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َمَقاَمُة الِعْيِد
َحَكــى َأُبــو الَفَرِج ِعْيُد ْبــُن َســِعْيٍد، َقــاْل: َأْدَرَكنِي ِهَلُل 
اْل)1(، َوَأَنــا فِي َمِدينَِة الَجــَلِل َوالَجَماْل، َعَلى َســاكِنَِها  َشــوَّ

ْحِب َواْلْل. َلِة َوَعَلى الصَّ َأْفَضُل الصَّ

ــُب ِمْن َحاِل َناِســَها فِي َشــْهرِ َرَمَضاْن )2(،  َوُكنْــُت َأَتَعجَّ
ْحـَمْن. َفَجَعُلوا ِمْن  ُروا َعْن َســاِق الِجدِّ فِي َطاَعِة الرَّ إِْذ َشـــمَّ
اْت، َوَمْوِسـًما لِلتََّساُبِق  َرَمَضاَن َمْيَداًنا لِلتَّنَاُفِس فِي َبثِّ الـَمَبـرَّ

اْت)3(. إَِلى َنثِّ الـَمَسـرَّ

َفِمْنُهــْم َمْن َبَذَل َماَلُه فِي ُمَســاَعَدِة الـَمَســاكِيْن، َوَواَســى 
بِـرِْفِدِه الـُمْحَتاِجيَن َواْلـَمْلُهوفِيْن.

َم َلـُهْم َما َلذَّ ِمَن  اْم)4(، َوَقدَّ وَّ َوِمْنُهْم َمْن َبذَّ فِــي َتْفطِيرِ الصُّ
َراِب َوالطََّعاْم. الشَّ

ـاْس، َوَجدَّ فِي  َوِمْنُهــْم َمــْن َحَبَس َنْفَســُه َعَلــى َتْعِليِم النَـّ
ُنوِب َواأْلَْدَناْس. َتـْحِذيرِِهْم ِمْن ُمَقاَرَفِة الذُّ
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ِولِــَذا ُقْلُت فِي َوْصــِف َحالِـِهــْم، َبْعَد الَّــِذي َعاَينُْت ِمْن 

َأْفَعالِـِهْم:

ــٍة ــَب ــْي ــَط بِ الــَقــاطِــنِــيــَن  َدرُّ  ـــِه  ـــلَّ لِ

اهَّللُ اْصَطَفاَهــا  َوَمــِن  الـُهــَدى  بَِلــِد 
ــٍد      ُمـَحمَّ النَّبِـــيِّ  َأْنَصــاِر  َأْحَفــاُد 

ـــَلِم اهَّللُ ـــسَّ ــِه َمـــَع ال ــْي ــَل ــى َع ــلَّ َص
َهــا ُكلِّ الـَمَراِضــْي  إَِلــى  َيَتَســاَبُقوَن 

ـــلَّ اهَّللُ ــِن َج ــَم ـــ ْح ــرَّ فِـــي َطـــاَعـــِة ال
ٍة َيْســَعْوَن فِــي َطَلــِب الِجنَــاِن بِـِهمَّ

اهَّللُ َذاَك  ُكــــلِّ  ـــي  فِ َوُيــِعــْيــنُــُهــْم 
َمْرَضاتِِه فِي  الَبْذَل  َيْسَتـْرِخُصوَن 

اهَّللُ لَِيـْرَضــى  َســْعيِِهُم  َفَجِميــُع 
ــُه أَلَنَّ اإِلَلــِه  ِســَوى  َيْرَتـُجــوَن  َل 

اهَّللُ إِلَّ  ــوَق  ــُل ــْخ ــَم ـــ ال ــُع  ــَف ــنْ َي َل 
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ــَداُؤُهــْم: َونِ َذا  ُكــلِّ  فِي  َوِشَعاُرُهْم 
اهَّللُ! ــــــــا  َي اهَّللُ  ــــــــا  َي اهَّللُ 

***
َقاَل َأُبــو الَفَرِج: َوَقْد اْبَتَهَج النَّاُس بُِقُدوِم الِعيْد، َوَلبُِســوا 

فِْيِه الـَجِميَل الـَجِديْد، َوَعمَّ الَفَرُح ُكلَّ َسْهٍل َوَصِعيْد.

َلْه، َوُشْكرِ الـُمنِْعِم َعَلى َما  َوَخَرَجِت الـُجُموُع أِلََداِء الصَّ
َل بِِه َوَأْوَلْه، َوَتَذلََّل ُكلُّ َعابٍِد لَِخالِِقِه َوَمْوَلْه)5(.  َتَفضَّ

َواْمَتَلَ الَفَضاُء بِالتَّْكبِيْر، َوالثَّنَاِء َعَلى الَعِليِّ الَكبِيْر.

َوَطِفــَق النَّاُس َيَتَباَدُلــوَن التََّهانَِي َوالتََّحاَيــا)6(، َوَيَتَباَذُلوَن 
َوانَِي َوالَهَداَيا)7(. الصَّ

َوَيُطوُفوَن َعَلى الُبُيــوِت لِْلُمَعاَيَدْه)8(، َوَقْد َنَبُذوا َوَراَءُهْم 
اإِلَحَن َواْلـُمَكاَيَدْه.

َوَصَفــِت الُقُلوُب ِمــَن األَْكــَداْر، َوَطُهــَرِت النُُّفوُس ِمَن 
األَْقَذاْر.
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َوَحــنَّ النَّاُس َبْعُضُهــْم لَبْعْض، َواْنَطَفَأْت فِْيَمــا َبْينَُهْم َناُر 

الَعَداَوِة َوالـَمْعْض)9(.

َوَتَجلَّْت ُصَوُر التَّـَراُحِم َواْلـُمَواَســاْه، وَل ِســيََّما فِي َشْأِن 

اإِلْطَعاِم َوالـُمَكاَساْه، َوَصاَر ُكلُّ َمْن َكاَن فِي َقْلبِِه َشيٌء َتنَاَساْه.

َحتَّى األَْطَفــاُل َأَخُذوا َيُدوُروَن َعَلى الُبُيــوْت؛ لِـَجْمِع َما 

اْسَطاُعوا َجـْمَعُه ِمَن الَحْلَوى َوالَبنَْكنُوْت)10(.   

***
ْدْر، َوَيْرَفُع الَقْدْر.  ا َرَأْيُت َما ُيْبِهُج الصَّ َقاَل َأُبو الَفَرِج: َفَلمَّ

َلِزْمُت الـِخــْدْر، َوَوَضْعُت الِقْدْر. َوَعَزْمُت َعَلى الـُمْكِث فِي 

. ّتْ )11(؛ لِِصَياِم السِّ ّتْ ، َأَنا َوالسِّ َيالَي الِسّتْ َطْيَبَة اللَّ

ــْن َزاَرنِي  ـاْس، َفَكاَن ِمـمَّ َوَأْشــَرْعُت َبابِْي ِلْســتِْقَباِل النَـّ

َشْيُخنَا َأُبو الَعبَّاْس.

ْلْت، َوَعاَنْقُت َوَقبَّْلْت.  ْبُت َوَبـجَّ َفَرحَّ
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ا َجَلَس َواْسَتنَْد، َقاَل لِي َيا َوَلْد: َفَلمَّ

َنْعنِــْع ُكُؤوَســَك إِْن َأَرْدَت ُســُروَرَنا   
َنْعـنَــاِع! بِــَل  َيـْحُلــو  َل  ــاُي  َفالشَّ

الَِّذْي  )12( الـَحَسائِيِّ َأِو  بِاْلـَمْغرِبِـيِّ 
َهــا َوُصَداِعي! َيـْجُلــو ُهـُموِمــي ُكلَّ

َفَأْطَرْقُت َضاِحَكا، َوَأَجْبُت ُمـَماِحَكا)13(:

نِـــي إِنَّ َقْلُبــَك  َيْهــَواُه  بِـَمــا  َأْبِشــْر 
َأْهــَوى الَّــِذْي َتـْهــَوى بَِغْيـــرِ نِـــَزاِع

ُمنَْعـنٌَع َوْهَو  اِي  الشَّ لُِشْرِب  َفاْعَمْد 
النَّْعنَــاِع! فِــي  ـــرِّ  السِّ ُكلُّ  ــرُّ  َفالسِّ

ــاَي الـُمنَْعنََع  ْمُت َلُه الَقْهَوَة َوالُقُدوْع)14(، َوالشَّ ُثـمَّ إِنِّي َقدَّ

َوُهَو َيُضوْع)15(. ُثـمَّ َثنَّْيُت بِالطِّْيِب َوالَحَلَوْه)16(، َلَعلِّي َأْظَفُر 

بَِشْيٍء ِمْن َكَلِمِه ِذْي الطََّلَوْه)17(.
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ــا اْطَمَأنَّ بِنَا الـَمْجِلــْس، َوَحاَنْت الُفْرَصــُة لَِكْي ُأفِيَد  َفَلمَّ
اٍل  ُق بَِشوَّ ِمْن ِعْلِمِه َوَأْقبِْس. َباَدْرُت بُِســَؤالِِه َعْن َمَســائَِل َتَتَعلَّ

َواْلِعيْد، َفَأَخَذ ُيـِجيُب َعنَْها َوَأَنا َأْسَتـِفيُد ِمنُْه َوَأْسَتـِزيْد.

ا َقاَل فِــي َجَواَباتِــْه)18(، َوَقْد َأْعَجَبنِـي ُحْســُن  َفــَكاَن ِمـمَّ
ِعَباَراتِِه َوَجـَماُل َسْجَعاتِْه:

ُه َل ُيْفطُِر إِلَّ َمَع  اٍل َوْحَدْه، فِإِنَّ َلْو َرَأى َشــْخٌص ِهَلَل َشوَّ
النَّاِس ِحَفاًظا َعَلى الَوْحَدْه. 

َوَقاَل َأْيًضا:

اٍل َمْسنُوٌن ُمْسَتَحّب، َوَمْن َقاَل بَِكَراَهِة  تَِّة ِمْن َشوَّ ِصَياُم السِّ
َصْوِمَها َأْو َعْن َذلَِك َذّب، َفَضْع َقْوَلُه فِي الـَمَهّب، َوَفْتَواُه فِي 

الـَمَشّب؛ َفإِنَّ الَحِديَث إَِلْينَا َأَحّب.

َوَقاَل َأْيًضا:

يَِّة َقْبَل ُطُلوِع الَفْجـْر؛  ــتِّ ِمْن َعْقــِد النّـِ َل ُبدَّ فِي ِصَياِم السِّ
ائُِم َما َتَرتََّب َعَلى ِصَياِمَها ِمَن الثََّواِب َواألَْجـْر. لَِيْسَتْكِمَل الصَّ
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َوَقاَل َأْيًضا:

اٍل َوَلْو َلـْم َيُصِم الَقَضاْء؛  َيـُجوُز َأْن َيُصوَم الـَمْرُء ِستََّة َشوَّ

ٌع َفُهَو َرْحٌب َواِسٌع َكاْلَفَضاْء. أِلَنَّ الَقَضاَء َواِجٌب ُمَوسَّ

َوَقاَل َأْيًضا:

ِل ِعْيــِد الِفْطـْر، َفَلْم  َلــْو َأنَّ اْمــَرَأًة َأَصاَبـَها النَِّفــاُس فِي َأوَّ

ْهـْر، َجاَز َلـَها َذلَِك  ِم الشَّ تِّ إِلَّ َبْعَد َتَصرُّ ْن ِمْن ِصَياِم السِّ َتَتَمكَّ

اأْلَْمـْر، َوَحَصَل َلـَها بِإِْذِن اهَّللِ اأْلَْجـْر.

