي لدنظم بيتدي قريندة بدرة دميندص 

ن تودم الدورق دن سد عي لدي  يدؤاتي بكيتلا والحمام قام  بالس ر اي ندبلا معينص م
ب  قرينص ومن لطابفدص وقدد  لدز لدبع  دمدحابص رسدالة القودب ويدي مدا   يسدتحي  
با نعكددا  و لددز بعدددل قوالددب سددكر رسددالة القوددب بلددا خدددمتي تقدددم  اددي الددزمن 
الاايب ويا دنا درس  من بعديا قوالب السكر اي الوا دب لديعوم المخددوم دندي امدرؤ 

لقالب وكتب توى تمارة بيتدص قولدص بنيد  تودى وادق المكدارم والعد  دخدمص بالقوب وا
اووفدتل دبدوابي ومدددري لوحدم سدنا المودد  يبددو مدن موشددل زينتدي ومدن د دد  اا دار 

 الطراز توى كمي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 278 

وكتب توى الرارف راعت  ما شات التراص راراا دزين سمابي بد  دزيدن سدماحي اد  
   نداحي وكتدب تودى م ود  بدة دن النا  يلوون بل تي ويمشدون ادي ظودي وتحد

بيتص يا من ينزل اي حسني ندواظرل اسدمر مدفا  بلدا قدد اقد  دمثدالي دندى مقدام مقدر 
تز  انبص ودون قدر مقامي الم و  العالي ومن لطابف الشيخ تدز الددين المومدوي 
اي باب التورية قولص رحمص هللا تعالى يقدو  وقدد بددا قمدرا وغمدنا حبدال حسدنص ييفدا 

داغي حدد   الدداا الطيددب مددن تددرق ال بددين وقولددص كددالزرد بوددين تنشددق مسدد  دمدد
المنظوم دمداغص وخدل كالورد لما ورد بالمد  ادي الودثم وقبوتدص ادي الخدد تقبدي  يفد  
الزرد ويع بني من نكتص المريبة قولص وحا م اي الك   د ره دمدا مدن سداق سداقينا 

وطددف إلددى ب شدفاق لكنددص خددالف اددي شددرطص وحكددم الكد   توددى السدداق ولعمددري إنددص ت
المايددة بقولددص دتددده سددقام  فونددص  فنددي ا تدددمني الكددره حتددى اتتوودد  بسددرتة مثدد  
النسيم إاا سره ويع بني قولص ادي بداب التددبيل خحدرة المددغ والسدواد مدن العدين 
 بيا  المشيب قد دورثاني واحمرار الدموة مفر خدي ك  اا من توونا  الزمان

تبدي لقوبي اشتياقص دره دننا نسعى إلى وقولص حديث تاار الحب باد وساقص لص دو ص 
الحسن كونا ا بده لنا اا  الحديث وساقص وقولص يا مقوة الحب مل  اقد دخا  بثدار  
ودن  يا و نتيص   تحرقيني بنار  وقولص حديث تاار الحدب ادي خددل  دره كمسد  
توى الورد ال ني مسطرا اقبوتص حتى محو  رسدومص كد ن لدم يكدن اا  الحدديث و  

وقولص تيني دااح  دمدوتي مدن طدو  مدد وبدين وو ندة الحدب قالد  رديد    ره
غسوي بعين وقولص تاتب  حبي توى ت خرل وقد تعنى بر دة الدردف اقدا  يداا الثقيد  
دخرني تن سرتتي  نقطاتص خوفدي وقولدص لحدديث نبد  ادي العداار حد وة وطد وة 

لحدديث يسدداق وقولددص يا د  بلددا العشداق ادد اا ت ددااى المدرد قودد  تملودوا ادد ليكم يدداا ا
ي ددرو  البددي  لمددا نمدد  المددبم احددر  كشددف الدددير الممطددى يددا  ميدد  السددتر 
ستر  وقولص او حور دمابني بعينص لما نظر اوي  قت  مبص إ  كومل بالبمر ومدن 
لطابف م ونص قولص وبي نداتف لوعارحدين يقدو  مدف نبدا  تداار زان ادي الحسدن 

   لساني اي النبا  المكررمنظري انادي  يا حوو الشماب  ما الاي يقو
وقولص لما  فا المحبوب ناديتص قابو  حبي من  بالبم  اعنديا نام توى و لدص وقدا  
و لدددي منددد  ادددي األر  وكنددد  دظدددن دن يدددال النكتدددة اختدددراة الشددديخ تدددز الددددين 
الموموي إلدى دن وقفد  تودى الدديوان الكبيدر مدن نظدم الشديخ  مدا  الددين بدن نباتدة 

نملا الولدم إ  دن يكدون وقدر حداار تودى حداار وقدو  الشديخ او دتص قد دخايا منص ب
 ما  الدين اي يال النكتدة تاتبد  محبدوبي وقدد نكتدص بطحدا ا حدحى خ د  ممحدي 
اقو  دربسني وخ  الحيا اقدا  و لدي مند  ادي األر  ومدن لطدابف م دون الشديخ 

غدراب  تز الدين قولص قد لقبوا بدالزاغ اا حنكدة كدوال اا التوقيدب ادي القودب داغ ويدو
البددين اددي شددؤمص لكددن إاا  بنددا إلددى الحددق زاغ وقولددص اددي تمتددر الدمشددقي واي ددب 
لطيف الاا   دا طوب  الوم  منص امدا تمندر ودب ألخدا ديدري قود  مدن اا انداداني 
ب شفاق تمتر وقولص ما نام ديري قا  لي دامص يحظى بالومو  اقود  ايدص قمدر اقدا  

المومدوي ومشدى تحد  تودم التوريدة  اا شيت يطو  وممن تامر الشيخ تدز الددين
ت ت الدين بن ديب  الدمشقي وكان المتعمبون تودى الشديخ تدز الددين يناظروندص بدص 
ولعمري إن يال المناظرة ما مدر  ممن لص نظر امن نكتص البديعة قولص وقد ا تمر 
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بمويل اي منتزل من منتزيا  دمشق يعرف بالسوطاني سوطان حسدن داتديدص بنداظري 
 نظرة الشيطان يوما بزير الووز لما زارني قحي  اا  اليوم بالسوطان ودتيال من

وقولص دحبب  من خيالص و نة مشرقة حمرات شبص الولب قالوا الشليدية دتطااص اقود  
والردف توي  الايب وقولص دقو  وقد ظمب  وو ص حبي لص تدرق تودى ورد الخددود 

لطابف م وندص قولدص توطدف  دره مات وبي ظم  شديد ولكن   سبي  إلى الورود ومن
واحتم  مدزح المدواني وإن دو عدن مند  الظلدر دقدا و يدد  إن يودق المدفر اامدبر 
ا ن ال يد ادي الددنيا موقدى ومدن نظدم الشديخ  د   الددين ابدن خطيدب داريدا ادي بداب 
التورية قولص شدلد   فدون معدابي بم لدة مندي وإن ودادل تكويدف لكنندي لدم داد  تندص 

ويددو حددعيف وقولددص تقددو  وقددد دتتنددي اا  يددوم مخبددرة تددن ألنددص خبددر روال ال فددن 
الظبددي ال مددوح يسددر  دن دروح إليددص د ددري اقودد  للددا خدداي مددالي وروحددي ومددن 
لطابف م ونص قولص يا معشر األمحاب قد تن لي ردي يزيد  الحمدق ااسدتظراول   
تححروا إ  ب خفااكم ومن تثاا  بينكم خففول وقولص تمفح  ديوان المفي اودم د دد 

ديص مدن السدحر الحد   مرامدي اقود  لقوبدي دوند  ابدن نباتدة و  تقربدي الحودي الدو ل
 حرامي

الشيخ  ما  الددين رحمدص هللا تعدالى دراد بالسدحر الحد   الداي مدا و ددل ادي ديدوان 
مفي الدين التورية   غير وما اا  إ  دن الشيخ مفي الدين كان د نبيا منلا وللاا 

ن مشدوا ادي نظدم التوريدة تحد  العودم الفاحدوي والعودم لم دنظمدص ادي سدو  القدوم الداي
النبدداتي وغايتددص دنددص رحددي بالشددعر السددااج المنسدد م وتعددر  لوتوريددة اددي بعدد  
المواحر ولكن سبكلا اي غير قالبلا ألنص لم يكن اي طباتص ويد تي الكد م تودى الد  

عندى ادي اي موحعص إن شات هللا تعالى ومن نظم الشيخ     الدين غفدر هللا لدص والم
مددرادل ومفلددوم قولددص اكددر الممددطفى ث ثددين د ددا   ي يبددون اددي قيددام السدداتص ادديلم 
دتور وقد مل بالبر يان دن  ا كواحد من  ماتص ويع بني قولدص ادي آثدار النبدي يدا 
تين إن بعد الحبيب ودارل ون   مرابعص وشط مزارل اوقد حظي  من الزمان بطابد  

م  الدددين بددن المددزين اددي بدداب التوريددة مددا إن لددم تريددص الددال آثددارل ومددن لطددابف شدد
دنشدددنيص مددن لفظددص لنفسددص مدددير الكددا  حدددثنا ودتنددا بعيشدد  مددن كؤوسدد  والخبيددث 
حديث  تن قديم الراح يمني ا  تسقي األنام سوه الحديث ودنشدني من لفظدص لنفسدص 
ديحا ومويل   ل يحكيص حسنا الو كالبددر ادي الدد ى يدت   قود  قمددي مدن األندام 

ل يكاا يكاا وإ  ا    ومن نكتص الوطيفة قولدص قود  ل حددب لمدا دن رده الو دد موي
 ت ني دنا دبقى وبو دي اي  يا دحدب ااني

وقددد تقدددم القددو  دن النكتددة اددي التددا ر اسددتحقلا الشدديخ  مددا  الدددين بددن نباتددة توددى 
المد ح المدفدي وتودى زيدن الددين الددوردي ويدي وتدا ر دسدكرني طرادص والكددا  

بيننددا دابددر وقددا  لددي سددر  قودد  اسددقني  لددرا توددى تيندد  يددا تددا ر ومددن نكتددص ايمددا 
المخترتة قولص شاب ورد الريا  من ورد خدي  وانفدر  اودص الندا  دثبتدوا وانتفدى 
الورد لوكر  ورسم ال وباني ويو إا اا  كااد  المموكدة الشدامية لفحد ت دمشدق دن 

تل الددين بدن الشدليد إاا المبدار ينظموا لص ما يكتب توى دسنة الرماح انظم القاحي اد
ت  اي ال و تثيرل ا ظوم ال و ما لوشدم  دندوار يداا سدناني ن دم يستحدات بدص ك ندص 
توم اي ردسص نار إن الرماح ألغمان ولي  للدا سدوه الن دوم تودى العيددان دزيدار 
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ونظم مو نا قاحي القحداة مددر الددين بدن اةدمدي ندور هللا حدريحص وكدان إا اا  
بابص ومبادي نظمص النمر مقرون بحرب دسدنة لمعانلدا كدومي  بدرق اي تنفوان ش

يشرق سبك  ما لتسب  ك  خمم مارق وتطرق  لمعاند يتطرق زرق تفوق البدي  
ادي اللي ددات إا يحمددر مددن دملددا العدددو األزرق ينسد ن يددوم الحددرب كدد  كتيبددة تحدد  

 المبار انمرين محقق
حددص توددى دقرانددص اددي الدد  ولعمددري إن الشدديخ شددم  الدددين بددن المددزين تطدداو  برم

العمر بقولص دنا دسمر والراية البيحدات لدي   لوسديوف وسد  مدن الشد عان لدم دحد  
اي تيف العداة ألنني نودي  يوم ال مر بدالمران وإاا تعانقد  الكمداة ب حفد  كومدتلم 
ايص بك  لسان اتخاللم غنما تسداق إلدى الدرده قلدر المعظدم سدطوة ال وبداني وكتبد  

ة حسب ما رسم لي بص قولي دنا اي الخط إن تحمر نقطدي اكتدابي من حماة المحروس
مقات  الفرسان وقوامي إاا تثنى افرد ما لص اي تفرق ال مر ثاني وسناني كالبرق بد  
مار منص قودب سديف البدروق ادي خفقدان رمحدص لودردين ينسدب لكدن مداح لمدا تد ل 

الددواة ارمتلدا  بالسنان ومن دغرا  الشديخ شدم  الددين المدزين الوطيفدة قولدص حمد 
منددص مرامددة تاشددق قالدد  إاا مددا دندد  يددا قوددم الددديار ب بددق ومددن لطددابف م ونددص قولددص 
سوماني دحاانا لبنا ما لدص ثمدن بدي  هللا و لدص كومدا  دات بدالوبن ومدن مقاطيعدص التدي 
سار  لديلا الركبان قولدص دندا دواة يحدح  ال دود مدن بكدا يراتدي  د  مدن قدد بدرال 

 ات من الفقر ا ني دوالدلوا توى  ودي من مسص د
ومن دغراحدص الوطيفدة قولدص نزلندا بالقمدير ادرام قوبدي مويحدا بالعدااره الميدد دزره 
اوما دن تعار ما  تنص اؤادي وال وانل نحو تارا ومن مدابحدص المخترتدة مدا دنشددل 
لشيخنا ومو نا قاحي القحاة ت ت الدين بن القحامي الحنفي نور هللا حريحص وقد 

متو لا إلى الح از الشريف اي محفدة قولدص محفدة الم ود  الع بدي  مر توى دمشق
تنشر  دوال اي المشايد تقو  يداا قندى ودتطدى وحد  بالندا  ويدو قاتدد ودمدر ابدن 
المزين دن يكتب توى قبرل من نظمص ما قردتص توى القبدر وحفظتدص ويدو قولدص رحمدص 

مولى الموالي دند   هللا بقارتة الطريق  عو  قبري ألحظى بالترحم من مديقي ايا
دولى برحمة من يمو  توى الطريق ومما قررتص لوشيخ شدرف الددين تيسدى العاليدة 

محدا عي تحد  الدد ا ح بدول تدن  اي باب التورية قولدص رحمدص هللا تعدالى لمدا ردول
تيني حتى دسلرا قبو  خدا  ادوق كعبدة خددل قبد  الدوداة ومدا دتيد  المشدعرا وقولدص 

حي  ويدي تقدو  كالمداتور يد  موحدر خدا  اقود  للدا ومويحة راودتلا اتعوو  بال
اسدكتي امواحدعي ليسد  تعدد ودوري ومدن لطددابف م وندص قولدص ويدو حكايدة لحالددص 
قال  لي الفروة قم داني حتى دداي  بقوبدين قود  للدا بداا مدا تشدتلي قالد  غشدا قود  

 توى تيني
  تخفى قدد مدد ومن م ونص مر الشيخ بدر الدين البشتكي البشتكي المكدي او دبنة لي

لوني  ر   ولوخ بق كفا وقولص ديا معشر المحب مني اسمعوا مقدالي وكد  دم مدن 
ينتكي د  االعنوا اكوين الحشيف وبولوا توى شارب البشتكي وقولص البشتكي البدر لص 
لحيددة كوحيددة الرايددب مشددعورل قددا  دنددا دشددعر يدداا الددوره قونددا لددص ااسددتعم  النددورل 

تلند  بنمدف كدم بدص مدن حد وة و دد لدي بفحد    يحدير  ويع بني من مدابحص قولص
ثوابص ا ن لساني مارم وامي لص قراب ودر و دن يحوى قرابص ومن شعر تيسى ادي 
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مؤلفص من قميدة مبيم دتاويص ما تنقحي ويخطىت اي القو    يشدعر تفكدر  ايدص 
عطات واي اقنص اوم ددر ديلما دحمر وقولص ديا رب ال ناب الرحب  د لي وكثر اي ال

و  تقو  وما تعطيص لي مدن خشدكنان نلدار العيدد كبدر دو الود  وقولدص لفحدو  يدا ابدن 
اح  هللا دشكو بردسي البرد اي نومي ودمسي ودر و دن يكدون الشداف شمسدا دروم 

 الفوز من برد بشم 
الشدديخ شددرف الدددين تيسددى وتمددريص الشدديخ شددلاب الدددين بددن العطددار ا تددي اكددرل 

خ بدر الددين البشدتكي لدم د دد ادي دغدزاللم مدن المقداطير مدا رحملما هللا تعالى والشي
يماز  بمزلص تيون التورية ولكن وقفد  للدم تودى دغدرا  يدي ادوق المدر  امدن 
ال  قو  الشيخ شلاب الدين بن العطار دمبح  بطا  واألو د دربعة محمد وثد ث 

ص ادي موتلم ي ب ا ن تحي  اي رزق بمدحكم دبو محمد البطا    ت دب ومدن إيلامد
قود  ردي تعدي  لدو دن اي  ياا الباب قولص طوب  رزقا قي  رح ناظرا  يوف سي 

الحكددام اددي سددوطة مددا طوبددوا دنددي دبقددى بسددي  وقددا  اددي الشدديخ شددرف الدددين تيسددى 
الماكور تيسى ومن مدحول ما شم  ايلم ربيسا وما ردي  دناسا لكن حميرا وتيسدا 

ويداا البحدث بدين الندا  ظداير وقولص اي طاير بن حبيب ت اد  شدااعي مدر مدالكي 
اقا  الشااعي الكوب ن   وقا  المالكي الكوب طداير ومدن لطدابف م وندص قولدص ييد  
الب ن موسى خووة تحيي النفوسا قو  ما دمنر ايلا قا  تستعم  موسا ومن محاسدن 
الشيخ  ما  الدين تبد هللا السوسي اي باب التورية قولص ديوه غزا  تويدص مدبري 

 لحب ويو تاري قد دسر  مقوتال قوبي ارح  ممووكص ب سرهقد بان اي ا
وقولص تلاون شم  الدين بي ويو ماحب ودظلر لي دحعاف ما تظلر العدا نزلد  
بص دبمي النده ويو طالر وتند طووة الشم  يرتفر النده وقولص ز ر  النف  تدن 

 يداكر نا  لبيم دقر بموتدي غوطا ودنكر وقد اكرتدص تندص مدرارا وييلدا  المؤندث  
وقولص ت نب دقطعا لما  ريبا يحن إلى ال نايدة كد  سداتة ومدا قطعدول بعدد الومد  
إ  درادوا كفص تن اي المناتص ومدن محاسدن المداحب اخدر الددين بدن مكدان  ادي 
بدداب التوريددة قولددص بدد بي تقيقددة مرشددف بددر  وكاندد  قبدد  تقدد  اوثمتلددا ورشددفتلا 

يم  و دا بخد خود  ايدص الشدعر وقطعتلا من حيث رق  ومنص قولص يقو  مفندي إا 
نم  ديعرف خدل لوعشق دي  اقو  للم نعم دي  وسدل  وقولدص زار  معطدرة الشداا 
موفواة كي تختفي ا بى شداا العطدر يدا معشدر األدبدات يداا وقدتكم اتنداظموا ادي الودف 
والنشر وقولص توقتلا معشوقة خاللا إا تملا إا تملا بالحسن قد خممدا يدا ومدولا 

ا  سملا ا ما دغوى ومدا درخمدا وقدا  ود داد إن اللدواتين يدا معشدوق قدد المالي وي
تبثدا بدالروح وال سدم ادي سدر وادي توددن ادالروح تفددي  بالممددود قدد توفد  وال سددم 

 حوشي  بالمقمور اي كفن
وقولص محمنا ومقوة ظبي يرشق القوب سلملا ولكنص رشق يدزا  بدص اللدم تودى نفسدص 

لدا نمديب و  سدلم وقولدص تدار  المحبدوب مدن اويب  من حاة تمرل ولي  لص من
اددوق مددفات الخددد ادداتن شددبص ورد زاد لطفددا حددو  مددات غيددر آسددن وقولددص اددي م ونددص 
محمنا قو  يا  بمي توى با  مالي اى يدوه الحدب دة كد م الفشدار اعودى اود  اا 
يناح ويبكي   توى دريم و  دينار وقولدص شدكى إلدي اليدتم إا نكتدص مرايدق ايدص حد  

ب  دسويص توى يتمص وكوما سويتص يبكي وقولص سكر الشيخ وطابا واشتلى الشيخ يتكي 
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شبابا حسب الخمرة مدابا و دد الدراح شدرابا وقولدص يمدازح السدراج السدكندري وقدد 
انقطر تنص ق  لوسراج إاا تكبر حيث بالقوم احتمى دن  السراج بعينص لدو شدو  انفد  

يدري ا ند  بدص دولدى والد  لوحدق الداي لوسما ومثوص قولدص ايدص يدا اا السدراج اشدتري د
بالسددراج واا مثدد  المنددار إاا مددا قددام وانتمددبا وقددا  اددي  و بددا سددكندري وتدددتى

 الماحب بن النشو الوزير وقد دنش  سبي  بال امر العمري
دنش  القطيم النشو لما ارتقى وزارة زادتص اي وزرل بال امر العمري سدبي  وقدد قدا  

حالددص ااسددد وزيددرل يرشددل مددن قعددرل ومددن دغراحددص لنددا تنددص بنددو ممددرل يدداا سددبي  
البديعة قولص لو  الزمان لومحا  قاب  ما سوسووا مطودق كد   ددو  ودمدبل الددو ب 
اي رياحص يقو  بالدور وبالتسوس  ومن دغراحص المريبة قولص اي ولدل م د هللا بدن 

ق والخودق اح  هللا رحملما هللا تعالى دره ولدي قدد زادل هللا بل دة وكمودص ادي الخود
مدا نشددا س شددكر ربددي حيدث دوتيدد  مثوددص والدد  احدد  هللا يؤتيدص مددن يشددا ومددن بدددابر 
دمداحص قولص اي الشليد اخر الدين نقيب األشراف رحمص هللا تعالى  ناب اخر الددين 
كلف الوره دام  لص النعمات   تنقحي الو الشريف الحسن المرتحدى وخوقدص اا  

مرتحى توي بن دبدي طالدب كدرم هللا و لدص يدا الشريف الرحي وقا  يمدح اأمام ال
ابن تم النبي ان دناسا قد توالو  بالسعادة اازوا دن  لوعودم ادي الحقيقدة بداب يدا إمامدا 
وماسددوا  م دداز ويع بنددي مددن حسددن خواتمددص قولددص وا سددودتال إاا وقفدد  بموقددف مددا 
 ارمخومي ايص سوه اأقرار وسواد و لي تند دخا محيفتي وتطوعي ايلا شبيص الق

ومن محاسن ولددل م دد الددين بدن احد  هللا تممددل هللا برحمتدص قولدص ودغيدد بد  مندص 
بنار تشقيص دقوى رمى من الوحظ سدلما بدص نمدو  ونبودى وقولدص قدالوا وقدد تبثد  بندا 
قاماتلم واألتينا إن رم  توقانا او  بين السيوف والقنا وقولص يقولون ي  من الحبيب 

م مندا اقدالوا لندا غومدوا تودى قددل ومدا يحداكى إاا مدا بزورة ومناكم المطووب قونا لل
ايتز قونا للم غمنا وقولص لحق هللا دة ظودم المعندى ومتعدص كمدا يلدوه ب نسد  وكدف 
المد يا مو ي تمن بيوم  رح  تل رل ودمس  وقولص قا  خوي لحبيبي مد  اتدى 

قولص يا ب  قد دححى معنى ممرما قا  ي  يولم إن واموتص قو  إن ااز بثمر دولما و
 بمددي إن اقددد  المددبر اددي قمددر دمددداغص سددوب  ديدد  اللددوه وسددب  كودد  سدديوف 
امطباري تنص حين بدا ا  العاار توى و ناتص ونب  وقولص مدن م يدري مدن سدادة 
دلفوا الل ر لعشاقلم وزادوا النفارا س   الدمر دن ي يرول قالوا مث  ياا اي حينا لدن 

شاه دزيار رو  تحير ناظري ايص واكري ي ارا ومن اختراتاتص الوطيفة تساومنا 
 اقو  نبيع  األرواح حقا بعرف طيب منص ونشر

ومن دغراحص الوطيفدة قولدص سدحقا لداي نظدم يلدي  مدن البمدا ويثيدر ادي ي دو الكدرام 
ت ا ا دقميتص تني اظ  يسبني ومنعتص ديري اام ويا ا ومن مدابحدص يلندىت والددل 

ما وبقي  ما طرد الظ م نلار موب  بطون بعودل من السفر ينب  يا دبتي بعود  سال
الكتب اي  مدابحا حتى لقد تظم  ب  األسدفار وقدا  ايدص ديحدا وقدد ديدده لدص يديدة 
حسنة تنايي  اي بري إلى دن يديتني ولدو   كند  الددير ادي المدي سداديا وديددي  
 لي ما حير العق  حسنص ا  زل  اي الحالين لوعبد ياديا ويع بندي مدن زيدياتدص قولدص
 زه هللا شديبي كد  خيدر ا ندص دتداني لمدا يرحدى األدص وحرحدا ا قوعد  تدن انبدي 
ودخوم  تاببا ودمسك  لما  ح لي الخيط دبيحدا ومدن كد م الشديخ دبدي الفحد  بدن 
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دبي الواات العارف الداي دخد  بحسدن سدووكص إلدى زوايدا األدب اد خرج منلدا الخبايدا 
لمب المعنى ترف الفقر وااقص اوكدم ودظلر البريان تممدل هللا برحمتص قولص تبد  ا

ااخر محتا  ا شكا اقرا وااقدص ومدن مخترتاتدص ادي بداب التوريدة مدر بددير التحدمين 
قولص مدا خدادم واسدمص ادي در مبسدمص إ  دغدن غحدي  الطدرف مكحدو  وريقدص مدر 

 ثنايال التي انتظم  ك نص منل  بالراح معوو  مر لولو
بل دة تدره لعيدون الندا  ايلدا تزاحمدا  ومن اختراتاتدص قولدص تودى و نتيدص  ندة اا 

حمى ورد خديص حماة تاارل ايا حسن ريحان العاار حماحما حمى حمى ومثوص قولدص 
درسو  تيني بدمعيلما بين يدي من قد تماده  فال دس لص اي امص قبوة اوم يمدي ل ولدم 
يعطفال يعط ادال ومثودص قولدص سد لتلا رشدف ريدق مسدتعاب الطعدم حودو قالد  امدفني 

ا  اقو  بعد التروي ومدن لطدابف نكتدص ادي يداا البداب قولدص ازداد خدد  شدعرا ارت 
اددازداد قوبددي حبددا إا كددان ورد   مددري ايددص امددار مربددى ومددن لطابفددص قولددص د    
تووموني اوس  بمقور إاا انحددر  مدن ك سدلا الدراح ادي حوقدي سدقوي إلدى بحدر مدن 

ر  لددي اددي الوددوم الخمددر متددرة دحددط المراسددي تندددل ا مدد  لددي وسددقي وقولددص اكدد
مستحسن والووم تندي غير مستحسن كم قو  لومعرب اي لومص إن  ب  نحدوي قدط 
  توحددن ومددن لطددابف م ونددص مددر حسددن التحددمين وخدد  سددمتص مددفعا بمددا  اقددا  

 توازتول يا محابي إاا الحم  الثقي  توازتتص دكف القوم يان توى الرقاب
ا من بعد تدز ودنكاندا قسدا وانثندى ومن دغراحص قولص تعن  دير ل  اينا بخطبص والون

يختا  اي  بروتص و رر دايا  توينا ودردانا ودنشدني من لفظص لنفسدص الشديخ شدم  
الدين المتنبي قولص اي مويل اسمص حمزة تدره يبددو لحمدزة بعد  مدا بدي ويرثدي لدي 
وينظر اي ب بي ودشفي بالمبرد من لمال وا مر بين حمزة والكسات ي ومدن لطدابف 

و ود اريد الدير بدر الدين بن الدماميني المخزومدي المدالكي قولدص قود  لدص ت مة ال
والد ا مو  ونحن اي م و  الت قي قد تط  المبل يا حبيبي اد  تشدمتص بدالفراق 
وقولص يقو  بدديوان المحبدة وردوا محاسدن حبدي الدو ادي الحسدن مفدرد ادورد  ادي 

بي و نة حمدرات زاد مدفاؤيا الديوان تام  قدل اقا  واا  الخد قو  مورد وقولص و
ودبد  مفا  دبدة الحسن كونلا ادة  بمي ينلى تدن الحدب  لددل امدا دندا بالسدالي 
مفايا ولونلا نلى وقولص يا تاولي اي ممن مطرب حر  األوتار لما سفرا كم تلدز 
العطف منص طربا تندما تسمر منص وتره وقولص دااب دحشدابي يدوه مدابم قود  لدص 

 ي توى اي  دره خاتما ال  تره يقعد نقشي تويصوالقوب رين لديص إن
وقد زاد النكتة حسنا بقولدص بددا وقدد كدان اختفدى وخداف مدن مراقبدص اقود  يداا قداتوي 
بعينص وحا بص وقولص دمنيتي دن  يا مويل ما مثوص اي الزمدان ثداني اكيدف تبددي  فدا  

وي دمدبل خواا ودن  اي غاية األمان ني وقولص وتزيز ال ما  دو ب الي ويوال ت
ارحا الو اي الحسن وال ما  سمات مر  يا ماح مندص بالدا  درحدا حدى وقولدص 
تناسب  دوماف من وموص ينفي تن القوب  مير الكرب اي الخد تسلي  ومن ثمدرل 
يطيب لومب ارتشاف الحرب وقولص   ما تااري  يما دوقعدا قودب المحدب المدب 

مددين وقولددص قودد  لعطددار بددص ادي الحددين ا ددد لددص بالومدد  واسددمل بددص افيد  قددد يددام ب 
مبوتي محمودة والمبر   يستطاب دسقيتني ك   غدرام بدص ابد  ومدن ايد  براندي 
الشراب وقولص ا منص موثم دشنب قد طاب ايص العشق لوممدرم قود  لعداالي   تع بدوا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 284 

طيب اللوه ما زا  اي الموثم وقولص اي ليوة البدر دتى حبي اقر  مقوتي وقا  لي يا 
لومددام واثدن يدا مداحي  يال ليوتي وقولص قم بنا نركب طرف الولو سديقا بدر قم اقو 

 تناني لكمي  ول ام
ومن دغراحص الوطيفة قولص دقو  لخ   ن مدن ادرط مالدص ورابدى ا سدق الندا  كد   
تااب مفات  يدا يداا لعمدري تناقحد  ا ند  او مدا  ودند  ترابدي ومدن مدابحدص مدا 

نيسددي قولددص قددد نودد  يددا قاحددي القحدداة كتددب بددص إلددى قاحددي القحدداة نامددر الدددين الت
مطالبي بكنوز ود من  دورث  المنى ودخااني الدير الظووم امدا رآندي داتيدا ل نداب 
 ود  دمنا ومن مدابحص ايص قولص وقد و ل وظيفة العقود ادي مبدادي العمدر يدا حاكمدا 
لي  يوفدى نظيدرل ادي الو دود قدد زد  ادي الفحد  حتدى قوددتني بدالعقود وكتدب إلدى 

الدين المحوي يدا سدر يدا معروادص لدي  يحمدى وربيسدا اكدا بفدرة ودمد  مدا  بريان
ت  اي الوره محو  تزا قود  يداا يدو العزيدز المحد  ي وكتدب إلدى شدلاب الددين 
الفارقي ق  لواي دححى يعظم حاتما ويقو  لدي  ل دودل مدن  حدق إن قسدتص بسدماح 

ص البديعة قولص لبن دي  زماننا دخطا قياس  مر و ود الفارق ي ويع بني من دغراح
تقد  بن  الكروم تقوديا توى حمد  نفدى اللدم واللدم زابدد ادنحن شدلود ادي المقدام 
لعقديا توى دوليات الولو والووز تاقد ومن لطابف م ونص قولص دمن  مددودل اددنو  
منص توى مل  بشيت زاد حسنا وتا وني الرقيدب اخداف ديدري ودندز  إا رده خوادا 

 ودمنا ي
ح در العسدق ني روه  نا الشيخ العالم الع مة دبو الفحد  دحمدد بدنومما اختارل سيد

هللا من سحاب الرحمة ثرال من نظمص لنفسص رحمص هللا تعالى اي باب التوريدة ورسدم 
لي دن يكون واسطة للاا العقد وكتب ال  بخطص الكريم اي كراسة ودتحف بلا العبدد 

اسدة قولدص يدا سديدا طالعدص إن ألنظملا اي تقود يدال األسد   وكتدب ادي ديبا دة الكر
راق معنددال اعددد وااددتل لددص بدداب الرحددا وإن ت ددد تيبددا اسددد وقولددص سدد ل  مددن لحظددص 
وحا بص كالقو  والسدلم موتددا حسدنا افدوق السدلم مدن لواحظدص وانقدو  الحا بدان 
واق  رنا وقولص س لوا تن تاشق اي قمدر بداد سدنال دسدقمتص مقوتدال قود    بد  شدفتال 

اكدم تاشدق  بي رسو  اقا  لي تراق ويدن واخحدر تفدز برحداناوقولص دتى من دحبا
قاسددى اللددوان بحبنددا امددار تزيددزا حددين ااق يوانددا وقولددص حددني   ددوه اوامددوني 
حبيبي وتاد إلى ال فات اعاد ما بدي اقود  دتدد ومدا  قدا  كد  الدا دندا ابد  مدن رد 
دوا ال ددواب بددي وقولددص مددر بدددير ا قتبددا  خددا  العددواا  اددي حددديث مدددامعي لمددا ر

كدالبحر سدرتة سديرل احبسدتص ألمدون سددر يدواكم حتدى يخوحدوا ادي حدديث غيددرل 
وقولص يا تاالي وسلام الوحظ ترشقني تن قدو  حا دب بددر خددل قبسدي إن تسدتطر 
لن اتي اي اللوه سببا ااستنبط السوم لي من دسدلم وقد  ي وقولدص ولدم دند  إا زار 

  بخدد الددورد حمددرة الحبيدب بروحددة امدار  مددن المعشددوق دتينلدا المرحددى و حدد
 خ وة حيات ردينا طرف نر سلا غحا

وقولص يا مبدتا اي حسدنص وامد  دخدا يدم لدص تدام ومدا وامدونا اقدا  يد  مديف ادي 
مشتاتص قو  نعم واي يموم شتى وقولص محبوبتي وامدوتني واللدم تندي تشدت  وااب 
قوب حسودي لما واد  وتفتد  وقولدص دحبدب بوقداد كدن م طدالر دنزلتدص برحدا المدرام 
اؤادي ودنا الشلاب اد  تعاندد تداالي إن مود  نحدو الكوكدب الوقداد وقولدص نحدن ديد  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 285 

اللوه بوونال قدما بين خوف من ديوص ودمان وشدربنا خمدر اللدوه كد  حدين بكدؤو  
قد دترت  ودوان ني وقولص ورشا ما نشا وتينا التمدابي بعددما كدان اا اشدتبال تويندا 

م خدا وتينا وقولص سر  وخوفتني غريبدا ادي و لونا المرام حتى درانا منص تح  الوثا
الربر دموى  وه بنار  دغث حشا دحرق  غراما اي ربع  المعتوي ودار  وقولدص 
وبدر تم  مي  مح ب بالد   إاا يمم  ب ني دسوو يوال بدا لي وقولص نلداني حبيبدي 
دن دطير تواالي لكي دتلنى بالوما  الاي سرا اقو  ادت  النف  سمعا وطاتدة اودم 
در نليدا منددص ديندى و  دمددرا وقولدص ودييددف حيداني بطيددب ومدالص ومددن ريقدص الخمددر 
الحرام ح لي ددار لدي الك سدين خمدرا وريقدة ونزيندي تدن  فدوة ومد   لدي وقولدص 
ت رد من دحب اقا  لي من يووم ودظلر الحسد المكتم د داد لد  الحبيدب بومد   سدم 

 لص كالخز قو  نعم ودنعم
ر اقرل دقوه دلي  دنص  اي  لثوبص بالمق  من اوقص قعداقر مدا وقولص تيص ا ن الدين م

تحتلا طاب  ومن دغراحص الوطيفة قولص دشكو إلى هللا ما بدي ومدا حوتدص حدووتي قدد 
طددابق السددقم  سددمي بنزلددة وطوددوة وقولددص ويددو ممددا كتبددص توددى م مددوة الكرمدداني 

ا سدطر  نظر  لما سدطرتص مدن اوابدد للدا الفحد  إا وااد  محاسدنلا يعدزه هللف مد
منلا لخاطري اوم يكف طراي منص شيت و  د زا وقولص قد  بد  ادي تودم األمدو  
لنددا واددي توددم الفددروة بخددالص اأبريددز وبددرز  اددي يدداا واددي يدداا توددى الددرازي 
باأحسدان والتبريدز ي ويع بنددي مدن وتظياتدص قولددص يدا ديلدا الشدديخ المطيدر يددوال دة 

شديب   تنسد  بلدا ثدوب التمدابي ياي الدتاية قدد دتدى داتدي الدرده وخيدوط يداا ال
سده وقولدص خويودي ولدى العمدر مندا ولدم نتدب ونندوي اعدا  المدالحين  الي ما خوق 

ولكنا احتى متى نبني بيوتا مشيدة ودتمارنا مندا تلدد ومدا تبندى تبندا ومدن نظدم الشديخ 
بدر الدين البشتكي رحمص هللا اي ياا الندوة قولدص بددا بو دص  ميد  قدد شدرف الحسدن 

 شمسص ك  مب يود يبا  بدرلقدرل اي 
ياا الاي ظفر  بص من دغزالص اي ياا البداب ومدن م وندص قولدص واادى بداقن بعدد دن 
قاسيتص حووا ومرا اقبح  لحيتص وديري اي استص ويوم  را وقا  مدن كتابدص المسدمى 
برار شان العمشان دقو  لناتف خديص مل  دترحى ال بطين مده الديور اددة نتدف 

ما تنا  بوحية مث  الحرير ي ومثوص قولص اي الشديخ بددر الددين بدن العوار  تن  كي
الدماميني المخزومي تبا لقا   ار ادي دحكامدص حتدى تودى المنثدور والمنظدوم خدان 
الشددريعة مددا دطدداة بنددي واددا وانقدداد لوفسدداق كددالمخزوم ي ومددن مدابحددص قولددص وقددا  

ويد  ينقدا  مدن خوقدص  الوره بالني  نابو  الاي ح  ومفا والنيد  يبددو مرنقدا اقود 
الواا بمن بالواا اي العام يوما تخوقا وكتب إليص سيدنا ومو ندا قاحدي القحداة شدلاب 
الدين بن ح ر العسق ني اي رمحان دلدي  ت يبدا ب ندا نمدوم و  نشدتكي مدن داه 
الموم غما ونسمب وهللا اي نسكنا إاا نحن لدم ندرو نثدرا ونظمدا ا  ابدص بقولدص د  يدا 

الع  ا مطرنا نوؤل العاب قطرا إلدى اقدرة مند  يدا اقرندا ونسدتمن إن  شلابا رقى اي
 قو  نظما ونثرا

ومما اح  لي من مبابا  يؤ ت الفح ت اي مناي  التوريدة قدولي يويتدص دت ميدا 
اوق و نتص  ميدة تواتلدا دحدرف القسدم ادي ومدفلا دلسدن األقد م قدد نطقد  وطدا  

قو  لي لما بدا من تح  تارحص كسدر شرحي اي  مية الع م وقولي خا  الحبيب ي
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غام  دنا اارحي اي المرام بخدل امدا مقامي تحد  ايد  العدار  وقدولي تزمد  
توى السوو لطو  ي ري ا داتتني توارحدص تعدار  وكدان العدار يقبد  ادي سدووي 
ولكن ما سوم  من العوار  وقولي دويرة العار  تندي حميد  برشدقة مدن  فندص 

إنني قتو  بين دورة ورشقة وقولي ولما راني الشعر  مشتقة ااتر  م مي يا تاولي
ويو ماي  و انب اا  المدغ ويدو مطدرف بددا بخمدار مدن خمدار بريقدص اقود  للدم 
ياا ال نا  المحرف وقولي دقو  لثمر الحب مد  ولدم د دد سدبي  إلدى بدرد الحشدايا 

لمدا  دخا المفا اقا  ارتشف من خمر ريقي نلوة دلدم تدرل مدن بدردل قدد تقرقفدا وقدولي
تعار من دحب تعار المبر ال ميد  اودم دطدق دن دمدبرا قدا  العداو  المدبر دتظدم 
مسددعد اددي العشددق قودد  دمددا تددرال تعددارا وقددولي مددر بدددير ا قتبددا  ناحدد  مطوقددة 
الريدا  وقددد رد  توددوين دمعددي بعددد ارقددة حبدص لكددن بددص لمددا سددمح  تباخودد  امددد  

المرج يومدا اقدو  ددمعدي مطوقة بما بخو  بص وقولي اي مدح حماة اكر  دحبتدي بد
 نيران وي ي وب  دكابد األحزان وحدي وك  النا  اي يرج ومرج

وقولي ايص ديحا مرج حماة بنواتيرل زاد توى المقيا  ادي روحدتص واغتداظ نمدروا 
دمشدق لداا اقود    داكدر ادي غيظتدص و وسد  يومدا ادي قطداف السدفر   تودى تددين 

العودم واألدب ادنظم كد  مدنلم مدا  الميحة المومواة بس  الشام مر  ماتة من ديد 
يويق بال  المقام توى قدر مقامدص انظمد  قدولي تقدو  سد  الشدام لمدا غازلد  بعينلدا 
ا نعش  حيداتي وانتقشد  بمر لدا ودبدرز  نلددا حد  ألندص نبداتي خداني بميدر حدرة 
ا نني بديعة اي الحسدن والمدفا  واسدت وني تروسدة يتيمدة شدامية وتدف بد  حمداة 

شعين وتينص بظاير مدينة طرابو  در  وادي رشدعين مفتوحدة وقولي اي وادي ر
العين للا نقطة توى النيرين ما حووندا يندا  إ  وقالد  د وسدويم تودى محدا ر تيندي 
وقددولي بددوادي المندداا  بظايريددا ديحددا وادي المندداا  مددن ممنددى طددرابو  بطيددب 

منااسدص وقدولي دنفاسص دبده نفابسدص وكداد يوحدق بالشدقرا ودبوقلدا اد  توومدوا إا دقدوه 
بددرد  العددين ببعوبدد  ولمددا نزلنددا بعوبدد  تفكلدد  تيددوني وداواقددي ومددو  توددى البددين 
وطالبتلددا يومددا برؤيددة مر لددا وخحددرتص قالدد  توددى الددرد  والعددين ومددن دغزالددي 
البديعة قدولي مدا  ادي الدرو  وانثندى بخددود مدوردل ارديندا غمدونص ويدي خشدب 

 مسندل
د ارط  اي تمبري ومدا بدره بومدوص سدقاما وقو  موريا ومقتبسا ومكتفيا قالوا وق

امبر تسى تسقى بمات ريقص قو  للم يا حسرتا توى ما وقولي درخ  لنا اواببا مدن 
شعريا تشرا وارق الف ر ايلم يسري امدر  بدالف ر للدا معدواا لمدا بددا بدين ليدا  
تشددر وقددولي موريددا مددر بدددير التحددمين سددرنا وليدد  شددعرل منسددد  وقددد غدددا بنومنددا 

ا  مبل ثمرل مبتسما تند المباح يحمد القوم السره وقولي قف واسدتمر محفرا اق
طربا اويوى اي الد ا بات  معانقتي ولكدن ادي الكدره و دره لددمعي رقمدة بخياللدا 
دتددره دره يدداا الرقيددب بمددا  ددره وقددولي كددم مددح  اددي ظومددة الويددالي ويدد ل مددن 

ولي يقدو  معدابي نومي المشرد والدمر ادي و نتدي يندادي دوال مدن شدموي المبددد وقد
حسن تخير سدواي اقود  قدد تدز امدطباري وكدم ادي الندا  مدن حسدن ولكدن تويد  
لشددقوتي وقددر اختيدداري وقددولي ارشددفني ريقددص وتددانقني وخمددرل يوتددوي مددن الدقددص 
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امر  مدن خمدرل وريقتدص ديديم بدين الفدرا  والرقدص وقدولي دبمدروا تندد وداتدي 
 رطتقديا ويو مفرط لمتلا اي اا  قال  برح الشوق ودا

وقولي س د   فوني ييبة لما بدا محراب حا بص بمير ح داب هللا دكبدر ويدو يمدزو 
مل تي حربا ولم دخرج تن المحراب وقولي طوب  منص قبوة اقا  لي وقد بدا يشدرة 
اي اأترا  نسي  اع  سيف لحظي قو    يا قاتوي وكيف دنسى الماحدي وقدولي 

دخا األشواق مااا تبتمدي قود  دبمدي  قي  لي لما ترتني شدة وتناته ارج تني مدل يا
ار ا من بعد شدل وقولي ما  فاني ممر  القوب ولم دلق اي الحدعف وادي الكسدر 
ان بددارا قودد  لوعددار  يددا اسددي إاا در  داري ممددر  القوددب ادددارا وقددولي طوبدد  
تقبي  من دحب وقد دنكر  اي الخد نقطة حسنص ارق لي قوبص وقا  إاا قبو  خدي   

قولي موريا ومحمنا حثث  تزمي شوقا إليكم اودم دطدق مكثدص بد ر  تنكر الحسنص و
وحيث لم دحظ بالت قي امايتي دن دلوم حظي وقولي  ات بمبل ثمرل مبتسدما يمشدي 
بوي  الشعر اي د   قو  لص دم  لقوبي يكاا ما دام  األيام والويالي وقولي مدرت   

نال توى ال  خوف العار قدا  اي  بلة دمشق من دو بي  لما م  ال بلة باألنوار لم
انمراوا سدبم  مدن بوددتكم وال بلدة مدن منداز  األقمدار وقدولي مدا دظلدر وردل لندا 
ريحانص نادي  لتو  المقوة الكس نص قد دب تاارل توى و نتص قدومي انتبلدي قالد  دندا 
نعسانص وقولي دحببتص مت دبا ونظم  اي حسن ابتدابي ايدص نظدم المدرقص ودشدار ادي 

 د بتص حسن الختام يكون بعد تخومي حسن الختام
وقولي يحاحرني ب بيا  ولكن يعيرني إاا طا  ا تماتي ا ن دنشدد  دشدعار السد م 
يطارحني ب بيا  الوداة تي وقولي قو  لوخدا  إا بددا ادي نقدا  يددل السدعيد ادز  يدا 
تبد قا  لي دنا تبد لك   يد وقولي قا  درا  الحمى تعدو  بممدن قددي إاا  فاكدا 

من بعد قد حبي وهللا ما دشدتلي دراكدا وقدولي رمد  يدوم العيدد مندص وقفدة ليدره اقو  
من بعدل حالي وحعفص اطر القوب وولى قداب  يدا معندى مدا لعيدد الفطدر وقفدص وقدولي 
قا  نلدد الحدب مدفني مدا غددا قاتددا ادي المددر بالتمددير ي لدر قود  إا بدرز ادي 

قددداتوي لمدددا تعدددد  حدددديا  تحقيقدددص دنددد  بدددالتحقيق وهللا ممددددر وقدددولي دسدددياف لحدددظ
وتربددد  مددن سددكريا قودد  اسددتحي ارديددا وقددا  لددي موريددا   بددد دن دحددديا وقددولي 
تاتبتص ودموتي غير  ارية ألن دمعي من طو  البكى نشفا اقا  لدم در وكدف الددمر 
قو  لص حسيب  هللا يا بدر الد ا وكفدا وقدولي قالد  وقدد قبوتلدا ادي  يدديا تمدبو إلدى 

 بدد  حددين تقوددد  بمدددامعي يددا ينددد خوحددي اددي دمددي غيددري وتخوددص مددن يدددي ا 
وتقودي وقولي بنقطة الخا  وطعم الومى وخحرة الشارب يا تداتبي قدد مود  لونقطدة 

 بعد التقى وقو  بالمشروب والشارب
وقولي درداف من ديوال قد تثاقو  لما ت ااى الشعر يوم البين وبعد اا و نتدص تووند  

ي ظبي تخشى األسود مرامص كم يام قوبدي ايدص وساقص وهللا او و لين وقولي برامة ل
بين العايب ورامص وقولي يوي  غمنا ألطيار القووب توى قوامص اي ريا  الو د 
تمريد قال  لواحظص دنا نسود توى بي  الظبا قو  دندتم دتدين سدودوا د وقدولي قود  
 لص إن  فن مقوتص يشبص سلما ب عبة رشقص خف  من الفت  رح  دموقص سابقني مدمعي
 ره موقص وقولي ادي سدويدات مقودة الحدب نداده لحظدص ويدو يقدنص األسدد مديدا   
تقولوا ما اي السويدا ر ا  ا نا اليوم من ر ا  السويدا وقدولي بروحدي داتددي ظبيدا 
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نفورا يحق لص بروحي دن يفده    لمدا قويبي ارد يوم بوم  مندص ثدم  فدا ومددا 
ظلدا شدكو  إليلدا قمدتي ويدي وقولي موريا محمنا ومدا كومد   سدمي سديوف لحا

تبسم اوم در بدرا حاحكا قب  و للا ولم تر قبوي ميتا يتكوم وقدولي  داد النسديم تودى 
الربا بنده يديص وقا  لي دنا ما دقمر تن نده وكما توم  شمابوي وقولي ردي  مر 
المنثور بع  وقاحة ولم ددر ما بين المدير وبينص توون منص ثم مد دمابعا إلى و لدص 

 وخحر تينص قمدا
وقددولي حيددا بلددا تامددريا اددي ك سددلا مشددرقة باسددمة كددالثمر وقددا  يدداي تحفددة اددي 
تمددرنا قودد  اسددقنيلا يددا إمددام العمددر وقددولي لمددا غدددا حبدداب ك سددي شدداترا لددنظم 
خمرياتص يحرر دوقف  ساقينا تودى نظامدص اقدا  لدي وهللا يداا  دوير وقدولي لمدا غددا 

ج و داز بالمدات إلدى بحراندص ورق قدالوا راحي نحي  باليدا وكداد دن لدم يد  ادي الز دا
منص بالع ج ا بتص مستقميا دتراحص و دتص معتد  المزاج وقولي اي حدب ك سدي 
 مني من لدي  يددري حدالتي اقود  دتندي إنندي و دد  ايلدا راحتدي وقدولي مما ندا 
دتنابكم إن حرموا ماتيدا وحرادوا ايلدا تودى الشدارب   تحرمدوني التدين إندي امدرؤ 

والقالب وقولي ددخو  ديري ايص دمبح  منص المقات  اقو  كيدف تدرال  دتشقص بالقوب
اقددا  وهللا داخدد  وقددولي العوددم ابددن الكددوير قددا  معددي لطددف وظددرف حوايمددا الكددرم 
وقامتي بانة ملفلفة اقو    بانة و  توم وقولي قالوا مفي الدين دشعارل ما لودوره 

ا دنشدا وقدولي ديدوان نظمدي اي طرقلا ممشى ويكداا إنشداؤل مسدكر قود  للدم وهللا مد
 ات ويو محرر برقيق نظم لفظص يستعاب اد اا بدده   تسدتقووا ح مدص وحيداتكم ايدص 

وكد م  الكثير الطيب انتلدى مدا دوردتدص ادي بداب التوريدة مدن كتداب هللا وحدديث نبيدص
دمحابص رحي هللا تنلم د معين ومدن نظدم احدو  العدرب والمولددين إلدى دن ارتفدر 

ورد  محاسددنص ومحاسددن مددن مشددى تحدد  تومددص المحمدددي إلددى دن العوددم الفاحددوي ود
اتم  ياا السند ب تيان دي  العمر قو  ولو  الحيات من العمابة النباتية ودنا منلدا 

 لعزز  العومين من الوداتي
بثالث ا ورد  ينا من مطرب تطر مفرداتص ما يمني تن المثاني والمثالث ا نص دحد 

تورية الو تايقلا المر ب وتوى كد  تقددير افرسدان دبمة ياا المايب وإاا اكر  ال
العومين المشلورين الفاحوي والنباتي يم الاين دبدرزوا تدرو  التوريدة مدن خددريا 
وحققوا لونا  من تسااج تن نقدوف القاتددة وسدف  تدن تودو قددريا ولدم دخد  بداكر 

وريدة الشلاب محمود وكان محمود الحشمة اي دلفاظص توى ك  ناظم وناثر إ  دن الت
كان  غير مايبص ووقوتلا اي نظمص ونثرل من النوادر وتمايب بلا القاحدي شدلاب 
الدين بن اح  هللا ولكن ما تفقص اي ياا المايب و  حررل و  دبدر ايلا بددر الددين 
بددن حبيددب وكاندد  ليددالي سددطوريا بنظمددص غيددر مقمددرة وللدداا خدددملا حددااق األدب 

ن رحددي بالشددعر المددوزون إاا كندد    وحددااظوا توددى الخدمددة وثددابروا ودنشدددوا مدد
تدري سوه الوزن وحددل اقد  دندا وازن ومدا دندا شداتر قود  وممدا تخيرتدص مدن نظدم 

تفوا من غيدر  القاحي شلاب الدين بن اح  هللا رحمص هللا من النك  التي وقع  لص
كد و  تكوف قولص  اؤوا ب نواة من الطيب لندا تحمولدا معشدوقة ممشدوقص قود  خداوا 

م  ميعص بشرط دن   ت خاوا المعشوقص ومما اخترتص من نظم بدر الدين بدن الطيب لك
حبيب رحمدص هللا تعدالى قولدص و نتدص الحمدرات لمدا اكتسد  خحدرة دانداب الطدواوي  
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تابوا لفرط الحسن ديناريدا اقود  خودول تودى كيسدي قود  وقدد تدن لدي دن دورد يندا 
ملالدد  األشددكا  وموانددر نبدداة مددن نظددم مددن كاندد  التوريددة غيددر مايبددص أل عولددا اددي 

العقادة    مطوبص وما توي ممن تد خر تمدرا دو تقددم اد ن المدر  دن يمدير تقدد 
التورية ويو بنظم من شعر بلا مدنظم ومدا خفدي دن مدن حدااق األدب مدن وقعد  لدص 
التورية تفدوا ومدار العفدو محد  تندد القددرة ومدنلم مدن نقدب تنلدا وتسدع  تويدص 

كالشيخ مفي الدين ا نلدا كاند  غيدر مايبدص وحاوللدا  ظ م التكويف اوم يبرزيا نيرة
 مرارا ا تى بلا ممموبة ولم يبوم من اقتناص شوارديا بحباب  اكرل مطووبص كقولص

وساق من بني األترا  طف  دتيص بص توى  مر الرقاق دموكص قيادي ويو رقدي وداديدص 
اقي الراح ويو بعيني ويو ساقي قو    ش  دن مرادل بالمعنى الواحد من التورية س

ظاير محيل وبالمعنى اةخدر دن يكدون يداا السداقي سداقا لوشديخ مدفي الددين ويدو 
غير ممكن ولعمري إن ياا مسو  من لدي  لدص ادي بداب التوريدة مددخ  ويدال النكتدة 
دبرزتلا معومة الطراين ودنا إا اا  مبتدهت لم دبوم من الب غدة دشددي و  ثبد  تندد 

ا ومحددمنا يددا حسددن سدداق يقددو  إن ايبدد  مدددامكم قحدداة األدب رشدددي بقددولي موريدد
تكيفوا ب حداقي شمر تن ساقص لنا وسقى قام  حروب اللدوه تودى سداق قود  وممدا 
تقدل الشيخ مفي الدين اي ياا الباب بي  بديعيتص الاي نظمص شايدا توى ياا النوة 
ل ويو قولص اي مدح النبي خير النبيين والبريان متحل اي الح ر تق  ونق  واحد

الوقم قو  ومن تواريص التي يستشلد بلا تودى راحدص و  بدد دن هللا تعدالى يقابودص ايلدا 
توى قدبل سدريرتص وقودة ددبدص قولدص إاا شدايد  تيندا  و دص معدابي وقدد زارندي بعدد 
القطيعة والل ر ردي  بقوبي من توقيص مرحبا وسيف توي اي لحاظ دبدي بكدر وكدال  

بن  ابر األندلسي ناظم البديعيدة كدان تدن نظدم  الشيخ شم  الدين دبو تبد هللا محمد
التورية بمعز  ولم تر  دن تنز  من دبياتص بمنز  وبيد  نظمدص ادي بديعيتدص شدايدا 
توى ياا النوة اي غاية العقادة والسدفالة ويدو قولدص   يرادر العدين لودرا ين يمدنحلم 

الددنمط  بدد  يخفدد  الددرد  قددو  يددا  ادداحتكم ويددال البديعيددة غالبلددا سدداا  توددى يدداا
والتورية ت   تن دن تكون من مخدرا  ياا البي  ولكن دورد لص الشديخ دبدو  عفدر 

 اي شرحص الاي كتبص توى بديعيتص ما يو منقو  اي ياا الباب ويو قولص
وقف  لووداة زينب لمدا رحد  الركدب والمددامر تسدكب مسدح  بالبندان دمعدي وحودو 

لدين بالنسبة إلدى ابدن  دابر سكب دمعي توى دمابر زينب قو  ورتبة الشيخ مفي ا
معووم دنلا تالية ولكن التورية ما دخو  إلى بي  من بيوتص إ  خر   غير راحدية 
ومن التواري التي وقع  لناظملدا تفدوا بد  سدحرا مدن غيدر كدد قدو  القابد  قاسدو  
بالممن اي التثني قيا   ل  ب  انتماب ااا  غمن الخ ف يدتى ودند  غمدن 

   دد   الدددين شدداتر مدداردين قددديما ويددوم بددرد يددد دنفاسددص بدد  خدد ف ومددن الدد  قددو
تخم  األو ص من قرملا يوم تود الشم  من بردل ل ر  النار إلى قرمدلا ومثودص 
قو  شرف الددين بدن منقدا ولدرب ليد  تدال ايدص ن مدص وقطعتدص سدلرا اطدا  وتسعسدا 

وكاند   وس لتص تن مبحص ا  ابني لو كان اي قيد الحيداة تنفسدا ومثودص قدو  ابدن نبيدص
التوريددة غيددر مايبددص تعومدد  توددم الكيميددات بحبددص غددزا  ب سددمي مددا بعينيددص مددن سددقم 
امعد  دنفاسي وقطر  ددمعي امل بداا التددبير تمدفية ال سدم ومثودص قدو  ظليدر 
الدين بن البارزي يا لحيدة الحدب التدي طدا  للدا توفتدي يد  دند  مسد  التدر  دو يد  
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اني دحيف الدد ا معندى إلدى لدون شدعرل دن  مس  تب  ومثوص قو  دمين الدين السويم
اطدا  ولدو  اا  مدا خددص بدال ر وحا بدص نددون الوقايدة مدا وقدد  تودى شدرطلا اعدد  

 ال فون من الكسر
ومثوص قو  محاسن الشوات ولما دتاني العاالون تددمتلم ومدا مدنلم إ  لوحمدى قدار  

لددين وقد بلتدوا لمدا ردوندي سداييا وقدالوا بدص تدين اقود  وتدار  ومثودص قدو  سدعد ا
الفارقي قف بي توى ن د ا ن قب  اللدوه روحدي اطالدب خدد ليودى بالددم وإاا د دا 
لي  الفراق انادل يا كاارا دحوو  قت  المسوم ومثوص قو  شلاب الددين بدن دبدي الحدوف 
دقو  لعقد داي  الطرف حسدنص تودى  يدد خدود ومدولا كد  مقمدودي دخدا  نظامدا 

وى ال يد ومثوص قو  إبراييم بن تبد راق معنى اقا  لي وما زل  اي تمري ددور ت
هللا المرناطي يارب ك   لدم تشد  شدموللا ا ت دب للدا  سدما بميدر مدزاج لمدا رديندا 
السددحر مددن دشددكاللا  مدد  نسددبنال إلددى الز دداج ومثوددص قددو  م يددر الدددين بددن حبددان 
الشددداطبي تؤمدددون الح ددداز ومدددا تومدددتم بددد ن القودددب بيدددتكم العتيدددق ودلفددداظي العدددايب 

نددى ودمددوة مقوتددي العقيددق ومثوددص قددو  الشددريف محمددد بددن قاحددي ودحددوعي المنح
ال ماتة بمرناطة ويو حدابق دنبتد  ايلدا المدوادي حدروب الندور رابقدة البلدات امدا 

 يبدو بلا النعمان إ  نسبنال إلى مات السمات
ومنص قدو  لسدان الددين بدن الخطيدب  ود  المدولى لتسدويم الدوره ولفحد  البدرد ادي 

سد لوا تدن يومندا قود  يداا اليدوم بدرد وسد م ومندص قدو  الشديخ  ال و احتكدام اد اا مدا
شم  الدين األداوي كم لونسيم توى الربا من نعمة واحيوة بين الوره لن ت حدا ما 

للدا الشدماب  بالنددا ومثودص ادي الحسدن والوطدف قدو   زاريا وشك  إليص ااقة إ  ويدز
بص خداطر التفريدق مدا شدعرا  الشيخ مواق الدين الحكيم ا ديامنا والشم  م تمر نظما

واللف قوبي توى تيف ظفر  بص قطع  م موتص المختار مختمرا ومنص قو  تبدد 
العزيز اةمدي إن الاي اي و لص  نة حف  بمكرول من العا  مقوتص اي وسدط قوبدي 
غد  درموة ت ك  بالمز  ومنص قو  القاب  ود اد ويد الشما  تشية ما درتش  دلد  

كتبدد  سددقيما اددي مددحيفة  دددو  ايددد الممامددة مددححتص  تددى حددعف النسدديم بخطلددا
بنقطلددا ومثوددص اددي الحسددن قددو  تدد ت الدددين بددن البطريددق ندداظر ال دديف ببمددداد دار 
السراج بديعة ايلا تماوير بمكنص تحكي كتاب كويوة امتى درايا ويي دمنص ويع بندي 

دية ندار قدد اي ياا الباب قو  القاب  اي حمام إن حمام  التي نحن ايلا دي مات للا و
 نزلنا ايلا توى ابن معين وروينا تنص محيل البخار ي

ومددن المخترتددا  اددي يدداا البدداب قددو  الشدديخ شددم  الدددين الواسددطي يل ددو تددوادا 
وزامرا شبل  اا العواد والزامر إا حاق  توينا بلم المنداي  بعقدرب يحدرب ويدو 

اوة التاكار ساك  ودرقم ينفخ ويو خارج ويع بني قولص من دو بي  إن حرمني ب 
حبي وبره تظمي شكر  الباري االعاا  اي يوال   تق  لص ما دبود تاالي وداكدى 
ناري ومنص قو  القاحدي تد ت الددين بدن ال دويني مداحب الدديوان ببمدداد يدا طيدب 
مبيتنا بواد السمر اي بل ة ليودة بحدوت القمدر واادى بفراقندا نسديم سدحرا مدا دبدرد مدا 

اي ياا الباب قو  الشيخ مددر الددين بدن الوكيد  كدم   ات نسيم السحر ومن المايا 
قددا  معدداطفي حكتلددا األسدد  والبددي  سددرقن مددا حوتددص المقدد  وا ن دوامددري تودديلم 
حكم  البي  تحد والقنا تعتق  ومثوص قولص يا غاية منيتي ويا معشدوقي مدن بعدد  لدم 
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دمدد  إلددى مخوددوق يددا خيددر نددديم كددان لددو يؤنسددني مددن بعددد  مددوي  توددى الددراووق 
يع بني من نظم المواليا اي ياا الباب قو  القاب  حبي ومحبوبتي ما بان يوم البين و

زاروا تشا ليوة ا ثنين قب  الحين امر  دنظر إلى زينص ودلمل زين ودقو  يدا قودب 
مدا دحودى ليودة ا ثندين ومثودص ادي الوطددف قدو  ا خدر سدمعتلا ويدي داخد  داريدا اددي 

حن يا ليتلا مر تمنيلا وطيب الوحن ترار المحن تنشد رم  محن  قوبي المعنى م
 د ر ودة يدخ  توى الوحن

ومثوص قو  اةخدر قالد  للدا دختلدا قمددي يسدمعنا مدا النحدو قالد  للدا نحدن ب  معندا 
لورار والنمب دنا ودنتى ومن معنا لو ر والزوج حرف  ات لومعنى ومنص قولص ستي 

وبالختمدص  ايدا الطواشدي  الكبيرة للا الخدام والحرمص تحودف تودى النيد  بالممدحف
داشدخ  لددو ندا  مددن كومددص راحد  يمددين القواقيددة تودى قرمددص ومثوددص ادي الوطددف قددو  
القاب  يا منيتي زد  للدواتي تنشدفلا واحرمتندي الشدفة الحمدرات درشدفلا تحدب بيحدا 
ود فان  تحشفلا باا دنظر ظ ماتي وكشفلا ويع بني قو  الشيخ حامد الحكدا  ثدار 

 تددي خامددد وسددا  دمعددي الدداي كندد  دتلدددل  امددد ودنددا ببمددداد المددرام الدداي اددي مل
والمحبدوب ادي امدد ممديبتي تظمد  ودندا للدا حامدد وقدد طدا  الشدرح ودورد  اددي 
باب التورية من المحاسن ما يكفي قديما وحديثا ودورد  بعدد الد  مدا وقدر ايلدا مدن 

بداب مدن اقدص النظم تفوا وتكويفا وقد تعين توي إيراد ما وتد  بدص ادي ديبا دة يداا ال
التورية والك م توى دنواتلا ودقساملا ا ن القو  تودى اخدت ف تبدارا  الحددود قدد 
تقدم والك  را ر إلى مقمود واحد إا القمد من لفظ التورية دن يكون مشتركا بدين 
معنيين دحديما قريب ود لة الوفظ تويص ظايرة واةخر بعيد ود لة الوفظ تويص خفيدة 

نى البعيد ويوري تندص بالقريدب ايدويم السدامر دو  ويودة دندص يريدد ايريد المتكوم المع
القريددب ولددي  كددال  وللدداا سددمي يدداا النددوة إيلامددا دنددواة التوريددة والتوريددة دربعددة 
دنواة م ردة ومرشدحة ومبيندة ومليد ة الندوة األو  التوريدة الم دردة ويدي التدي لدم 

و  مدن لدوازم المدوره  ياكر ايلا  زم من لدوازم المدوره بدص ويدو المعندى القريدب
تنص ويدو المعندى البعيدد ودتظدم دمثودة يداا الندوة قولدص تعدالى الدرحمن تودى العدرف 
استوه ألن ا ستوات توى معنيين دحديما ا ستقرار اي المكان ويو المعندى القريدب 

 والثاني ا ستي ت والمو  ويو المعنى
المعندى األو  ولدم يداكر  البعيد الموره تنص ويو المراد ألن الحق سبحانص منزل تدن

من لوازم ياا شيبا و  من لوازم اا  االتورية م ردة بلاا ا تتبار ومنص قو  النبي 
اي خرو ص إلى بدر وقد قي  لص ممن دنتم اوم يرد دن يعوم الساب  اقا  من مات ودراد 
دنا مخووقون من مات اوره تنص بقبيوة من العرب يقدا  للدا مدات ومدن الد  قدو  دبدي 

المديق رحي هللا تنص اي الل رة وقد سب  تدن النبدي اقيد  مدن يداا اقدا  يداد  بكر
يلديني دراد دبو بكر ياديا يلديني إلى اأس م اوره تندص بلدادي الطريدق الداي يدو 
الدلي  اي السفر ومندص قدو  القاحدي تيدا  ادي سدنة كدان ايلدا شدلر كدانون معتدد  

لشلر كانون دنواتا من الحود  دو ا زير  ايص األر  ك ن نيسان ديده من م بسص 
المزالة من طو  المده خرا  امدا تفدرق بدين ال ددي والحمد  االتوريدة يندا م دردة 
والشايد اي المزالة وال دي والحم  ا ن الناظم لم ياكر قب  المزالة و  بعدديا شديبا 
مددن لددوازم المددوره بددص كاألومدداف المختمددة بالمزالددة الوحشددية مددن طددو  العنددق 
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تفدددا  وسدددرتة النفدددرة وسدددواد العدددين و  مدددن دومددداف المدددوره تندددص وسدددرتة ا ل
كاألومدداف المختمددة بالمزالددة الشمسددية مددن اأشددراق والسددمو والطوددوة والمددروب 
ادد ن قيددد  إن المزالددة قدددد رشدددح  بدداكر ال ددددي والحمددد  ويمددا مرشدددحان بالمزالدددة 
اددال واب إن  زم التوريددة مددن شددرطص دن يكددون لفظددص غيددر مشددتر  والمزالددة ينددا 
مشتركة وكال  ال دي والحم  ومنص قو  القاحي محيي الدين بن زي ق وقد ديدده 
لماحب الموم  حم  يا ديلا المولى الاي ببابص ك  دم  لو لم تكدن بددرا لمدا ديدده 
لد  الثددور حمدد  االتوريددة وقعدد  بددين البددر والثددور والحمدد  ولددم يدداكر لواحددد منلمددا 

ر السدمات والثدور مشدتر  بدين الحيدوان  زما االبدر مشدتر  بدين اسدم الممددوح وبدد
والبرج اي السمات وكال  الحم  ومندص قدو  بعحدلم مدن كدان وكدان لدو سدنبوص خودف 

 ظلرو ناظر إليلا المشتره ولو انب ما يقارن حتى يره الميزان
ومنص قو  القاحي محيي الدين بن تبد الظاير يمف واديا وبطحات من واد يروقد  

مبكر بص الفح  يبدو والربير وكم غدا بص العيف يحيدى حسنص و  سيما إن  اد غيث 
ويدددو   شددد   عفدددر االتوريدددة وقعددد  يندددا ادددي الفحددد  والربيدددر ويحيدددى و عفدددر 
وا شترا  اي ك  من األربعة ظاير النوة الثاني التورية المرشحة ويي التي ياكر 
ر ايلددا  زم المددوره بددص سددمي  بددال  لتقويتلددا بدداكر  زم المددوره بددص ثددم تددارة يدداك

ال زم قب  لفظ التورية وتارة بعدل الي بلاا ا تتبدار قسدمان االقسدم األو  منلدا يدو 
اد ن  ما اكر  زمص قب  لفدظ التوريدة ودتظدم دمثوتدص قولدص تعدالى والسدمات بنينايدا ب يدد

قولص ب يد يحتم  ال ارحة وياا يو المعنى القريب الموره بص وقدد اكدر مدن لوازمدص 
ويحتم  القوة وتظمة الخالق وياا المعنى البعيدد المدوره  توى  لة الترشيل البنيان

تنص ويو المراد ا ن هللا سبحانص منزل تن المعنى األو  ومنص قو  يحيى بن منمور 
من شعرات الحماسة اوما ن   تنا العشيرة كولا دنخنا احالفنا السيوف توى الدير امدا 

ر الشدايد ادي ال فدون ا نلدا دسومتنا تند يوم كريلة و  نحن دغحينا ال فون توى وق
تحتم   فون العين وياا يو المعنى القريب الموره بص وقد تقددم  زمدا مدن لوازمدص 
تودى  لددة الترشدديل ويدو اأغحددات ألنددص مدن لددوازم العددين وتحتمد  دن تكددون  فددون 
السديوف دي دغماديدا ويداا يدو المعندى البعيدد المدوره تندص ويدو مدراد النداظم ومدن 

القسم قو  شم  الدين الحكيم بن دانيا  الكحا  يا سدابوي تدن  دلطف ما وقر اي ياا
حراتي اي الوره ومنعتي ايلم وإا سي ما حا  من دريم إنفاقدص ي خدال مدن دتدين 

 النا  الشايد ينا اي دتين النا  ا نلا تحتم  الحسد وحيق العين ويو المعنى
اأنفداق ألندص مدن القريب الموره بص وقد تقدم  زمص توى  لدة الترشديل ويدو دريدم 

لوازم الحسدد ويحتمد  العيدون التدي ي طفلدا بالكحد  ويداا يدو المعندى المدوره تندص 
ويو مراد الناظم الكاح  انتلى القسم األو  من التورية المرشحة والقسم الثاني منلا 
يو ما اكر  زمص بعدد لفدظ التوريدة ومدن دمثوتدص الوطيفدة قدو  الشداتر مدا يمد  مدن 

دم  منص إلى الوثم قال  قفوا واستمعوا ما  دره خدالي قدد يدام  و دي اي خاللا ولم
بص تمي الشايد اي الخا  ا نص يحتم  خا  النسب وياا يدو المعندى القريدب المدوره 
بص وقد اكر  زمص بعد لفظ التورية توى  لة الترشيل ويو العدم ومندص قدو  الشداتر 

تسدوق لوقودب التعدب  دقوع  تن رشف الط  والوثم اي ثمر الحبب وقو  ياي راحدة
الشايد ينا اي الراحة التي يي حد التعب وقد اكر التعب بعديا توى  لة الترشديل 
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للا وياا يو المعنى القريب الموره بص ويحتم  الراحة التدي يدي مدن دسدمات الخمدر 
وياا يو المعنى البعيد الموره تنص ويدو مدراد النداظم الندوة الثالدث التوريدة المبيندة 