َوَقاَل َأْيًضا:

َقْه، َما َداَم  اٍل ُمَتـَتابَِعًة َأْو ُمَتـَفرِّ ــتَِّة ِمْن َشــوَّ َيـُجوُز ِصَياُم السِّ

ـَها َقْد َجاَءْت فِي النَّصِّ ُمْطَلَقْه. َأنَّ

َفَشــَكْرُتُه َعَلى َلَطائِِف اإِلْتـَحاْف، َوَســَأْلُتُه َقْبــَل َأْن ُيْزِمَع 

الْنِصَراْف: َكْيَف َرَأْيَت الِعْيَد ِعنَْد النَّاْس، َوَما الَِّذي َأْعَجَبَك 

فِيِه َيا َأَبا الَعبَّاْس؟
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َفَقاَل لِي: اْعَلْم َأنَّ الِعيَد َعَلى التَّْحِقيْق، َلْيَس لِـَمْن اْرَتَدى 
ِديْق،  ِقيْق، َوَل لِـَمْن َركَِب األَنِيَق وَذمَّ الصَّ ِقيَق َوَهَجَر الشَّ الرَّ
فِيْق، َوَل لِـَمْن َلبَِس الَعِقيَق  ِليَق َوَأْغَضَب الرَّ َوَل لِـَمْن َأَكَل السَّ

َق الَفرِيْق. َوَفرَّ

َلكِــنَّ الِعيَد َكَما َأَراْه، ُهــَو لِـَمْن َأَطاَع إَلـَهــُه َوَمْوَلْه)19(، 
ــُه َوَأَباْه، َوَوَصــَل ُأْخَتُه  َوَعَصــى َشــْيَطاَنُه َوَهــَواْه)20(، َوَبرَّ ُأمَّ
َوَأَخاْه، َوَبَذَل َماَلُه َواْلـَجاْه، َوَعَرَف الـَحقَّ َوَرَعاْه، َفَذاَك الَِّذي 

َبَلَغ ِمَن التَّْوفِيِق ُمنَْتَهاْه.    

ِهي، الَِّذي  ــاِهي اللَّ ْر َصْفَو الِعيــِد إِلَّ َذاَك السَّ َوَلـــْم ُيَعكِّ
َجَعَل َفْرَحَتُه فِي الـَمَعــاِزِف َوالـَمَلِهي، َوَلـْم َيُكْن َلُه َهمٌّ إِلَّ 
ِهي، َغْيَر َعابٍِئ بِـَما َوَرَد فِيَها ِمَن الـَمنَاِهي)21(، َوَلْو َأدَّى َذلَِك 

إَِلى َغَضِب اهَّللِ)22(.

ِعِب  َلكِــْن َل َمانَِع ِمــْن َأْن َيُكوَن فِي الِعيِد َشــْيٌء ِمــَن اللَّ
ْهْو،  ْهــْو)23(، بَِشــْرِط َأْن لَّ َيـْخــُرَج إَِلــى َحدِّ الَبَطــرِ َوالزَّ َواللَّ
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ْهْو، َوَيُكوَن َأْخَسَر َصْفَقًة ِمْن  َفُيوِقَع َصاِحَبُه فِي الطَّْيِش َوالسَّ
َشْيِخ َمْهْو)24(.

***
َلْء، َوَفْيًضا  ُرُه الدِّ ا َرَأْيُتُه َبـْحًرا َل ُتَكدِّ َقاَل َأُبو الَفَرِج: َفَلمَّ

نِـي َعَلى الـَخبِيرِ َســَقطْت،  َل َيِغيُض َبْعَد الْمتَِلْء. َعَرْفُت َأنَّ

َوِمَن الـَبْحرِ اْلَتَقطْت. َفَســَأْلُتُه َعِن البَِدِع فِي الِعيْد، َوَما َيْفَعُلُه 

ا َيْقَدُح فِي َجنَاَب التَّْوِحيْد.  فِيِه الـَجَهَلُة الـَمنَاكِيْد، ِمـمَّ

ــْف.  ــَف َوَتَأسَّ ا َســـِمَع ُســَؤالِي اِْهَتمَّ َواْغَتّم. َوَتـَحسَّ َفَلمَّ

ْث َوَل َحَرْج، َفَقْد َأْحَدَث  ا البَِدُع فِي الِعيِد َفَحــدِّ ُثـــمَّ َقاَل: َأمَّ

ْيِن ُكلُّ َمْن َدبَّ َوَدَرْج، َحتَّــى َذُبَلْت َزْهَرُتُه َوَذَهَب َما  فِــي الدِّ

فِْيَها ِمَن األََرْج)25(، َفاْحَذْر َأْن َتْسُلَك َمَسالَِكُهْم َيا َأَبا الَفَرْج، 

َوَعَسى اهَّللُ َأْن َيْأتِـَي بِاْلَفْتِح َواْلَفَرْج.

ُثـمَّ َأْنَشَدنِـي َما َنَظَمُه فِي َذلِْك؛ َتـْحِذيًرا ِمْن تِْلَك الـَمَهالِْك: 
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ــِد    ــْوِحــي ــتَّ ــي َيـــا َطـــالِـــَب ال ــنِ ــَت ــَأْل َس
ــــَدٍع فـِــي الــِعــيــِد ـــْن بِ ــا َأَتــــى ِم ــمَّ َع

ــَرْه    ــي ــثِ ــا َك ــَه ـــ ـــَت َأنَّ ـــِدْي ـــْم ُه ـــَل اِْع
ـــَهـــا َمـــــــــــْرُدوَدٌة َكـــِســـيـــَرْه َلـــكِـــنَّ

النَّْقِص ــُل  َأْه ــْدُعــوُه  َي ـــِذْي  الَّ ِمنَْها 
)26( َنــصِّ بَِغْيرِ  ـــَراِر«،  الْب »ِعيِد  بِـــ 

ــُه   ــبُّ ــَش ــتَّ ـــُه فِـــي ُقـــْبـــِحـــِه ال ـــُل ـــْث َوِم
ــُه ــبُّ ــنَ ـــ ــتَّ ــــَب ال ــــَوَج بِــــَكــــافِــــرٍ، َف

الَكَفــَرْة    لِْلُمْشــرِكِيَن  ِســيََّما  َل 
الَفَجــَرْة)27( َوالنََّصــاَرى  الَيُهــوِد  َأِو 

ِقَياِدِهْم   فِي  ــَلِس  اإِلْس ِمَن  َفاْحَذْر 
َأْعَياِدِهْم)28(  ِمْن  ُيـَماِرُسوَن  فِْيَما 

َيْوَمَهــا    الُقُبــوِر  َتـْخِصيــُص  ِوِمنْــُه 
ــا)29(  ــَه ــَلِة، ُذمَّ ــصَّ َبـــــــَزْوَرٍة َبــْعــَد ال



َمَقاَمُة الِعْيِد

14

الَّــِذي    الـَمَســاِجِد  َتنِْويــُر  َكــَذاَك 
َواْنـُبــِذ)30( َفاْكــَرْه  الطََّغــاُم،  َيْفَعُلــُه 

بِالتَّْكبِيرِ    ــْوِت  الــصَّ َرْفـــُع  َوِمــنْــُه 
َعِذيرِي؟)31( َمْن  النَّاِس،  إَِماِم  َخْلَف   

ــَلُة َجاِمَعْه«    ـَداُء بِـــــ “الصَّ َكــَذا النّـِ
َفاْمنََعــْه)32( ــَلِة،  لِلصَّ األََذاُن  َأِو 

ــِد  ــْي ــِع ـــِل ال ـــْي ــــاُء َل ــــَي ـــُه إِْح ـــُل ـــْث َوِم
ــُجــوِد)33( ُكـــوِع َوالــسُّ ــَرِة الـــرُّ ــْث ــَك بِ

ــٍة َعــَلــى    ـــــُخــْطــَب ــٌم لِ ــِدي ــَق َكـــــَذاَك َت
ــا ُنِقــل)34( َصــَلِة ِعْيــٍد، َلْيــَس ِمـمَّ

بِالتَّْكبِيرِ    ـــاِح  َص َيــا  ـــا  ـــْدُؤَه َب َأْو 
الـَقِديرِ)35( الـَخالِِق  َحـْمِد  َقْبِل  ِمْن 
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ــتـِـي     ـــَلَلِت الَّ ـــضَّ ــُض ال ــْع َفــَهــِذِه َب

َتـَثـبُّــِت! بِــل  ِعْيــٍد  فِــي  ُتْفَعــُل 

***
ــَعَراْء، ِمِن  ُثـمَّ َســَأْلُتُه َبْعــَد َذاَك َعْن َبْعِض َما َجاَء َعِن الشُّ

ْوِم َوالَفَرِح بِاْنـِقَضائِِه ُدوَن َحَياْء.   اْستِـْثـَقاِل َشْهرِ الصَّ

ــَعَراِء فِي َهــَذا األَْمـْر، َل  َفَقــاَل لِي: َلَقْد َأَســاَء َبْعُض الشُّ

ْوَم ِمنُْهْم َوَمَدَح الـَخْمـْر، َفَمَثُلُه َكَمَثِل الَِّذي  ِســيََّما َمْن َذمَّ الصَّ

َنـَبَذ التَّْمَر َوَأَخَذ الـَجْمـْر.

َوَقــْد َهَدْمُت بِـَحْمِد اهَّللِ َما َشــيَُّدوْه، َوَنـَقْضُت بِـَفْضِل اهَّللِ 

َما َأْنَشُدوْه)36(:

ِشيِد)37(: ا َقْوُل َأْحَمَد ْبِن َهاُروَن الرَّ َأمَّ
ْوِم َل َكاَن ِمْن َشْهرِ َدَعانَِي َشْهُر الصَّ

ْهرِ!  الدَّ آِخَر  َبْعَدُه  َشْهًرا  َوَل ُصْمُت 
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بُِقــْدَرٍة     األََنــاُم  ُيْعِدينِــي  َكاَن  َفَلــْو 
ْهرِ!)38(   ْهرِ َلْسَتْعَدْيُت َجْهِدي َعَلى الشَّ َعَلى الشَّ

َفَقْد َنـَقْضُتـُه بَِقْولِي:

َوالبِـرِّ     لِْلَخْيرِ  ْوِم  الصَّ َشْهُر  َدَعانَِي 
َفُصْمُت بِـَحْمِد اهَّللِ َأْرَغُب فِي األَْجرِ

ُشُهوَرُهْم ــاُم  األََن ُيْعطِينِي  َكاَن  َفَلْو 
َلـِزْدُت بِـَهَذا الَفْضِل تِيًها َعَلى الَبْدِر

ا َقْوُل َأبِي ُنَواٍس)39(: َوَأمَّ

َتْبَقــى؟ َكــْم  َشــْهُر  َيــا  ــا!َأَل  ــاَك ــنَ ــْل ــَل ـــا، َوَم َمـــرِْضـــنَ

الـــــَحــْمــُد ـــــَر  ُذكِ ـــا  َم ــا!إَِذا  ــاَك ــنَ ــْم ـــ اٍل، َذَم ــــوَّ ــــَش لِ

ــَك َقـــْد بِـــــنْـــــَت ــَت ــْي ــا َل ــَي ـــي َذاَكــــاَف ــــا َنــْطــَمــُع فِ َوَم

ُيْقـَتـــــ َأْن  ــَن  ــَك َأْم ـــْو  َلَقَتْلنَــاَكا!)40(َوَل ـــــــَل َشــْهٌر 
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َفَقْد َنـَقْضُتـُه بَِقْولِي:

َواْبــــَق ُدْم  َشــْهــُر  َيـــا  ــاَأَل  ــاَك ــنَ ــي ــِق ــــْذ َل ـــا ُم َســـِعـــْدَن

ُمـْجَتِمٌع األَْجــــُر  ـــاَفــِفــيــَك  ـــاَك ــــَن َذيَّ ــــَس َوَمـــــا َأْح

َتـْمِضي َل  ــَك  ــَت ــْي َل ــا  ــَي ـــا؟ َف ــي َذاَك ــْطــَمــُع فِ ــْل َن ــَه َف

َنـْفِدْيـــ َأْن  ــَن  ــَك َأْم ـــْو  َفَدْيـنَــاَكاَوَل َشــْهُر  َيــا  ـــــَك 

وِمي)41(: ا َقْوُل اْبِن الرُّ َوَأمَّ

ُحْرَمَتُه      َعظَّْمت  َوإِْن  َياِم  الصِّ َشْهُر 
ْيـرِ َواْلـَحـَرَكْه! َشْهٌر َثِقْيٌل َبطِيُء السَّ

َيْطُلُبنَا       ِحيـَن  ا  َفَأمَّ ُرَوْيــًدا،  َيـْمِشي 
َلَكْه!)42( السُّ َوَل  ُيَدانِيِه  َلْيُك  السُّ َفَل 

ــْأًرا َعــَلــى َفــَرٍس      ـــ ــٌب َث ــالِ ــُه َط ــَأنَّ َك
َأَجدَّ فِي إِْثرِ َمْطُلوٍب َعَلى َرَمَكْه!)43(

َقَلِقي       ِمــْن  فِيِه  ُوُقــوِعــي  ــَأنَّ  َك َشْهٌر 
َبَكْه!  الشَّ فِي  الـُحوِت  ُوُقوُع  َحالِي  َوُسوِء 
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َلُه َكالَعبِْيِد  َوُكــنَّــا  َمــْوًلــى  ــاَن  َك ــْو  َل
الـَمَلَكْه! َء  َسيِّ َبـِخْيًل  َمْوًلى  َلَكاَن 

ُيْسِلُمنَا اهَّللِ  ـــاُع  ِدَف ـــْوَل  َل َكـــاَد  ــْد  َق
ينَا إَِلى الـَهَلَكْه)44( َدى، َوُيـَؤدِّ  إَِلى الرَّ

َفَقْد َنـَقْضُتـُه بَِقْولِي:

ْيـرِ َوالـَحَرَكْه      َياِم َخِفيُف السَّ َشْهُر الصِّ

َوالَبـَرَكْه األَْجـرِ  لِنَْيِل  الـُمِجدِّ  َعَلى 
ُيْزِعُجُه  ْوِم  الصَّ َفَشْهُر  الَكنُوُد)45(  ا  َأمَّ

َبَكْه!  ا َصاَر فِي الشَّ ُه الـُحوُت َلـمَّ َكَأنَّ

ــْوُم َنــْوُع ِجَهــاٍد َلْيــَس َيْرَغُبــُه   َفالصَّ
إِلَّ الَِّذي َخاَف َيْوَم الـَحْسَرِة اْلـَهَلَكْه)46(

اٍء َأِخي َســَفٍه   َفَدْعــَك ِمْن ِشــْعرِ َهذَّ
ــْه! ــَرَك ـــُه َت ــُه َلــْو َأنَّ ــنَ ــا َكـــاَن َأْحــَس َم
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ْوِم فِي َنـَزٍق:)47(    َوُقْل لِـَمْن َذمَّ َشْهَر الصَّ
َيَكْه! َوالدِّ الُبوِم  ِصَياُح  ُيْسَتَطاَب  َلْن 

ْغَرائِي)48(: ا َقْوُل الطُّ َوَأمَّ

ــاْم      ــَي ـــُكـــْم َيـــا نِ اتِ ــــى َلـــذَّ ُقـــوُمـــوا إَِل
َوَأْتـرُِعوا الَكْأَس بَِصْفِو الـُمَداْم!)49(

ــا      ــاَءَن ـــْد َج ــرِ َق ــْط ــِف ــــَلُل ال َهــــَذا ِه
َياْم!)50( الصِّ َشْهَر  َيـْحُصُد  بِـِمنَْجٍل 

َفَقْد َنـَقْضُتـُه بَِقْولِي:

َواْسَتْبِشــُروا   ــتِّ  السِّ لَِصــْوِم  ُهبُّــوا 
َياْم الصِّ َشــْهــُر  َع  َودَّ ــا  َم ــْعــِد  َب ــْن  ِم

ــــِذي             ـــــَأنَّ الَّ ــــى الـــنَّـــصُّ َب َفـــَقـــْد َأَت
ــاْم ـــْوُم َع ــى َلــُه َص ــْرَج َيــُصــوُمــَهــا ُي
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ا َقْوُل َأْحَمَد َشْوِقي)51(: َوَأمَّ

َســاِقي    َيــا  َهاتِـَهــا  َولَّــى  َرَمَضــاُن 
ــاِق! ــَت ــْش ـــى ُم ــًة َتــْســَعــى إَِل ــاَق ــَت ــْش ُم

فِـــَهـــا    ــى ُألَّ ــَل َمـــا َكــــاَن َأْكـــَثـــــــَرُه َع
ِق ــلَّ ــَخ ـــ ـــِة ال ـــاَع ـــي َط ــــُه فِ ــــلَّ َوَأَق

ـا َســِجْينِي َطاَعــٍة      ُكنَـّ َقــْد  بِاأْلَْمــِس 
َوالَيــْوَم َمــنَّ الِعْيــُد بِاإِلْطــَلِق!)52(

َفَقْد َنـَقْضُتـُه بَِقْولِي:

ــَحــرِّ فـِـــَراِق   ـــ ـــاُن َولَّــــى َيـــا َل ـــَض َرَم
ــْضــِل بِــالَمــاِق ــَف ــــُل ال ــيــِه َأْه َيــْبــكِ

َهــَذا الَصِحيــُح َوَل َمَقاَلــَة َعابِــٍث:   
»َرَمَضــاُن َولَّــى َهاتِـَهــا َيا َســاِقي«!

ــُهوِر َقبِيَحــٌة    َفاْلـَخْمــُر فِــي ُكلِّ الشُّ
ــاِق)53( ُة الُفسَّ  َفِهــَي الـَخَبــاُث َوَلــذَّ
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ــْجُن َلْيــَس لَِمــْن َأَطــاَع إَِلـَهــُه    َوالسِّ
 َبْل لِلَِّذي َقْد َعاَش فِي األَْوَهاِق!)54(

***
ــْيُخ َقاَل لِــي ُمْقَتـِرَحا، َوَقْد َأْضَحى  َوَقْبَل َأْن َيْنَصِرَف الشَّ

َك اأَلْزِديُّ ِمْن َقْبُل  َقاِء ُمْنَشــِرَحا. َقْد َكَتــَب َجدُّ َصْدُرُه َبْعَد اللِّ

َمَقاَمَة ِعْيِد اأَلْضَحى َفاْكُتْب َأْنَت َمَقاَمَة ِعْيِد الِفْطـْر)55(، َكَما 

ــَك َقـْرنـِيٌّ َوَلَعــلَّ اهَّللَ َأْن ُيِذيَب َلَك اأَلْلَفاَظ َكَما َأَذاَب لِِذْي  َأنَّ

الَقـْرَنْيـِن َصَفائَِح الِقْطـْر)56(.

ــي ــنِّ ــــَلُم ِم ــــَك ــــَع ال ــــَوَق ــاَف ــنَ ــَس ــْح ــَت ــْس ـــا ُم ـــًع ـــْوِق َم

ـــــْشـــــُرُه َكــَمــا ــــــــاَح َن َسْوَسنَاَوَف َأْهـــَدى  َكـــاَن  ــْو  َل

ُفـــَؤا ــــْن  َع َأَزاَح  ـــْد  ـــَق ــاَف ــنَ ــَوَس ال ــي  ـــ ــونِ ــُي َوُع ِدي 

ـــــوًرا ُيــِضــي ــــي ُن ـــــ َوَســـنَـــاَوَزاَدنِ َطـــرِيـــِقـــي  ـــي  لِ ُء 

ـــي ـــنِ َأنَّ َوِدْدُت  ـــى  ـــتَّ ــا! َح ــنَ ــَس ــلَّ ـــُه ال ــــــُت ِمـــنْ َوِرْث
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َق َمَراَمْه؛ أِلََناَل اْحتِـَراَمْه، َوَأْسَتْدفَِع  ُثـمَّ إِنِّـي َرَأْيُت َأْن ُأَحقِّ

َمَلَمْه، َفَكاَنْت َهِذِه الـَمَقاَمْه!