لدا  زم المدوره تندص قبد  لفدظ التوريدة دو بعددل الدي بلداا ا تتبدار ويي مدا اكدر اي
ديحا قسمان االقسم األو  يو ما اكر  زمص من قب  واستشلدوا تويص بقو  البحتري 
وورات تسدية الوشاح موية بالحسن تمول اي القووب وتعاب الشايد ينا اي تمول ا ندص 

وياا يو المعنى القريب المدوره يحتم  دن يكون من المووحة التي يي حد العاوبة 
بص ويحتم  دن يكون من الم حة التي يي تبارة تن الحسن وياا يو المعندى البعيدد 
الموره تنص ويو مراد الناظم وقد تقدم من لوازمدص تودى  لدة التبيدين مويدة بالحسدن 

 قو  ياا الشايد الاي استشلدوا بص من نظم البحتري ايص نظر ولكن ي تي
موحعص ومن دحسن الشوايد توى ياا القسم قو  الشيخ شرف الدين  الك م تويص اي

ابن تبد العزيز شيخ شيوخ حماة رحمص هللا تعالى قالوا دما اي  وق نزية تنسي  من 
دن  بص ممره يا تاالي دون  من لحظص سلما ومن تارحدص سدطرا الشدايد يندا ادي 

المشدددلوران  موحدددعين ويمدددا السدددلم وسدددطرا اددد ن المعندددى البعيدددد يمدددا الموحدددعان
بمنتزيددا  دمشددق واكددر النزيددة ب وددق قبولمددا يددو المبددين للمددا ودمددا المعنددى القريددب 
اسدلم الوحدظ وسدطر العدار  القسدم الثداني مدن التوريدة المبيندة يدو الداي يداكر ايددص 
 زم المددوره تنددص بعددد لفددظ التوريددة ومددن دمثوتددص البديعددة قددو  الشدداتر دره انددب 

دن المزالدة تطوددر الشددايد ينددا اددي موحددعين  السدرحان اددي األاددق سدداطعا الدد  ممكددن
دحديما انب السرحان ا نص يحتم  دو  حوت الف ر وياا يو المعنى البعيدد المدوره 
تنص ويو مراد الناظم وقد بينص باكر  زمص بعدل بقولص ساطعا ويحتم  اندب الحيدوان 

ابدن المعروف وياا يو المعنى القريب الموره بص واستشلدوا توى ياا القسدم بقدو  
سددنات المودد  ويددو دمددا وهللا لددو  خددوف سددخط  للددا توددي مددا دلقددى بريطدد  موكدد  
الخااقين اتلد  ت بدا ولدي  يمدا سدوه قوبدي وقرطد  الشدايد يندا ادي الخدااقين ا ندص 
يحتم  دن يريد قوبص وقرط محبوبص وياا يدو المعندى البعيدد المدوره تندص ويدو مدراد 

خااقين باكر القوب والقرط ويحتم  دن الناظم وقد بينص بالنص تويص ا نص مرح بعد ال
يريددد مودد  المشددرق والممددرب ويدداا يددو المعنددى القريددب المددوره بددص النددوة الرابددر 
التورية الملي ة ويي التي   تقر ايلا التورية و  تتلي  إ  بالوفظ الاي قبولا دو بالوفظ 

خدر االمليد ة الاي بعديا دو تكون التورية اي لفظين لو  ك  منلما لما تليد   ادي ا 
 بلاا ا تتبار ث ثة دقسام القسم األو  من التورية الملي ة ويو

الاي تتلي  ايص التورية من قب  وقد استشلدوا توى الد  بقدو  ابدن سدنات المود  يمددح 
المو  المظفر ماحب حماة وسدير  ايندا سديرة تمريدة اروحد  تدن قودب ودار د  

الفر  من ال  الندب الشايد  تن كرب ودظلر  اينا من سمي  سنة ا ظلر  اا 
ينددا اددي الفددر  والندددب ويمددا يحددتم ن دن يكونددا مددن األحكددام الشددرتية ويدداا يددو 
المعنى القريب المدوره بدص ويحتمد  دن يكدون الفدر  بمعندى العطدات والنددب مدفة 
الر دد  السددرير اددي قحددات الحددواب  الماحددي اددي األمددور ويدداا يددو المعنددى البعيددد 

سنة لما تلي   التورية ايلما و  الدم مدن الفدر  والنددب الموره تنص ولو  اكر ال
الحكمان الشرتيان الواان مح  بلما التورية القسم الثاني من التوريدة المليد ة ويدو 

بوفظة من بعد ومن دمثوتص نثرا قو  اأمام توي بن دبدي طالدب  الاي تتلي  ايص التورية
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ا  بداليمين االشدما  يحتمد  كرم هللا و لص اي األشعث بن قي  إندص كدان يحدو  الشدم
دن يكددون  مددر شددموة ويدداا يددو المعنددى البعيددد المددوره تنددص ويحتمدد  دن يددراد بلددا 
الشما  التي يي إحده اليدين وياا يو المعنى القريب الموره بص ولو  اكر اليمدين 
بعد الشما  لما تنبص السامر لمعنى اليد ومنص نظما قو  الشاتر لو  التطيدر بدالخ ف 

الوا مددري    يعدود مريحددا لقحدي  تحبدا اددي  نابد  خدمددة ألكدون مندددوبا ودنلدم قد
قحى مفروحا االمندوب ينا يحتم  المي  الاي يبكى تويص ويداا يدو المعندى البعيدد 
الموره تنص ويو المراد ويحتم  دن يكون دحد األكام الشرتية ويو المعندى القريدب 

ر لمعندى المنددوب ولكندص لمدا الموره بدص ولدو  اكدر المفدرو  بعددل لدم يتنبدص السدام
اكر  تلي   التورية بداكرل ومثودص قدو  دبدي الحسدين ال دزار يدا تداولي دتندي مدن 
العا  إن النمل اي مايب اللوه تحري  م  لما ن ه الا دنا مندوب ادراق وحبدص 

 مفرو  الك م توى ياا الشايد كالك م توى الاي قبوص
تقر التورية ايص اي لفظين لو  كد  منلمدا  القسم الثالث من التورية الملي ة ويو الاي

لمددا تليدد   التوريددة اددي اةخددر واستشددلدوا توددى الدد  بقددو  تمددر بددن دبددي ربيعددة 
المخزومي ويو ديلا المنكل الثريا سدلي  تمدر  هللا كيدف يوتقيدان يدي شدامية إاا مدا 

ثريدا استقو  وسلي  إاا استق  يماني الشايد اي البي  األو  اي الثريا وسلي  اد ن ال
يحتم  دن يكون دراد بلا بن  توي بن تبد هللا بن الحرث بن دمية األممر وياا يو 
المعنددى البعيددد المددوره تنددص ويددو المددراد والقريددب ثريددا السددمات ويدداا يددو المعنددى 
القريب الموره بص وسلي  يحتم  ديحا سلي  بن تبد الرحمن بدن تدوف وقيد  كدان 

البعيددد المددوره تنددص ويحتمدد  الددن م ر دد  مشددلورا مددن الدديمن ويدداا يددو المعنددى 
المعروف بسلي  ويداا يدو المعندى القريدب المدوره بدص ولدو  اكدر الثريدا التدي يدي 
الن م لم يتنبص السامر لسلي  وك  واحد منلما مالل لوتورية والتوريدة يندا   تمدول 
دن تكون مرشحة و  مبينة ألن الترشيل والتبيين   يكون ك  منلما إ  ب زم خاص 

الفرق بين الوفظ الاي تتلي  بص التورية والوفظ الاي تترشل بص والوفظ الاي تتبدين بدص و
دن الوفددظ الدداي تقددر بددص التوريددة مليدد ة لددو لددم يدداكر لمددا تليدد   التوريددة دمدد  والوفددظ 
المرشددل والمبددين إنمددا يمددا مقويددان لوتوريددة اوددو لددم يدداكرا لكاندد  التوريددة مو ددودة 

ي  الماكور تزوج الثريا الماكورة وكان بينلمدا بدون وسبب نظم ياين البيتين دن سل
بعيد اي الخوق ا ن الثريا كان  مشدلورة ادي زمانلدا بال مدا  وسدلي  بدالعك  ويداا 
مدراد الندداظم بقولدص تمددر  هللا كيدف يوتقيددان وديحدا يددي شدامية الدددار وسدلي  يمدداني 

نبيدص ايدص اابددة ويدو انتلى الك م توى التورية الملي ة ويي آخر دنواة التورية وينا ت
دن مشددايخ يدداا العوددم قددالوا لددي  كدد  لفددظ مشددتر  بددين معنيددين تتمددور ايددص التوريددة 
كالوما  التي تدور توى األلسنة وإنما تتمدور حيدث يكدون المعنيدان ظدايرين إ  دن 
دحديما دسبق إلدى الفلدم مدن اةخدر وقدد تدن لدي دن دخدتم بداب التوريدة بفابددة تكدون 

لتماملددا ويددي دن بعدد  تومددات يدداا الفددن قددالوا إن التوريددة إاا مسددكا لختاملددا وبدددرا 
 ددات  ب زمددين اتكااددا ولددم يتددر ل دحددديما توددى اةخددر اك نلمددا لددم يدداكرا ومددار 

 المعنى القريب والمعنى البعيد بال  اي در ة
واحدددة وتوحددق يددال التوريددة بددالم ردة وتعددد ايلددا قسددما ثانيددا وتمددير م ددردة بلدداا 

توى ال  بقدو  الشداتر غددو  مفكدرا ادي سدر دادق دراندا العودم ا تتبار واستشلدوا 
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مددن بعددد ال لالددص امددا طويدد  لددص شددب  الدددراري إلددى دن دظفرتددص بالمزالددص وقددالوا إن 
الشدب  مدن لدوازم المزالدة الوحشدية والدددراري مدن لدوازم المزالدة الشمسدية قود  دمددا 

ا خر تمير التوريدة قولص اي تقريرل إن ال زمين إاا تكااق ولم يتر ل دحديما توى 
كالم ردة اقريب ودما الشايد افيص نظر ا نص مدر بقولص غدو  مفكدرا ادي سدر دادق 
االتفكر اي سر ياا األاق الاي درال العوم من بعد ال لالدة  زم خداص يدر ل  اندب 
المزالة الشمسية ودما الشب  ااستعارة مرشدحة بالحسدن لن دوم الددراري ويدي ديحدا 

تندد طيلدا الداي دراد بدص النداظم غيابلدا ولدو كاند  الشدم   مما يرشل  انب الشدم 
م ردة من الدراري ربما كان لومزالة الوحشية بع  مقاربدة وتدين الشدم  يندا مدا 
تمطى توى التر يل وهللا دتوم واستشلدوا ديحا توى ياا بقو  م ير الدين بدن تمديم 

دشدربلا حتدى  وليوة ب  دسقى ادي غيايبلدا راحدا تسد  شدبابي مدن يدد اللدرم مدا زلد 
نظر  إلدى غزالدة المدبل ترتدى ندر   الظودم وقدالوا ديحدا إن المدبل مدن لدوازم 
المزالدة الشمسددية والرتدي مددن لدوازم المزالددة الوحشددية قود  دمددا المدبل امددن لددوازم 
المزالة الشمسية كما قالوا ودما رتي نر   الظوم اوي  من لوازم المزالة الوحشدية 

لون ددوم ويددي مثدد  اسددتعارة الشددبا  والدددراري  وإنمددا يددو اسددتعارة مرشددحة بالحسددن
والمزالة الوحشية لي  للا ينا مرتى ا نلا د نبية من رتي نر   الظودم الداي يدو 
تبارة تن الن وم وهللا دتوم وقد تقدم قدولي تودى الشدايد الداي دوردول لوبحتدري ادي 

رات التورية المبيندة بداكر  زم المدوره تندص مدن قبد  وقود  ايدص نظدر ويدو قولدص وو
تسدية الوشاح موية بالحسن تمول اي القوب وتعاب ياا الشايد تعار  ايص ال زمدان 
وتكااددق ويددو دقددرب إلددى الم ددردة ومددا اا  إ  دن الشددايد اددي قولددص تموددل يحتمدد  دن 

 يكون من المووحة و زمص تعاب ويو المعنى
و زمدص القريب ويحتم  دن يكون من الم حة وياا يو المعندى البعيدد المدوره تندص 

موية بالحسن وقد تعار  ال زمان وياا يو الشدايد تودى يداا القسدم الداي اختدارول 
دن يكون قسما ثانيا لوتورية الم ردة ودقرب منص قو  الشديخ زيدن الددين بدن الدوردي 
قال  إاا كن  تلوه دنسي وتخشى نفوري مد ورد خدي وإ  د ور نادي   دوري 

ة حمود  خداتم ايدص امدا دزرقدا مدن كثدرة الودثم ومثوص قو  الشيخ  ما  الددين بدن نباتد
الاي لم دحمدص لدو ل مدا تودم الرقيدب ايدا لدص مدن خداتم نقد  الحدديث بفمدص واألشدبال 
والنظابر من ياا القسم كثير والمدر  دن ال زمدين إاا تعارحدا وتكاادق ادي التوريدة 

نظددم  يوحدق يداا القسددم بالتوريدة الم دردة انتلددى الكد م توددى التوريدة وقدد قدددم  مدن
ال ماتة الاين مشوا تح  العومين المشلورين ما يو دشلر من األتد م االمت مد  إاا 
 مر بين طراي ياا الباب وترف األنواة واألقسام وحر ك  شيت ادي محودص اد ني 
كشف  لدص الوثدام تدن و دص التوريدة ودمدا دبيدا  البدديعيا  اقدد تقددم اكريدا وهللا دتودم 

 بالمواب
ابعددوان يشداكوص لحكمدة يدو ايلدا خيدر مندتقم المشداكوة ادي  اكر المشاكوة مدن اتتدده

الومة يي المماثوة والاي تحرر اي الممطول تند تومدات يداا الفدن دن المشداكوة يدي 
اكر الشديت بميدر لفظدص لوقوتدص ادي مدحبتص كقولدص تعدالى و دزات سديبة سديبة مثولدا 

ة مثولدا ومثودص اال زات تن السيبة اي الحقيقة غير سيبة واألم  و دزات سديبة تقوبد
قولص تعالى تعوم ما اي نفسي و  دتوم ما ادي نفسد  واألمد  تعودم مدا ادي نفسدي و  
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دتوددم مددا تنددد  ادد ن الحددق تعددالى وتقددد    يسددتعم  اددي حقددص لفددظ الددنف  إ  دنلددا 
استعمو  يندا مشداكوة لمدا تقددم مدن لفدظ الدنف  ومندص قولدص تعدالى ومكدروا ومكدر هللا 

قولص تعالى امدن اتتدده توديكم ااتتددوا تويدص بمثد  مدا  واألم  دخايم بمكريم ومنص
اتتده تويكم دي اعداقبول اعدد  تدن يداا أل د  المشداكوة الوفظيدة وادي الحدديث قولدص 

األمدد  ادد ن هللا   يقطددر تددنكم احددوص حتددى تموددوا تددن  ادد ن هللا   يمدد  حتددى تموددوا
ا وقدر ايدص مس لتص اوحر   يم  موحر   يقطر الثواب توى  لة المشاكوة ويدو ممد

لفددظ المشدداكوة دو  ومنددص قددو  تمددرو بددن كوثددوم اددي معوقتددص د    ي لوددن دحددد توينددا 
 ان ل  اوق  ل  ال ايوينا

دي ان ازيص توى  لوص ا ع  لفظة ن ل  موحر ان ازيص أل   المشاكوة ومثوص قو  
الشدداتر وتوطددف مددا شددات قددالوا اقتددرح شدديبا ن ددد لدد  طبخددص قودد  اطبخددوا لددي  بددة 

اد خيطوا ااكرل بوفظ اطبحوا لوقوتص اي محبة طبخص قو  قدد تقدرر دن وقميما در
يدداا النددوة دتنددي المشدداكوة الوفظيددة دن يدد تي المددتكوم اددي ك مددص باسددم مددن األسددمات 

موحعين اتشاك  إحده المشاكوتين الوفظتين األخره اي الخط والوفدظ  المشتركة اي
ب قو  دبي سعيد المخزومدي ومفلوملما مختوف ومن إنشادا  التبريزي اي ياا البا

حدق اة ا  آ ا  واللدوا لومدرت قتدا  اوفظدة اة دا  األولدى دسدراب البقدر الوحشدية 
والثانية منتلى األتمار وبينلما مشاكوة ادي الوفدظ والخدط قدا  الشديخ زكدي الددين بدن 
دبي األمبر ادي كتابدص المسدمى بتحريدر التحبيدر يداا الشدايد ودمثالدص داخد  ادي بداب 

و  قو  الشيخ زكي الدين ظداير لدي  ادي مدحتص سدقم ويداا البيد  الداي الت ني  ق
دنشددل التبريددزي مدن دحسددن الشدوايد توددى ال نددا  التدام ولددو اتتمدد البددديعيون توددى 
المشاكوة المعنوية لخوموا مدن يداا ا تتدرا  وتودى كد  تقددير االمعارحدة تعدد  

ي  الشيخ مدفي الددين ادي حكم ا لتزام اي نظم ياا النوة دتني المشاكوة الوفظية وب
بديعيتص توى يداا الندوة قولدص تدن النبدي ي دزي إسداتة بداغيلم بسديبة ولدم يكدن تاديدا 
منلم توى إرم وبي  العميان سقايم الميث مات إا سقى ايبا امير كفيدص إن دمحود    
تشم وبي  الشيخ تز الددين ي دزي بسديبة لوحدد سديبة معندى مشداكوة مدن خيدر مندتقم 

قو  ايص تن النبي مدن اتتدده ابعددوان يشداكوص لحكمدة يدو ايلدا خيدر وبي  بديعيتي د
 منتقم

اكر ال مر مر التقسيم  مر األتادي بتقسديم يفرقدص ادالحي ل سدر واألمدوا  لوحدرم 
ياا الندوة دتندي ال مدر مدر التقسديم يدو دن ي مدر النداظم بدين شديبين اد كثر ثدم يقسدم 

تمددر ودرحددلم لدد  ممددطاف كقددو  دبددي الطيددب المتنبددي الدددير معتددار والسدديف من
ومرتبر لوسبي ما نكحوا والقتد  مدا ولددوا والنلدب مدا  معدوا والندار مدا زرتدوا وقدد 
يتقدم التقسيم ويت خر كقو  حسان بن ثاب  قدوم إاا حداربوا حدروا تددويم دو حدالوا 
النفر اي دشياتلم نفعوا س ية تو  منلم غيدر محدثدة إن الخ بدق اداتوم شدريا البددة 

دوقر اي القووب وتويص مشى دمحاب البدديعيا  وبيد  الشديخ مدفي ااألو  دحسن و
الدين الحوي اي بديعيتص قولص دباديم اوبي  الما  ما  معوا والروح لوسيف واأل سداد 

 لورخم
العميدان ادي بدديعيتلم والمدا  والمدات ادي كفيدص قدد  ريدا يداا لدراج واا لو ديف  وبي 

ص تودم ومدا  تودى  مدر تقسدمص يداا حين ظمي وبي  الشيخ تز الدين اي بديعيتص قول
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لممددر ويدداا نفددر ممتددرم وبيدد  بددديعيتي  مددر األتددادي بتقسدديم يفرقددص اددالحي ل سددر 
 واألموا  لوحرم

اكر ال مر مر التفريق سنال كالبرق إن دبدوا ظ م وغى والعدزم كدالبرق ادي تفريدق 
حكدم   معلم ياا النوة دتني ال مر مر التفريق يو دن ي مر الشاتر بين شديبين ادي

واحد ثم يفرق بينلما اي ال  الحكم كقولص تعالى و عونا الويد  والنلدار آيتدين امحوندا 
آية الوي  و عونا آية النلار مبمرة اك ندص يقدو  الشدم  والقمدر كوكبدان الداا نلداري 
وياا ليوي ا مر بينلما إا يما كوكبان ثم ادرق بد ن يداا يحديت نلدارا ويداا يحديت 

الداي وقدر بدص ال مدر واستشدلدوا تودى يداا الندوة بقدو   لي  اوقر الفرق ادي الشديت
الفخر تيسى تشابص دمعاندا غدداة اراقندا مشدابلة ادي قمدة دون قمدة او نتلدا تكسدو 
المدامر حمرة ودمعي يكسو حمدرة الودون و نتدي يداا النداظم  مدر بدين الددمعين ادي 
 الشددبص ثددم اددرق بينلمددا بدد ن دمعلددا دبددي  ادد اا  ددره توددى خددديا مددار دحمددر بسددبب
احمرار خديا ودن دمعص دحمر ألنص يبكي دما و سدل مدن النحدو  دمدفر اد اا  دره 
تويص الدمر حمرل ومنص قو  البحتري ولما التقينا والتقدا موتدد لندا تع دب رابدي الددر 

 منا و قطص امن لؤلؤ ت وول تند ابتساملا ومن لؤلؤ تند الحديث تساقطص
والعدزم كالندار يفندي كد  م تدرم  وبي  المفي الحوي سنال كدالبرق ي ودو كد  مظومدة

وبيد  العميدان ادي تركيبددص قودق حيدث قددالوا اودا بمدن كفدص والبحددر مدا ااترقدا إ  بكددف 
وبحر اي ك ملم وبي  الشيخ تز الدين شن ايص المارة توى بي  الشيخ مفي الدين 
الحودي بقولددص وتزمدص النددار اددي  مدر يفرقددص وو لدص النددور ي وددو ظومدة المشددم وبيدد  

و  ايدص تدن النبدي سدنال كدالبرق إن دبددوا ظد م وغدى والعدزم كدالبرق ادي بديعيتي دق
 تفريق  معلم

اكر اأشارة ومن إشارتص اي الحرب كم الم األنمار معنى بص ادازوا بنمدريم يداا 
النوة دتني اأشارة ما ارتص قدامدة مدن ابدت ف الوفدظ مدر المعندى وشدرحص بد ن قدا  

لمعنى الكثير ب يمات ولمحة تد  تويص كما قيد  يو دن يكون الوفظ القوي  مشتم  توى ا
اي مفة الب غة يي لمحة دالة وتوخيص ياا الشرح إنص إشارة المدتكوم إلدى المعداني 
الكثيرة بوفظ يشبص لقوتدص واختمدارل ب شدارة اليدد اد ن المشدير بيددل يشدير داعدة واحددة 

أشدارة مدن اتتبدار إلى دشيات لو تبر تنلا بوفظ  حتاج إلى دلفاظ كثيرة و  بدد ادي ا
محة الد لة وحسن البيان مدر ا ختمدار ألن المشدير بيددل إن لدم يفلدم المشدار إليدص 
معنال ا شارتص معدودة مدن العبدث وكدان النبدي سدل  اأشدارة كمدا كدان سدل  العبدارة 
ويدداا حددرب مددن الب غددة يمتدددح بددص واأشددارة قسددمان قسددم لوسددان وقسددم لويددد ومددن 

العزيددز قولددص وغددي  المددات ا نددص سددبحانص دشددار بلدداتين  شددوايد اأشددارة اددي الكتدداب
الوفظتين إلى انقطاة مدادة المدات مدن نبدر األر  ومطدر السدمات وايداب المدات الداي 
كان حام  توى و ص األر  قب  اأخبار ولو لم يكن كال  لما غدا  المدات ومندص 

كدد  مددا تميدد   قولددص تعددالى وايلددا مددا تشددتليص األنفدد  وتوددا األتددين اددالمل ديلددا المت مدد 
النفددو  إليددص مددن اخددت ف الشددلوا  ومدد ا األتددين اددي اخددت ف المربيددا  لددتعوم دن 

 ب غة ياا الوفظ القوي   دا تبر  تن المعاني
التي   تنحمر تدا ومنص قولص تعالى ا وحى إلى تبدل ما دوحدى ومدن المنظدوم قدو  

ات يعندي قابود  كد  زيير ادي يداا الندوة اد ني لدو لقيتد  اات لندا لكدان لكد  منكدرة لقد
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منكرة بمثولا ومن دمثوة ياا النوة قو  امرهت القي  بعزيم تزز  ا ن يالوا االلم 
دنال  ما دنا  اانظركم تح  قولص دنال  ما دنا  من دنواة الا  ومثودص قولدص ا شدكرن 
غريب نعمتدص حتدى دمدو  واحدوص الفحد  دند  الشد اة إاا يدم نزلدوا تندد المحديق 

ظ كددم تحدد  قولددص واحددوص الفحدد  بعددد إخبددارل ب نددص يشددكر غريددب واعودد  الفعدد  اددالح
يمو  من دمناف المدح وتدر يل احدوص تودى الشدكر وادي قولدص غريدب  نعمتص حتى

نعمتدص غايدة المدددح إا  عد  نعمتددص غريبدة لددم يقدر مثولدا اددي الو دود وكددم تحد  قولددص 
تتلم واعو  الفع  بعد إخبارل بمندز  القدوم تندد المحديق الددا  تودى مدبريم وشد ا

ومددا اددي الدد  مددن تددر يل شدد اتتص تودديلم ومنددص قولددص اددي مددفة الفددر  توددى ييكدد  
يعطي  قب  سؤالص داانين  ري غير كز و  واندي ا ندص دشدار بقولدص دادانين إلدى  مدر 
مدنوف تددو الخيد  المحمددودة والداي يدد  توددى الد  قولدص قبدد  سدؤالص اد ن األاددانين 

ياا كما  الومف ولو تد  يال المحمودة كان  منص تفوا من غير طوب و  حث و
المعاني ب لفاظلا الموحوتة للا  حتا   اي العبارة إلدى دلفداظ كثيدرة وبيد  الشديخ 
مدفي الدددين ادي بديعيتددص يدولي المددوالين مدن  دددوه شدفاتتص موكددا كبيدرا تدددا مدا اددي 
نفوسلم والعميان ما نظموا ياا النوة اي بديعيتلم وبي  الشيخ تدز الددين المومدوي 

يتص ما تشدتلي الدنف  يلدده ادي إشدارتص يعطدي انوندا بد  مدن و  سد م وبيد  اي بديع
 بديعيتي ومن إشارتص اي الحرب كم الم األنمار معنى بص اازوا بنمريم

اكر التوليد توليد نمرتلم يبدو بطوعتص مدا السدبعة الشدلب مدا توليدد رمولدم قود  يداا 
مدن األلفدداظ والمعدداني الندوة دتنددي التوليدد لددي  تحتددص كبيدر دمددر ويدو توددى حددربين 

االاي من األلفاظ تركص دولى من استعمالص ألنص سدرقة ظدايرة ومدا اا  إ  دن النداظم 
يستعاب لفظة من شعر غيرل ايقتحبلا ويحمنلا غير معنايا األو  اي شعرل كقدو  
امرهت القي  اي ومف الفر  وقد دغتدي والطير اي وكناتلا بمن درد قيدد األوابدد 

تمام قيد األوابد انقولدا إلدى المدز  اقدا  للدا منظدر قيدد األوابدد لدم  ييك  ااستعاب دبو
يز  يروح ويمدو اي خفارتص الحب والتوليد من المعداني يدو األ مد  واألسدتر ويدو 
المر  يلنا وال  دن الشاتر ينظر إلى معنى من معاني من تقدمص ويكدون محتا دا 

معنى آخدر كقدو  القطدامي قدد إلى استعمالص اي بي  من قميدة لص ايوردل ويولد منص 
يدر  المت ني بع  حا تدص وقدد يكدون مدر المسدتع   الزلد  وقدا  مدن بعددل ونقدص 

 األلفاظ وزاد تمثي  وتوكيدا وتايي 
امعنى مدر ياا البي  معنى بيد  القطدامي بكمالدص ومعندى ت دزل ندوة التدايي  ومدا 

غدرب مدا سدمع  ادي تقدم اكرل ويو مولد قا  ابن دبي األمبر اي تحريدر التحبيدر د
التوليد قو  بع  الع م ك ن تاارل اي الخد  م ومبسمص الشلي العاب مداد وطدرة 
شعرل ليد  بلديم اد  ت دب إاا سدرق الرقداد اد ن يداا الشداتر ولدد مدن تشدبيص العداار 
بال م وتشبيص الفم بالماد لما وولد من معنال ومعنى تشبيص الطرة بالوي  اكدر سدرقة 

توليد وإغدراب وإدمداج وبيد  الشديخ مدفي الددين الحودي ادي  النوم احم  اي البي 
بديعيتددص توددى يدداا النددوة مددن سددبق   يددره سددوط للددا سددم  و   ديددد مددن األرسددان 
والو م بي  مفي الدين ينا غير مالل لوت ريد وقد تكدرر تويدص يداا النقدد ادي كثيدر 

وياا العيدب سدمال  من األبيا  ا ن بيتص لم يظلر لص معنى إن لم ينشد البي  الاي قبوص
تومات ياا الفن التحمين وي تي الك م تويص اي موحعص ولكدن يدودقبل مدا يكدون ادي 
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البديعيا  ألن المراد من بي  البديعيا  دن يكون بم ردل شايدا توى النوة الماكور 
لي  لص تعوق بما قبوص و  بما بعدل وبي  مفي الدين مولد مدن قدو  دبدي تبدد هللا بدن 

مفوالم ب قب نلد مراح السدوط متعدوب العندان والعميدان مدا نظمدوا الح اج خرق  
ياا النوة اي بديعيتلم وبيد  الشديخ تدز الددين مدا لدي بتوليدد مددحي ادي سدوال يدده 
لمعشر شبلوا اللندي بال وم وبي  تدز الددين يندا مدالل لوت ريدد اد ن حدميرل تابدد 

 إلى النبي ودما قولص
اددي شددرحص دنددص ولدددل مددن قددو  دبددي الطيددب  لمعشددر شددبلوا اللندددي بددال وم ا نددص اكددر

المتنبي االعي  دتق  من قوم رديتلم تما درال من اأحسان تميانا ثم قا  اي الشدرح 
ما شبص السيف بالمقص إ  دتمى قو  ومن دين لنا دن تشبيص السيف بدال وم مولدد مدن 

النبدي بيد  المتنبدي ودلفاظلدا ومعانيلدا ظدايرة لومت مد  وبيد  بدديعيتي دقدو  ايدص تدن 
توليد نمرتلم يبدو بطوعتص ما السبعة الشلب ما توليد رمولم معندى يداا البيد  ولدتدص 
من قو  دبي تمدام والنمدر مدن شدلب األرمداح  معدة بدين الخمدي  تد  ادي السدبعة 
الشلب ولكن اكر التوليد ينا ويو اسم النوة البدديعي مدر النمدرة   تخفدى محاسدنص 

التوليد واكر الرم  ينا توليد اخر وقد  معد  ادي  توى حااق األدب ا نص التوليد اي
مدر ياا البي  وت زل بين التوليدد الداي يدو المدراد مدن التوريدة ادي تسدمية الندوة 
وبين التايي  بقولي بعد تتمة الفابدة ما توليد رمولم وبين مراتاة النظير باكر التوليدد 

الوفددظ والمعنددى  والرمدد  والسددبعة الشددلب والنمددرة و معدد  بددين قسددمي التوليددد اددي
والاي بينلما من توليد المحاسن الظايرة الزابدة توى بي  دبي تمام غير خداف تودى 

 المت م  المنمف وهللا دتوم
اكر الكناية قالوا طوي  ن داد السديف قود  وكدم لندارل دلسدن تكندي تدن الكدرم الكنايدة 

اف تنلددا يددي اأرداف بعينددص تنددد تومددات البيددان وإنمددا تومددات البدددير داددردوا اأرد
والكناية يي دن يريد المتكوم إثبا  معنى من المعاني ا  ياكرل بدالوفظ الموحدوة لدص 
اي الومة ولكن ي يت إلى معنى يو رداص اي الو ود ايومىت إليص وي عوص دلي  تويص 
مثا  ال  قوللم طوي  الن اد كثير الرماد يعنون بال  دنص طويد  القامدة كثيدر القدره 

باكرل الخداص بدص ولكدن تومدووا إليدص بمعندى اخدر يدو رديفدص ادي  اوم ياكروا المراد
الو ود دة تره دن القامدة إاا طالد  طدا  الن داد وإاا كثدر القدره كثدر الرمداد ومدن 
دحسن األمثوة توى ياا النوة قو  الشاتر بعيدة ملوه القدرط دمدا لنواد  دبويدا ودمدا 

يددو بعددد ملددوه القددرط تبددد شددم  وياشددم دراد دن يدداكر طددو   يددديا ادد تى بتابعددص و
ومثوص قو  ليوى األخيوية ومخرق تنص القميص تخالص وسط البيو  مدن الحيدات سدقيما 
كن  تدن اأادراط ادي ال دود بخدرق القمديص ل داب العفداة لدص تندد ازدحداملم تويدص 
ألخا العطات واألبوم اي ياا الباب واألبدة دن يكندي المدتكوم تدن الوفدظ القبديل بدالوفظ 

 الحسن
 د    لدص  ي ال  قولص تعالى كانا ي ك ن الطعام كناية تن الحددث وقولدصوالمع ز ا

وقد داحى بعحكم إلى بع  يريد بال  ما يكون بين الزو ين وتوى ال موة   ت د 
معنى من يال المعاني ادي الكتداب العزيدز إ  بوفدظ الكنايدة ألن المعندى الفداحف متدى 

م معيبا مدن  لدة احدف المعندى وللداا تبر المتكوم تنص بوفظص الموحوة لص كان الك 
تاب قدامة توى امرهت القدي  قولدص امثود  حبودى قدد طرقد  ومرحدر ا لليتلدا تدن 
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اي تمابم محو  إاا ما بكى من تحتلا انمرا  لص بشدق وتحتدي شدقلا لدم يحدو  قدا  
دتندي قدامددة تيددب يداا الشددعر مددن  لددة احدف المعنددى والقددران مندزل تددن الدد  ولددو 

تودى  لمعنال الفاحف لفظ الكناية لسوم من العيب وياا القدر ينتقدداستعار امرؤ القي  
مثوص واي السنة النبوية من الكنايا  ما   يحمدى كقولدص   يحدر العمدا تدن تاتقدص 
كناية تن الحرب دو كثرة السفر وحكدى ابنرالمعتدز دن العدرب كاند  تقدو  لمدن بدص 

عمددا ومددن نخددوة دبنددص دندد  تحدد  العمددا ودنشددد زو دد  زوج مددالل لكنددص تحدد  ال
العرب وغيرتلم كان  كندايتلم تدن حرابدر النسدات بدالبي  وقدد  دات القدران العزيدز 
بال  اقا  سبحانص ك نلن بي  مكنون وقا  امرؤ القي  ادي معوقتدص وبيحدة خددر   
يرام خباؤيا تمتع  من للواتلا غير مع   دي بيحة خدر يعني امدردة كالبيحدة ادي 

ا ومن لطابف الكنايدا  قدو  بعد  العدرب د  يدا نخودة ميانتلا  يرام خباؤيا لعزتل
 من اا  ترق توي  ورحمة هللا الس م

س ل  النا  تن  اخبروني يناة اا  تكريص الكرام ولدي  بمدا دحد  هللا بد   إاا يدو 
لم يخالطص الحرام ا ن ياا الشاتر كنى بالنخودة تدن المدردة وباللنداة تدن الرادث اد ن 

  الدد  ودمددا الكنايددة بالنخوددة تددن المددردة امددن دلطددف العددرب كاندد  تكنددي بلددا تددن مثدد
الكنايا  وبي  الشيخ مفي الدين الحوي اي بديعيتص تن الكناية قولص ك  طويد  ن داد 
السدديف يطربددص وقددر المددوارم كاألوتددار والددنمم والعميددان مددا نظمددوا يدداا النددوة اددي 

  كنايددة بدديعيتلم وبيد  الشديخ تددز الددين المومدوي داة كثيدر رمدداد القددر إن ومدف
بطنلا والظلر بالدسم قدو  الشديخ تدز الددين كثيدر رمداد القددر معودوم دندص دراد بدال  
الكددرم ودمددا تتمددة البيدد  االدسددم الظدداير مددن القدددر اددي ظايريددا تعااددص الددنف  ولفظددة 
الدسم سااوة بعيدة تدن حشدمة األلفداظ وبيد  بدديعيتي قدالوا طويد  ن داد السديف قود  

م تقددم القدو  إن الندا  كندوا بطدو  الن داد تدن طدو  وكم لنارل دلسن تكني تن الكر
القامددة وبكثددرة الرمدداد تددن كثددرة القددره ولكددن الكنايددة ب لسددن النددار تددن كثددرة الكددرم 
والقره   تخفى استعارتلا التي كاد  تقوم مقام الحقيقة من المحاسدن الظدايرة وهللا 

 دتوم بالمواب
يص موتبم ياا النوة دتني ال مدر اكر ال مر ادابص وتطايال ورداتص س ية حمن  مر ا

يو دن ي مر المتكوم بين شيبين ا كثر اي حكم واحد كقولص تعالى الما  والبنون زيندة 
الحياة الدنيا  مر سبحانص وتعالى الما  والبنون اي الزيندة ومندص قولدص تعدالى الشدم  
والقمددر بحسددبان والددن م والشدد ر يسدد دان ا مددر بددين الشددم  والقمددر اددي الحسددبان 

مر بين الن م والش ر اي الس ود ومنص قولص من دمبل امندا ادي سدربص معاادا ادي و 
بدنددص ويددروه اددي  سدددل تندددل قددو  يومددص اك نمددا حيددز  لددص الدددنيا بحددااايريا ا مددر 
األمن ومعاااة البدن وقو  اليدوم ادي حدوز الددنيا بحدااايريا ويدي الندواحي والواحدد 

ال ددة مفسددة لومدرت دي مفسددة ا مدر حااار ومنص قو  الشاتر إن الشباب والفراغ و
بين الشباب والفراغ وال دة اي المفسدة وبيد  الشديخ مدفي الددين الحودي ادي ال مدر 
قولص آراؤل وتطايال ونقمتص وتفول رحمة لونا  كولم وبيد  العميدان ادي بدديعيتلم قدد 

 دحرز السبق واأحسان اي نسق والعوم والحوم قب  الدر  لوحوم
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ن لوفم  والفح  واأللطاف منص يره والعوم والحوم  مدر غيدر وبي  الشيخ تز الدي
منخددرم قودد  حشددو لفظددة يددره اددي بيدد  المومددوي دايددب طدد وة ا نسدد ام وبيدد  

 بديعيتي ادابص وتطايال ورداتص س ية حمن  مر ايص موتبم
اكر السوب واأي اب إي ابص بالعطايا لي  يسوبص ويسوب المن منص سدوب محتشدم يداا 

مددن  سددوب واأي دداب اكددر ابددن دبددي األمددبر اددي تحريددر التحبيددر دنددصالنددوة دتنددي ال
مستخر اتص ولكن ردي  ألبي ي   العسكري تقريرا حسنا توى يداا الندوة ويدو دن 
يبني المتكوم ك مص توى نفي شيت من  لة وإثباتص من  لة دخره والاي قدررل ابدن 

ايلدا غيدرل اينفيلدا دبي األمبر يو دن يقمد المادح إاراد ممدوحدص بمدفة   يشدركص 
اي دو  ك مص تن  مير النا  ويثبتلا لممدوحص بعدد الد  كقدو  الخنسدات ادي دخيلدا 
وما بومد  كدف امدرهت متطداو  مدن الم دد إ  والداي نود  دطدو  و  بودم الملددون 
لونا  مدحة وإن دطنبوا إ  الاي اي  داح  قا  الشيخ زكي الددين بدن دبدي األمدبر 

توى دنلا مفعو  بص وما ينا دبوم وتودى يدال الروايدة رسدمنا ويروه متناو  ونمبلا 
ياا الشايد ودخا دبو نوا  معنى البي  الثاني ولكن لم يتمكن منص إ  اي بيتدين ومدر 
ال  قمر تنص تقميرا زابدا اقا  إاا نحن دثنينا توي  بمالل ا ن  كمدا نثندي وادوق 

ا ن  الاي نعني ياا كودص تدين الاي نثني وإن  ر  األلفاظ منا بمدحة لمير  إنسانا 
ك م الخنسات ولكن ااتص وإن دطنبوا اي بي  الخنسات وقوللا ومدا بودم الملددون وكد  
يال المبالما  قمر تنلا دبدو ندوا  والفدرق بدين ا ند  الداي نعندي وبدين الداي ايد  
داحدد  ظدداير ودتظددم الشددوايد توددى يدداا النددوة قولددص تعددالى ادد  تقدد  للمددا دف و  

 للما قو  كريما ومنص قو  امرهت القي تنلريما وق  
يحيم الحشا   يم  الكف خمريا ويم  منلا ك  ح   ودمو  وبي  الشديخ مدفي 
الدين اي بديعيتص توى ياا الندوة دغدر   يمندر الدرا وين مدا طوبدوا ويمندر ال دار مدن 
حيم ومن حرم والعميان ما نظمدوا يداا الندوة ادي بدديعيتلم وبيد  الشديخ تدز الددين 

لص لم يندف امدا ب ي داب المدديل اتدى إ  وتاقدد  ايدص الددير بالسدوم وبيد  بدديعيتي قو
 إي ابص بالعطايا لي  يسوبص ويسوب المن منص سوب محتشم

اكر التقسيم يدال تقسيمص حالي بص موح  حيا وميتدا ومبعوثدا مدر األمدم التقسديم دو  
 مددط ح دبددواب قدامددة ويددي اددي الومددة ممدددر قسددم  الشدديت إاا  زدتددص واددي ا

اختوف  ايص العبارا  والك  را ر إلى مقمود واحد ويدو اكدر متعددد ثدم إحدااة مدا 
لكدد  إليددص توددى التعيددين ليخددرج الوددف والنشددر يددال تبددارة مدداحب التوخدديص واكددر 
بعحلا اي اأيحاح وقا  السكاكي يدو دن يداكر المدتكوم شديبا اا  دزدين دو دكثدر ثدم 

تندل ومنلم مدن قدا  يدو دن يريدد المدتكوم  يحيف إلى ك  واحد من د زابص ما يو لص
متعددددا دو مددا يددو اددي حكددم المتعدددد ثددم يدداكر لكدد  واحددد مددن المتعددددا  حكمددص توددى 
التعيددين وتع بنددي ب غددة زكددي الدددين بددن دبددي األمددبر ا نددص قددا  التقسدديم تبددارة تددن 
كم استيفات المتكوم دقسام المعنى الاي يو آخا ايص ومث  ال  قولص تعالى يو الداي يدري

البرق خواا وطمعا لي  اي رؤية غير الخوف مدن المدواتق والطمدر ادي األمطدار 
و  ثالددث للدداين القسددمين ومددن لطيددف مددا وقددر اددي يددال ال موددة مددن الب غددة تقددديم 
الخددوف توددى الطمددر إا كاندد  المددواتق   يحمدد  ايلددا المطددر اددي دو  برقددة و  

كداب وللداا كاند  العدرب تعددد يحمد  إ  بعدد تدواتر البرقدا  اد ن تواتريددا   يكداد ي
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سبعين برقة ثم تنت ر ا  تخطىت الميث والك  وإلى ياا المعنى دشار المتنبي بقولدص 
 وقد درد الميال بمير ياد سوه تدي للا برق الممام

اومدا كددان األمددر المخدوف مددن البددرق يقددر ادي دو  برقددة دتددى اكدر الخددوف اددي ا يددة 
نما يقر من البرق بعد األمر المخوف دتى اكر الكريمة دو  ولما كان األمر المطمر إ

الطمر اي ا ية الكريمة ثانيا ليكون الطمدر ناسدخا لوخدوف لم ديت الفدرج بعدد الشددة 
ومنددص قولددص تعددالى الدداين يدداكرون هللا قيامددا وقعددودا وتوددى  نددوبلم ااسددتوا  ا يددة 

ين امدطفينا الكريمة  مير الليبا  الممكنا  ومنص قولدص تعدالى ثدم دورثندا الكتداب الدا
من تبادنا امنلم ظالم لنفسص ومنلم مقتمد ومنلم سابق بالخيرا  ب ان هللا ااسدتوا  
ا ية الكريمة  مير األقسام التدي يمكدن و وديدا اد ن العدالم  ميعدص   يخودو مدن يدال 
األقسددام الث ثددة ومنددص قولددص تعددالى لددص مددا بددين ديدددينا ومددا خوفنددا ومددا بددين الدد  اا يددة 

ألقسدددام الزمدددان الث ثدددة و  رابدددر للدددا والمدددراد الحدددا  والماحدددي الشدددريفة  امعدددة 
والمستقب  اوص ما بين ديدينا المراد بص المستقب  وما خوفنا المراد بص الماحي ومدا بدين 
ال  الحا  واي الحديث النبوي قولص مدا لد  مدن مالد  إ  مدا دكود  ا انيد  دو لبسد  

مد ة كدان مسدوما ومدن اتدى الزكداة ا بوي  دو تمدق  ا بقيد  ومندص قولدص مدن دقدام ال
كان محسنا ومن شلد دن   إلص إ  هللا كان مخومدا ا ندص مدووا  هللا تويدص اسدتوتب 
الومف الاي من الدر ا  العويا والوسطى والسفوى ومنص قو  تودي بدن دبدي طالدب 
كرم هللا و لص دنعم توى من شب  تكن دميرل واستمن تمن شب  تكن نظيدرل واحدت  

اأنسدان بدين  تكن دسيرل ا نص اسدتوتب دقسدام الددر ا  ودقسدام دحدوا  إلى من شب 
الفحدد  والكفدداف والددنقص ويحكددى دن بعدد  واددود العددرب قدددم توددى تمددر بددن تبددد 
العزيددز رحددي هللا تنددص وكددان ادديلم شدداب اقددام وتقدددم اددي الم ودد  وقددا  يددا دميددر 

  العظدم وادي المؤمنين دمابتنا سنون سنة دااب  الشحم وسنة دكو  الوحم وسدنة دنقد
ديديكم احو  دموا  ا ن كان  لنا   تمنعونا وإن كاند  ا افرقويدا تودى تبدادل وإن 
كان  لكم اتمدقوا إن هللا ي زي المتمددقين قدا  تمدر بدن تبدد العزيدز مدا تدر  لندا 
األترابي اي واحدة تارا ووقف دترابي توى حوقة الحسن البمدري اقدا  رحدم هللا 

مددن كفدداف دو اثددر مددن قددو  قددا  الحسددن مددا تددر   مددن تمدددق مددن احددوص دو واسددى
 األترابي اي واحدة تارا

ومن الدنظم قدو  زييدر بدن دبدي سدومى ادي معوقتدص ودتودم مدا ادي اليدوم واألمد  قبودص 
ولكنني تن توم ما اي غد تم ونقد  دبدو ندوا   دد زييدر إلدى اللدز  اقدا  دمدر غدد 

 ن يومدد  اا ابدداكر دند  منددص ادي لددب  ودمدد  قدد اددا  االدص تددن دمدد  ا نمدا الشدد ن شد
الشم  بابنة الشم  وقا  ابن حيو  ود اد اي تقسيمص ثمانية لم يفترقن  ميعلا ا  
ااترقدد  مددا اب تددن ندداظر شددقر حددمير  والتقددوه وكفدد  والنددده ولفظدد  والمعنددى 
وسديف  والنمدر ومندص قددو  الشديخ شدرف الددين تمددر بدن الفدار  قدد  هللا روحددص 

د دد  تندددي ب ومدداالا توددم مددفات و  مددات يقولددون لددي مددفلا ا ندد  بومددفلا خبيددر 
ولطف و  يوه ونور و  ندار وروح و   سدم ودنشدد سديبويص بيتدا بدديعا تودى يداا 
الباب ويو قولص اقا  اريق القوم   واريقلم نعم واريق ديمن هللا ما نددري ويع بندي 
 قو  الحماسي اي ياا الباب ويبلا كشيت لم يكن دو كندازح تدن الددار دو مدن غيبتدص
المقابر ويع بني قو  دبي تمام اي م وسي دحرق بالنار موى للا حيا وكان وقوديا 
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ميتا ويدخولا مر الف ار ومنص قو  تمرو بن األيتم اشربا ما شربتما الاي  مدن قتيد  
دو يارب دو دسير وبي  مفي الدين م خوا من قو  تمدرو بدن األيدتم داندى  يدوف 

 ومنلزم العدا غزوا اوس  تره سوه قتي  وم سور
من اي  دنموص ادابم والاي لومزن لدم يددم  وبي  العميان اي بديعيتلم غيثان دما الاي

وبي  الشيخ تز الدين تقسيمص الدير يوما دمسص كمد اي الحوم وال ود واأيفدات لودامم 
قو  قد تقدم شدرح يداا الندوة وتقدرر دن ا ثندين ادي التقسديم   يمكدن دن يكدون للمدا 

ي وز دن يكون للا رابر وقد تقدم ادي ا ثندين قولدص تعدالى يدو الداي ثالث والث ثة   
يريكم البرق خواا وطمعا ولي  اي رؤية البرق إ  الخدوف مدن المدواتق والطمدر 
اي المطر وتقدم اي تقسيم الث ثة قو  النبي لي  ل  من مال  إ  ما دكو  ا اني  دو 

ثدة ورديد  بداب الزيدادة ادي بيد  لبس  ا بوي  دو تمدق  ا بقي  و  رابر للال الث 
الشيخ تز الدين مفتوحا ا نص يحتمد  الحودم وال دود وإيفدات الدامم والشد اتة والمدبر 
والقناتة والدين ويوم  را وتقدم دن بي  مفي الدين الحودي مد خوا مدن بيد  تمدرو 
بن األيتم إشربا ما شربتما الاي  من قتي  دو يارب دو دسير الدال الث ثدة   تحتمد  

بعا وكال  بي  مفي الدين ا نص م خوا من ينا وبي  بديعيتي دقو  ايص تدن النبدي را
يددال تقسدديمص حددالي بددص مددوح  حيددا وميتدا ومبعوثددا مددر األمددم ويددال الث ثددة ديحددا   
يمكن دن يكون للا رابر وياا النوة لي  اي تحميوص توى واحعص مشقة زابدة تودى 

والداي دقولدص إندص لدم تحدق تويدص المسدال  حااق األدب   سيما مث  الشيخ تز الددين 
 التورية اي تسمية النوة وهللا دتوم إ  بالتزام

اكر اأي از دو ز وس  دو  األبيا  تدن مددح ايدص وسد  مكدة يدا قامدد الحدرم يداا 
النوة دتني اأي از اتتن  بص امحات العرب وبوماؤيا كثيرا ا نلم كانوا إاا قمددوا 

بواحدديا تدن دلفداظ كثيدرة كد دوا  ا سدتفلام والشدروط  اأي از دتوا ب لفداظ اسدتمنوا
وغيددر الدد  اقولدد  ديددن زيددد ممددن تددن قولدد  دزيددد اددي الدددار دم اددي المسدد د إلددى دن 
تستقري  مير األماكن وقول  مدن يقدم دقدم معدص ممدن تدن إن يقدم زيدد دو تمدرو دقدم 

العدرب معص وما بالدار من دحد ممن تن قول  لي  ايلا زيد و  تمرو امالدب كد م 
مدن الكد م ب قد  تبدارة ويداا الندوة  مبني توى اأي داز وا ختمدار وددات المقمدود

توى حربين إي از قمر وإي از حاف ا ي از القمر اختمار األلفاظ ويدو كقولدص 
تعالى ولكم اي القماص حياة الاا الوفظ الو يز المع ز المختمر غاية اي اأي از 

ق وحسن البيان واأبداة ومنص قولص تعالى إن هللا واأيحاح واأشارة والكناية والطبا
ي مر بالعد  واأحسان وإيتات اي القربى وينلى تن الفحشات والمنكر والبمي يعظكم 
لعوكم تاكرون وتظ اي ال  ب لطف موتظة واكدر بد لطف تداكرة واسدتوتب  ميدر 

ليم دقسدام المعدروف والمنكددر ودتدى بالطبدداق الوفظدي والمعندوي وحسددن النسدق والتسدد
وحسددن البيددان واأي دداز وابددت ف الوفددظ ومعنددال والمسدداواة ومددحة المقابوددة وتمكددين 
الفامدوة ومددن الد  قددو  الشداتر يددا ديلددا المتحودي دون شدديمتص إن التخودق يدد تي دونددص 

 الخوق
وإي از الحاف تبارة تن حاف بع  لفظص لد لدة البداقي تويدص كقولدص تعدالى وسدب  

شاتر وردي  زو   اي الوغى متقودا سيفا ورمحا دي القرية التي كنا ايلا وكقو  ال
ومعتق  رمحا ومثوص قو  الشاتر توفتلا تبنا ومات باردا دي وسقتلا مات بداردا وبيد  
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الشدديخ مددفي الدددين اددي بديعيتددص توددى اأي دداز واسددتخدم المددو  ينلددال ويدد مرل بعددزم 
ندص مدا تحتدص ممتنم اي زي ممترم تقديرل بعزم ر   ممتنم ومثودص ادي زي ممتدرم ولك

ما نظموا ياا النوة ادي بدديعيتلم وقدو  الشديخ  اي ب غة اأي از كبير دمر والعميان
تز الدين وس  زمان  توف الكتب راوية إي از معنى طوي  الاكر مرتسم الشيخ تز 
الددين إي دازل وسد  زماند  دي ديدد  زماند  ودمدا بقيدة البيد  ادد  دالدم لدص معندى ادد ن 

مدح النبي ماف اي دثر األبيا  التي قبوص ودمدا روايدة الكتدب البي  الاي قبوص متعوق ب
أي دداز يدداا المعنددى الطويدد  المرتسددم ا نددص نددوة مددن المعميددا  وهللا توددم ودمددا بيدد  
بدديعيتي الدو قدولي تدن النبدي دو دز وسدد  دو  األبيدا  تدن مددح ايدص وسد  مكدة يددا 

ير البويم المريدب ادي قامد الحرم الحمير اي لفظة ايص تابد إلى النبي واأي از البد
إشدارة إلدى دو  بيد  وحدر لوندا  واأي داز الثداني ادي  قولي وس  دو  األبيا  ا نص

قددولي وسدد  مكددة دي وسدد  ديدد  مكددة الدداا البيدد  المبددار  ايددص إي ددازان بويمددان وايددص 
التورية بتسمية النوة وايص المناسبة البديعة بين مكة والبي  والحرم ومراتاة النظيدر 

ي از والمدح إوتا  واي األبيا  تورية دخره ونوة التمكين ادي القاايدة ديحا بين اأ
 ظاير

اكر المشاركة بالح ر سداد اد  ندد يشداركص ح در الكتداب المبدين الواحدل الوقدم يداا 
وابدن دبدي األمدبر ث ثدة دقسدام قسدمان منلدا  النوة دتني ا شترا   عوص ابدن رشديق

ن يدد تي الندداظم اددي بيتددص بوفظددة مددن العيددوب والسددرقا  وقسددم مددن المحاسددن ويددو د
مشتركة بين معنيين اشتراكا دمويا دو ارتيا ايسدبق ايدن سدامعلا إلدى المعندى الداي 
لم يردل الناظم ايد تي ادي آخدر البيد  بمدا يؤكدد دن المقمدود غيدر مدا تويمدص السدامر 
كقو  كثير تزة ودند  الداي حببد  كد  قمديرة إلدي ولدم تعودم بداا  القمدابر تنيد  

ا  ولددم درد قمددار الخطددا شددر النسددات الحبدداتر ا نددص دثبدد  اددي البيدد  قمدديرا  الح دد
الثدداني مددا دزا  بددص ويددم السددامر مددن دنددص دراد القمددار مطوقددا وقددد يوتددب  ا شددترا  
بالتوييم توى من   يحققص والفرق بينلما دن ا شترا    يكون إ  بالوفظة المشتركة 

دو تددايي  والفددرق بينددص وبددين والتددوييم يكددون بلددا وبميريددا مددن تحريددف دو تمددحيف 
اأيحدداح دن اأيحدداح اددي المعدداني خامددة   تعوددق لددص باأللفدداظ ويدداا نددوة اشددترا  
الوفظة وبي  الشيخ مفي الدين توى ياا النوة قولدص شديب المفدارق يدروه الحدرب 

 من دملم اوابب البي  بي  اللند   الومم
لتي ترشل بلدا  اندب السديوف ياا البي  ا شترا  ايص بين البي  اوو  بي  اللند ا

باكر اللند لسبق اين السامر إلى دنص دراد الداوابب البدي  ولكدن بيد  الشديخ مدفي 
الدددين لددم يخدد  مددن بعدد  تقددادة والعميددان مددا نظمددوا يدداا النددوة اددي بددديعيتلم وبيدد  
الشيخ تز الدين الموموي ولومزالة تسدويم بدص اشدترك  مدر التدي يدي ترتدى ندر   

ول دن يعد من باب اأشارة اي ال نا  المعنوي اد ن الشديخ تدز الظوم ياا البي  يم
الدين دحمر دحد الركنين ودظلر اةخر وياا حدد  ندا  اأشدارة مدن المعندوي ا ندص 
اكر المزالة اي دو  البي  ودحمر المزالدة الشمسدية ادي الشدطر الثداني ويداا الندوة 

ظة المزالة واكدر معلدا تقدم تقريرل ولو مرح الشيخ تز الدين اي الشطر الثاني بوف
اأشددراق والنددور بحيددث يزيدد  ويددم السددامر دن المددراد المزالددة الوحشددية ويتحقددق دن 
المراد المزالة الشمسية دو بالعك  كان نوة ا شترا  اي بيتص خالما مر ما ايص من 
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ويدو دن كد  مدن المدزالتين سدوم تودى النبدي ولكندص دظلدر لفدظ المزالدة الثانيدة  النظدر
ار  ناسدا معنويدا ولعمدري إندص دحسدن مدن بيتدص الداي استشدلد ايدص تودى اتحتم دنص م

ال نا  المعنوي اي دو  بديعيتص وكاار نعدم اأحسدان ادي تدا  كظومدة الويد  تدن اا 
المعنوي تمي ا نص دظلر اي دو  البي  لفظة كاار والوي  يسمى كاارا ا حمر لفظدة 

تودى ندوة ا شدترا  يسدتحق  كداار الداي يدو الويد  وتداا إن بيتدص الداي نظمدص شدايدا
ال نا  المعنوي استحقاقا اوقيا ويو دس م مدن يداا البيد  ودرق لومعندى ودوقدر ادي 
األسماة وبي  بديعيتي دقو  ايص تن النبي بالح ر ساد ا  ند يشداركص ح در الكتداب 
المبين الواحل الوقم يداا البيد  ي دب دن يعتمدد تويدص ادي يداا الندوة و  يخفدى تودى 

السويم مدا ادي تركيبدص والعميدان مدا نظمدول ادي بدديعيتلم وبيد  تدز الددين دي  الاوق 
تقرر دن ال نا  المعنوي احق بص واشترا  بيتي اي لفظة الح ر ا ني قو  ادي دو  
بيتددي بددالح ر سدداد ويددال الوفظددة مشددتركة بددين العقدد  وسددورة الح ددر اومددا قودد  اددي 

امر وتودم المدراد وترشدل الشطر الثداني ح در الكتداب المبدين زا  ا لتبدا  تدن السد
 تندل  انب السورة المنزلة توى الممدوح ايص

اكر التمرير تمرير دبواب تدن يوم بعثلم يوقال بالفتل قب  الندا  كولدم يداا الندوة 
 دزت ادي مددر البيد  وآخدر  دزت ادي  دتني التمرير يو تبدارة تدن اسدتوات آخدر

ر القمددابد واددي ت ددزل اددي الددوزن والددروي واأتددراب ويددو دليددق مددا يكددون بمطددال
وسطلا ربما تم ص األاواق واألسماة وياا وقر اي معوقة امرهت القي  ا ندص مدرة 
المطور بقولص قفا نب  من اكره حبيب ومنز  بسقط الووه بين الدخو  احوم  وقا  
اي دثنات يال القميدة د  ديلا الوي  الطوي  د  ان   بمبل وما اأمباح مند  ب مثد  

لدي  ادي ندوة التمدرير كبيدر دمدر حتدى يعدد مدن دندواة البددير قو  وتوى ك  تقدير 
ولكددن القددوم كومددا تمددالوا اددي الددرخص رغبددوا اددي الكثددرة وبيدد  الشدديخ مددفي الدددين 

والعميدان مدا نظمدول  الحوي  قايم بكمداة تندد كدريم تودى ال سدوم دروة مدن قودوبلم
حددد وبيدد  الشدديخ تددز الدددين المومددوي   زا  بالعزمددا  العددز واللمددم يمددرة ال

 بالتشطير اي القمم
وبي  بديعيتي دشير ايدص إلدى النبدي تمدرير دبدواب تددن يدوم بعدثلم يوقدال بدالفتل قبد  
النددا  كولددم دنظددر ديلددا المت مدد  المنمددف إلددى بدددير التوريددة وترشدديحلا تنددد اكددر 
األبواب بالفتل يو اتوح اي ياا الباب مر سلولة التركيب وحسدن ا نسد ام وتمكدين 

 القااية
ترا  ا  اتترا  توينا اي محبتص ويو الشفير ومدن ير دول يعتمدم يداا اكر ا ت

النوة دتني ا تترا  يو تبدارة تدن  مودة تعتدر  بدين الك مدين تفيدد زيدادة ادي 
معنى غر  المتكوم ومنلم مدن سدمال الحشدو وقدالوا ادي القبدو  مندص حشدو الودوزين  

ادة اددي غددر  ولددي  بمددحيل والفددرق بينلمددا ظدداير ويددو دن ا تتددرا  يفيددد زيدد
المدددتكوم والنددداظم والحشدددو إنمدددا يددد تي أقامدددة الدددوزن   غيدددر وادددي ا تتدددرا  مدددن 
المحاسن المكموة المعاني المقمودة ما يتميز بص توى دندواة كثيدرة ومدن مع دزل ادي 
القران ا ن لم تفعووا ولن تفعووا ااتقوا النار التي وقوديا النا  والح ارة ومندص قولدص 

ر الن دوم وإندص لقسدم لدو تعومدون تظديم ومدن الشدوايد الشدعرية تعالى ا  دقسم بمواقد
قو  بعحلم إن الثمانين وبومتلا قد دحو د  سدمعي إلدى تر مدان اقولدص وبومتلدا مدن 
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ا تتراحددا  التددي زاد  المعنددى اابدددة اددي غددر  الشدداتر ويددو الدددتات لومخاطددب 
مددن دنفددا ودمثوتددص كثيددرة وبيدد  الشدديخ مددفي الدددين الحوددي يقددو  ايددص تددن النبددي ادد ن 

 الرحمن دتوتص ودن  اا  لديص ال ار لم يحم
اقولددص ودندد  اا  يددو ا تتددرا  بعينددص ا نددص زاد المعنددى وسددمال قدامددة التفاتددا ويددو 
قريب والعميان ما نظمول وبي  الشيخ تز الدين اد  اتتدرا  تويندا ادي السدؤا  بدص 

يددو دتنددي الرسددو  لكددي نن ددو مددن الحددرم اقددو  الشدديخ تددز الدددين دتنددي الرسددو  
ا تتدرا  الدداي درادل وبيد  بددديعيتي دقدو  ايددص تدن النبددي اد  اتتددرا  تويندا اددي 
محبتدددص ويدددو الشدددفير ومدددن ير دددول يعتمدددم اقدددولي بدددين الك مدددين يدددو الشدددفير يدددو 
ا تتددرا  البدددير المددتمكن ادد ن اددي قددو  تددز الدددين دتنددي الرسددو  ركددة تددد  توددى 

 نا يد  توى حدعف حعف التركيب وكال  قو  الشاتر اي مخوص مديحص دتني ا
رويتص وقوة تمراص ا نلم تدوا الد  مدن المخدالص الواييدة ولدم ي دنل إليدص إ  تدوام 

 دي  األدب ومث  الشيخ تز الدين ينتقد تويص ال  وهللا دتوم
اكر الر وة وما لنا من ر وة تن حمال بوى لنا ر وة تدن األوطدان والحشدم يداا 

ي   العسكري وسمال بعحدلم اسدتدراكا النوة دتني الر وة اكرل ابن المعتز ودبو 
واتتراحدددا ولدددي  بمدددحيل قدددا  القاحدددي  ددد   الددددين القزويندددي ادددي التوخددديص 
واأيحاح يو العود توى الك م السابق بالنق  لنكتة كقو  زييدر قدف بالدديار التدي 
لم يعفلا القدم بوى وغيريا األرواح والدديم والنكتدة ايدص ك ندص لمدا وقدف بالدديار ترتدص 

ي  بلا تن رؤية ما حم  للا مدن الميدر اقدا  لدم يعفلدا القددم ثدم ر در إلدى روتة ا
تقوص وتحقدق مدا يدي تويدص مدن الددرو  اقدا  بودى تفد  وتويدص بيد  الحماسدة دلدي  
قوي  نظرة إن نظرتلا إلي  وك  لي  مند  قويد  ويع بندي يندا قدو  دبدي البيددات ومدا 

تندد  النمدر ودمدا مدن سدمى لي انتمار إن غدا الدير  ابرا توي بوى إن كان مدن 
ياا النوة استدراكا واتتراحا اتسميتص غيدر مدحيحة والداي دقدو  إن يداا الر دوة 
  اددرق ايددص بددين السددوب واأي دداب وقددد تقدددم قددو  دبددي يدد   العسددكري إن السددوب 

 واأي اب يو دن يبني المتكوم ك مص توى نفي شيت من  لة وإثباتص من  لة
ين الر وة يو العود توى الك م السابق بالنق  وك  دخره وقا  القاحي     الد

من التقريرين  بق بالنوتين ولومت م  دن ينظدر ادي الد  ليحسدن اوقدص وبيد  الشديخ 
مفي الدين الحوي دطوتلا حمن تقميري اقام بلا تداري وييلدا  إن العدار لدم يقدم 

ي وبيد  وبي  العميان قووا ببدر افودوا غدرب شدانبلم بدص ومدا قد   مدر بالرسدو  حمد
الشيخ تز الدين رم  الر وة تن األمداح دنظملا سدوه مدديل سدديد القدو  محتدرم 
قو  لي  اي بي  الشيخ تز الدين ر وة إ  تن حشمة األلفاظ واخامتلدا ادي مدديل 
النبي ا ن قولص سديد القو  دون من دنز  هللا القرآن اي دومدااص ويع بندي قدو  ابدن 

ت اليوم مادحة من بعد ما مدح  حم تنزيد  وديحدا نباتة اي  ميتص مااا تسى الشعرا
ا نص كان ي ب توى الشيخ تز الددين دن يقدو  ادي الندوة البدديعي الداي يدو الر دوة 
ر ع  تن األمداح حتى يمل النق  اي الشطر الثاني وإنما قا  رمد  ك ندص يدره 
بي دن ير ر وتوى ال موة االبي  قامر من ك  و ص وبي  بديعيتي دشير ايص إلى الن

بقولي وما لنا من ر وة تن حمال بوى لنا ر وة من األوطان والحشم ياا البي  لدم 
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يحت  إلى إط ق تنان القوم اي ميادين الطرو  بومف ما ايص من المحاسدن إا ادي 
 مدح دي  الاوق من تومات ياا الفن ما يمني تن ال  وهللا دتوم

مداد المدخر ادي األكدم يداا اكر الترتيب ترتب الحيوانا  السد م لدص والنبد  حتدى  
الندوة دتنددي الترتيددب مددن اسدتخرا ا  التيفاشددي اكددرل اددي كتابدص وسددمال بلدداا ا سددم 
وقا  يدو دن ي دنل الشداتر إلدى دومداف شدتى ادي موحدوة واحدد دو ادي بيد  ومدا 
بعدل توى الترتيب ويكون ترتيبلدا ادي الخوقدة الطبيعيدة و  يددخ  النداظم ايلدا ومدفا 

اي الاين دو اي العيان كقو  مسوم بن الوليد ييفات اي ارتلدا زابدا تما يو د تومص 
ليدد  توددى قمددر توددى قحدديب توددى حقددف النقددا الدددي  ادد ن األومدداف األربعددة توددى 
ترتيب خوقة اأنسدان مدن األتودى إلدى األسدف  وبيد  مدفي الددين الحودي كالندار مندص 
ريدداح المددو  إن تمددف  روه مددره مابددة در  الددوغى بدددم ترتيددب بيدد  مددفي 

دين توى العنامراألربعة ويي المات والنار واللدوات والتدراب والعميدان مدا نظمدوا ال
ياا النوة اي بديعيتلم وبي  الشيخ تدز الددين لدص الم بد  واأنسدان د معلدم وال دن 

 والوحف اي الترتيب كالخدم
يدداا البيدد  اكددر الشدديخ تددز الدددين اددي شددرحص دنددص توددى ترتيددب المخووقددا  الم بدد  

والددوحف ولكددن وحددر يدداا الترتيددب غيددر منددتظم توددى مددا قددررل واأندد  وال ددن 
التيفاشي وبي  بديعيتي دقو  ايص تن النبي ترتب الحيواندا  السد م لدص والنبد  حتدى 
 مدداد المددخر اددي األكددم معوددوم دن المو ددودا  ث ثددة ويددي حيددوان ونبددا  و مدداد 

 سدم ندام خدرج والث ثة توى ترتيب خوقة اأنسان مدن األتودى إلدى األسدف  اد اا قوندا 
ال ماد أنص   ينمو وإاا قونا  سم نام متحر  ب رادتص خرج النبا  وإاا قونا  سم ندام 
متحددر  ب رادتددص ندداطق خددرج بدداقي الحيددوان وبقددي اأنسددان ويدداا حدددل وهللا دتوددم 

 بالمواب
اكر ا شتقاق محمد دحمدد المحمدود مبعثدص كد  مدن الحمدد تبيدين اشدتقاقلم يداا الندوة 

ق استخر ص اأمام دبو ي   العسكري واكرل اي آخر دنواة البدير من دتني ا شتقا
كتابص المعدروف بالمدناتتين وترادص بد ن قدا  يدو دن يشدتق المدتكوم مدن ا سدم العودم 
معنى اي غر  يقمدل من مدح دو ي ات دو غيرل كقدو  ابدن دريدد ادي نفطويدص لدو 

قص هللا بنمف اسمص ومير دوحي النحو إلى نفطويص ما كان ياا العوم يعزه إليص دحر
الباقي مياحا تويص وياا النوة ما اكرل القاحي     الدين القزويني ادي التوخديص 
و  اي اأيحاح و  اكرل الشلاب محمود اي حسن التوس  و  نظمتدص العميدان و  
غيريم من دمحاب البديعيا  غير الشيخ مفي الدين الحوي وبي  بديعيتص التي اكر 

سبعين كتابا قولص لم يوق مرحب منص مرحبا ورده حد اسدمص تندد يدد  دنص  معلا من
الحمن واألطم الشيخ مفي الدين اشتق من اسم مرحب الترحاب حتى يقابوص بحدل 

 وياا يو المر  الاي درادل الناظم وبي  الشيخ تز الدين اي المعارحة قولص
مدم يداا البيد  يشدق ميم وحا اي اشتقاق ا سم محو تدا والمديم والددا  مدد الخيدر ل 

توي دن دشرح اشتقاقص وداكر ما ايص من التعسف والزيادة وتدم القبو  لوت ريد ا ندص 
دراد دن يمشي توى طريق ابن دريد اي ا شتقاق اوم ي   بميدر الشدقاق ومدا اا  إ  
دن اسم نفطوبة سداسي قسمص الناظم اي ا شتقاق نمدفين  عد  النمدف األو  نفطدا 

يدداا ا شددتقاق مددحيل توددى يدداا التفمددي  وقددالوا يددو اددي محمددد والثدداني مددياحا و
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رباتي من دين لوشيخ تز الدين غفر هللا لص ياا حتى تمل معدص لفظدة محدو مدر دندي 
را ع  شرحص او دتص قا  الميم والحات من اسدم محمدد ايلمدا محدو ألتدابدص وديحدا 

م وحددا اددي اودم ن ددد دحدددا استشددلد اددي بيد  مددن بيددو  بديعيتددص ومدددر بيتدص بقولددص مددي
اشتقاق ا سم محو تددا إ  الشديخ تدز الددين اد ن المدراد مدن بيد  البديعيدة دن يكدون 
مالحا لوت ريد خاليا من العقادة ليمل ا ستشلاد بص توى ال  الندوة وبيد  بدديعيتي 
دقو  ايص تن النبي محمد دحمد المحمود مبعثص ك  من الحمد تبيدين اشدتقاقلم قدد تقددم 

كري اي ياا النوة ويو دن يشتق المتكوم معنى لمر  يقمدل تقرير دبي ي   العس
والمر  ينا إن ك  من محمد ودحمد ومفتلما المحمودة مشتق من الحمدد وشدرف 

 ياا المدح ظاير وهللا دتوم
اكدر ا تفداق وومدفص  بندص قدد  دات تسددمية ا ندص حسدن حسدب اتفداقلم ا تفداق تزيددز 

سدمات مطابقدة لتود  الواقعدة تعومدص العمد  الوقوة  دا ويو دن تتفق لوشداتر واقعدة ود
اي نفسلا إما بالمشايدة دو بالسماة ا ن السبق إلى معداني الوقدابر يشدتر  الندا  ادي 
مشددايدتلا واددي سددماتلا احدد    ي حددد وإن حمدد  لوشدداتر اددي الدد  قددران سددعادة 
سار  الركبان بقولص وترنم الحادي والمد ح بدص كمدا اتفدق لورحدي بدن دبدي حمدينة 