ْت بِـَحْمِد اهَّللِ َتـمَّ

***
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اٍم َمصروٌف: وهو الش��هُر الذي يلي شهر رمضاَن.  اٌل بوزِن َصوَّ )1( َشــوَّ
َي بذلك؛ لكوِن اإلبِل كانت فيه  اَلٌت وَشَواِوْيُل. ُس�مِّ والجمُع: َشوَّ
حاَل التس��ميِة ُش��وًل، وهي الت��ي َجفَّ لبنُها وش��الت بأذناهبا؛ طلًبا 
للتلقيح. انظر: لس��ان العرب لبن منظور )83/6(، والمطلع على 

ألفاظ المقنع للبعلي )ص: 183(.
)2( فائدة: اعلْم أنَّ األفصَح ترُك إضافِة لفِظ ش��هٍر إلى شوال، وكذا بقية 

األشهر ما عدا ثالثة: رمضان، وربيع أول، وربيع ثان.
وقد أشار إلى ذلك األُجُهوري بقوله:

َشــْهرٍ لَِلْفــِظ  َشــْهًرا  ُتِضــْف  ــــاْدِرَوَل  َف ا  الــــرَّ ُلـــــُه  َأوَّ ــــِذي  الَّ إلَّ 
َفَيْمَتنِــْع َرَجًبــا  َذا  ِمــْن  ُســِمــْعَواْســَتْثِن  َمـــا  َرَوْوُه  ــيــَمــا  فِ ـــــُه  أِلَنَّ

واألمُر فيه َس��َعٌة، فقد اس��تعملوا ه��ذا وهذا. كما أنَّ اس��تثناَء "َرَجب" 
غي��ر ُمس��لٍَّم، فقد ُس��ِمَع، إِل أنه قليٌل ِج��ًدا، كما نّبه عليه الش��يُخ نصٌر 

ال�ُهوريني.
انظر: إعانة الطالبين على حّل ألفاظ فتح المعين للبكري )307/2(، 
ورّد المحت��ار على الدّر المختار لبن عابدي��ن )371/2(، وروح 
المعاين لأللوس��ي )457/1(، والمطالع النصرية لل�ُهوريني )ص: 

.)400
: قال ابُن فارس: "النُّوُن َوالثَّاُء َأْصٌل َصِحيٌح َيُدلُّ َعَلى َنْشِر َشْيٍء  )3( َنثَّ

َواْنتَِشاِرِه". مقاييس اللغة )353/5(.
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اُل َأْصٌل َواِح��ٌد، َوُهَو اْلَغَلَبُة َواْلَقْهُر  : قال ابُن فارس: "اْلَباُء َوالذَّ )4( َبــذَّ
ُهْم".  ْذَلُل. ُيَق��اُل: َب��ذَّ ُف��اَلٌن َأْقَراَن��ُه: إَِذا َغَلَبُه��ْم، َفُهَو َب��اذٌّ َيُبذُّ َواإْلِ

المصدر نفسه )177/1(.
)5( قال حفُص بُن غياث: "َرَأيُت األْعَمَش َخاِرًجا إَلى الِعيِد عَلى ِح�َماٍر 
َنِب َقْد َس��َدَل ِرْجلْيِه من َجان��ٍب!". عيون األخبار لبن  َمْقُط��وِع الذَّ

ُقتيبة )378/1(.
وقــال محمُد بُن يزيــَد بِن ُخنيس: "َرَأْي��ُت ُوَهْيَب ْبَن اْل��َوْرِد َصلَّى 
وَن بِ��ِه َفنََظَر إَِلْيِهْم  ا اْنَص��َرَف النَّاُس َجَعُلوا َي�ُمرُّ َذاَت َي��ْوٍم اْلِعيَد َفَلمَّ
ُثمَّ َرَقى، ُثمَّ َقاَل: َلئِْن َكاَن َهُؤَلِء اْلَقْوُم َأْصَبُحوا ُمْشِفِقيَن َأنََّه َقْد َيْقَبُل 
ْكِر  مِنُْهْم َسَهُرُهْم َهَذا، َلَكاَن َينَْبِغي َلُهْم َأْن َيُكوُنوا َمَشاِغيَل بَِأَداِء الشُّ
ا ُهْم فِيِه، َوإِْن َكاَنِت اأْلُْخَرى َلَقْد َكاَن َينَْبِغي َأْن ُيْصبُِحوا َأْش��َغَل  َعمَّ
َوَأْشَغل". حلية األولياء وطبقات األصفياء لألصبهاين )149/8(.

. ِّ6(  لم َيِرْد يف التهنئة بالعيد خربٌ ثابٌت مرفوٌع للنبي(
لكْن ورد عن الصحابة  أهنم كانوا إذا التَقْوا يوَم العيد يقول 
ِمنَّا ومنــك"، نقل ذلك عنه��م التابعيُّ  بعُضه��م لبع��ٍض: "تقبََّل اهَّللُ 
  وحّس��ن إس��ناَده ابُن حجر . ُجبير بُن ُنفير الحضرمي
يف فتح الباري )446/2(، والس��يوطيُّ  يف الحاوي للفتاوي 
اه األلب��اينُّ  يف تمام المنّ��ة )ص: 355(، ويف  )94/1(، وق��وَّ

سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة )387/12(.
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وقد ُســئل اإلماُم مالٌك : هل ُيكره للرجل أن يقوَل ألخيه إذا 
انص��رف من العي��د: تقبل اهلُل مني ومنك، وغف��ر اهلُل لنا ولك، ويرّد 

عليه أخوه مثَل ذلك، فقال لي: ل نكره مثَل ذلك.
قــال محمُد بن ُرشــد: حكى اب��ُن حبيٍب يف "الواضح��ة" عن مالٍك 
ف وابن كنانة أنه س��ئل عن ذلك فقال: ل أعرفه ول  م��ن رواية مطرِّ
أنكره، يريد أنه ل يعرفه يف الُس��نَّة، ول ُينكره ألنه قوٌل حس��ٌن. قال 
اب��ُن حبيب: وقد رأيُت ذلك يق��ال لمن أدركُت من أصحاب مالك 
فيرّدون منه ول يس��تنكرونه، إل أين لم أرهم يبدؤون به أحًدا. قال: 
ول ب��أس أن يبدَأ به إخواَنه؛ ألن��ه إن كان فِْط�ًرا فهو على إِْثر خاتمة 
الصي��ام وأداء الِفْط��رة، وإن كان أضحى فهو على إِْثر صيام العش��ر 

وعلى إِْثر التضحية. البيان والتحصيل لبن رشد )452/18(.
وقال أبو داود: "س��معُت أحمَد ُس��ئل عن قوٍم قيل لهم يوم العيد: 
تقب��ل اهلُل منَّ��ا ومن��ك، ق��ال: أرج��و أن لَّ يك��ون به بأٌس". مس��ائل 

اإلمام أحمد )ص: 61(.
وقال حرٌب: "ُس��ئل أحمُد عن قول الن��اس يف العيدين تقبل اهلُل منَّا 
ومنكم. قال: ل بأس به، يرويه أهُل الشام عن أبي ُأمامة. قيل: وواثلة 
بن األس��قع؟ قال: نعم. قيل: فال تكره أن ُيقاَل هذا يوم العيد. قال: 

ل". المغني لبن قدامة )294/3(.
وجاء يف مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ )ص: 165(: "ُسئل 
عن الرج��ل َيلقى الرجَل ي��وَم الفطر، فيقول: تقب��ل اهلل منَّا ومنك؟ 
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قال: َيرّد عليه، وإن ابتدأ به فال بأس".
ــا ما تعارَف الناُس على التهنئة به - س��وى ما تقّدم - مّما ليس  - أمَّ
، فال بأس به إن شاء اهلُل، كقولهم: )كلَّ عاٍم أنُتم  فيه َمحُذوٌر َشرعيٌّ
بخي��ٍر(، أو )م��ن العائدي��ن الفائزي��ن(، أو )ِعيُدكم مب��ارٌك(، ونحو 

ذلك.
وقد ُســئَل شيُخ اإلس��الم ابُن تيمية ُ: هل التهنئُة يف العيد وما 
يجري على ألس��نة الناس: "عيدك مبارٌك" وما أش��بهه، هل له أصٌل 
يف الش��ريعة، أم ل؟ وإذا كان له أصٌل يف الش��ريعة، فما الذي يقال؟ 

أفتونا مأجورين.
فأجاَب: أما التهنئُة يوَم العيد بقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صالة 
العيد: تقبل اهلل مِنَّا ومنكم، وأحاله اهلُل عليك، ونحو ذلك، فهذا قد 
ُروي عن طائفٍة من الصحابة أهنم كانوا يفعلونه ورّخص فيه األئمُة 

كأحمَد وغيِره.
لك��ْن قال أحمُد: أنا ل أبتدئ أحًدا، ف��إن ابتدأين أحٌد أجبُته؛ وذلك 
ألن جواَب التحية واجٌب، وأما البتداُء بالتهنئة فليس س��نًة مأموًرا 
هب��ا، ول هو أيًضا مما ُنهي عنه، فم��ن فعله فله ُقدوٌة، ومن تركه فله 

ُقدوٌة. واهلل أعلم. الفتاوى الكربى )371/2(.
كما ُســئلْت اللجنُة الدائمُة للبحوث العلمية واإلفتاء يف الس��عودية 
ع��ن التهنئة ب����� )تقبل اهلل منَّا ومنك��م( و)من العايدي��ن والفائزين( 

و)عيدكم مبارك( ونحو ذلك من عبارات التهنئة.
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فأجابْت: "أما هتنئُة المسلمين بعضهم لبعض بالعيد بمثل العبارات 
المذك��ورة يف الس��ؤال فإن��ه ل ب��أس هب��ا؛ لم��ا فيها من دع��اء األخ 
المس��لم ألخيه بقبول العمل وطول العمر والس��عادة، ول محذور 

يف ذلك". فتاوى اللجنة الدائمة )155/7(.
وأجازهــا أيًض��ا العاّلمُة ابُن ب��اٍز كما يف فتاوى ن��ور على الدرب - 

بعناية محمد الشويعر - )377/13(.
- َضِميَمــة: َنَقَلْت لنا كتُب التاريخ واألدب والرســائل ألواًنا كثيرًة 

من عبارات التهنئِة بعيِد الِفْطر نثًرا وشعًرا. 
ا الشعُر فقد أعجبني منه قوُل ابِن الرومي: ا، وأمَّ ا النثُر فكثيٌر جدًّ أمَّ

َمـْحُمــوَدا َصاِحًبــا  ــوُم  الصَّ َمَضــى  َقــْد 
ـــا َمــــــــْوُدوَدا ـــْطـــُر َصـــاِحـــًب ـــِف ـــــــى ال َوَأَت

ُنْسًكا َيـْحكِيَك  َوْهـــَو  ــْوُم  الــصَّ َذَهـــَب 
ُجـــوَدا َيـْحكِيَك  َوْهــــَو  ــْطــُر  الــِف ــــى  َوَأَت  

وقوُله أيًضا:

الِعيِد      ــي  فِ ــَداِن  ــي ِع َولِـــي  ِعــْيــٌد  لـِـلــنَّــاِس 

ــْيــِد  الــصِّ ـــاَدِة  الـــسَّ ـــَن  اْب َيــا  ـــَك  ـــُت َرَأْي إَِذا   

ــٍة     َســنَ فِـــي  ِعــْيــَدْيــِن  ـــُدوا  َعـــيَّ ـــُم  ُه إَِذا 

ــيــِد! ـــــاُم َتــْعــيِ  َكـــاَنـــْت بِــَوْجــِهــَك لِـــي َأيَّ
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َقاُلوا: اْســَتَهلَّ ِهــَلُل الِفْطرِ ُقْلــُت َلـُهْم:
ــوِد! ــُق ــْف ــُر َم ـــ ــْي ــــَلٌل َغ ــرِ ِه ـــ ــْي ــــُه األَِم َوْج

اْســَتـَقَبْلُت َطْلَعَتــُه      الَّــِذي  الـِهــَلُل  َبــَدا 
َمــْســُعــوِد ـــَك  ـــنْ ِم بِـــــِهــَل ٍل  ـــًل  ـــاَب ـــَق ُم  

وقوُل الصابي: 

ـــا َم ـــزَّ ــــًدا َأْضــــَحــــى ال ــــا َســــيِّ ـــيـــَعـــاَي َربِ ــــُه  ــــنْ ِم ــــِه  ــــِس ــــُأْن بِ ُن 

ـــَزْل ــــ ـــْم َت ــــ ــــــــرَِك َل ـــــــاُم َدْه ـــاِس َأْعــــَيــــاًدا َجـــــِمــيــَعــاَأيَّ ـــلـــنَّ لِ

ــا ــَه ـــ ــنَ ــْي ـــ ـــــــــَك َب ـــى أَلَْوَش ـــتَّ َيِضيَعــا!َح َأْن  الـَحِقيَقــِة  ِعيــُد 

وقوُل أبي بكرٍ الخالدي: 
َلـــُه      ـــًدا  ـــي ِع َوْجــــَهــــَك  الـــِعـــْيـــُد  َرَأى 

َجـــــــَمـــاَل  ـــِه  ـــْي ـــَل َع َزاَد  َكــــــاَن  َوإِْن 
ــــَلُل      ــــِه ال َرآَك  ِحــــيــــَن  ــــَر  ـــــ ــــبَّ َوَك

ـــــــَت الــــِهــــَلَل ! َكــِفــْعــِلــَك ِحـــيـــَن َرَأْي
َأْبـــَصـــْرَتـــُه      ـــُه  ـــنْ ِم َمــــا  ـــَك  ـــنْ ِم َرَأى 

ِهــــــــَلًل َأَضـــــــــاَء َوَوْجــــــًهــــــا َتــــــَلَل 
وقوُل محمد بن َحـْمديس:

ُمْدَرًكا ــَت  ِزْل َل  ْوِم  الصَّ َشْهُر  لَِيْهنِْئَك 
ــــُب ــــْذَه ـــِه َوَت ـــْي ـــِه َتـــْأتِـــي َعـــَل ـــالِ ـــَث ـــَأْم َب
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ٍم ــرَّ ــَح ــٍم ُم ـــ ـــِه َعـــْن ُكـــلِّ إِْث َوُصـــْمـــَت بِ
ــوا ــَرُب ــْش َوَي ــوُه  ــُل ــْأُك َي َأْن  ــــَوَرى  ال ــاَم  ــَي َص

التَُّقى فِي  بِالِجدِّ  الِعيَد  َلِقيَت  َأْن  إَِلــى 
ــو َوَيــْلــَعــُب ــُه ــْل ــــاِم َي ــــاألَيَّ ــــُرَك بِ ــــْي  َوَغ

وقوُل أشجع بن عمرو السلمي يف أبياٍت منها:

ــا     ــَه ــِوي ــْط ــُر َأْعـــَيـــاًدا َوَت ــُش ــنْ ـــــَت َت َلِزْل
ـــــاٌم َوُتـــــْثـــــنـِـيــَهــا ــا َلـــَك َأيَّ ــَه ـــ ــْمــِضــي بِ ـــ َت

َوَبـْهَجـَتَها   ــا  ــَي ْن الــدُّ َة  ـــرَّ ُغ ُمْسَتـْقـبًِل 
ــا ــَه ــْي ــالِ ــَي ـــٌم فِــــي َل ـــْظ ـــاُمـــَهـــا َلــــَك َن َأيَّ

ُدُه     ُيـــــــَجـــرِّ َل  َســـْيـــٌف  ــَة  ــَف ــي ــِل ــَخ ال إِنَّ 
فِيَها َوَمـــا  ــا  ــَي ْن ــدُّ ال ـــــْمــِلــُك  َي الـــِذي  إِلَّ 

ــا    ــَم ُه ــَدوَّ ــا َع ــَي ْن ــدُّ ــَن َوال ي ــدِّ ــا َقــــاَرَع ال َم
ــِل َهـــــــاُروَن َراِعــــيــــِه َوَراِعـــيـــَهـــا ــْث ــِم ـــ بِ

قال أبو هلل العســكري: "لس��ُت أختار من الته��اين باألعياد على 
أبيات أشجع شيًئا".

انظر: ديوان المع��اين للعس��كري )92/1(، والتذكرة الحمدونية 
لب��ن حم��دون )171/4 – 172(، وخري��دة القص��ر وجري��دة 
العص��ر - قس��م ش��عراء المغ��رب واألندلس - لألصبه��اين ج� 2 

)ص: 207(.
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)7( ُســئِل اإلماُم مالٌك عن التهادي للقرابة يف يوم العيد والتزاور بعضهم 
لبعض، فأجاز ذلك. ومعناه إذا لم يقصد زيارته يف يوم العيد من أجل 
أنه يوُم العيد حتى يجعل ذلك من ُسنّة العيد، وإنما زار قريبه أو أخاه 
يف اهلل  من أجل تفّرغه لزيارته يف ذلك اليوم. فما أحدث الناُس 
��نّة الت��ي تلزم المحافظُة  الي��وَم من التزام التزاور يف ذلك اليوم كالسُّ
عليها وترُك تضييعها، هو بدعٌة من البدع المكروهة، ترُكها أحس��ُن 

من فعلها. انظر: البيان والتحصيل لبن رشد )453/18(.
كما ُســئلْت اللجنُة الدائمُة للبحوث العلمية واإلفتاء يف الس��عودية 
ا تع��ارف الناُس على ذبحه من المواش��ي يف عيد الفطر؛ إظهاًرا  عمَّ
للفرح، وتكريًم��ا لضيوفهم الذين َيِردون عليهم، وكذا تزاورهم يف 
العي��د؛ صلًة ألرحامهم، وإدخاًل للس��رور على جيراهنم وإخواهنم 

المسلمين.
فأجابْت: ل بأس بذبح بعض الذبائح يف عيد الفطر إكراًما للضيوف 
الذين يزورون َمْن يذبح تلك الذبائح، لكْن بقدر ما يكفي للزائر، مع 
عدم اإلسراف والفخر يف ذلك. فتاوى اللجنة الدائمة )155/7(.

ٌة من الفعِل َعاَيَد ُيَعايُِد فهو ُمعايِد، والمفعوُل ُمعاَيد.  )8( الـُمَعاَيدة: ُمشتقَّ
ومنه: بِطاق��ُة ال�ُمعاَيدة. ومعناها: التهنئ��ُة بالعيد. وهي من األلفاِظ 
دِة المعاصرِة. وانظر: معج��م اللغة العربية المعاصرة ألحمد  المولَّ

مختار عمر )1571/2(.
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م يف الحاشية الس��ابقة الكالُم على مسألِة التزاوِر يوَم العيد  وقد تقدَّ
وأنه ل بأَس به.

)9( الـَمْعُض: الَغَضُب. تاج العروس للزبيدي )64/19(.
)10( الَبنَْكنُــوُت: أوراٌق َنْقدّيٌة يتعامل هبا النّاُس بدًل من المس��كوكاِت 
ينّيون، وهي الج��اري تعامُل  ��ة، وأّوُل م��ن اّتخذه��ا ه��م الصِّ النقديَّ
الن��اِس هبا يف ه��ذا العص��ر. انظر: معج��م اللغة العربي��ة المعاصرة 

ألحمد مختار عمر )249/1(.
: كان لي صديقان أحُدهما هاش��ميٌّ واآلَخ�ُر  لطيفــة: قال الواقــديُّ
، وكنّا كنفٍس واح��دٍة، فنالْتني ضائقٌة ش��ديدٌة، وحضر العيُد  نبط��يٌّ
فقالْت لي امرأيت: يا هذا، أّما نحن فنصرب على الُبؤس والشّدة، وأّما 
صبياُننا فقد َقطَّعوا قلبي رحمًة لهم؛ ألّنهم يروَن صبياَن جيراهنم قد 
تزّينوا يف عيدهم، وأصلحوا من ش��أهنم، وهم على هذه الحال، فلو 

احتْلَت يف شيٍء نصرفه يف كِسوهتم.
قال: فكتبُت إلى صديقي الهاش��ميِّ أسأله الّتوسعَة عليَّ بما حضر. 
فّوجه إليَّ كِيًس��ا مختوًما، وذكر أّن فيه ألَف درهم. فما استقّر قراُره 
عندي حتى كتب إلّي الّصديُق اآلَخ�ُر يشكو إليَّ مثَل ما شكوُت إلى 
هُت إلي��ه بالكيِس كهيئتِه، وخرجُت إلى المس��جد،  صاحب��ي. فوجَّ
فأقمُت ليلتي ُمستحًيا من امرأيت، فلما دخلُت عليها، استحسنْت ما 

كان منّي، ولم ُتعنّْفني عليه.
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فبينم��ا أنا كذل��ك إْذ واىف صديقي الهاش��ميُّ ومعه الكي��ُس بحاله، 
هُت به إليك. فعّرفُته الخربَ على  وق��ال: اْصُدْقني عّما فعلَته فيما وجَّ
جهت��ه، فق��ال: إّنك وّجهَت إل��يَّ وما أملك على وج��ه األرض غيَر 
ال��ذي بعثُت به إليك، وكتبُت إلى صديقنا أس��أله المواس��اَة، فوّجه 
إل��ّي بالكيس وه��و بخْتمي. قال: فتواس��ْينا األلَف دره��ٍم فيما بيننا 

أثالًثا بعد أن أخرجنا للمرأة مئَة درهم!
وَن�َم��ا خربُنا إلى المأمون، فأمر لنا بس��بعة آلف ديناٍر، لكلٍّ منّا ألفا 
ديناٍر، وللمرأة ألُف ديناٍر!! ُأنس المسجون وراحة المحزون لصفي 

الدين الحلبي )ص: 217(.
ٌد ُيطلُق على المرأة، جمُعه: ِس��تَّات، وُس��ُتوت.  : لف��ٌظ ُمولَّ ــتُّ )11( السِّ
انظــر: المعج��م الوس��يط )ص: 416(، وتكملة المعاج��م العربية 
ل��دوزي )32/6(، ومعجم اللغة العربي��ة المعاصرة ألحمد مختار 

عمر )1032/2(. 
وجــاء يف القام��وس المحيط )ص: 153( وش��رحه ت��اج العروس 
)547/4(: )و( َقْوله��م: )ِســتِّي لِْلَمــْرَأِة، َأْي: َيــا ِســتَّ ِجَهاتِي(، 
َلُه اْب��ُن األَْنَب��اِرّي. )َأو( ُهَو  كَأنَّ��ُه كِناَي��ٌة َع��ْن َتَملُّكَِها َل��ُه، َهَك��َذا َتَأوَّ
يٌَّة ُمْبتَذَلٌة، َكَذا َقاَله اْبُن األَْعرابِّي.  )َلـْحٌن(. َوفِي "ِشفاِء الَغلِيِل": َعامِّ
واُب: َســيَِّدتِي(، وُيحَتمُل َأنَّ األَصَل َس��يَِّديت، فُحِذَف بعُض  )والصَّ
ُحروِف اْلَكلَِمة، َوله َنظائُر، َقاَله الّش��هاُب القاس��ميُّ ..... وَأنشدنا 

غيُر واحٍد من مشايِِخنا للَبَهاِء ُزَهْيٍر:
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ــي ــتِّ ــِس ــا بِ ــَه ــي ــمِّ ـــ ــــْن ُأَس ـــْي َم ـــُروِح ــــ بِ
ــِت ــْق ـــَحـــاُة بِـــَعـــْيـــِن َم ـــنُّ ــُرين ال ــُظ ـــ ــنْ ـــ ــَي َف