اي حسام الدين لؤلؤ ماحب المو  النامر يوسف حين غزا الفرن  الداين  الممري
قمدوا الح از من بحر القوزمن اظفر الحا ب بلدم اقدا  ابدن دبدي حمدينة يخاطدب 
الفرن  تدوكم لؤلؤ والبحر مسكنص والدر اي البحر   يخشى مدن الميدر ودحسدن مدن 

الددوزير مؤيددد الدددين الدد  ودبدددة مددا اتفددق لوشدديخ شددم  الدددين الكددواي الددواتظ اددي 
العوقمي حيث قا  يا تمبة اأس م ندوحي والطمدي حزندا تودى مدا حد  بالمستعمدم 
دس  الوزارة كان قب  زمانص  بن الفرا  امار  بن العوقمي اداتفق دن المداكورين 
كانا وزيرين ودن الموره بلما الفرا  والعوقمي نلران معروادان وقدد طدابق النداظم 

 والعوقم المر بينلما بالفرا  الحوو
ومنص قو  ابن السداتاتي وقدد ححدر المود  النامدر بيد  يعقدوب مدن حمدون الشدام 
يخاطب الفرن  دتوا بي  يعقوب اقدد  دات يوسدف ومندص قدو  ابدن دبدي األمدبر وقدد 
ا تمر المو  األشرف موسى بالمو  الظاير ويو الخحر بدن يوسدف بدن ديدوب غددا 

يص قد لقي الخحرا واتفدق لدي مدر المود  م مر البحرين شاطي اراتنا دلم تر موسى ا
ما يناسب يال ا تفاقا  البديعية ا ني دنشدتص وقد كسر الني  اي شدلر مسدره وبومدص 
اي يوم الكسران نوروز قد وم  من الشام إلى غدزة وقمدد الدديار الممدرية اقود  
ديا موكا باا دححى مؤيدا ومنتمبا اي موكص نمب تمييز كسر  بمسره ني  ممر 

حي وحق  بعد الكسر ديام نيروز ا تفاق البدير المريب اي ياا البيد  دن كسدر وتنق
نوروز بعد كسر مسدره ويسدميص الممدريون الكسدر النيدروزي ولدم يبدق بعددل كسدر 
واتفق لي نظير ال  بالححرة المؤيدية ويو دن المقر التا ي نابب السوطنة الشدريفة 

براتتددص ا نشدددتص الححددرة الشددريفة نقدد  تنددص إلددى المسددامر الشددريفة كدد م اثبدد  ايددص 
المؤيدية ما حم  بدص لوخدواطر الشدريفة الرحدا الزابدد ويدو قدولي سدبر و دول لتداج 
ممدر تقددو  مددا اددي الو دول شددبلي وتندددنا او الو ددول يل دى ودندد  تدداج بفددرد و ددص 
وبي  الشيخ مفي الدين ادي بديعيتدص تودى يداا الندوة ومدن غددا اسدم دمدص نعتدا ألمتدص 

بر النقم اتفاق ياا البي  اي اشترا  لفظدي آمندة وآمندة والعميدان مدا اتو  آمنة من سا
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نظمدوا يدداا النددوة اددي بددديعيتلم وبيدد  الشديخ تددز الدددين المومددوي اددي بديعيتددص قولددص 
محمد واسمص با تفاق لص ومف يشاكوص اي اسمص العوم وبيد  بدديعيتي دقدو  ايدص تدن 

 النبي وداكر ايص ومفص الشريف  بنص الحسن
تنص وومفص  بنص قد  ات تسمية ا نص حسن حسب اتفاقلم اتفاق ياا البي   رحي هللا

اي اشترا  لفظي حسن وحسن الومدف يدو دن النبدي دشدار إلدى الحسدن رحدي هللا 
 تنص وقا  إن ابني ياا سيد وسيمول هللا بص بين ابتين تظيمتين من المسومين آل

ااس ر بلا ويم اأبداة يو  اكر اأبداة إبداة دخ قص إيداة خالقص اي زخرف الشعر
دن ي تي الشاتر اي البي  الواحد بعدة دنواة دو اي القرينة الواحددة مدن النثدر وربمدا 
كان اي الكومة الواحددة حدربان مدن البددير ومتدى لدم يكدن كدال  اودي  ب بدداة كقولدص 
تعددالى وقيدد  يددا در  ابوعددي مددات  ويددا سددمات دقوعددي وغددي  المددات وقحددي األمددر 

ل ودي وقيد  بعددا لوقدوم الظدالمين يدال ا يدة الشدريفة اسدتخرج منلدا واستو  توى ا
زكي الدين بن دبي األمبر دنواتا كثيدرة مدن البددير منلدا المناسدبة التامدة بدين ابوعدي 
ودقوعي والمطابقة الوطيفة بين األر  والسمات والم از اي قولدص ويدا سدمات ومدرادل 

رة اي قولص تعدالى وغدي  المدات ا ندص مطر السمات وا ستعارة اي قولص دقوعي واأشا
بلاتين الوفظتدين تبدر تدن معدان كثيدرة والتمثيد  ادي قولدص تعدالى وقحدي األمدر ا ندص 
تبر تن ي   اللالكين ون داة الندا ين بميدر لفدظ الموحدوة لدص واأرداف ادي قولدص 
تعالى واستو  توى ال دودي ا ندص تبدر تدن اسدتقراريا ادي المكدان بوفدظ قريدب مدن 

ى والتعوي  ألن قولص تعالى غي  المات توة ا ستوات ومحة التقسيم إا قدد لفظ المعن
استوتب سبحانص دقسام دحدوا  المدات حالدة نقمدص وا حتدرا  ادي قولدص تعدالى وقيد  
بعدددا لوقددوم الظددالمين إا الدددتات تودديلم مشددعر بدد نلم مسددتحقون اللدد   احتراسددا مددن 

حق ا كددد بالدددتات توددى حددعيف يتددويم دن اللدد   شددم  مددن يسددتحق ومددن   يسددت
النسدق ألندص  المستحقين والمساواة ألن لفظ اةية الشريفة   يزيد توى معنايدا وحسدن

 سبحانص وتعالى قص القمة
وتطف بعحلا توى بع  بحسدن ترتيدب وابدت ف المعندى ألن كد  لفظدة   يمدول 
ندص معلا غيريا واأي از ألنص سبحانص وتعالى قص القمة ب قمر تبدارة والتسدليم أل

من دو  اةية إلى قولص دقوعي يقتحي اخريا والتلايب ألن مرادا  األلفاظ مومواة 
بمددفا  الحسددن وتويلددا رونددق الفمدداحة لسدد متلا مددن التعقيددد والتقددديم والتدد خير 
والتمكين ألن الفاموة مستقرة اي قراريا مطمبنة اي مكانلدا وا نسد ام ويدو تحددر 

ي م مدوة اةيدة الشدريفة يدو اأبدداة الداي يدو الك م بسلولة كما ينس م المدات وبداق
المراد ينا مر تكرار األنواة البديعية وسلو  تن تقديم حسن البيان ويو دن السامر 
  يتوقف اي معراة معنى الك م و  يشك  تويص شيت من يال النظابر ويداا الكد م 

بدداة قولدص تع ز تنص قدرة البشر وبي  الشديخ مدفي الددين الحودي ادي بديعيتدص توواأ
ا  النحار كما تز النظير للم بالفح  والبا  اي توم واي كرم الشيخ مفي الددين 
اي بيتص من دنواة البددير الت ندي  والتسد ير والودف والنشدر والكنايدة تدن الكدرم ادي 
قولص ا  النحدار وابدت ف المعندى مدر المعندى والعميدان مدا نظمدوا يداا ادي بدديعيتلم 

وموي اكر ايص سدتة تشدر نوتدا مدا دمكدن العبدد اسدتيعابلا وبي  الشيخ تز الدين الم
وتركتص لحااق األدب ويو قولص كم دبدتوا رو  تد  بعد طوللم ودترتدوا حدو  
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اح  قبد  قدوللم وبيد  بدديعيتي دقدو  ايدص تدن النبدي إبدداة دخ قدص إبدداة خالقدص ادي 
يدة زخرف الشدعر ااسد ر بلدا ويدم الشدطر األو  مدن يداا البيد  مشدتم  تودى التور

وتوى  نا  التمحيف وتوى ال نا  المطوق وتودى الترمدير والمماثودة والتسد ير 
وابت ف المعنى مر المعندى والسدلولة والشدطر الثداني ايدص التوريدة ومراتداة النظيدر 
وا تترا  وا نس ام ظداير ادي البيد  بكمالدص واأبدداة الداي يدو المدراد يندا وهللا 

 دتوم
عفو  اورل والعد   انسص اي الحكم والحكم يداا الندوة اكر المماثوة االخير ماثوص وال

دتنددي المماثوددة يددو دن تتماثدد  دلفدداظ الكدد م دو بعحددلا اددي الزنددة دون التقفيددة كقولددص 
تعالى والسمات والطارق وما ددرا  ما الطارق الدن م الثاقدب إن كد  نفد  لمدا تويلدا 

تقفيدة ادي يداا البداب حااظ وقد ت تي بع  دلفاظ المماثوة مقفداة مدن غيدر قمدد ألن ال
غير  زمة كقو  امدرهت القدي  كد ن المددام ومدوب الممدام وريدل الخزامدى ونشدر 
العطددر ودمددا الشددايد الدداي يددو توددى دمدد  يدداا البدداب اددي الزنددة دون التقفيددة اكقددو  
الشاتر مفوح مدبور كدريم رزيدن إاا مدا العقدو  بددا طيشدلا والفدرق بدين المماثودة 

تزنة وتفرقلا اي المناسبة قو  يداا الندوة دتندي المماثودة والمناسبة توالي الكوما  الم
ما تستحق تقود دنواة البدير بسمويا دن ينتظم الندوة السداا  ادي دسد كلا ومدا دتودم 
و ص اأبداة ايص ما يو و  نره من اسدتخرا ص وتددل بدديعا غيدر الكثدرة وقدد حسدن 

اي اكري مدن حدين ت دبد  دن دنشد يلنا وكثر اارتاب  ولو شات قو  وباا ما اختو  
 دن درمعص اي قميدة من قمابدي ولكن حكم المعارحة دو ب ال 

وبي  الشيخ مفي الدين الحوي سدل  خ بقدص مدعب ترابكدص  دم غراببدص ادي الحكدم 
والحكددم والعميددان مددا نظمددوا وبيدد  الشدديخ تددز الدددين المومددوي يبدددي مماثوددة يعطددي 

يعيتي ادالخير ماثودص والعفدو  داورل مناسبة ي زي م انسدة ادي الكودم والكودم وبيد  بدد
 والعد   انسص اي الحكم والحكم

اكدر حمددر ال زبدي وإلحاقددص بدالكوي الحددق بحمدر  ميددر األنبيدات بددص ادال زت يوحددق 
بالكوي لوعظم ياا النوة المريب اخترتص الشيخ زكي الدين بن دبدي األمدبر ويدو دن 

دقسددام األنددواة ايددص  يدد تي المددتكوم إلددى نددوة اي عوددص بددالتعظيم لددص  نسددا بعددد حمددر
واأل نددا  كقولددص تعددالى وتندددل مفدداتل الميددب   يعوملددا إ  يددو ويعوددم مددا اددي البددر 
والبحر ا نص سبحانص وتعالى يعوم ما اي البر والبحر من دمدناف الحيواندا  وال مداد 
حامر ال زبيا  المولدا  ارده ا قتمار توى ال    يكم  بص التمدح  حتما  دن 

    لدص بعودم الكويدا  دون ال زبيدا  اد ن المولددا  وإن كاند  يظن حدعيف دندص  د
 زبيددا  بالنسددبة إلددى  موددة العددالم اكدد  واحددد منلددا كوددي بالنسددبة إلددى مددا تحتددص مددن 
األ نددا  واألنددواة واألمددناف اقددا  لكمددا  التمدددح ومددا تسددقط مددن ورقددة إ  يعوملددا 

دح بمدا  يشداركص وتوم سبحانص وتعدالى دن تودم الد  يشداركص ايدص كد  اي إدرا  اتمد
ايددص دحددد اقددا  تددز مددن قابدد  و  حبددة اددي ظومددا  األر  ثددم دلحددق يددال ال زبيددا  
بالكويا  اقا  و  رطب و  ياب  إ  اي كتاب مبين ودمثالص من النظم قدو  الشداتر 
إليدد  طددوه تددر  البسدديطة  اتدد  قمدداره المطايددا دن يوددوح للددا القمددر اكندد  

ل كما ا تمر النسدر ابشدر  امدالي بمود  يدو وتزمي اي الظ م ومارمي ث ثة دشبا
 الوره ودار يي الدنيا ويوم يو الدير
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المراد من النوة البيد  الثالدث اد ن الشداتر قمدد تعظديم الممددوح وتفخديم دمدر دارل 
التي قمد ايلا ومدح يومص الاي لقيص ايدص ا عد  الممددوح  ميدر الدوره و عد  دارل 

د حمر دقسام ال زبي دما  عوص ال زبي كويا الدنيا ويومص الدير ا ع  ال زت كويا بع
ا ن الممدوح  زت من الوره والدار  دزت مدن الددنيا واليدوم  دزت مدن الددير ودمدا 
حمر دقسام ال زبي ا ن العالم تبارة تدن د سدام وظدروف زمدان وظدروف مكدان 
وقد حمر ال  وياا النوة معب المسال  اي نظمص تزيز الوقدوة والتحمدي  وقدد 

من نظمص وبي  الشيخ مفي الدين الحوي ايص شخص يو العالم الكوي ادي  ار العميان
شرف ونفسص ال وير القدسي ادي تظدم الشديخ مدفي الددين  عد  ال زبدي كويدا اقدط 
ويو القسم األو  لكدون الواحدد   يسدر  ميدر القيدود وبيد  الشديخ تدز الددين اد لحق 

بي  مدا و دد  ايدص لوكد م ال زت بالكوي منحمرا إا دينص ال ن  ل ديان كولم ياا ال
اسددحة ألمددور وبيدد  بددديعيتي دلحددق بحمددر  ميددر األنبيددات بددص اددال زت يوحددق بددالكوي 
لوعظم النبي مالل دن يكون ينا كويا العوو مقدارل وتظمص اقولي تن األنبيات اال زت 
يوحق بالكوي لوعظم   يخفى ما ايدص مدن المبالمدة والممدا ة ادي ومدف الممددوح يداا 

ا النددوة الدداي يدددق تددن دالددام كثيددرة وإيحدداحص مددر التوريددة باسددمص مددر تحريددر يددا
وسددلولة تركيبددص وانسدد امص ومددا دتوددم لددص اددي يدداا البدداب نظيددرا ومددا دوحددحص وزادل 

 ط وة وحسنا إ  تشريفص بالمديل النبوي
اكرالفرابد وشم ومي  بروق مدن ارابددل وانظدم حنانيد  تقددا غيدر منفمدم الفرابدد 

حة دون الب غة ألن المراد منص دن يد تي النداظم دو النداثر نوة لطيف مختص بالفما
بوفظدة امدديحة مدن كدد م العددرب العربدات تتنددز  مدن الكدد م منزلددة الفرابدد مددن العقددد 
وتد  توى امداحة المدتكوم بلدا بحيدث دن تود  الوفظدة لدو سدقط  مدن الكد م لدم يسدد 

بكم قولددص تعددالى غيريددا مسددديا كقولددص تعددالى دحدد  لكددم ليوددة المدديام الراددث إلددى نسددا
الراث اريدة   يقوم غيريا مقاملا وكقولص تعالى يي تماي دتوك  تويلا وديف بلدا 
توى غنمي اقولص سبحانص وتعالى ديف بلا توى غنمي اريدة يعدز تودى الفمدحات دن 
ي توا بمثولا اي مكانلا ومنص قو  تنترة اي معوقتص يا دار تبوة بال وات تكومي وتمدي 

اسومي اعمي مباحا اريدة اي مكانلا وروي دن دبا ار دتدى النبدي مباحا دار تبوة و
اقا  تم مباحا اقا  النبي إن هللا قد دبدلني ما يو خير منلا اقا  ما يي قدا  السد م 
وبيدد  الشدديخ مددفي الدددين الحوددي ومددن لددص  دداور ال ددزة اليبددي  ومددن بكفددص دورقدد  

 ت زات اي سوم
ات يي العما المعقدة والعميان ما نظموا الفريدة اي بي  الحوي يي الع زات والع ز

الحق إا وااد  ارابددل وادي الدوطي   ياا النوة وبي  الشيخ تز الدين كم حمحص
بدا ثبتا ب  برم الفريدة ادي بيد  الشديخ تدز الددين يدي لفظدة الدوطي  ودمدا بدرم امدا 

بدي دبرم ايلا دمرا وبي  بديعيتي دقو  ايص ودنا مستمر توى خطابي لمن رام مديل الن
ا ني قو  اي البي  الاي قبودص دلحدق بحمدر  ميدر األنبيدات بدص ادال زت يوحدق بدالكوي 
لوعظم وقو  بعدل اي الفرابد وشم ومي  بروق من ارابدل وانظم حناني  تقددا غيدر 
منفمم الفرابد اي ياا البي  ث ثة ويي شم وحناني  ومنفمدم والدومي  مدالل لداا 

 وهللا دتوم بالمواب
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زاد  توى لقمان حكمتص وبان ترشيحص ادي ندون والقودم يداا الندوة اكر الترشيخ ي  
دتني الترشيل يو دن ي تي المتكوم بكومة   تمول لحدرب مدن المحاسدن حتدى يدؤتى 
بوفظددص ترشددحلا وتؤيولددا لددال  كقددو  التلددامي اددي مرثيتددص المشددلورة وإاا ر ددو  

كدان ادي الر دات  المستحي  ا نما تبني الر ات توى شفير يدار اودو  اكدر الشدفير لمدا
تورية بر ا الببدر ولكدان مدن ر دو  األمدر لقولدص دو  وإاا ر دو  المسدتحي  قود  
وياا النوة تقدم اكرل اي بداب التوريدة المرشدحة وقدد تقددم ديحدا دن التوريدة دربعدة 
دنواة م ردة ومرشحة وملي ة ومبينة االمرشحة يي التي ياكر ايلا  زم مدن لدوازم 

ورية دو بعدل وسمي  مرشحة لترشديحلا وتقويتلدا بداكر  زم الموره بص قب  لفظ الت
الموره بص وتقدم ياا اي باب التورية المرشحة ولكن اكروا اي تكرير الترشيل ينا 
اابدددة لددم يكددن لمكرريددا حدد وة ويددي إاا قيدد  مددا الفددرق بددين التوريددة والترشدديل وقددد 

دندواة البددير مدا     عو  مثاليلما واحدا قو  الفرق بينلمدا مدن و لدين دحدديما مدن
يحتداج إلدى ترشديل ويدي التوريدة الم دردة المححدة والثداني دن الترشديل   يخددتص 
بالتوريددة دون بقيددة األبددواب بدد  يعددم المطابقددة وا سددتعارة وغيريمددا اددي كثيددر مددن 
األبواب د  تره إلى قو  دبي الطيب المتنبي وخفوق قودب لدو رديد  لليبدص يدا  نتدي 

 لردي  ايص  لنما
قولص يا  نتي رشح  لفظة  لنم لومطابقة ولو قدا  مكانلدا يدا منيتدي لدم يكدن ادي ا ن 

البي  مطابقة البتة ودما ترشيل ا سدتعارة اكقدو  بعد  العدرب إاا مدا رديد  النسدر 
تددزه ابدددن دديددة وتشدددف اددي وكريدددص طددار  لدددص نفسددي ا ندددص شددبص الشددديب بالنسدددر 

ويدو المدراب  شدتراكلما ادي  شتراكلما اي البيا  وشبص الشعر األسود بابن ددية 
السددواد واسددتعار التعشددف مددن الطددابر لوشدديب لمددا سددمال نسددرا ورشددل بددص إلددى اكددر 
الطيددران الدداي اسددتعارل لنفسددص مددن الطددابر اقددد ترشددل باسددتعارة الددى اسددتعارة ولددو  
خشية اأطالة لاكر  ترشيل التشبيص وترشيل غيرل من األندواة وبيد  الشديخ مدفي 

ص تن النبي إن ح  در  دنا  شد دزريم بما دباح للم من حدط الدين الحوي يقو  اي
وزريم لفظص شد اي البي  لوشيخ مفي الدين رشح  لفظة ح  لومطابقة ولدو دبقايدا 
توى حاللا اي معنى الحوو  لم يكن اي البي  مطابقدة البتدة والعميدان مدا نظمدوا يداا 

اددي الفددتل حددم مددن النددوة اددي بددديعيتلم وبيدد  الشدديخ تددز الدددين اددي بديعيتددص قولددص 
األنمار شمولم  برا لكسر بترشديل مدن الدرحم الترشديل ادي بيد  الشديخ تدز الددين 
ظدداير ا نددص رشددل الفددتل لوتوريددة بمددريل الحددم ورشددل الحددم لوتوريددة بدداكر الكسددر 
وبي  بديعيتي دقو  ايص تن النبدي يد  زاد  تودى لقمدان حكمتدص وبدان ترشديحص ادي 

ريددة واكددر نددون والقوددم رشددل لقمددان لوتوريددة نددون والقوددم ادداكر لقمددان رشددل يدد  لوتو
والفرق بين قولي وبان ترشيحص اي نون والقوم وبدين قدو  الشديخ تدز الددين بترشديل 
من الرحم ظداير ودمدا سدلولة التركيدب وتاوبدة ا نسد ام وتمكدين القاايدة اودم دحدت  

 معلما إلى إقامة دلي  وهللا تعالى دتوم
حبلا موسدى وكدم قدد محد  تندوان سدحريم اكر العنوان بص العما دثمر  تزا لمدا

ياا النوة دتني العنوان يدو دن ي خدا المدتكوم ادي غدر  لدص مدن ومدف دو اخدر دو 
مدح دو ام دو تتاب دو غير ال  ثم يد تي لقمدد تكميودص ب لفداظ تكدون تنواندا ألخبدار 
متقدمة وقمص مبالمة كقو  دبي تمام ألحمد بن دبي داود تثبد  دن قدو  كدان زورا 
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نعمان قبود  تدن زيداد اد ثر بدين حدي بندي  د ح لدده حدرب وبدين بندي ممداد دتى ال
وغادر اي مددور الددير قتودي بندي بددر تودى اا  األمداد اد تى بعندوان يشدير إلدى 
قمدة النابمددة حددين وشددى بددص الواشددون إلدى النعمددان ا ددر الدد  حروبددا انطددو  تويلددا 

لدى مدا  دره بدين بندي قطعة من الدير واكر اي البي  الثالث تنوانا آخر دشار ايص إ
تب  وبدين بندي بددر تودى غددير اا  األمداد وبيد  الشديخ مدفي الددين الحودي ادي 
بديعيتص والعاقب الحبر اي ن ران  ح لص يوم التبايد  تقبدى زلدة القددم الشديخ مدفي 

 الدين دشار بعنوانص إلى تبد المسيل تالم النماره حين قا  للم
ودبنداتكم ونسداتنا ونسداتكم ودنفسدنا ودنفسدكم ثدم النبي يوم التباي  تعالوا نددة دبناتندا 

نبتل  ان ع  لعنة هللا توى الكاابين وكان قد خدرج النبدي محتحدنا الحسدين اخداا بيدد 
الحسددن تويلمددا السدد م وااطمددة تمشددي خوفلمددا سدد م هللا تودديلم د معددين احددين رايددم 

ودى هللا دن العاقب قا  لونماره   تبايووا محمددا اد ني دره معدص و ويدا لدو دقسدم ت
يزي  بلا ال با  ألزاللا اانمراوا وقبووا ال زية والعميان مدا نظمدوا يداا الندوة ادي 
بددديعيتلم وبيدد  الشدديخ تددز الدددين المومددوي اددي بديعيتددص قولددص بشددره المسدديل دتدد  
تندوان دتوتدص وقبودص كد  يدداد مدادق القددم وبيد  بدديعيتي دقددو  ايدص تدن النبدي يبددص 

ى وكم قد مح  تنوان سحريم ياا البيد  تنواندص العما دثمر  تزا لماحبلا موس
التوريدة ادي العندوان وترشديحلا بوفظدة محد     ظاير لم يحت  ايص إلى شدرح ولكدن

يخفي ما ايلا من المحاسن ألنلا اسم النوة الاي يو القمد ينا ودما قولي بدص العمدا 
 دثمر  الي مناسبة لي  للا اي الحسن مناسب

ليم الددتات بدص دمدابلم ون دا مدن حدر نداريم يداا الندوة اكر التسليم كاا الخويد  بتسد
م خوا من الثدوب المسدلم ويدو الداي يدد  دحدد سدلامص تودى اةخدر الداي قبودص لكدون 
لونص يقتحي دن يويص لون مخموص بص لم اورة الوون الاي قبوص ومدن المدؤلفين مدن 

ى غيددر  عدد  التسددليم والترشدديل شدديبا واحدددا والفددرق بينلمددا دن الترشدديل   يددد  تودد
القااية والتسليم تارة بد  توى ت ز البي  وتارة يدد  تودى مدا دون الع دز وتعريفدص 
دن يتقدم من الك م ما يدد  تودى مدا يتد خر تدارة بدالمعنى وتدارة بدالوفظ ك بيدا  دخد  
تمدرو اي الكودب اد ن الحددااق بمعداني الشدعر وت ليفدص يعومددون معندى قوللدا ا قسدم يددا 

ن تمامددص إاا نبلددا مندد  دات تحددا  دون غيددرل مددن تمددرو لددو نبلددا  يقتحددي دن يكددو
القوااي ألنص لو قا  مكدان دات تحدا  ليثدا غحدوبا دو داعدى قتدو  دو مدا ناسدب الد  
لكان الدات العحا  دبوم إا كد  منلمدا ممكدن ممالبتدص والتدوقي مندص والددات العحدا    

ية الدو قوللدا بعددل دوات لص ياا مما يعرف بالمعنى ودما ما يد  توى الثاني د لة لفظ
إاا نبلا ليث تريسة مقيتا مفيدا نفوسا وما  وكدال  قوللدا وخدرق ت داوز  م لولدة 

 بو نات حرف تشكي الك   اكن  النلار بص شمسص
يقتحي دن يتوول وكن د ا الوي  ايص الل   ومنص قو  البحتري دحود  دمدي مدن غيدر 

د حوودد  بمحودد  ومددن ينددا  ددرم وحرمدد  بدد  سددبب يددوم الوقددات ك مددي اوددي  الدداي قدد
يعدرف المتدد دب دن تمامددص ولددي  الدداي قددد حرمدد  بحددرام وبيدد  الشدديخ مددفي الدددين 
الحوي اي بديعيتص قولص كاا  يون  نا ى ربص ان ى من بطن حو  لص اي اليم مودتقم 
والعميددان مددا نظمددوا يدداا النددوة اددي بددديعيتلم وبيدد  الشدديخ تددز الدددين المومددوي اددي 

بي تسليمص اي الوغى حسم لمتم  تسويمص اي الرحا وم  بديعيتص يقو  ايص تن الن
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لمحتشددم قودد  الشدديخ تددز الدددين رمددال التسددليم اددي العكدد  اتشددوف إا مددار كدد  مددن 
النددوتين يت اابددص وبيدد  بددديعيتي دقددو  ايددص تددن النبددي كدداا الخويدد  بتسددليم الدددتات بددص 

ة دندواة دمابلم ون ا من حر ناريم لفظدة التسدليم ادي يداا البيد  انحمدر ايلدا ث ثد
دحديا تسمية النوة والثاني ا سدتعارة البديعيدة والثالدث التوريدة المرشدحة اد ن لفظدة 
التسليم رشح  التورية بداكر اأمدابة وتحريدر الندوة ظداير ادي د لدة األو  تودى 

 الثاني
اكر التطريز شموي بتطريدز مددحي ايدص مندتظم يدا طيدب مندتظم يدا طيدب مندتظم يداا 

ن يبتدهت المتكوم دو الشداتر بداكر  مد  مدن الداوا  غيدر النوة دتني التطريز يو د
منفموة ثم يخبر تنلا بمدفة واحددة مدن المدفا  مكدررة بحسدب العددد الداي قدررل 
وقدرل اي تو  ال موة األولى وتدد ال م  التي ومدف  بالداوا  تددد تكدرر واتحداد 
  تدد تمير كقو  ابن الرومي قرون اي رؤو  اي و ول مد ب ادي مد ب ادي 

 ب ومثوص قولص ك ن الك   اي يديا وايلا تقيق ادي تقيدق ادي تقيدق ومثودص قدو  م
ابن المعتز اثوبي والمدام ولون خدي شقيق ادي شدقيق ادي شدقيق ودبددة مدن ال ميدر 
ودلطف قولي من قميدتي المممرة لفيظ  والمقيوة مر نظيمي سحير اي سحير اي 

التطريز اال يف والنقر تح   سحير وبي  الشيخ مفي الدين الحوي اي بديعيتص توى
 الظ  مرتكم اي ظ  مرتكم اي ظ  مرتكم

قو  ياا البي   يخوو دن يكون لوعقادة ايص بع  تدراكم والعميدان لدي  ادي بدديعيتلم 
تطريددز وبيدد  الشدديخ تددز الدددين المومددوي رحمددص هللا تعددالى اددي بديعيتددص قولددص الدددين 

ياا البي  لم دالم مندص غيدر والنقر تطريز لمحترم اي نمر محترم اي نمر محترم 
لفظة التطريز الاي يو اسم النوة وبي  بديعيتي دقو  ايص تدن النبدي شدموي بتطريدز 
مدحي ايص منتظم يدا طيدب مندتظم يدا طيدب مندتظم يداا البيد  بل دة التطريدز ظدايرة 
توى دركانص وقد  مع  ايص بدين التطريدز الداي يدو المدراد والتوريدة والودف والنشدر 

ستعارة ومراتاة النظير والسلولة وا نس ام التام وال ندا  التدام وهللا والترشيل وا 
 دتوم

اكر التنكي  وآلص البحر ا  إن يق  بنده كفدوالم اداالموا تنكيد  مددحلم يداا الندوة 
دتندي التنكيدد  يسددتحق لمرابتدص دن ينددتظم اددي دسد   البدددير ويمددار تويدص دن يعددد مددر 

مير وقد تقدم الك م توى سدفالة يدال األندواة المماثوة والموازنة ومر التطريز والتر
والتنكي  تبارة تن دن يقمدد المدتكوم شديبا بالداكر دون دشديات كولدا تسدد مسددل لدو  
نكتة اي الد  الشديت المقمدود تدر ل اختمامدص بالداكر وتومدات يداا الفدن د معدوا 

يرا تندد توى دنص لو  تو  النكتة التي انفرد بلا لكان القمد إليص دون غيرل خطد  ظدا
دي  النقد و ات من ال  اي الكتداب العزيدز قولدص تعدالى ودندص يدو رب الشدعره ا ندص 
سبحانص خص الشعره بالاكر دون غيريدا مدن الن دوم ويدو رب كد  شديت ألن مدن 
العرب من تبد الشعره وكان يعرف بابن دبي كبشة ودتدا خوقدا إلدى تبادتلدا اد نز  

  ايلدا الربوبيدة دون سدابر الن دوم وادي هللا تعالى ودنص يو رب الشدعره التدي ادتيد
الن وم ما يو دتظم منلا ومندص قولدص تعدالى وإن مدن شديت إ  يسدبل بحمددل ولكدن   
تفقلون تسبيحلم ا ندص سدبحانص وتعدالى خدص تفقلدون دون تعومدون لمدا ادي الفقدص مدن 
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الزيددادة توددى العوددم والمددراد الدداي يقتحدديص معنددى يدداا الكدد م الفقددص اددي معراددة كنددص 
 سبيل منالت

الحيددوان البليمددي والنبددا  وال مدداد الدداي تسددبيحص بم ددرد و ددودل الدددا  توددى قدددرة 
مو دل ومخترتص ومن األمثوة الشعرية قو  الخنسات ياكرني طودوة الشدم  مدخرا 
وداكرل بك  غروب شم  اخم  ياين الوقتين بالاكر وإن كاند  تداكرل كد  وقد  

مبالمة ادي ومدفص بالشد اتة والكدرم ألن لما اي ياين الوقتين من النكتة المتحمنة لو
طووة الشم  وق  المارا  تودى العددا وغروبلدا وقد  وقدود النيدران لوقدره وبيد  
الشيخ مفي الدين الحوي اي بديعيتص توى التنكي  وآلص دمندات هللا مدن شدلد  لقددريم 
سورة األحزاب بالعظم الشيخ مفي الدين خمص سدورة األحدزاب يندا بالداكر ألن 

يحا بمدح آ  البيد  توديلم السد م بقولدص تعدالى إنمدا يريدد هللا ليدايب تدنكم ايلا تمر
الددر   ديدد  البيدد  ويطلددركم تطليددرا ولددو  يدداا ا ختمدداص كاندد  كميريددا مددن 
السور والعميان ما نظموا ياا النوة اي بدديعيتلم وبيد  الشديخ تدز الددين المومدوي 

يشفي دات اي البكم اكدر الشديخ رحمص هللا افي براتة تنكي  بمدحتص معنال اي الشرح 
تز الدين اي شرحص دن النكتة المقمودة ادي بيتدص ادي سدورة بدراتة يدي قولدص تعدالى 
ثداني اثنددين إا يمددا ادي المددار إا يقددو  لمدداحبص   تحدزن إن هللا معنددا وبيدد  بددديعيتي 
دشددير ايددص إلددى النبددي وآلددص البحددر آ  إن يقدد  بنددده كفددوالم ادداالموا تنكيدد  مدددحلم 

اددي يدداا البيدد  بدددير وغريددب اددي بابددص ادد نني خممدد  النددده بالدداكر تنددد التنكيدد  
مقايستص بالبحر اي قدولي إن البحدر تندد ندده كفدوالم كداة  واة  يدو الداي يحسدبص 
الظمدقن مدات ولدو قودد  انلدار كفدوالم دو  ددداو  كفدوالم لسدد كدد  واحدد منلمدا مسدددل 

ادي دن البحدر يمدير تندد  بزيادة زابدة ولكن اي النده نكتة ليس  ايلمدا ويدي المودو
ياا النده سرابا وياا الاي دو ب تخميص النده بالاكر دون غيرل وقد ا تمر اي 
ياا البي  التنكي  الاي يدو القمدد يندا والتوريدة والمودو ومراتداة النظيدر وال ندا  

 وهللا دتوم
اكر اأرداف واي الدوغى رادادوا لسدن القندا سدكنا مدن العددا ادي محد  النطدق بدالكوم 

اأرداف قددالوا إنددص يددو والكنايددة شدديت واحددد قودد  وإاا كددان األمددر كددال  كددان  نددوة
الوا دب اختمدداريما وإنمدا دبمددة البددير كقدامددة والحداتمي والرمدداني قدالوا إن الفددرق 
بينلما ظاير واأرداف يو دن يريد المتكوم معنى ا  يعبر تنص بوفظدص الموحدوة لدص 

تعدالى واسدتو  تودى ال دودي اد ن حقيقدة  ب  يعبر تنص بوفظ يو رديفص وتابعص كقولص
ال   وس  توى المكان اعد  تن الوفدظ الخداص بدالمعنى إلدى لفدظ يدو رديفدص وإنمدا 
تد  تن لفظ الحقيقة لما اي ا ستوات الداي يدو لفدظ اأرداف مدن اأشدعار ب ودو  
مددتمكن   زيددم ايددص و  ميدد  ويدداا   يحمدد  مددن لفددظ  وسدد  وقعددد  ومددن األمثوددة 

ى اأرداف قددو  دبددي تبددادة البحتددري يمددف طعنددة ا و رتددص دخددره الشددعرية تودد
ا حووددد  نمدددولا بحيدددث يكدددون الودددب والرتدددب والحقدددد ومدددرادل القودددب اددداكرل بوفدددظ 
اأرداف والفددرق بددين اأرداف وبددين الكنايددة دن اأرداف قددد تقددرر دنددص تبددارة تددن 

ما يودزم ألن  تبدي  الكومة بردالا والكناية يي العدو  تن التمريل باكر الشيت إلى
اأرداف لددي  ايددص انتقددا  مددن  زم إلددى موددزوم والمددراد بددال  انتقددا  المدداكور إلددى 
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المتددرو  كمددا يقددا  ادد ن كثيددر الرمدداد ومددرادل نقوددص إلددى موزومددص ويددي كثددرة الطددبخ 
 ل حياف

وبي  الشيخ مفي الدين رحمص هللا تعدالى تودى اأرداف قولدص بقتبدص دسدكنوا دطدراف 
ح  الحمن واألحم الشيخ مفي الدين زاحدم البحتدري ادي بيتدص سمريم من الكماة م

قوبددص مددن مدددرل بدد   دد  قمدددل اددي إردااددص ينددا القوددب وكددان الوا ددب  إلدى دن نددزة
العدو  تنص لشلرتص اي ياا الباب تند دي  البدير والعميان ما نظموا يداا الندوة ادي 

بددص اددي  بددديعيتلم وبيدد  الشدديخ تددز الدددين المومددوي لوطعددن والحددرب إرداف يحدد 
موحدر العقد  يحكيدص اوو الحكددم وبيد  بدديعيتي قود  قبوددص تدن آ  النبدي مشديرا إلددى 
الموو اي كرملم وآلص البحر آ  دن يق  بنده كفوالم ااالموا تنكي  مدحلم ودرداتدص 
بقولي ادي الشد اتة وادي الدوغى رادادوا لسدن القندا سدكنا مدن العددا ادي محد  النطدق 

ر ياا اأرداف المريب الداي ميزتدص تودى دقراندص مدن بالكوم دنظر ديلا المت م  اي بدي
تز الدين بحسن مراتاة النظير الاي دسكن  بص األلسدنة بداألاوال  البحتري إلى الشيخ

 بقولي اي مح  النطق بالكوم مر التورية بتسمية النوة وهللا سبحانص دتوم
لرخم ياا اكر اأيداة ودودتوا لوثره د ساملم اشك  شكوه ال ريل إلى العقبان وا

النوة دتني اأيداة يمودب تويدص التحدمين والتحدمين غيدرل ا ندص معددود مدن العيدوب 
والعيب المسمى بالتحمين يو دن يكون البي  متوقفا اي معنال توى البي  الاي بعددل 
كقو  النابمة ويم وردوا ال فار توى تميم ويم دمحاب يدوم تكداظ إندي شدلد  للدم 

ر مندي واأيدداة الداي نحدن بمدددل يدو دن يدودة مواطن مادقا  دنبدبلم بدود المدد
الندداظم شددعرل بيتددا مددن شددعر غيددرل دو نمددف بيدد  دو ربددر بيدد  بعددد دن يددوطىت لددص 
توطبددة تناسددبص بددروابط مت بمددة بحيددث يظددن السددامر دن البيدد  ب  معددص لددص ودحسددن 
اأيداة ما مرف تن معنى غر  الناظم األو  وي وز تك  البي  المحدمن بد ن 

را دو مدرل ت زا وقدد تحداف مددور قمديدة بكماللدا ويدنظم للدا ي ع  ت زل مد
المودة مدورا لمر  اختارل وبالعك  وقد تقدم وتقرر دن األحسن ادي يداا البداب 
دن يمرف الشاتر ما دودتص اي شعرل تن معنال الاي قمد مداحبص األو  وي دوز 

ا حكدي دن تحمين البيتين بشرط دن ينقولما من معنايما األو  إلى مديمة دخدره كمد
وتودق اددي  الحديص بديص قتد   ددرو كودب ويدو سددكران ا خدا بعد  الشددعرات كوبدة

رقبتلدا قمدة ودطوقلدا تنددد بداب الدوزير ادد اا ايلدا مكتدوب يددا ديد  بمدداد إن الحدديص 
 بيص دتى بخزية دلبسص العار اي البود

دبده ش اتتص بالوي  م تربا توى  ري حعيف البطف وال ود ا نشد  دمدص مدن بعدد 
  دم األبويددق تنددد الواحددد األحددد دقددو  لوددنف  ت سددات وتعزيددة إحدددة يدددي مددا احتسددب

دمددابتني ولددم تددرد ك يمددا خوددف مددن بعددد مدداحبص يدداا دخددي حددين ددتددول واا ولدددي 
البيتدان األخيددران  مدردة مددن العدرب قتدد  دخويدا ابنلددا اقالد  الدد  تسدوية ومددنلم مددن 

الددين محمدود وبتندا  دودة شعرل بيتين وك  بي  منلما لشاتر كقدو  القاحدي شدلاب
توى حكم المبابة مطعمي زايري ودش اني وشربي المدامر وخوي يعاطيني كؤو  
م مددة وينشدددني واللددم لوقوددب مددادة دتطمددر مددن ليوددى بومدد  وإنمددا تقطددر دتندداق 
الر ا  المطامر اب  ك ني ساورتني حبيوة مدن الدرقف ادي دنيابلدا السدم نداقر البيد  

اب  دن ينقووا المعندى األو  ادي اأيدداة إلدى معندى اخدر األخير لونابمة قو  غاية األو
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إن كان اي بيتين دو بي  واحدد دو نمدف بيد  ولكدن الفرقدة التدي مشد  تحد  العودم 
الفاحوي وتحو  بالقطر النباتي ويوم  را لم يرحوا بنقوص م ردا مدن التوربدة دو مدا 

الددين القزويندي ادي يناسبلا من دنواة البدير ومما يؤيد قولي ياا قو  القاحي     
التوخيص ودحسنص ما زاد توى األم  بنكتة كالتورية والتشدبيص وممدن دبددة ادي نقودص 
إلى التورية ت مة ياا الفن الشيخ  ما  الدين بن نباتة رحمص هللا تعالى بقولدص دتداني 
توي البانياسي منشدا ايا ل  من شعر ثقي  مطو  مكر مفر مقبد  مددبر معدا ك ومدود 

سي  من ت  ومثوص قولص اي مويل اسمص حبيب ويو حبيب حبيب القوب مخر حطص ال
دخوى منيز  بص كان اي تر  المسرة ين وي ايا ماحبي الاكر قد لاا بالبكا قفا نبد  
من اكره حبيب ومندز  ومدا يشد  مدن تنددل اوق دن المقطدوتين ادي اأيدداة تميدز 

كدال  تقطيدر دتنداق المحاسن التورية وغريب النق  إلدى غدر  كد  مدن النداظمين و
المدفر و دات  توريتدص ادي غايدة  الر ا  اي إيداة الشلاب محمود اد نلم نقودول إلدى

 الحسن وياا يو المايب
الاي انتل  غايا  المت خرين إليص ومن ال  قو  الشديخ  مدا  الددين بدن نباتدة ديحدا 
ويو دقو  لمعشر  ودوا و  طوا وباتوا تداكفين تودى المد ح دلسدتم خيدر مدن ركدب 
المطايا ودنده العالمين بطدون راح وقدولي ومدا كومد  قوبدي سديوف لحاظلدا شدكو  
إليلا قمتي ويي تبسم اوم در بدرا حاحكا قب  و للا ولم تر قبودي ميتدا يدتكوم وقدا  
الشدديخ  مددا  الدددين بددن نباتددة دنددو  إليلددا ويددو كددالفرخ راقددد ايددا خ وتددى لمددا دنددو  

وكريددا العندداب والحشددف البددالي وقددولي  وإا لددي اقودد  امعكيددص باألنامدد  اددالتقى لددده
طاو  الوي  بالاؤابة قب  وتثنى ت با بوطف وكي  اح  لي السلاد ما طا  ليودي يدا 
خويوي من اؤابة قي  وقا  الشيخ  مدا  الددين بدن نباتدة تمدده إلدى ديدري اقود  لدص 
اتبد وحق  لو تاينتص ويو ثابر ردي  الاي  كوص دن  قادر تويص و  تن بعحدص دند  
مابر ودنشدني من لفظص لنفسص الكريمة مو نا المقر األشرف المرحدومي القاحدوي 
النامددري محمددد بددن البددارزي ال لنددي الشددااعي مدداحب دواويددن اأنشددات الشددريف 
بالممال  اأس مية المحروسة كدان تممددل هللا برحمتدص مدا اختودف يدو والشديخ  مدا  

معندى ادي البيتدين المداكورين قبد  ودمدا الدين بن نباتة اي إيداتص واتفقدا ادي معندال وال
الترشيل اعندي دن التورية اي بيتي المقر النامري در ل ويما قولص دقو  وقدد دبدى 
تن دخا ديري وسال  من محا رل دموة إاا لم تسدتطر شديبا ادتدص و داوزل إلدى مدا 

 تستطير
اي الاي تر ل تندي دن قولص و اوزل دتقد من قدو  الشديخ  مدا  الددين   كودص والد

دقولص إن ك  منلما اي بابص بدير وغريب وقا  الشديخ  مدا  الددين بدن نباتدة لدم دند  
موقفنا بكاظمة والعيف مث  الدار مسود والدمر ينشد اي مسدابوص يد  بدالطوو  لسداب  
رد ومثوص قولي قدف واسدتمر طربدا اويودى ادي الدد ا باتد  معدانقتي ولكدن ادي الكدره 

ه اا  الرقيددب بمددا  ددره ومددن إيددداتاتي و ددره لدددمعي رقمددة بخياللددا دتددره در
المريبددة قددولي مددن إت دداز الموحددة تنكددر الحددا  توينددا تندددما سددا  تويددص العددار  
المسوس  اعنص سوني إن ترد تعريفص ا نص منكدر يدا ر د  وممدا انفدرد بدص الشديخ  مدا  
الدددين بددن نباتددة رحمددص هللا تعددالى تحددمين دت دداز الموحددة والدداي يؤيددد انفددرادل حسددن 

ن المز  ويو ماف تووالتحمين إلى مدح قاحي القحاة ولم يدز  مسدتمرا تخومص م
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توى غرر المدابل ال بقة بالقاحدي إلدى حسدن الختدام وحدمن الشديخ زيدن الددين بدن 
الوردي نباة تن ات از الموحة ولم يفرغلا اي غير قوالب المز  اد ن الدتخوص مدن 

يخ  مدا  الددين بدن نباتدة المز  إلى المدح من المستحي   اي يداا البداب ولكدن الشد
كان اي ال  العمر نسي  وحدل ومن المعووم دن ال ماتة مث  الشيخ زين الددين بدن 
الوردي والشيخ م ح الدين المفدي والشيخ بريان الدين القيراطي وغيدريم ممدن 
تامرل ما منلم إ  من تطف  توى موابد ح واتص النباتيدة وقدد تدن لدي دن دورد يندا 

ن لوشيخين ود ع  ك  من دبيا  الشيخين وقفا محبسا توى دمدحاب نباة من التحمي
الداوق السددويم قددا  الشديخ  مددا  الدددين ادي المطوددر مددرا  اعودي اددي األسددى وقددولي 
بحمد اي الطو  الشديد الحو  وقا  الشيخ زين الدين رحمص هللا تعالى اي المطور يدا 

اا المطودر مدن إيدداة سابوي تن الكد م المندتظم يدو الداي ادي لفدظ مدن ديدوه قسدم يد
 الاي قمر ايص باة الشيخ زين الدين بن الوردي ا نص مدر

مطوعص بالمدر ويو  ابز ولكنص غير المراد ا ن الشيخ  مدا  الددين تقدمدص بتحدمين 
اأت از ونس  إيداتص توى ياا المنوا  ومن دغدزا  الشديخ  مدا  الددين البديعدة ادي 

ادي مثد  قدد دقبود  المزالدص مدا قدا  مدا مود  ياا الباب قولص دادي غزا  مثودوا  مالدص 
قوبي واسترق كقدوللم رب غد م لدي دبدق لوقمدرين و لدص مطدالر الدي ثد ث مدا للدن 
رابر ألحرف الحسن توى خديص خط وقا  قوم إنلا ال م اقط منفرد بالوم  اي دار 
اللنا مثالص الدار وزيد ودنا   يختشي ت تب الظنون واألمر مبني تودى السدكون ادي 
خدل التبري يان نشبي وقيمة الفحة دون الايب اامرف تويص ثروة تسام امدا تودى 
مددارالا مدد م وإن رديدد  قدددل العددالي امددف وقددف توددى المنمددوب منددص بدداأللف 
والعار  الندوني مدا دنمدفتص وإن تكدن بدال م قدد تراتدص وايالدص مدن حدرف ندون قدد 

وتدارة يد تي بمعندى الد م  ترف كمث  ما تكتبص  يختوف ي تي بنقط الخا  اي اأت ام
لوحظة المسكر اع  يطرب مفعولص نحو سقى ويشدرب و  تودم ايدص تويشدقا تودف و  
سكيران الاي  ينمرف  سمي واا  الخمر وال فن الدنف ين حدروف ا تدت   
المكتنف ايا مويحا تنص دخر  القمر اما   يوان وإما لممر كرر اما دحودى بسدمعي 

غ مدي وارادق بمحدنا  امدا سدوه اسدمص و  تميدر مدا بقدي  السامي قول  يا غ م يا
من رسمص وقد حكى العاار اي الوقوف ااتطف توى سابو  الحعيف وااخر بمعندى 
لحظ  المعشوق اي ك  ما ت نيثص حقيقي يا ل  لحظدا بسدعاد دزره و دات ادي الدوزن 
ة مثا  سكره يا نامبا دوماف ايا  المبي تم الك م تنددل اوتنمدب ييلدا  بد  د

 تن  ما دحنى وما وتاص دسباب اللوه لتسوما
وكرر األمداح اي توي قاحي القحداة الطداير النقدي بكد  معندى قدد تندايى واسدتوه 
اي كوم شتى روايا من روه بادر بندا اا  الحمدى العدالي ومدف إاا انددر   قداب  
 و  تقف دون  والمدح زكيدا مع بدا نحدو لقيد  القاحدي الملدابا ادال ود والعودم تويدص
درسي ويكاا دمبل ثم دمسي وايرة إلى قار قرال نداار واادزة إلدى حدام حمدال مدانر 
يقو  لوحيف ندال  ب و د  ومثودص ادخد  وانبسدط واشدرب وكد  وإن ظفدر  تنددل 
بموتد تقو  كم ما  داادتص يدي ا ما دلينص تند العطا وما دحد سيفص إاا سدطا إن قدا  

ا وإن سدخا دتدى تودى اي العددد والكيد  قو  بين المراببدا وقدام قد  ادي تكداظ خاطبد
والوزن وماروة اليد معط  السمر تن العاا  اما لص ممير بحا  الفحد   دن  بيتدص 
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الملنا ونوتص الاي تويص يبنى سام بص دي  الع   ميعا وارار و  رد و  تقريعدا وإن 
اكددر  داددق بيدد  قددد نمددا اانمددب وقدد  كددم كوكددب تحددوي السددما بيدد  تظدديم الم ددد 

تنددد  ميددر العددرب العربددات إاا ا تويدد  اددي العطددا  بينددص دو اسددتثر  لور ددا  والعدد ت
يمينص منلا والبي  محمن بكمالص تقو  قد خود  اللد    بحدا وقدد و دد  المستشدار 
نامحا كم بالمنى تنص تولى را   وواقف بالباب دححى ساب  قا  لص الشرة امد  

سددر اددي  دددد واسددر إلددى مددا تحاولددص واقدد  قحددات   يددرد قابوددص ودندد  يددا قامدددل 
الخيرا  لقي  الرشد و  تق  كان غماما ورح  كان ومدا انفد  الفتدى ولدم يدز  بداب 
سوال اي ر تدا  تيب وممر الباب وق  بويب دود بص دنسى دحاديدث المطدر اودي  

 يحتاج للا إلى خبر
خا بحر شعر  بتص لواكر وغم  اي البحدر ابتمدات الددر حتدى مد  تيندي نددال تيندا 

فسا إا قحي  الدينا دونكلا معسولة اةداب ممزو ة بموحة اأتراب محدى وطب  ن
بلا الوي  محي األن م وبا  زيد سايرا لم ينم اااتل للا باب القبو  ت توى وإن ت دد 
تيبا اسد الخو    زل  مسموة الثنا اا منن  ابوة دابرة ادي األلسدن مدا لعددا  رايدة 

شيخ زين الدين بدن الدوردي ادي مددغص لوحسدن تقام اوي  إ  الكسر والس م وقا  ال
آيدا  تخددط وقدا  قددوم إنلددا الد م اقددط قود  الشدديخ  مددا  الددين تقدمددص ادي يدداا البيدد  
باأيداة وينا بحث لطيدف دبحثدص مدر حدااق األدب قدا  الشديخ  مدا  الددين بدن نباتدة 
ألحرف الحسن توي خديص خط ومرادل باكر األحرف ينا مخالفة القوم لص تودى دنلدا 
ليس  ب حرف وإنما يدي حدرف الد م اقدط وقدا  الشديخ زيدن الددين ادي خددل لوحسدن 
آيا  تخط اوم يبق لقو  من خالفص بقولص وقدا  قدوم إنلدا الد م اقدط موحدر و  محد  
ودين اةيا  التي تخط من ال م ولعمري إن ياا اأيداة توى ياا التقدير يمير بينص 

وكدان األليدق لوشديخ زيدن الددين اأتدرا  وبين الع ز من بي  الموحة بع  مباينة 
تن إيداة ياا البي  بعد الشيخ  ما  الدين ا نص لم يتر  لميدرل م دا  ايدص وهللا دتودم 
وقا  الشيخ زين الدين بن الوردي رحمص هللا تعالى زماندص غد  اد  يخشدى ادرط إا 
  دلف الوم  متى يدرج سقط بسيف  فنص قتو  نفسي ا نص ما  بمير لب  ايا غزا

إن دبن  ما اتتده ا سقط الحرف األخير دبدا قو  لمداكر لحدي خد  الفندد واسدر إلدى 
الخيرا  لقيد  الرشدد ويداا اأيدداة ديحدا نسدخص الشديخ زيدن الددين مدن قدو  الشديخ 
 ما  الدين وسبكص اي غير قالبص ودين ياا من قدو  الشديخ  مدا  الددين ادي إشداراتص 

  دد واسر إلى الخيرا  لقي  الرشدإلى قامد ممدوحص ودن  يا قامدل سر اي 
قا  الشيخ زين الدين وإن يكن تددل  ادي المؤندث اقد  للدا خدااي ر دا  العبدث منلدا 
ود اد إلى الماية قوامص دشبص شيت باأللف كمث  ما تكتبص   يختوف ومثوص اي الحسدن 
قولص يا خمرل من رداص از بالمنل و  تس  دخف وزندا دم ر دل تركيدب يداا البيد  

اي ياا الباب ألنص قدم اكر األلف اي األو  وقا  ادي ت دز بيد  الموحدة كمثد   غاية
ما تكتبص   يختودف بخد ف قولدص ادي الد  البيد  آيدا  وقولدص ادي ت دز بيد  الموحدة 
وقا  قوم إنلدا الد م اقدط وقدا  تداارل الدرقيم ادز بوثمدص و  تميدر مدا بقدي مدن رسدمص 

  الشيخ  ما  الددين وارادق بمحدنا  ولكن مرسوم الشيخ  ما  الدين دمث  ودين قو
اما سوه اسمص حتى يقو  بعد التوطبة و  تمير مدا بقدي مدن رسدمص مدن قدو  الشديخ 
زين الدين تاارل الرقيم ادز بوثمدص وقدا  الشديخ زيدن الددين بعدد بيتدص األو  تقدو  ايدص 
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خحرة يسيرل كما تقو  نارل منيرل دينار و لص بص شحح  وكم دنينير بص سمح  يدا 
يعطف بالوما  والعطف قدد يددخ  ادي األاعدا    مدا حد  لدي ادي يدوال العدا   ليتص

لشددبلص الفعدد  الدداي يسددتقب  منلددا ود دداد تينددال داندد  دكثددر العشدداق ويكدداا تفعدد  اددي 
البواقي اي ثمرل  واير غوالي  ووتلا منظومة ال لي مورتص كالبدر اوق الممدن 

  وإن ت دد تيبدا اسدد الخود  اانظر إليلا نظدر المستحسدن وخد  تند  يدا تداو  العدا
 وياا البي  ديحا منسوخ من إيداة الشيخ  ما  الدين والبون بينلما بعيد ا ن

الشيخ  ما  الدين اتتار لوممدوح ادي آخدر القمديدة تدن التقمدير كمدا  در  تدادة 
الشعرات بقولص اااتل للا باب القبو  ت توى وإن ت د تيبا اسد الخو  ياا مدر مطابقدة 

سد اي ياا الباب وياا غاية ودما اتتاار الشيخ زيدن الددين لوعداا  وقولدص لدص الفتل بال
تن محبوبص وإن ت د تيبا اسد الخو  االمحبوب تند محبدص د د  مدن يداا القددر وهللا 
دتوم وختام الشيخ زين الدين بن الوردي رحمص هللا قولص حتدى رثدى لدي ود ن القدو  

ختمدر  مددن إيددداة الشدديخ زيددن الدددين بددن والحمدد ا توددى مددا دولددى ولعمددري إنددي ا
الددوردي  انبددا لددم درحددص لددص ومددن اأيددداتا  التددي بددرز ايلددا الشدديخ زيددن الدددين بددن 
الوردي قميدتص التي امتدح بلا النبي وحمن ايلا دت از قميدة دبي الع ت المعري 
وبعدد  مدددوريا ويددي القمدديدة الرابيددة التددي امتدددح بلددا دبددو العدد ت المعددري ابددن 

ونقولا الشيخ زين الدين بن الوردي إلدى مسدتحقلا وقدد تدن لدي دن د مدر  القميمي
ينا بين األم  والفرة لتظلر مزية الشيخ زين الدين ا نص دظلر اي إيداتص الع ابب 
ودتددى بالمرابددب ومطوددر الشدديخ زيددن الدددين خددا  مددن اأيددداة ويددو ددر دحاديددث سددور 

ر الشديخ دبدي العد ت المعدري يدا والحمى ددر والل  باكر الووه دو بانة العطر ومطود
ساير البرق ديقظ راقد السمر لع  بال زة دتوانا توى السلر قا  الشديخ زيدن الددين 
بعد المطور وقف توى ال زة وااكرني لساكنص لع  بال زة دتوانا توى السلر وقدا  
اي إيداة مدر مطور دبي الع ت إاا تبسم لي  ق  لمبسمص يا ساير البدرق ديقدظ راقدد 

سمر قا  دبو الع ت يخاطدب البدرق وإن بخود  تودى األحيدات كولدم ااسدق المدواطر ال
 حيا من بني مطر

وقا  دبو الع ت اي قمر الوي  توى العاشق ليودة الومد  يدود دن ظد م الويد  دام لدص 
وزيد ايص سواد القوب والبمدر نقودص الشديخ زيدن الددين إلدى المدديل ود داد إلدى المايدة 

الركن إا قبو  دسودل وزيد ايص سواد القوب والبمر قدا  دبدو  بقولص تن النبي تشرف
الع ت لو اختمرتم من اأحسدان زرتكدم والعداب يل در لغادراط ادي الخمدر انقودص 
الشيخ زين الدين إلى المديل النبوي اقا  يخاطب النبدي تداب  وردا اودم تل در تودى 

بوبتص قود  كد  خمر والعاب يل ر لغاراط اي الخمر قا  دبو الع ت يخاطب مح
ملاة تقد غانية واز  بالشكر ادي اةرام والعفدر نقودص الشديخ زيدن الددين إلدى المدديل 
النبوي وما دحدق المدادح والممددوح بدص اقدا  إن المزالدة لمدا دن شدفع  ن د  وادز  
بالشددكر اددي اةرام والعفددر قددا  الشدديخ دبددو العدد ت دقددو  والددوحف ترمينددي ب تينلددا 

دطر نقوص الشيخ زين الدين وقا  حمن  مدح رسو  هللا والطير تع ب مني كيف لم 
مبتل ا والطير تع ب مني كيف لم دطدر قدا  دبدو العد ت ادي بوددة مثد  ظلدر الحدب 
ب  بلا ك نني اوق روق الظبي من حار نقوص الشيخ زين الدين وقا  ولي انوب متى 

 داكر سوالفلا ك نني اوق روق الظبي من حار
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بيص   تطويا السدير تندي يدوم ناببدة اد ن الد  اندب غيدر قا  دبو الع ت يخاطب ماح
ممتفر قا  الشيخ زين الدين بعد قولص ولي انوب ومطمعي دنلدا   شدر  إ  بشدركلا 
ا ن ال  انب غير ممتفر قا  دبو الع ت يا روة هللا سوطي كم دروة بص اؤاد و نات 

فخر سوه محر ادؤاد مث  الطابر الحار نقوص الشيخ زين الدين وقا  ولي اؤاد متى ت
و نات مث  الطابر الحار قا  دبو الع ت اي المخوص بعد روة الو نات باي  بملرة 
تدنانا اقو  للا لو  القميمي كان الم د ادي محدر قدا  الشديخ زيدن الددين ا درل 
وهللا لو دن دي  األر  قاطبة مث  القميمي كان الم د ادي محدر قدا  دبدو العد ت 

دسات األدب وقد تبين قدري دن معراتي من تعومدين سيرحديني مشيرا إلى ممدوحص و
تن القدر نقوص الشيخ زين الدين بن الوردي إلى المديل النبوي وقا  بحق يدا نفد    
تي سي يوم المعاد اوي مدن تعومدين سيرحديني تدن القددر قدا  دبدو العد ت وكداب تدن 

ةيددا  القميمددي اددي قولددص ولددو تقدددم اددي تمددر محددى نزلدد  اددي ومددفص مع ددز ا
والسور نقودص الشديخ زيدن الددين إلدى المدديل النبدوي وقدا  رحمدص هللا حيدث قدا  وديدن 

 شعري من اللادي الاي نزل  اي ومفص مع زا  ا ي والسور
مدن زمدانكم والبددر ادي  قا  الشيخ دبو الع ت يخاطدب ممدوحدص وااقدتلم ادي اخدت ف
مدديل النبدوي وقدا  يخاطدب الوين مث  البدر اي السحر نقوص الشيخ زين الدين إلدى ال

النبي وسبى العقو  بقولص ودن  اي القبر حي ما اتترا  بوى والبدر ادي الدوين مثد  
البدددر اددي السددحر قددا  دبددو العدد ت يخاطددب ممدوحددص دتدداا م ددد  تبددد هللا خالقددص مددن 
دتين الشدلب   مدن دتدين البشدر والبيد  نقودص الشديخ زيدن الددين إلدى المدديل النبدوي 

ان اار  ميدانص وقابد تنانص وك نص كان معدا لقميدتص حتى يبدرزل ادي بكمالص ولكن ك
محوص من مديل النبي ويو ا قولي لعبد هللا والدل قو  إلى اص تويال توى قدر دتداا 
م د  تبد هللا خالقدص مدن دتدين الشدلب   مدن دتدين البشدر قدا  دبدو العد ت يخاطدب 

اب العيد مدن سدفر نقودص الشديخ زيدن ممدوحص ساار  تنا اظ  النا  كولم يراقبون إي
الدين إلى المديل اقا  يخاطدب النبدي كدم راقبد  دمدم مند  القددوم كمدا يراقبدون إيداب 
العيددد مددن سددفر قددا  دبددو العدد ت يخاطددب الممدددوح لددو غبدد  شددلر  مومددو  بتابعددص 
ودب   نتق  األححى إلى مفر قا  الشيخ زين الدين يخاطب النبي س  تعط واشفر 

 دل يكن لو شب   نتق  األححى إلى مفرتشفر ما تر
قا  دبو العد ت ادي ختدام قمديدتص و  تدزا  بد  األيدام ممتعدة بداة  والحدا  والعويدات 
والعمر قا  الشيخ زين الدين اي ختامص وارت ي ب  مدن اي العدرف تاايدة ادي اة  

حاسدنص والحا  والعويات والعمر رحم هللا الشيخ زين الدين يال القميدة معدودة مدن م
ولددو  خشددية اأطالددة  سددتوتبتلا بكماللددا ا نلددا بديعددة اددي بدداب اأيددداة انتلددى ودمددا 
ات از قميدة امرهت القي  ال مية المعوقة ا ن  ماتة من ديد  األدب ثدابروا تودى 
تحمينلا وتحمين البع  منلا وسبكويا اي قوالب مختوفة األنواة كتب إلدي مو ندا 

دمدي الحنفدي سدقى هللا ثدرال مدن دمشدق المحروسدة قاحي القحاة مدر الدين بدن اة
إلى حماة المحروسة ادي مددر رسدالتص دحدن إلدى تود  السد ايا وإن ند   حندين دخدي 
اكره حبيب ومنز  وديدي إليلدا مدن سد مي معطدرا بمسد  سدحيق  بريدا القرنفد  
وداكددر لددي   بكددم قددد تمددرم  بدددار حبيددب   بدددارة  و دد  شددكو  إلددى مددبري 

لي تراق و  تلو  دسى وت مد  وقود  لدص إندي تويد  معدو  ويد  تندد اشتياقي اقا  
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رسم دار  من معو  ا  بتص ومدر  الرسالة بقدولي سدر  نسدمة مدنكم إلدي ك نلدا 
نسدديم المددبا  ددات  بريددا القرنفدد  اقودد  لويوددي مددا بدددا مددبل طرسددلا د  ديلددا الويدد  

نا  المعود  ورقد  الطوي  د  ان    ن  ما ح  اوقا اقو  تقربي و  تبعدينا تن  
ا شعار امرهت القي  تنديا ك ومود مخر حطدص السدي  مدن تد  اقود  قفدا نحدح  

 لرقتلا توى قفا نب  من اكره حبيب ومنز 
وتطارح الشيخ  مدا  الددين والشديخ مد ح الددين قبوندا ادي  اندب كثيدر منلدا ولكدن 

قدا  لدي الشيخ  ما  الدين تناز  ايلا إلى المايدة اقدا  رده ارسدي إمدطب  تيسدى ا
قفا نب  من اكره حبيب ومنز  ودما الشيخ م ح الدين ا نص كتب إلى الشيخ  ما  
الدين اي معنى العتب المفرط داي ك  يوم من  تتب يسوتني ك ومدود مدخر حطدص 
السي  من ت  وترمي توى طو  المده مت نيا بسلمي  اي دتشار قوب مقت  ا مسى 

يبتوي ودغدو ك ن القودب مدن وقددة ال دوه بوي  طا   نل ظ مص توي ب نواة اللموم ل
إاا  دداف ايددص حميددص غوددي مر دد  تطيددر شددظايال بمدددري ك نلددا ب ر ابددص القمددوه 
دنددابيف تنمدد  وسددال  دمددوتي مددن يمددومي ولددوتتي توددى النحددر حتددى بدد  دمعددي 
محموي إاا تاين األخوان ما بي من األسدى يقولدون   تلود  دسدى وت مد  ترادق و  

ما تند رسم دار  من معو  ولي اي  ود طا  ما قد شددتص ت زة توى ااب  الواا ا
ب مرا  كتدان إلدى مدم  ندد  ولدي خطدرا  ايد  منلدا  دوانحي مدبحن سد اا مدن 
رحيق مفوف  ك ن دمانيلا كؤو  مدامة غاايا نمير المات غير محود  سدوو  غوايدا  

تدى مدا الشبيبة والمبا ولي  اؤادي تن يوايا بمنسوي ود وو محيا الود اي  أليودص م
ترق العين ايص يسل  اكدر تودى  ديف ال نايدة تابددا بمن درد قيدد األوابدد ييكد  ت دد 

 خفرا  األن  منلا كواتبا تراببلا ممقولة كالس ن  
وخ  ال فا وار ر إلدى معلدد الوادا وإن كند  قدد دزمعد  مدرمي ا  مد  حد  ود  

ا  الددين الماحي وإن لم تعد دتد لده سمرا  الحي ناقف حنظد  ا  ابدص الشديخ  مد
متلكما اي المطور والدتلكم ايدص غايدة   تكداد تخفدى تودى حدااق األدب بقولدص اطمد  
و بددي ثددم دقبودد  تاتبددا دادداطم ملدد  بعدد  يدداا التدددل  بروحددي دلفدداظ تعددر  تتبلددا 
تعددر  دثنددات الوشدداح المفمدد  ا حييدد  ودا كددان كالرسددم تاايددا بسددقط الوددوه بددين 

مدص لمدا نسد تلا مدن  ندوب وشدم   نعدم الدخو  احوم  تعفدي ريداح العدار مند  رقو
قوحدد  مندد  المددودة وانقحدد  ايددا ت بددا مددن رحولددا المتحمدد  دمددو ي   تسددو  مددن 
الظوددم وال فددا بنددا بطددن خبدد  اي قفدداف تقنقدد  و  تددن  منددي مددحبة تمدددة الددد ا 
بمبل وما اأمباح مني ب مث  مدحبت    دلدوي تودى مداحب تطدا ب يدد معدم ادي 

دندات ود  مدا ند ه ا نزلد  ايدص العمدم ادي كد  مندز  العشيرة مخدو  وحاولد  مدن إ
يقوب لي و دي بدص سدوط سدابق وإرخدات سدرحان وتقريدب تتفد  وكدم خدمدة ت وتلدا 
ومحبة تمتع  من للو بلا غير مع   وكم دسدطر مندي ومند  ك نلدا تدااري دراري 

 اي م ت ماي  وقوب خوي  ينشد الود يمص د  ديلا الوي  الطوي  د  ان  
اب  دتددوال إا غددد  توددي وآلدد  حوفددة لددم تحودد  ولحيددة  ح غاظلددا وكددم نامددل كدد

ححكي توى دثيث كقنو النخوة المعثك  تره بعر اةرام اي ترماتلا وقيعانلا ك ندص 
مدرط مرحد  إلدى دن  حب اوف  نزت  لسكري ساحبا من مبابتي تودى إثريدا دايدا 

لدم دقد  اسدوي تبده تارل متمطيا ودردف ات دازا وندات بكوكد  ا طفتدص ادي حالتيدص و
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ثيابي من ثيابد  تنسد  وحدن ب سدطار كد ن يراتلدا دسدارير ظبدي دو مسداوي  إسدح  
ويقرة سمعي مدن معداري  لفظدص مددا  تدرو  دومد ية حنظد  وتددنا لدود يمد  
القوب تودل بشحم كلداب الدمق  المفت  دتد  مد ح الددين تلدد مدودة بكد  ممدار 

إاا يي نمتص و  بمعط  وتدادا   الفت  شد  بياب  ادون  تتبي الوفظ لي  بفاحف
حب ين دشلر اي  من قفا نب  مدن اكدره حبيدب ومندز  والداه دقولدص المليدر الداي 
اخترتص الماحب اخر الدين بن مكان  ومشى تويص اي تحمين يال المعوقة يعد من 
المعوقا  اي بابص ا نص حمنلا اي مداتبة ر د  مدن دمدحابص كدان كبيدر األندف ودتدى 

ي مددر متد دب و  سدمر بعددل المدرقص والمطدرب ويدو قولدص تد نف بما   اختو  ا
تدن ومددف المددزا  تمزلدي بوحيددة دنددف اي تقداص ومرسدد  دنظددر ديلدا المتدد دب مددا 

 دلطف ت نف ينا ودلطف منص قولص بوحية دنف ا ن العقاص
 مر تقيمة ويو ما  مر من الشعر والمرس  الشعر المسرح ومرادل دن لحية يداا 

مسددرحة وقددا  مشدديرا إليلددا مددن البددق ايلددا  موددة قددد تعرحدد   األنددف غزيددرة الشددعر
تعر  دثنات الوشداح المفمد  ايدا قدبل شدعر ادوق دندف معدرقص دثيدث كقندو النخودة 
المتعثك  األثيث الكثير والمتعثك  الاي دخ  بعحص ادي بعد  لكثرتدص وتددلى ويكداا 

اأيدداة مدن قنو النخوة الاي شبص بص الماحب اخر الدين ياا األنف ولعمري إن ياا 
السحر اي نقوص إلى يال المفة المريبة وقا  بعدل وقالوا اختبا اي شدعرل اك ندص كبيدر 
دنا  اي ب داد مزمد  يداا التشدبيص بالنسدبة إلدى كبدر األندف ندوة مدن المودو ويدو مدن 
المخترتا  اي بابص ا ن امرد القي  شدبص بدص  بد  ثبيدر اقدا  كد ن ثبيدرا ادي تدرانين 

د مزم  والعرانين  مر ترنين ويو األندف والوبد  مدا تظدم وبوص كبير دنا  اي ب ا
من المطر والب اد كسدات مخطدط مدن الشدعر األبدي  واألسدود انقودص المداحب اخدر 
الدين اي إيداتص إلى األنف لما ايص من الشعر األبي  واألسود الاي انتسد  ادي دنفدص 

وتدف وقدد تقددم كالب اد ولما اختفى اي ال  الشعر بكبيدر دندا  ادي ب داد مزمد  دي م
قولي إنص من المخترتا  مقوص كوتا ال انبين ك نص لده سدمرا  الحدي نداقف حنظد  
ويدداا التشددبيص ديحددا مددن الع ابددب ادد ن يدداا األنددف لددم يبددرح سدداب  اشددبلص المدداحب 
بر   ناقف حنظد  اد ن نداقف الحنظد  كثيدر الددمر لشددة حرارتدص وقدا  تدره القمد  

ب اوف  واي  واص شعر طويد  ك ندص ب ر ابدص والميبان اي ترماتص وقيعانص ك نص ح
القموه دنابيف تنم  ايال  شعرا اوق دنف معظم يووح كداب الدمق  المفت  وكم 

د  ان د   قو  إا درخى اوابب دنفص توي ب نواة اللمدوم ليبتودي د  ديلدا الويد  الطويد 
 بمبل وما اأمباح من  ب مث 

بيتا كام  بنمف بيد  واحدد وادي الماحب اخر الدين رحمص هللا حمن ينا ت زا و
يداا مددن الرويدة والقددوة مددا يزيدد توددى الومددف ودمدا قولددص بعدددما درخدى يدداا الر دد  
اوابب دنفص د  ديلا الوي  الطوي  د  ان   ا ن ياا نوة مدن السدحر بد  السدحر بعيندص 
ومدن المبالمددة المفرطددة اددي يداا البدداب قولددص كدد ن الفسددا إن قدي  مددر ريددل دنفددص نسدديم 

 ات  بريا القرنف  تره شعرا  األنف سد  خدودل لمدا نسد تلا مدن  ندوب المبا 
وشم   وقد درس  باألنف آثار و لص ال  تند رسم دار  من معو  كد ني بمو ندا 

األندف مندص و اتندا بمن درد  توى ومف دنفص تولى ب ت از ونات بكوكد  و درد شدعر
السدي  مدن تد  يداا قيد األوابد ييك  مكر مفر مقب  مدبر معا ك ومدود مدخر حطدص 
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الددداي وقدددر تويدددص ا ختيدددار مدددن اختدددراة المددداحب اخدددر الددددين تممددددل هللا برحمتدددص 
ورحوانص ولعمري إنص من ا ختراة الاي لم يسبق إليص و  حدام اكدر مدن قبودص تويدص 
انتلددى وكددان األميددر م يددر الدددين بددن تمدديم ي ددنل إلددى نددوة اأيددداة كثيددرا ودتددى ايددص 

شمفص بالتحمين دطالر كد  ديدوان درال ولدم دز در تدن  بالع ابب والمرابب وقا  من
التحدمين طيدري دحددمن كد  بيدد  ايدص معنددى اشدعري نمددفص مدن شددعر غيدري ومددن 
 تحامينص دادي الاي ديوه بفيص شاربا من بركة راق  وطابد  مشدرتا دبدد  لعيندي

و لص وخيالص ا رتني القمرين اي وق  معا ولص ديحا وشبابة قد كن  ديوه سدماتلا 
ر  منلا بعدما تب  دنفر ويا دنا قد اارقتلا غير نادم وكم مثولا اارقتلا ويدي وقد م
 تمفر

ودورد العميان اي شدرح بدديعيتلم بيتدين اكدروا دن تحدمينلما لدبع  المتقددمين مدن 
المماربة ويما توى طريقتلم ولكن دت بداني ويمدا وادرة كدان يوتددني ب سدر وكدان 

ااسددكن كدد م الويدد  يمحددول النلددار ومددن القوددب لددي  لددص قددرار اندداده و لددص   خددوف 
التحددامين البديعددة قددو  زكددي الدددين بددن دبددي األمددبر وقددد  عدد  مطوددر دبددي الطيددب 
ت زين لبيتين اوم يوحدق ايلمدا ا ندص نقولمدا مدن اخامدة الدتحم  إلدى زخدارف المدز  
بقولص إاا الويم دبده لي لمايا وثمريا تاكر  مدا بدين العدايب وبدارق ويداكرني مدن 

امعي م ددر تواليندا وم ددره السدوابق ومدن تحددامين ابدن تمدديم تايند  اددي قدديا ومدد
الحمام دسود واثيدا مدن ادوق دبدي  كدالل   المسدفر اك نمدا يدو زورق مدن احدة قدد 
دثقوتص حمولة من تنبر وقا  اي الفانو  يقو  لي الفانو  حين دتوا بص واي قوبص نار 

نى  سدي لكنني دتستر ولص من الو د تسعر خاوا بيدي ثم اكشفوا الثوب تنظروا ح
دزير الووز دن  لك  زير من األزيار ي تيندا إمدام لقدد حسدن  بد  األيدام حتدى ك ند  
اددي اددم الدددير ابتسددام وقددا  لددو كندد  إا دبمددرتلا مددوارة لوشددم  اددي دموايلددا أل ت 
لردي  دت ب ما تره من بركة سا  النحار بلا وقدام المدات وقدا  غيدرل وسدبكص ادي 

و كند  ادي الحمدام والحندا تودى دتطاادص ول سدمص أل ت لرديد  مدا غير يداا القالدب لد
 يسبي  منص بقامة سا  النحار بلا وقام المات

وقا  يا من يقو  ب ن رشف لمى الحبابب لم يدرق وغددا يعنفندي بدص دة تند  تعنيفدي 
واق وقا  لما ردي  البدر ادي سداتدي وندر   األن دم قدد مدوحا دانيد  رشدفا ايدص 

دن ترشددف شددم  الحددحا وقولددص مددلبات ريقتددص رشددف  سدد الا ريددق الددد ا مددن قبدد  
وتموب  اع ز  دن دتكوما وإاا سدبو  دقد  لمدن يدو سداب  إندي ألتودم مدا تقدو  وإنمدا 
ومن محاسن الشيخ سراج الدين الوراق قولص توار  من الواشي بوي  اوابب لدص مدن 

تقد البدر نقوص  بين واحل تحتص ا ر اد  تويلا شعريا بظ مص واي الويوة الظومات يف
الشيخ شدم  الددين بدن المدابم إلدى المداتبدة وزادل توريدة بقولدص تطوبد  ح درا ادي 
الظ م اوم د د ومن ي  مثودي حيدة ددبدص الح در انداداني البددر األديدب إلدى يندا وادي 
الويوة الظومات يفتقد البدر ويع بني من تحمين ابن دبي ا مبر قولص ويو منقو  مدن 

لص من ودادي مث  كفيص ماايا ولي مندص مدا حدم  تويدص األنامد  الحماسة إلى المز  
ومن قدل الزايي ونب  تاارل مدور رمداح دشدرت  وس سد  وقولدص يداا الداي دندا 
قد سمح  بحبص كرما بوؤلؤ دمعي المتنظم   تحرموني حدم دسدمر قددل لدي  الكدريم 

تنص واطدرح  توى القنا بمحرم ومن تحامين الشيخ محمود البديعة قولص من حاتم تد
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ابص اي ال ود   بسوال يحرب المث  لو مث  ال ود سرحا قا  حاتملم   ناقة لي اي 
 ياا و   م 

ومن محاسن تحامين شم  الدين محمد بن العفيف البديعة قولص قالوا غددا تنددم تدن 
لي مبسمص دتلم اليدوم خمدر وغددا دمدر وقدا   د   لثمص اي خدل إا يموب السكر اقا 

لي ثنايا يسوق بلا المحب إلى المنايا ودنشدد ثمدرل يبمدي ااتخدارا دندا ابدن ثمرا ودطور 
   وط ة الثنايا ومن تحامين م ير الدين بدن تمديم التدي تطفد  الندا  تويلدا بعددل 
قولص إن تال ثمر األقاحي إا تشبلص ا حب  واستولى بص الطرب اق  لدص تنددما يحكيدص 

تحددامين القاحدي محيدي الدددين بدن تبددد مبتسدما لقدد حكيدد  ولكدن ااتد  الشددنب ومدن 
الظاير البديعة قولص وناطقة بالروح تدن دمدر ربلدا تعبدر تمدا تندديا وتتدر م سدكتنا 
وقالدد  لوقوددوب ا طربدد  اددنحن سددكو  واللددوه يددتكوم ومددن تحددامين الشدديخ مدد ح 
الددين المددفدي قولددص موكدد  كتابددا دخوددق الدددير رسددمص ومددا دحددد اددي ديددرل بمخوددد إاا 

ديدة  ودل يقولون   تلو  دسى وت ود وقدا  قد  لورقيدب يسدترح مدن تاين  كتبي ال 
تالي ما دمبل المعشوق تندي مشدتلى وارتدد قوبدي تدن سديوف لحظدص وكد  شديت 
بوم الحد انتلى وقا  محمنا ومكتفيا رشدف  ريقد  حودوا اودم يكدن لدي مدبر وسدوف 
دحظدى بومد  ودو  الميددث قطدر ومددن تحدامين الشدديخ تدز الدددين المومدوي وتوددق 
يره لوتر  ايص تحم  يقود تويص دحدب ويعاشرل إاا  اتل الووطي يطوب وموص ثنى 

 طراص نحو الحسام يشاورل
ولص ديحا  اد لنا كالشادن الربيب لحظتص بالنظر المريب اقا  اي السكرة تندد نومدص 
يدا رب سددوملا مددن الدددبيب وقدا  نادمدد  قومددا   خدد ق للدم و  ميدد  إلددى طددرب و  

لى نليق حميريم وتنام دتينلم تن األوتدار وقدا  لحدديث نبد  ادي سمار يستيقظون إ
العدداار حدد وة وطدد وة يامدد  بددص العشدداق ادد اا نلدداني المددرد قودد  تملوددوا ادد ليكم يدداا 
الحديث يساق ومن تحامين الشيخ بريان الدين المعمار التي د اد ايلا قولص تزمد  

ا بدا يفتر تن نظم ثمرل توى رقبى محاسن و لص ب نوار ايا  الححى حين دقب  اوم
بدد  ببسم هللا اي النظم دو  وكتب الشيخ شرف الددين تبدد العزيدز األنمداري إلدى 
الشيخ سيف الدين اةمدي لدبن تقددم قدوم تمدر سديدنا اكدم تقددم خيدر المرسدوين نبدي 
وإن يكن تومص ارتا لعوملم ا ن اي الخمر معنى لي  اي العنب وإن دتد  قبودص كتدب 

مدق إنبات مدن الكتدب ومدن المايدا  ادي يداا البداب قدو  الشديخ بددر مؤلفة االسيف د
الدين بن الماحب ا يوم الواا والنا  قد  معوا كالرو  تطفوا توى نلدر دزايدرل 
ولوواات تمود من دمابعص مخوق تم  الدنيا بشابرل ومما  اد بص الشيخ بريدان الددين 

ر الربير توى غمون البان القيراطي اي تحمينص ق  اي اخحرار تاارل وقوامص خو
وانشر من األغزا  اي دردااص حو  اوامولا توى الكثبان ومن غايا  الشديخ شدلاب 
الدين بن دبي ح وة اي ياا البداب قولدص قد  لولد   وغديم األادق يسدترل حكيد  طوعدة 

 من ديوال بالبو  ل  البشارة ااخور ما توي  اقد اكر  ثم توى مااي  من توج
الددين بدن ديبد  الدمشدقي البديعدة قولدص دقدو  وقدد ظمبد  وو دص ومن تحدامين تد ت 

حبي لص ترق توى ورد الخدود دره مات وبي ظم  شديد ولكن   سبي  إلدى الدورود 
ومن تحامين القاحي محيي الددين بدن تبدد الظداير قولدص لقدد قدا  لدي إا رحد  مدن 

اودداا   خمددر ريقددص دحددث كؤوسددا مددن دلددا مقبدد  بوددثم شددفايي بعددد تقبيدد  مبسددمي تنقدد 
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اللدوه اددي التنقد  وظريددف اددي يداا البدداب قددو  الشديخ بدددر الدددين بدن المني ددي ولمددا 
خوونا والمسرة بيننا وقد تز شرب الراح اينا تن الشرب تعو  ك  بالحشيف تدن 
الط  ومن لم ي د مات تيمم بالترب ومن تحامين شلاب الدين بن دبي ح وة البديعدة 

برقا تد لق مويندا لمعاندص االندار مدا اشدتمو  تويدص قولص يحكي سنا الفانو  من بعد لنا 
حووتص والمات ما سمح  بدص د فاندص وقدا  ايدص دندا ادي الدد ا دلقدى اللدوه وبمل تدي 
حرق ياوب للا الفؤاد  ميعص وك نني اي الوي  مب ممدرم كدتم اللدوه اوشد  تويدص 
 دموتص وقا  ود اد يا ماح قد ححر الشراب ومنيتي وحظي  بعد الل در باأيندا 
وكسا العاار الخد حسنا ااسقني وا ع  حديث  كودص ادي الكدا  ومدن تحدامين الشديخ 
بريان الدين القيراطي ت مع  من نطف ااتص حتى بدا اي قالب ااسد ولي  توى هللا 

 بمستنكر دن ي مر العالم اي واحد
وقا  محمنا اي قطابف لقد نطق  زير الثنا بقطابف تخيرتلا ااختر لنفس  ما يحودو 

اسمعوا مني مدابل مرسوي وكوي إن حدثتكم السدن تتودو ولدص ادي بدااين  ود داد تقو  
بروحي دادي بااين ا موك  ب طفدات مدا دلقدال مدن حدرق ال دوه إاا اتحد  ادي الحدر 
منص طوابق دتاني يوايا قب  دن دترف اللوه وقا  ايص ديا بااين ا مل ايص لنا اللوا 

  تواالي توى دن تشدقي ادي يدوا  مفات  ما واي بلن خطاب وما شب  إ  دن دد
مددواب وقددا  ايددص الشدديخ شددلاب الدددين بددن دبددي ح وددة ود دداد ي ددا الشددعرات  لدد  
بااين ي ألن نسيمص دبدا توي  اقا  البااين  وقد ي ول إاا مل اللوه دتلدم يقولدوا 

الددين القيراطدي قولدص وموسدو  تندد الطلدارة لدم  ويع بني من قمابد الشيخ بريان
لمدات الكثيدر مواظبدا يستمدمر البحدر الكبيدر لاقندص ويظدن د ودة لدي  يز  دبدا تودى ا

تكفي شاربا ومن غاياتص اي ياا الباب قولدص ولمدا بددا والويد  دسدود اداحم قدد انتشدر  
اي الخااقين غيايبص دحات بدر الثمر تند ابتسامص د دا الويد  حتدى نظدم ال دزة ثاقبدص 

بى اي تمامة قد اكتسب  مدن وقا  بدر الدين حسن الزغاري ود اد وبي سامري مر
 و نتيص احمراريا موردة دار  بو ص ك نما تناوللا من خدل ا داريا

ومثوص قو  الشيخ تز الدين الموموي وسامري دتار البدر منص سنا سمول ن ما وياا 
توم اي ردسص ندار ومدن تحدامين محيدي  الن م غرار تلتز قامتص من تح  تمتص ك نص

يددص دغيددد زارنددي تحدد  الددد ا وتويددص مددن ارتيددص ليدد  الدددين بددن قرندداص الحمددوي داد
سا ي والفدرق بدين الشدعر ادوق  بيندص تريدان يمشدي ادي الدد ا بسدراج وقدا  ديحدا 
سقى هللا روحا قد تبده لناظري بص شادن كالممن يولو ويمدرح وقدد نحدح  خددال 
من مات وردل وك  إنات بالداي ايدص ينحدل وقولدص ادي كاحد  دتدوا الشدم  مدن كحد  

كفددص تسددوق إلددى الطددرف المددحيل الدددواييا اكددم دايبدد  مددن ندداظر بسددوادل ال فددون ا
وخو  بياحا خوفلا ومققيا وقا  الشيخ شلاب الدين بن دبي ح وة ومتى امتطي  مدن 
الكؤو  كميتلا دمسي  تمشي اي المسرة راكبا ومتدى طرقد  تشدى اند  ديريدا لدم 

بيتددين مددا دحكملمددا توددق إ  راغبددا دو رايبددا وقددا  ابددن الددوردي تع بدد  مددن اشددتلار 
بانيلما و  اتتنى بمعانيلما ويما مقامدا  المريدب بكد  در  كبنيدان القمدور تودى 
الثوددوج يدداوب الددثو  تنلدددم البنايددا وقددد تددزم المريددب توددى الخددروج اخومددتلما مددن 
مقامدا  المريدب بكد  در  ودوقدد  اكرتددي ادااب الدثو  وانلددم  البنايدا المسددتحقة 

سددمات ونقوتلمددا مددن كثااددة األر  اقودد  مودديل رداددص لوددنق  و عوتلمددا دسددمى مددن ال
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والسدداق منددص كبنيددان القمددور توددى الثوددوج خدداوا مددن خدددل القدداني نمدديبا اقددد تددزم 
 المريب توى الخروج

قو  وقد س لني بع  حااق األدب تن بي  ابن مطروح الاي لم تم  داوال البومات 
دخو  مدن بابدص احدمنتص إلى لثم دتتابدص و  الححدور إلدى  نابدص و  و ددوا طاقدة لود

تحمينا لو سمعص ابن مطروح لطرح نفسص خاحعا وسوم إلي مفاتيل بيتص طابعا ويدو 
قولص لبسنا ثياب العناق مزررة بالقبد  اقود  ولمدا خوعندا العداار اككندا طويدق الخ د  
لبسنا ثياب العناق مزررة بالقب  ومن تحامين الشيخ زين الدين بن الوردي ما اكرل 

ص كان لص ماحب يدتي بالم د حم  لص داية مفرطة من زو تص ودبيلدا اي ديوانص دن
و ديا اكتب إليص الشيخ زو ة م د الدين والدايا اي ثوب تر  الم دد دشدبلايا إن 

اكدر مدن حدمن  دبايا ودبا دبايا قد بوما اي الم د غايتايا ومن تحميني الاي مدا حدام
ة إليدص قددولي مدداتبا نمددب  ات داز الموحدة تويددص و  سدبقني  ددواد مدن احدو  العربيدد

ديددري إا نحددو  نيكددص ويددو يريددد راعلددا لددي ابتدددا وبعددد اا لو ددر قددد دحددفتص واددي 
المحاف ما ي ر دبدا ودنشدني من لفظص الكريم قاحي القحاة شلاب الدين بن ح ر 
من ياا الباب بيتين كان مو نا قاحي القحاة ت ت الدين يترنم بلما تيص اد ن الددين 

دليد  دندص  ايد  لثوبدص بالمدق  مدن اوقدص قعداقر مدا تحتلدا طابد  وقدا  مر اقرل دقوه 
ديحا اي الم ون وشاتر ااسدق دتدى امدردة مدن خودف إا سدامص الموديل قودى وقدا  إاا 

 تاتبول معتارا تو ي الحرورا  اي األمور إلى
ومن تحداميني المريبدة حثثد  تزمدي شدوقا إلديكم اودم دطدق مكثدة بد ر  وحيدث لدم 

يتي دن دلوم حظي وقولي يقو  معدابي حسدن تخيدر سدوات اقود  قدد دحظ بالت قي اما
تز امطباري وكم اي النا  مدن حسدن ولكدن تويد  لشدقوتي وقدر اختيداري ودنشدد 
المقددر المرحددومي محمددد بددن منلددا  نامددر الدددين تددين المددوقعين بدمشددق المحروسددة 
بيتددين  بددن الددوردي واألمدد  لوحريددري مدداحب المقامددا  لو نددة مدديادكم نسددخة 

يرية موحة اي المول يقو  لنب  العاار ا تلد ومد الشبا  ومد من سنل انظمد  حر
اي ال  الم و  بيتين اتترا  للمدا القمدور العدوالي بالقمدر ومدا شد  دحدد دن دبدا 
بكر مقدم توى تمر غدا طير داراحنا سانحا يحدوم تودى ورد تداب القددح اقوندا لددر 

ميني المريبدة مدا حدمنتص قدو  الحباب ا تلد ومدد الشدبا  ومدد مدن سدنل ومدن تحدا
تنتددرة اددي معوقتددص وإاا سددكر  ادد نني مسددتلو  مددالي وترحددي وااددر لددم يكوددم وإاا 
محو  اما دقمر تدن ندده وكمدا تومد  شدمابوي وتكرمدي اقود   داد النسديم تودى 
الربا بنده يديص وقا  لدي دندا مدا دقمدر تدن ندده وكمدا تومد  شدمابوي وبيد  الشديخ 

رال األتدادي قدا  قدابولم حتدام نحدن نسداري الدن م ادي  مفي الدين اي ياا الندوة إاا
الظودم الشدديخ مدفي الدددين حدمن اددي بيتددص الشدطر األو  مددن مطودر المتنبددي وشددطرل 

 الثاني وما سرال توى خف و  قدم
وبيدد  العميددان واسددمل بنفسدد  وابددا  اددي زيارتددص كددرابم المددا  مددن خيدد  ومددن نعددم 

الرحدي وشدطرل األو  مدا  مدن  والعميان حمنوا الشطر الثاني من بي  الشدريف
العيف لو يفده بال  لص وبي  الشيخ تز الدين إيداتص الفح  اي األمدحاب شدرالم 
بين الر ا  وإن كدانوا اوي رحدم والشديخ تدز الددين حدمن الشدطر الثداني مدن بيد  
المتنبي من قميدتص التي حمن ايلا الشيخ مفي الدين الشطر األو  ويدو قولدص ولدم 
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قاطعة بين الر ا  وإن كانوا اوي رحم وبي  بديعيتي دنا مستمر تز  قوة اأنماف 
ايص توى المديل النبوي تابر لقولي ويو وآلص البحر آ  دن يق  بنده كفوالم اداالموا 
تنكي  مدحلم واي الدوغى رادادوا لسدن القندا سدكنا مدن العددا ادي محد  النطدق بدالكوم 

بددان والددرخم ودنددا ديحددا ودودتددوا لوثددره د سدداملم اشددك  شددكوه ال ددريل إلددى العق
حمن  ادي بيتدي شدطرا ثانيدا مدن ميميدة المتنبدي والشدطر األو  و  تشد  إلدى خودق 

 اتشمتص وو ص ا ستحقاق ينا ساار لمست وي محاسن ياا النوة وهللا دتوم
اكر التوييم والبع  ماتوا من التوييم واطرحوا والسمر قد قبوتلم تندد مدوتلم قود  

تقدمدص بداب الترشديل كدان األليدق بلمدا دن ينتظمدا ادي سدو  ياا النوة دتني التوييم و
باب التورية ويداكر التدوييم مدر ايلاملدا والترشديل مدر المرشدحة وقدد تقدرر كد  مدن 
النوتين وتقدم اي بابص والاي مشدى تويدص الشديخ مدفي الددين يندا يدو إيلدام التوريدة 

القمدم اداكر  ويوقولص حتى إاا مدروا والخي  مابمة من بعد ما مو  األسياف اي
ميام الخي  ينا يويم السدامر دن السديوف مدو  مدن المد ة ومدرادل المدوي  ويدو 
مو  الحديد ودتظم الشوايد توى ياا النوة قولدص تعدالى والدن م والشد ر يسد دان 
بعد قولص الشم  والقمر بحسبان ا ن اكر الشم  والقمر ينا يويم السامر دن المراد 

النب  الاي   ساق لص قدا  ابدن دبدي األمدبر وقدد يد تي  بالن م دحد الن وم والمراد بص
التوييم لومطابقة كقو  دبي تمام رحمص هللا تعدالى تدرده ثيداب المدو  حمدرا امدا دتدى 
للددا الويدد  إ  ويددي مددن سددند  خحددر ا نددص دويددم بالمطابقددة بددين األحمددر واألخحددر 

 ولي  يطابق إا األحمر   يطابق
و دن ي تي المدتكوم بكومدة تدويم بمدا بعدديا مدن األخحر وارة منص حربا آخر اقا  ي

الكدد م دن المددتكوم دراد تمددحيفلا ومددرادل خدد ف الدد  كقددو  دبددي الطيددب وإن الفبددام 
التي حولص لتحسد در ولا األرؤ  ا ن األر   دويم  السامر دن لفظة الفبام بالقاف 

  والمبالمدة ومراد الشاتر الفبام بالفات ويي ال ماتدا  الكثيدرة يكداا روي يداا البيد
تقتحيص ا ن القيام بالقاف يمدق تويص دق  ال مر انتلى وبي  تز الدين الموموي يدا 
سدابرا مفددردا دتربدد  لحندد  ادي تددوييم منددر رحدداة الشددات مدن حوددم قودد  يدداا البيدد  
المبار  ت ز  تن ح  معنال إا لي  لص تعوق بما قبوص و  بما بعدل و  بمدح النبدي 

وقفد  تودى شدرح الممدنف او دتدص قدد قدا  الحودم مشدتق ولم دز  اي حيرة إلى دن 
من الحومة ويي رد  الثدي ويحم  اي  ود الشاة دود اتقو  العدرب حومد  وحودم 
دديملا دي و د الدود اي  وديا ثم قا  ومعنى البي  دني دخاطب سابرا ادي الطريدق 
منفددردا بنفسددص تددن النددا   يرغددب اددي مرااقددة دحددد اقودد  لددص ودندد  تتددويم بتددر  

 تمات  بالنا  معنى   تظلدرل كمدا يدويم الراتدي بمندر رحداة الشدات دن  ووديدا ا
حوم  وحوم بين حوم الشاة وحوم األديب قو  وهللا ما ازدد  إ  حيرة اي تفسير ياا 
الشرح والاي دقولص إن الشرح والنظم اي العقادة وتدم الفابددة كفرسدي ريدان وبيد  

د ساملم اشدك  شدكوه ال دريل إلدى العقبدان  بديعيتي تقدم قبوص ويو ودودتوا لوثره
والددرخم وقودد  بعدددل اددي التددوييم والددبع  مدداتوا مددن التددوييم واطرحددوا والسددمر قددد 
قبوتلم تند موتلم ااكر المو  اي البي  يويم السامر دن نسداتيم السدمر قدد ددارتلدم 

بالسدمر إلى  لة القبوة كما يو المعلود والتوييم ينا اي التقبي  واي السدمر والمدراد 
الرماح وبالتقبيد  الطعدن ادي األادوال التدي تندز  يندا منزلدة التقبيد  واسدتعارة التقبيد  
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مواقدر الطعدن  لورمداح ادي غايدة الحسدن اد نلم شدبلوا سدنان الدرمل بالوسدان وشدبلوا
 بالثمور ويع بني ينا قو  ابن المزين اي الرمل

م يح  بي تيف المداة دنا دسمر والراية البيحات لي   بالسيوف وس  من الش عان ل
 ألنني نودي  يوم ال مر بالمران وإاا تفاخم  الكماة ب حف  كومتلم ايص بك  لسان

اكر األلماز وك  ما دلمزول حوص لسن ما طا  تعقيدل دزره بفلملم يداا الندوة دتندي 
األلماز يسمى المحا اة والتعمية ويي دتدم دسدمابص ويدو دن يد تي المدتكوم بعددة دلفداظ 

غير اكر الموموف وي تي بعبارا  يدد  ظايريدا تودى غيدرل وباطنلدا  مشتركة من
تويص ودبدة ما ايص دنص لم يسفر اي داق الحوى غير و ص التوريدة ودمدا تعسدف الفرقدة 
التي لي  للا إلمام بالتورية اي األلماز ا مريم مسوم إليلم ودما تومات ياا الفن ا نلم 

العدد ت اددي ابددرة سددع  اا  سددم اددي  مددا قددرروا غيددر مددا قررنددال امددن الدد  قددو  دبددي
قميمددي امددادر  بددص دثددرا وهللا شدداف مددن السددم كسدد  قيمددرا ثددوب ال مددا  وتبعددا 
وكسره وتاد  ويي تارية ال سم وقو  ابن حراز اي خيمة ومحدروبة مدن غيدر 
انب دت  بص إاا ما يده هللا األنام دظو  قو  لمدز دبدي العد ت ولمدز محيدي الددين لدم 

الحسان إ  من ورات سدتور التوريدة ومندص قدو  ابدن حدراز اديمن تسفر ايلما الو ول 
اسمص تثمان حرواص معدودة خمسة إاا محى حرف تبقى ثمدان ومدن دلطدف األلمداز 
اي القوم واي خحوة راكر سا د ودمعص من  فنص  اري مواظدب الخمد  ألوقاتلدا 

 منقطر اي خدمة الباري
ي دان ب  سمر لص قوب ب  قودب وقو  ابن تبد الظاير اي شربص اي كوز الوزير وا

إاا استولى توى حب اق  ما شب  اي المب ومن لطدابف مدا وقدر ادي بداب األلمداز 
دن شيخ الشيوخ بحماة كتب إلى والدل مومزا اي باب بقولص ما واقف بالمخرج يدايب 
طورا وي ي لس  دخاف شرل ما لم يكن بمدرت  اكتدب إليدص والددل ادي الكتداب ايداب 

ياا باب خمومة والس م وقا  القاحي محيي الددين بدن تبدد  وم يت وخوف وشر
الظاير مومزا اي باب دي شيت ترال اي الدور والكتب م دازا يداا واا  محقدق يدو 
زوج وتارة يو ارد ويو ادي دكثدر األحدايين يطدرق وطويدق ادي نشد تيص ولكدن بحديدد 

ا  بني تنص من بعد ال  يوثق ويو اي القوب يستوي وترال بان تمحيفص لمن يترمق 
بقي  مطاتا لس  اي حوبة الفحداب  تسدبق وقدا  الشديخ بريدان الددين القيراطدي ادي 
بااين  ود اد ديواؤنا المختوفة قد دمبح  مؤتوفص اي شامخ ب نفص تودى العدوالي دنفدص 
واي  ناح لم يطر وك  طير دلفدص  ناحدص طدو  المددا يبددي تويندا رارادص ادي الدريل 

ويودص المدحيل كدم شدفى قووبدا دنفدص وروحدص لطيفدة حاة قو  مدن تودى يدوال تنفدص ت
 وااتص منحراص

تن قبوة الدين دره حدب اللدوا قدد مدراص ولدم تكدن مدر اللدوا دتطاادص منعطفدص يدوال 
تح  طوتص كيف يشات مراص ما زا  غير شاكر سداكنص مدا دلفدص ولكمدا دسدرف ادي 
ة بددا  شددكرنا سددراص دنفاسددص كددم دودتدد  م وسددنا توطفددص كددم رنحدد  مددن غمددن وقامدد

ملفلفص معتوص يو المحيل تند من قد تراص وقا  محيدي الددين مومدزا ادي قمدري مدا 
معمى وردسص اي تداد المطير كم لص من متر م كم لص من مسحر كم خواف لص بد  
 لتمدداة المبمددر كوددص مع ددم وإن زا  بعدد  اسددمص قددري وقددا  المقددر المرحددومي 

ة مومدزا ادي ااختدة ومدا األميني ماحب دواويدن اأنشدات الشدريف بدمشدق المحروسد
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طابرا يلوه الريا  تنزيدا ويسدرح ادي دانانلدا ويمدرد ي دات اسدمص خمد  حدروف 
تدرد بياندا لدص داعدى  تعديا وخمسال حرف إن ت مو  مفرد وبعديما تمدحيف باقيدص إن

تبين وتشلد وايص دخ إن تل  تنص ا ختص تد  توى ما قد تني  وترشد ياا الومز ورد 
ص بقيدة السدوف الشديخ زيدن الددين بدن الع مدي ود داب تندص إلى الدديار الممدرية وحود

بقولص ديا من لص م د دثي  وسودد غددا دون مرقدال سدما  وارقدد تفيدد يسدار المقتدرين 
 يمينص ويسرال من يمنى الممامة د ود

ونق  الشيخ  ما  الدين الدميري اي كتابص حياة الحيوان لمزا ادي ب در مدا طدابر ادي 
ارل اي وسطص والعين منص اي الانب وكتب ت مة العمر قوبص يووح لونا  ت ب منق

الشيخ بدر الدين الدماميني إلى الم دي اح  هللا بن مكان  مومزا ادي قددح اقدا  مدا 
اسددم حبيددب إلددى النفددو  شددبيص بالبدددر حويددف لوشددمو  إن قوددب كددان لقوبددص مددن العددين 

ن مددحف بعددد مكدان المناسددبص دو سددقط قوبددص مددر الفعدد  كددان حدددا ل قددوا  الكاابددص وإ
العك  دنب  تن الاكات وياا غاية الشرح وإن غير ثانيا تودم رب الكد م المحدرر دندص 
دا  توددى الطددرح حاشدديتال مددر التمددحيف الددة لومدديد معينددة توددى المكددر والكيددد وإن 
قطر طراص كان مراح باقيص قوامدا وإن تكد  تودى الطدرف مدار بتمدحيفص مدداما 

عاطي إثمص دو محف اشتاق  الشفال إلدى تقبيودص وإن زا  دولص كان العك  تقابا بالمت
ولثمددص وربمددا كددان الحددد تنددد تمددحيفص ا خددر مناايددا  سددمص مباينددا اددي الحقيقددة لحدددل 
ورسددمص اكتددب ال ندداب الم دددي ال ددواب ودلمددز اددي ورد بقولددص يقبدد  األر  التددي 
دطالدد  بال فددات حرمانددص وتداركتددص بعددد إ ددرات دموتددص اعظمدد  اددي الحددالين شددانص 

ى المموددو  إلددى الومددز الدداي تمتددر بموحددص وشددرب بقدحددص اابتلدد  شددكرا ومالدد  وانتلدد
دتطااص بالقددح الفدارغ سدكرا او ددل كمدا قدا  مو ندا حبيبدا إلدى النفدو  م تلددا ادي 
التوم  بمدا حدازل إلدى الدرؤو  وكتدب ادي ال دواب لمدزا وخدالف نفسدص إا قالد    

الم ددال  ويتفكددص بددص اددي  ينبمددي م دداراة يدداا ال ددواد لددزا ويددو مددا تاطدد  يتحوددى بددص
الم ال  تحمر و ناتص مدن الشدرب وتحمدد آثدارل ادي البعدد والقدرب إن قوبتدص و دتدص 
تا ا وإن تركتص توى حالص زاد  ابتلا ا يعاب بالنار وغيرل ال اني ويري  إن بددل  
دولص برد األماني يستخرج ويو داخ  ويره دمعص من نار قوبص ياط    تبرح بص اي 

ايددص مددر انلمالددص نقطددص ادد ن حدداا  دولددص وحرادد  باقيددص و دتددص دمددرا  غبطددص و  ت ددد
بالشراب وإن اعو  كاا اي ثانيص رديد  مدا بقدي مولددا لومحبدة بدين األحبداب وور إن 
حدداا  آخددرل كمددن وري وغددص اددي بحددر الفكددر توددى تكدد  ثوثيددص لتسددتخرج درا 

يدص يداا البداب والمموو  يس   المفل ا نص لو  المحبة ما د اب و  طدرق بعدد اقدد دب
اكتب إليص الشيخ بدر الددين ال دواب يقبد  األر  وينلدي ورود ال دواب الداي شدفى 
 القووب بورودل والومز الاي نسي بورودل بان الحمى وطيب ورودل او دل رو 

سؤال  تن دنثى طروب ولدم تدز  تودى توديدا ادي الدرو  تشددو وتنشدد وت دابني 
دانددد ومددا بددان منلددا الطددرف دمسدد  بددالطوق تنددد نشدديديا لنحددو التمددابي   دطيددق 

لعكسدلا تخدداف الددرده ممدن للددا يترمددد وإن حداا  ثدداني األخيددر ا ندص توددى العكدد  
خداف بد  يوددوح ويشدلد ا وللدا مددر مدا يويدص وحرالددا لندا ادال بددالمعنى الداي ايدص يقمددد 
وحراان منلا ارد حرف لناطق واف لمدن بدالعك  ادي اا  ي حدد بقيد  بقدات الددير 

ال ددوزا لددواؤ  يعقددد وقددا  مومددزا اددي درة دي شدديت مددن  تددز  بددااخ واددي مفددرق

This file was downloaded from QuranicThought.com



 331 

ال مادا  يوفى وترال من بعد اا حيوانا وتره ال  ال ماد تزيزا غاليدا مندص رمدعوا 
تي انا وتره الروح منص اي حيوان اي  ناح وي لف الطيرانا وإاا ما شدا توى العود 

تص يمير ملانا يوما اوق دف يحر  األغمانا دو بدا اي مقفص اابن برد تند دس ا
كوددص طددابر واددي ثوثيددص لدد  او دربددر مددر العكدد  بانددا كوددص تاطدد  بددص تتحوددى كدد  خددود 
وتستق  ال مانا وترال تند الموو  تظيما وبتمحيفص حقيرا ملانا تكسص اي تمحيفص 
زد بنقص االمعمى ينا اكن يقظانا وإاا لم تدر التماحيف ارل لوداي ايدص الدو يددري 

شدب  إاا كدان ي لد  العرااندا ثوثدال در نفدي  وادي ايدص إاا البيانا وبتحريفص تؤدب من 
 ات يمحب المر اندا لكدن الثودث تنددل نمدف وحدف اب تندا تمدحيفص مدا اتتراندا 
ويو اي البر ناار وإاا ما ححرول قد ي لف اأنسانا اااترسص بالح  إن كن  ليثا الدو 

لمزتص اي القفص لمز تن احوص قد دبانا وتوى اكر القمري والفاختة دورد  ينا ما د
ويو قدولي دي ممندى دتدوادل بيد  شددو مدرقص مطدرب وبالقودب مدفق ولم موتدص 

 النباتي حسن از  من بعحص بس ر المطوق
ب غة تدم العابب والعاتب وترترة زيرل حيث دمطرتص من األنام  الم دية خم  
سحابب اوو شايدل ابن الوردي  حمر خ   دو ماحب زير األدب لتوون و   ثدم 

 م  ح  الومز او دل قد كشف المشك  و وى واتترف دنص لم يمر باوقص دطيدب مدن ت
ال  الح  و  دحوى وتحقق دن مو ندا دوسدر الممودو  ادي مقدام األدب بفحدوص إيناسدا 
وتناو  منص قدحا دتادل ب لفاظص المسكرة كاسا وانتلى الممودو  إلدى الومدز المخددومي 

و ود كفواص يروي المده دلمز  اي اسدم  اقا  مو ي م د هللا يا من احوص يروي
تاطدد  حويتددص اينددا بدددر الوفددظ دو قطددر النددده إن دورد التحريددف اددي دثنابددص قددد كددان 
لوشاني ي كا دو رده وقا  م يبا لص ديحا تن الدورد ا لمدز  يدا مدولى احدابوص قدد 
تطدر الكدون منلدا طيدب دنفددا  دتدى بدورد احيداني تودى قدددحي بدص ودبل ندي مدا بددين 

وقددد دسددا  ددرح كسددره حددين دقبدد  لددي روحددي الفدددات لدداكر الددورد واة     سددي
ااستحوى المموو  بدالتحريف وردل وود لدو اقتطدف مدن دغمدان حروادص وردل وردل 
إلى ا  القمور تاريا تن م ب  تزل ودنشد قو  ابن ق ق  وقد تقوى بنار ت دزل 

بلدرج يداا الدردي  إاا منعت  دش ار المعالي  نايدا المد  اداقنر بالشدميم ادراح تودى
الكاسد واقتنر بالشميم توى رغم دنف الحاسد وتوم دن تود  الدورود   تخدرج إ  مدن 
تو  الخحرل ودن يال الفاكلة   تخر لا إ  دغمان دق م للا باليد المخدومية بل ة 
ونحرل وتمشى المموو  من يداا الومدز ادي بسداتين الدوزير تودى الحقيقدص ورده كد  

ا  الحمدر اتحيدر ديددي وردة دم شدقيقص وتفكدص بدص مع بدا بثمددار ورقدة اداحمر  الو ند
غرسص منشدا لمن كرر النظر اي محيفتي طرسص إن كن  تدزتم مدا ادي خددل ت بدا 
اددانظر إلددى الددورد اددي خديددص منثددورا اوقددد ظفددر  مددن نفسددص الددوردي بددالعنبر الددورد 

 وتواتص تند تبدي  الث ثة بالواحد
د األمداني اانعقدد لسدحر البيدان لسداني وتيقند  الفرد وت مو  بقمور راحتي نكتدة بدر

دنص  يقوه توى الم ياا البرد إ  ك  حديد النظدر وو دد  تمدحيف يدال الكومدة يدا 
شم  الفحاب  لوعقو  قمر وتوم  دن الفكر   ي اري من بديلتص من بحر الفحاب  

رد  رويص ودن الخاطر   يقوه توى سوطان ياا الومز ألن شوكتص قوية وقود  لوداين
بعحص لتنتل  شرابا سابما وزد تمدحيفص ليكدون ادي التعريدف بمعندال مبالمدا وتمتعد  
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من وردل بالمشموم ثم تاكر  البعدد تدن  نداب المخددوم ااسدتقطر البدين مدات الدورد 
مدن حدددقي ولمو نددا المددفل تدن مقابوددة يدداا الدددر بالسدقط وتمددر ي ددر بلدداا الحشددف 

دن نورد ينا لمزا اي المدام وقف  تويدص الموتقط قو  وتوى اكر القدح والورد حسن 
لوشيخ م ح الدين المفدي بخطص وما شيت حشدال ايدص دات ودولدص وآخدرل سدوات إاا 
مددا زا  آخددرل ا مددر يكددون الحددد ايددص والمحددات وإن ديمودد  دولددص افعدد  لددص بددالرار 
والنمددب اتتنددات قودد    بددد لومدددام مددن مددات مددن حيددث المماز ددة ووقفدد  بالددديار 

لمز لوشيخ زين الدين بن الع مي دلمزل اي المات ا ت بني ويدو قولدص  الممرية توى
س لت  دتز  هللا تن ساب    حظ لص اي المدقة ولم يكن متمد  النسدب باألشدراف 
وتددرال كثيددر الر فددان مددن غيددر دن يخدداف كددم رد سددابوص نلددرا وتفددر و ددص قابدددل اددي 

مطوددق التمددرف التدراب قسددرا مدداكر كثيددر الحددي  لطيدف ا نبسدداط سددرير الفددي  
وتويص الح ر وطا  ما قب  العشات دبده لنا الف ر يتشدعب ويتكسدر ويتعدوج ويتددور 
وتبدو لص خمسون تينا ودكثر يحم  القناطير المقنطرة ويع ز تن حمد  إبدرل سدرير 
ا ستحالة ق  دن يثب  توى حالص بعيدد المدوص لدي  لدص قدرار ويعا د  مدفات ورادل 

ا وينم تودى دحدوا  السدمات نثدرا بعيدد المدوص رقيدق با كدار ويسكن اي تخوم المبر
 القوب توى ك  تديم وكيف   ويو المولى الحميم ي ود ب اخر الحوى و  يرد

مددن ندددال مددؤم  كددم تمددر سددبي  وقطددر طريقددا ودخدداف سددبي  وكددم طمددى واحتددرق 
ودظلر ال فات ويو كثير الموق مقي  ي وو المدا ويظلر توى شددة البدرد ت وددا قدد 

ايص الخوف والر ا والكدر والمفا اسبحان من  مر ايص يال األحدداد ودرسدوص  مر 
رحمة لوعباد ويع بني ايص قو  دبي الفح  بن الخازن وخ  مفات زرتدص بعدد ي عدة 
ا لفي  شخمي اي حشال ممورا ودودتتص سري ا اشال لودوره ايدا حسدن مدا داشدى 

مدنخف  الثدره سدطيل لدص المداة ودظلرا دبو حويف لوثريدا ودمدص بدص حامد  ادي بطدن 
 سدم بميددر  دوارح يبدداري الريداح الدداريا  إاا  دره تددزر تويدص الددريل ثوبدا مددوردا 
وتكسول شلب الوي  ثوبا مدثرا قو  وتودى اكدر المدات يحسدن دن ندورد يندا لمدزا ادي 
القربة كتب الشيخ بدر الدين الدماميني إلى المقر األميني دمدين الددين الحممدي كداتم 

ديوان اأنشات بالشام لمزا ادي قربدة تدزاحم سدرب األدب تودى السر بدمشق ماحب 
الشرب منلا ولو تاف مرير الد ت ود دن يكون راوية تنلا ويو قولدص دكاتدب سدر 
المو  والفاح  الاي ثنال توى األاكار ار  مرتب يحدث تن سل  رواة ك مص إاا 

األسدفار تنلدا ما دتدال الومدز يرويدص ممدعب ادديت  مدا اا  دطدالعكم بلدا ويبحدث ادي 
وتطوب تشدوكم اي األر  قار دماللا ومدق إاا ما قي  تمودى وتكتدب ومدا يدي ادي 
التحقيق راوية وكم للا خبر اي الاوق يحوو ويعاب مويحدة شدك  يد لف الحدب مدبلا 
زمانا واي وق  للا يت نب وتبوم منلا لوحيدا  حقيقدة ولكدن رديندا قوبلدا ويدو طيدب 

 كريا دي  الزوايا ويطنبوايزيد مريدويا إاا ما تموا  ويش
للدا دربدر لكدن بسداق رديتلددا تودى السدعي ادي األحيدات بددالنفر تدددب ومدا ندا  إثمدا اددي 
تعاطيص بعدما رديندال مدن تود  العتيقدة يشدرب وشدم املدا المفتدوح كدم راح سداب  ومدا 
نطق  حراا تن القمد يعدرب وترحدر دحياندا ومدا حدان رحدعلا وكدم مدن اتدى ادي 

م  ما ايص الحياة لربلا ايا حباا منلا البسيط المركدب وترسدوص حمولا راح يرغب وتح
اات ب لص من مسوس  غدا مرس  تنص الرواية تع ب وكم من خوير شمتص إا تعتقد  
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يمد إليلا الراح للدوا ويطدرب وكدم قدد تعبددنا بتحريدف لفظلدا ولدم در بدالتحريف مدن 
وممدرب وتو دد ادي  يتقرب وتمحيفلا يا  بلة الدير بودة حوايا من األقطار شدرق

األا   تالية للا وي لفلا بع  ال واري ويمحب ويا من لرق الفح  دمبل مالكدا 
اما لي إ  نحو تويال مايب توف  لومز نحو باب  قد دتى وك  غدا من ظرادص يتع دب 
وقا  بعحلم مومزا اي قربة السباحة واا  ام طدورا تسدبل ربلدا ولدم تكتسدب د درا 

يان محمرة اللوه كد ن بقايدا قدوم لدوط للدا ريدط قود  دمدا بتسبيحلا قط معانقة المب
لمز الشيخ بدر الدين اي القربة انسي  وحدل وما اا  إ  دنص لم يحت  ايدص إلدى تقدادة 
من تمايب بمير مايبنا ولم يسبكص اي غير قوالب التورية وقد داكرندي لمدزا دلمزتدص 

م ويددو المقددر اددي قمددب السددكر بطددرابو  المحروسددة وقددد دنشدددني بعدد  المخددادي
المرحومي الشلابي الدنيسري لمزا اي قمدب السدكر ديحدا ويدو وحامودة درا حكدى 
الخمر لاة ونشرا يروي شربص ويقو  تعيف إاا لم يبد منلا ا ن بدا امل تلا ادي اثدر 
اا  تفو  اوم تر تيني مرحعا اي مثاللا من الخوق تسدقي دريدا وتمدو  وقدا  بعدد 

 مث  ياا الومز ألنص سالم من التعقيد اأنشاد و  دتوم اي ياا الباب
والتمحيف والتحريف والعك  والحاف وا بدا  انظم  ياا الومز اي يوم اأنشداد 

و  طعدن ايلدا ويدي داخودة المددر ممشدقة ييفدات حودو  ويو وتسالة تبدو بمير دسنة
مااقلا بص يطرح المران اي الملمص القفر منعمة لفدات ملحدومة الحشدا تكداد بد ن تنقدد 

ن رقة الخمر وتحوو توى البي  الرشاق شماب  إاا ما تثن  اي غ بولدا الخحدر م
يوا قبي  العمر اي الظلر رشفلا وبرد لمايا من دليم ال دوه يبدري وإن سدقي  مدات 
سقت  س اة بطيدب مدزاج ويدي طيبدة النشدر وينبد  حودو الثمدر حودو نباتلدا ايرشدف 

  دة ابن    يقرة ثنايال اي الثمدر درياقا دلا من الخمر وإن لمع  اي ثمريا وتبو 
توددى توديددا كددم لوربدداب مواقددر ومومددوللا يمنددي تددن الندداي والزمددر وإن قطعددوا 

شفى غوة المدر وترار بعدد النمدب والكسدر  موموللا شبب  بص دولو الاوق تشبيبا
 ريا ات زم ما لوفارسي من الداكر ويمزاتلدا يمدزا  ومد  وقطعلدا إاا مدا دميود  

واي دو  األتراف تروي من الظما وتحدرم نيدران ال دوه ويدي   ابز ل  يا مقري
اي العمر ومن حولا إن دارغ  اي قوالدب يقدو  الدوره يداا يدو السدكر الممدري 
ومددن د دد  اا تنلددا ابددن سددكرة روه ودمددا النبدداتي قددا  مددن يلنددا قطددري كدداا ابددن 

حد  ال  وي قوبص معلا يره كسيرا وكم قد دوردتص لظدى ال مدر ايدا مدن حد  اوقدا و
بدابعي واي تقد األلماز يا نااث السحر ت مو  بعد الح  كيف تنوت  ح وتلا حتدى 

 رق  منبر الشكر بنية اكر من حماة تمرب  وغربتلا وهللا قد دشمو  اكري
ومن شط اا  النلر يا بحر قد دت  ا  تنلرويا الي اي  يرة البحر سدع  مدن دبدي 

كر اد  زلد  ادي حد  وظعدن مدؤم  بكر ألحمد خدمة ودحمد من دولى الوره ب بي ب
لك  غريب  ات حتى من الشعر قو  وبعد قمب السكر يحوو دن نورد ينا شيبا ممدا 
دلمزول اي العس  امن ال  ما كتب بص الشديخ شدرف الددين تيسدى العاليدة إلدى سديدنا 
الشيخ اأمام العالم الع مة بدر الدين بن الدماميني ويو يا ديلا المدولى الدربي  ومدن 

دلف  مدحا كال واير نظمص اسمر سمع  الخير دمرا محكما يمحدي تودى األلمداز لص 
مدا حداز   معا حكمص قالوا من األطيار حقدا دمدوص دكدرم بدص لمدزا يروقد  طعمدص لكندص

منقارا و  ريشا ود نحة ولسد  دامدص مدن ديدن يعدرف مدا اسدم شديت ربمدا دكوتدص ادي 
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ا ااحدد  نثددر المحاسددن نظمددص بعدد  الم اتددة دمددص ا  ابددص الشدديخ بدددر الدددين بقولددص يدد
ولومزل قدد ا  ت دزا خمدمص وتطدرز  حود  البددير بمنطدق مندص تد  بدين األااحد  
رسمص شرف ألترا  البدابر سابق ومدن الفحداب  قدد تدوار قسدمص دلمدز  ادي اسدم 
تاط  حويتص بنفي  در مل اينا يتمص ا اا دحف  القودب مندص ألمدوص قوندا بلداا الفعد  

األم  منص الدو إن دتربد  لحدن لدي  ي لد  حكمدص قدد قد وحل اسمص وإاا تكس  
كان  األايان منص خوية احو  بص شلدا لايداا طعمدص ورده ابدن سدكرة حد وة طعمدص 
اقحى بتقطير المرارة ويمص ورده بعين لمز  الحوو ال ندى حودو المدااق احدار ايدص 
المص ودتاال بعودى دميدر النحد  إا دحدحى تويدا ادي الفمداحة نظمدص اامدفل بفحدو  
تن  واب ساا  يا طالعا اي خير داق ن مص قو  وتوى اكدر العسد  يحودو ديحدا دن 
نورد يندا مدا دلمدزل مو ندا المقدر المرحدومي القاحدي النامدري محمدد بدن البدارزي 

 ال لني الشااعي اي سكر نبا  وكتب بص إلي ويو
يددا قاحددي األدب احكددم لددي ادداا ددبددي حدد  مددااقا ووقددر لددي بتحسددين واقبدد  شددلادة مددا 

يديتص تر من تمحيف معكوسص ثان يزكيني ورسم لي بح  الومز وال واب اد لمز  د
اانحد  مدا  مر الح  لمزا زابد الح وة اي قطر ويدو ديددي  لمدزا حد  اوقدا مكدررل

حدد  اددي قوبددي بتمكددين واددز  منددص بشددكر اددي ممددحفص و ددات منددص بثددان قودد  يكفينددي 
حماة منبتص لكدن بممدر تمحيف معكوسص من غير تزكية وحكمص ثاب  تندي بتبيين 

لددص مزيددة تددزدري نبدد  الريدداحين احدد  منددص لنددا لمددزا م انسددص يحدد  دحشددات درحددينا 
ايرحيني يرادف اسم رباب الو يطربني ياا وتمحيفص اي العيدد يد تيني حودو رقيدق 
ب  حشو لاابقص ألن قطر النباتي تنص ينسيني ا  برح  برغم الكسر ت برندي وكومدا 

تودى اكدر القطدر يحودو دن ندورد يندا شديبا مدن بددير مدا مر لدي تديف تحويندي قود  و
دلمزول اي الكنااة والقطابف امن ال  ما دلمزل الشيخ بريان الدين إبراييم القيراطي 
اي النوتين ويو قولص ياان لمزان قد ح  بباب  يا قاحي البريدة مدا يداان خمدمان 

الدوره شدك  إاا اسمان ك  خماسي إاا كتب  حرواص المدا   شد  حرادان تبايندا ادي 
نظرا ومورة ويما اي األم  مث ن يما إلى المدين منسدوب مقريمدا دن دححدرا 
اي مكان بين دخوان لداا كندى ويدو بدين الندا  لدي  لدص مدن كنيدة مدا انتحدى ادي الد  
اثنان اي البر يوقى وإن اتش  تنص ت د اي ل ة البحر موقى خمسدة الثداني نبد  دره 

ص ورقدا ينمدو بنيدران يحيدا إاا مدا سدقال القطدر وابودص النار قد دبد  لص ورقدا اات دب لد
و ادل بسحاب منص يتان او رقة ا اا محفتص ظلر  كثااة منص ااسترل بكتمدان ويداا 
وكم من بدور ايص قد طوع  اي آخر الشلر لم تمحق بنقمان اقديا خيط ا ر دبي  

 ت   بالبرق يسطو تويلا سطوة ال اني
لددم يبددد منلددا لنددا بددالنطق حراددان يددا حسددنلا دلسددنا والومددز اةخددر اددي اسددم اا  دلسددنة 

دحح  ح وتلا يحوو المديل للا من ك  موسان بالطي والنشر ادي حدا  قدد اتمدف  
والطي والنشر ايما قي  حدان كم سكر  افتحنا بالدخو  بلا دبوابلا اتوقتندا ب حسدان 

أ ماة اي حسنات د مر دي  العقد كولم والح  منلا تويلا بعد تراان وماللا ح  با
زمن ايص الوما  حرام تند دتيان ثوثا ث ثة دخمدا  للدا و ددا شديبا ي ديت ب يحداح 
وتبيان وما اكر  من األخما  قد نطق  مدقا باكر اسملا من غير بلتان وخمسلا 
 ب  لكن بقيتلا اي مكة يرت ى اوزا بمفران ما م  راو مدن القدالي دماليدص تنلدا ومدا 
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 ددوف منلددا قوددوب  مددة  معدد  و  يكددون ب ددوف خدداطر القددالي للددا شدداني اددي ال
الشخص قوبان كم ظد  يطرحلدا مدن لدي  اا شدرف  لدرا ويومدف مدر يداا ب تقدان 
بالح  دنعم سدقى القطدر المدواطىت مدن إقددام سدعي  مدن إروات ظمدقن وكتدب مو ندا 
قاحي القحاة مدر الددين بدن ا دمدي الحنفدي رحمدص هللا إلدى ت مدة العمدر سديدنا 

بدر الدين بن الدماميني رحمص هللا مومزا اي لوزين  ود اد إلدى المايدة ومو نا الشيخ 
ويو يا من لص اي تووم النظم دي يد ااق الخوي  بلا اح  وتمكينا ما اسم دوابرل اي 
نظملا ابتوف  والثوم اي مدريا مستعم  حينا د زاؤل مدن زحداف الحشدو قدد سدوم  

راداددص يددا اددرد يددا رحوددة قددوم يدداا ويقطددر مطويددا ومخبونددا تمددحيف معكوسددص لفددظ ي
مقيمونا والعيد منتظر من حوص ار ا   زا  سعد  باأقبا  مقرونا احوص المشدار إليدص 
رحمص هللا ود اد إلدى المايدة وال دواب يدا مرسد  مدن شدلي الدنظم لدي كومدا منلدا ابدن 

 سكرة قد راح ممبونا ا در  مدرا من ح وتص و وير النظم لم يبرح يحوينا
إا دبلمتدص اوداا يدا اداتني رحد  باأت داب مفتوندا يداا وكدم قدد رديندا ادي حوي  لمز  

دوابرل لوكف قبحدا يزيدد العقد  تمكيندا ولدي  إحدمارل مستحسدنا اد ين بالكشدف تندص 
لمن وااا  تحسينا وكن لنا ياديا موب المواب ودم ايندا دميندا رشديد العقد  م موندا 

ن الودوزين  ودحودى ويحودي دتنداق وهللا تعالى يمن توى داوال شاكريص بما يو دشلى م
المت دبين من كومص بما يو دنف  من الدر ودغوى وكتب الشيخ بدر الددين المشدار إليدص 
ديحددا لمددزا اددي دواة و لددزل إلددى المقددر المرحددومي األمينددي المقدددم اكددرل ويددو يدداا 
كتبد  ودتدااري إليدد  تقدرر ونظمدي بلددا يدا كاتددب السدر ي لدر دتتدد  ب بيدا  المعدداني 

حكدد  حبيددر الوفددظ ويددو محددرر وحويدد  ديدد  العمددر إا كندد  خاتمددا للددم ارحددتلا و
اعوي  ا ن يعقد خنمر وما دن  إ  البحر  اف تبابص ولكن ردينا مند  تومدا ي سدر 
اما كومة دادي  دام اتت للا وايلا دوات إن ترايا تمير ويحفظلا او السر ويي التدي 

بنفسددلا ومددحف تددره  وشدد  والدد  مددن تاداتلددا لددي  يتددر  ومددا مسددلا إ  و دداد 
المقمود بالنف  يظلر وتحم  سدمر الخدط رايدا  موكلدا تودى الدرد  تباسدية حدين 
تخطر كحيوة طرف تعشق العين شكولا ويحسن مرايا إاا ما تحبر مؤنثدة كدم اكرتندا 
بوونلا تلود المبا والشيت بالشيت ياكر وكم قد درانا ريقلا من مسوسد  يودا بدص ادي 

األحبددار منلددا محاسددنا اعدداد  للددا ال لددا  بددالعي  الدداوق ورد وممدددر وكددم  قدد 
تحمر مسودة إن تر  االعيف دخحر وإن غحب  االمو    ش  دحمدر ويعداب 
لوسمر الرقاق رحابلا اتنل  منلا موردا   يكدر لقدد دحكمد  والنسدخ مدا زا  ددبلدا 
بددال  قددد  ددات الكتدداب المسددطر ومددا يددي إ  اا  متربددة غددد  وكددم اي غنددى تددن 

 يفتر قمديا لي 
ولسنا نرايا غير سابوة ولم تفص بسؤا  ااتترانا التحير اانعم بح  الومز يا خيدر مدنعم 
ا ن  بص وهللا د ده ود در ا  زال  األق م تسعى لشكركم توى ردسلا طو  المده 
  تقمر اكتب المقر المرحومي األميني ال واب بعد ديام ويو قولص مواقر دقد م للدا 

اب بلا القوب ي بر تحرر معنى حسنص نسي  وحدل ايدا حبداا الفح  ينشر وروحة اد
ا سكندري المحرر تشق توى األالام شقة ش ويا اكم من بويم تن مدايا يقمر دت  
سلوة األلفاظ ممنوتة الارا حمايا من العويدات   يتسدور تشدير إلدى الحبودى التدي تدز 

كره ا ن يدب ادرد ظد  وحعلا ا حشاؤيا ايلا األ نة تقبر ينامون   تمشايم سنة ال
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يسعى ويححر وإن درشفتص من ز   رحابلا تلاده بلا نشدوان يمشدي ويعثدر ودمدا 
إاا اتتموا السواد اكولم خطيب لص اوق األنام  منبدر وينطدق تدن تودم وطدو  نبايدة 
وتمددا رآل اددي المنددام يعبددر تطدداو  سددمر الخددط دنددى تشددامخ  سددموا ومددر يدداا توددى 

ى بيوتلم تقام بلدا بدين األندام وتعمدر اد كرم بمدا قدد الطو  تقمر وك  بني اةداب توف
ولدتص ودنش   وربد  ويكفيلدا بدال  مفخدر ن يدة و لدي إن  وسد  وو للدا ت دايي 
و ايي تنديا لي  يحقدر وقدد اتحد  اايدا اقالد  وقمدر  ودندى اسدتقال  الدي ادي 
اا  تعار ا  زلتم دي  ال ما  وخيدركم لدده الدنقص مثودي الدو حدظ مدوار بمددحكم 

 م يحح  سنلا بحق وداوال الدواة تقطر ويع بني من األلمداز ادي التوريدة قدو  األق
شددلاب الدددين المددزاوي اددي قددو  ويددو مددا ت ددوز كبيددرة بومدد  سددنا طددوي  وتتقيلددا 
الر ا  وللا اي البنين سلم وقسم وبنويا كبار قدر نبا  ومن غريب ما دت بندي ادي 

 ياا الباب قو  القاب  اي كمون ويو
طار اترب لنا تن اسم شديت قد  ادي سدوم  تنظدرل بدالعين ادي يقظدة كمدا يا ديلا الع

تره بالقوب اي نوم  ومثوص قو  شم  الدين الليتي اي ورق ويو وشيت بد   درم 
يموب تارة ويقطر حينا اي ححور ودسفار ومن قدم قد بي  هللا و لص توى دنص ما 

اي ياا الباب قولدص  انف  يوما تن القار ومن لطابف الشيخ شم  الدين بن الماحب
اي سلم ا مموو  إاا ما قام اي الشم  اتتر  لكنص اي لحظة محم  ل  المر  
وقا  الشيخ  ما  الدين بن نباتة رحمص هللا مومزا اي قوم مو ي ما اسم لنا ح  دندف 
وما بص توة و  سقم لسان قوم ا ن حاا  وإن محف  بع  الحروف الو ام وقدا  

مدا اسدم  ودي إاا تعدو  تدن حرادص األو  لد  الومدف مدن مومزا اي توي دمدو ي 
شخمص سالما وإن قوع  تينص الدو لدي ويع بندي ادي يداا البداب قدو  ابدن المر داني 
مومزا اي مشط ويو يا إماما س لتص ح  لمز شط مندص مدزار ديد  الداكات ديمد  الثودث 

ا ادي باتتنات وقوب ترل  دات قابدد الشدعرات ويع بندي قدو  الشديخ مد ح الددين مومدز
قريشددة دي شدديت يددروق لونددا  دكدد  او بيددا  ودمددوص مددن حشيشددص خمسددص دثقدد  

 ال مادا  وزنا اتع ب لص وباقيص ريشص
ويع بنددي لمددز ابددن منقددا اددي الحددر  ويددو ومدداحب   دمدد  الدددير مددحبتص يسددعى 
لنفعي ويسعى سعي م تلد لدم دلقدص مدا تمداحبنا امدا وقعد  تيندي تويدص تفارقندا إلدى 

التي لم تدر  اي ياا الباب قو  القاحي مدر الددين بدن ا دمدي األبد ومن المايا  
رحمص هللا مومزا اي كشتوان ما رايق وماحب ل  توقال معينا توى بودوغ المدرام يدو 
لوعين واحل و وي وترال اي غاية اأبلام واسدتظرف قدو  بعد  مواليدا مومدزا ادي 

ن اأادد   إن بدددرة محبددوبتي و للددا يمنددي تددن المقبددا  واسددملا ينقددا العاشددق مدد
تعكسوا ت دوا حدين اي األ نا  ياا نفور وياا يقب  اأيندا  وسد لني  ماتدة مدن 
اح ت دي  األدب بالديار الممرية دن دنظدم للدم لمدزا ادي كرمدة ودطودق للدم تندان 
القوم اي ال  اقو  دخبروني تن ااح  ب مو  واروة يسمو توى ك  ااحد  دسدبم 

وكامد  ودبدو مح دن يقدو  اداندوني تحتدص إن دتداني هللا ظوص الو ظ  سابم واار مديد 
المو  تا   كم إلينا قد مدد كفدا ندديا امدير العديف دخحدرا ادي المنداز  نقدط الطد  
اوقص وححتص تند توقيعلا بص ويو تاطد  مدا تبدده لندا بعدين ولكدن حراتدص ومدحفتص 
 األااح  اردينا لوتر  ايص اسم تدين بفتدور األ فدان  دات  تمداز  إن تداكرل دحدرف
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الك  تبدي كرما والنده من الكف ياط  دو تؤنثص يقب  اللدات ادي الحدا  ومدن بعدد اا 
يره ويو حام  ويق  شطرل لمن تابدص مدص لد  يدم بدالعك  تنددي حامد  يدو حودو 

 وايص مر  يبدو تند تحريف تكسص المتماث 
واقوب الفع  منص ااألمر حام  ويدو خشدب مسدندا  ولكدن  وب  دو  يره اع  دمر

يبدو رقيق الم ب  ومن العز  سدمص المد  يددمى وتدرال مدن بعدد اا ويدو  حاز ن  
ااب  وإاا ما ارط  ايص ترال لم يح  تن  ويو نعم الخماب  او بيا  وحمرة ولددا 
لي ارحا راح ساريا اي المفام  اترال يوما تقود بوخف نظمد  سدوكلا بميدر دنامد  

رال طدورا سد اة راح ولددر وترال يبدو تقود  مان ما للا غير ثمدر حبدي مماثد  وتد
الحباب ايلا حوام  وتوى تودل يمني توينا دت مي بص تلي  الب ب  لد  مندص اواكدص 
وشراب ك  غ  إليد  توقدال وامد  وح واتدص بلدا كد  قودب كسدرول والكسدر لوقودب 
حامدد  وتددره ومددوص بممددر قوددي  ويددو بالشددام   يددزا  يوامدد  وتددرال بدداا  تددرق 

ب  وإاا قو  اي المخديم بدالمور رديندا  ايدص دمددق قابد  مقيما اي نعيم وظوص غير زا
ولقد  اتنا بعتب لطيف تند تمحيفص لمن يو ياز  كيدف   والكتداب تدن  نتيدص قدد 
دتى مخبرا بك  الفماب  اتفكص من حوص بقطدوف دانيدا  لكد  آ  وراحد  ودقدم تحد  

إاا دتدى  ظوص الو لمز ظوص ظاير توى ك  قاب  ثدم دم ل لمداز ادي الحد  والعقدد غندي
الومز ساب  قو  ومما دلحقول باأللماز ما حكي تن بع  و ة الطوف ببمدداد  داؤوا 
إليص بم مين غوب تويلما السكر اقا  ألحديما من دبدو  اقدا  دندا ابدن الداي   يندز  
الدير قدرل وإن نزل  يوما اسوف تعدود تدره الندا  داوا دا إلدى حدوت ندارل امدنلم 

 قيام حوللا وقعود
تظم اي تينص وقا  ياا دبول من بي  كبيدر وقدا  ل خدر مدن دبدو  اقدا  دندا ا طوقص و

ابن من دان  الرقاب لص ما بين مخزوملا وياشملا ت تيص بالرغم ويدي مداغرة ي خدا 
مددن ماللددا ومددن دملددا اقددا  الددوالي مددا دشدد  دن يدداا دبددول كددان موكددا شدد اتا ادد مر 

  لودوالي الشداب األو  كدان ب ط قلما اوما انمدراا كدان ادي الم ود  ر د  نبيدص اقدا
دبول اوا  والثاني كان دبول ح اما ا ت ب الدوالي مندص الد  اقدا  كدن ابدن مدن شدب  
واكتسب ددبا يمني  محمونص تن النسب إن الفتى من يقو  يا دندا اا لدي  الفتدى مدن 
يقو  كان دبي وبي  الشيخ مفي الدين توى األلماز اي بديعيتص حران ينقر حر الكر 

إاا حمص برد المقي  ظمي الشديبخ مدفي الددين دلمدز يندا ادي السديف ا ندص  غوتص حتى
يروه ادي حدر الكدر بالددمات وإاا ددخد  القدراب الداي كندى بدص تدن بدرد المقيد  كدان 
ظامبا والعميان ما نظموا ياا الندوة ادي بدديعيتلم وبيد  الشديخ تدز الددين المومدوي 

مثد  األرزة الدرزم قود  الشديخ اي بديعيتص إن المنااق لمز قوبدص زغد  ويدو المعمدى ك
تز الدين غفر هللا لدص لدم يد   ادي بيتدص بميدر ال ندا  المقودوب ادي لمدز وزغد  ودمدا 
التعمية باألرزة الرزم اما توم  ما المراد منلما حتى نظر  اي شرحص او دتدص قدد 

ش رة المنوبر امدا ازدد  ادي التعميدة غيدر تعميدة وبيد   قا  الرزم القابم واألرزة
 دقو  ايص تن النبي وكوما دلمزول حوص لسن ما طا  تعقيدل دزره بفلملمبديعيتي 

قد تقدم وتقرر دن دحسن التعمية اي الومدز مدا دسدفر بعدد الحد  تدن توريدة بديعدة ادي 
بابلا وياا البي  ديحا بدير ادي يداا البداب اد ن الومدز ادي الدرمل والتوريدة ادي لسدن 

ودديم واددي التعقيددد المشددتر  بددين تعقيددد ألن لسددان الددرمل لسددان القابدد  اددي التوريددة لوتك
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الومز وتعقيد الرمل ودما المناسبة بين الح  والتعقيد واأزرات بالفلم بعد اكر األلماز 
 امحاسنلا   تخفى توى حااق األدب وهللا سبحانص وتعالى دتوم بالمواب

اكر س مة ا ختراة وقدل باختراة سالم الف يبدو بترويسص من رد  كد  كمدي يداا 
نوة دتني س مة ا ختراة يو دن يخترة الشاتر معنى لم يسبق إليص كقدو  تنتدرة ال

اي ومف الاباب وخ  الاباب بلا اوي  بنازح غردا كفعد  الشدارب المتدرنم يز دا 
يح  اراتص باراتدص قددح المكدب تودى الزنداد األ دام يداا المعندى إاا ت مودص المتد دب 

قا  إن ياا الداباب لمدا خد  بلدال الروحدة وتخيوص اي اكرل ي دل غريبا اي بابص ا نص 
التي دتاد الحمير إليلا ادي قولدص بلدا مدار يز دا مترنمدا يحد  اراتدص باراتدص مدن 
الطرب الاي اتتدرال اشدبلص تنتدرة بر د  د دام قاتدد يقددح زندادا باراتيدص واأل دام 
بدن المقطوة اليد والتقدير اي البي  قدح األ ام المكب توى الزناد انتلى ومنص قدو  ا

الرقداة ادي تشدبيص قدرن الخشدف يز دي دغددن كد ن إبدرة روقدص قودم دمداب مدن الدددواة 
مدداديا وتددوا قدو  ابدن الرومدي مدن المخترتدا  التدي لدم يسدبق إليلدا ا ندص قدا  اددي 

 تشبيص الرقاقة حين يبسطلا الخباز
لم دن  باألم  خبازا مرر  بدص يددحو الرقاقدة وشد  الومدل بالبمدر مدا بدين رؤيتلدا 

ة وبين رؤيتلا قورات كالقمر إ  بمقدار مدا تندداح دابدرة ادي مدفحة المدات اي كفص كر
يرمى ايص بالح ر ود معوا توى دن قو  دبي الطيب من ا ختراتدا  التدي لدم يسدبق 
إليلا ويو قولص حوف  وايا إن ردد  إلى المبا لفارق  شيبي مو ر القوب باكيا قو  

لمتقددمين كثيدرا ومدا خفدي مدا دوردل دمدا دبدو الطيدب ا ندص شدن المدارا  تودى معداني ا
تويددص الحدداتمي اددي الحاتميددة وكددان قددد تددن لددي دن دورد اددي يدداا الشددرح المبددار  لددص 
ولمدن تقدمدص ولمدن تد خر تندص  مودة مسددتكثرة ممدا وقدر للدم مدن معدانيلم مدن سدد مة 
ا ختراة بالنسبة إلى اط تي وخف  دن يقر اختياري توى معنى دتدل لمداحبص مدن 

راة ايدد تي مددن تبحددر اددي اط تددص توددى معنددى لددص لميددرل ممددن تقدمددص سدد مة ا ختدد
ا حرب  تن ال  و نح  إلى اكر ما وقر لي اي نظمي من س مة ا ختراة التدي 
لددم دسددبق إليلددا و  حددام طددابر اكددر غيددري تويلددا امددن الدد  قددولي مددن قمدديدة رابيددة 

ا  وحمرة الخد دبد  خيط تارحدص اخود  كد   مددام ويدو مشدعور ومدا بدد  نسدم
الثمر باردة بدا ب غحات اا  ال فن تكسير وقو  منلا اي ومف القوم لص يراة سعيد 
اددي تقوبددص إن خددط خطددا دطاتتددص المقددادير ومنلددا ودشددقر يدددل البيحددات غرتددص لددص إلددى 
الددرزق اددوق الطددر  تيسددير بدد  دسددمر تينددص السددودات يوحظلددا ويدددب د فانلددا تودد  