ـــنـِــي َقــــْد ُقـــْلـــُت َلـــــْحــنًــا َيـــــــــَرْوَن بِـــَأنَّ
ـــي؟ ـــتِ َوَكــــْيــــَف َوإِّنــــنــــي َلـــــــُزَهـــْيـــُر َوْق

ــي ــاتِ ــَه ــــْن َغــــــاَدٌة َمـــَلـــَكـــْت ِج ــــكِ َوَل
ــي! ــتِّ ِس ـــُت:  ـــْل ُق ـــا  َم إَِذا  َلـــــْحــٌن  ــــَل  َف

)12( الـَمْغربي والـَحَسائِي: نوعاِن من أنواع النَّعناع. وهو نباٌت لُه رائحٌة 
طيبٌة ُيس��تعمُل يف الطعاِم والشَراِب وتركيِب الدواِء وغيِر ذلك. وله 

أنواٌع وأسماٌء أخرى كثيرٌة.
انظــر: لس��ان العرب لبن منظ��ور )37/10(، والمعجم الوس��يط 

)152/1(، والمعجم المحيط )ص: 2564(.
ى )ال�َحَبَق( أيًضا، والعامٌة يقولوَن:  قلُت: لعلَّ ال�َحَس��ائِيَّ - وُيَس��مَّ
ال�َحَس��اوي! - نِسبٌة إلى وادي ال�َحَسا - بفتح الحاء أو بكسرها -، 
ويق��ُع يف قِْبلِ��يِّ ِذي الُحليفة ميق��اِت أهِل المدينِة، وه��و واٍد فيه آباٌر 
  ومزارُع ش��تَّى، وه��و المذكوُر يف ِش��عِر عبِد اهللِ ب��ِن َرواحَة

يخاطُب ناقَته:
َرْحــِلــي ــِت  َوَحــَمــْل ــنِــي  ــتِ ْي َأدَّ الـَحَساِءإَِذا  ــَد  ــْع َب ــــٍع  َأْرَب ــِســيــَرَة  َم
َذمٌّ ـــــَلِك  َوَخ ـــُعـــٌم  َأْن َوَرائـِــيَفــَشــْأُنــِك  َأْهــِلــي  ــى  إَِل ـــْع  َأْرِج َوَل 

انظر: البداي��ة والنهاية لبن كثي��ر )418/6(، والجواهر الثمينة يف 
محاس��ن المدينة للحسيني، بتحقيق: عائض الرّدادي )ص: 347( 
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ُق هبذه النسبة. وجزم المحقِّ
��ة. انظــر: المحكم  )13( الـُمَماَحَكــة: المناَقَش��ة والمجاَدَل��ة وال�ُمَحاجَّ
والمحيط األعظم لبن ِس��يده )52/3(، وت��اج العروس للزبيدي 
)329/27(، ومعج��م اللغة العربية المعاصرة ألحمد مختار عمر 

.)2072/3(
دٌة تس��تعمل يف منطقة نج��د، ُتطلق على القهوة  )14( الُقــُدوع: كلمٌة مولَّ

م للضيف. وُيقال للضيف: اْقَدْع، يعني: ُكْل. والتمر الذي ُيقدَّ
ُث حماُد ب��ُن محمٍد األنصاريُّ  كثيًرا ما  وكان ش��يُخنا المحدِّ
ُد يف مجالس��ه إذا ُزرناه: "َقْهوٌة بال ُقُدوع، كصالٍة بال ُخُشوع، ل  ُيردِّ

ُتسمن ول ُتغني من ُجوع!".
ث الش��يخ حماد بن  م��ة المحدِّ وانظــر: المجم��وع يف ترجم��ة العالَّ
محم��د األنص��اري لعب��د األول األنص��اري )686/2(، ورمضان 

والعيد عادات وتقاليد لمحمد رجب السامرائي )ص: 25(.
��ْيُء َيُضوُع َضْوًعا مِْن َباِب َقاَل. أْي: َطاَبْت َرائَِحُته  )15( ُيقاُل: َضاَع الشَّ
وَفاَح��ْت. انظر: المصب��اح المنير للفيوم��ي )365/2(، والمعجم 

الوسيط )546/1(.
)16( اعت��اَد الن��اُس يف عيد الِفْطر ُصن��َع الَحْلوى وش��راَءها والمبالغَة يف 

ذلك.
ا بعصرن��ا بل هو قدي��ٌم، ففي البصائ��ر والذخائر  ولي��س ه��ذا خاصًّ
للتوحي��دي )139/4(: "قــال ُعْثَمان الصيدلين: ش��هدُت إِبراهيَم 
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الَحْربِ��يَّ َوق��د َأتاُه حائٌك يف ي��وِم عيٍد فقال: يا إبراهي��ُم، ما تقوُل يف 
رج��ٍل صلَّى ص��الَة العيد ولم َيش��َتِر ناطِف��ًا َما الذي يج��ُب عليه؟ 
ا مضى قال: ما  ��َم إبراهيُم ثمَّ قال: َيتصّدُق بِِدْرَهَمْيِن ُخبًزا، فلمَّ َفَتَبسَّ

علينا َأن ُنفِرَح المساكِين من مال هذا األحمق!".
والناطُف: َضْرٌب من ال�َحْلَوى ُيصنع من اللَّْوز والَجْوز والُفس��تق، 

ى َأْيًضا القبيط. َقاَل َأُبو ُنَواس: َوُيسمَّ
ــِه: ــفِّ َمْن َيْشــَترِي الـُحْلَو ِمَن الـُحْلِو؟!َيـــُقـــوُل والــنَّــاطِــُف فِـــي َك

المعجم الوسيط )931/2(.
- ويف خزان��ة األدب وغاية األرب لبن حجة الحموي )215/2( 

ذكر قوَل شرف الدين عيسى:
لِي ُجـــْد  ــِب  ْح ــرَّ ال ــاِب  ــَجــنَ ال َربَّ  ـــا  َأَي

ــْل ــلِّ ــَق ُت َوَل  ـــاِء  ـــَط ـــَع ال فِـــي  ــــْر  ــــثِّ َوَك   
ــاٍن ــنَ ــُك ــْش ــــْن ُخ ـــي ِم ــِه لِ ــي ــطِ ــْع َوَمــــا ُت

ــْل! َفــَهــلِّ َأْو  َكــبِّـــــْر  الــِعــيــِد  َنـــــــَهـــاَر   
ر  كَّ والـُخْشُكنَاُن: َكْعَكٌة ُتصنع من َخالص َدقِيق اْلِحنَْطة وُت�مألُ بالسُّ
��وز َأو الُفس��تق وُتْقَل��ى )َفارس��ي(. وانظــر: المعجم الوس��يط  واللَّ

.)236/1(
َأْو َفَهلِّْل" توريٌة! ويف قوله: "َكبِّـْر 

- وقد أفرد القلقش��نديُّ يف صبح األعشى )601/3( فصاًل خاًصا 
يف الحلوى التي ُتصنع للسلطان واألعيان يف يوم العيد! 
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ا جــاء فيه: وُيعمل بدار الفطرة اآليت ذكرها َقْصراِن من حلوى  ومـمَّ
ِزَنُة كلٍّ منها سبعَة عشَر قنطاًرا! يف أحسن شكٍل، عليها صوُر الحيوان 

ماط. المختلفة! وُيحمالن إلى القاعة فُيوضعان يف طريفْ السِّ
- ويف كتاب الحضارة اإلسالمية يف القرن الرابع الهجري آلدم ميتز 

)297/2( مزيُد وصٍف لهذا.
تنبيه: قال ابُن الحاج يف المدخل )287/1(: "الس��نّ�ُة يف عيد الفطر 
التوس��عُة في��ه على األهل بأي ش��يٍء كان م��ن المأك��ول، إْذ لم يرد 
ع على أهله فيه، فقد امتثل السنَّ�َة،  الشرُع فيه بشيٍء معلوٍم، فمن وسَّ
ويج��وز أن َيتخَذ فيه طعاًما معلوًما، إْذ هو من المباح، لكْن بش��رط 
عدم التكّلف فيه، وبش��رط أن لَّ َيجعَل ذلك ُس��نَّ�ًة ُيس��تنُّ هبا، فمن 
خال��ف ذلك فكأن��ه ارتكب كبيرًة! وإذا وصل األم��ُر إلى هذا الحدِّ 
فِفْعُل ذلك بدعٌة، إْذ إنه بسبب ذلك ُينسب إلى السنَّ�ة ما ليس منها، 

وكذلك ُيشرتط فيه أن يكون على لسان العلم".
َثُة الطاء -: الُحْس��ُن والَبْهَج��ُة. يقاُل: َما على َوْجِهه  )17( الّطــلَوُة - ُمَثلَّ

َحالَوٌة َوَل َطالَوٌة. تاج العروس )500/38(.
)18( قال الفيُّومي: "َجَواُب القوِل قد يتضمُن تقريَره نحو "َنَعْم" إذا كان 
جواًبا لقوله: ه��ل كان كذا؟ ونحوه، وقد يتضمُن إبطاَله. والجمُع: 
"َأْجِوَبٌة" و"َجَواَباٌت"، ول ُيسّمى جواًبا إل بعد طلٍب". المصباح 

المنير )ص: 63(.
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: س��معُت أب��ا منصوٍر  )19( ق��ال عام��ُر ب��ُن عل��يٍّ األنصاريُّ األندلس��يُّ
س يوم العيد يقول: "ليس العيُد  الش��يرازيَّ يف مجلسه بالحرم المقدَّ
لم��ن ُغِرَف له، إنم��ا العيُد لمن ُغِف��َر له!". أخبار وتراجم أندلس��ية 

َلفي )ص: 93(. للسِّ
)20( جاء يف ترجمِة حس��ان بن أبي س��نان  يف كتاب حلية األولياء 
ا رج��َع قالْت لُه  لألصبه��اين )115/3( أن��ه خ��رَج يوَم العي��ِد، فلمَّ
امرأُته: َكْم مِن امرأٍة حس��نٍة نظرَت إليها اليوَم ورأيَتها؟ فلما أكثرْت 
قــال: "ويحِك ما نظرُت إلَّ يف إهبامي من��ُذ خرجُت مِْن عنِدِك حتى 

رجعُت إليِك!".
)21( وردْت ُنص��وٌص كثي��رٌة يف تحري��م المع��ازف والماله��ي، وانعقَد 

! إجماُع العلماِء يف جميِع األعصاِر على ذلك، إلَّ من شذَّ
وليس هذا موضُع بسطها، فمن رام الّطالَع عليها بالتفصيل فليرجْع 
إل��ى الكتب الكثيرة الت��ي ُألِّفْت يف هذه المس��ألة بخصوصها، وِمن 
أوعبِها: كتاُب "الكالم على مس��ألة الس��ماع" لب��ن القيم الجوزية 
، وكتاُب "تحريم آلت الطَّ��رب" لأللباين ، فقد َكَفْت 

وَشَفْت.
وقد أعجبني يف هذا الصَدِد قوُل الشاعِر يف ذمِّ المالهي وأهلِها:

ـــيُتِلــَي اْلكَِتــاُب َفَأْطَرُقــوا َل ِخيَفــًة ــــاٍه َلِه ــُه إِْطـــــــَراُق َس ــنَّ ــكِ َل
َتَراَقُصوا َبــاِب  َفَكالدِّ اْلِغنَاُء  اهَّللَِوَأَتى  ــــِل  أَلَْج َرَقـــُصـــوا  َمــا  َواهَّللِ 
ـــاِدٍن َش ــُة  ــَم ــْغ َوَن ـــاٌر  ـــْزَم َوِم ِعَبــاَدًة بَِمَلِهي؟ُدفٌّ  َفَمَتى َشــِهْدَت 
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َرَأْوا ــا  َلمَّ َعَلْيِهــُم  اْلكَِتــاُب  ـــيَثُقــَل  ـــَواِه ــــرٍ َوَن ــــَأَواِم ــَدُه بِ ــي ــيِ ــْق َت
َرَأْوا ــا  َلمَّ اْلِغنَــا  َخــفَّ  ْهــِو ُدوَن َمنَاِهــيَوَعَلْيِهــُم  إِْطَلَقــُه فِــي اللَّ
َزْجــًرا َوَتْخِويًفــا بِِفْعــِل َمنَاِهــيَســِمُعوا َلــُه َرْعًدا َوَبْرًقــا إِْذ َحَوى
َشــَهَواتَِها َيــا َوْيَحَهــا اْلُمَتنَاِهــيَوَرَأْوُه َأْعَظــَم َقاطِــٍع لِلنَّْفــِس َعْن
ــَماُع ُمَوافًِقــا َأْغَراَضَها َفِلَْجــِل َذاَك َغــَدا َعظِيــَم اْلَجاِه!َوَأَتــى السَّ

وقال آَخُر:
َمْعَشــرٍ ِمــْن  اهَّللِ  إَِلــى  بِـِهــْم َمــَرٌض ِمــْن َســـَماِع الِغنَاَبرِْئنَــا 
ـــْن بِــنَــاَوَكــْم ُقْلــُت: َيــا َقــْوُم َأْنُتــْم َعَلى ـــِه ِم ــا ُجــــُرٍف َمـــا بِ ــَف َش
ٌة ــــوَّ ــُه ُه ــَت ــْح ـــ َعنَاَشـــَفـــا ُجــــــُرٍف َت ـــْن  ِم ـــِه  بِ ـــْم  َك َدَرٍك،  ـــى  إَِل
َلـُهْم ِمــنَّــا  الــنُّــْصــِح  َذا  ــْم إَِلــــى َربِّــنَــاَوَتـــْكـــَراُر  ــِه ــي لِـــــنُــْعــَذَر فِ
ــوا َبــَتــنْــبـِـيــِهــنَــا ــاُن ــَه ـــ ــَت ــا اْس ــمَّ ــَل َأْمـــرَِنـــاَف فِـــي  اهَّللِ  إَِلــــى  ــا  ــنَ ــْع َرَج
الـُمْصَطَفــى ُســنَِّة  َعَلــى  ــا تِــنْــتـِـنــا!َفِعْشــنَا  ــنَ ــتِ ــنْ ــى تِ ــَل ـــوا َع ـــاُت َوَم

الكالم على مسألة السماع )ص: 19(، وإغاثة اللهفان )225/1(، 
ومدارج الس��الكين ثالثُتها لبن القي��م )484/1(، وغذاء األلباب 

للسّفاريني )161/1(.
)22( نعوُذ باهللِ وِعّزتِه وُقْدرتِه من َغضبِه وَعذابِه، وُسوِء ِعقابِه، ومن شرِّ 
ل الحاِل من  الذنوِب واألََشر، والمعاصي والَبَطر؛ فإهنا سبٌب لتحوُّ
ّل،  ��قاء، ومن النعمِة إلى البالء، ومن الِع�زِّ إلى الذُّ الس��عادِة إلى الشَّ
وم��ن الَكثرِة إلى الُقّل، ويف وقائع التاري��خ ِعربٌ ل�من اعترب، وِذكرى 

ل�من اّدكر. وإليَك َطَرًفا منها:
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- قال محمُد بُن عبد الرحمن الهاشــمي: دخلُت على أمي يوَم عيِد 
ٍة، فقالْت  األضح��ى وعندها امرأٌة َب�ْرَزٌة )َجلِيَلٌة( يف أثواٍب َدنِس��ٍة رثَّ
لي: أتعرُف هذه؟ قلُت: ل، قالْت: هذه أمُّ جعفر بن يحي الربمكي، 
ثيني ببعِض  بُت هب��ا، وقلُت لها: يا ُفالن��ة! حدِّ فس��لَّمُت عليها ورحَّ
أمِركم، قالْت: أذكر لك جملًة كافيًة فيها اعتباٌر لمن اعترب، وَموعظٌة 
��ر، لقد هجم عل��يَّ مثُل ه��ذا العيد وعلى رأس��ي أربُعمائِة  لم��ن َفكَّ
جاري��ٍة وَوصيفٍة، وأنا أزعم أنَّ جعفَر ابن��ي عاقٌّ بي! وقد أتيُتكم يف 
هذا اليوم والذي ُيقنعني ِجلُد شاتين أجعُل أحَدهما ِشعاًرا واآلَخ�َر 

ِدثاًرا! قال: فدفعُت إليها خمسمائِة درهٍم، فكادْت تموُت َفَرًحا!!
انظــر: الجلي��س الصال��ح ال��كايف للنه��رواين )ص: 125(، وس��ير 
ميري  أعالم النبالء للذهبي )69/9(، وحي��اة الحيوان الكربى للدَّ

.)59/2(
- وقع َملُِك األندلس المعتمُد بُن عّباد بعد العزِّ والسلطاِن يف األْسر، 
وُسجن يف مدينة أغمات من أرض المغرب! فأتاه بناُته َيُزْرنه يف يوِم 
ٍة، َفَصَدْعَن  عيٍد، وُك��نَّ َيغِزْلَن للناِس باألُْجرِة، فرآهنَّ يف أطم��اٍر َرثَّ

قلَبه، فقال:
ــْســُرْوَرا     َم بِــاألَْعــَيــاِد  ُكنَْت  َمَضى  فِيَما 

ــي َأْغـــَمـــاَت َمـــْأُســـْوَرا َفـــَســـاَءَك الــِعــْيــُد فِ
ــَعــًة      ـــاِر َجــائِ ـــَم ــي األَْط ــَك فِ ــاتِ ــنَ ـــَرى َب َت

ِقْطِمْيَرا َيــْمــُلــْكــَن  ــا  َم ــاِس  ــلــنَّ لِ ــَن  ــِزْل ــْغ َي  
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ــًة      ــَع ــْســِلــيــِم َخــاِش ـــْحـــَوَك لِــلــتَّ ـــــَرْزَن َن َب
ــَرا ــْي ــاِس ــَك ، َحـــِســـْيـــَراٍت َم ـــنَّ ـــاُرُه ـــَص  َأْب

ــْيــِن َواألَْقــــــَداُم َحــافِــَيــٌة     ــي الــطِّ ــْأَن فِ ــَط َي
ــْأ ِمــْســكــًا َوَكـــاُفـــْوَرا! ــَط ـــْم َت ــا َل ــَه ــَأنَّ   َك

ُمـْمَتـثِل َتــْأُمــْرُه  إِْن  َدْهــــُرَك  َكـــاَن  ــْد  َق
ــــوَرا! ــــْأُم ــا َوَم ــيًّ ــِه ــنْ ْهـــــــُر َم َك الـــدَّ ــــــَردَّ َف

ــِه ــرُّ بِ ــَس ــٍك ُي ــْل ــي ُم ــَدَك فِ ــْع ـــاَت َب َمـــْن َب
ـــُروَرا! ـــْغ ــــَلِم َم ــــاألَْح ــــاَت بِ ــا َب ــَم ـــ ــإِنَّ ـــ فِ

المخت��ار م��ن ش��عر ش��عراء األندلس لب��ن الصي��ريف )ص: 23(، 
ووفي��ات األعيان لبن خلكان )36/5(، وم��رآة الزمان يف تواريخ 
ري  األعيان لس��بط بن الج��وزي )484/19(، ونفح الطي��ب للمقَّ

.)274/4(
- َمرَّ العيُد على األمير أبي فراس الحمداين وهو أسيٌر يف بالد الروم، 

فقال يشكو حاَله:
َمْكــُروِبَيــا ِعيــُد! َمــا ُعــْدَت بِـَمْحُبــوِب الَقْلــِب  ـى  ُمَعنَـّ َعَلــى 
َعْن ُكلِّ ُحْســٍن فِيــَك َمـْحُجوِبَيــا ِعيــُد! َقــْد ُعــْدَت َعَلــى َناظِرٍ
َربَُّهــا التِــي  اِر  الــدَّ َوْحَشــَة  َمْرُبــوِب!َيــا  َأْثــَواِب  فِــي  َأْصَبــَح 
ــِه ــِل ــى َأْه ــَل ــُد َع ــي ــِع ــَع ال ــَل ـــْد َط ــْيــِبَق طِ َوَل  ــٍن  ــْس ُح َل  بِـــَوْجـــِه 
ـــــــِه ْهـــرِ َوَأْحـــَداثِ ــِب!َمـــا لِـــي َولِـــلـــدَّ ــي ــاِج ــاأْلََع ـــي بِ ـــانِ ــْد َرَم ــَق َل

ديوان أبي فراس الحمداين )ص: 36(.
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)23( م��ن ذلك ما جاء يف الصحيحين عن عائش��ة ، قالت: َدَخَل 
َعَلــيَّ َأُبــو َبْكرٍ َوِعنْــِدي َجاِرَيَتاِن ِمْن َجــَواِري اأْلَْنَصــاِر، ُتَغنَِّياِن بَِما 
َتَقاَوَلــْت بِِه اأْلَْنَصاُر، َيْوَم ُبَعاَث، َقاَلْت: َوَلْيَســَتا بُِمَغنَِّيَتْيِن، َفَقاَل َأُبو 
ــْيَطاِن فِي َبْيِت َرُســوِل اهَّللِ ؟! َوَذلَِك  َبْكرٍ: َأبـَِمْزُموِر الشَّ
فِي َيْوِم ِعيٍد، َفَقاَل َرُســوُل اهَّللِ : "َيا َأَبا َبْكٍر إِنَّ لُِكلِّ َقْوٍم 
ِعيــًدا، َوَهَذا ِعيُدَنــا". أخرجه البخاري رقم )952(، ومس��لم رقم 

)892( واللفُظ له.
 ، وم��ن ذل��ك م��ا ج��اء يف الصحيحين أيًض��ا عن عائش��ة -
قالت: "َجاَء َحَبٌش َيْزفِنُوَن فِي َيْوِم ِعيٍد فِي اْلَمْسِجِد، َفَدَعانِي النَّبِيُّ 
، َفَوَضْعُت َرْأِسي َعَلى َمنْكِبِِه، َفَجَعْلُت َأْنُظُر إَِلى َلِعبِِهْم، 
َحتَّى ُكنُْت َأَنا الَّتِي َأْنَصرُِف َعِن النََّظرِ إَِلْيِهْم". أخرجه البخاري رقم 