 المشاتير
ل سود العيون ا ن دن  دياديص الي األتين الحدور ومثوص قولي من القميدة كاا محابر

ومنص قولي من قميدة ميمية حين قابو  خددل بددموتي دثدر  خود  ثدوب خدز منمدنم 
ومنص قولي اي ومف حماة من قمديدة طابيدة يدنظم بالشدطين در ثماريدا تقدودا للدا 
العامددي ردينددال كالسددمط وقددد مددد اا  النلددر سدداقا مدددمو ا وراح بددنقف النبدد  يمشددى 

ى بسط لوينا خ خي  النواتير االتو  ودبد  لنا دورا توى ساقة الشط وقو  مدن تو
قمدديدة دخددره وتدداص رحيددب المدددر قددد خددر طابعددا ودو  بددص كالقوددب يخفددق اددي 
المدر وقو  من قميدة دخره ويزز  ايص ك  تود دراكدة دحدحى بلاتيد  الثمدور 

دا بددموة د فددان مطيبدا والمعندى المختدرة قدولي بعددل ودخود  كد  خبدات زيدر قدد غد
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الممددام مطنبددا ومددن اختراتدداتي التددي لددم دسددبق إليلددا وسددار  الركبددان بلددا قددولي اددي 
المدابل المؤيدية ارج توى المو ون نظم تسكرا ودطاتص اي النظم بحر واادر اانبد  
منص زحااص اي وقعة يا من ب حوا  الوقابر شاتر و مير ياتي  البماة ب سدريم دار  

والمعنى المخترة ايلا قولي وتوى ظلور الخي  ماتوا خيفدة تويلم من سطا  دوابر 
 اك ن ياتي  السروج مقابر

ومنلا اي س مة ا ختراة قدولي وإاا مددد  يدراة رمحد  مالدص إ  قودوب الددارتين 
محابر ونعا  خيو  كالعيون وماللا إ   ما م من قتود  محدا ر ومندص قدولي متمدز  

شكوص محدوط سد لتص تدن دمريدا اقدا  زاد اي مويل مشطوب بالمدة دبده شطبة من 
الومط قوتم بدا لي تار  مشك  منقط  بد  شدطب  اوقدص وقود  يداا غودط ولدي مدن 
قميدة بديعة مشتموة توى ومف متنزيا  حماة المحروسة والنب  يحدبطلا بشدك  
معددرب لمددا يزيددد الطيددر اددي التوحددين والمعنددى المختددرة قددولي بعدددل والممددن يحكددي 

يالص اي المات كالتنوين وقو  اي مطور قميدة دلف القد مديا لدي النون اي مي نص وخ
بعزل وتويلا من تطفة المدغ يمزل وقو  مدن قمديدة اابيدة وتارحدص ادي الوحدر 
 م ومدددغص إاا مددديا مددن اوقددص تتكددوف ولعمددري إن الشددرح قددد طددا  ولددو  خشددية 

 تلادي وقو  إندي اأطالة لاكر  من ياا الباب قدرا واايا بالنسبة إلى ما دده إليص ا
مخترتص وبشلادة هللا إني ما تطفو  بالنسدبة إلدى تومدي تودى معندى لميدري الولدم إ  

 دن تكون دحكام المواردة قد حكم  توي االحكم ا العوي الكبير
وبيدد  الشدديخ مددفي الدددين اددي بديعيتددص توددى سدد مة ا ختددراة قولددص كدداد  حوااريددا 

م  حفوة الفر  شفتص العويا والرثم بيدا  تدمي  حااولا حتى تشابل  األح ا  بالرث
شفتيص وك نص يقو  إن يال الفر  لسرتة  ريانلا اتمو  دح اللا إلى شفتلا اتشابلا 
اددي البيددا  والعميددان مددا نظمددوا يدداا النددوة اددي بددديعيتلم وبيدد  الشدديخ تددز الدددين 
الموموي رحمص هللا اي بديعيتص قولص س مة  ختراتي اي ت  يممدي اسدمي واعودي 
كحرف تند رسملم وقا  اي الشرح إسدمي تد  واعودي تد  والحدرف المشدبص بلمدا 
توى ياا المعنى توى الاي يدو معددود مدن حدروف ال در قود  لدو دلحدق الشديخ تدز 
الدين ما قالدص يندا باأللمداز لكدان دقدرب ودليدق اد ن سد مة ا ختدراة وغرابدة المعندى 

الرمل بقدولي وكومدا دلمدزول حودص تنص بمعز  وبي  بديعيتي تقدمص قولي اي األلمداز بد
لسددن مددا طددا  تعقيدددل دزره بفلملددم ولددم دخددرج تددن الددرمل بدد  قودد  مخترتددا ايددص 
اختراتا بعد من المرقص والمطرب بعد بي  األلماز ويو وقددل بداختراة سدالم دلدف 
يبدو بترويسص من رد  ك  كمي تقدم قولي دنص كان تن لي دن دورد يندا مدن سد مة 

ن والمت خرين  م  مستكثرة ولم يمدني تن ال  إ  الخيفدة ممدن ا ختراة لومتقدمي
تبحر توي اي المطالعة ايورد ما دثب  من المعنى المخترة لزيد دنص مسبوق إليص من 
تمددرو ادد رد  دن دخوددص مددن يدداا ا تتددرا  ودورد ينددا نبدداة مددن مخترتددا  ابددن 

لددين بدن نباتدة ادي ح اج ا نص منوا  ما نس  تويص غيرل وقد تقدم قو  الشديخ  مدا  ا
ديبا ة كتابص المسمى بتوطيف المزاج من شعر ابن الح اج ودما دشدعار دبدي تبدد هللا 
الحسيني بن ح اج ا نص دمة غريبة تبعث وحديا وارية تبوم ب تقان الولو رشديا امن 

 ال  قولص يا ديمة المفر مبي توى قفا المتنبي
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م واقعدد قودي  ب نبدي وإن مدفعت  ودن  يا ريل بطني توى تااريص يبي ويا قفال تقدد
دلفا ا  تقدولن حسدبي وقدد تعشدق  معندى طرطدور  المتعبدي يدا لحيدة يدي تدن ديد  
شدديخنا النددا  تنبددي قددومي ادخوددي  ددوف بطنددي اقددد وقعدد  بقوبددي ودندد  تندددي مكددان 
السواد من تين موبي ومنص قولص ك نما باب سور مبعريا تنقدود كدرم مزبدب العندب 

لا راكدب حمدارة تودى قتدب ومندص قولدص  اريدة قدد سدمط  ك نما األير اوق تمعمد
ايشتي بوي  حمى سرملا المالب دخا  اي الويد  م د  اسدتلا الحدامي وقدد نامد  
إلى  دانبي دو دب إخدراج دم ااسدد مدن تدين قيفدا  اسدتلا الحدارب لبظريدا األسدود 
دنيددة تمددول لوقاحددي دبددي السددابب خطبدد  بدداألم  تويلددا اسددتلا ا نعمدد  لوخاطددب 

وبا  ديري رااحي الخمى يعطي قفا مبعريا النامدب وقدا  ديحدا قومدوا الراغب 
ااتحوا باب سدرملا ول دوا اكد  تحدو مدن اسدتلا شدرج قومدوا اعدين اسدتلا لدرؤيتكم 
بالوي  اوق الفراف تختو  إن لم يسعكم ممر تمعمدلا ادثم بدالطو  تحتدص دزج وادي 

ا خريد  تحتدي استلا خاتم لوولبص طوق محودى وامدص سدب  إاا الخمدي مداال اسدتل
وبالبي  تعمد  الع د  وقدا  ديحدا بد بي مدن تمكند  مدن ادؤادي ا ندا الددير كودص ادي 

 ا تلاد قديا اي القيا  من قوم ي  وج ولكن بظريا قوم تاد
وقفدد  لددي ابسددتلا مددن قعددود بوسددة بددرد  غويدد  اددؤادي وللددا شددعرة و  زبددد البحددر 

لنسددا  والعبدداد بياحددا وتمددعص كالمددداد وحددر دشددمط العدداارين الحددى ايددص سددم  ا
بظريددا اوقددص كدنيددة الحدداكم يددوم انحدددارل اددي السددواد مددا تويمتددص وحقدد  إ  بعدد  
دمحابنا بني حمداد يدوم حاموتلدا اومدا دحسد  ادي خرايدا بمثد  شدرط الفمداد  داب  
لحيتي وقال  ديا شيخ تره دن  كاار بالمعاد دن  ممن يبمي خ ادا تودى هللا ويسدعى 

 دددنا توددى يدداا ديددور اةبددات واأل ددداد تراينددي اددي درحددص بالفسدداد قودد  كفددي إنددا و
وخبرينددي متددى كاندد  سدديوف الخمددي بدد  دغمدداد ومددن غاياتددص اددي يدداا البدداب قولددص 
مو ي يدتو  شيخ   وقار لص حتدى القيامدة سدكران ومخمدور مدا ايدص لوشديب إكدرام 
ايز رل تدن الخمدور و  لوسدن تدوقير يقدو  بداألمرد الممدقو  تارحدص مقسدما ايدص 

اكير وبالفتددداة التدددي تندددور مددددخولا بعدددد العشدددا لشدددوه الخمددديان مسددد ور ت نيدددث وتددد
وبالع وز التي اي دم  تنبولا غداة بعث المخامي ينفخ المور زبا  زرة اسدتلا 
يسقى بدالية وبظريا واقف ادي الدزرة نداطور للدا حدر دشدمط قدد شداب مفرقدص تويدص 

المحوددوق بظددر طويدد  ايددص تدددوير ك نددص شدداتر قددد  ددات مددن حوددب شدديخ توددى ردسددص 
طرطور ياا ا ستطراد اي البي  األخير استطرد ايص إلى دبي الطيب ويو اي غايدة 
الوطف والظرف وقد تقدم  إشارتص إلى طرطورل اي األبيدا  المتقدمدة البابيدة ومدن 

 اختراتاتص اي ياا الباب قولص دحب من الك  تقبيوص إاا كان اي شفتيص لع 
ي تط  وواسعة السرم تشدكو اسدتلا إاا مسدلا ويع بني منص دنى إاا نقر  دنفص بقمد

الني  حيق النف  اتاة لدرب استلا حار  يعوق من خميتيص  در  ويع بندي قولدص 
من قميدة اي إستلا سدرة إاا نفحويا  معوا لي من تحتلا كدف نبدق ويدو نبدق بد  

 نوه دسود الوون إاا لكتص تحم  شدقي
اسروا من بدور ادي د دى الظودم اكر التفسير ومحبص بالو ول البي  يوم وغى كم 

يدداا النددوة دتنددي التفسددير مددن مسددتخر ا  قدامددة وسددمال قددوم التبيددين ويددو دن يدد تي 
المتكوم دو الشاتر اي بي  بمعنى   يستق  الفلم بمعراة احدوال دون تفسديرل إمدا ادي 
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البي  اةخر دو اي بقية البي  إن كان الكد م يحتداج إلدى التفسدير ادي دولدص والتفسدير 
ي بعد الشرط وما يو اي معندال وبعدد ال دار والم درور وبعدد المبتددد الداي يكدون ي ت

تفسدديرل خبددرل بشددرط دن يكددون المفسددر م مدد  والمفسددر مفمدد  امددن بدددير التفسددير 
الاي وقر اي بي  واحد قو  بعد  المماربدة مدالوا و دادوا وحداؤوا واحتبدوا الدم 

ز البيد  كودص و عد  المفسدر دسد ومزن ودقمار ود با  ا ندص دحسدن الترتيدب ادي ت د
اي المدر بحيث دتى ك  قسم مستق  بنفسص ومثا  ما وقر من التفسير بعد الحروف 
المتحدمنة معندى الشدرط قددو  الفدرزدق لقدد  بد  قومددا لدو ل د   إلديلم طريددد دم دو 
حدددام  ثقددد  ممدددرم أللفيددد  مدددنلم معطيدددا ومطاتندددا ورات  شدددزرا بالوشدددي  المقدددوم 

لترتيددب اددي بيتددص ادد ن تنددديم تدددم الترتيددب مددر حسددن والفددرزدق مددا راتددى حسددن ا
 ال وار وقرب الم بم   ينقص حسن الك م البويم د  تره إلى قولص تعالى يوم

تبي  و ول وتسود و ول ا ما الداين اسدود  و دويلم ثدم قدا  سدبحانص وتعدالى بعدد 
بداب  ال  ودما الاين ابيح  و ويلم ومن األمثوة الواقعة بعد ال ار والم درور ادي

التفسير قو  شرف الدين القيرواني لمختوفي الحا ا   مر ببابص الاا لص ان وياا لدص 
اددن اووخامدد  العويددا ولومعدددم المنددى ولومددانب العقبددى ولوخددابف األمددن وممددا  ددات مددن 
التفسير بعد المبتددد قدو  ابدن الرومدي آراؤكدم وو دويكم وسديواكم ادي الحادثدا  إاا 

وممابل ت وو الد ى واألخريا  ر وم قالوا إن يداا د ون ن وم منلا معالم لولده 
دبوم ما وقر اي التفسير من األمثوة الشدعرية ا ندص راتدى ايدص الترتيدب دحسدن مراتداة 
ومن بدير ياا النوة قو  محمد بن وييدب ادي المعتمدم ث ثدة تشدرق الددنيا ببل تلدا 

 ادة شم  الححى ودبو إسحق والقمر ومثودص ادي الحسدن قدو  محمدد بدن شدم  الخ
شيبان حدث بالقساوة تنلما قوب الاي يلوال قوبي والح ر وث ثة بال ود حدث تنلم 
البحر والمو  المعظم والمطر ومن مع ز التفسدير مدا  دات ادي الكتداب العزيدز ويدو 
قولص تعالى وهللا خوق ك  دابة من مات امنلم من يمشي تودى بطندص ومدنلم مدن يمشدي 

ر ااكر سبحانص ال ن  األتوى دو  حيدث قدا  توى ر وين ومنلم من يمشي توى درب
ك  دابدة ااسدتمرق د ندا  كد  مدا دب ودرج ثدم اسدر سدبحانص يداا ال دن  بعدد الد  
باأل نا  المتوسطة واألنواة حيث قدا  امدنلم ومدنلم ومدنلم مراتيدا لوترتيدب والد  
دنص قدم ما يمشي توى غير آلة لكدون اةيدة سديق  لبيدان القددرة وتع دب السدامر ومدا 

 مشي بمير آلة دت ب مما يمشيي
بالة اوال  كان تقديمص م بما لمقمود اةية الشريفة ثم ثنى باألاح  ا تى بمدا يمشدي 
توى ر وين ويو ا دمي والطير لتمام خوق اأنسان وكما  مورتص ولمدا ادي الطيدر 
من ت يب الطيران الدا  توى الخفة مر ما ايص من الكثااة األرحية وثوث بما يمشي 

دربر ألنص دحسن الحيوان البليمي ودقوال اتحمن  يال الكوما  التي يي بعد   توى
آيددة تدددة مددن المحاسددن ويددي مددحة التفسددير ومددحة التقسدديم مددر مراتدداة الترتيددب 

بين التفسير واأيحداح دن  واأشارة وابت ف الوفظ مر المعنى وحسن النسق والفرق
ن المفسر من الك م   يكون ايدص التفسير تفمي  اأ ما  واأيحاح رار اأشكا  أل

إشدكا  وبيد  مددفي الددين تودى التفسددير قولدص يددم الن دوم بلدم يلددده األندام وين دداب 
الظ م ويلمي ميب الديم والعميان مدا نظمدوا يداا الندوة ادي بدديعيتلم وبيد  الشديخ 
تددز الدددين المومددوي قولددص اكددر اأمددام وابنيددص يفسددرل توددي والحسددنان دكددرم بدداكريم 
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الدين ما داادنا اي التفسير ينا شيبا وبي  بديعيتي دقو  ايدص تدن المدحابة الشيخ تز 
رحي هللا تنلم د معين ومحبص بالو ول البي  يوم وغى كم اسروا من بددور ادي 
د ى الظوم ياا يو التفسير الاي   يستق  الفلم بمعراة احوال اي الشدطر األو  مدن 

تيددب ودمددا اكددر اأمددام توددي كددرم هللا البيدد  إ  بتفسدديرل مددن الشددطر الثدداني توددى التر
و لددص واكددر ولديددص تويلمددا السدد م اددي بيدد  الشدديخ تددز الدددين رحمددص هللا ا نددص غيددر 

 محتاج إلى تفسير وهللا دتوم
اكر حسن ا تباة اكرال يطربلم والسيف ينل  من د سداملم لدم يشدن حسدن اتبداتلم 

اخترتدص الميدر ايحسدن  ياا النوة دتني حسن اأتباة يو دن يد تي المدتكوم إلدى معندى
اتباتص ايص بحيث يستحق بو ص من الو دول الزابددة التدي تو دب لومتد خرين اسدتحقاق 
معنى التقدم إما باختمار لفظص دو قمر وزن دو تاوبة لفظ دو تمكين قااية دو تتميم 

البددير تو دب ا سدتحقاق كاتبداة دبدي ندوا   ريدرا ادي قولدص إاا  نقص دو تحوية من
تميم حسب  النا  كولم غحابا انق  دبو ندوا  المعندى مدن الفخدر غحب  توي  بنو 

إلى المدح بقولص ولي  توى هللا بمستنكر دن ي مر العالم اي واحد ازاد زيادا  منلدا 
قمدر الدوزن وحسدن السددب  وإخدراج ك مدص مددن الظدن إلدى اليقددين وديحدا اد ن اكددر 

لحسددنة اددي حسددن العددالم دتددم مددن اكددر النددا  اددي بيدد   ريددر وتدددوا مددن الشددوايد ا
ا تباة قو  منمور النميري اي زينب دخ  الح اج ودترابلا ويو وين الودواتي إن 

 برزن قتونني وإن غبن قطعن الحشا حسرا 
ا حسدن اتباتدص ابدن الرومددي بقولدص ويد ل إن نظدر  وإن يددي دترحد  وقدر السددلام 

  بيد  ونزتلن دليم قو  وقر السلام ونزتلن بعد وي ل ادي بيد  ابدن الرومدي تركد
النميري دط   بالية وقا  دبو تبادة البحتري دخ وتندي بندده يددي  اسدود  مدا بينندا 
تودد  اليددد البيحددات مددوة غددد  اددي النددا  ويددي قطيعددة ت بددا وبددر راح ويددو  فددات 
ودحسن دبو الع ت وقا  لدو اختمدرتم مدن اأحسدان زرتكدم والعداب يل در لغادراط 

مددر بيتدص ودخدرج الع دز مخدرج المثد  اي الخمر ألنص استوتب معنى البيتين اي 
السابر مر اأي از واأيحاح وحسدن البيدان وقدا  تنتدرة إندي امدرؤ مدن خيدر تدب  
منمبا شطري ودحمي سابري بالمنمد  ا حسدن اتباتدص منمدور الفقيدر ادي شدريف 

 لة دبيص   من  لة دمدص بقولدص إن اداتني ب بيدص اودم يفتندي ب مدص  نسبص وكان شراص من
ما سك  تن نمدف شدتمص اد ن يداا الفقيدص دحسدن غايدة اأحسدان مدن ورام شتمي ظو

و ول دحديا اأي از ا نص تم  معنى تنترة الاي  ات بص اي بي  تام من الكامد  ادي 
بي  من الم تث ودتى بالمطابقة المعنوية ا ما قولص سك  تن نمدف شدتمص افيدص مدن 

وقدا  ابدن الرومدي  الت دب الديني مر رسدو  هللا وا حتدرا  مدا يزيدد تودى الومدف
 تخاتكم درتا حمينا لتداعوا نبا  العدا تني اكنتم نماللا

وكن  در ي منكم خير نامر توى حين خا ن اليمين شماللا اد ن كندتم   تحفظدون 
مودتي اماما اكونوا   تويلا و  للدا قفدوا وقفدة المعداور تندي بمعدز  وخودوا نبدالي 

تباتدص بقولدص دتدددتكم لددااة كد  مومدة توندا لوعدا ونباللا ا حسن ابن سنان الخفدا ي ا
اكنتم تون ك  مومة وتخاتكم لي  نة اك نما نظر العدو ومقاتوي من  نتي ا نفحدن 
يدددي ي سددا مددنكم نفدد  األنامدد  مددن تددراب الميدد  ويع بنددي ينددا قددو  القابدد  ودخددوان 
حسدبتلم دروتدا اكانويدا ولكدن ل تدادي وخوددتلم سدلاما مداببا  اكانويدا ولكدن اددي 
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دي وقالوا قد مف  منا قووب لقد مدقوا ولكن من ودادي وقا  ابن الرومدي سدد اؤا
السداد امي تما يريبكم لكن ام الحا  تني غير مسدود ودحسدن زكدي الددين بدن دبدي 
األمبر اتباتص اقا  يبني سك  اما لسان حرورتي دي ى لك  مقمدر تدن منطقدي 

الثنايدا بالعاوبدة والبدرد ومدا  وقا  سوي  بن سوكة وتبسدم تدن دلمدى الوثداة مفود  خويدق
اقتددص إ  بعينددي تفرسددا كمددا شدديم بددرق اددي السددحابة مددن بعددد وقددا  نمدديب كدد ن توددى 
دنيابلا الخمر ش لا بمات النده ادي آخدر الويد  تدابق ومدا اقتدص إ  بعيندي تفرسدا كمدا 

 شيم اي دتوى السحابة بارق
قدا غيدر مختبدر إ  ودحسن بشار بدن بدرد اتباتلمدا ب ي دازل وقدا  يدا دطيدب الندا  ري

شلادة دطراف المساوي  وقا  السمود  يقرب حب المو  آ النا لنا وتكريدص ا داللم 
اتطو  ا حسن بشار اتباتص بزيادة محاسن اقا  دانايم المبر إا دبقايم ال دزة وقدا  
األسود ابن يعفر يسعى بلدا او تدودمين ك نمدا قند   دت مودص مدن الفرمداد ودحسدن دبدو 

دة من المحاسن وقا  تبكي اتاري الدمر مدن ندر   وتوطدم الدورد نوا  إتباتص بزيا
بعناب استواى دبدو ندوا  المعندى ادي نمدف بيد  ودخدال الدردوات الدمشدقي مدن دبدي 
ندددوا  وزاد تويدددص زيدددادة ت يبدددة بقولدددص ودمطدددر  لؤلدددؤا مدددن ندددر   اسدددق  وردا 
 وتحد  تودى العنداب بددالبرد وقدا  مسدوم بددن الويدد ت دري محبتلددا ادي قودب تاشددقلا
م ددره المعاادداة اددي دتحددات منددتك  ا حسددن دبددو نددوا  اتباتددص اقددا  اتمشدد  اددي 
مفامولم كتمشي البرت اي السقم و مير ال  مد خوا مدن قدو  بعد  المودو  بداليمن 
منر البقات تقوب الشدم  وطووتلدا مدن حيدث   تمسدي ت دري تودى كبدد السدمات كمدا 

مدناتتين تدن المدولي ي ري حمام المو  اي النف  نق  دبو ي   العسكري ادي ال
دنددص قددا  حدددثني دبددو بكددر بددن يددارون بددن تبددد هللا الملوبددي قددا  كنددا اددي حوقددة دتبدد  

 الشاتر ا ره اكر دبي تمام
اقا  دتب  كان يتبدر معداني اي خدايا اقدا  لدص ر د  ادي م وسدص مثد  مدااا دتدز  هللا 

و تمدام اقا  قو  وإن امرد دسده إلي بشاار إليص وير و الشكر مني ألحمدق ا خدال دبد
وقا  وإاا امرؤ دسده إلي  منيعة من  ايص اك نلا من مالص اقا  الر   دحسن وهللا 
اقا  دتب  كاب  وهللا قبح  هللا اقا  الر د  إن كدان سدبق  بلداا المعندى وتبعتدص امدا 
دحسن  وإن كان دخال من  اقد د اد امار دولى بص من  توى الحالين امحب دتب  

نددا  لددم يظفددر بحا تددص وادداز بالطيبددا  الفاتدد  الولدد  وقددام وقددا  بشددار مددن راقددب ال
ا حسن اتباتص سوم الخاسر وقا  من راقب النا  ما  غما وااز بالواة ال سدور اومدا 
سمر بشار ياا البي  قا  قد ايب ابن الفاتوة ببيتي وممن زاد توى المتقدمين بحسن 

 اد يفحدحص مثد سبكص وتاوبة لفظص ابن المعتز رحمص هللا بقولص و ح حوت ي   كد
الق مة قد قد  من الظفر ويو م خوا من قو  األو  ك ن ابن ليوتص  انل إلى مسدقط 
األاق من خنمر وقا  دبدو لعتاييدة كدم نعمدة   تسدتق  بشدكريا ا ادي طدي المكدارل 
كامنص ا حسن دبو تمام اتباتص اقا  قد يدنعم هللا بدالبووه وإن تظمد  ويبتودي هللا ددندى 

 القوم بالنعم
اد تويص إ  دنص دتى بعك  المعنى وما يعدرف لومتقددمين معندى شدريف إ  ندازتلم از

إيددال المتدد خرون وطوبددوا الشددركة معلددم ايددص إ  قددو  تنتددرة وخدد  الدداباب بلددا اوددي  
بنازح ا نص ما نوزة اي ياا المعنى توى  ودتص وقد رامص بع  الم تلدين اااتحدل 
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لشديخ مدفي الددين الحودي تودى حسدن وتقرر ال  ادي بيد  سد مة ا ختدراة وبيد  ا
ا تباة قولص ينازة السمر ايلا الطرف حين  ر  اير عان إلى اةثار اي األكم بي  
الشيخ مفي الدين م خوا من قدو  القابد  وطدرف يفدو  الطدرف ادي  رياندص ولكدن 
ل سماة ايص نميب والعميان ما نظوا ياا النوة اي بديعيتلم وبي  الشيخ تدز الددين 

اددي بديعيتددص قولددص وال ددزة حددن إليددص بعددد ارقتددص حسددن اتبدداة لتودد  األربددر المومددوي 
الحرم اكر الشيخ تز الدين اي شرحص دندص اتبدر الفدرزدق ادي قولدص ادي مدديل اأمدام 
زين العابدين توي بن الحسين بن توي تويلما السد م ويدو يداا يداا ابدن مدن تعدرف 

قدولي ادي حدق  يعيتي تقدمدصالبطحات وط تص والركن يعرادص والبيد  والحدرم وبيد  بدد
المحابة رحي هللا تنلم د معين ومحبص بالو ول البي  يوم وغى كم اسدروا مدن 
بدور اي د ى الظوم ثم إني قو  بعدل اي حسن ا تباة تن المحابة اكدرال يطدربلم 
والسدديف ينلدد  مددن د سدداملم لددم يشددن حسددن اتبدداتلم يدداا المعنددى سددبقني إليددص الشدديخ 

كند  ادي مدمري دتدرنم بدص ويدو قولدص اودي اكريدا يحودو شرف الدين بن الفدار  و
توى ك  ميمة ولو مز ول تالي بخمام الشيخ شرف الددين قدرر إن اكدر محبوبدص 

 يحوو ولو كان اي مح  خمام من
العدداا  وقددولي دبوددم اددي حددق المدددحابة رحددي هللا تددنلم ألن اكددر النبددي يطدددربلم 

مدن يحودو ادي الد  المقدام والسيوف تنل  من د ساملم وديدن الطدرب ادي يداا المقدام 
ودين المخاممة باأللسن من التكويم ب لسنة السيوف والزيادة التي ما توى حسنلا مدن 
مزيدد قدولي لدم يشدن حسدن اتبداتلم ادد ن شددة الحدرب وتكوديم النفدو  مدا شدان حسددن 
السيوف واياب األنفد  مدا شدان حسدن اتبداتلم لونبدي يومدا مدن األيدام والتوريدة ادي 

يو المراد من تسمية النوة محاسنلا   تخفى توى المنمدفين مدن حسن ا تباة الاي 
 دي  األدب وهللا دتوم

يداا الندوة دتندي  اكر المواردة ك نما اللام دحداق مسلدة ونوملا واردتص اي سديوالم
المواردة يو دن يتدوارد الشداتران تودى بيد  دو بعد  بيد  بوفظدص ومعندال اد ن كدان 

ادي الدنظم حكدم لدص بالسدبق وإ  اوكد  منلمدا مدا  دحديما دقدم مدن اةخدر ودتودى رتبدة
نظمص كما  دره  مدرهت القدي  وطرادة بدن العبدد ادي معوقتيلمدا ويدو قدو  امدرهت 
القي  وقواا بلا محبي توي مطيلم يقولدون   تلود  دسدى وت مد  قدا  طرادة دسدى 
وت ود اوما تنااسا اي ال  ودححر طراة بن العبد خطوط دي  بودل اي دي يدوم نظدم 

البي  كان اليوم الاي نظما ايص واحدا وقد يقر مث  ال  دو دونص اي بيد  يخدالف  ياا
وزن البيدد  األمددوي وبيدد  الشدديخ مددفي الدددين توددى المددواردة قولددص تلددوه الرقدداب 
مواحيلم اتحسبلا حديديا كان دغ   مدن القددم وبيد  الشديخ مدفي الددين اكدر ادي 

احي  الرقاب ك نمدا مدن قبد  كدان شرحص دنص نظم بيتا من  موة دبيا  ويو تلوه مو
حديددديا دغدد   ثددم اكددر دنددص سددمر بعددد الدد  بيتددا   يعوددم قابوددص ويددو تلددوه الرقدداب 
مواحيص اتحسبلا تود لو دمبح  دغ   من دسرا ا سقط البي  الاي لص اوما تعددد  

 تويص األنواة اي نظم البديعية ووم  إلى
  المنظوم منتظمدا ادي سدو  شدوايد المواردة دل  تص الحرورة إلى نظملا ليكون البي

بديعيتص بحيث   تخوو من يداا الندوة وبيد  الشديخ تدز الددين ادي بديعيتدص قولدص بيد  
مدديل غيدر منمدرم الشدطر األو  مدن يداا  المددابل تسدتواي تد ل ولدو تدوارد  ادي
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البيدد  اكددر الشدديخ تددز الدددين اددي شددرحص دنددص تددوارد يددو ودبددو الطيددب المتنبددي تويددص 
ظمدوا يداا الندوة ادي بدديعيتلم ومعندى المدواردة ادي بيد  بدديعيتي دندي والعميان لم ين

كندد  مدددح  تمددر بمددات األاحددوي الشددلير بمنطدداف وريدداحين الشددبيبة غحددة ونشددوة 
ا بتددددات تحدددث تودددى دور كاسدددا  األدب وكدددان المشدددار إليدددص إا اا  كااددد  المموكدددة 

معدان لدم دسدبق الحموية بقميدة رابية سار  ببدير محاسنلا الركبان واحتدو  تودى 
إليلا وتمثو  اي غمون نظملدا بدين يددي شديخي ويدو مو ندا قاحدي القحداة تد ت 
الدين دبدو الحسدن تودى القحدامي الحنفدي رحمدص هللا وقدد تودق بخداطري منلدا دبيدا  
ا نشدتص اي ال  الوق  ما توق بخاطري ويو قولي منلا لص مطالعة اي الحرب حين 

را إن راس  القوم انشا اي رسابوص س عا  يره دم العدا اوق طر  األر  قد سط
حرب بلا اللاما  قد نثرا كتابص السيف والخطي لص قوم والرس  دسلم حتف توحدل 
الخبرا إن كان قد نظم األتدا مكيدتلم اق  للم إنص من قبولم شعرا ألندص ببددير الحسدن 

مدن لف لنا شم  ولكن ألرقداب العددا نشدرا وخدط مدن ادوق دلدواح المددور للدم بابدا 
الخوف اي دحشابلم وقرا ومار يكتب باللندي ويع دم بدالخطي اعد  شد اة قدد قدرا 
ودره ترال بالرمل بدرا حام  غمنا وبالتريسدة غمدنا حدام  قمدرا إن  د  تدودا 
لحرب ما  سامعص والخي  يرقملا إن حر  الوترا ومار كوما دنشدتص بيتا من يال 

 نتلي  إلى قولياألبيا  يترنم كثيرا ويرسم لي ب تادتص حتى ا
ك نما اللام دحداق دحر بلا سلد ودسيااص اي الحرب طيب كره اوما سمر ياا البي  
لم يترنم كما ترنم ل بيا  التي قبوص وقا  دبو الطيب يو دبو تارة ياا المعندى ولكدن 
دحسن  ا تباة بقول  دحربلا سلد وبقول  اي الشطر الثاني طيب كدره اد ن ايلمدا 

التزم  لص بيمين دنني ما موك  ديدوان المتنبدي يومدا مدن األيدام و  زيادتين حسنتين ا
طالعتص تند المير وما كن  اي ال  الوق  دطالر غير ديدوان الشديخ  مدا  الددين بدن 
نباتة وديوان الشيخ مفي الدين الحوي اتع ب مو نا قاحدي القحداة مدن الد  وبدالم 

واا من قدح حاسد اوما ومو  اي ال بر والثنات ولكني دسقط  البي  من القميدة خ
بددديعيتي إلددى نددوة المددواردة دل دد   الحددرورة إلددى نظمددص اددي سددو  دنواتلددا وبيدد  
المتنبددي الدداي حمددو  المددواردة بددص قولددص كدد ن اللددام اددي اللي ددا تيددون وقددد طبعدد  
سيوا  من رقاد وبي  بديعيتي ك نما اللام دحداق مسلدة ونوملا واردتص ادي سديوالم 

ظداير ادي قدولي مسدلدة والترشديل ادي توريدة المدواردة بتسدمية والترشيل ديحا يندا 
 النوة وزيادة المعنى غير خاف توى دي  األدب
ك  معتر  من بطف ربلم ياا النوة  اكر اأيحاح ياا وتزداد إيحاحا مخااتلم اي

دتني اأيحاح يو دن يداكر المدتكوم ك مدا ادي ظدايرل لدب  اد  يفلدم مدن دو  ويودة 
ك مص كقو  الشاتر يداكرني  الخيدر والشدر كودص وقيد  الخندى  حتى يوححص اي بقية

والحوم والعوم وال ل  ا لقا  تن مكرويلا متنزيا ودلقا  ادي محبوبلدا ولد  الفحد  
معنى البي  األو  موتب  وما اا  إ  دنص يقتحي المدح والدام ولكندص دوحدحص بقولدص 

وقد يكون اأيحاح ادي ا لقا  تن مكرويلا متنزيا ودلقا  اي محبوبلا ول  الفح  
الومف الداي   يتعودق بدص مددح و  ي دات والد  دن يخبدر المدتكوم بخبدر واحدد تدن 
شيت واحد يحم  ايص اأشكا  ايوحل ال  اأشكا  بما يفلم منص كشف الودب  تدن 
الحد األو  كقو  ابن حيو  ومقرطدق يمندي الندديم بو لدص تدن ك سدص المد ه وتدن 
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ااقلا ادي مقوتيدص وو نتيدص وريقدص ا ندص لدو اقتمدر توددى إبريقدص اعد  المددام ولونلدا ومد
البيدد  األو  دشددك  األمددر مددن  لددة الو ددص ا نددص وإن كددان حسددنا   يمنددي النددديم تددن 
الخمر ا زا  الوب  اي البي  الثاني ودوححص وقد تقددم وتقدرر الفدرق بدين اأيحداح 

 والتفسير
ة دمثاللدا ثبتدة ادي كد  وبي  الشيخ مدفي الددين قولدص قدادوا الشدوااب كاأل بدا  حامود

ممطدم العميان ما نظموا ياا النوة اي بديعيتلم وبيد  الشديخ تدز الددين المومدوي 
اددي بديعيتددص قولددص لوخيددر والشددر إيحدداحا بددص ابدداا دمددر وتددن اا  نلددي حددب نمددحلم 
والاي دقولص إن الشيخ تز الدين غفر هللا لدص لدم يتحدل ادي بيتدص غيدر اأشدكا  وبيد  

بوص اي ومف المحابة رحي هللا تدنلم د معدين بحسدن ا تبداة بديعيتي تقدم قولي ق
والمبر واأقدام إلى دن قو  اي المواردة ك نما اللام دحداق مسدلدة ونوملدا واردتدص 
اددي سدديوالم ثددم إنددي قودد  بعدددل اددي اأيحدداح يدداا وتددزداد إيحدداحا مخددااتلم اددي كدد  

 تدنلم قدد معتر  من بطف ربلم اأطناب والمبالمة ادي ومدف المدحابة رحدي هللا
تقدم بالشد اتة التدي يدي ادوق الومدف اومدا قود  ادي يداا البيد  إن مخدااتلم تدزداد 
إيحدداحا اددي كدد  معتددر  ظلددر الوددب  ا وحددحتص بقددولي مددن بطددف ربلددم والتوريددة 

 بتسمية النوة الاي يو المطووب ينا محاسنلا لم تفتقر إلى اأيحاح وهللا المواق
شدا طربا يوما ب طرب من تفرير ومفلم ياا  اكر التفرير ما العود إن ااح نشرا دو

النوة دتن التفرير ويو حد الت مي  يو دن يمددر الشداتر دو المدتكوم ك مدص باسدم 
منفي بما خامة ثم يمف ال  ا سم المنفي ب حسن دومااص المناسدبة لومقدام إمدا ادي 
بدص الحسن وإما اي القبل ثم ي عوص دم  يفرة منص  مودة مدن  دار وم درور متعوقدة 

تعوق مدح دو ي دات دو اخدر دو نسديب دو غيدر الد  ثدم يخبدر تدن الد  ا سدم ب اعد  
التفحددي  ثددم يدددخ  مددن توددى المقمددود بالمدددح دو الددام دو غيريمددا ويعوددق الم ددرور 
ب اع  التفحي  اتحم  المساواة بين ا سم الم رور بمدن وبدين ا سدم الدداخ  تويدص 

ة اتبقدى المسدداواة بددين الد  دن تقددو  مددا مدا الناايددة ألن حدرف النفددي قددد نفدى األاحددوي
الزير إاا بكى الممام احح  ب حسن من دخ ق زيد االمساواة بين الزير واألخ ق 
يلنددا ثابتددة بالشددروط المدداكورة ومددن األمثوددة الشددعرية قددو  األتشددى مددا روحددة مددن 
ريا  الحسن معشبة غنات  اد تويلا مسب  يط  يحاح  الزير منلا كوكب شرق 

م النبدد  مكتلدد  يومددا ب طيددب منلددا طيددب رابحددة و  ب حسددن منلددا إا دنددا مددؤزر بعمددي
 األم 

وقد ي يت الفرة واألم  اي بي  واحد كقو  دبي تمام ما ربر ميدة معمدورا يطيدف 
بص غي ن دبلى ربا من ربعلدا الخدرب و  الخددود وإن ددمدين مدن خ د  دشدلى إلدى 

الفددرة وكددال  اددي البيدد  نداظري مددن خددديا التددرب ادداكر اددي البيد  األو  األمدد  و
الثاني ااألم  يو ا سم المنفي مر ما اكر مدن دومدااص والفدرة يدو داعد  التفحدي  
مر ما يتعوق بص ويع بندي ادي يداا البداب قدو  إبدراييم بدن سدل  ا شدبيوي ندم قمديدة 
ويو وما و د دترابية بان داريا وحن  إلى بان الح از ورندل إاا انس  ركبا تكف  

ل والدددموة بددوردل وإن دوقدددوا الممددباح ظنددول بارقددا يحيددي الشدد  شددوقلا بنددار قددرا
لوس م وردل ب تظم من و دي بموسى وإنما يره دنني دانب  انبدا لدودل ومدن إنشدات 
القاحي شلاب الدين محمود اي ياا الباب قولص وما دم طف  قداالا الدزمن العنيدد ادي 
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وابلا وتوقد  يحابلا بع  البيد اي در  موحشة المسال  قويوة السال  قد لمر م
ومرخ بوملا ونفر ظويملا وححر سموملا وغداب نسديملا اومدا خااد  تودى ولدديا 
من الظم  الل   د وستص إلى  نب كثيب ينا  ثم ايب  ادي طودب المدات لومد م لدب  
يقحي تويص األوام اانتلى بلدا المسدير إلدى روحدة وغددير وآثدار مطدي بدوار  تدد  

إلى ولديا مسرتص وك  دتحدابلا إليدص تيدون متطوعدص  توى دن الطريق ينال  اعاد 
اوما شارا   نب الكثيب رد  ولديا اي ام الايب ب كثر مندي حسدرة وتولفدا ودتظدم 
مندي حرقددة وت سددفا ودغددزر دمعدا تندددما قيدد  لددي الدداي كوفد  بددص دحددحى توددى البعددد 
مزمعددا واكددر مدداحب اأيحدداح لوتفريددر قسددما ثانيددا لددم يدداكرل غيددرل و  نسدد  توددى 

نوالص دمحاب البديعيا  ا لميتص ديحا والشيخ زكدي الددين بدن دبدي األمدبر اختدرة م
 قسما ثالثا

ولكن و د  ياا النوة الاي نحن بمددل دحوى اي األاواق ودوقر اي القووب وتوى 
سننص مشى دمحاب البديعيا  ا لمي  ديحا مدا اخترتدص ابدن دبدي األمدبر رحمدص هللا 

ى ياا النوة اي ومف المحابة رحي هللا تنلم وبي  الشيخ مفي الدين الحوي تو
د معين ما روحة وشر الوسدمي بردتلدا يومدا ب حسدن مدن اثدار سدعيلم والعميدان مدا 
نظمددوا يدداا النددوة اددي بددديعيتلم وبيدد  الشدديخ تددز الدددين اددي بديعيتددص قولددص مددا الدددوح 
تفريعص بالزير متسق نظما ب طيب من تعريف اكدريم وبيد  بدديعيتي دقدو  ايدص تدن 

محابة رحي هللا تنلم د معين ما العود إن ااح نشدرا دو شددا طربدا يومدا ب طيدب ال
من تفرير ومفلم ياا البي  ايص نوة التفرير الاي يو القمدد يندا والتوريدة بتسدميتص 

 وا ستخدام ومرتاة النظير وايص ا نس ام والتمكين وهللا دتوم
ابقلم ادي حوبدة الكدرم يداا اكر حسن النسق من اا يناسقلم مدن اا يطدابقلم مدن اا يسد

النوة دتني حسدن النسدق ويسدمى التنسديق مدن محاسدن الكد م ويدو دن يد تي المدتكوم 
متتاليددا  مت حمددا  ت حمددا مستحسددنا  بالكومددا  مددن النثددر واألبيددا  مددن الشددعر

مسددتبل ا وتكددون  مولددا ومفرداتلددا منسددقة متواليددة إاا داددرد منلددا البيدد  قددام بنفسددص 
كقدو  شدرف الددين القيرواندي  داور تويدا و  تحفد  بحادثدة إاا  واستق  معنال بوفظدص

ادرتدد  ادد  تسدد   تددن األسدد  سدد  تنددص وانطددق بددص وانظددر إليددص ت ددد مدد ت المسددامر 
واألاوال والمق  االحظ حسن النسق ومحة ياا التركيب ايدص واسدتيعاب يداا التقسديم 

ربلا اا عد  ووحوح ياا التفسير ومنص قدو  دبدي ندوا  وإاا  وسد  إلدى المددام وشد
حديث  كوص اي الكدا  وإاا نزتد  تدن الموايدة اوديكن ا اا  الندزة   لوندا  حسدن 
النسق ينا ألمرين بين انين متحادين ادي يداين البيتدين ويمدا الم دون والزيدد حتدى 

 مارا ك نلما ان واحد
وبيدد  الشددديخ مددفي الددددين الحوددي قولدددص والددابب سدددوم وال نددي دسدددوم والثعبددان كودددم 

الدرحم والعميدان مدا نظمدوا يداا الندوة ادي بدديعيتلم وبيد  الشديخ تدز  واألموا  ادي
الدين الموموي اي بديعيتص قولص االحديق دايدب والتوايدق سدبب والتنسديق رتدب ادي 
تمددديق حكملددم وبيدد  بددديعيتي دنددا مسددتمر ايددص توددى ومددف المددحابة رحددوان هللا 

 وبة الكرمتويلم بقولي من اا يناسقلم من اا يطابقلم من اا يسابقلم اي ح
اكر التعديد تعديدد احدولم يبددي لسدامعص تومدا واوقدا وشدوقا تندد اكدريم يداا الندوة 
دتني التعديد اكرل اأمام اخر الدين الرازي وغيرل وسمال قدوم اأتدداد ويدو تبدارة 
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تن إيقاة دسمات منفردة توى سياق واحد ا ن روتي ادي الد  ازدواج دو مطابقدة دو 
ية اي حسن النسق مثالص قولدص تعدالى ولنبودونكم بشديت مدن ت ني  دو مقابوة اال  الما

الخوف وال وة ونقص من األموا  واألنف  والثمرا  وبشر المابرين ومدن امثودة 
الشددعرية قددو  دبددي الطيددب المتنبددي الخيدد  والويدد  والبيدددات تعرانددي والسدديف والددرمل 

قولدص يدا خداتم والقرطا  والقوم وبي  الشيخ مفي الدين اي بديعيتص توى يداا الندوة 
الرس  يا من تومص والعد  والفح  واأيفات لوامم والعميان ما نظموا يداا الندوة ادي 

تعديدد دومداالم ادي المددح يع زندا ديد   بديعيتلم وبيد  تدز الددين ادي بديعيتدص قولدص
التقى والنقا والم د واللمم وبي  بديعيتي دنا مستمر ايص تودى مددح المدحابة رحدي 

 ولي تعديد دوماالم يبدي لسامعص توما واوقا وشوقا تند اكريمهللا تنلم د معين بق
اكر التعوي  نعم وقد طاب تعوي  النسيم لنا ألنص مدر ادي آثدار تدربلم يداا الندوة دتندي 
التعويد  يدو دن يريدد المدتكوم اكدر حكدم واقدر دو متوقدر ايقددم قبد  اكدرل تودة وقوتدص 

لدو  كتداب مدن هللا سدبق لمسدكم لكون رتبة العودة تتقددم تودى المعودو  كقولدص تعدالى و
ايما دخاتم تااب تظيم اسبق الكتداب مدن هللا تعدالى تودة الن داة مدن العدااب وكقولدص 
لو  دن دشق توى دمتي ألمرتلم بالسوا  تند كد  مد ة اخدوف المشدقة تودى األمدة 
يو توة اي التخفيف تنلم مدن األمدر بالسدوا  تندد كد  مد ة ومدن دمثوتدص الشدعرية 

ولو لم تكن ساخطا لم دكدن دام الزمدان ودشدكو الخطوبدا او دود سدخط  قو  البحتري
الممدوح يو توة اي شكوه الشاتر ومنص قو  ابن يدانىت األندلسدي ولدو لدم تمداال 
ر ولا مفحة الثره لما مدل تنددي تودة لوتديمم وادي روايدة لمدا كند  ددري وتودى 

ة لوتديمم إ  بمدا اكدر كوتي الروايتين افي الموو قبل وإساتة ددب كيدف دندص لدم يددر تود
وقد توم  محة التيمم من نص الكتاب والسنة ولقد دحسن ابن رشيق القيرواني اي 

 تعوي  قولص  عو  لي األر  مس دا وطلورا حيث قا 
س ل  األر  لم  عو  مموى ولم كاند  لندا طلدرا وطيبدا اقالد  غيدر ناطقدة ألندي 

لكوندص سد   األر  تدن  حوي  لك  إنسدان حبيبدا ادتخوص ممدا وقدر ايدص ابدن يدانىت
العوة وتوطف اي استخراج توة مناسبة   حرج تويص اي إيراديا وقدد يتقددم المعودو  
توى العوة اي ياا الباب وتوى ياا المنوا  نس  ابن رشيق وبي  الشيخ مفي الدين 
الحوي اي بديعيتص توى التعوي  قولص للم دسام سوام غير خااية من د ولا مار يددتى 

م وبيد  العميدان لدم تبدرق السدحب إ  دنلدا ارحد  إا ظووندص ا بدد  حسدن ا سم بدالعو
ندا   مبتسم وبي  الشيخ تز الددين قولدص تعويد  طيدب نسديم الدرو  حدين سدره ب ندص

بعحا من ثنابلم وبي  بديعيتي دقو  ايص تن المحابة نعم وقد طاب تعوي  النسيم لنا 
 ألنص مر اي آثار تربلم

بدددوا لمددانبلم والخيددر مددا زا  اددي دبددواب مددفحلم اكددر التعطددف تعطددف الخيددر كددم د
التعطف شبيص بالترديد اي إتادة الوفظة بعينلدا ادي البيد  والفدرق بينلمدا دن التعطدف 
شرطص دن تكون إحده كومتيدص ادي ممدراة واألخدره ادي ممدراة آخدر قود  ويداا 
النددوة ديحددا مددن األنددواة التددي تقدددم  وقددرر  دن لددي  تحتلددا كبيددر دمددر ودن رتبددة 

دير دتودى مدن يددال األندواة السدااوة ولكددن تقددم قدولي إن القددوم كومدا طوبدوا الكثددرة البد
تمالوا اي الدرخيص والشدروة ادي المعارحدة مودزم وقدد استشدلدوا تودى يداا الندوة 
دتني التعطف بقدو  دبدي الطيدب المتنبدي اسداق إلدي العدرف غيدر مكددر وسدق  إليدص 
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الندوة الدرخيص قولدص ومدحبص المدح غير مامم وبي  الشيخ مدفي الددين تودى يداا 
من للم اخر إاا ااتخدروا مدا دن يقمدر تدن غايدا  احدولم والعميدان مدا نظمدوا يداا 
النوة اي بديعيتلم وبي  الشيخ تز الدين الموموي ادي بديعيتدص قولدص تعطفدوا برحدا 
دحبدابلم وتودى دتددابلم تطفددوا بالمدارم الخدام وبيد  بددديعيتي دندا مسدتمر ايدص توددى 

هللا تدنلم بقدولي تعطدف الخيدر كدم دبددو لمدانبلم والخيدر مدا  ومف المحابة رحدي
 زا  اي دبواب مفحلم وقو  بعدل مشيرا إليلم

اكددر ا سددتتباة يحمددون مسددتتبعين العفددو إن ظفددروا ويحفظددون واددايم حفددظ ديددنلم 
ا ستتباة يو استفعا  من تتبر الر   إاا اقتفدى دثدرل وادي ا مدط ح يدو دن يداكر 

نى مدح دو ام دو غر  من دغرا  الشعر ايسدتتبر معندى آخدر الناظم دو الناثر مع
من  نسص يقتحي زيادة ادي ومدف الد  الفدن كقدو  دبدي الطيدب المتنبدي نلبد  مدن 
األتمار ما لو حويتص للنب  الدنيا ب ن  خالد ا نص مدحدص بالشد اتة تودى و دص اسدتتبر 

ولدص إلدى كدم تدرد مدحص بكونص سببا أم ح الدنيا حيث  عولدا ملند ة بخودودل ومثودص ق
الرسدد  ايمددا دتددوا بددص كدد نلم ايمددا ويبدد  مدد م امدحددص بالشدد اتة إيمددات ودلمددز اددي رد 
الرس  تما دتوا بص ومديم تن مطووبلم والتلاون بمرسولم واستتبر اي آخدر البيد  
مدحددص بددالكرم لعمدديان المدد م اددي اللبددا  ويع بنددي ينددا قددو  دبددي بكددر الخددوارزمي 

اك نما دلفاظص من مالدص ا ندص مدحدص با قدة الوسدان تودى  سمل البديلة لي  يمس  لفظص
و ص استتبر الكرم وبي  الشيخ مفي الدين ادي بديعيتدص تودى يداا لندوة قولدص البداالو 

 النف  با  الزاد يوم قره والمابنو العر  مون ال ار والحرم
وبي  العميدان ت دري دمدات األتدادي مدن سديوالم مثد  الموايدب ت دري مدن كفدوالم 

لشدديخ تددز الدددين يسددتتبعون ببددا  العوددم بددا  نددده ويحفظددون المعددالي حفددظ وبيدد  ا
ترحدلم وبيد  بدديعيتي يحمددون مسدتتبعين العفدو إن ظفددروا ويحفظدون وادايم حفددظ 

 دينلم
اكر الطاتة والعميان طاتاتلم تقلر العميان قدريم لص العوو ا انسدص بمددحلم يداا 

لمعدري ادي شدرحص الداي سدمال النوة دتني الطاتدة والعمديان اسدتنبطص دبدو العد ت ا
مع ز دحمد تند نظرل اي شعر دبي الطيب ويو قولص يرد يددا تدن ثوبلدا ويدو قدادر 
ويعمددي اللددوه اددي طيفلددا ويددو راقددد وسددمال الطاتددة والعمدديان وقددا  إنمددا دراد 
دبوالطيب دن يقو  يرد يدا تن ثوبلا ويدو مسدتيقظ بحيدث تطيعدص المطابقدة ادي قاايدة 

يطعص الوزن اي الد  ولمدا تمدال الدوزن تدد  إلدى لفظدة قدادر  البي  بقولص راقد اوم
و عولا مكان مستيقظ لما ايلا من معنى اليقظة وزيادة ا طاتص الت ني  المقووب بين 
قادر وراقد وتمتص المطابقة بين راقد ومستيقظ اوم يخ  بيتص تن معنى بديعي وقي  

ل ادي سدابر كتدب البددير لقودة إن ياا النوة لم يسمر لص مثدا  قبد  دبدي العد ت و  بعدد
وقوتددص وتعددار اتفاقددص وإنمددا وقددر لومتنبددي نددادرا قودد  دنددا تددابر اددي يدداا النددوة مددايب 
ت مدددة يددداا العودددم ويدددو الشددديخ زكدددي الددددين ابدددن دبدددي األمدددبر تممددددل هللا برحمتدددص 
ورحوانص ا نص كشف تن و دص اأشدكا  ودرشدد مدن كدان متعوقدا بحبدا  المحدا  اد ن 

ا النوة ويدو ظداير ألن الشديخ زكدي الددين قدا  إحدرابلم تدن القوم دحربوا تن يا
النظر ايص إما لحسن ظنلم بالمعري وموحعص من األدب واتتقاديم ايص العممة مدن 
الخط  والسلو وإما دن يكون مر تويلم ما مر تويص اي ياا البيد  إا لدي  ادي البيد  
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نبددي دراد شدديت دطدداة الشدداتر و  شدديت تمددال ودليدد  الدد  قددو  المعددري إن المت
 مستيقظا ليحم  بينلا وبين لفظة راقد طباقا اعمتص لفظة مستيقظ

 متناتلا من الدخو  اي ياا الوزن ويداا محدا  ألن المتنبدي لدو دراد دن يقدو  يدرد 
يددا تدن ثوبلدا ويدو سداير لحمد  لدص غرحدص مدن الطبداق ولدم يعمدص الدوزن وإنمددا 

لفظدة سداير إلدى قدادر ألن المتنبي قمد دن يكون اي بيتص طبداق و ندا  اعدد  تدن 
القادر ساير وزيادة وحم  بدين راقدد وقدادر الطبداق المعندوي و ندا  العكد  ألن 
الطبدداق دنددواة منلددا المعنددوي كمددا دن ال نددا  دنددواة منلددا العكدد  ومددايب المتنبددي 
تر يل المعاني توى األلفاظ و  سيما وبالعدو  تن الطباق الوفظي حم  اي البيد  

وما كان ايص الطبداق وال ندا  معدا داحد  ممدا لدي  ايدص سدوه  الطباق وال نا  معا
الطباق ولوتد  المتنبي إلى ما اكدرل المعدري لفاتدص يداا الفحد  وهللا دتودم وقدد ثبد  
مدن يدداا البحدث دن بيدد  المتنبددي   يمدول دن يكددون شدايدا توددى يدداا البداب ألنددص لددم 

بديعيتدص ويدو  يعمص ايص شيت ولدم يطعدص غيدرل وكدال  بيد  الشديخ مدفي الددين ادي
قولص للم تلو  و ص بالحيات كما مقمورل مستل  من دكفلم ا ندص اكدر ادي شدرحص دندص 
دراد ال نا  بين الحيات والحيا ولمدا تمدال الدوزن وتعدار الت ندي  تدد  إلدى لفظدة 
مقمورل ويي ردف لفظة الحيا ا طاتص ال نا  المعندوي ب شدارة ردادص إليدص آل قود  

ن ديحا محا  ولو قدا  للدم تلود  و دص بالحيدات كمدا لندا والاي قررل الشيخ مفي الدي
الحيا مسدتل  مدن دكفلدم لحمد  لدص مدا دراد مدن ال ندا  وخودص مدن ثقد  مقمدورل 
وحم  لبيتص ط وة اي األاواق وخ  من العقادة وتحقق المت م  دن تميان الدوزن 
اا  ينا محا  وكال  بي  الشيخ تز الدين ويو دطاتص وتمدال المؤمندون ومدن نداوال

الفدددرق بدددين ا نددد  والدددنعم ا ندددص اكدددر ادددي شدددرحص دندددص دراد الطبددداق بدددين المدددؤمنين 
ندداوال ا طاتتددص المطابقددة  والكدداارين اعمددال الددوزن وتعددار  المطابقددة ادد تى بوفظددة

وتمال الوزن قو  والاي قررل الشيخ تز الدين ديحا يلندا محدا  ولدو قدا  دطاتدص 
 معلموتمال المؤمنون و مر الكاارين ولم يحف  ب 

لحم  لص ما درد من المطابقة بين المؤمنين والكاارين وخوص من ثق  ناوال وت شم 
ا ندد  والددنعم التددي زلزلدد  دركددان بيتددص ودمددا قولددص دطاتددص وتمددال الددال المطابقددة 
تحمي  الحام  ألنلدا تسدمية الندوة الداي يدو المدراد يندا و د  القمدد دن تمديان 

الددين وبيد  الشديخ تدز الددين محدا   الوزن اي بي  دبي الطيب وبيد  الشديخ مدفي
وبيدد  بددديعيتي دقددو  ايددص تددن المددحابة رحددي هللا تددنلم د معددين طاتدداتلم تقلددر 
العميان قدريم لص العوو ا انسص بمدحلم ياا البيد  درد  دن د دان  ايدص بدين العودو 
والموددو اوددم يطددر ايلمددا الددوزن اومددا تمددى الدد  تدددل  إلددى لفظددة م انسددة احمدد  

 شارة رداص إليص الاا البي  مشتم  توى الطاتدة والعمديان حقيقدة ال نا  المعنوي ب
ادد ن الندداظم دراد ايددص  نددا  التمددحيف اعمددال الددوزن ودطاتددص ال نددا  المعنددوي 

 والعميان ما نظمول اي بديعيتلم وهللا دتوم
اكدر المدددح اددي معددر  الددام اددي معدر  الددام إن رمدد  المددديل اقدد    تيددب ادديلم 

وة دتندي المددح ادي معدر  الدام مدن دندواة ابدن المعتدز سوه إكرام واديم يداا الند
ويو دن ينفي مفة ام ثم يستثني مفة مدح كقول    تيب اي زيدد سدوه دندص يكدرم 
الحيف ودتظم الشوايد توى ياا النوة قولص تعالى   يسدمعون ايلدا لمدوا و  ت ثيمدا 
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  تيب اديلم غيدر إ  قي  س ما س ما ومن الشوايد الشعرية قو  النابمة الايباني و
دن سيوالم بلن اوو  مدن قدراة الكتابدب ومندص قدو  الشداتر و  تيدب اديكم غيدر دن 
حيواكم تعداب بنسديان األحبدة والدوطن ومندص ديحدا قدو  الشداتر و  تيدب ادي يداا 
الرشا غير دنص لص معطدف لددن وخدد مدنعم وبيد  الشديخ مدفي الددين الحودي   تيدب 

 األي  واألوطان والحشمايلم سوه دن النزي  بلم يسوو تن 
وبي  العميان اي بديعيتلم   تيب ايلم سوه دن   تره للم حيفا ي دوة و   دارا 
بملتحم قو  بين قو  الشيخ مفي الدين تن الحيف دنص يسوو تن األي  واألوطان 
والحشم وبين قو  العميان تن الحيف دنص   ي وة بون بعيد وبي  الشيخ تز الدين 

رمدد  المددديل الددم   تيددب ادديلم سددوه اأتدددام لوددنعم وبيدد   اددي معددر  الددام إن
 بديعيتي اي معر  الام إن رم  المديل اق    تيب ايلم سوه إكرام واديم

اكر البسط يم معشر بسطوا  ودا سقال حيا ا خحر العيف اي دكنداف درحدلم يداا 
ص النوة دتني البسط من مستخر ا  ابن دبي األمدبر والبسدط بخد ف اأي داز لكوند

تبارة تن بسط الك م لكن شدروطص زيدادة الفابددة كقدو  النبدي الددين النمديحة اقيد  
لمن يا رسو  هللا قا  ا ولكتابص ولنبيص وألبمة المسومين وتدامتلم ابسدط يدال الوفظدة 
ال امعة ليفرد األبمة بالاكر من  موة المسومين ولم يكن ا قتمار توى األبمة أل د  

يكون إ  باكر تامة المسومين ا تى بال  البسط ليفيدد تتمديم  نقص المعنى إا تمامص  
المعنى بعد تخميص من ي ب تخميمص بالداكر ومدن األمثودة الشدعرية المستحسدنة 
توى البسط قو  البحتري اي الخيري ويدو المنثدور األمدفر قدد نفد  العاشدقون مدا 

الخيددري  مدنر الل ددر بدد لوانلم توددى ورقددص ادد ن حامد  يدداا الكدد م اأخبددار بمددفرة
ابسط الوفظ الاي لو اقتمر تويص لما حم  بص المراد لما اي البسط من حسن إدمداج 
المز  ادي الومدف بميدر لفدظ التشدبيص و  قريندة إا مفلدوم الوفدظ دن مدفرة المنثدور 
تشبص دلوان المل دورين وبيد  الشديخ مدفي الددين الحودي ادي بديعيتدص سدل  الخ بدق 

  ولن ولمسمل الكف باسطلا منزل قولص تن  
والعميدان مددا نظمددول ادي بددديعيتلم وبيدد  الشديخ تددز الدددين المومدوي اددي بديعيتددص او 
بسط كف وخوق زانص خوق دثنى تويدص إلدص العدرف بدالعظم وبيد  بدديعيتي دندا مسدتمر 
ايص توى مدح المحابة رحي هللا تدنلم د معدين يدم معشدر بسدطوا  دودا سدقال حيدا 

 ا خحر العيف اي دكناف درحلم
تسدداة ندور القبابدد  او الندورين ثددالثلم ولومعدالي اتسدداة ادي تودديلم يداا النددوة اكدر ا 

دتني ا تساة يتسر ايص الت وي  توى قدر قوه الناظم ايص وبحسدب مدا تحتمد  دلفاظدص 
من المعاني كقو  امرهت القدي  إاا قامتدا تحدوة المسد  منلمدا نسديم المدبا  دات  

ت ويودص امددن قابدد  تحدوة المسدد  منلمددا بريدا القرنفدد  اد ن يدداا البيدد  اتسدر النقددد اددي 
بنسيم المبا ومن قاب  تحدوة المسد  منلمدا تحدوة نسديم المدبا ومدن قابد  تحدوة 
المس  منلما بفتل الميم يعني ال ود بنسيم المبا ويو دحعف الو ول والو دص الثداني 
مايب ابن دبي األمبر ويو دنور الو ول ومن ال  اواتل السدور التدي دقسدم هللا بلدا 

م اتسعوا اي ت ويولا ولم يتر ل من ال  إ  دنلدا دسدمات لوسدور وبيد  الحودي ادي ا نل
بديعيتص قولص بي  المفارق   تار يدنسلم شم األنوف طدوا  البداة واألمدم والعميدان 
 ما نظموا ياا النوة اي بديعيتلم وبي  الشيخ تز الدين الموموي اي بديعيتص قولص
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اروق ثدم شدليد الددار اي الحدرم وبيد  بدديعيتي بان اتساة المعالي اي المحابة كالفد
دنا مستمر ايص توى مدح المحابة رحي هللا تدنلم د معدين ندور القبابد  او الندورين 

 ثالثلم ولومعالي اتساة اي تويلم
تددن  اكددر  مددر المؤتوددف والمختوددف  معدد  مؤتوفددا ادديلم ومختوفددا مدددحا وقمددر 

ف اكدر المؤلفدون ايدص دقدوا  دوماف شيخلم ياا النوة دتني  مر المؤتوف والمختود
كثيرة غير سديدة ومثوول ب مثوة غير مطابقة ولم يحدررل ويطابقدص باألمثودة المدحيحة 
ال بقددة غيددر الشدديخ زكددي الدددين بددن دبددي األمددبر والدداي تحددرر تندددل دن يدداا النددوة 
تبارة تن دن يريد الشاتر التسوية بدين ممددوحين ايد تي بمعدان مؤتوفدة ادي مددحلما 

ال  تر يل دحديما تودى اةخدر بزيدادة احد    يدنقص بلدا مددح اةخدر ويروم بعد 
ايدد تي أل دد  التددر يل بمعددان تخددالف معنددى التسددوية كقولددص تعددالى وداود وسددويمان إا 
يحكمان اي الحرث إا نفش  ايص غدنم القدوم وكندا لحكملدم شدايدين افلمنايدا سدويمان 

ودم اسداوه بينلمدا ادي ديويدة وك  آتينا حكما وتوما احمو  المسداواة ادي الحكدم والع
الحكم ثم ر ل سدويمان اقدا  افلمنايدا سدويمان ثدم راتدى حدق الوالدد اقدا  وكد  آتيندا 
حكمددا وتومددا احمددو  المسدداواة اددي الحكددم والعوددم وكقددو  الخنسددات اددي دخيلددا وقددد 
دراد  مسدداواتص ب بيلددا مددر مراتدداة حددق الوالددد بزيددادة مدددح   يددنقص بددص حددق الولددد 

 ويمدا يتعداوران مد تة الفخدر ويمدا وقدد بدرزا ك نلمدا مدقران قدد  داره دبدال اد قب 
 حطا توى وكر حتى إاا نز  القووب وقد لز  ينا  العار بالعار

وتدد  طبدداق األر  ديلمددا قددا  الم يددب ينددا    ددري برقدد  مددفيحة و ددص والدددل 
ومحى توى غووابص ي دري دولدى اد ولى دن يسداويص لدو   د   السدن والكبدر وبيد  

مدفي الددين الحودي رحمدص هللا ادي بديعيتدص قولدص يدم يدم ادي  ميدر الفحد  مددا  الشديخ
تدموا سوه اأخات ونص الاكر والرحم قو  الحوي دسات األدب اي نظم يداا البيد  
وكان ي ب دن يؤدب توى نظمص ا ندص بخد  ايدص حدق مدحابة رسدو  هللا وكداب ادي 

تددمويا وقولدص يدم يدم ادي الث ثة التي استثنايا وقدا  إن المدحابة رحدي هللا تدنلم 
 مير الفح    يفلم منص مدح ألنص سوبلم الفح  اي الشطر الثداني مدن البيد  وللداا 
قا  الشيخ تز الدين اي بديعيتص مشديرا إلدى يداا البيد  يدم يدم ادي  ميدر الفحد  مدا 
تدموا ما قالص الرااحي النا  اي الكوم وتوى ياا الترتيب الفاسد اما ا تمر اي بي  

ر المختودف ألن المؤتودف تندص بمعدز  والعميدان مدا نظمدوا يداا الندوة ادي المفي غي
بدديعيتلم وبيد  الشديخ تدز الدددين ادي بديعيتدص قولدص  مددر لمؤتودف اديلم ومختودف اددي 
العودم والحودم مدر تقدديم اي قددم وبيدد  بدديعيتي ي دب دن   يستشدلد تودى يداا النددوة 

مؤتوفا اديلم ومختوفدا مددحا بميرل ا ني قو  ايص تن المحابة رحي هللا تنلم  مع  
 وقمر  تن دوماف شيخلم

اكدر التعددري  تعددري  مدددح دبددي بكددر يقدددمني اددي سددبق حودديلم مددر مومددويلم يدداا 
النوة دتني التعري  نوة لطيف ادي بابدص ويدو تبدارة تدن دن يكندي المدتكوم بشديت 
 تن آخر   يمرح بص لي خال السامر لنفسص ويعوم المقمود منص كقو  القابد  مدا دقدبل
البخ  اديعوم دند  درد  دن تقدو  لدص دند  بخيد  وكقدو  بعحدلم ل خدر لدم تكدن دمدي 
زانية يعر  ب ن دمص زانيدة والتعدري  ندوة مدن الكنايدة ومدن دمثوتدص الشدعرية قدو  
الح اج يعر  بمن تقدمص من األمدرات لسد  براتدي إبد  و  غدنم و  ب دزار تودى 
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د  دن د عد  العمددة ايدص تودى ظلر وحم والشوايد توى ياا الندوة كثيدرة ولكدن در
بيتي المنتظم اي سو  بديعيتي ا نص من األمثوة البديعة ولدي  ادي يداا الندوة لدص مثدا  
ولكن نبدد ببي  الشيخ مفي الدين رحمص هللا أل   الترتيب ويو ومن دتى سدا دا ا 
ساتتص ولم يكن سا دا اي العمر لومنم والعميدان مدا نظمدوا يداا الندوة ادي بدديعيتلم 

بيد  الشديخ تدز الددين المومدوي رحمدص هللا قولدص تطويد  تعدري  شدانبلم يعظملدم و
 والرا  دقبل شيت مو ب األحم

وبيتددي الدداي دطنبدد  اددي ومددفص يددو قددولي بعددد  معدد  مؤتوفددا ايددص ومختوفددا مدددحا 
وقمر  تن دومداف شديخلم تعدري  مددح دبدي بكدر يقددمني ادي سدبق حوديلم مدر 

 مومويلم
واتتود  يممدي وكدم ترادر قددري وان ود  غممدي  اكر الترمير نعم ترمر شدعري

ياا النوة دتني الترمير يو تبدارة تدن مقابودة كد  لفظدة مدن مددر البيد  دو اقدرة 
النثر بوفظدة تودى وزنلدا ورويلدا ويدو مد خوا مدن مقابودة ترمدير العقدد ومدن دمثوتدص 
م الشريفة اي الكتاب العزيز قولدص تعدالى إن األبدرار لفدي نعديم وإن الف دار لفدي  حدي

ومثوددص قولددص تعددالى إن إلينددا إيددابلم ثددم إن توينددا حسددابلم ومنددص قددو  الحريددري اددي 
المقاما  يطبر األس اة ب واير لفظص ويقرة األسماة بزوا ر وتظص وإن كدان مدر 
الترمير زيادة بددير كطبداق دو مقابودة دو  ندا  كدان الد  زيدادة حسدنة ومدن دمثوتدص 

كرامة ودموالنا لوطدالبين نلداب ومندص قدو   الشعرية قو  دبي ارا  وداعالنا لوراغبين
الشاتر ايا يوملا كم من مناف منااق ويا ليولا كم من مواف موااق والمبرز اي يداا 
النوة يو الاي يخوي نظم بيتص من الحشو والحشو ايص تبارة تن تكرار األلفاظ التدي 

لدا اددي ليسد  مدن الترمدير بحيدث   يدد تي ادي مددر بيتدص بوفظددة إ  وللدا دخد  تقابو
الع ز حتى اي العدرو  والحدرب كقدو  ابدن النبيدص احريدق  مدرة سديفص لومعتدده 
ورحيق خمرة سيبص لومعتفي الاا البي  وقر الترمير ادي  ميدر دلفاظدص اد ن المقابودة 

 ايص حاموة بين حريق
ورحيق وبين  مرة وخمرة وبين سيفص وسديبص وبدين المعتددي والمعتفدي ودبدو ادرا  

لعدرو  والحدرب والشدايد الثداني كدرر ايدص ناظمدص حدرف بيتدص خدا  مدن ترمدير ا
الندددات ادددخ  تويددص الحشددو وبيدد  الشدديخ مددفي الدددين الحوددي اددي الترمددير قولددص مددن 
حاسر بمرار العحب موتحف وساار بمبدار الحدرب موتدثم مدفي الددين ااتدص ادي يداا 
البيد  ترمدير العدرو  والحدرب وقدد تسدامحوا ايلمدا ولكدن المايدة مدا قررتدص ادي 

ياا النوة وديحا ا ن الشيخ مفي الدين غير تا ز تن الد  اد ن دتدى ادي بيتدص نظم 
بالحشدددو مدددر تددددم ترمدددير العدددرو  والحدددرب وناييددد  دن العميدددان تبمدددروا لدددص 
ونظمول اي بديعيتلم ويو ال ر ربعي لاا  الربر ممتنمي ونثر  معدي لداا  ال مدر 

ادي  ميدر دلفداظ البيد  معتممي ياا البي  استشلد بص العميان توى الترمير الواقر 
ولكن اا  اي مقابوة اا  اتتار تنلما الشيخ شدلاب الددين دبدو  عفدر الشدارح وقدا  
إن معنايما مختوف ا ن اأشارة األولى لوربر والثانية لو مر وتوى ك  تقدير اوونظدر 

الموموي اي بديعيتدص قولدص كدم رمدعوا كومدا مدن  ايلما م ا  وبي  الشيخ تز الدين
بدتوا حكما اي سر توملم الشيخ تز الدين رمر حتى اي العدرو  در لفظلم كم د

والحرب ولكن كرر اي بيتص لفظة كم ودخ  تويص الحشو ويو من وادي والكمدا  ا 
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وبي  بدديعيتي دقدو  ايدص بعدد قدولي ادي بيد  التعدري  نعدم ترمدر شدعري واتتود  
تنبيدص تودى يممي وكم ترار قدري وان و  غممي التنبيص توى محاسدن يداا البيد  كال

محاسن بي  ابن النبيدص وادي حقدوق يداا الندوة ادي نظمدص ودمدا ال ماتدة المداكورون 
معص اما منلم إ  من بخسص بع  حقص لما ددخودص ادي بيتدص وقدد تميدز بيتدي تودى بيد  
ابن النبيص ديحا ادي ترمدير نظمدص بزيدادة  دويرتين اد ني قابود  ايدص خمسدة بخمسدة 

دربعة ب ربعة والزيادة توى ابن النبيدص ديحدا ادي تسدمية وابن النبيص وبقية القوم قابووا 
الندوة الدداي يدو الترمددير ولعمددري إنلدا توريددة مدا رمددر اددي العقدود نظيريددا ويدداا 
البي  مشتم  توى الترمير والتورية وال نا  ال حق والوزوم والتمكين والموازندة 

 ومراتاة النظير والسلولة وا نس ام وهللا دتوم
منتظمي قدد دظلدرا حكمدي ومدر  كدالعوم ادي العدرب والع دم اكر الس ر س عي و

الس ر م خوا من س ر الحمام واختوف ايص ي  يقدا  ادي اوامد  القدرآن دسد اة دو 
  امنلم من منعص ومنلم من د ازل والاي منر تمس  بقولص تعالى كتاب امو  آياتدص 

قسام المطدرف اقا  قد سمال اوام  ولي  لنا دن نت اوز ال  والس ر ينقسم دربعة د
والمددوازي والمشددطر والمرمددر القسددم األو  المطددرف وتوددى منوالددص نسدد  نظدددام 
البديعيا  ويو دن ي تي المتكوم اي د زات ك مص دو ادي بعحدلا ب سد اة غيدر متزندة 
بزنة تروحية و  محمورة ادي تددد معدين بشدرط دن يكدون روي األسد اة روي 

قدارا وقددد خوقكدم دطدوارا وكقدوللم  نابددص القاايدة كقولدص تعدالى مددا لكدم   تر دون ا و
محدط الرحدا  ومخديم اةمدا  ومدن األمثودة الشدعرية قدو  دبدي تمدام ت ودى بدص رشددي 
ودثددر  بددص يدددي واددا  بددص ثمدددي ودوره بددص زندددي الثدداني المددوازي ويددو دن تتفددق 
الوفظددة األخيددرة مددن القرينددة مددر نظيرتلددا اددي الددوزن والددروي كقولددص تعددالى سددرر 

موحوتة ومنص قو  النبي الولم دتط منفقا خوفدا ودتدط ممكسدا توفدا مراوتة ودكواب 
 ومنص قو  الحريري اي المقاما  دل  ني

حكددم ديددر قاسددط إلددى دن دنت ددر در  واسددط وقولددص ودوده بددي الندداطق والمددام  
وربى لي الحاسد والشام  ومن لب مثوتص الشعرية قو  دبي الطيب المتنبدي ادنحن ادي 

ر اي شم  والبحر ادي خ د  القسدم الثالدث المشدطر ويدو  ا  والروم اي و   والب
دن يكون لك  نمف من البي  قاايتان ممايرتان لقاايتي النمدف األخيدر ويداا القسدم 
مختص بالنظم كقدو  دبدي تمدام تددبير معتمدم بداا مندتقم ا مرتقدب ادي هللا مرتعدب 

نشدات الشدريف الرابر المرمر وقد تقدم الك م تويص قو  وإا كند  منشدىت ديدوان اأ
دنش    مير ما يحتا ون إليص من الفوابد التي دخاتلا تن تومات ياا الفن اد ن قمدر 
الفقرا  يد  توى قوة المنشىت ودق  ما يكون من كومتين كقولص تعالى يا ديلدا المددثر 
قم ا نار ورب  اكبر وثياب  اطلر ودمثا  ال  كثيرة ادي القدران العزيدز لكدن الزابدد 

كثر وكان بدير الزمان يكثر من ال  كقولص كمي  نلد ك ن راكبص اي توى ال  يو األ
ملد يوطم األر  بزبر وينز  من السمات بخبر لكن قالوا التااا السامر بما زاد توى 
ال  دكثر لتشوقص إلى ما ورد منص متزايدا تودى سدمعص ودمدا الفقدر المختوفدة ااألحسدن 

ثير لب  يبعد تودى السدامر و دود القاايدة دن تكون الثانية دزيد من األولى بقدر غير ك
اتايب الواة وإن زاد  القرابن توى اثنتدين اد  يحرتسداوي القدرينتين األوليدين وإن 
زاد  الثانيدة توددى األولدى يسدديرا والثالثدة توددى الثانيدة ادد  بد   و  يكددون دكثدر مددن 
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تخا الرحمن ولدا المث  و  بد من الزيادة اي آخر القرابن مثالص اي القرينتين وقالوا ا
لقددد  بددتم شدديبا إدا تكدداد السددموا  يتفطددرن منددص وتنشددق األر  وتخددر ال بددا  يدددا 
االثانية دطو  مدن األولدى ومثالدص ادي الثالثدة قولدص تعدالى ودتتددنا لمدن كداب بالسداتة 
سعيرا إاا ردتلم من مكان بعيد سمعوا للا تميظا وزايرا وإاا دلقدوا منلدا مكاندا حديقا 

ال  ثبورا ومن قواتد اأنشات دن تكون ك  اامدوة مخالفدة لنظيرتلدا مقرنين دتوا ين
 اي المعنى ألن الوفظ إاا كان

مدن القريندة بمعندى نظيدرل مدن األخدره كدان معيبدا كقدو  المداحب بدن تبداد يمدف 
منلددزمين طدداروا واقددين بظلددوريم مدددوريم وب مدد بلم نحددوريم اددالظلور بمعنددى 

قدو  المددابي يسدداار رديددص ويددو   يبددرح األمد ب والمدددور بمعنددى النحددور ومنددص 
ويسير ويو ثاو   ينزح ويبرح وينزح بمعنى واحد ويساار ويسير كال  ومن اوابد 
اأنشات التي يطو  بلا باة المنشىت دن الس ر مبني تودى الوقدف وكومدا  األسد اة 

سدداكنة األت دداز موقواددا تويلددا ألن المددر  دن ي ددان   موحددوتة توددى دن تكددون
القرابن ويزاوج و  يتم لص ال  إ  بالوقف إا لدو ظلدر اأتدراب لفدا   المنشىت بين

ال  المر  وحاق ال  الم ا  توى قامددل د  تدره دنلدم لدو بيندوا اأتدراب مثد  
قولدد  مددا دبعددد مددا اددا  ومددا دقددرب مددا يددو آ  لوددزم دن تكددون التددات األولددى مفتوحددة 

الس ر مبني توى التميير  والثانية مكسورة منونة ايفو  غر  ا تفاق ومن ال  دن
اي وز دن تمير لفظة الفاموة لتوااق دختلا اي دوز ايلدا حالدة ا زدواج مدا   ي دوز 
ايلا حالة ا نفراد امن ال  اأمالة اقد يكون اي الفوام  ما يو من اوا  اليات وما 
يو من اوا  الواو اتما  التي يدي مدن اوا  الدواو وتكتدب باليدات حمد  تودى مدايو 

ا  اليددات أل دد  الموااقددة نحددو قولددص تعددالى والحددحى واليدد  إاا سدد ى دميودد  مددن او
والحددحى وكتبدد  باليددات حمدد  توددى مددا يددي مددن اوا  اليددات أل دد  الموااقددة وكددال  
والشم  وححايا دميو  ايلا اوا  الواو وكتب  باليات حم  توى ما يي من اوا  

بد  ومدا قودى األمد  ومدا اليات ومن ال  حاف المفعو  نحو قولص تعالى ما ودتد  ر
ق   حاا  الكاف لتوااق الفوام  ومدن الد  مدرف مدا   ينمدرف كقولدص تعدالى 
قواريرا قواريرا مراص بعد  القدرات السدبعة ليواادق اوامد  السدورة الكريمدة ولدو 

كثيرا وممدا  دات مدن الحدديث قولدص دتيدال  تتبر المت م  ال  اي الكتاب العزيز لو دل
ك  تين  مة واألم  تين مومدة ألندص مدن دلدم ولكندص أل د   من اللامة والسامة ومن

الموااقة قي   مص ومندص قولدص ار عدن مد زورا  غيدر مد  ورا  األمد  مدوزروا  
بالواو ألنص من الوزر ولكن ليوااق مد  ورا  ومندص قولدص دتدوا الحبشدة مدا ودتدوكم 

 تفداق واتركوا التر  ما تركوكم األم  مدا وادتدوكم ولكدن حداف األلدف ليحمد  ا
 مر تركوكم

وسددمع  دن بعدد  تومددات اأنشددات مددنر مؤلفددا اددي دحكددام الفوامدد  ومددن الدد  دن 
المراد من تودم اأنشدات الب غدة ادي المقامدد والب غدة يدي دن يبودم المدتكوم بعبارتدص 

غير إم   والفماحة خووص الكد م مدن  كنص مرادل مر إي از ب  إخ   وإطالة من
المعاني والفماحة اي األلفاظ ايقا  لفظ اميل ومعنى بويدم التعقيد وقي  الب غة اي 

والفماحة خامة تقر اي المفرد يقا  كومة اميحة و  يقا  كومدة بويمدة ودند  تريدد 
المفرد ا نص يقا  لوقميدة كومة كما قالوا كومة لبيد افماحة المفرد خوومص من تنداار 
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فة لوكومدة والكد م يقدا  الحروف والفماحة دتم من الب غة ألن الفمداحة تكدون مد
كومة اميحة وكد م امديل والب غدة   يومدف بلدا إ  الكد م ايقدا  كد م بويدم و  
يقددا  كومددة بويمددة واشددتركا اددي ومددف المددتكوم بلمددا ايقددا  مددتكوم امدديل بويددم امددن 
اأنشات الفميل البويم قو  ابن تباد وقد قي  لص ما دحسن الس ر اقدا  مدا خدف تودى 

مااا مث  ياا ومنص مدا كتدب بدص تبدد الحميدد تندد ظلدور الخراسدانية  السمر اقي  مث 
بشعار السواد ااثبتوا ريثما تن وي بص يال الممرة وتمحو يال السكرة اينمب السي  
وتمحددى آيددة الويدد  ومنددص قددو  دبددي نمددر العتبددي دب الفشدد  اددي تحدداتيف دحشددابلم 

ل وايدو  الخدا ن وسره الوش  اي تفاريق دتحابلم ا يوب األقطار تنلم مدزرور
تويلم م رورل ومنص قو  المابي نزغ بدص شديطانص وامتدد  ادي المدي دشدطانص ومندص 
قو  بدير الزمان كتابي إلى البحر وإن لم درل اقدد سدمع  خبدرل والويدث وإن لدم دلفدص 
اقدد تمدور  خوقددص ومدن رده مددن السديف دثدرل اقددد رده دكثدرل ومنددص قدو  القاحددي 

عة ن م ويي ن م ادي سدحاب وتقداب ادي تقداب ويامدة الفاح  رحمص هللا ووااينا قو
للا الممامة تمامص ودنموة إاا خحبتلا ديدي األمي  كان اللد   للدا ق مدص ويع بندي 
ادي يدداا البدداب مددن إنشدات الشددلاب محمددود قولددص ادي ومددف مقدددم سددرية   زا  اددي 
مقامدل دخف من وط ة حيف واي مطالبص دخفى من زورة طيف وادي تنقودص دسدرة 

سحابة ميف ودروة لوعدا من سوة سيف ومثوص اي الحسن قولص ادي مددر مثدا  من 
شريف سوطاني دمدرنايا والسيوف قد دنف  من الممود ونفر  مدن قربلدا واألسدنة 
قد ظمب  إلى موارد القووب وتشوق  إلى ا رتوات من قوبلا والسديوف قدد دحدرم  

 الحمية
المسددومين ا ترحدد  تددن بددرد لودددين نددار غحددبلا وتدددايا حددر اأشددفاق توددى ثمددور 

الثمددور وطيددب شددنبلا والحمدداة مددا مددنلم إ  مددن اسددتظلر ب مكددان قوتددص وقددوة إمكانددص 
واألبطا  ما ايلم من يس   تن تدد العدو بد  تدن مكاندص قود  مدا دورد  كثيدرا مدن 
اأنشات يلنا إ  ألن يطيدب لوت مد  تنقودص مدن شدطوط البحدور إلدى التندزل ادي ريدا  

مدا دنشدد تص اددي تقويدد مو نددا المقددر األشدرف المرحددومي القاحددوي المنثدور امددن الدد  
النامدري محمددد بددن البدارزي الشددااعي بمددحابة دواويدن اأنشددات الشددريف بالممالدد  
اأس مية المحروسة ويو قولي وقد دومونال إلدى رتبدة اسدتحقاقص مدن رتدب المعدالي 

عدالي ا ندص المنشدىت ورقينال إلى در ا  الكما  توما دن الكما  مدا خدرج تدن بيتدص ال
الاي ما لوماحب دخو  إلى ديوانص و   بن تبدد الظداير ب غتدص وقدوة سدوطانص و  
لوشددلاب محمددود دن يبددايي كمالددص اددي طاراددص وتويدددل و  لوقاحددي الفاحدد  شددرف 
البارزي وتمييزل ولو بالم اي كثرة شلودل ما نثر اي كمدام طرسدص زيدرل إ  ودراندا 

ة دبدواب الممدطول إ  اتحد  ودخد  بيتلدا بميدر دسدتور ايو  زير المنثدور و  قدر
و  تسددنم منبددرا إ  د دداد ب لفدداظ كددان مزا لددا مددن تسددنيم وقالدد  البومددات لوفمدداحة 
المحمدية ما ثم إ  الرحا والتسويم ومنص ما دنش تص ادي تقويدد ولددل ويدو مو ندا المقدر 

ف بالممالددد  األشدددرف الكمدددالي تظدددم هللا شددد نص بمدددحابة دواويدددن اأنشدددات الشدددري
اأس مية المحروسة ويدو قدولي ا ندص مدن البيد  الداي ويبدص هللا شدرف العودم ورحدم 
منص ك  مي  اق  لكد  مدن مشدايخ اأسد م ناشددت  هللا يد  تنكدر يبدة هللا للداا البيد  
وما خفي دن إمامكم األتظم دو  من راتى حقوقص وبادر إلى رادر مثالدص وشدرة ادي 
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لدم يداا الفدرة الداي زكد  دمدولص وسدقينال مدات القدرب رار قواتدل وتشييد كمالدص ول
ادد تمر وقددد دنبتددص هللا نباتددا حسددنا والنبددا  الحمددوي حسددنص   ينكددر غدداب نيددرل األكبددر 
ا بدر بعدل وياا البدر اي كمالص ما دبلال ول   إلى هللا ثم إلينا ازادل هللا كمدا  وتومندا 

نا الشدريفة نعدم المريدد ودخدا تندا دن الكما  ا وسوكنال ادي حيداة والددل اكدان لمشديخت
األدب ا دداد نظمددص ويددا يددو اددي البيددو  البارزيددة بيدد  القمدديد والكتابددة دون كمالددص 
ومحاسددنص ت دد  دن تقابدد  بمثددا  وإن كددان الكمددا  زيددا بحاشدديتص احاشدديتنا زيدد  بلدداا 
الكما  وكان والدل تقدا ارط ايص الزمان ولكن استدر  اارطدص وقدد نظمندال ادي تقدد 

لشريف إلى دن مار بص نعم الواسطص وامتد  دلسن األق م إلى ثمور المحابر سوكنا ا
اقبوتلا وانشرح  مددور األوراق وتودق ايلدا تندابر سدطور احموتلدا وقالد  لحمدر 

ومرحبدا بعدد النوبدة  دق مص ديد  بالعربيدا  التدي لدي  للدا إ  األيددي ال لينيدة غدرر
 بقلوة اأنشات

المنثور قدد زيدر و دات اأمدام الداي إن كتدب تقويددا  ا ن شباب الزمان قد تاد وزير
قال  البومات ياا اأمام الاي ي ب تقويدل وياا يو الخويفة توى السر الشريف ودميندص 
وم مونددص ورشدديدل إن تحمدد  اددي إنشددابص قددا  ال بددان   دقعددد ال ددبن تددن اللي ددا دو 

ديقدة استطرد إلدى ومدف رو  ممدرج زاد ير دا ومر دا دو ترسد  غراميدا امدا ح
زيير تند زير منثورل دو كتب تنا تلديدا سا   امد المخر ولدو سدمع  ال دوزات 
حديثص لسقط  مر الحمى تند خريرل ا نص المنشىت الاي ما اتتق  رمل امص بيمينص 
ويزل يزل إ  قا  كد  منشدىت دخود  دمدبر قومدي مدن دواتدي تحد  رزل و  حدر  

مددرا  شددليص اوددو ددركلددا المدداحب مددن دوح دق مددص ارتددا إ  تسدداقط بددين األوراق ث
لقدملا ودخر الفواكص البدرية ولو ناسبص الفتل لقابوص المؤمندون بالقتدا  وكدان والددل قدد 
اتتددرف بكمالددص ويدداا التقويددد لثبددو  الدد  ا تتددراف دسدد ا  ا نددص األمددين الدداي إن 
تمددرف اددي مزررتنددا الشددريفة اقددد ثبدد  دن توثيددق العددرا لبيتددص العددالي دو دموددى اددي 

ننددا الشددريف كاندد  دماليددص دمددالي المحددب   دمددالي القددالي ولددو  خشددية اأطالددة ديوا
ألورد  ياا التقويد الشريف بكمالدص ألندص ادي مدناتة اأنشدات لنسدي  وحددل ومندص مدا 

مدن غيدث الرحمدة  وابدا تدن  دنش تص تن مو نا السوطان المو  المؤيد سقى هللا ثدرال
زا   نددا  م دددل سددعيد الحركددة بددين  مكاتبددة المودد  النامددر مدداحب الدديمن ويددو  

اليمن واليمن وسيفص اليماني لدم يدر  بم انسدة سديف بدن اي يدزن واألمدة ب حمدديا 
تلندد  ب نددا  تدددن اددي تدددن و  برحدد  مددنابعص بمددنعات محبددرة حتددى اددي سددطور 
الطرو  ودق م الثنات سود الومم بمدحص ولو ترك   تترايا شيب الرؤو  وتحياتص 

ا بشرف التسويم وبدور مودتص ساارة اي ليدالي سدطوريا بدين المكرمة مخمومة من
بديعي التكمي  والتتميم دمدرنايا وشايد المودة قد وحر رسم شلادتص وكتب ودثب  
مقدما  اأخ ص احكم لص قاحي المحبة بالمو دب ودودتنايدا مدن السد م مدا تعمدص 

مندد  الرطدب نفحاتدص رحمة هللا وبركاتص ومن طيب الثنات ما يت رج بين ادرا  ال  ال
ومن خالص المودة ما يحم بدص بعدد حسدن المخودص مدن طيدب دتراادص حسدن الختدام 

 ومن س عا 
األشواق ك  ممونة لي  للا غير سواد النق  لثام وتبده لعومص ورود المثا  العالي 
بطيب تو  المعادن التي ود النسيم دن يقيديا ويحتب  ولقد رااقلا ا كتسداب الوطيدف 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 358 

من طيب ترالا وتكوم بنف  ا كرم بدص مثدا  دراندا خفدر المود  تودى كد  ولكن سرق 
قريندة للددا مددن ح ددب الب غددة سددتور وخدداملا مددن سددود سددطوريا وبددي  طروسددلا 
تنبددر وكددااور ورد مددحف المددفات مددقيوة اتمثدد  ايلددا ودظلددر مددن دوراقددص ثمددرا  

م واادد قوبد  المودة ونحن بيد القبو  ن نيلا وقدم من ال  الحرم األحمدي اكدان دكدر
منا باأكرام واتل دبواب الدخو  إلدى السد م اسدومنا وقوندا لخوامدنا ادخوويدا بسد م 
ولقددد ثمونددا بكدد   إنشددابص ويددو بححددرتنا الشددريفة دابددر وتومنددا دن يدداا اأنشددات   
يمدر إ  من ااح  والفاح    ينسب إ  إلى النامر وتمزلندا ادي محاسدنص بحيدرة 

العوم وراتنا تحمد  ب غتدص اقوندا يداا   يمددر إ  مدن رب  اليمن بعد تمزلنا بحيرة
سيف وقوم وود ك  دوح دن يم  طرو  دوراقص بريحان سطورل وتطف  ك  رو  
دريدد  تنددد ورودل توددى زيددر منثددورل وقالدد  امدداحتص وتودد  الب غددة التددي  ددات  
 بسددحر البيددان يدد  يفتددى لنددا بمدددق المحبددة اقددا  للمددا القوددب قحددي األمددر الدداي ايددص
تستفتيان الاا نف  طيب ترانا معدن طيبص اوم نق  من دين ويال س اة إنشات دار  
سوطانياتلا ا نش   دي  الخااقين وياا سحر مدق  تزابمص اي العطف والقبو  بين 
الموكين ودبط  ياا السحر الح   ما حرم بباب  من سحر الموكين واشتم  توى نظم 

اندا كد ن الب غدة قالد  للمدا قدديما سدن ع  لكمدا ونثر ردينا شدعار السدوطنة تويلمدا تي
سوطانا ايا لص من مثدا  تددرة زرد ميماتدص اقوندا   طعدن ايد  لطداتن وتشدرة طبداق 
بديعص اكان  توى دكناف الني  من دثرل مساكن ودطرب ب نفا  تومنا دنلدا مدن يدراة 
ا ما برح بالسعادة مومدو  وطداف ادي ححدرتنا الشدريفة بكدا  يمانيدة كدان مزا لد
زن بددي  ولقددد دكثددر يدداا المقددا  اددي كتابددص المبددين مددن إينددا  الخطدداب وقحدد  بددص 
الوحشة د ولا اقونا لك  د   كتاب وياا ال واب ديحا لو  خشية اأطالة  ستوتبتص 

 بكمالص ا ن اليمن ما دخ  إليلا من الديار الممرية نظيرل وهللا دتوم
يدد سدقى هللا ثدرال  وابدا تدن مكاتبدة ومنص مدا دنشد تص تدن مو ندا السدوطان المود  المؤ

ورد  من ماحب تون  ويدو المتوكد  تودى هللا دبدو ادار  تبدد العزيدز رحمدص هللا 
ويدو   زالد  سديوف تزابمدص ادي ال لداد ماحدية الحدرب و  بدرح  دودل وإقدامدص 

نخمص بس م يو لندا والشدوق بدرد وسد م وسدقاية وداد  متطابقين اي السوم والحرب
قبوللا إ  تعالى ال  المقام وتحيا  تنطق بلا تندد مواظبدة الخمد  مات رمرم تسنيم 

دلسنة األق م وثنات يقود بخالص تقودل  يد الزمان وينسى ق بد العقيان ومحبة يقمر 
مدددقلا اددي الدد  األاددق المربددي ويشددم  وتزيدد  وحشددة مددن سدد  تددن غيريددا اددي 

ابادرنددا إلددى الممددرب وتددون  واسددتطرد  مفاوحددتكم إلددى الومددية بحدداج الممددرب 
قبو  ال  ا ن يداا قدد يتبدر  مدن الن دب السدابرة بدص بالمبدار  وقدد دتددنال ممدحوبا 
بالس مة وحداتص تطدرب بنممتلدا الح ازيدة وتلديم اشدتياقا تندد تشدبيبلا بداكر الطوعدة 

رسولكم الاي لدم يقابد  مندا بميدر القبدو  ليكدون  المتوكوية ودتدنا  واب ال  توى يد
لكتاب والرسو  ومندص مدا كتبتدص  وابدا تدن مكاتبدة ورد  مدن خالص ودنا متمسكا با

ال ندداب العددالي النامددري محمددد بددن دبددي يزيددد بددن تثمددان ويددو   زالدد  تحياتددص 
مخمومددة منددا بشددرف التسددويم وسدديرل العثمدداني محفوظددا اددي بيعددة المددودة بالتقددديم 
وشددعرات اأخدد ص اددي كدد  بيدد  مددن معدداني محبتددص تلدديم واددرو  ال لدداد بسدديواص 

مسددنونة اددي كدد  وقدد  تقددام وبدد دل اأسدد مية محروسددة بال ندداب المحمدددي تويددص ال
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الس م ويمزا  تواموص بمددور الكفدار مومدولص ودلسدن سديواص بثمدور ب ديدم مدن 
رشف درياق دمابلم مبوولة و  برح ي ايد اي سبي  هللا برا ويتخا ادي البحدر سدبيوص 

لعثمداني نظامدص واقتدده بمشديختنا ا نص من الاي ت  بمحمدد مقامدص وانسد م بدالخوف ا
المؤيدية والن ل اي ياا ا قتدات لص شري  وساتدتص توريدة السدعادة لمدا تمسد  بقدو  
مددن قددا  و  بددد مددن شدديخ يريدد  ولددم يبددق بعددد ا قتدددات بلددال المشدديخة إ  الفتوحددا  
المقبولة والمشاركة اي القبو  توى ما يرحدي هللا ورسدولص مددر  يدال المفاوحدة 

 ناب المحمدي ت رج بطيدب السد م تويدص وتنسدم نسديما  القبدو  مدن دخباريدا إلى ال
الطيبددة مددا تنقوددص إليددص وحمونايددا ثنددات دطوقنددا تنددان كميدد  القوددم ويددو غددرة اددي  بلتددص 

المودوكي مدا دطودق بدص  وتو ل  رؤو  األق م قب  ركوتلا إلدى قبوتدص ومدن اأنشدات
ومحاسددن سدد عاتص وقددا   امدديل القوددم لسددانص وخحددر الشددباب توددى تددوار  نفسددص

الفاح  النامر ياا اأنشات الاي ما خر  لسدان قومدص و  شداب  لمدة دواتدص وتبدده 
 لعومص الكريم ورود ما ديدال من

ثمرا  المودة يانعا اي دوراقص مختا  ادي شدعار اأخد ص اعومندا دندص تندوان لعلددل 
نباتص ودن  قطوف وميثاقص وقد دتحف من نبا  اأينا  ما غر  ب كناف الني  اح  

دنسص وظلر اي اروة المحبة ثمراتص ااقتطفنا زير المنثور من رياحدص تندد الدورود 
وتمزلنددا اددي رقددم سددطورل توددى بيددا  طروسددص بددين العددوار  والخدددود وطالعنددا 
م مدوة محاسددنص الدداي لدم يددن  اعومنددا دندص لوموددو  تدداكرة وتبمدرنا ايمددا دديددف مددن 

ندا يدال لمعدة لدو ددركلدا السدراج لقمدر لسدانص حكمص اردينا المديف اي التبمدرة وقو
وقا  سراج الموو  حرمتص قوية دو القاحي السدعيد لقدا  مدا لسدنات المود  بل دة تندد 
يال األنوار المحمدية وقد تيقظ  تيدون تزمندا الشدريف لو لداد وتدن قريدب تل در 
مقدد  السدديوف د فانلددا وتت ددرد لقتددا  المشددركين وقددد تكنددى للددا النمددر ب بيددص ا يددد 

وطانلا وإاا قدددح  سدديوف الدددولتين اددي تبدداب البحددر توددى الكفددار نددارا تدد  لسددان سدد
النمر   تار توى األر  من الكاارين ديارا ومن إنشات الفاح  تدن النامدر يندا 
ما يحسن دن يشدنف بدص سدمعص الكدريم ا ندص تدن دبدي الفتوحدا  الداي مشدى تودى يداا 

ب د ويي الة المقيم الراتب ودتطدايم المراط المستقيم ويو إاا كان هللا قد دتطانا ال
المراكب ويي الة الظاتن اللارب اقدد تومندا لمدن تقبدى الددار ومدن ينقودص هللا تعدالى 
انتقا  قوم نوح من المات إلى النار اال ناب يوطن نفسص توى حسن المق  اي الحالين 

مدرل ويعوم دنص من المكرمين ادي الددارين وقدد تومظد  دلسدن سديوانا شدوقا لحد وة ن
وتحركدد  تيدددان رماحنددا طربددا تنددد سددماة اكددرل ونفحدد   ددوارح سددلامنا ريددف 
د نتلا  قتناص تو  المربان ويام  ارساننا المؤيدية إلى مناز  األحباب لتريدص مدن 
دتدابص مقات  الفرسدان ا ندص الم ايدد الداي حدظ بندي األمدفر ادي البحدر األزرق مدن 

ما  التدبي  يقو  دي  بعيف دخحر بي  سيواص دسود وكم دااقلم المو  األحمر وك
يت دد وتتولد نمرتنا تندل برار راية الفدرح ادي كد  وقد  تويدص مبدار  ويت يدد بعدز 
نمرنا المؤيدي حتدى يقدو  لدص لسدان الحدا  دتدز هللا دنمدار  اتقديمدص العثمداني مدن 
 لددة ا سددتحقاق قددد ثبدد  تندددنا وتقددرر ويددو اليددوم إمددام الم ايدددين الدداي مددا مددو  

 محراب القتا  إ  قا  مرقي النمر هللا دكبر وهللا سيواص اي
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ي ريص تودى د مد  العوابدد مدن يداا النمدر ليمدير الكداارون ادي زلزلدة مدن قارتدة 
سيواص بلاا العمر ومنص ما كتبتص  وابا تدن مو ندا السدوطان المود  المؤيدد سدقى هللا 

دنمدار تلدل تن مثا  كريم ورد من قدره يوسدف مداحب العدراقين ويدو دتدز هللا 
المقددر الكددريم العددالي ال مددالي اليوسددفي   زالدد  زورات العددراق اددي ديامددص القويمددة 
مستقيمة ال انبين وحوتلا الفيحات تالية المنار وشم  الدين بلا م تمعدا ادي ال دامعين 
وتراق العرب والع م بارزين من محاسنص اليوسفية اي حوتين ا ميدة العدرب تقدو  

مشرب يعاف بص إ  لدي وم ك  و ميدة الع دم تقدو  حودو ولو  ا تناب الام لم يوف 
الفكاية مر ال د قد مز   بشدة الب   منص رقة المز  اد كرم بلمدا  مدين دارا تودى 
و نا  الطرو  لكما  المحاسن اليوسفية واتح  للا الميما  داوال الشكر ألنلا من 

بدين دوراقلدا ودلسدن األحرف المؤيدية دمدرنايا إلى المقدر وسدوا علا تمدرد بالثندات 
األق م قد دودتد  مددور طروسدلا سدر دشدواقنا تندد انط قلدا ا نلدا المددور التدي 
تعرب من نفثاتلا تن حمابر األشدواق وإاا دطوقد  مدن اد  الخدتم خففد  د نحتلدا 
بال  الثنات توى اأط ق ونبدي لكريم تومص ورود البشير بالقرب اليوسفي وقدد حد  

ويب  نسما  قبولدص ا طفد   مدا ادي القودوب مدن التولدف  باألسماة قب  رؤيتص تشنف
كدريم  وحداة نشدريا اليوسدفي اقدا  شدوقنا اليعقدوبي إندي أل دد ريدل يوسدف وت موندا

مثالددص او دددنال قددد مددد دطندداب المحبددة وخدديم توددى معدداني المددودة وحددام تويددص مددادي 
األشددواق او دددل منلددا قددد دتدداب هللا اددي منايدد  المددفات وردل ودومدد  البددرق اددي 
الظوما  من رقم سطورل اما شككنا دنص نظم بردل الو مثا  يوسفي ولكن ظلر السر 
الداودي من ام  خطابص ومدقنا رسولص لما  اتنا بكدريم كتابدص والتفتد  مدن كندا  
سددطورل ارام اأينددا  ااقتنمددنا منلددا مددا يددو تددن العددين شددارد ودلفدد  القوددوب توددى 

د بددارد ودمسدد  الد وددة والنيدد  الددو ت احددرب  األتدددات مددن  مدداد ال سددد اددي حديدد
 متزا لما بس ف المحبة كالمات الراكد ويال دلفة خولتنا اي نعم هللا وزمدام األخدوة 

إلينددا وقددد تعددين توددى المقددر دن يقددو  دنددا يوسددف ويدداا دخددي قددد مددن هللا توينددا  منقدداد
وسددرتنا اأشددارة الكريمددة بددالتمكين مددن در  األتدددات ومطابقددة الطددو  بددالعر  

 دن ياا ا سم الكريم قدوتومنا 
شدموتص العنايدة قدديما بقولدص تعدالى وكدال  مكندا ليوسدف ادي األر  ودمدا قدرا تثمدان 
امق  سيوانا ما غمح  تنص اي د فانلا ودنامد  دسدنتنا مدا اكدر  نوبتدص إ  شدرت  
اي    تيدانلا و وارح سلامنا ما برح  تنف  ريف د نحتلا لوطيدران إليدص وإن 

بد أل   المر  اليوسدفي دن نخديم تويدص ونندز  سدوطان قلرندا  كان معنى ساا  ا 
دنز  هللا بلدا مدن  ب رحص ونمر  ايلا توام  المران وإن كان  من األسمات التي ما

سددوطان ولددم يلمدد  إ   شددتما  الدددولتين بالدددخو  اددي تطليددر األر  مددن الخددوارج 
لدب  يكدون بدين وإيقاة الحرب الداخ  بعد    العيدان اي كد  خدارج وقدد ان سدوص 

المحب والمحبوب رقيبا و  بد دن ي انسص العك  ويره ال  قريبا ويديمدص مدن دبدي 
النمددر دبنددات حددرب شددرف اددي دنسدداب الوقددابر  ددديم ورد ال مددوة المددحيحة إلددى 
التكسير ارديم وإاا كثر  الخدود وتورد  بالددمات غدرد  بدورق الحديدد األخحدر 

نلم سورة الفتل قب  القتا  ا نلم مريدون وللم مرديم واا امتدوا إلى دمد ت للم حم
شدديخ منحدددص هللا بكثدددرة الفتددوح واأقبدددا  وإاا مدددراوا اللمدددم المؤيديددة لدددم تكدددن للدددم 
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حمددونلم تنددد الدد  المددرف مانعددة ولددم يسددمر لسدداكنلا م ادلددة إاا مدددموا بالحديددد 
لم وتو  تو  الحمدون الواقعدة وإن كاند  المنايدا غابد  تندص مددة كومتدص دلسدنة سديوا

وقال  حمر  وإاا طرق برو ص منلم طارق رده سمات تود  البدروج قدد انفطدر  
وما خفي تن كريم تومص ما  معص النامر من ال موة التي مزقلا هللا ديدي سب  وكم 
سداب  سدد   وقددد رآيددم اددي النازتددا  تددن الد  النبدد  وقددد دشددار بعدد  شددعرات دولتنددا 

القمد ينا من دبيا  تود  القمديدة  الشريفة إلى ال  بقميدة كام  بحريا مديد ولكن
يا حامي الحرمين واألقمى ومن لو ل لم يسمر بمكة سامر وهللا إن هللا نحو  ناظر 

وما اي العالمين مناظر ارج توى الو ون نظدم تسدكرا ودطاتدص ادي الدنظم بحدر  ياا
واار اانب  منص زحااص اي وقعدة يدا مدن بد حوا  الوقدابر شداتر و ميدر ياتيد  البمداة 

ريم دار  تويلم من سطا  دوابر وتدى ظلدور الخيد  مداتوا خيفدة اكد ن ياتيد  ب س
 السروج مقابر

وما خفي تدن تومدص الكدريم دمدر الداين نقحدوا بيعتندا بعدد النامدر ااشدتروا الحد لة 
باللده ودتوا سيوالم المقيوة لما حاق بلدم المكدر السديت ا  دابلم المددا ولدم يكدن 

م البددارد اتددرل حتددى دظلرنددا توددون الشددام مددن لحددرارة تزمنددا الشددريف تنددد تمدديانل
دمددابلم توددى تدددبي  الدددروة دلددوان النمددرة ودخدداوا سددريعا شددبان حددرب مددا شدداب  
توارحلم إ  بمبار الوقابر وحكم برشديم ولم يخر وا من تح  ح ر المقامر وقدد 
دسبم هللا ظد   المود  وخديم بدص تودى الددولتين ولدم يظلدر لمحدراب بل دة إ  بلداتين 

يوتددين ولومددو  السدديوف لميريمددا مددا قبودد  دو مددرا  العوامدد  لغتددراب تددن القب
سددوايما مددا تمودد  وقددد المنددا كددريم ا لتفددا  إلددى دن تدددار كددؤو  اأنشددات بينندددا 
ممزو ة بمااي المودة وتومنا دنلا دحكام محيحة اي شدرة األخدوة ويدال األحكدام 

إلى المدر  وقحدى حا دة  تندنا تمدة وتاا لقد سابق القمد اليوسفي بسلام مرادل
ادي نفدد  يعقددوب لددي تنلدا تددو  ولددم يبددق إ  اتمدا  شددم  األومددا  بكدد  رسددالة 
سددطور األخددوة اددي رقاتلددا محققددة وتمددديق مددا يقمددص اددي ال ددواب ادد ن القمددة 
اليوسددفية مددا برحدد  ممدددقة وهللا تعددالى يمتددر األسددماة واألبمددار بمشددايدة مثوتددص 

شدلي ثمدارل وممدا دنشد تص بالدديار الممدرية وطيب دخبارل ويفكلنا من بدين دوراقلدا ب
وحم  إ ماة األمدة تودى دندص مدن األادراد تقويدد مو ندا قاحدي القحداة  د   الددين 
شدديخ اأسدد م البوقينددي نددور هللا حددريحص بعددد تددز  اللددروي ويددوم قراتتددص بال ددامر 
المؤيدي درخص المؤرخون واكروا دنص لم يتفق بمو  ممر يوم نظيرل ويو الحمدد ا 

لاي دبان اح  العرب توى الع م اي الكتاب والسنة ودظلر     سدرا لم المنيدر ا
ا وحل بحسن تدريبص طريق ال ندة ودزا  ظودم ال لد  بندور يداا ال د   اودص الحمدد 
توى يال المنة ونكرر حمدل توى نمرة دمحاب الشااعي وتود  يرتص إلى منازللا 

  امن  ل  دحكام القحدات دمسد  العالية ونشكرل توى ني  المر  بسلام ابن إدري
تويص قاحية ونشلد دن   إلص إ  هللا وحدل   شدري  لدص شدلادة نسدتعين بحسدن ددابلدا 
تى القحات والقدر ونشلد دن محمدا تبدل ورسولص الاي من قابد  شدريعتص المطلدرة 

 بدن  ال ل  اقد كفر موى هللا تويص وتوى آلص ودمحابص الاين دزالوا بفماحتلم
كدد  ت مددص وتميددزوا توددى الع ددم بقولددص تعددالى إنددا  عونددال قرآنددا تربيددا ويدداا  العربيددة

سديوف السدنة مدن تسدرب  بددروة  التمييز نمبص مراوة توى ك  دمة م ة نسن بلا
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ح لص ونقيم حدوديا توى من بدد  حدديث النبدي و لد  دسدمات ر الدص وسدوم تسدويما 
ل األمدة مشدتر  وكيدف   وقدد كثيرا دما بعد االلندات بنمدرة يداا الددين القديم بدين يدا

ظلر   لص مقمرا ودنشدوا يا لي  ط  دو   تط  اوي  نرتى قمر  وقد ح  مكدرر 
الحمد بنشر األت م المؤيدية توى دبمتنا األت م وحو  ديحا مواقر التوريدة بنمدرة 
شيخ اأس م الو الويث الاي كان لظما العومات إلى إماملم نعدم المدوث والميدث حتدى 

ا بمؤيديم ودتز هللا دنماريم بالشااعي والويدث ح بندال تدن غيدوم العدز  وقوندا ت يدو
وقددد سدداتدنا ردينددا الشددريف اددي إظلددارل دمددالة الددردي مددانتني تددن الخطدد  وحويددة 
الفح  زانتني لده العطد  وولدى غيدرل ا نشدد كد  تدالم دظودم حدوت نلدارل مدا كند  

واتتود  كتدب العودم اقالد   دوثر دن يمتد بدي زمندي حتدى دره دولدة األنداا  والسدف 
وتيددون سددطوريا باكيددة لعدد  إلمامددة بال دداة ثانيددة يدددب منلددا نسدديم البددرت اددي تووددي 
ودنشد لسان حا  شيخ اأس م وقطوف قربص دانية تقدمتني ر ا  كان شوطلم ورات 
خطوي لو دمشي تودى ملد  ودشدار إليندا وقدا  وخواطرندا الشدريفة باشدارتص راحدية 

مدلم لعيندص ندام تدنلم دو تنبدص لدي اتنبلندا لدص وقوندا لحددل وقدد لعوص إن بددا احدوي ونق
ديبطنال من تود  الرتبدة العاليدة اد ن  نحد  إليدص ااتخدا نفقدا ادي األر  دو سدوما ادي 
ال و ااتتز  وكيف يطودب مدن ندار خامددة يدده دو ي عد  السدراب مدات وإاا دتوندا 

ري اددار  العوددم الددري  اوبنددا المددده ويدد بى هللا دن يطددابق سددحبان بباقدد  دو ي ددا
 برا   ومن يق  لومس  دين الشاه كابص اي الحا  من شما

وتاا لقد زادنا بح بص اي غيوم العز  توما بعودو مقددارل وكدان تدز  دظومد  بسدببص 
الدنيا إلى دن من هللا توى المسومين ب بدارل وقال  األمدة الد  مدا كندا نبمدي واسدتواى 

ن الحكدم العدد  حكدم بتقدديم يداا اأمدام ك  تدالم شدروط المحبدة واسدتوتب وتومندا د
بالمو ب دنونا وظيفتص غيرل ازلزل  األر  زلزاللا وقونا يخف توى قوبنا ا خر   
األر  دثقاللدا ودظلرنددا  دد   العددرب ادد طوقوا دتندة ب غددتلم اددي ميددادين الفمدداحة 
وما دحقلم ينا بقو  الفاح  وتنا د  دي  ن د اك  ماح يا مباحص وتومنا دن يداا 

ح  را  بص دبنات العرب اي حود  التقدديم ودن الفحد  بيدد هللا يؤتيدص مدن يشدات وهللا ا
او الفحدد  العظدديم وامددت  مددحن  ددامر القوعددة بحدد وة يددال البشددره ويودد  مؤانددول 
واكروا طوعتص ال  لية اكبروا ودنشدوا لو دن مشتاقا تكوف اوق ما اي وسعص لسدعى 

ر ولكنص ربير األبرار الاي ندزل هللا روحدص إلي  المنبر ودزير  يال البشره اي ربي
وريحانص تن ك  نمام ومان ايدص المسدومين ممدن ي كد  دمدوا  الندا  بالباطد  ويددلي 
بلا إلى الحكام ونشر هللا دت م كتب العوم وزاد هللا بالسيف المؤيدي إسدعاالا وكاند  

اتا  الدي ستور ال ل  قد دسبو  توى التفاسير اد ظلر السدر لد ي كشداالا دمدا القدر
اي قره شيخ اأس م واحوص ايلا تامم من ال ل  وناار ودما الحدديث الدو م ودي 
مبلماتص بنور   لص الساطر ودما العربية اقد ظلر بعد وتر الع م تسليولا وشرت  
بيو  العرب لشوايديا ودكرم نزيولا ودمدا المعداني اقدد دظلدر هللا بيانلدا و ويد  بلدا 

ور   للدا افتحد  لندا دبوابلدا بميدر مفتداح ودمدا المنطدق ترو  األاراح وايتددينا بند
امقدما  منطقص العاب درتنا نتاب ص يقينا ودما العقويا  اما ردينا لمن نداظرل ايلدا ادي 
يال المدة تق  ولو  الحيات لقونا و  دينا ويا يو قد نبص الفقدص مدن سدنة المفودة بعددما 

ال من العوم بعدما كدان يود  دسدى دمر  ال ل  تيونص ودرمد والحاوي دظلر ما حو
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وت ود والروحة دزير  اي حدابق يال المسرة بين دوراقلا ا ينع  ومد  الشااعية 
دمددو  دوحتلددا اتفرتدد  وظلددر  راعددة الرااعددي اددي داددق كمالددص ونددور هللا حددريل 
الشددااعي بنددور سددرا ص وبل ددة   لددص ولمددا كددان ال ندداب الكددريم ال  لددي يددو الدداي 

 ا  نور الشريعة ويو دشلر من نار توى تومناظرنال بالمير اق
ومددا انتفدداة دخددي الدددنيا بندداظرل إاا اسددتو  تندددل األنددوار والظوددم اعومنددا دنددص ح ددة 
لوشااعي الاي منص ا ستقمات وإليص منتلى السؤا  ومدا دبددر ادي دادق در  إ  دزا  

ي ولدد مدن ظوم الش  ب نوارل ودسفر دبدارل تن التتمة واأكما  ويو دبدو العومدات الدا
األم داراحلم ودبو الملما  الاي شلر من العدة الكاموة اي ميددان الفرسدان سد حلم 
وإليص انتل  الماية ا نص ما برح ي تينا اي و يز تقريبدص بالع داب ويمنيندا تدن موحدل 
القشدديري ا نددص يمدداينا اددي إبانتددص بالوبدداب اقتحدد  آراؤنددا الشددريفة دن نعيدددل إلددى منددا  

يا يو قد ظلر ويتسوس  ادي ديامندا الشدريفة تندد الدرواة حدديث شراص بعد التح ب و
ابددن تمددر اوددال  رسددم بدداألمر الشددريف العددالي المولددوي السددوطاني الموكددي المؤيدددي 
السيفي   زال  الشااعية اي ديامص الشريفة ب  للم اي ترشديل بل دة وابتلداج وثبد  

لا تودى دوحدل منلداج دن هللا القواتد ودقاملا اي موكص تن التحرير ومشى الرتية اي
تفو  إلى ال ناب المشار إليدص وظيفدة كداا وكداا وقدد وقدر التمويدص ادي الفدروق بيندص 
وبدين الميددر تددن ديدد  التبمددرة واللدايددة ويدو نلايددة المطوددب وتيددون المسدداب  وتدداج 
رؤوسلا والمدايب الداي تلايبدص ادي ددب القاحدي كفايدة ويدو البحدر الداي مدا دخوندا 

ال  التورية إنص اي البسيط كام  و  نظرنا إلى حويتدص ال  ليدة بسيطص المبسوط إ  ق
إ  غنينا تن الممباح بنورل الشام  وقد ميزنال توى مناظريص لما دقروا لص بالتع يز 
وقر  تيون ابن البارزي نور هللا حريحص بلاا التمييز ودلمينا اكر تووم ي   قدرل 

اكدرل ودادوال ميماتلدا تكثدر الثندات تويدص  تن نسبتلا إليص ولكن ثمور سيناتلا تبسم تندد
اويتودق الد  ا ندص العزيدز تنددنا والمنتقدى للداا التشدريف الداي يدو ديبا دة رقمدص وإاا 
اكرنا األمو  ا مولص محفوظة ويدو المعتمدد تويدص ادي التمليدد والمستمدفى ببددير 
تومص ولو تاف ابدن الحا دب مدا تمدز  ادي رادر حا بدص وخفد  لدص  انبدص وتودم دن 

نددا تددين اأسدد م اوددم نراددر توددى العددين حا بددص والومددايا كثيددرة ولكددن  ددواير   ل
اخابرنددا توددتقط مددن إم بددص ودماليددص ويددو  ددامر مختمددراتلا ومظلددر زوابددديا ببيانددص 
ومعانيدص   زا  حدديث احددوص يتسوسد  مددر الدرواة ويسددند و  بدرح د دد  مدن دوحددل 

فة المؤيديددة سددنة تسددر الرسددالة اددي مسددند محمددد ودحمددد ورسددم لددي اددي األيددام الشددري
تشرة وثمانمابة دن دنشىت رسالة بواات الني  المبار  لدم دسدبق إليلدا و  حدام طدابر 
اكددر تويلددا ودححددر مو نددا المقددر األشددرف القاحددوي النامددر محمددد بددن البددارزي 
ال لنددي الشددااعي مدداحب دواويددن اأنشددات الشددريف بالممالدد  اأسدد مية تممدددل هللا 

ة مددن إنشددات القاحددي الفاحدد  بواددات النيدد  وقربدد  توددى بالرحمددة والرحددوان قطعدد
المسددامر الشددريفة المؤيديددة وحددار  مددن التعددر  إلددى شدديت مددن دلفاظلددا ومعانيلددا 

 ا نش   رسالة حكم ألبي بكر بلا توى ك  ااح  بالتقديم وإن
كان لسان القوم قد طا  ا نا دقطص يلندا ت دبدا مدر تبدد الدرحيم وقدد ومدونا يلندا شدم  

ليتفكددص المت مدد  اددي  نددى ال نتددين ويتنددزل نظددرل اددي حدددابق الروحددتين القطعتددين 
ويطددرب لسدد ر حمددام الدددوحتين قددا  القاحددي الفاحدد  نعددم هللا سددبحانص وتعددالى مددن 
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دمددوبلا بزوغددا ودحددفايا سددبوغا ودمددفايا ينبوتددا ودسددنايا منفوتددا ودمددديا بحددر 
ا  ويقبحدلا موايب ودحمنلا حسن تواقب النعمة بالني  الممري الداي يبسدط ا مد

مدل و زرل ويربي النبا  ح رل وي دري تودى سدواد األر  بفحدتص البيحدا ويلند  
بيدل الخحبية نقب ال رب من الحربى ويحيى مطوعص دنواة الحيوان وي ندي ثمدرا  
األر  منوان وغير منوان وينشر مطوي حريريا وينشر مواتلا ويوحل معندى 

كدان وادات النيد  المبدار  ادي تداريخ كداا قولص تعالى وبار  ايلا وقددر ايلدا دقواتلدا و
وكاا ا سفر و ص األر  وإن كان قد تنقب ودمن يدوم بشدرال مدن كدان خابفدا يترقدب 
اردينددا اأبانددة تددن لطددابف هللا سددبحانص وتعددالى وقددد حققدد  الظنددون ووادد  بددالرزق 
المحددمون إن اددي الدد  ةيددا  لقددوم يؤمنددون وقددد دتومنددا  لتددواي حقددص مددن اأااتددة 

اأحاتص وتتمرف ايدص تودى مدا يمدرا  مدن الطاتدص وتشدلر مدا دوردل  وتبعدل من
البشير من البشره ب بانتص وتمدل ب يمدا  رسدمص إليدص تودى تادتدص اقود  بعدد الفاحد  
ونبدي لعومص ظلور اية الني  المبدار  الداي تاموندا هللا ايدص بالحسدنى وزيدادل ود درال 

زيد  اأبلدام اد تون المسدومون لنا اي طرق الواات توى د م  تادل وحودق دمدابعص لي
بالشلادل كسر بمسره ا مبل ك  قوب بلاا الكسر م بورا ودتبعنال بنوروز مدا بدرح 
ياا ا سم بالسعد المؤيدي مكسوا دق قفا السودان االراية البيحات مدن كد  قودر تويدص 
وقبدد  ثمددور اأسدد م ودرشددفلا ريقددص الحوددو امالدد  ب تطدداف غمددونلا إليددص وشددبب 

عيد بالقمدددب ومدددد سدددبابكص الايبيدددة إلدددى  زيدددرة الدددايب احدددرب خريدددرل ادددي المددد
النامرية واتم  ب م دينار وقونا إنص مبم بقوة لما  ات وتويدص ا حمدرار ودطدا  هللا 
تمددر زيادتددص اتددردد النددا  توددى اةثددار وتمتددص البركددة ادد  ره سددواقي مكددة إلددى دن 

حنى تويدص غد   نة ت ري من تحتلا األنلار وحمن مشتلى الروحة اي مدرل و
 حنو المرحعا  توى الفطيم ودرشفص توى ظم  ز   دلا من المدامة لونديم

وراق مديددد بحددرل لمددا انتظمدد  تويددص تودد  األبيددا  وسددقى األر  سدد اتص الخمريددة 
اخدمتص بحوو النبا  وددخوص إلى  نا  النخي  واألتناب االق النوه والحدب ا رحدر 

ب ومددااحتص كفددوف المددوز اختملددا  نددين النبدد  ودحيددى للددا دملددا  العمددف واأل
بخواتيمص العقيقية ولب  الورد تشريفص وقا  در دو دن تكدون شدوكتي ادي ديامدص قويدة 
ونسددي الزيددري بحدد وة لقابددص مددرارة النددوه ويامدد  بددص الشددقرات ا رخدد  حددفابر 
اروتلا تويص من شدة اللوا واستوا  األش ار ما كان للا اي امة الري مدن الدديون 

بح وتص الدام الندا  بالسدكر والويمدون وان داب إليدص الكبداد وامتدد ومازج الحوام  
ولكن قوي قوسص لما حظي منص بنميب سدلم   يدرد ولدب  شدربوف األتدرج وترادر 
إلدى دن لددب  بعدددل التداج واددتل منشددور األر  لع متدص بسددعة الددرزق وقدد نفددا دمددرل 

اأاراج وسدرح وراج اتناو  معالم الشنبر وتودم ب ق ملدا ورسدم لمحبدو  كد  سدد بد
بطابق السفن اخفق  بمخوق بشابرل ودشار ب مابعص إلدى قتد  المحد  ابدادر الخمدب 
إلى امتثا  دوامرل وحظي بالمعشوق وبوم من ك  دمنية منال ا  سكن توى البحر إ  
تحر  ساكنص لومطالعة بعدما تفقص ودتقن بداب الميدال ومدد شدفال دموا دص إلدى تقبيد  ادم 

اسددتحوى الممددريون زابدددل توددى الفددور ونددز  بركددة الحددبف الحددور وزاد بسددرتتص ا
اددخ  التكدرور تحد  طاتتدص وحمد  تودى ال لدا  البحريدة اكسدر المنمدورة وتدد  
توى الطويوة بشلامتص ودظلر ادي مسد د الخحدر تدين الحيداة اد قر هللا تيندص ومدار 
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 دي  دمياط اي برزخ بين المالل وبينص وطوب المالل ردل بالمدر وطعدن ادي حد وة
شمابوص اما شعر إ  وقدد ركدب تويدص وندز  ادي سداحوص ودمسد  واوا  دوابدرل تودى 
و نا  األر  تاطفص وثقود  درداادص تودى خمدور ال دواري ااحدطرب  كالخابفدة 
وما  إليص باسق النخ  اودثم طوعدص وقبد  سدوالفص ودمسد  سدود السدفن كالحسدنا  ادي 

سدد إ  وحمد  لدص مدن ادي  حمرة و ناتص وكوما زاد زاد هللا ادي حسدناتص اد  اقيدر 
نعمابص الفتوح و  ميد  خودي  إ  تداف بدص ودبد  ايدص الدروح ولكندص احمدر  تيوندص 
توى النا  بزيادة وترار اقدا  لدص المقيدا  تنددي قبالدة كد  تدين دمدبر انشدر النيد  

 دت م قووتص وحم  ولص من ال  الخرير زم رل ورام دن يل م
دي وكسرل وقد اثرنا المقر بلال البشره التدي توى تير ب دل ابادر إليص تزمنا المؤي

تم احولا برا وبحرا وحدثنال تن البحر و  حرج وشدرحنا لدص حدا  ومددرا لي خدا 
حظص من يال البشره البحرية بالزيادة الواارل وينشق من طيلا نشدرا اقدد حمود  لدص 
عص مددن طيبددا  الدد  النسدديم دنفاسددا تدداطرل وهللا تعددالى يومدد  بشددابرنا الشددريفة لسددم

الكريم لمير بلا ادي كد  وقد  مشدنفا و  بدرح مدن نيوندا المبدار  وانعامندا الشدريف 
رسالة السكين ا ن الشيخ  مدا  الددين  توى ك  الحالين اي واا ومما انفرد  ب نشابص

بن نباتة سبق إلى رسدالة السديف والقودم وتقدمدص دبدو طداير إسدمعي  بدن تبدد الدرزاق 
ب اأنشددات   بددد للددم مددن سددكين اقودد  وينلددى األمددفلاني إلددى رسددالة القددو  وكتددا

ومو  السكين التي قطر المموو  بلا دوما  ال فات ودحداالا إلدى األدويدة احمد  
بلا البرت والشفات وتاا ما غاب  إ  ومو  األ م من تعثريا إلى ال فات زرقدات كدم 
 ظلددر لوبددي  منلددا دلددوان خرسددات ومددن الع ابددب دنلددا لسددان كدد  تنددوان مددا شددايديا
موسى إ  س د اي محراب النماب وا  بعد دن خحع  لص الدرؤو  والرقداب كدم 
ديقظدد  طددرف القوددم بعدددما خددط وتوددى الحقيقددة مددا رؤي مثولددا قددط وكددم و ددد بلددا 
الماحب اي المحابق نفعا وحكم بحسن مدحبتلا قطعدا ماحدية العدزم قاطعدة السدن 

راين ودنمودة مدبل ايلا حددة الشدباب مدن و لدين ألنلدا بالنداب والنمداب معومدة الطد
تقمع  بسواد الد ى اعواتلا بالححى والوي  إاا س ى ولسان برق امتد اي ظومدا  
الويدد  اتنكددر  دشددعة األن ددم ومددا تددرف منلددا سددلي  يدداا وتقطيعلددا مددوزون إا لددم 
يت اوز اي تدرو  حدربلا الحدد ومودوم دن السديف والدرمل لدم يعرادا غيدر ال دزر 

لوسيف ايلا قدط مددخ  وكومدا تفعودص تر دزل  والمد من د   اا تدخ  اي محابق لي 
والرمل اي تعقيدل مطدو  إن ي عد  ب فنلدا كاند  دمحدى مدن الطيدف وكدم للدا مدن 

الحدد تودى السديف تنسدى حد وة العسدا  اد  يظلدر لطولدص طابد   خامدة  داز  بلدا
ويمني تن الة الحرب ب يقاة حربلا الداخ  إن مر  بكولدا المحودى تركد  المعدادن 

مر لوحديد اي يال الواقعة م ادلص شدلد الدرمل بعدالتدص دنلدا دقدرب مندص تاطوص ولم يس
إلى المواب وحكم للا بمحة ال  قب  دن تستكم  النماب مدا طدا  ادي رد  القودم 
شددعرة إ  سددرحتلا ب حسددان و  طالعدد  كتابددا إ  دزالدد  غوطددص بالكشددط مددن رد  

 الوسان
  ادي قبحدة إ  دطالد  لسدانلا تعقد تويلا الخنامدر ألنلدا تددة وتددة وتداا مدا وقعد

وتكوم  بحدل إن ددخو  إلدى القدراب كاند  قدد سدبك  تودى الددخو  دو دبدرز  مدن 
غيمدة كدان تودى طوعتلدا قبدو  تطدرف ب شدعتلا البدايرة تدين الشدم  وب قامتلدا الحدد 
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حااظ  األق م توى مواظبة الخم  وكدم للدا مدن ت ابدب مدار بلدا  ددو  السديف 
سمر بلا قب  حربص ما حم  التطريق اوو تارحدلا دبدو  اي بحر غمدل كالمريق ولو

طاير لعر  من قوسص األانين وقا  لص  حد  رسالت  يا اا القرنين ا ن  داب  إلدى 
مقاومتلدا وكددان لدد  يددد تمتدد ومددو  السددكين إلددى العظدم ومددار تويدد  قطددر وانتلددى 
مددا دمدر  إلددى يدداا الحددد ويدد  تعانددد السددكين مددورة لددي  للددا مددن تركيددب الددنظم إ  

حمودد  ظلوريددا دو الحوايددا دو مددا اخددتوط بعظددم ولددو لمحلددا الفاحدد  لحقددق قولددص إن 
خاطر سكينص ك  دو ددركلا ابن نباتة مدا دقدر برسدالة السديف واد  وقدا  لقودم رسدالتص 
دطوق لسان  بشكر موالي  ودخوص الطاتدة لباريد  ومدا قمدد الممودو  اأي داز ادي 

ح ملا   زال  مددقا  ملدديلا تنحدف رسالة السكين ونظملا إ  لتكون مختمرة ك
بما يابل نحو اقري وت تي بما يشفي وإيلام التورية يقدو  ويبدري قود  الداي دوردتدص 
يلنا من إنشابي وإنشدات الميدر كدان مدن الوا دب ألن البداب الداي تحدتم تودي شدرحص 
وبيانص وإيحاحص باب التس ير ويو تبارة تدن تودم اأنشدات وقدد تقددم تقريدر السد ر 

مص وتوددم دنلددا دربعددة دقسددام ويددي المطددرف والمددوازي والمشددطر والمرمددر ودقسددا
ادي اأنشدات الداي  واكر  ايص الفوابدد التدي منلدا دحكدام الفوامد  ودورد  المباحدث

ايص نظر بالنسبة إلدى الحالدة التدي يدي المطودوب ودورد  مدن بددير اأنشدات وغريبدص 
شدية اأطالدة ألورد  مدن الد  يال النباة التي يي من إنشابي وإنشات المير ولدو  خ

ما ياب  تنددل زيدر المنثدور ويقدرط ادي ق بدد النحدور ومدن دراد البحدث تدن مدحة 
الد  اعويددص بممدنفي المسددمى بقلدوة اأنشددات ا نددص خمسدة م ودددا  منلدا م وددد دنشدد تص 
بددالب د الشددامية قبدد  دن دسددتقر منشددىت دواويددن اأنشددات الشددريف بالددديار الممددرية 

ية وث ثة م ودا  دنشد تلا تدن مو ندا السدوطان المود  المؤيدد سدقى والممال  اأس م
هللا ثرال وم ود دنش تص تن المو  المظفر والمو  الظاير والمو  المالل وتن مو نا 
السددوطان المودد  األشددرف وتددن مو نددا دميددر المددؤمنين المعتحددد بدداا زادل هللا شددراا 

 وتعظيما انتلى
خدت ف زندة د زدبدص وم يبدص تودى قاايدة واحددة مدن والفرق بين التسد ير والت زبدة ا

غير تدد معين محمور وبي  الشيخ مفي الددين الحودي ادي بديعيتدص تودى التسد ير 
قولص اعا  منتظم األحوا  مقدتحم األيدوا  موتدزم بداا معتمدم وبد  العميدان مدن لدي 

مدوي بمستوم لويد معتمم بالعيف   مسبم يوما و  سبم وبيد  الشديخ تدز الددين المو
قولص كم قات  بمحيل ال مر مقتحم وقاب  لنظديم السد ر موتدزم قود  الداي يظلدر لدي 
دن الشدديخ تددز الدددين لددم يمددف اددي نظددم بديعيتددص مشددي محقددق ألنددص تقددرر تندددل وتنددد 
ال ماتة اي شروحلم دن التس ير يدو دن يد تي المدتكوم ادي د دزات بيتدص دو ك مدص دو 

ادي شدطر بيتدص األو  ب سد اة قابد  كد  اي بعحلا ب س اة غير متزنة والشديخ دتدى 
منلا اي الشطر الثاني بوزنص مث  قات  وقاب  ومدميم ونظديم و مدر وسد ر ومقدتحم 
وموتزم ويداا يدو الترمدير بعيندص اد ن الترمدير مدن شدرطص دن تقابد  كد  لفظدة مدن 
البي  بوزنلا ورويلا وليتص نق  ياا الب  إلى الترمير ا ن بيتص اي الترمدير نداقص 

دظلرل مر قمر باتص ايص من الحشو ويو كم رمعوا كومدا مدن در لفظلدم كدم بالاي 
دبدتوا حكما ادي سدر توملدم مدر دندص نظدر ادي بيد  الشديخ مدفي الددين الحودي ويدو 
اعا  منتظم األحوا  مقدتحم األيدوا  موتدزم بداا معتمدم ورده اخدت ف الدوزن بدين 
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دظلدرا حكمدي ومدر  موتزم ومعتمم وبي  بديعيتي دقو  ايص س عي ومنتظمي قد 
 كالعوم اي العرب والع م

اكر التسميط تسميط  ويرل يوقى ب بحرل ورشف كوثرل يروي لك  ظمي ياا النوة 
دتني التسميط يو دن ي عد  الشداتر كد  بيد  بسدمطص دربعدة دقسدام ث ثدة منلدا تودى 
سدد ر واحددد بخدد ف قاايددة البيدد  كقددو  مددروان بددن دبددي حفمددة يددم القددوم إن قددالوا 

إن دتوا د ابوا وإن دتطوا دطابوا ود زلوا والفرق بين التسميط والتس ير دمابوا و
كددون د ددزات التسددميط غيددر موتددزم دن تكددون توددى روي البيدد  وكددون د زابددص متزنددة 
ايكون تدديا محمورا والفرق بين التفويف وبينص تس ير بي  التسميط قا  ابن دبي 

ط إ  لتكددون القاايددة كالسددمط األمددبر مددا خددالفوا بددين قاايددة البيدد  ودسدد اة التسددمي
واأل زات المس عة بمنزلة حب العقدد ألن السدمط ي مدر حدب العقدد والمدراد بد  زات 
التسددميط بعدد  د ددزات التقطيددر ويسددمى تسددميط التبعددي  ومددن التسددميط نددوة آخددر 
يسمى تسميط التقطير ويو دن تس ر  مير د زات التفعي  تودى روي يخدالف القاايدة 

ودسدمر مثمدر مدن مزيدر نحدر مدن مقمدر مسدفر تدن منظدر  كقو  ابن دبدي األمدبر
حسن ا دات   ميدر د دزات التفعيد  مدن يداا البيد  مدن سدباتيلا وخماسديلا مسد عة 

 توى خ ف س عة ال زت الاي يو قااية البي 
وبي  الشيخ مفي الدين الحوي اي بديعيتص توى التسميط االحق اي داق والشر  ادي 

م والعميدان مدا نظمدوا يداا الندوة ادي بددديعيتلم نفدق والكفدر ادي ادرق والددين ادي حددر
وبي  الشيخ تز الددين المومدوي ادي بديعيتدص قولدص تسدميط اي ددب تنظديم اي درب 
تحقيق اي غوب بالنمر موتزم وبيد  بدديعيتي دشدر  ايدص إلدى نظمدي ونثدري تراعدا 
بمدددح النبددي ومددحابتص رحددي هللا تددنلم بقددولي سدد عي ومنتظمددي قددد دظلددرا حكمددي 

وم اي العرب والع م وقو  بعدل مشيرا إلى النظم تسدميط  دويرل يوفدى ومر  كالع
ب بحرل ورشف كوثرل يروي لكد  ظمدي التوريدة ادي التسدميط يندا منتظمدة ادي سدو  
ال واير وقد تقرر دن السمط يو الاي ي مدر حدب العقدد وللداا قود  تسدميط  دويرل 

ااية بعدد اكدر ال دوير والمناسبة البديعية حاموة بقولي يوفى ب بحرل امحاسنص غير خ
 ومث  ال  الرشف لوكوثر والري لوظامىت وتمكين القااية ظاير وهللا دتوم

اكر ا لتزام ألن مدح رسو  هللا موتزمي ايص ومدح سوال لي  من لزمدي يداا الندوة 
الاي سمال قوم ا لتزام ولزوم ما   يوزم ومدنلم مدن سدمال ا تندا  والتحدييق ويدو 

الندداثر اددي نثددرل دو الندداظم اددي نظمددص بحددرف قبدد  حددرف  اددي ا مددط ح دن يوتددزم
الروي دو ب كثر من حرف بالنسبة إلى قدرتدص مدر تددم التكودف وقدد  دات ادي الكتداب 
العزيز اي مواحر ت   تن الومف كقولص تعالى اد  دقسدم بدالخن  ال دوار الكدن  

ولدص وكقولص تعالى مدا دند  بنعمدة ربد  بم ندون وإن لد  أل درا غيدر ممندون ومثودص ق
تعالى والوي  وما وسق والقمر إاا اتسق ودمدا الشدعرات اد بو العد ت كدان دكثدريم ادي 
ياا النوة التزاما حتى إنص منر كتابا وسمال الوزوميا   ات ايص ب شيات بديعدة إ  دن 
ايص من تثرا  لسدانص كثيدرا كقولدص حدحكنا وكدان الحدح  مندا سدفاية وحدق لسدكان 

الزمدان ك نندا ز داج ولكدن   يعداد لندا سدب  ومندص البسيطة دن يبكوا يحطمندا مدرف 
قولص   تطوبن بالة ل  راعة قوم البويم بمير حظ ممز  سكن السماكان السمات ك يما 

 ياا لص رمل وياا دتز 
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ومنص قولص يقولون اي البستان لوعين لاة واي الراح والمات الداي غيدر اسدن إاا شدب  
 مير المحاسن وبي  الشديخ مدفي الددين دن توقى المحاسن كولا افي و ص من تلوه 

الحوددي توددى لددزوم مددا   يوددزم قولددص مددن كدد  مبتدددر لومددو  مقددتحم اددي مددارق بمبددار 
الحرب موتحم وبي  العميان ومي  سمعي لني  القدرب مدن شديمي وسدي  دمعدي بداي  
التددرب كالددديم وبيدد  الشدديخ تددز الدددين قولددص لددي التددزام بمدددحي خيددر معتمددم بربددص 

مم وبي  بديعيتي دقو  ايص ألن مدح رسو  هللا موتزمي ايص ومددح وارتباط غير منف
 سوال لي  من لزمي

لص بالمدح مدن ون داني مدن الدنقم يداا الندوة  اكر المزاو ة إاا تزاوج انبي وانفرد 
سمول المزاو ة وا زدواج ويو اي الومة ممدر زاوج بين الشيبين إاا قارب بينلما 

بعددص يددو دن يددزاوج المددتكوم بددين معنيددين اددي واددي ا مددط ح قددا  السددكاكي ومددن ت
الشددرط وال ددزات كقددو  البحتددري إاا مددا نلددى النددايي اودد  لددي اللددوه دمدداخ  إلددى 
الواشي او  بلا الل ر ومنص قولص إاا احتربد  يومدا افاحد  دماؤيدا تداكر  القربدى 
افاح  دموتلا وبي  الشيخ مفي الدين الحوي اي بديعيتص قولدص ومدن إاا خفد  ادي 

كددان لددص مددحي ن ددو  وكددان المددح معتمددمي وبيدد  العميدان إاا تبسددم اددي حشدري ا
 حرب وماح بلم يبكي األسود ويرمي الوسن بالبكم

وبدد  الشدديخ تددز الدددين إاا تددزاوج خددوف الددانب اددي خودددي اكددر  دن ن دداتي اددي 
مديحلم وبي  بديعيتي دقو  ايص إاا تزاوج انبي وانفرد  لص بالمدح من ون داني مدن 

 النقم
 زبة وري  اي كومي  زي  مدن قسدمي دبددي  مدن حكمدي  ويد  كد  تمدي اكر الت

الت زبة يي دن ي تي المدتكوم ببيد  وي زبدص  ميعدص د دزات تروحدية ويسد علا كولدا 
توددى وزنددين مختوفددين  ددزتا ب ددزت دحددديما توددى روي يخددالف روي البيدد  والثدداني 

حاتلدا وبيد  توى روي البي  كقو  الشاتر يندية لحظاتلا خطية خطراتلدا داريدة نف
الشيخ مفي الدين ببارق خام اي مارق دمم دو سابق ترم ادي شدايق تودم والعميدان 
ما نظموا يداا الندوة ادي بدديعيتلم وبيد  الشديخ تدز الددين قولدص اي احد  دنديدة اي 
تد  ت زبة االابب اي ظوم يمشي مر المنم الشيخ تز الدين سلا اي يداا البيد  تدن 

بالنسبة إلدى التقريدر ادي شدرط الرتبدة وبيد  بدديعيتي رتبة الت زبة اي الشطر الثاني 
دشددير ايددص إلددى مددا دبديتددص مددن المحاسددن اددي المددديل النبددوي بقددولي وريدد  اددي كومددي 

  زي  من قسمي دبدي  من حكمي  وي  ك  تمي
اكددر الت ريددد لددي المعدداني  نددود اددي البدددير وقددد  ددرد  منلددا لمدددحي ايددص كدد  كمددي 

ا  يو دن ينتزة من دمدر اي مدفة اخدر مثودص الت ريد تراص ماحب التوخيص ب ن ق
واابدتددص المبالمددة اددي تودد  المددفة كقولدد  مددرر  بالر دد  الكددريم والنسددمة المباركددة 
ا رد  من الر   نسمة متمفة بالبركة وتطفتلا تويص ك نلدا غيدرل ويدي يدو ومدن 
دمثوتص الشعرية قو  الشاتر دتانق غمن البان من لين قديا ود ني  ندي الدورد مدن 

تلا ا نص  رد من قديا غمنا ومن و نتيلدا وردا وبيد  الشديخ مدفي الددين ادي و نا
بديعيتص قولدص شدو  تدره مدنلم ادي كد  معتدر  دسدد العدرين إاا حدر الدوطي  حمدي 
والشيخ مفي الدين  رد اي بيتص دسد العرين من الشو  وبي  العميان اي بديعيتلم 

 ممن و ص دحمد لي بدر ومن يدل بحر ومن لفظص در لمنتظ
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وبيد  الشديخ تددز الددين المومددوي قولدص مددن لفظدص واتدظ بالنمددل  درد لددي يدا نفدد  
توبي ولوت ريد االتزمي وبي  بديعيتي اي المديل النبوي قولي لي اي المعداني  ندود 

 اي البدير وقد  رد  منلا لمدحي ايص ك  كمي
ز يدو اكر الم از ويو الم از إلى ال نا  إن تمر  دبياتص بقبو  سدابم الدنعم الم دا

تبارة تن ت وز الحقيقة ا ن المراد منص دن ي تي المتكوم بكومة يستعمولا ادي غيدر مدا 
حع  لص اي الحقيقة اي دمد  الومدة يداا ردي السدكاكي ودمدحاب المعداني والبيدان 
وقددا  البددديعيون الم دداز تبددارة تددن ت ددوز الحقيقددة بحيددث يدد تي المددتكوم إلددى اسددم 

ردا بعددد دن كددان مركبددا دو غيددر الدد  مددن موحددوة لمعنددى ايخمددص إمددا دن ي عوددص مفدد
و دول ا ختمدداص والم دداز  ددن  يشددتم  تودى دنددواة كثيددرة كا سددتعارة والمبالمددة 
واأرداف والتمثي  والتشبيص وغير ال  مما تد  ايص تن الحقيقة الموحوتة لومعنى 
المراد ويال األندواة وإن كاند  مدن الم داز اكونلدا متعدددة لخوويدا تدن معندى زابدد 

 وز الحقيقة كا سدتعارة والتشدبيص وبقيدة مدا اكدرل مدن األندواة اومدا لدم يكدن لدص تن ت
غير ت وز الحقيقة اختمارا دارد باسم الم داز إا   يويدق بدص غيدرل وتمد  الشدريف 
الرحددي كتابددا سددمال م دداز القددرآن ومددا  قبدد  اسددتيفابص ومددن دمثوتددص الشددعرية قددو  

اددي المددبل العمددااير قولددص سددايرة  العتددابي يددا ليوددة لددي بحددوارين سددايرة حتددى تكوددم
م از وبيد  الشديخ مدفي الددين قولدص مدالوا اندالوا األمداني مدن مدراديم ببدارق ادي 

 سوه اللي ات لم يشم
الم از اي بي  الشيخ مفي الدين اي لفظة بارق والعميان ما نظموا يداا الندوة ادي 

قدد ديشد  بديعيتلم وبي  الشيخ تز الدين قولص دحيى اؤادي م دازي نحدو ح رتدص و
ل مر ايص مزدحم وبي  بديعيتي تقدمص قولي إني ت رد  لمدح النبدي وقود  بعددل ادي 

 الم از ويو الم از إلى ال نا  إن تمر  دبياتص بقبو  سابم النعم
اكر ا بت ف ويو دربعة دندواة يدي ابدت ف الوفدظ مدر المعندى تد لف الوفدظ والمعندى 

النوة اكرل قدامدة دتندي ابدت ف الوفدظ  وال سم تندي بمير الروح لم يقم ياا بمدحتص
مر المعنى وتر مص منفردا ولم يبين معنال وشرحص اةمدي ودطا  ولدم تدوف تبارتدص 
ب يحدداحص ودوحددحص ابددن دبددي األمددبر وقددا  مختمددر تبددارة يددال التسددمية دن تكددون 
دلفاظ المعاني المطووبة لي  ايلا لفظة غيدر  بقدة بدال  المعندى إن كدان الوفدظ  دز  

المعنى اخما دو رشيقا رقيقا كان المعنى غريبا كقو  زيير بن دبي سومى دثدااي  كان
سفعا اي معر  مر   ونؤيا ك ام الحو  لم يتثوم اومدا تراد  الددار قود  لربعلدا 
د  انعم مباحا ديلا الربر واسوم ا ن زييرا قمد تركيب البي  األو  من دلفاظ تدد  

ركبدص مدن دلفداظ متوسدطة بدين المرابدة توى معنى غريدب لكدن المعندى غيدر غريدب ا
وا ستعما  ولما  نل اي البي  الثاني إلى معندى دبدين مدن األو  ودغدرب ركبدص مدن 
دلفاظ مستعموة معرواة وبي  الحوي اي بديعيتص قولص ك نما حوق السعدي منتثدرا تودى 

 الثره بين منق  ومنقمم
ز الددين المومدوي قولدص والعميان ما نظمدوا يداا الندوة ادي بدديعيتلم وبيد  الشديخ تد

تؤلف الوفظ والمعنى اماحتص تبار  هللا منشي الدر ادي الكودم بيد  الشديخ تدز الددين 
اي ياا النوة تامر وبي  الشيخ مدفي الددين خدراب ألندص غيدر مدالل لوت ريدد ولدم 
يظلر لص معنى حتى ي تي بالمشبص بص اي البي  وتوى ياا التقدير لم يحمد  ادي بيتدص 
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ظ والمعندى وبيد  بدديعيتي دقدو  ايدص تدن النبدي تدقلف الوفدظ والمعندى ابت ف بين الوف
بمدحتص وال سم تندي بمير الروح لم يقم ابت ف الوفظ مر الوزن والوفظ والوزن اي 
دومااص ابتوفا اما يكون مديحي غير منس م ياا النوة دتني ابت ف الوفظ مر الوزن 

م يحدطر الشداتر اددي الدوزن إلددى قدا  قدامدة يددو دن تكدون األسدمات واألاعددا  تامدة لدد
نقملا اي البنية و  إلى الزيادة و  إلى التقديم والت خير ومنلم من قا  ياا النوة   
مثددا  لددص بمددورة معينددة ألنددص تبددارة تددن دنددص   يحددطر إلددى مددا   يوزمددص منددص اسدداد 
مورة المعنى واياب رونق الوفظ كقو  الفرزدق وما مثوص اي الندا  إ  مموكدا دبدو 

مدص حدي دبدول يقاربدص وادي روايدة دخددو دمدص اد ن احدطرار الدوزن حمودص توددى رداتة د
السدب  احمدد  اددي الكدد م تعقيدد يمنددر مددن الددم معنددال بسدرتة ولددو قددا  ومددا مثوددص إ  
ممودد  دبددول يقددارب خالددص لسددل  م خددال وقددرب تناولددص وبيدد  الشدديخ مددفي الدددين اددي 

بدين الدابب والمدنم والعميدان  بديعيتص قولص اي ظ  دبو  منمور الووات لص تدد  يؤلدف
ما نظموا ياا النوة اي بديعيتلم وبي  الشيخ تز الددين المومدوي قولدص دؤلدف الوفدظ 
مر وزن بمدحة مو  نا وام تدو بين الثوم قو  ثق  اللمزة اي لفظة دؤلف والوقوف 
لتحرير الوزن تند قولص بمدحة مو نا كان سببا اي تدم ابت ف الوفظ مر الوزن ادي 

 الشيخ تز الدين بي 
وبي  بديعيتي قو  ايص تن النبدي بعدد قدولي ايدص ادي ابدت ف الوفدظ مدر المعندى تد لف 
الوفظ والمعنى بمدحتص وال سم تندي بمير الروح لم يقم وقود  بعددل والوفدظ والدوزن 
اي دومااص ابتوفا اما يكون مديحي غيدر منسد م ابدت ف المعندى مدر الدوزن والدوزن 

اي مدحص ا تى بالدر اي الكوم ياا الندوة دتندي ابدت ف المعندى مل مر المعنى ت لفص 
مر الوزن يو دن ت تي المعاني اي الشعر محيحة   يحطر الشاتر اي الوزن إلدى 
قوبلددا تددن و للددا و  إلددى خرو لددا تددن مددحتلا كقددو  تددروة بددن الددورد ادد ني لددو 

ول إ  مدا شلد  دبدا سدعاد غدداة غدد بمل تدص يفدوق اددي  بنفسدص نفسدي ومدالي ومدا آلد
يطيق ا نص دراد دن يقو  ادي  نفسص بنفسي ومالي ا ل  تص حدرورة الدوزن إلدى قودب 
المعنى وملما كان الشعر سويما من مث  ياا كان الشعر الاي ابتوف معندال مدر وزندص 
وبي  الشيخ مدفي الددين الحودي ادي بديعيتدص قولدص مدن مثودص واراة الشداة حدارل تدن 

ان ما نظموا ياا النوة اي بديعيتلم وبي  الشديخ تدز سمص بوسان مادق الرتم والعمي
الدين الموموي اي بديعيتص قولص تؤلف الوفظ والمعنى مدابحدص اوومعداني تدره األلفداظ 
كالخدم قو  بي  الشيخ مفي الدين اي ياا النوة قامر تدن بيد  الشديخ تدز الددين 

سدمية الندوة وتمكدين ا ن الشيخ تز الدين دتى دو  با نس ام والسلولة مر التورية بت
القاايددة ادد ن لفظددة رتددم اددي بيدد  الشدديخ مددفي الدددين غيددر ممكنددة وديحددا ادد ن الددوزن 
والمعنى اي بي  الموموي اي غاية ا بت ف وبي  بديعيتي قو  ايص والوفظ والوزن 

 اي دومااص ابتوفا اما يكون مديحي غير من سم
معندى ت لفدص ادي مدحدص وقو  بعدل اي ابت ف المعندى مدر الدوزن والدوزن مدل مدر ال

ا تى بالدر اي الكوم ابت ف الوفظ مر الوفظ والوفظ بالوفظ اي الت سي  مؤتوف اي كد  
بي  بسكان البددير حمدي يداا الندوة دتندي ابدت ف الوفدظ مدر الوفدظ يدو دن يكدون ادي 
الك م معنى يمدل معدص يداا الندوة وي خدا تددة معدان ايختدار منلدا لفظدة بينلدا وبدين 

كقو  البحتري اي اأب  النحيوة كالقسدي المعطفدا  بد  األسدلم مبريدة  الك م ابت ف
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ب  األوتار ا ن تشبيص اأب  بالقسي كناية تن يزاللا اوو شبللا بمير ال  كدالعر ون 
والدا   از ولكن المناسبة وا بدت ف بدين األسدلم واألوتدار والقسدي حسدن  التشدبيص 

حوا تباب الوغى والخيد  سدابحة ادي وبي  الشيخ مفي الدين الحوي اي بديعيتص خا
بحر حدرب بمدوج المدو  مودتطم والعميدان مدا نظمدوا يداا الندوة ادي بدديعيتلم وبيد  
الموموي اي بديعيتص ساروا و دوا الندوه والوفدظ مؤتودف مدن لسدن دمعدي بوفدظ  دد 
منس م الاي المتص من ياا النوة معنى الشطر األو  ودما الشطر الثداني امدا حمد  

ا النوة ابت ف وبي  بديعيتي قود  قبودص والدوزن مدل مدر المعندى ت لفدص بينص وبين يا
اي مدحص ا تى بالدر اي الكوم وقود  بعددل ادي ابدت ف الوفدظ مدر الوفدظ والوفدظ بدالوفظ 

 اي الت سي  مؤتوف اي ك  بي  بسكان البدير حمي
اكر التمكين تمكين سقمي بددا مدن خيفدة حمدو  لكدن مدابحدص قدد دبدرد  سدقمي يداا 

وة دتندى التمكدين ويدو ابدت ف القاايدة مددنلم مدن سدمال بدالتمكين ومدنلم مدن سددمال الند
بابت ف القااية ويو دن يملد الناثر لس عص اقرة دو الناظم لقااية بيتدص تمليددا تد تي بدص 
القاايدة ممكندة ادي مكانلدا مسدتقرة اددي قراريدا غيدر نداارة و  قوقدة و  مسدتدتاة بمددا 

ندال بحيدث دن منشدد البيد  إاا سدك  دون القاايدة كمولدا لي  لص تعوق بوفظ البيد  ومع
السددامر بطباتددص بد لددة مددن الوفددظ تويلددا ودكثددر اوامدد  القددران توددى يددال المددورة 
والاي تقد البديعيون تويص الخنامر اي ياا الباب قو  دبي الطيب يا مدن يعدز تويندا 

مر لمتقدم شعرا دن نفارقلم و داننا ك  شيت بعدكم تدم وقا  ابن دبي األمبر لم نس
متمكنا اي قااية دشد من تمكين النابمة الايباني حيث قا  كاألقحوان غداة غب سدمابص 
 ف  دتاليص ودسفوص ندي زتم الممام ولم داقص ب نص يروي بريقتص من العطف المددي 
قودد  ويع بنددي ينددا قددو  مدددر الدددين بددن تبددد الحددق ولعمددري إنددص دمكددن ودلطددف 

شدتي موكتدص دسدقيتص دسدكرتص حركتدص نبلتدص نادمتدص ودظرف ويو ورب ظبي ان  حشا
 دت بتص حدثتص دطربتص مددتص كشفتص ب  طوي  نكتص

وبي  الحوي توى تمكين القااية قولص بص استماث خويد  هللا حدين دتدا رب العبداد اندا  
البرد اي الحرم والعميان ما نظموا ياا النوة ادي بدديعيتلم وبيد  الشديخ تدز الددين 

يتص قولص تمكين حب  اي قوبي نسخ  بص محبة الك  من ترب ومن الموموي اي بديع
ت ددم وبيدد  بددديعيتي دقددو  ايددص تددن النبددي تمكددين سددقمي بدددا مددن خيفددة حمددو  لكددن 

 مدابحص قد دبرد  سقمي
اكدر الحدداف وقددد دمندد  وزا  الخددوف منحددااا نحددو العدددو ولددم دحقددر ولددم دحددم يدداا 

ك مص حراا من حروف الل ات  النوة دتني الحاف تبارة تن دن يحاف المتكوم من
دو  مير الحروف الملمودة بشدرط تددم التكودف والتعسدف ويداا يدو المايدة كمدا اعد  
الحريري اي المقامة السمرقندية بالخطبة الملموة التي د مدر الندا  تودى دنلدا نسدي  
وحدديا وواسدطة تقدديا وقدد تدن لدي دن دورديدا يلندا بكماللدا ودورد معلدا مدا نسدد  

منواللددا ويدددي قولددص الحمدددد ا الممدددوح األسدددمات المحمدددود اة ت  المتدد خرون تودددى
الواسددر العطددات المدددتو لحسددم الدد وات مالدد  األمددم وممددور الددرمم وديدد  السددماح 
والكرم وملو  تاد وإرم ددر  ك  سر تومص ووسر ك  ممدر حومدص وتدم كد  تدالم 

وم ويدو دحمدل حمدد موحدد مسدوم وددتدول دتدات مؤمد  مسد طولص ويد ك  مارد حولص
هللا   إلددص إ  يددو الواحددد المددمد   والددد لددص و  ولددد درسدد  محمدددا لغسدد م مملدددا 
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ولوموة موطدا وألدلة الرسد  مؤكددا ول سدود واألحمدر مسدددا ومد  األرحدام وتودم 
األحكددام ووسددم الحدد   والحددرام ورسددم اأحدد   واأحددرام كددرم هللا محوددص وكمدد  

ت وديودص الرحمددات مددا يمدر ركددام ويدددر حمددام المد ة والسدد م لددص ورحدم الددص الكرمددا
 وسرح سوام وسطا حسام

اتمووا رحمكم هللا تم  الموحات واكدحوا لمعادكم كدح األمحات واردتوا ديواتكم 
ردة األتدات ودتدوا لورحوة إتداد السعدات وادرتوا حو  الورة وداووا تو  الطمر 

م حددؤو  األحددوا  وسددووا دود العمدد  وتامددوا وسدداو  األمدد  ومددوروا ألويددامك
وحوو  األيوا  ومساورة األتما  وممارمة الما  واة  وادكدروا الحمدام وسدرتة 
ممددرتص والددرم  ويددو  مطوعددص والوحددد ووحدددة مودتددص والمودد  وروتددة سددؤالص 
ومطوعص والمحوا الدير ولؤم كرل وسوت محالص ومكرل كم طم  معوما ودمر مطعمدا 

لمسددامر وسددل المدددامر وإكددددات وطحطددل ترمرمددا ودمددر موكددا مكرمددا يمددص سدد  ا
المطددامر وإردات المسددمر والسددامر تددم حكمددص الموددو  والرتدداة والمسددود والمطدداة 
والمحسددود والحسدداد واألسدداود واةسدداد مددا مددو  اةمددا  وتكدد  اةمددا  و  ومدد  
األوما  وكوم األوما  و  سر إ  وسا ولدؤم ودسدا و  دمدل إ  ولدد الددات وروة 

اكم هللا إ م مداومدددة الولدددو وموامدددوة السدددلو وطدددو  اأمدددرار األودات هللا هللا رتددد
وحمدد  اأمددار واطددراح كدد م الحكمددات ومعامدداة إلددص السددمات دمددا اللددرم حمددادكم 
والمدر ملادكم دما الحمام مدرككم والمراط مسوككم دما السداتة موتددكم والسدايرة 

مددة حارسدلم موردكم دما ديوا  الطامة لكم مرمددل دمدا دار العمداة الحطمدة المؤ
مال  ورواؤيم حال  وطعاملم السموم ويواؤيم السموم   ما  دسعديم و  ولد و  
تدد حمايم و  تدد د  رحمدص هللا امدرد مود  يدوال ودكدم مسدال  يددال ودحكدم طاتدة 
مددو ل وكدددح لددروح مدد وال وتمدد  مددا دام العمدد  مطاوتددا والعمددر موادتددا والمددحة 

تددم المدرام وحمدر الكد م وإلمدام ا  م وحمدوم كاموة والس مة حامدوص و  ديمدص 
الحمام ويدوت الحوا  ومرا  األرما  ايدا للدا حسدرة دلملدا مؤكدد ودمدديا سدرمد 

 وممارسلا مكمد ما لوللص حاسم و  لسدمص راحم و  لص
مما ترال تامم دللمكدم هللا دحمدد األلدام ورددكدم ردات اأكدرام ودحوكدم دار السد م 

م وألي  موة اأس م ويو دسمل الكرام والمسوم والس م قو  رحم ودس لص الرحمة لك
هللا دبددا القاسددم الحريددري دتددى اددي تاطدد  يددال الخطبددة بالسددل  الممتنددر ولكددن دل  تددص 
حددرورة العاطدد  اددي مواحددر إلددى اأتيددان ب لفدداظ تفتقددر إلددى الحدد  وقددد تعددين ينددا 

  اددي مددرآة األالددام تفسدديريا لددب  يتعددار تووالطالددب مددرام و  يحمدد  يدداا اأشددكا
اددال وات الشدددة واألحمددر واألسددود العددرب والع ددم ووسددم بمعنددى توددم ويمددر بمعنددى 
مددب والركددام السددحاب المتددراكم والكدددح تمدد  اأنسددان مددن الخيددر والشددر واألود 
المعددوج والمسدداورة المواثبددة وطحطددل بمعنددى يددد وديودد  والسددك  حدديق المددماخ 

مار  مر إمر ويو الثق  والسايرة قي  إنلا والرتاة السفوة واألساود الحيا  وا 
ترما  القيامة وقي  إنلا و ص األر  انتلى ودوقفني ر   مدن طوبدة العودم بحودب 
المحروسددة يقددا  لددص الشدديخ بدددر الدددين بددن محمددد بددن الحددعيف سددنة دربددر تشددرة 
وثمانمابة توى رسالة مشتموة توى حكم ومواتظ توى طريق الفقلات   تودى طريدق 

س لني الكتابة تويلا اامتنع  من ال  اتوم  إلى دن رسم لدي مو ندا المقدر األدبات و
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األشرف القاحوي النامدري محمدد بدن البدارزي ال لندي الشدااعي مداحب دواويدن 
اأنشددات الشددريف بالممالدد  اأسدد مية روح هللا روحددص و عدد  مددن الرحيددق المختددوم 

اط  اقو  ياا النوة من غبوقص ومبوحص دن دكتب لص توى رسالتص العاطوة تقريظا ت
المسدتحي   اد ن الخطدب والوتظيدا  ثمددرا  دلفاظلدا دانيدة القطدوف ودمدا التقددريظ 
االتوم  إلى تحمي  دلفاظص العاطوة غيدر ممكدن ألن كدف المتنداو  مدن الد  مدفر 
والطريدق مخدوف اوددم يحمد  تددن المرسدوم ر ددوة وتومد  دن المددرف إلدى غيددر 

الداي مدا سدبقني نداثر إليدص و  حدام طدابر اكددرل  ا متثدا  ممندوة اكتبد  يداا التقدريظ
تويص ويو طالر المموو  رسالة محمد وسوم ودحكدم السدمر والطاتدة لك ملدا المحكدم 
وهللا ما سمعلا تالم إ  ويام و  ردة سدحريا الحد   مسدوما إ  كدرل الحدرام وتداد 

اطولدا تام  ودتد لومد ح حوامدوص ومدار لدص مدر هللا معامودص مدا دحودى مدا كدرر ت
المحوى ودي  لسلولة مسوكلا وسدل  مدا لولدد سداتة سدعد دحكاملدا و  ديد  العمدر 
سددكر إ  مددا ددار كدد   مددداملا و  لعمددارة تددامر مددرحلا وريطددص و  لومددر در 
كوؤلؤيا وسدمطص و  لولدد مطدروح مدر طرحلدا المحدرر مطارحدص و  مدار لدو دة 

 رسالة مسموتة و  لسرحلا آرام
المددات الحوددو لموحلددا إ  كدداة  ومددا تددامر مددا دسددص المعمددار إ   سددارحص و  مسددارح

دطد   ومددا المطدداتم الحودوة معلددا إ  مالحددص ومددا مدوادح الكدد م المددادح إ  حددو  
دوحلددا مددادحص ومددا لطعددم الددراح مددر حدد وة ورديددا راحددص و  لسوسدد  الددورد معلددا 

سددو  العدداطرة طدد وة ولددو كودد  الطدد  ددواحددص و  لسددوو  الدددر در سددووكلا و  لوم
تطر مسوكلا ولم   ومحكملا حرسدص هللا مدار موكدا ولحكمدص دحكدام وكد م المودو  
موو  الك م   إلص إ  هللا ما دسرار ولد آدم إ  حكمص وما ك م الحكمات وما دحكمدول 
إ  حرمص وما دمة رسو  المو  الع م إ  سادة األمم وما سدمال مددوريم إ  مطدالر 

هللا تمرل وما مولا سامر ودطور ي   داللا وسعد السعود للا طدالر دي  الحكم دطا  
وحمدد  لوعددالم لمددا يدد  ي للددا سددرور ودكرمددوا محولددا ودحوويددا المدددور دحكاملددا 
تمدة ألمة محمد وما دتاديا السامر إ  مار العود دحمد سوسووا دوريا لسمر كسدال 

كدررل كدررل هللا وة مدا  دريا ويو تاطد  كد  حودص   سدماة إ  للدا   كد م لسدوايا
حكال ولد يمام دو روال واسمر مسامرة يمدام مدعد طدور الحكدم وسداتدل هللا وحسدم 
ك  ك مص مادة العواط  وسوسد  لطروسدص وسدطورل س سد  الددور ودور الس سد  
ولدو سددمعلا مودد  العواطدد  دمددا  رؤو  رماحددص وكد  حددد سدد حص وسددر معددالم العوددم 

د الحوددوة وا درل مددا لوكمددا  دمددو  سددطورل ومعايدددل مدددرل وددر أليدد  المددوار
الكاموة و  ورد مر رسو  كرسالة محمد مراسوص رحم هللا امرد دطاة دوامدر حكملدا 
وسددمر مرسددوم رسددملا ودار  مددا دحكمددص مملددديا ودمدد ل دمددد هللا تمددرل والحمددد ا 
والحوي بني بي  بديعيتص اي باب الحداف تودى العاطد  ويدو آ  الرسدو  محد  العودم 

ا حكموا ا إ  وتدوا دتد  األمم والعميان ما نظموا نوة الحاف اي بديعيتلم ودندا م
والشيخ تز الدين تعار توينا نظم الحاف تاط  أل   تسمية النوة اي البي  إا ايدص 
الاا  والفات و  بد من التورية بتسمية النوة كمدا شدرط دو  اكد  مندا  دنل ادي بداب 

الدين ا نص اكر دندص نظدم بيتدص مدن الحدروف النورانيدة  الحاف إلى  لة دما الشيخ تز
 المقطعة وسمى الحاف اي بيتص إسقاطا اقا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 374 

دروم إسقاط انبي بالم ة توى محمد وتوى مديقص العوم وبي  بدديعيتي حداا  مندص 
األحرف التي تنقط من تح  ويو الاي نظمتص بعد قولي تمكدين سدقمي بددا مدن خيفدة 

سددقمي اقود  وقددد دمندد  وزا  الخدوف منحددااا نحددو حمدو  لكددن مدابحددص قدد دبددرد  
 العدو ولم دحقر ولم دحم

اكر التدبي  واخحر دسود تيشي حدين دب دص بيدا  خطدي ومدن زرق العدداة حمدي 
نوة التدبي  مدن مسدتخر ا  ابدن دبدي األمدبر ويدو تبدارة تدن دن يداكر النداظم دو 

ن تشددبيب دو مدددح دو الندداثر دلوانددا يقمددد بلددا التوريددة والكنايددة بدداكريا تددن دشدديات مدد
ومف دو غير ال  من األغرا  امن التدبي  تودى طريدق التوريدة قدو  الحريدري 
اددي المقامددة الزورابيددة امددا اغبددر العدديف األخحددر وازور المحبددوب األمددفر اسددود 
يددومي األبددي  وابددي  اددودي األسددود حتددى رثددا لددي العدددو األزرق احبدداا المددو  

نددا السددوطان المودد  المؤيددد رحمددص هللا إلددى األحمدر ومنددص مددا كتبدد  بددص  وابددا تدن مو 
ال ناب العالي النامري محمد بن دبي يزيد بن تثمان ا نص الم ايد الداي  عد  حدظ 
بني األمفر اي البحر األزرق من بي  سيواص دسود ا ااقلم هللا بدص المدو  األحمدر 

بي  وكما  التدبي  يقو  دي  بعيف دخحر يت دد ومن األمثوة الشدعرية ادي بداب التدد
قو  ابن حيو  إن ترد خبر حداللم تدن يقدين ادالقلم ادي منداز  دو ندزا  تودق بدي  
الو ددول سددود مثددار النقددر خحددر األكندداف حمددر النمددا  ومثوددص قولددص ببيددا  تددزم 

 واحمرار موارم وسواد نقر واخحرار رحاب
وظريددف ينددا قددو  الشدديخ زيددن الدددين بددن الددوردي مددن دبيددا  ولددي مدداحب بالمدددح 

و  دتددري كيدف دمدنر بدالخوق إاا حمدروا و لدي ومدا بيحدوا يددي والل و كسبص يق
ازرق للم ر وي ولو خحروا تنقي ويع بني قو  الشديخ تدز الددين ادي يداا البداب 
خحددرة المدددغ والسددواد مددن العددين بيددا  المشدديب قددد دورثدداني واحمددرار الدددموة 

ة ادي مفر خدي ك  اا من توونا  الزمان قو  توونا  الزمان ادي بداب التددبي  غايد
الحسن وبي  الشيخ مفي الدين الحوي اي التدبي  قولدص خحدر المرابدر حمدر السدمر 
يوم وغى سود الوقابر بي  الفع  والشيم والعميان ما نظموا ياا النوة اي بدديعيتلم 
وبي  الشيخ تز الدين الموموي اي بديعيتص خحر المرابر حمدر البدي  سدود رده 

ا يويق بالشديخ تدز الددين مدا اتتمددل ادي بيد  بي  الثنا ااستمر تدبي  ومفلم قو  م
الشدديخ مددفي الدددين مددن دخددا لفظددص ومعنددال والحددق دنددص توددون اددي بدداب التدددبي  توددى 
المفي وتحدرم تودى الحودي وبيد  بدديعيتي قدولي واخحدر دسدود تيشدي حدين دب دص 

 بيا  حظي ومن زرق العداة حمي
ظددوني باقتباسددلم اكددر ا قتبددا  وقودد  يددا ليدد  قددومي يعومددون بمددا قددد نودد  كددي يوح

ا قتبا  يو دن يحمن المتكوم ك مص كومة من آية دو آية مدن ايدا  كتداب هللا خامدة 
يدداا يددو اأ مدداة وا قتبددا  مددن القددرآن توددى ث ثددة دقسددام مقبددو  ومبدداح ومددردود 
ااألو  ما كان اي الخطب والمواتظ والعلود ومدح النبي ونحو ال  والثاني ما كان 

لقمص والثالث توى حربين دحديما ما نسبص هللا تعدالى إلدى اي المز  والرساب  وا
نفسص ونعوا باا ممدن ينقودص إلدى نفسدص كمدا قيد  تدن دحدد بندي مدروان دندص وقدر تودى 
مطالعة ايلا شكاية من تمالص إن إلينا إيابلم ثم إن توينا حسابلم واةخدر تحدمين آيدة 

حددى إلدى تشداقص طراددص كريمدة ادي معندى يددز  ونعدوا بداا مددن الد  كقدو  القابد  دو
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ييلا  ييلدا  لمدا توتددون وردادص ينطدق مدن خوفدص لمثد  اا اويعمد  العداموون ومدن 
ا قتباسا  التي يي غير مقبولة قو  ابن النبيص اي مددح الفاحد  قمد  ليد  المددود 
إ  قوي  ثم رتو  اكركم ترتي  وومو  السلاد دقدبل ومد  وي در  الرقداد ي درا 

تاو  حين دلقى تويص قدو  ثقدي  وادؤادي قدد كدان بدين  مي  مسمعي ك  تن سماة 
 حووتي دخاتص األحباب دخاا وبي 

ق  لراقي ال فون إن لعيني اي بحار الدموة سدبحا طدوي  مدا  ت بدا ك ندص مدا رده 
غمنا طويحا و  كثيبا ملي  وحمى تن محبص كدا  ثمدر كدان مندص مزا لدا زن بدي  

وملوويم قودي  دندا تبدد لوفاحد  بدن تودي بان تني امح  اي دثر العي  ارحموني 
قد تبتو  بالثنا تبتي    تسميص وتد بمير نوا  إنص كان وتددل مفعدو  ونعدوا بداا مدن 
قولص بعد ال     تدن سدابر الخ بدق احد  ااخترتندا ادي مدحدص التندزي  واتودم دن 

يكدن  ا قتبا  توى نوتين نوة   يخرج بص المقتب  تدن معندال كقدو  الحريدري اودم
إ  كومل البمر دو دقرب حتى دنشد ا غرب ا ن الحريري كنى بدص تدن شددة القدرب 
وكال  يو اي اةية الشريفة ونوة يخرج بص المقتدب  تدن معندال كقدو  ابدن الرومدي 

اي زرة  لبن دخط   اي مدحي  ما دخط   اي منعي لقد دنزل  حا اتي بدواد غيدر
نفعدص والمدراد بدص ادي اةيدة الكريمدة ا ن الشاتر كنى بدص تدن الر د  الداي   ير دى 

در  مكة شرالا هللا وتظملا ثم اتوم دنص ي وز دن يمير لفظ المقتب  منص بزيادة دو 
نقمان دو تقديم دو ت خير دو إبدا  الظاير من المحمر دو غير ال  االزيدادة وإبددا  
ندا الظداير مدن المحدمر كقدو  الشداتر كدان الداي خفد  دن يكوندا إندا إلدى هللا را عو

ازاد األلف اي را عون توى  لة اأشباة ودتى بالظاير مكان المحمر اي قولص إنا 
 إلى هللا ومرادل اية التعزية اي المميبة ويي قولص تعالى إنا ا وإنا إليص

را عون والنقمان مدا تقددم مدن قدو  الحريدري اودم يكدن إ  كومدل البمدر دو دقدرب 
ظلددا كومددل البمددر دو يددو دقددرب والتقددديم ا نددص دسددقط لفظددة يددو إا ا يددة الكريمددة لف

والت خير كقو  الشاتر قا  لي إن رقيبي سيت الخوق ادارل قو  دتني و ل  ال ندة 
حف  بالمكارل ياا ا قتبا  من الحديث ا ندص تقددم دن اأ مداة تودى  دواز ا قتبدا  
من القرآن ومنلم من تدد المحدمن ادي الكد م مدن الحدديث النبدوي اقتباسدا وزاد يندا 
الطيبي اي ا قتبا  من مساب  الفقدص والشداتر قددم ادي لفدظ الحدديث ودخدر ألن لفدظ 
الحديث حف  ال نة بالمكارل ومن ينا يتبين ل  قطر نظريم ادي ا قتبدا  تدن كوندص 
نف  المقتب  منص ولو  ال  لوزملم الكفر اي لفظ القرآن والنقص منص ولكنلم يد تون 

الشعرية قو  الحماسي إاا رمد  تنلدا سدووة قدا  بص توى دنص لفظ القرآن ومن دمثوتص 
شاار من الحب ميعاد السوو المقابر سيبقى للا اي محمر الحب والحشا سرابر تبقى 
يوم تبودى السدرابر ومندص ديدده إلديكم تودى بعدد تحيتدص حيدوا ب حسدن منلدا دو اردويدا 

ريدم ويع بني ينا قو  ابن سنا المو  اي بع  مطالعص رحووا اوسد  مسداب  تدن دا
دنا باخر نفسي توى آثاريم ومن لطابف ياا الباب قو  القاحي محيي الدين بن تبدد 
الظاير اي معشوقص المسمى بالنسيم إن كان  العشاق من دشواقلم  عودوا النسديم إلدى 
الحبيب رسو  ا نا الاي دتوو للم يا ليتني كن  اتخا  مر الرسدو  سدبي  ومثودص ادي 

 محروسة رحمص هللا تعالىالحسن قو  شيخ شيوخ حماة ال
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يا نظرة ما  و  لي حسن طوعتدص حتدى انقحد  وددامتندي تودى و د  تاتبد  إنسدان 
تيني اي تسرتص اقا  لي خوق اأنسان من ت   ومثوص إن دمعد  تيندي امدن د ولدا 
بكى توى حالي من   بكى دوقعني إنسانلا اي اللوه يا ديلا اأنسان ما غركدا ومثودص 

ايا ونلدار مبسدمص إاا   يدا وبندار خديدص المشعشدر نوريدا قسما بشم   بينص وحدح
وبوي  مدغيص إاا يمشايا لقدد ادتيد  دتاويدا ادي حبدص مددق  وداودل مدن بداا زكايدا 
انفو  تداالي تويدص وتداري قدد دللمد  بف وريدا تقوايدا االعدار دسدعديا مقديم دليودص 

الدداين لددص دشددقايا ومنددص قددو  القاحددي محيددي الدددين بددن قرندداص إن  والعددا  منبعددث
ترحودوا نزلددوا بعددين بامددرل دنددزلتلم اددي مقوتددي ادد اا يددم بالسددايرل ومنددص قددو  الشدديخ 
 مددا  الدددين بددن نباتددص رحمددص هللا تعددالى ودغيددد  ددار  اددي القوددوب لحاظددص ودسددلر  
اأ فان د فانص الوسنى د   نظرا اي حا بيص وطراص تره السدحر مندص قداب قوسدين 

الوردي رحمص هللا تعالى رب ا ح مويل قا  دو ددنى ومنص قو  الشيخ زين الدين بن 
يا دي  الفتول كفوي دحعف خمري ا تينوني بقوة ومندص قدو  المعمدار ابدن ال مدالي 

 ما  حقا برح بي موتص وااه ورح  دقرد تويص  لرا يا ليتني م  قب  ياا
ويع بني اي ياا الباب قو  سيدنا اأمام القدوة الحااظ الشيخ شلاب الدين بدن ح در 

سق ني الشدااعي تممددل هللا برحمتدص ويدو خدا  العدواا  ادي حدديث مددامعي لمدا الع
 ره كدالبحر سدرتة سديرل احسدبتص ألمدون سدر يدواكم حتدى يخوحدوا ادي حدديث 
غيرل وقو  ناح  مطوقة الريا  وقد رد  تووين دمعي بعد ارقة حبدص لكدن بدص لمدا 

يدا ادي يداا البداب سمح  تباخو  امد  مطوقة بما بخود  بدص ويندا اابددة يتعدين اكر
ويي دن العومات اي ياا الباب قالوا إن الشاتر   يقتب  ب  يعقد ويحدمن دمدا النداثر 
الدو الدداي يقتدب  كالمنشددىت والخطيدب امددن الدد  قدو  الحريددري اطدوبى لمددن سددمر 

الفدابز مدن ارتدوه ودن  ووتدى وحقدق مدا ادتدى ونلدى الدنف  تدن اللدوه وتودم دن
ص سددوف يددره وقولددص دنددا دنبددبكم بت ويوددص ودميددز لددي  لغنسددان إ  مددا سددعى ودن سددعي

محيل القو  من تويوص وكقدو  ابدن نباتدة الخطيدب ادي الخطدب التدي ادي ديواندص دمدا 
دنتم بلاا الحديث تمدقون ما لكم   تشفقون ادورب السدمات واألر  إندص لحدق مثد  
 ما دنكم تنطقون قو  ودما تبد المؤمن األمفلاني ماحب دطباق الايب ا نص تندوان
ياا الكتاب وإمام ياا المحراب امن قولص اي األطباق امن تاين تووين الوي  والنلدار 
  يمتدر بدديرل ومدن تودم دن بطدن الثدره محد عص   يمدرح تودى ظلدرل ايدا قددوم   
تركحددوا خيدد  الخددي ت اددي ميدددان العددر  دمنددتم مددن اددي السددمات دن يخسددف بكددم 

المنشدار لمدا تطداو  شدبرا و  األر  وقولص ولو توم ال ا  مدولة الن دار وتحدة 
تخايد  كبدرا وسديقو  البوبد  المعتقد  ليتندي كندد  غرابدا ويقدو  الكداار يدا ليتندي كندد  

 ترابا وقولص ا تح  قباب العز طابفة دخفايم اي ردات الفقر إ   
يم الس طين اي دطمار مسدكنة اسدتعبدوا مدن مودو  األر  دقيدا  يداي المكدارم   

قميما اعادا بعدد دسدما  يداي المناقدب   قعبدان مدن لدبن شديبا ثوبان من تدن خيطا 
بمات اعادا بعد دبدوا  يدم الداين  بودوا بدرات مدن التكودف يحسدبلم ال ايد  دغنيدات مدن 
التعفدف وقولدص ديد  التسدبيل والتقدددي    يؤمندون بدالتربير والتسددي  واأنسدان بعددد 

القدويم لشدم  تدن الدزي   توو النف  ي   تن م حظة السعد والنح  وإن اي الدين
والتقددويم اأيمددان بالكلانددة بدداب مددن دبددواب الملانددة ادد تر  تددن الف سددفة وغدد  
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بمر  تن تو  الو دول الكاسدفص اد كثريم تبددة الطبدر وحرسدة الكواكدب السدبر امدا 
لومن م المبي وما لوكاين األ نبي وسر ح ب تن غير النبي ويد  ينخددة بالفدا  إ  

د  لدد  حددا  قومددص ومددا الدداي ي ددري تويددص اددي يومددص كيددف قوددوب األطفددا  وإن دمددر
يعرف حدا  المدد وبعددل ونحد  الفود  وسدعدل وإن قومدا يد كوون مدن قرمدة الشدم  
لملزولون وإنلم تدن السدمر لمعزولدون مدا السدموا  إ  م ايد  والكواكدب حدوايا 
وما الن وم إ  يياك  سبعة ومن هللا قوايا ك  يسري ألمر معمى وك  ي ري أل د  

سددمى وقولددص الحددرص يسددب  توددى و ددول الظومددة براقعددا والظوددم يدددة الددديار ب قعددا م
يرحددون طيددب الحيدداة وينسددون يددوم النشددور ويفتكددون اتدد  البددزاة ويؤموددون تمددر 
النسور ا  تمرن  من الظومة كثدرة ال يدوف واألنمدار إنمدا يدؤخريم ليدوم تشدخص 

مددا الدددنيا  دددار يريددد دن ايددص األبمددار وقولددص اغتددنم اددود  الفدداحم قبدد  دن يبددي  ا ن
ينق  ا  يمرند  قطفلدا النحدي  يدو غيدث دت دب الكفدار نباتدص ثدم يلدي  وقولدص ادي 
آخر مقالة من األطباق تود  دمدة قدد خود  اكدروا هللا ادي الخودوا  اخودف مدن بعدديم 

 خوف
دحاتوا الم ة واتبعوا الشلوا  وقولص دمدق األرواح روحان ممتز ان ودخودص 

ان يتمدداحبون قيامددا وقعددودا وتوددى  نددوبلم واخددرون يقولددون القوددوب قوبددان يزدو دد
ب لسدنتلم مدا لددي  ادي قودوبلم وقولددص ا درل ايدا يداا   تحسددد المتدنعم تودى تراددص و  
تمدبط المتكبددر تودى شددراص وقد  لددص إاا بدرز  ال حدديم وقددم لددص الحمديم اق إندد  دندد  

  يزور البي  ا  العزيز الكريم وقولص دلي  من الخسران  زار ي ك  المي  ومكي 
تكن كال م  الطويل يحم  لميرل دسفارا وألن  كالحمار يحم  دسفارا قو  ياا القددر 
الاي دوردتص ينا كاف اي ا قتباسا  التي تويق بمواتظ الخطب ايتعوم بويم الخطبدات 
منلا سوو  األدب ولم يبق إ  إظلار نور ا قتبا  من مشدكاة ندور المترسدوين اد نلم 

الش ن ومن استحات بسحر اقتباسلم قا  إن ياا إ  سدحر مبدين ومدن الد  موو  ياا 
قددو  مالدد  دزمددة يدداا الفددن القاحددي الفاحدد  مددن تقددريظ ورديدد  كدد  معتددا  غيددرل 
لمناتة البدير  ي ا بالبدتص خار ا تن الشرتص دار ا اي غير تشص مخر ا ميد  

ووادود ب غدة لدو القو  من طرسص تودى نعشدص الدي المددام ومدا دون الدم تنلدا قددام 
و ل  إلى ال نة لقا  رحوانلا ادخوويا بسد م وكد  ابندة اكدر مدا طالعد  اكدرل إ  
ماح لسان طربص يا بشره ياا غ م وك  غمن دلف وك  يمزة حمام وايلا وايلدا 
ودخاف دن دقدو  و  دوايلدا وليد  يدال المحاسدن وليد  األسدماة ودلقد  القنداة وادي 

ة مندزة ولكدن حداق اتدر تدن مسدير و دات احدولا العمر مسدتمتر وادي قدو  الشدبيب
األو  اي الزمن األخيدر وقدد حدان دن تخيدب ادي الب غدة القددحان ودندى وإندص قحدي 
األمددر الدداي ايددص تسددتفتيان وقولددص   زالدد  الموددو  تنددز  لركوبددص والسدديوف تحددح  
لقطوبددص ودسددبم تويددص نعمددص باطنددة وظددايرل وكتددب لددص اددي الدددنيا حسددنة واددي اةخددرة 

 ون دتدابص ا اا يموغ  تي
بالسددايرة وقولددص وقددف الخددادم توددى الكتدداب اددارتقى إلددى سددمات المكرمددا  وكاندد  
سطورل در ا ودحات  اي خاطرل اما اسدتمد  مددادا ولكدن داكد  سدر ا ونل د  
لص طريق السعادة هللف من كتاب لو  الموو لقونا مدن كتداب لدم ي عد  لدص تو دا وقولدص 

اشدكرل وقربدص ن يدا وراعدص مكاندا تويدا ودتداد تويدص ورد توى الخدادم الكتداب الكدريم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 378 

تمر الشباب وقد بوم من الكبر تتيا وقولص كتبلا الخادم وقد دخر   السمات دثقاللدا 
واتح  من العز إلي دقفاللا وركحد  الرتدود  بسدة مدن المديم   للدا وثدوب الويد  

دن مدار  بالممام غسي  وسب  الظ م بسيف البدروق قتيد  وقدد زاد  السديو  إلدى 
الخيددام تويلددا اواقددر ويملددم الرتددد قاربددا ااسددتقبو  قبابلددا بددين سددا د وراكددر وكدد ن 
المددباح قددد ااب اددي الويدد  قطددرا وكدد ن البددرق لمددا سدداوه الممددام بددين مددداي الويدد  
والنلار قدا  آتدوني دادرغ تويدص قطدرا وقولدص ونفدا  ب غتدص بسدوطانلا ونفثد  بسدحر 

ومن طرسص توى سد ادة و دات مندص كتداب لدو  بيانلا وموى القوم من يدل اي محراب
كددان البحددر مدددادا لمددا زادل وكددم كتدداب   يسدداوي مدددادل ودخددا  األر  زخرالددا 
وحمو  من األسوحة دحرالدا وشدن  المدارة تودى السدمر والبمدر اسدوم للدا مدن سدوم 
وبلدد  الدداي كفددر وقولددص النوبددة البمداديددة الحددديث ايلددا زابددد وندداقص والخبددر تنلددا 

وابن دبي تمرون قوم يقولون قدد وزر وقدوم يقولدون كد    وزر  مشوب وخالص
وقولص وقف  توى تود  األلفداظ الم نسدة التدي يدي اريدة بعحدلا مدن بعد  وثمدرا  
ال نة اكوما رزق  منلا رزقا قو  كقو  ديولا الحمدد ا الداي دورثندا األر  وقولدص 

دن دم ودتدد  كنانتلدا  ومما ي ب دن يعانيص تربية الحمام التي سكن  اي البروج الي
لوحا ا  الي دسلم وقد كاد  دن تكون من الم بكة ا اا نيطد  بلدا الرقداة مدار  
دولي د نحة مثنى وثد ث وربداة وقولدص وتمودوا األبر دة الخشدبية وزحفدوا بلدا إلدى 
األبددراج الح ريددة وخمومددا إلددى بددرج يعددرف بالدداباب ولكددن حمددال ابدداب السدديف 

وا دن يسددتنقاول وحددعفوا تنددص اسددوبلم درواحلددم وإن اأسدد مي مددن الدداباب اوددم يقدددر
يسوبلم الاباب شيبا   يستنقاول وقولص واأس م مد إلى ترابص باتا طوي  ودلقى تويص 
 الشر  من دلسنة السيوف قو  ثقي  وحمون العدو قام  قيامتلا احاللا اليوم كيوم

مود  النامدر إلدى دميدر تكون ال با  كثيبا ملي  وقولدص ممدا كتدب بدص تدن السدوطان ال
المؤمنين المستحيت باا ويو س م قو  من رب رحيم وروح وريحان و ندة نعديم 
مموو  العتبان الشريفة وتبديا ومن اشتم  توى خاطرل و ؤيا ووديدا ينلدى دن هللا 
سدبحانص شدرف مودة اأسد م تودى المود  ودولدة دميدر المدؤمنين تودى الددو  وقدد دقددام 

 ظلر تحريددف حسددابلا ونقولدا مددن ظلددور دسددرتلا إلددى بطددون سديفص حسدداب الكفددرة ادد
ترابلا ال  تره للم من باقيص دو تسمر للم من  غيص وظود  دقحداف بندي حدام تحد  
غربددان الفدد ة غربانددا وشددويد  ظومددا  بعحددلا اددوق بعدد  داعددا  ودلوانددا وتددز  
تدا سيوف اأس م اظو  دتناقلم للا خاحدعين وتوتبد  مدنلم األنفد  والدرؤو  اقال

دتينا طابعين ومن اقتباسدا  القاحدي محيدي الددين بدن تبدد الظداير البديعدة قولدص مدن 
رسالتص التي كتبلا تن السدوطان المود  الظداير إلدى شدم  الددين آق سدنقر الفارقداني 
 وابا تن كتابص الاي درسوص بفتوح النوبة لمدا تو دص إليلدا مدن الدديار الممدرية ويدو 

  تزابمص مريوبص وغنابمدص م ووبدة ومحبوبدص وسدطال ددام هللا نعمة الم و  و  زال
وخطدال يدداي تكفددي النددوب ويددال تفدتل در  النوبددص و  برحدد  وط تددص توددى الكفددار 
مشدتدل وآماللدا للدد   األتددات كرماحدص ممتدددل و  تددم  الدولدة بددي  سديواص التددي 
يره بلا الداين كدابوا تودى هللا و دويلم مسدودة مددر  يدال المكاتبدة إلدى الم ود  
تثني توى تزابمص التي دل  توى ك  دمر رشيد ودت  توى كد   بدار تنيدد وحكمد  
بعددد  السدديف اددي كدد  تبددد سددوت ومددا ربدد  بظدد م لوعبيددد وهللا يشددكر تفامددي  يمددم 
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الم و  و مولا واخر غزواتص ودوللا وإاا انسوخ نلار سيفص من لي  ياا العدو سالما 
ومية العلد الشدريف الداي دنشد ل  إلى مستقرل والشم  ت ري لمستقر للا وقولص اي

لوسددوطان المودد  األشددرف مدد ح الدددين خويدد  تددن والدددل المودد  المنمددور قدد وون 
 المالحي رحمص هللا ويو والشرة الشدريف يدو قدانون الحدق المتبدر ومد مون األمدر

المستمر بص يتمس  من يمتار ويمتداز ويدو  ندة والباطد  ندار امدن زحدزح تدن الندار 
ز ومن ال  اقتبا  الع مة دبي طاير إسدماتي  بدن تبدد الدرزاق وددخ  ال نة اقد اا

 األمفلاني اي
رسالة القو  ويو مورة مركبة لي  للا من تركيدب الدنظم إ  مدا حمود  ظلوريدا 
دو الحوايا دو مدا اخدتوط بعظدم ومدن الد  مدا دوردل الشديخ  مدا  الددين بدن نباتدة مدن 

قدى األنامد  تودى دتدوادل وقدام خطيبدا ا قتباسا  البديعية اي رسالة السيف والقوم ار
بمحاسنص اي خوعة سوادل والتف  إلى السيف اقدا  بسدم هللا الدرحمن الدرحيم ن والقودم 
وما يسطرون ما دن  بنعمة ربد  بم ندون الحمدد ا الداي تودم بدالقوم وشدراص بالقسدم 
وخط بص ما قدر وقسدم ومدوى هللا تودى سديدنا محمدد القابد   دف القودم بمدا يدو كدابن 

توى آلص ومحبص اوي الم د البين وكد  م دد بدابن مد ة واحدحة السدطور ااتحدة و
ددراج المدددور مددا نقودد  تددن مددحابف البحددار غواديلددا وكتبدد  دقدد م النددور توددى 
ملارق الريا  حكمص باريلا دما بعد ا ن القوم منار الدين والدنيا وقمبة سباق اوي 

ى وسدفير المود  المح دب وتدايق الدر ة العويا ومفتاح بداب الديمن الم درب إاا دتيد
المو  المر ب وزمام دمورل السابرل وقادمة د نحتص الطدابرة ودنمودة اللدده المشديرة 

وسدنة نبيدص التددي  إلدى اخدابر الددنيا وا خدرة بدص رقدم كتداب هللا الداي   ي تيدص الباطد 
تلداب الخددواطر الخواطد  ابينددص وبدين مددن يفداخرل الكتدداب والسدنة وحسددبص مدا  ددره 

ل الشريفة من منص إن نظم  ارابد العووم االقوم سوكلا وإن تو  دسدرة الكتدب توى يد
ا نمددا يددو موكلددا يدداا ويددو ال دداري بمددا دمددر هللا بددص مددن العددد  واأحسددان والمسددود 
الناظر اك نمدا يدو لعدين الدردي إنسدان طالمدا قاتد  تودى البعدد والمدوارم ادي القدرب 

يعاديدص إ  مدن سدفص نفسدص ولدب   ودوتي من المع زا  نوتا مدن النمدر والرتدب  
لبسص وطبر توى قوبص وا  ال دا  من غربص وكيف يعاده من إاا كرة من نفسص اقد  
إنا دتطينا  الكوثر وإاا اكر شانبص اق  إن شانب  يو األبتر اعند ال  نلد  السديف 
ت   وتومظ لسانص لوقو  مرت   وقدا  بسدم هللا الدرحمن الدرحيم ودنزلندا الحديدد ايدص 

   شديد ومناار لونا  وليعوم هللا من ينمرل ورسوص بالميب إن هللا قوي تزيزب 
الحمددد ا الدداي  عدد  ال نددة تحدد  ظدد   السدديوف وشددرة حددديا اددي اوي العمدديان 
ا غمتلم بمات الحتوف وشيد بلا مراتب الداين يقداتوون ادي سدبيوص مدفا كد نلم بنيدان 

م األلدوف وتودى الدص مرموص وتقدد مرمدوف ومدوى هللا تودى سديدنا محمدد يداز
ودمحابص الاين طالما محوا بريق الموارم من سطور المفوف وسدوم دمدا بعدد اد ن 
السيف زند الحدق القدوي وزنددل الدوري بدص دظلدر هللا اأسد م وقدد  دنل خفدات و د  
شخص الدين الحنيفي وقد  مل  فات ود ره سيولص باألباطل ا ما الحق امكث ودمدا 

اليدد الشدريفة النبويدة وخمدتص تودى األقد م بلدال المزيدص الباط  اايب  فات وحموتدص 
ودطوعتدص ادي ليدالي النقدر والشد  سدرا ا ويا ددا وادتل بداب الددين إلدى دن دخود  ايددص 
النا  داوا ا الو او العدزم الثاقدب وسدمات الم دد الداي زيند  آثدارل بزيندة الكواكدب 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 380 

ص ددوات الفدتن والحد الاي ك ندص مدات داادق يخدرج مدن بدين المدوب والترابدب تحسدم بد
المحوة وتحاف يممص ال ازمة حروف العوة ويحيى مدن سدمات القتدام بالحدرب اقد  
يس لون  تن األيوص ي و  توى رؤو  األتدات قلدرا ويمدرة دبندات الشد اتة قداب  
لوقوم ال  ت ويد  مدا لدم تسدتطر تويدص مدبرا ويد  يفداخر مدن وقدف المدو  تودى بابدص 

طين القدراة بشدلبص ومدنل آيدا  شدريفة وتح  الحدرب الحدرو  بنابدص وقداف شديا
منلا طووة الشم  من غربص ومنلا دن هللا دنش  برقدص وكدان لومدارد ممدرتا ولورابدد 
مرتعا ومن آياتص يريكم البرق خواا وطمعا اقام القوم اي دواتص وقعد واحطرب توى 
و ص القرطا  وارتعد وانحرف إلدى السديف وقدا  ديلدا المحدر بطبعدص الممدر بومعدص 

ق  حب  األن  بقطعص الناسخ بل رل من ظ   العيف اي  السدراب الداي يحسدبص النا
الظمقن مات حتى إاا  اتل لم ي دل شيبا الحبي  الاي طالما تاد  تويدص توابدد شدرل 
الكمددين اأبوددي  الدداي لددو دمددر لددي بالسدد ود لقددا  خوقتنددي مددن نددار وخوقتددص مددن طددين 

يال المكاشرل امدا يحسدن بالمدام  ااقطر تن  دسباب المفاخرة واستر من ناب  اي 
محدداورة المفمددل وهللا يعوددم المفسددد مددن الممددول دولسدد  الدداي قيدد  ايددص شدديخ يددره 
المووا  الخم  نااوة ويستح  دم الح داج ادي الحدرم اددة تند  يداا الفخدر المديدد 

 وت م  قدري إاا كشف تن  المطات ابمر  اليوم حديد
السديف والقودم بكماللدا ولكدن ادي يداا  قو  ولدو  خشدية اأطالدة ألوزد  يندا رسدالة

القدر من نور اقتباسص ما يلتدي بص األتشى ويستمني ب نشابص تن س اة اأنشدا ومدن 
نحدا  ويدو قولدص ايدص  غريب اقتباسا  الشيخ  ما  الدين ديحا ما كتب بدص مدر منقدد

طالمددا حمددد  معاشددرتص ولددا  اددي الويددالي مسددامرتص ودطوددر مددن داقددص ن ومددا سددعيدة 
ن وت  توى الريل والدثو  يرسد  تويكمدا شدواظ مدن ندار ونحدا  اد  تنتمدران القرا

ومن ال  بددير ا قتبدا  لوشديخ زيدن الددين بدن الدوردي ادي خطبتدص ادي الكد م تودى 
المابة غ م ويو لعمري ما دنمفني من دسات بي الظن وقا  إني رحي  مدر در دة 

وا بداا مدن قدوم   يشدعرون العوم بلاا الفن والمدحابة كدانوا ينظمدون وينثدرون ونعد
ومن ال  قولص اي توقير تدالة بع  الشلود بحوب المحروسة ويدو الحمدد ا الداي 
شاد رتبة العدالة وحمايا و عولا يمة من شدرا  نفسدص ازكد  وقدد داودل مدن زكايدا 
وتمددمة مددن ارقددة اددي قوددوب الحكددام مددن نددار تدليسددلم وقددود ويددم توددى مددايفعوون 

  مدا كتدب بدص تندص وتدن دخيدص يوسدف وإاا تندي المداحب بالمؤمنين شلود ومن الد
بدداألخ راقددا وإحسددانا توونددا يددال بحدداتتنا رد  إلينددا ونميددر ديونددا ونحفددظ دخانددا وهللا 
يعوينا بعوو  ويبومنا مر ونا ببووغ مر و  حتدى يقدو  دو د المداحب تندا ليوسدف 

ن الدين دبدو بكدر ودخول دحب إلى دبينا منا ومن ال  ما كتب بص بقية السوف الشيخ زي
الع مي توى قميدتي الكاايدة البريانيدة تقريظدا دشدرا  دقطدار األدب بندور اقتباسدص 
وا قتبا  اي التقدريظ ايدا لدص مدن قمديد رد تيدون دتيدان يدال المدناتة مدن الحيدات 
مطرقص تالية توى من قاسدلا بدامرهت القدي  اد  تميودوا كد  الميد  اتدارويا كالمعوقدص 

لشيخ بريان الدين القيراطدي إلدى الشديخ  مدا  الددين بدن نباتدة ومن ال  ما كتب بص ا
يقب  األر  التي سق  السمات نباتلا وتمر هللا بمعاني الحسن دبياتلا منلا ا  غدرو 
دن امل بدير الزمان بوفظص البدير ودزير  األوراق بمنثور رسابوص التي كد  امد  
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لمرقوم وقال  الكؤو  حين منلا ربير وخ و  مفحة الخد المنمنمة بطراز العاار ا
 شبل  اي إمالة األتطاف ب لفاظص وما منا إ  لص مقام معووم ومنلا

اسبحان من دسره بلا اي ليد  نقسدلا إلدى المحد  األقمدى وحبايدا بالفحد  الداي   
يحمددى ودنبدد  دوحتلددا اددي ريددا  الفمدداحص ونمددق حدددابقلا التددي لددو اددتل النددر   

بار  الاي  ع  اي سمات دوحتص لشم  ب غتدص تينص اي تينلا لنسب إلى الوقاحة ات
برو ا واتوى يممص التي   ترحدى الشدلب  يدادا واأليودة سدرو ا حتدى دقدام يدراة 
قومص لسوق األدب قمبص وشاد من قمابدل كد  بيد  إاا مدر الحاسدد ببابدص قبد  العتبدص 
وسار  كالسبعة السيارة ممنفاتص وتو  من قمرل المشيد بسينا  سطورل شدرااتص 

دي  بالمباسددم والقدددود ميماتددص ودلفاتدددص وزيدد  دمداحددص المؤيديددة ا مددب  بيوتدددص وادد
المراوتة ا  العماد وراق  محاسنلا التي لم يخوق مثولا اي الب د واحح  لسلولا 
الممتنددر ددبددات العمددر الدداين  ددابوا المددخر بددالواد ومنلددا طالمددا سددرح الندداظر اددي 

معارحددة قطريددا النبدداتي او ددديا بسددتانلا منظددرل ورام ابددن سددكرة اددتل األبددواب ل
مسددكرل وتوددم المتنبددي دن يدداا خدداتم األدبددات   محالددص والمترسدد  الدداي نلدد  دونددص 
ب تبات ك  رسالص ودقام بتقديملا توى غيريدا بدرايين ا حت داج وقدا  الموحدي تنددما 
قاب  بحريا الحوو ببحرل ياا تاب ارا  سابم شرابص وياا مول د داج ومدن الد  مدا 

ط المدداحب اخددر الدددين بددن مكددان  تممدددل هللا برحمتددص ويددو ورد توينددا نقوتددص مددن خدد
شخص من دي  القيروان حرير يسمى تبد هللا الزغبي يتعاطى نظدم الشدعر المقفدى 
الموزون الخالي تن المعاني اتردد إلي اي م ال  متفرقدة ثدم بومندي دندص وشدى إلدى 

نشددات الشددريف دنددي مدداحبنا الشدديخ زيددن الدددين بددن دبددي بكددر الع مددي تددين كتدداب اأ
ايتحم   انبص وانتقمتص وغحي  منص بالنسبة إلى األدب ودنص يستعين بك م الميدر 
كثيرا ات اه من ال  وت اي  من كاب الناق  اكتب  لدي  تودى األتمدى حدرج بومندي 
بوم هللا سيدنا ومو نا اأمام العالم الع مة األديب الشاتر الناظم الناثر المحقق األمة 

ح ة زين الدنيا والدين قرة تين الكرام الكاتبين دقمى ما ينتلي إليص تنداا  الكاتب ال
المتندداا  وتبددتل  بددص مدددور األوليددات والرؤسددات والم ددال  و  زا  زينددة يحوددى بددص 
العاطد  ويظدد  تحدد   نداح ددبددص القابدد  مدن غيبددة الدد  الحدرير مددا   خشددي هللا ايددص 

يحتاج ل تتاار تنص لما ايص من الريب بظلر الميب ونق  إلى المسامر الكريمة ما   
ولكن   غنات لسيف اين المموو  الكوي  مدن التنمد  و  بدد مدن نلودة اتتداار تودى 
سدبي  التعودد  وكدان المموددو  يترقدب سددببا لومطارحدة الدداا الممتداب اةن مددار تندددل 
محمودا إا كان السبب لحسن التوس  إلى مناتة الترسد  ومنلدا اودو اختودف األدبدات 

 ى إمام ألي  يالتو
المناتة مطلر من األر ا  لقا  للدم لسدان الب غدة مدروا دبدا بكدر اويمد  بالندا  
اكيف يسوغ لومموو  دن يددتي غيدر يداا وكيدف ولدم ولمدااا دحسددا تودى األدب امدا 
دي رني لص من تمر المبا بحمد هللا وما دغناني دو تفاخرا بالنظم اما دشدموني تندص 

ني نعم وإن كدان  دوير األلفداظ ممدا يحسدد تويدص امدا دزيددني بتدبير الممال  بما تنا
وهللا اي ياا العر  الفاني ومنلا والمسؤو  مدن احسدانص دمدران ال دواب ا ندص يقدوم 
تند المموو  مقام الفرج من يال الشدة واةخر رد كد  ااسدق تدن البداب العدالي اد ن 

قمددد بعدد   دبددا بكددر دو  مددن تمددوب اددي الددردل وبوددم المموددو  دن يدداا الحددرير
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األمددحاب برميددة كلددال ا مددمى وتددردد إليددص مددرة دخددره اعددب  وتددولى دن  دداتل 
األتمى ومن ال  ما كتب  بص إلى المقر الماحبي الفخر المشار إليص بعد تو لي من 
خدمتص إلى دمشق المحروسة ومشايدتي ما قدر هللا تويلا من الحريق والحمار مدن 

عمابة ويددال الرسددالة التددي سددار  بلددا قبدد  المودد  الظدداير سددنة إحددده وتسددعين وسددب
الركبان و ات لبدير ا قتبا  اي معانيلا بيان ويي يقبد  األر  التدي مدن يمملدا دو 
تيمم ترابلا حم  لص الفخر والم د ا  برح ييام الواود إلى دبوابلا دكثر من ييمدان 
  العرب إلى ربا ن د و  زال  احو  الشعرات تطوق دتنة دلفاظلدا وتدرك  ادي الد

المحمار وتليم بواديلا الاي ي ب دن ترار ايدص تودى دتمددة المددابل بيدو  األشدعار 
وينلدى بعددد دشددواق دمسدد  العددين بلددا اددي م دداري العددين معثددرل ولددو لددم يقددر إنسددانلا 
بمرس   الدمر لقود  ادي حقدص قتد  اأنسدان مدا دكفدرل ومدو  الممودو  إلدى دمشدق 

لد  الومدو  ودخولدص إليلدا وهللا لقددد المحروسدة ايدا ليتدص قدب  قبد  دن يكتدب تويدص ا
تمنى خروج الروح تند الد  الددخو  ومنلدا وتطرقد  بعدد الد  إلدى الحددادين ولقدد 
نادتلم الندار بوسدانلا مدن مكدان بعيدد اتدوني زبدر الحديدد ولقدد كدان يدوم حريقلدا يومدا 
تبوسا قمطريرا ح  المسومون ايص من الخيفة وقد ردوا س س  ودغ   وسعيرا يدا 

ي لقددد لبسدد  دمشددق اددي يددال المددقتم السددواد وطبخدد  قوددوب ديولددا وسددوقوا مددن مددو 
األسدنة ب لسدنة حددداد ولقدد نشدف  تيددونلم مدن الحريدق واستنشددقوا اودم ينشدقوا رابحددة 
المادية وكم رؤي اي ال  اليوم و ول يومبا خاشعة تاموة نامبة تموى نارا حاميدص 

 رج ياربا وامردتص حمالة الحطبوكم ر   ت  تند لليب بيتص تب  يدا دبي للب وخ
ومنلا ونظر  بعد ال  إلى القوعة المحروسة وقد قام  قيامة حربلا حتى قونا دزا  
ا زاة وستروا برو لا من الطارق بتو  الستابر ويم يقولدون لدي  للدا مدن دون هللا 
كاشفص ومنلا وتطاو  إلى السور المشرف وقد احد  ادي تودم الحدرب وحفدظ دبوابدص 

اما وقفنا توى باب إ  و دنال لم يتر  خوفص لمداحب المفتداح توخيمدا لمدا  المقف  
دبدددال مددن المشددك   ادد  وابيدد  لددو نظرتددص يددوم الحددرب وقددد تمدداتد  ايددص دنفددا  
الر ا  لقو  ونفخ اي المور ال  يوم الوتيد وإلى المحامرين وقدد  داؤوا اارسدا 

ق وشددليد وإلددى كواكددب ورا دد  ليشددلدوا القتددا  لقودد  و ددات  كدد  نفدد  معلددا سدداب
األسنة وقد انتثر  وإلى قبور الشلدات ويي من تح  در   الخي  قدد بعثدر  وإلدى 
كر الفوار  واريا لقو  توم  نف  مدا قددم  ودخدر  ومنلدا وتمدفح  بعدد الد  
ااتحددة بدداب النمددر اعواتددص بدداأخ ص وزد  ا شددكرا وحمدددا وت مودد  ديدد  البدداب 

ل ولومحامدرين و عوندا مددن بدين ديدديلم سددا وكددم ويدم يتودون أليد  البودد سددورة الفدت
طوبدوا اتحدص ولددم ي ددوا للددم طاقدة وحددرب بيدنلم بسدور لددص بداب باطنددص ايدص الرحمددة 
وظايرل من قبوص العااب ومنلا ياا وكم من مؤمن قوم خرج من ديدارل حدار المدو  
د ويو يقو  الن اة وطوب الفرار وكوما دتال قوم لمساتدتلم توى الحريدق ندادايم وقد

تدم ا مطبار يا قوم ما لي ددتوكم إلى الن اة وتدتونني إلى النار ومنلدا ا تيدا مدا 
بقي من السبعة بالسبر المثاني والقرآن العظيم اكم ردينا بلا يعقوب حزن رده سدواد 
بيتص اامفر لونص وابيح  تينال من الحدزن الدو كظديم ومنلدا وتومدو  إلدى ظداير 

قددر  مددن دنددانير تودد  األزيددار والدددرايم ربايددا كيسددان ا نفقدد  كددي  المددبر لمددا اات
وكابر  إلى دطراف الباب الممير او د  ااح  النار لم يمدادر منلدا مدميرة و  
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كبيرة إ  دحمايا ومنلا يداا وكدم خدابف قبد  اليدوم آويندال بلدا إلدى ربدوة اا  قدرار 
 وكم كان بلا مطرب طير خرج بعدما كان يطرب توى تود وطار

وة بعد ال  العيف الخح  واليسدر تسديرة ولقدد كدان ديولدا ادي ودحح  دوقا  الرب
ظ  ممدود ومات مسكوب وااكلة كثيرة ومن ال  ما دنشد تص قدديما ادي توقيدر لمو ندا 
قاحي القحاة ت ت الدين تالم المسومين دبي الحسن توي الحنبودي  مد  هللا الو دود 

وردتدص ادي التوقيدر مدن بو ودل بنظر البيمارستان النوري بحماة المحروسدة والداي د
ا قتباسدا  البديعددة قددولي ومددف  مشددارب المددفات بعددد الكدددر وسددقايم ربلددم شددرابا 
طلورا وت  من سعى للم ادي الد  و دزه بدالخيرا  إن يداا كدان لكدم  دزات وكدان 
سعيكم مشكورا ودار شراب العااية توى دي  تو  الححرة بالطا  والكا  وحم  

يخدرج مدن بطونلدا شدراب مختودف دلواندص ايدص شدفات  للم البرت من تو  البراندي التدي
لونا  وتمش  المحة اي مفامد  حدعفابص وقيد  للدم  دوزيتم بمدا مدبرتم وامتدد  
مقاميريم واتح  دبوابلا وقا  للم خزنتلا س م توديكم طبدتم ومدن الد  مدا اقتبسدتص 

ويددو ادي ديبا ددة تلددد مو ندا دميددر المددؤمنين المعتحددد بداا زادل هللا شددراا وتعظيمددا 
الحمد ا الاي شد تحد يال األمة بمن دمسى بص معتحدا ودسعفنا من البيد  النبدوي 
بخويفة ما برح شيخ الموو  اي تقديم بيتدص الشدريف م تلددا ودقدام العودم العباسدي بعدد 

مسوم ب بي النمر ا كرم بحسن الختام وحسن ا بتدا وتكدرر حمددل تودى سدوطان  دبي
وظلددر ل  للددم اددي ديامددص الزايددرة بل ددة اقددا  يدداا  مؤيددد دتحددف بددص العومددات األتدد م

زمددان مشددايخ اأسدد م نحمدددل توددى حكمتددص التددي اقتحدد  دن تكددون الخ اددة تمدددة 
األحكام يزو  بلا ا لتبا  ويو القاب  تعدالى يدا داود إندا  عوندا  خويفدة ادي األر  

ير ططدر ااحكم بين النا  ومن ال  ما اقتبستص اي تلد مو ندا السدوطان المود  الظدا
بقولي منص اد ن البمداة  حت داب السدوطنة تندص سددا دسسدتص تودى الطميدان اقيد  أليد  

 البيعة قد اتل هللا ألبي الفتل اانفاوا   تنفاون إ  بسوطان
ومن ال  ما اقتبستص اي مثدا  شدريف مؤيددي كدان  وابدا لقدرا يوسدف وتبدده لعومدص 

اة قبد  رؤيتدص تشدنف ويبد  الشريف ورود البشير بالقرب اليوسفي وق  ح  باألسم
نسما  قبولص ا طف   ما اي القووب من التولف وحداة نشدريا اليوسدفي اقدا  شدوقنا 
اليعقوبي إني أل د ريل يوسف ويال دلفة خولتنا اي نعم هللا وزمام األخوة منقاد إلينا 
وقد تعين توى المقر دن يقو  دندا يوسدف ويداا دخدي قدد مدن هللا تويندا واتفدق لدي ادي 

قاحي القحاة ولي الدين العراقي اقتباسا  بديعية منلا وكدم قدا  يداا المنمدب تقويد 
رب قد دحعفني اليتم ومار الباط  قويا الدب لدي مدن لددن  وليدا ومنلدا ودتااندا هللا 
من و ية قوم يسمعون بينة الحق وإاا ا تمعوا تودى الرشدوا  تفرقدوا واختوفدوا مدن 

توى ديوان المقر البدارتي الكداموي األديبدي  بعد ما  اتيم البينا  ومن ال  ما كتبتص
العمددادي إسددماتي  ابددن المددابم الحوبددي دحددد دتيددان كتدداب اأنشددات الشددريف الدداي 
تار  بص ديوان المبابة لوشيخ شلاب الددين بدن دبدي ح ودة رحمدص هللا ويدو وقفد  
توى ياا الكتاب الداي رادر تمداد األدب ادي يداا ال يد  وشدرت  ادي اكدر محاسدنص 

ن القوم وااكر اي الكتاب إسماتي  ومنص ودما ابن ح ة اقد نددب إلدى الوقفدة اقا  لسا
توى تراا  ياا الفح  المعروف وا متثا  ينا وا ب ولكن الكف مفر والطريق 
مخوف ياا وقد او  من حدابق اكري زيدرة الشدباب واختفدى لسداني كمدا قدا  ابدن 
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يحدة و مدد الد  الداين نباتة ودغوق تويص من شفتيص ممدراتي بداب وخمدد  مدر القر
السيا  ون ه تن خدمتي كااور الطرو  وتنبر المداد ومدواب المقدا  ولكدن يبد  
توي نسدما  الشدبيبة مدن دوحدة يداا الممدنف ال ويد  اقود  وقدد شدب  ندار القريحدة 
ودمو  توي ياا الومف ال مي  الحمد ا الاي ويب لي توى الكبر إسدماتي  ويداا 

ي ا قتبا  من القران اد ني دخشدى بداب الم لدة ولكدن القدر الاي دوردتص كاف ينا ا
تن لي دن دارد كتابا ودسميص رار ا لتبا  تن بدير ا قتبا  وقد تقدم وتقدرر ديحدا 
دنص إن  دات ادي المنظدوم الدو تقدد وتحدمين وإن كدان ادي المنثدور الدو اقتبدا  وقدد 

اي مساب  الفقص دوسر بع  تومات ياا الفن الم ا  اي ال  ااكر دن ا قتبا  يكون 
وقا  بعحلم إاا قونا بال  ا  معنى ل قتمار توى مساب  الفقص بد  يكدون ادي غيدرل 

 من العووم وتوى ياا التقدير تعين دن نورد ينا ما وقر من ا قتبا  اي الحديث
النبوي وبقية العووم بحيث   يخوو ياا الشرح المريب من المرابب اد ن الظداير مدن 

مقمددور تودى القددرآن والحددديث اممددا وقدر مددن الحددديث النبددوي  ك ملدم دن ا قتبددا 
قو  الماحب بن تباد دقو  وقد ردي  لص سحابا من الل ران مقبوة إليندا وقدد سدح  
غواديلددا بلطدد  حوالينددا المدددود و  توينددا المدداحب اقتددب  مددن قولددص تويددص المدد ة 

ا ومندص قدو  والس م حين استسقى وحم  نزو  مطر تظديم الولدم حواليندا و  تويند
دبي الحسن توي بن المفرج المن م لما احترق  دار الو ية بن مدورة بممدر دقدو  
وقد تاين  دار ابن مورة ولونار ايلا مارج يتحرم كاا ك  ما  دمدوص مدن نلداوف 
اعما قوي  ادي نلدابر يعددم ومدا يدو إ  كداار طدا  تمدرل ا اتتدص لمدا اسدتبط تص  لدنم 

نلدداوف ديوكددص هللا اددي نلددابر النلدداوف بددالنون  اقتددب  مددن قولددص مددن دمدداب مددا  مددن
المظالم والنلابر الملال  الواحد نلبور ومنص قو  شم  الدين محمدد بدن تبدد الكدريم 
الموموي ومنكر قت  شليد اللوه وو لص ينبىت تن حالص الودون لدون الددم مدن خددل 

لددم والريل ريل المس  من خالص اقتب  من قولدص ادي ومدف دم الشدليد الودون لدون ا
والريل ريل المس  ومن اقتباسا  الحديث اي النثر قو  الحريري اي المقاما  إنما 
األتما  بالنيدا  وبلدا انعقداد العقدود الددينيا  ومندص قولدص شداي  الو دول وقدبل الوكدر 
ومن ير ول اقتب  مدن قولدص يدوم حندين وقدد رمدى الكفدار بكدف مدن الحمدى شداي  

 الو ول
الشديخ شددلاب الددين دبددي  عفددر بدن مالدد  األندلسددي ويع بندي مددن المنظدوم ينددا قددو  

المرنداطي   تعداد النددا  ادي دوطددانلم قومدا يرتدى غريددب ادي الددوطن وإاا مدا شددب  
تيشا بينلم خالق النا  بخوق اي حسن اقتب  من قولص ألبي ار اتق هللا حيثما كند  
ودتبر السديبة الحسدنة تمحلدا وخدالق الندا  بخودق حسدن ويداا الحدديث مدحيل ومدن 
ا قتبا  اي مساب  الفقص اي المنظوم قو  بعحدلم دقدو  لشدادن ادي الحسدن دحدحى 
يميد بوحظص قوب الكمي موك  الحسدن د مدر ادي نمداب اد در زكداة منظدر  البلدي 
اقا  دبو حنيفة لي إمام يدره دن   زكداة تودى المدبي وإن تد  مدالكي الدردي دو مدن 

خراج الزكداة تودى الدولي ومثودص يره ردي اأمام الشااعي ا ند  طالبدا مندي زكداة اد 
قو  دبي الع ت دحمد بن سويمان المعري ديا  دارة البيد  الممندر  دارل غددو  ومدن 
لي تندكم بمقي  لميري زكاة من  ما  ا ن تكن زكاة  ما  اااكري ابن سبي  وممدا 
ينسددب إلددى اأمددام الشددااعي رحمددص هللا خدداوا بدددمي يدداا المددزا  ا نددص رمدداني بسددلمي 
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تمد و  تقتوول إنني دنا تبدل واي مايبي   يقت  الحدر بالعبدد ومندص قدو   مقوتيص توى
القاحي تبد الويداب المدالكي يدزرة وردا ناحدرا نداظري ادي و ندة كدالقمر الطدالر 
اوم حرمتم شدفتي قطفلدا والحكدم دن الدزرة لودزارة ولدص ديحدا ونابمدة قبوتلدا قتنبلد  

ي اددديت  غامددب ومددا حكمددوا اددي وقالدد  تعددالوا ادداطوبوا الوددص بالحددد اقودد  للددا إندد
 غامب بسوه الرد

ومنص قو  دبي الطيب المتنبي بوي  بوى األط   إن لم دقف بلا وقدوف شدحيل حداة 
اددي التددرب خاتمددص قفددي تمرمددي األولددى مددن الوحددظ مل تددي بثانيددة والمتوددف الشدديت 
غارمص المعندى دن النظدرة األولدى دتوفد  مل تدي اودزم غرملدا بنظدرة ثانيدة ألندص مدن 

وف شيبفا حكم تويص بمرمص ولكن اي التركيب قودق وتقدادة ومندص قدو  شدم  الددين دت
محمد بن  ابر األندلسي رحمص هللا تعالى طوب  زكاة الحسن منلا ا اوب  إلي  الاا 
لي  تدركص مني توي ديون لوعيون ا  ترم زكاة ا ن الدين يسدقطلا تندي ومندص قدو  

 دره مدن مددمعي ودمدي لوعدين والقودب الشيخ مددر الددين بدن الوكيد  يدا سديدي إن 
مسفوح ومسفو    تخف من قود يقتص من  بص االعين  ارية والقودب ممودو  ومدن 
ا قتباسا  اي توم المنطق قو  شم  الدين محمدد بدن العفيدف التومسداني لومنطقيدين 
دشتكي دبدا تين رقيب اويتص ي عا مادريا من دحبص ا بى دن نختودي سداتة ون تمعدا 

ابمددا ومددا انفمددو  مانعددة ال مددر والخوددو معددا ويددال األبيددا  اددي غايددة كيددف غددد  د
الحسددن ولكددن دورد بعحددلم إيددرادا وقددا  ظدداير ك مددص التع ددب مددن يددال القحددية 
والمددراد اددي مثدد  يدداا دن يتع ددب ممددا خددرج تددن القواتددد ويددال القحددية مو ددودة 

ر ادد ن مسددتعموة والدد  قددوللم العدددد إمددا زوج وإمددا اددرد الددال القحددية مانعددة ال مدد
الخوو ا ن العدد   يخوو من دحدديما اد  معندى  الزو ية والفردية   ي تمعان ومانعة

لوتع ددب ومنددص قددو  بعحددلم مقدددما  الرقيددب كيددف غددد  تنددد لقددات الحبيددب متمددوص 
 تمنعنا ال مر والخوو معا وإنما اا  حكم منفموص

وإنما يو اي  ياا تع ب مما يسوغ التع ب منص ألن منر ال مر   يكون اي المتموة
حكم المنفموة ودما ا قتبا  اي توم ال د  امندص قدو  شدم  الددين بدن العفيدف ومدا 
با  بريان العاار مسوما ويوزمص دور وايص تسوس  وتندي دن الشم  بالمحو آان  
وسدكري درال مدن محيدا  يقبدد  ودمدا ا قتبدا  مددن تودم النحدو اقددد اتسدر م داللم ايددص 

امندص قدو  دبدي الطيدب حدولي بكد  مكدان مدنلم حودق  حتى غوب توى غالبلم التو يدص
تخطي إاا  ب  ادي اسدتفلاملا بمدن دبدو الطيدب يقدو  إاا اسدتفلم  تدن مثد  يدؤ ت 
األقوام   تستفلم بمن ألن من لمن يعق  ويؤ ت تندي بمنزلة ما   يعقد  احقلدم دن 

توقدى تويدص يستفلم تنلم بما ومنص قولص إاا كان ما ينويص اع  محارتا محى قب  دن 
ال وازم يقو  إاا يم بفع  دوقعص قب  دن يمنر وينلى تنص ويقدا  لدص   تفعد  دو ينفدى 
ايقا  لم يفع  ومنص قو  ابن تنين اي معدزو  اد  تمحدبن إاا مدا مدرا  اد  تدد  
اي  و  معراص ومندص قدو  ابدن دبدي األمدبر ادي الد  ديدا قمدرا مدن حسدن و نتدص لندا 

 عوتد  لوتمييدز نمدبا لنداظري الد  راعد  الل در وظ  تااريص الححى واألمداب  
االل ر اات  قو  ومن دغرب ما وقر اي ياا الباب دن شرف الدين محمد بن تندين 
مر  اكتدب إلدى المود  المعظدم يداين البيتدين دنظدر إلدي بعدين مدولى لدم يدز  يدولي 
ي الندده وتد ف قبد  ت اددي دندا كالداي دحتدداج مدا يحتا دص ادداغنم ثندابي والددتات الددواا
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ا داتل المودد  المعظددم يعددودل ومعددص دلددف دينددار وقدا  لددص دندد  الدداي ودنددا العابددد ويددال 
 الموة

ومنص قو  البلات زيير يا دلفا من قدل دقبو  باا كوني دلف الوم  ومنص قو  األمير 
دمين الدين توي السويماني دحيف الدد ا معندى إلدى لدون شدعرل اطدا  ولدو  اا  مدا 

قاية ما وق  توى شرطلا اع  ال فون من الكسر ومندص خص بال ر وحا بص نون الو
قو  شم  الدين بن العفيف يا سداكنا قوبدي المعندى ولدي  ايدص سدوال ثداني ألي معندى 
كسر  قوبي وما التقى ايص ساكنان دما البيتدان ا نلمدا ادي غايدة الوطدف ولكدن دوردوا 

ا ويددو األو  تويلمددا ديحددا إيددرادا حسددنا ويددو دن السدداكنين إاا ا تمعددا كسددر دحددديم
وك مص ادي البيتدين دن المكسدور غيدر ا ثندين ومندص قدو  ابدن الدوردي شداتر دخدرج 
نمفا زغ  تند خباز اوما دن ترف قا  لم تمرف ياا قا  مص يمرف الشداتر مدا 
  ينمرف قو  قد دتي  اي معنى يال النكتة بمدا يدو دبددة مدن بيد  زيدن الددين بدن 

قدددر األشدددرف القاحدددوي النامدددري محمدددد بدددن الدددوردي ومدددا اا  إ  دن مو ندددا الم
البارزي ال لني الشااعي مداحب دواويدن اأنشدات الشدريف رحمدص هللا دحدالني تودى 
شددلاب الدددين الددايبي بخمسددين دينددارا ومطدد  بلددا مدددة اكتبدد  إليددص قددد منعددتم مددرف 
الددنانير تنددي ولكدم اددي الدوره يبددا  كثيدرل ودنددا شداتر واددي شدرة نظمددي مددرالا 

رل ويع بني اي ياا الباب إلدى المايدة قدو  الشديخ زيدن الددين بدن  ابز أل   الحرو
الوردي رحمص هللا تعدالى ودغيدد يسد لني مدا المبتددا والخبدر مثولمدا لدي مسدرتا اقود  
دن  القمر وحكي دنص كان بالعراق غ مان دحدديما اسدمص تمدر واةخدر دحمدد اعدز  

 شعرات اي ال تمر تن تموص وولي دحمد مكانص بسبب ما وزنص اقا  بع  ال
ديدا تمددر اسددتعد لميددر يدداا ا حمددد اددي الو يدة مطمددبن وكدد  منكمددا كفددوت كددريم ومنددر 
المرف ايص كما يظن ايمدق اي  معراة وتد  ودحمد ايص معراة ووزن ومنص قو  
الفاح  لي تندكم دين ولكن ي  لدص مدن طالدب وادؤادي المريدون اكد نني دلدف و م 

يع بني اي ا قتبا  من توم العرو  قدو  اي اللوه وك ن موتد ومو  التنوين و
القاب  وبقوبي من ال فات مديد وبسيط وواار وطوي  لم دكن تالما بداا  إلدى دن قطدر 
القوددب بددالفراق الخويدد  ويدداا القدددر كدداف اددي ا قتبددا  مددن القددرآن والحددديث النبددوي 
ومسدداب  الفقددص والمنطددق وتوددم العربيددة والعددرو  وغيددرل وقددد تقدددم دن ا قتبددا  

اي النظم الو تبارة تن تقد وتحدمين  قمور توى القرآن والحديث اي النثر ودمام
ونظددام البددديعيا  لددم يقتبسددوا مددن غيددر القددرآن وبيدد  الشدديخ مددفي الدددين الحوددي اددي 
بديعيتص قولص ياي تماي التي ايلا مقرب لي وقد ديف بلا طورا توى غنمي وبي  

تعددط قددد خيددر  ادداحتكم وبيدد  العميددان او مددرة ااسددتوه حتددى دنددا اددرده وقيدد  سدد  
الشيخ تز الدين ا مبحوا   تره إ  مساكنلم و  اقتبا  يره من يال األطم وبي  

 بديعيتي قولي وقو  يا لي  قومي يعومون بما قد نو  كي يوحظوني باقتباسلم
اكددر السددلولة يددا رب سددل  طريقددي اددي زيارتددص مددن قبدد  دن تعترينددي شدددة اللددرم 

محااة إلدى بداب الظراادة وشدركلا قدوم با نسد ام واكريدا  السلولة اكريا التيفاشي
ابن سنان الخفا ي اي كتاب سر الفماحة اقا  اي م مد  ك مدص يدو خودوص الوفدظ 
مدن التكوددف والتعقيددد والتعسددف اددي السددب  وقددا  التيفاشددي السددلولة دن يدد تي الشدداتر 

ويدى تدد  ب لفاظ سلوة تتميز توى ما سدوايا تندد مدن لدص ددندى اوق مدن ديد  األدب 
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توددى رقددة الحاشددية وحسددن الطبددر وسدد مة الرويددة ومددن دلطددف األمثوددة تويلددا قددو  
الشاتر دلي  وتدتني يا قوب دني إاا ما تب  تن ليوى تتدوب الدا دندا تابدب تدن حدب 
ليوى امدا لد  كومدا اكدر  تداوب ومندص قدو  دبدي العتاييدة الخ ادة منقدادة إليدص ت درر 

قابد تنان    يمول إ  للا ومايبي دن البلات زييرداياللا اوم تكن تمول إ  لص ولم ي
ياا النوة واار  ميدانص امن ال  قولص ومدام مدن رحداب بحبداب مدن ثنايدا كدان مدا 
كان ومنص بعد اي الدنف  بقايدا مثودص قولدص إن دمدري لع يدب مدا يدره دت دب مندص كد  

 در  لي ايلا غابب دس   تنص
وكيدف تنكدر شديبا بدص حدمير  يشدلد  ومثوص قولص شوقي إلي  شديد كما تومد  ودزيدد

ومثوددص قولددص دوحشددتني وهللا يددا مددالكي قطعدد  يددومي كوددص لددم در  يدداا  فددات مندد  مددا 
اتتدتص اويتني دترف من غير  ومثوص قولص سيدي قوبي تند  سيدي دوحشد  تبدد  
دتره تاكر تلدي مث  ما داكر تلد  دتدره تحفدظ ودي مثد  مدا دحفدظ ود  قدم بندا 

دن  وحد  ومنص  دو شب  تند  دنا اي داري وحدي اتفح  إن شب  تندي مسرتا
قولص ياا كتاب محب قد زاد ايد  غرامدص دحدنال ادرط اشدتياق ادرق حتدى ك مدص دمدا 
تره كيف دححى مث  النسيم س مص ومنص قولص كومني والمدام اي امص قد نفحد  مدن 

ق يد  حباب مبسمص وما  كالممن اي تمايودص سدكران يشدتط ادي تحكمدص بداا يدا بدر
تحدثص تن نار و دي وتن تحرمص وي  نسيم سره يبومص رسالة من امدي إلدى امدص 
ت ب  من بخوص توي ومدا يداكرل الندا  مدن تكرمدص يدم تومدول امدار يل رندي رب 
خا الحق من معومص وقا  ويكاد يسي  رقة وسلولة كتب  إلي  دشكو اي كتابي دمورا 

خيمدا لدم د دد مدن يشدتريلا من اراق  دشتكيلا واي سدوق اللدوان ترحد  نفسدي ر
ال  وتدد إلدى سدنة اد ن لدم يكدن ايلدا يكدن ايمدا يويلدا وقدد دنليد  مدن شدوقي امدو  
لمو ندا تودو الدردي ايلدا ومثودص ادي الرقدة والسدلولة قولدص موكتمدوني رخيمدا اددانحط 

 قدري لديكم
ص ااغوق هللا بابا دخو  منص إليكم حتى و  كيف دنتم و  الس م تويكم ودلطف منص قول

دنددا ددري بدد نني قدد  قسددمي لددديكم ادد لى كددم تطوعددي والتفدداتي إلدديكم كددان مددا كددان بيننددا 
وسد م توديكم ودلطدف مندص قولدص دمدا تقدرر اندا اودم تد خر  تندا ومدا الداي كدان حتدى 
حوو  ما قد تقدنا ولم يكدن لد  تدار ولدو يكدون تومندا اد  تومندا ا ندا قوندا وقوندا وقوندا 

  قا  ما تطوب مني قود  شدي ادانثنى يحمدر مندي  ومنص قولص قا  ما تر ر تني قو 
خ   وثنال التيص تني   إلي كد  بين النا  دن دلثمص ال لو داع  ما كدان تودي ومندص 
قولص قدالوا كبدر  تدن المدبا وقطعد  تود  الناحيدص اددة المدبا لر الدص واخودر ثيداب 

رقيدق الحاشديص العاريص ونعم كبر  وإنما تو  الشماب  باقيص ويميوني نحو المبا قودب 
ايص من الطرب القديم بقية اي الزاويص وقدا  وزندا وقاايدة وسدا  برقتدص مدن لدي بقودب 
دشتريص من القووب القاسيص وإلي  يا مو  الم ح وقف  دشكو حاليص إني ألطوب حا دة 

 ليس  توي  بخاايص دنعم توي بقبوة يبة وإ  تاريص
زيادة خايا ونفسدي راحديص ومندص وكما ييص وإاا درد   ودتيديا ل    تدم  بعينلا

قولص إن شكا القوب ي ركم ملد الحب تاركم لو دمدرتم بمدا تسدى مدا تعددي  دمدركم 
قمروا تمر اا ال فا طو  هللا تمركم شراوني بزورة شرف هللا قدركم كن  در و 
بد نكم شددلركم لددي وديدركم قددد نسدديتم وإنمدا دنددا لددم دند  اكددركم لددو رديدتم محوكددم مددن 
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وموتم محبكم ما الداي كدان حدركم ومدن المدرقص ادي يداا البداب  اؤادي لسركم لو
قولص تعيف دن  وتبقى دنا الاي م  تشقا حاشدا  يدا ندور تيندي توقدى الداي دندا دلقدى 
ولم د د بين موتي وبين ي ر  ارقا يا دنعم النا  بدا  إلدى متدى ايد  دشدقى سدمع  

خوقا ل  الحيداة اد ني  تن  حديثا يا رب   كان مدقا وما تلدت  إ  من دكرم النا 
دمو    ش  حقا يا دلف مو ي مل  يا دلف مو ي راقا قدد كدان مدا كدان مندي وهللا 
خير ودبقى وبي  الشيخ مفي الدين اي السلولة قولدص وقود  يداا قبدو   داتني سدوفا 
ما نالص دحد قبوي من األمم والعميان ما نظموا يا الندوة ادي بدديعيتلم و  و دتدص ادي 

يخ تز الدين الموموي إ  دن يكون اي نسخة غير التي نقود  منلدا وتودى بديعية الش
ك  تقدير االشيخ تز الدين قدم العقادة اي بيتدص تودى السدلولة وبيد  بدديعيتي يدا رب 

 سل  طريقي اي زيارتص من قب  دن تعتريني شدة اللرم
اكددر حسددن البيددان حتددى يبددث بددديعي اددي محاسددنص حسددن البيددان ودشدددو اددي ح ددازيم 

ن البيان قالوا يو تبارة تن اأبانة تما اي النف  بعبارة بويمدة بعيددة تدن الودب  حس
إا المددراد منددص إخددراج المعنددى إلددى المددورة الواحددحة وإيمددالص إلددى الددم المخاطددب 
ب سل  الطرق وقدد تكدون العبدارة تندص تدارة مدن طريدق اأي داز وطدورا مدن طريدق 

الب غة وحقيقتلا واي البيان األقدبل  اأطناب بحسب ما يقتحيص الحا  وياا بعينص يو
واألوسط واألحسن ااألقبل كبيان باق  وقد سب  تن ثمن ظبي اي يدل ا راد دن يقو  
دحد تشر ا دركص العي حتى ارق دمابعص وددلدر لسدانص ا اود  الظبدي ومدن يندا يعودم 

بيدان دنص لي  ك  اي از ب غة و  ك  إطالة تيا ا نص   إي از اي األالام دو دز مدن 
باق  ألن المخاطب الم تنص بم رد نظرة واحدة وقد حرب بص المث  بالعي اي بيانص 
وكان األحسن دن يقو  دحد تشر واألوسط دن يقدو  سدتة وخمسدة دو تشدرة وواحدد 
والنور المبين اي ياا الباب بيان القرآن الكريم كقولدص تعدالى وقدد دراد دن يحدار مدن 

  وتيدون وزروة ومقدام كدريم ونعمدة كدانوا ايلدا ا غترار بالنعم كم تركوا من  ندا
ااكلين وكقولص سبحانص وتعالى وقد دراد دن يبين تن الوتد إن المتقين اي مقام دمدين 
وكقولص سبحانص وقد دراد دن يبين تن الوتيد إن يوم الفم  ميقاتلم د معدين وكقولدص 

 مث  ونسي تعالى اي ا حت اج القاطر لوخمم وحرب لنا
ن يحيدى العظدام ويدي رمديم قد  يحييلدا الداي دنشد يا دو  مدرة ويدو بكد  خوقص قا  م

خوق تويم وكقولص تعالى وقد دراد دن يبين تن العد  ولدو ردوا لعدادوا لمدا نلدوا تندص 
ودمثا  ياا الباب كثيرة لمن يتتبعلدا ادي القدرآن وممدا  دات مدن الد  ادي الشدعر قدو  

ى القحديب دو اكدرا وكقدو  دبي العتايية يحطرب الخدوف والر دات إاا حدر  موسد
اةخر لص لحظا  اي خفايا سريرة إاا كريا ايلدا تتداب ونابد  اد ن يداين الشداترين 
درادا مدح ياين الممدوحين بالخ اة وومدفلما بالقددرة المطوقدة وتظدم الملابدة بعدد 
هللا سبحانص وتعالى ا اا نظر دحديما نظدرة دو حدر  القحديب مدرة دو دطدرق مفكدرا 

الر ددات اددي قوددوب النددا  ا بانددا تددن يددال المعدداني ب حسددن إبانددة احددطرب الخددوف و
وبيدد  الشدديخ مددفي الدددين رحمددص هللا تعددالى وتدددتني اددي منددامي مددا وثقدد  بددص مددر 
التقاحي بمدح اي  منتظم والعميدان مدا نظمدوا يداا الندوة ادي بدديعيتلم وبيد  الشديخ 

واحل الوقم وبيد  تز الدين قولص حسن البيان بحمد هللا بين لي يدي النبي الرحي ال
بديعيتي قو  قبوص اي السلولة يا رب سل  طريقدي ادي زيارتدص مدن قبد  دن تعتريندي 
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شدة اللدرم وقود  بعددل ادي حسدن البيدان حتدى يبدث بدديعي ادي محاسدنص حسدن البيدان 
 ودشدو اي ح ازيم

العدنم يداا  اكر اأدماج قد تز إدماج شوقي والدموة للدا تودى بلدار خددودي مدبمة
أدمداج يدو دن يددم  المدتكوم غرحدا لدص ادي حدمن معندى قدد نحدال مدن النوة دتندي ا

 موة المعاني ليويم السامر دنص لم يقمدل وإنما تدر  ادي ك مدص لتتمدة معندال الداي 
قمدل كقدو  تبدد هللا بدن تبيدد هللا لعبدد هللا بدن سدويمان بدن ويدب حدين وزر لومعتمدد 

دبدى ديرندا إسدعاانا ادي نفوسدنا  وكان ابن تبيد هللا قد اختو  حالص اكتب  بن سويمان
ودسعفنا اي من نحب ونكرم اقو  لدص نعمدا  اديلم دتملدا ودة دمرندا إن الملدم المقددم 
ا دم  شكوه الزمان وشرح ما يو تويص من ا خت   اي حمن التلنبة وتوطدف ادي 
التوويل ورقق التخي  لبووغ المر  مر ميانة نفسص تن التمريل بالسدؤا     درم 

مان اطددن لددال  وومددوص واسددتعموص ومددن لطيددف اأدمدداج قددو  ابددن نباتددة دن ابددن سددوي
السعدي و  بد لي مدن  لودة ادي ومدالص الد  مدن حوديم دودة الحودم تنددل ابدن نباتدة 
ددم  الفخر اي المز  ا نص  عد  حومدص   يفارقدص البتدة و  يرغدب تندص بنفسدص  مودة 

لمحبددوب ألن الودابددر وإنمددا تددزم توددى دن يودتددص إا كددان   بددد لددص مددن ومدد  يدداا ا
 تستعاد ثم استفلم تن الخ  المالل الاي يمول للال الوداتة استفلاما إنكاريا

ايكون مفلوم الخطاب بقيا حومص لعدم من يمول لووداتدة ثدم ادمد  ادي حدمن الفخدر 
الاي ددم ص اي المز  شكوه الزمان لقوة األخوان بحيث دنص لم يبق منلم من يمدول 

ابدن المعتدز ادي ومدف الخيدري قدد نقد  العاشدقون مدا مدنر للاا الشان ومنص قدو  
الدير ب لوانلم توى ورقص قمدد ومدف الخيدري بالمدفرة وددمد  ايدص ومدف دلدوان 
العشاق وبي  الحوي ادي اأدمداج قولدص لمددق قولد  لدو حدب امدرؤ ح درا لكدان ادي 
الحشر تن مثوال لم يرم ياا البي  ايص إدماج سؤالص حسدن المحشدر ادي زمدرة النبدي 
اي طي تمديقص الحديث الم ثور تنص وبي  العميان للدم دحاديدث م دد كالريدا  إاا 
ديد  نواسم دحي  دار  السدوم قدا  الشديخ دبدو  عفدر الشدارح إن النداظم  عد  للدم 
دو  دحاديددث م ددد طيبددة وددمدد  اددي الدد  ومددف الريددا  وبيدد  الشدديخ تددز الدددين 

يا شاار األمم الشيخ تز الموموي ددم   شكواي من انبي بمدحتص تسا  تشفر لي 
الدين اكر دنص ددم  الشكوه من انبص لكد  ندوة اأدمداج البدديعي   دتودم ديدن ددم دص 
وهللا دتوم وبي  بديعيتي قد تز إدماج شوقي والدموة للا توى بلدار خددودي مدبمة 
العنم ياا البي  دبدة من بيد  ابدن المعتدز وايدص زيدادة وإدمداج اخدر اد ن ابدن المعتدز 

ل ومدف الخيدري بالمدفرة وددمد  ايدص دلدوان العشداق ودندا قمدد  شدرح غاية قمد
الحا  اي غرة إدماج الشوق بواسطة  ريان الددمر وددم د  ادي الد  مدفرة الودون 
وحمرة الدموة ياا ومحاسن التورية بتسمية الندوة غيدر خاايدة تودى ديد  اأنمداف 

 من حااق األدب وهللا دتوم
 رتدص لدم دحتدر  بعدديا مدن كيدد مختمدم اكر اأحترا  ا ن دقدف غيدر مطدرود بح

ا حتددرا  يددو دن يدد تي المددتكوم بمعنددى يتو ددص تويددص ايددص دخدد  ادديفطن لددص ايدد تي بمددا 
يخومص من ال  ومثالص اي كتاب هللا تدز و د  دسدو  يدد  ادي  يبد  تخدرج بيحدات 
من غير سوت ااحتر  بقولص سبحانص وتعالى من غير سوت تن إمكدان دن تددخ  ادي 

غيددر الدد  ومثددا  الدد  اددي الشددعر قددو  طراددة اسددقى ديددار  غيددر البددرص والبلددق و
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مفسديا موب الممام وديمة تلمي اقولص غير مفسديا احترا  من مقابوص ويدو محدو 
معالملا والفرق بين ا حترا  والتتميم والتكمي  دن المعنى قب  التكميد  مدحيل تدام 

تتمديم يد تي لتتمديم نقدص إما بفن زابد دو معنى وال ثم ي تي التكمي  بزيادة تكم  حسنص
المعنى ونقص الوزن معا وا حتدرا  إنمدا يدو لددخ  يتطدرق إلدى المعندى وإن كدان 
تاما كام  ووزن الشعر مدحيحا وبيد  الشديخ مدفي الددين الحودي ادي بديعيتدص قولدص 
اواني غير م مور وتود  لي اوي  رؤيا  دحماثا من الحوم احترا  الشديخ مدفي 

اد ن لفظدة واندي ادي البيد  اعد  دمدر ومرتبدة اةمدر ادوق الدين اي قولص غير م مور 
 مرتبة الم مور ااحتر  بقولص غير م مور

والعميان ما نظموا ياا النوة وبي  الشيخ تز الدين حبي لص يتمشى اي المفام  ق  
با حترا  تمشدى البدرت ادي السدقم قود  الشديخ مدفي الددين احتدر  ادي بيتدص بقولدص 

الدين ت ز  تن تحقيقص ب  تن تحقيق معندال اد ن  غير م مور واحترا  الشيخ تز
يدداا البيدد  مدد خوا مددن قددو  دبددي نددوا  اددي ومددف الخمددرة اتمشدد  اددي مفامددولم 
كتمشي البرت ادي السدقم وبيد  بدديعيتي اد ن دقدف غيدر مطدرود بح رتدص لدم دحتدر  
بعديا من كيد مختمدم اقدولي غيدر مطدرود يدو ا حتدرا  الداي يويدق بمقدام المدادح 

مقددام النبدي والتوريددة باسددم الندوة اددي قددولي لدم دحتددر  بعددديا محاسددنلا  بالنسدبة إلددى
 توري والتكمي  بقولي من كيد مختمم يو الاي زاد محاسنلا بل ة وكما 

اكر براتة الطوب واي براتة ما در ول من طوب إن لم دمرح اوم دحدت  إلدى الكودم 
معيددار ويددو دن يدداا النددوة مددن مسددتخر ا  الشدديخ تددز الدددين الزن دداني اددي كتدداب ال

يووح الطالب بالطوب ب لفداظ تابدة ملابدة منقحدة مقترندة بتعظديم الممددوح خاليدة مدن 
األحاف والتمريل بد  يشدعر بمدا ادي الدنف  دون كشدفص كقدو  دبدي الطيدب المتنبدي 
وادي الدنف  حا ددا  وايد  اطانددة سدكوتي بيدان تنددديا وخطداب والفددرق بدين براتددة 

يقدر معنى من المعاني ثدم يددم  غرحدص حدمنص  الطوب وبين اأدماج دن اأدماج دن
ويددويم دنددص لددم يقمدددل ويدداا مقمددور توددى الطوددب اقددط ويددو ديحددا اددرق بينددص وبددين 
الكناية وبي  الشيخ مفي الدين قولص وقد توم  بما اي النف  مدن درب ودند  دكدرم 
من اكري لص بفمي والعميان ما نظموا ياا النوة اي بديعيتلم وبي  الشيخ تز الددين 
الموموي رحمص هللا قولص براتة بان ايلا منتلى طوبي ودن  دكرم مدن نطدق بد  ولدم 

 وبي  بديعيتي واي براتة ما در ول من طوب إن لم دمرح اوم دحت  إلى الكوم
اكر العقدد قدد مدل تقدد بيداني ادي مناقبدص وإن مندص لسدحرا غيدر سدحريم العقدد حدد 

ومن شرابط العقد دن يؤخا المنثدور  الح  ألن العقد نظم المنثور والح  نثر المنظوم
ب موة لفظص دو بمعظمص ايزيد الناظم ايص وينقص ليددخ  ادي وزن الشدعر ومتدى دخدا 
بع  معنى المنثور دون لفظص كان الد  نوتدا مدن دندواة السدرقا  و  يسدمى تقددا 

الطدرق التدي قددمنايا كدان  إ  إاا دخا الناظم المنثور برمتص وإن غير منص طريقدا مدن
بقي منص دكثر من الممير بحيث يعرف من البقية مورة ال مير كما اع  دبو تمدام المت

اي ك م تزه بدص اأمدام تودي بدن دبدي طالدب كدرم هللا و لدص األشدعث بدن قدي  ادي 
ولدل ويو إن مبر  مدبر األحدرار وإ  سدوو  سدوو البلدابم اعقددل دبدو تمدام شدعرا 

تود  المدقثم دتمدبر لوبودوه  اقا  وقا  توي ادي التعدازي ألشدعث وخداف تويدص بعد 
تزات وحسبة اتؤ ر دم تسوو سوو البلابم وبي  الشيخ مفي الدين قولدص مدا شدب مدن 
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خموتي حرمي ومن دموي سوه مديح  ادي شديبي وادي يرمدي المقمدود ادي يداا 
البي  من العقد قو  النبي يشيب ابن آدم ويشب ايص خموتان الحدرص وطدو  األمد  

 ة اي بديعيتلم وبي  الشيخ تز الدين اي بديعيتص قولصوالعميان ما نظموا ياا النو
تقدد اليقدين مدد تي والسد م توددى محمدد دابمددا مندي بد  سدد م قود  دمددا الشديخ مددفي 
الدين ا ني لم دمادف اي بيتص من تقد الحدديث النبدوي محد  ولكدن اكدر ايدص حكايدة 

ة رحدي هللا حالص ودما الشيخ تز الدين غفر هللا لدص ا ندص اكدر ادي شدرحص دن المدحاب
تنلم قالوا يا رسدو  هللا قدد تومندا كيدف نسدوم تويد  اكيدف نمدوي تويد  اقدا  قولدوا 
الولم م  توى محمدد وتودى آ  محمدد كمدا مدوي  تودى إبدراييم وتودى آ  إبدراييم 
واي حديث آخر قولوا الولم م  توى محمد تبد  ورسول  النبي األمدي وتودى آلدص 

مدد ة توددي ومنددص قولددص تعددالى إن هللا وسددوم واددي الحددديث دكثددروا مددن ال ومددحبص
وم بكتص يموون توى النبي يا ديلا الاين امنوا مووا تويص وسوموا تسويما واكدر دندص 
تقد اةية والحديث ولم يظلر لي ح  ياا العقد اي دي موحر يدو مدن البيد  وبيد  
بديعيتي قد مل تقد بباني اي مناقبدص وإن مندص لسدحرا غيدر سدحريم العقدد يندا قولدص 

 ن من البيان لسحرا وهللا دتومإ
اكر المساواة تم  مساواة دنواة البدير بص لكدن يزيدد تودى مدا ادي بدديعلم يداا الندوة 
دتني المساواة مما ارتص قدامة من ابت ف الوفظ مر المعنى وشرحص ب ن قدا  يدو دن 

 ينقص تنص وياا من الب غة التي يكون الوفظ مساويا لومعنى بحيث   يزيد تويص و 
ومف بلدا بعد  الومداف بعد  البومدات اقدا  كد ن دلفاظدص قوالدب لمعانيدص ومعظدم 
آيا  الكتاب العزيز كال  واتوم دن الب غة قسمان إي از وإطناب والمساواة معتبدرة 
اي القسمين معا ا ما اأي از اكقولص تعالى ولكم اي القماص حيداة يدا دولدي األلبداب 

ومن قت  مظووما اقدد  عوندا لوليدص سدوطانا اد   واأطناب اي ياا المعنى كقولص تعالى
يسرف اي القت  وقا  سبحانص وتعالى اي قسم اأي از من غير ياا المعنى خا العفو 
ودمر بالعرف ودتر  تن ال دايوين وقدا  تدز مدن قابد  ادي اأطنداب إن هللا يد مر 

  دن اأطناب بالعد  واأحسان ا ية و  بد من اأتيان بلاا الفم  لب  يتويم المت م
  يومددف بالمسدداواة ومددن الشددوايد توددى المسدداواة قددو  امددرهت القددي  ادد ن تكتمددوا 
الدددات   نخفددص وإن تبعثددوا الحددرب   نقعددد وإن تقتوونددا نقددتوكم وإن تقمدددوا الددام   

 نقمد
وقو  زييدر وملمدا تكدن تندد امدرهت مدن خويقدة وإن خاللدا تخفدى تودى الندا  تعودم 

يدام مدا كند   داي  وي تيد  باألخبدار مدن لدم تدزود وبيد  وقو  طرادة سدتبدي لد  األ
الشيخ مدفي الددين الحودي ادي بديعيتدص قولدص وقدد مددح  بمدا تدم البددير بدص مدر حسدن 
مفتتل منص ومختتم والعميان ما نظموا ياا النوة اي بديعيتلم وبي  الشديخ تدز الددين 

يدل ادي ندون الموموي اي بديعيتص قولص خط  مساواة معنال ومورتص اي الحسن شا
والقوم وبي  بديعيتي اي المساواة قولي تم  مساواة دنواة البددير بدص لكدن يزيدد تودى 

 ما اي بديعلم
اكددر حسددن الختددام حسددن ابتدددابي بددص در ددو الددتخوص مددن نددار ال حدديم ويدداا حسددن 
مختتمي ياا النوة اكر ابن دبي األمبر دنص من مسدتخر اتص ويدو مو دود ادي كتدب 

ا ن التيفاشي سمال حسن المقطر وسمال ابن دبي األمبر حسدن غيرل بمير ياا ا سم 
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الخاتمة وياا النوة الداي ي دب تودى النداظم والنداثر دن ي عد ل خاتمدة لك ملمدا مدر 
دنلما   بد دن يحسنا ايص غاية اأحسان ا نص آخدر مدا يبقدى ادي األسدماة وربمدا حفدظ 

توددى غيددرل وغايددة مددن دون سددابر الكدد م اددي غالددب األحددوا  ادد  يحسددن السددكو  
المايا  اي ال  مقداطر الكتداب العزيدز ادي خدواتم السدور الكريمدة امدن المع دز ادي 
ال  قولص تعالى إاا زلزل  األر  زلزاللا ودخر   األر  دثقاللدا وقدا  اأنسدان 
ما للا يومبا تحددث دخباريدا بد ن ربد  دوحدى للدا يومبدا يمددر الندا  دشدتاتا ليدروا 

ارة خيدرا يدرل ومدن يعمد  مثقدا  ارة شدرا يدرل دنظدر ديلدا دتماللم امن يعم  مثقا  
المتدبر يال الب غة المع زة ا ن السورة الكريمة بدب  بد يوا  يدوم القيامدة وختمد  
بقولص تعالى امن يعمد  مثقدا  ارة خيدرا يدرل ومدن يعمد  مثقدا  ارة شدرا يدرل ومثودص 

وماحبتص وبنيدص لكد  قولص تعالى اي سورة تب  يوم يفر المرت من دخيص ودمص ودبيص 
امرهت منلم يومبا ش ن يمنيص و ول يومبا مسدفرة حداحكة مستبشدرة وو دول يومبدا 

 تويلا غبرة تريقلا قترة دولب  يم الكفرة الف رة ومن ال  قولص تعالى وتره
الم بكددة حددااين مددن حددو  العددرف يسددبحون بحمددد ربلددم وقحددي بيددنلم بددالحق وقيدد  

دمير المؤمنين تودي بدن دبدي طالدب كدرم هللا و لدص الحمد ا رب العالمين ومن ك م 
ويو المقدم اي انون الب غة توى بومات البدو والححر ادي ختدام  دواب كتداب كتدب 
بص إلى معاوية ثم اكر  دن لي  لي وألمحابي تند  إ  السيف اوقد دحدحك  بعدد 

رية استعبار وإني مرق  إلي  ب حف  من الملا رين واألنمار وقد محبتلم ارية بد
وسدديوف ياشددمية ترادد  مواقددر نمدداللا اددي دخيدد  وخالدد  و ددد  ومددا يددي مددن 
الظالمين ببعيد ود معوا بعد ال  تودى دن اوامد  المقامدا  يقدوم غالبلدا مقدام المثد  
السابر وحسن خواتملدا تعقدد تويدص الخنامدر وقدد تدن لدي دن دورد يندا مقامدة كامودة 

قمد الاي  دنل إليدص الحريدري تدرف ا اا نظر المت م  إلى براتة استل للا والم ال
مقدار حسن الختام الاي تم  بدص الفابددة وحسدن السدكو  تويدص وقدد اختدر  المقامدة 
الثالثة تشرة ويي الزورابية ألنص ثب  تن القاحي الفاح  دندص شدرة ادي معارحدة 

إلدى امد  يدال  المقاما  وتدار  منلدا كد  امد  بفمد  دحسدن بدص إلدى دن ومد 
دنبددص تويددص اددي موحددعص والمقامددة الموتددود ب يراديددا يددو قولددص المقامددة الدداي سددي تي و

حكى الحرث بن يمام قا  ندو  بحواحي الزورات مر مشيخة من الشعرات   يعوق 
للم مبار بمبار و  ي ري معلم ممار اي محمار ا احنا اي حديث يفحل األزيدار 

ر لمحنددا إلددى دن نمددفنا النلددار اومددا غددا  در األاكددار ومددب  النفددو  إلددى األوكددا
ت وزا تقب  من البعد وتححر إححار ال رد وقد استتو  مبية دنحف من المماز  
ودحعف من ال واز  اما كداب  إا ردتندا دن ترتندا حتدى إاا مدا ححدرتنا قالد  حيدا 
هللا المعددارف وإن لددم يكددن معددارف اتومددوا يددا مددا  ا مدد  وثمددا  األرامدد  دنددي مددن 

الاي ت ز الفاح  تنص يدو لدم يدز  ديودي سروا  القباب  وسريا  العقاب  والفم  
وبعوي يحوون المدر ويسيرون القوب ويمطون الظلر ويولون اليد اوما درده الدير 

 األتحاد وا ر
بال وارح األكباد وانقوب ظلرا لبطن نبا الناظر و فا الحا ب وايب  العدين ونفدد  

و  نداب قودد   الراحدة ومدود الزندد وويد  اليمدين وباند  المرااددق ولدم يبدق لندا ثنيدة
وياا الفم  الداي دح دم القاحدي تدن معارحدتص قود  ادي معندال وكتبد  إلدى سديدنا 
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قاحي القحاة مدر الدين بن اةدمي نور هللا حريحص رسدالة م سددل مشدتموة تودى 
ال   يدل راتي  ايلا النظير أل   المدر من الرد  إلى القدم ولم دخرج ايلا تدن 

نظيرل والتزم  ايلا السد ر الداي ادر الحريدري حسن الختام الاي ما ختم  رسالة ب
منص اي اموص وقد تن لي دن دثب  الرسدالة يندا بكماللدا ودر در إلدى مدا كندا ايدص مدن 
حسددن الختددام اددي المقامددة الحريريددة والرسددالة يددي يقبدد  درحددا بددالع  قددد ت سددد  
ب رواح دي  العوم روحة مشتلى ويب  ب نفدا  العودوم قبوللدا و  زا  مددر الددين 
منشرحا بلا وينلى دن المدر رد  العودوم وكدم لدص مدن ادرق دق تودى األالدام ويدو 
كالمرة اي  بال األيام   زا  الم د لص حا يا مقروندا بسدعدل الشدام  و  بدرح بعومدص 
تينا لو ول المساب  هللف ديداب معانيص التي يي دسدحر مدن تيدون المدز ن ودمحدى 

احدابوص التدي يدي تاطفدة تودى و ندا   السيوف إاا برز  من األ فان ودمداغ من
الو ود ألنلا كالعوار  الماطرة وكم دنس  تند اكرل من سالفة وكم للا ادي قودوب 
األتدات من خدود ونده  ودل الاي إاا  اتل الشارب و د تندل شفال وح وة نظمدص 
الدداي دنسددانا اكددر العددايب وثنايددال وتنددق مكارمددص التددي دلفدد  مددن البدددير ا لتفددا  

ص التدي غدد  تودى خدد الددير شداما  حتدى تبددل  سديباتص حسدنا  كدف تندا ودوماا
تعب الفقر بكرم راحتص المتزايد من غيدر دن يقدا  لدص سداتد وشدلدنا بد ن دياديدص بحدر 
يفي  بمنابعص ا شار الني  إلى قبو  يال الشلادة ب مدابعص هللف ندده يميندص الداي لدم 

ص قوب الني  و لد دن يوايص بالباة يز  المموو  بص اي ب د الشام مكفى وكم اا  من
والاراة اما واي  بو  توى محبتص القووب امار حبص ظايرا ادي كد  بداطن وحند  
إليدص ال دوارح لمدا سدار  مناقبدص إلدى كد   اندب احركد  كد  سداكن ورادر الممودو  
ددتيتص التي يي إن شات هللا تعدالى نعديم لوبددن الكدريم واتتددا  الوطيدف الد  المدزاج 

لتي يي كالمناطق توى خمور الحسان وبلا لك  قودب ابتلداج ولكدن تثاقود  ودثنيتص ا
تويص درداف النوه ودسكن  اي وسط لبص ال وه وقدل ا نقطاة بسيفص الداي زاد ادي 

 حدل ولكن  ار اي قدل ولو حمر المموو 
مددا سدداق إليددص البعددد مددن ا شددتياق إلددى تقبيدد  األقدددام لددم تسددعص قابمددص ويددو يعددد القوددب 

ولكن كما اكر كعب تن مواتيد ترقوب انس   هللا حسن الخاتمة ر ر إلدى بالمبر 
ما كنا ايص مدن تكمودة المقامدة الحريريدة والتنبيدص تودى حسدن ختاملدا قدا  بعدد الفمد  
الم سددد الدداي اخددرل ولددم يبددق لنددا ثنيددة و  ندداب امددا اغبددر العدديف األخحددر وازور 

ود حتدى رثدى لدي العددو المحبوب األمفر اسود يدومي األبدي  وابدي  ادودي األسد
األزرق احبدداا المددو  األحمددر وتوددوه مددن تددرون تينددص اددرارل وتر مانددص امددفرارل 
قمددوه بميددة دحددديم ثددردل وقمدداره دمنيتددص بددردل وكندد  آليدد  دن   دبددا  الحددر إ  
لوحر ولو دني م  من الحر وقد نا تني القرونص ب ن تو دد تنددكم المعوندص وآانتندي 

ير الحبات انحر هللا امرد دبر قسدمي ومددق توسدمي ونظدر اراسة الحوبات ب نكم يناب
إلي بعين يقايلا ال مود ويقدايلا ال دود قدا  الحدرث بدن يمدام المندا لبراتدة تبارتلدا 
ومول استعارتلا وقونا للا قد اتن ك م  اكيف إلحام  اقال  يف ر المخر و  اخدر 

يددنكم دو  شددعاري ثددم اقونددا للددا إن  عوتنددا مددن رواتدد  لددم نبخدد  بمواسددات  اقالدد  ألر
ألورينكم دشعاري ا برز  ردن درة دري  وبرز  برزة ت وز دردبي  ودنش   
تقو  دشكو إلى هللا اشتكات المري   ور الزمدان المعتددي البمدي  يدا قدوم إندي مدن 
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دنا  غنوا ديدرا و فدن الددير تدنلم غحدي  اخداريم لدي  لدص داادر ومديتلم بدين 
توز  اي السدنة الشدلبات روحدا دريد  تشدب الوره مستفي  كانوا إاا ما ن عة د

لوسارين نيرانلم ويطعمون الحيف لحما غري  ما با   ار للدم سداغبا و  لدروة 
قددا  حددا  ال ددري  اميحدد  مددنلم مددروف الددرده بحددار  ددود لددم دخولددا تمددي  
ودودت  منلم بطون الثره دسد التحامي ودساة المري  امحموي بعد المطايدا المطدا 

الححي  واارخي ما ت توي تشتكي بؤسا لص اي ك  يوم ومي   وموطني بعد اليفاة
إاا دتا القان  ادي ليودص مدو ل ندادول بددمر يفدي  يدا رازق النعداب ادي تشدص و دابر 

 العظم الكسير الملي 
دتل لنا الولم مدن ترحدص مدن دند  الودؤم نقدي رحدي  يطفدىت ندار ال دوة تندا ولدو 

م ويمنم الشدكر الطويد  العدري  بماقة من  ازر دو مخي  ال  اتى يكشف ما نابل
اوالاي تعنو النوامي لص يوم و ول ال مر سود وبي  لو يم لم تبد لي مدفحة و  
تمدددي  لدددنظم القددري  قدددا  الددراوي ادددوهللا لقددد مددددت  ب بياتلددا دتشدددار القودددوب 
واستخر   خبايا ال يوب حتى ماحلا من دينص ا متياح وارتاح لراديا من لدم تخودص 

وتم  يبلدا تبددرا ودو يدا كد  مندا بددرا تولد  يتوويدا األمداغر واويددا يرتداح اومدا ااعد
بالشكر ااغر ااشردب  ال ماتة بعد ممريا إلى سبريا لتبوو مواقدر بريدا اكفود  للدم 
باستنباط السر المرموز ونلحد  دقفدو دثدر الع دوز حتدى انتلد  إلدى سدوق ممتمدة 

بية األغمار ثم تا د  باألنام مختمة بالرخام اانممس  اي الممار ودموس  من الم
بخوو با  إلى مس د خا  ا ماط  ال وباب ونح  النقاب ودنا دلمحلدا مدن خمداص 
الباب ودرقب ما ستبدي من الع اب اوما انسر  ديبة الخفر ردي  محيا دبي زيدد قدد 
سفر المم  ب ن دي م تويص ألتنفص توى ما د ره إليص ااستوقى استوقات المتمردين ثم 

ين وانددار ينشدد يدا ليد  شدعري دديدري دحداط تومدا بقددري ويد  رار تقيرة الممرد
دره كنص غوري اي الخدة دم لي  يددري كدم قدد قمدر  بنيدص بحيوتدي وبمكدري وكدم 
برز  بعرف تويلم وبنكدر دمدطاد قومدا بدوتظ واخدرين بشدعر واسدتفز بخد  تقد  
وتقدد  بخمددر وتددارة دنددا مددخر وتددارة دخدد  مددخر ولددو سددوك  سددبي  م لواددة طددو  

لخاب قدحي وقدحي ودام تسري وخسري اقد  لمدن  م يداا تداري اددون   تمري
تاري قا  الحرث بن يمام اوما ظلر  توى  ويدة دمدرل وبديعدة دمدرل ومدا زخدرف 

 اي
شعرل من تارل توم  دن شيطانص المريد   يسمر التفنيد و  يفع  إ  ما يريد اثني  

لحديعة ال دوابز وتعايددوا تودى  إلى دمحابي تناني ودبثثتلم ما دثبتص تياني او موا
محرمة الع ابز قو  قد توم  ديلا المت م  دن يال المقامة البديعة بني  توى تريا  
يال الع وز وما زخراتص من الباط  اي نظملا ونثريا الاي خوب ك  منلمدا القودوب 
وسوب تقو  السامعين إلى دن بالموا اي إكراملا اومدا كشدف للدم المطدات تدن  ميدر 

تددص وتحققددوا دنددص بنددي توددى الباطدد  كاندد  الخاتمددة او مددوا لحدديعة ال ددوابز مددا نمق
وتعايددوا توددى محرمدة الع ددابز واأللفداظ المحتا ددة إلددى الحد  اددي يدال المقامددة يددي 
قولددص ندددو  دي ححددر  النددادي وال ددواز  اددراخ الحمددام واحددديا  ددوز  وترتنددا 

يدة مدن المعرادة وثمدا  قمدتنا يقا  ترال واتترال والمعارف الو ول والمعارف الثان
القدددوم مدددن يقدددو  بددد مريم وسدددروا  القبابددد  السدددرو ويدددو السدددخات والمدددرودة واحدددد 
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السروا  سراة   ي دوز دن يكدون سدراة بالحدم وسدريا   مدر سدرية ويدي العقيودة 
السخية والقوب ينا قوب العسدكر ويمطدون الظلدر دي يحمودون المنقطدر ويولدون اليدد 

 مدددر تحدددد ويدددو مدددا يمسددد  الشددديت ويقويدددص  دي النعمدددة ودرده ديوددد  واألتحددداد
وال ددوارح ينددا األتحددات التددي ت ددرح وقولددص وانقوددب ظلددرا لددبطن المددراد بددص تكدد  
الحددا  ونبددا ارتفددر والحا ددب مدداحب األميددر ومددود الزنددد دي لددم يددور وويدد  دي 
حعف  واليمين القوة والثنية الناقة التي للا ستة دتوام والناب المسدنة واغبدر العديف 

ازور مدددا  والمحبدددوب األمدددفر يدددو الددددينار وادددودي مددددغي والمدددو  دي تكددددر و
األحمر كناية تن الفقر والعدو األزرق الشديد العداوة واألم  ايص العطف وبص اسر 
قولص تعالى ونحشر الم رمين يومبا زرقا دي تطاشا وتووه تابعي وتينص ادرارل دي 

دي تيانص وقماره دمدرل  تيانص يمني  تن اختبارل واي المث  إن ال واد تينص ارارة
دي آخددر دمددرل وآليدد  دي حوفدد  ودبددا  الحددر دي الو ددص والقرونددة الددنف  والحوبددات 
النف  ديحا ونحر بمعنى حسن ويقايلا يوقي ايلا القداه وال مدود اأمسدا  ويقدايلا 
ال ود يخرج تنلدا القداه والحامد  بمعندى نظمد  الشدعر والشدعار الثدوب الداي يودي 

 ص والردن الكم ودردبي  من دسمات الدايية والسنة الشلباتال سد والدثار ما اوق
الم دبة وتشدب توقدد وغدري  طدري وسداغب  دابر وال دري  الممدص واألسداة 
األطبات والمطايا اأب  والمطا الظلر واليفاة الت  المشدرف والححدي  القدرار مدن 

ادق األر  ت توي تتر  والنعاب ارخ المراب والملي  الاي كسر بعد  بر ودتدل و
ورحي  ممسو  وبماقة دي ب رتة ودتشار القووب دي قطر القودوب وحتدى ماحلدا 
مدددن ديندددص ا متيددداح دي دتطايدددا مدددن تادتدددص يعطدددي وااعدددوتم امدددت  واددداغر مفتدددوح 
ااشدردب  تطوعد  وسدبريا اختباريدا واسدتنباط اسدتخراج والمرمدوز المدبلم والممددار 

باتدتص ويو الردات ونحد  الزحام واألغمار البوص وتا   تطف  ودماط  ال وباب 
 رد  وخماص  مر خمامة ويو الثقب اي الباب وكال  المير وادي الحدديث 
من نظر إلى قوم من مير باب اقب  تينص وانسدر  انكشدف  والخفدر الحيدات وسدفر 
انكشف ودسفر دحات ود ره قمد واستوقى رقد توى ظلرل ورار ر   توى ر   

كندص غدوري حقيقدة دمدري والخد  والخمدر والممردين المطدربين والعقيدرة المدو  و
ينددا كنايتددان تددن الخيددر والشددر وقدددحي سددلمي وقدددحي اسددتخرا ي دمددرل الع يددب 
والمريددد العدداتي والمددرادة العتددو و مددوا دي سددكتوا آل تفسددير األلفدداظ المحتا ددة إلددى 
البيان من يال المقامدة ومدن مدناتا  القاحدي الفاحد  ادي حسدن الخدواتم قولدص ادي 

لة كتددب بلددا إلددى الددديوان العزيددز الخويفددي ويددو   برحدد  راياتددص حسددن خاتمددة رسددا
السود سويدا  قووب العساكر ود نحدة الددتات المحودق إلدى السدمات مدن دادق المندابر 
ومثوص قولص   برح  األقدار لص  نودا وال ديددان يسدوقان إليدص ادي دياملمدا ولياليلمدا 

ب اللاطودة إلدى األمكندة ال ددوب إمات وتبيددا ومثودص قولدص وهللا تعدالى يدردل رد السدح
والممفرة الشاموة إلى مواقر الانوب والمسرة إلى مسدتقريا مدن مطدالر القودوب ومدن 
ال  قولدص ادي ختدام  دواب كتداب نامدري و  زا  كالبدا لغسد م بسديفص الداي  فندص 

 ك فنص ساير و  دخوى هللا منص الدين بقوة منص و  نامر
المكاتبا  بوقابص كما دغنى تن بقية الخوق ببقابص ومن  ومنص قولص وهللا تعالى يمني تن

ال  قو  الع مة الشلاب محمود اي ختام رسالة وهللا تعالى ي ع  اةما  منوطة بدص 
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وقد اع  وي عوص كلفا ل وليات وقدد  عد  ومدرة ابدن المداحب دمدين الددين مرزمدا 
الددين ادي ويو من دمدناف الطيدر ال ويد  ومدن طيدور الوا دب وسد   الشديخ  مدا  

إنشات مطالعة إلى الححرة الشريفة المقدسة الخويفية يس   ايلدا القبدو  ايمدا مدرتص 
من الوا ب ا نش  الشيخ  ما  الدين ابن نباتدة رسدالة بديعدة ادي يداا المعندى وحسدن 
ختاملا دبدة ويو وهللا المسؤو  سبحانص دن يمتر المموو  اي و ت المواقف المقدسدة 

ص با نتمددات إاا دلزمتددص الددنيا طددابرل اددي يديدص ودلزمتددص اةخددرة باتبداة طرقددص ودن ينفعد
طابرل اي تنقص ومن ال  حسن ختام العلد الاي دنش ة القاحي محيي الددين بدن تبدد 
الظدداير تددن السددوطان المودد  المنمددور سدديف الدددين قدد وون لولدددل المودد  األشددرف 

ن إمامددا ولومعتدددين مدد ح الدددين خويدد  ويددو وهللا تعددالى ي عدد  اسددتخ اص يدداا لومتقددي
انفماما ويطفىت بمدات سديواص ندار كد  حطدب حتدى تمدبل كمدا دمدبح  ندار سدميص 
بددردا وسدد ما ومددن الدد  حسددن ختددام رسددالتي التددي تقدددم اكريددا اددي بدداب ا قتبددا  
المشددتموة توددى الكابنددة التددي قدددريا هللا تعددالى توددى دمشددق المحروسددة مددن الحريددق 

وقد ود يومص لو تبد  باألم  ولم يسوم لص اي وغيرل ويو اوم  المموو  إلى الب د 
وقعدة الحدرب غيدر الفدر  والدنف  ا تدداا هللا مو ندا وبد دل مدن يدال القيامدة القابمددة 
وبددل اي الدنيا ببراتة األمن واي اةخرة بحسن الخاتمة ومن دبدة األمثوة التي لي  

ايا كثيدرة ولكدن   للا مثا  اي حسن الختام قولي اي تقويد باأشدارة الشدريفة والومد
يلده تمر إلى ي ر ا ننا إلى مشورتص دحوج من المبتدا إلى الخبر وهللا تعدالى يديمدص 
ركنا للاا البي  الشريف الاي تطوف النا  حولدص ويسدعى إليدص و  بدرح ك مدص ادي 
المشدورة لفظددا ومعنددى تددتم الفابددة بددص ويحسددن السددكو  تويدص وقودد  اددي خاتمددة تقويددد 

اشر ال  توماؤنا دنص من تقرب إلى هللا بخدمة بيوتص اقد اداز و  بدد بنظر الكسوة اويب
 دن يمير لديبا ة ياا البي  بحسن توشيحص دار الطراز اقط

دسدعدل هللا وظلددر لدص اددي توشدديل يداا البيدد  نظدم مفيددد و  ينكددر حسدن يدداا التوشدديل 
ام شدعارل و  لوقاحي السعيد وهللا تعالى يكرم مثوال اي اةخرة بتشييد ياا البي  وقي

زالد  دنامدد  بددرل تتخددتم بخددواتيم الخيددر وتنقد  دحاديددث المحاسددن بفمددلا اددي دخبددارل 
ومثوص قولي اي تقريظ كتبتص ألقحى القحاة ولي الددين القرشدي تودى كتابدص المسدمى 
بعمدة المناس  ويو وهللا تعالى يزيد مناتة ياا النس  بل ة توى ك  نداظم وي عودص 

ة مددن دحسددن الخددواتم وتقدددم لددي بالددديار الممددرية بشددارة ألتمالددص المددالحة المقبولدد
بوحر المقر األشرف سيدي موسى ولد المقام الشريف المؤيدي سدقى هللا مدن غيدث 
الرحمة ثرال من رد  القوم بالححرة الشريفة  دات  نسدي  وحدديا وواسدطة تقدديا 
منلددا حمودد  بددص دمددص ودبرزتددص كشددم  الحمدد  بل ددة ونددورا ودمددبل اددؤاد دم موسددى 

ارغددا ولكددن مدد  الدددنيا سددرورا وتو لدد  بعددد الدد  التدداريخ إلددى ثمددر ا سددكندرية ا
المحروسة اي ملدم شدريف ادورد تودى نابدب الثمدر المحدرو  بشدارة شدريفة بمولدد 
سيدي المقر األشرف النامري محمد ولد المقام الشريف المؤيدي ندور هللا حدريحص 

 دات تنددي وسد لني ال دواب اركب نابب السوطنة الشريفة بالثمر المحرو  إلدى دن 
اكتب  تلنبة بديعة وحسن ختاملا دبددة منلدا ويدو دكدرم بلدا مدحيفة محمديدة دمسدى 
بلا ك  قوب م نوسا وتو  مسرتلا من تقدم قبولا من المحف األولى محف إبراييم 
وموسددى االحمددد ا توددى تددواتر يددال التلدداني التددي دتلددم بلددا كدد  حدداد ودن ددد وتمدد  
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سدددى ومحمدددد وهللا تعدددالى يومددد  دحاديدددث التلددداني المؤيديدددة بركتلدددا بددد براييم ومو
ليتسوس  كد  حدديث بمسدندل و  برحد  الخدواطر الشدريفة مسدرورة بمحمدد وحديثدص 
ومولدددل ومددن الدد  قددولي اددي ختددام تقويددد قاحددي القحدداة ولددي الدددين العددوااي بقحددات 

ق لدص دتندة قحاة الشااعية بالديار الممرية والممال  اأس مية ويدو وهللا تعدالى يطود
ا قبا  وينيوص من نعمص ما   يخطر قب  وقوتص ببا  ويحوي بص  يد الدير وقدد تحودى 
بعدما ايب رونقص وزا  وكما دحسدن لدص ادي البدايدة دن يحسدن إليدص ادي النلايدة حتدى 

القحداة دبدي البقدات  يقو  الحمد ا توى ك  حا  ومثوص اي الحسدن ختدام تقويدد قاحدي
ني ويو وهللا يرار توم تومص توى ك  غاد ورابدل وي عد  كد  توم الدين مالل البوقي

 من تموص وحكمص واسمص الكريم مالحا اي مالل اي مالل
وقد تن لي دن دختم ما تقدم لي من األمثوة اي حسن الخواتم بختام كتاب المسد  مدن 
دقدد  تبيدددل ويددود منثددور الدددر دن ينددتظم اددي سددو  تقددودل والدد  دنددي كتبدد  لومقددر 

لفتحي اتل هللا ماحب دواوين اأنشات الشريف بالممال  ا س مية كدان المرحومي ا
توى لسان قاحي القحاة شرف الدين مسعود الشااعي ودتيدان طدرابو  المحروسدة 

ومووا إلى الديار الممرية اي البحر قسرا ممدا تداينول مدن ديدوا  تود  المحندة  وقد
ة وحسدن الختدام ادي القمدة المشلورة التي قدريا هللا تعالى توى طرابو  المحروسد

الماكورة قولي والقوم يا نظام المود  قدد ديملدم مدن لدم يفدرق بدين التحويد  والتحدريم 
إلى دن مرحوا بدالط ق ووقعدوا ادي التمدابن وشدم  المندااقون ومنعدوا ادي ال معدة 
المف ومس  ارقتلم الممتحنة اي الحشر ولم يسمر للم م ادلة لمدا ازتدوا بالحديدد 

ة ولكن من الرحمن وطور قمدر األمدن و حظلدم ن دم السدعد ومدعدوا اي يال الواقع
طددور الن دداة وكفكفددوا ااريددا  الدددموة وطددرد  تددنلم العددداة إلددى قدداف لمددا دخوددوا 
ح را  ممر وحظوا من مو نا السوطان بعد سدد المداايب بدالفتل قود  يداا الختدام 

رية امن الم يددين ايلدا  عوتص خاتمة ل مثوة المنثورة اي ياا الباب ودما األمثوة الشع
دبو نوا  حيث قا  اي خاتمة قميدة مدح بلا الخميب وإني  دير إا بومت  بالمنى 
ودن  بما دمود  مند   ددير اد ن تدولني مند  ال ميد  ا يودص وإ  اد ني تداار وشدكور 
ومنص قو  دبي تمام معتارا اي اخر قميدة ا ن ي  انب تن دو تد  يفدوة تودى خطد  

منص قو  دبي الطيب اي ختام قميدة ا  حطد  لد  اللي دات مني اعاري توى تمد و
سر ا و  ااق  ل  الدنيا اراقا وقا  دبو الع ت من ختام قميدة و  تدزا  بد  الددنيا 

 ممتعة باة  والحا  والعويات والعمر
وقددو  األر دداني اددي ختددام قمدديدة بقيدد  و  دبقددى لدد  الدددير كاشددحا ا ندد  اددي يدداا 

والممال  معمم و ود  طوق والبرية  يد وقو  ابن نبيص الزمان اريد ت   سوار 
اي ختام قميدة دشراية دمتم بني ديوب اي نعمة ت دوز ادي التخويدد حدد الزمدان وهللا 
  زلتم موو  الوره شرقا وغربا وتودى الحدمان وقدا  شديخ شديوخ حمداة ادي ختدام 

خدره و  مديل مظفري ا  زل  اا مو   ديدد مؤيدد تددين لد  الددنيا وتمدفو لد  األ
زا  ل يام طو  توى الوره وما الطو  إ  دن يطي  ل  العمرا وقا  ابن سنا المود  
اددي ختددام مددديل تددادلي بقيدد  حتددى يقددو  النددا  قاطبددة يدداا دبددو إليددا  دو يدداا دبددو 
الخحددر وقددا  الشدديخ  مددا  الدددين بددن نباتددة رحمددص هللا اددي ختددام مددديل مؤيدددي اددابق 

البا  ظاير األنبات يتمنى تددو  العديف حتدى دتمندى تالي المقام داني العطايا قاير 
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لص امتداد البقات وقا  الشيخ بريان الددين القيراطدي رحمدص هللا تعدالى ادي ختدام مدديل 
نبوي يا إمام اللده تويد  مد ة وسد م ادي المدبل ثدم العشدات مدا مدبا ادي دمداب  

ن الدوردي قوب مب اكر الموتقى توى المفرات ومثوص قو  الشيخ زين الدين تمر ب
اي ختام قميد نبوي موى توي  هللا يدا خيدر الدوره مدا ندار ندور مدن حدريح  ادي 
الد ى ومثولما قولي اي ختام مديل نبوي ولكن مس  ياا الختام دحوة من ختاملما 

 اي المديل النبوي ويو
تسى وقفة دو قعدة  بن ح ة توى بابكم يسعى بلدا ويدو محدرم اقدد  دات يشدكو مدن 

ر  اددي يددوم الشددفاتة دتظددم وقددد نالددص اددي تنفددوان شددبابص يمددوم انددوب تعاظمدد  وقددد
وسدديف اللددم لوظلددر يقمددم وتارحددص قددد شدداب اددي زمددن المددبا تسددى بدد  مددن اا 
العار  المعب يسوم ايا وردنا المااي طيور قووبنا توي  إاا ما نابلا الحيم حدوم 

مسد  وقو  بعددل ادي حسدن الختدام تويد  سد م نشدرل كومدا بددا بدص يتمدالى الطيدب وال
يختم وبي  الشيخ مفي الدين اي حسن الختدام يدو اد ن سدعد  امددحي ايد  مو بدص 

  داي دبدا  وإن شقي  اانبي مو ب النقم وبي  العميان ايص يو لكن وإن طا  مدحي
اا عد  العددار واأقددرار مختتمددي وبيد  الشدديخ تددز الدددين المومدوي قولددص اا عدد  لددص 

تم وبيد  العميدان ادي حسدن الختدام مخوما من قبل زلتدص ادي حسدن مفتدتل مندص ومختد
دبدددة مددن بيدد  الشدديخ مددفي الدددين الحوددي اددي حسددن ختامددص ومو ددب الدد  التوريددة 
بتسمية النوة وتمكدين القاايدة ادي آخدر البيد  وبيد  الشديخ تدز الددين دبددة مدن بيد  
العميان إا ايص الترشيل بداكر الدتخوص وا اتتداح والمختدتم ولوكدن ااتدص الترتيدب ا ندص 

تخوص توى ا اتتاح وبي  بدديعيتي حسدن ابتددابي بدص در دو الدتخوص مدن قدم اكر ال
نار ال حيم وياا حسن مختتمي ياا البي  العامر بمدح النبي ختامص مس  لكونص  ات 
خاتمة لما ومو  إليص القدرة من األوماف النبوية وا تمر ايص حسن ا بتدات موره 

قا  الشيخ تدز الددين ادي بيتدص بص مر حسن التخوص وحسن الختام توى الترتيب ولو 
 بحسن مبتدد ساتدتص التورية بتسمية النوة الاي يو حسن ا بتدات

قا  المؤلف رحمص هللا تعالى ياا الممنف المبار  دتني البديعيدة وشدرحلا إاا موكدص 
مت دب شرا  نفسص تن النظر اي غيرل مدن تدااكراةداب اد ني مدا تركد  نوتدا مدن 

ندان القودم ادي ميدادين الطدرو  مسدتطردا إلدى اسدتيعاب مدا دنواة البدير إ  دطوق  ت
وقر من  يدل ورديبص ونمب  ايدص البحدث بدين المقمدرين والم يددين بيدد دندي دقدو  
وباا المستعان إن العميان اختمروا  انبدا كبيدرا مدن البددير ومدا د دادوا الدنظم ايمدا 

لخ مص مدن التوريدة وقر اختياريم تويص والشيخ مفي الدين الحوي د اد اي المالب 
اي تسمية النوة ولكنص قمر اي مواحر نبل  تويلا ادي مظانلدا والشديخ تدز الددين 
رحمص هللا قمر اي غالب بديعيتدص  لتزامدص بتسدمية الندوة البدديعي ومراتداة التوريدة 
والبحدث مقدرر مدر كد  مدنلم ادي إ ادتددص وتقمديرل تندد إيدراد بيتدص تودى الد  النددوة 

اب ادي تقريدر حسدن ا بتددات وبراتدة ا سدتل   وادي الفدرق الوارد وقدد تقددم اأطند
بينلما ودورد  اي حسن التخوص ما وقر مدن غريبدص وبديعدص ومدا تقدرر مدن البحدث 

نظمص وما يتفرق بص شم  م دامير األدب وينسدى تدااكرل وقدد انتلد   مر المقمر اي
المت مد  و   الماية بحمد هللا إلى حسن الختام ودورد  ايص ما   خفي  محاسدنص تودى

حمص مدر كتاب ودنا دس   هللا سبحانص وتعالى حسن الخاتمدة ببركدة الممددوح تويدص 
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داح  الم ة ودتم السد م وقدد ارغد  مدن تد ليف يداا الكتداب ادي شدلر اي الح دة 
الحرام سنة س  وتشرين وثمانمابة وحسدبنا هللا ونعدم الوكيد  و  حدو  و  قدوة إ  

هللا وبحمدل سبحان هللا العظيم ودستمفر هللا العظيم ودتوب باا العوي العظيم وسبحان 
 إليص وموى هللا توى سيدنا محمد النبي األمي وتوى آلص ومحبص وسوم
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