)454(، ومسلم رقم )892( واللفُظ له.
ورواه مس��لٌم رقم )893( ع��ن أبي هريرة ، ولفُظ��ه: "َبْينََما 
اْلَحَبَشــُة َيْلَعُبوَن ِعنَْد َرُسوِل اهَّللِ  بِِحَرابِِهْم، إِْذ َدَخَل ُعَمُر 
ْبُن اْلَخطَّاِب، َفَأْهَوى إَِلى اْلَحْصَباِء َيْحِصُبُهْم بَِها، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهَّللِ 

َيا ُعَمُر". : "َدْعُهْم 
)24( َشــْيُخ َمْهو: ُيْضرُب به المثُل يف الُخس��ران َفُيَقاُل: أخسُر َصْفَقًة من 

َشيِخ َمْهو!
وَمْه��ٌو حيٌّ م��ن عبد الَقْيس، وكانت إياٌد ُتَس��بُّ بالَفْس��ِو وُتَع�يَّ�ُر به، 
فق��ام رج��ٌل من إياٍد بس��وق عكاظ ومع��ه ُب���ْرَدا ِح�َب�َرة، فق��ال: َمْن 
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َيشرتي منِّي َعاَر الَفْسِو بَِهَذْيِن الُب�ْرَدين؟! فقام عبُد اهلل بُن بيدرَة أحُد 
َمْهٍو فقال: هاتِ�هما، واْش��هدوا أين اْش��رتيُت َعاَر الَفْسِو من إياٍد لعبِد 
ا أتى َرْحَله وُسئَِل َعن الُب�ْرَدين قال: اْشرتيُت  الَقْيس بالُب�ْرَدْين!! َفَلمَّ

ْهِر! َفَوَثبْت عبُد الَقْيس َوَقاَلت: لكم هبما َعاَر الدَّ
ـــــاُد إَِي َقـــْبـــَلـــنَـــا  ـــاَة  ـــَس ـــُف ال ــَكــاُد!إِنَّ  َن َوَل  َنْفُسو  َل  َوَنـــــْحــُن 

وتف��رق النَّاُس َعن عكاظ بابتي��اِع عبِد الَقْيس َعاَر الَفْس��و َحتَّى قال 
اِعُر: الشَّ

َبـــــْيـــــَدَرْه     ـــِن  اْب َكــَصــْفــَقــِة  َرَأى  َمـــْن  ــا  َي
ــَرْه! ــــَرٍة ُمـــــَخــسَّ ــــاِس ــــْن َصـــْفـــَقـــٍة َخ  ِم

ــْرَدْي ِحــَبـــــَرْه       ـــ ــُب ـــ ــُمــْشــَتــرِي الــَفــْســَو بِ اْل
ـــَرْه! ـــَس ـــٍق َمـــا َأْخ ـــــِمــيــُن َصـــافِ ــْت َي ُشــلَّ

انظر: ثمار القلوب يف المضاف والمنسوب للثعالبي )ص: 106(، 
وجمه��رة األمث��ال ألب��ي ه��الل العس��كري )388/1(، وأخب��ار 

الحمقى والمغفلين لبن الجوزي )ص: 44(.
ُج ِريِح الطِّيِب. الصحاح )298/1(. )25( األََرُج: ت�َوهُّ

)26( مِ��ن األمور المحَدَثة المبتَدعة يف ش��هر ش��وال: بدعُة عيد األبرار، 
وهو اليوم الثامن من شهر شوال.

فبعد أن ُيتّم الناُس صوَم شهر رمضان، ويفطروا اليوَم األوَل من شهر 
شوال - وهو يوُم عيِد الِفْطِر - يبدأون يف صيام الستة أياٍم األَُول من 

شهر شوال، ويف اليوم الثامن يجعلونه عيًدا يسمونه: عيد األبرار.
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ا ثامُن شواٍل: فليس عيًدا ل  قال شيُخ اإلسلم ابُن تيمية : "أمَّ
ار، ول يج��وز ألحٍد أن يعتقَده عيًدا، ول ُي�حِدَث  لألب��رار ول للُفجَّ

فيه شيًئا من شعائر األعياد". الفتاوى الكربى )379/5(.
يه الُجهاُل عيَد األبراِر من البدِع  وقال أيًضا: "ثامُن ش��واٍل الذي ُيس��مِّ
التي لم يستحبَّها السلُف ولم َيفعلوها". مجموع الفتاوى )298/25( 

بتصرٍف يسيٍر. وانظر: البدع الحولية للتويجري )ص: 350(.
)27( انظر: األمر بالتباع للسيوطي )ص: 145(، وفتاوى اللجنة الدائمة 

)74/2( و)318/8(، ومعجم البدع لرائد صربي )ص: 419(.
لطيفة: قال زياُد بُن ُعبيِد اهَّللِ: "رأيُت عبَد الجباِر بَن َوائٍل، وعلقمَة بَن 
مرثٍد، وطلحَة األيامي، وزبيَد األيامي يصوموَن يوَم النيروِز، َويعتكفوَن 
يف المس��جِد األكربِ، فكانوا يقولوَن: هذا يوُم عيٍد للمشركين، يريدون 

به الخالَف على المشركين". تاريخ بغداد للخطيب )497/9(.
)28( اعلْم أنه ليس ألهِل اإلس��الِم س��وى عيديِن فقط، هما: عيُد الِفطِر 

وعيُد األضحى، وما سوى ذلك من األعياِد فليس من مِّلتنا!
ولقد أحسن الشيُخ محمُد المجذوب  إذ يقول:

ـــي الــنُّــَهــى َل َثــالِــٌث ــَد ُأولِ ــنْ ِعــْيــَداِن ِع
َغــِد ــي  فِ ــَة  ــَلَم ــسَّ ال َيـْبِغي  ــَمــْن  لِ َلـُهَما، 

ــــلُّ ِزَيـــــاَدٍة ــُر َواألَْضــــَحــــى، َوُك ــْط ــِف ال
ــِد ــِل ُمـــــَحــمَّ ــي ــبِ ــا ُخـــــُروٌج َعــــْن َس ــَه ــْي فِ
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)29( انظــر: اإلب��داع يف مض��ار البتداع لعل��ي محف��وظ )ص: 263(، 
وأح��كام الجنائز لأللباين )ص: 258(، والبدع والمحَدثات وما ل 

أصَل له لحمود بن عبد اهلل المطر )ص: 297(.
)30( انظر: البدع والمحَدثات وما ل أصَل له )ص: 211(.

)31( انظر: المرجع نفسه )ص:501(.
ــا معنى قولــي: َمْن َعِذي��ِري؟ فقد قــال الفيُّومي: "َقْوُلُه��ْم: َمْن  وأمَّ
َعِذيِري مِْن ُفاَلٍن َوَمْن َيْعُذُرنِي مِنُْه، َأْي: َمْن َيُلوُمُه َعَلى فِْعلِِه َوُينِْحي 

ئَِمِة َعَلْيِه َوَيْعُذُرنِي فِي َأْمِرِه َوَل َيُلوُمنِي َعَلْيِه. بِالالَّ
َوِقيــَل: َمْعنَاُه َمْن َيُقوُم بُِعْذِري إَذا َجاَزْيُتُه بُِصنِْعِه َوَل َيُلوُمنِي َعَلى َما 

َأْفَعُلُه بِِه". المصباح المنير )399/2(.
)32( انظــر: اإلب��داع يف مض��ار البت��داع )ص: 59(، وفت��اوى اللجن��ة 
الدائم��ة )314/8(، ومعج��م الب��دع لرائد ص��ربي )ص: 416(، 

والبدع والمحَدثات وما ل أصَل له )ص: 525(.
 : وأوُل َم��ْن أحدَث األذاَن واإلقام��َة يف العيدين هو الخليفُة األمويُّ

هشاُم بُن عبد الملك!
)33( انظر: السنن والمبتدعات للشقيري )ص: 160(، وقاموس البدع 

لمشهور بن حسن آل سلمان )ص: 717(.
)34( انظر: العتصام للشاطبي )19/2(.

وأوُل من بدَأ بالخطبِة قبَل الصالِة يوَم العيِد مرواُن بُن الحكم!
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)35( انظر: الس��نن والمبتدع��ات للش��قيري )ص: 90(، ومعجم البدع 
لرائد صربي )ص: 417(.

)36( َف���نُّ "النقائِض" من الفنون األدبّية ال�ُمندثرة، وأرجو أْن ُي�حييه اهلُل 
ر اهلُل إت�ماَمه ونشَره. على يِدي، ولي فيه ُمصنٌَّف جليٌل يسَّ

)37( هو أبو عيسى أحمد بن الخليفة هارون الرشيد. وقيل: اسمه صالح 
ه أمُّ ولٍد بربرّية. أو محمد. وأمُّ

ولَي إمرَة الكوفة سنَة أربٍع ومائتين، وحّج بالنّاس سنَة سْبٍع ومائتين.
هم  كان من أحس��ِن الناس وجًها وُمجالسًة وِعشرًة وأمجنِهم وأحدِّ

هم عبًثا!! نادرًة وأشدِّ
وكانت َعريُب المأمونية تقول: ما سمعُت غناًء أحسَن من غناء أبى 

عيسى بن الرشيد، ول رأيُت وجًها أحسَن من وجهه. 
وكان إذا عزم على الركوب جلس الناس لرؤيته أكثر مما يجلس��ون 

لرؤية الخلفاء!
: ليَت جمالك لعبد  ُروي أّن الرشيد قال يوًما ألبى عيسى وهو صبيٌّ
اهلل! )يعن��ي المأموَن( فقال له: يا أميَر المؤمنين، على أّن حظَّه منك 

لي. فعجب الرشيُد من جوابه على صباه وضّمه إليه وقّبله.
ه للخالفة بعده ويذكر  وكان المأموُن أش��دَّ الناس حبًّا له، وكان َيعدُّ

ذلك كثيًرا.
ا مات وجد المأموُن عليه َوْجًدا شديًدا. تويف سنَة )209 ه�(، ول�مَّ
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انظر: المنتظم يف تاريخ الملوك واألمم لبن الجوزي )199/10(، 
وتاري��خ اإلس��الم للذهب��ي )471/14(، وهناي��ة األرب يف فن��ون 

األدب للنويري )218/4(.
)38( جاء يف سبِب ذلك: أنَّ الخليفَة المأموَن تراءى هالَل شهر رمضان 

وأخوه أحمُد هذا معه، فقال أحمُد:
َشْهرِ ِمْن  َكــاَن  َل  ْوِم  الصَّ َشْهُر  َدَهانَِي 

ْهــرِ! ــَدُه آِخــَر الــدَّ ــْع َب ــًرا  َوَل ُصــْمــُت َشــْه
ــْعــِديــنِــي األَِمـــــاُم بِـــُقـــْدَرٍة     ـــاَن ُي ــْو َك ــَل َف

ْهرِ! ْهرِ، َلْسَتْعَدْيُت َجْهِدي َعَلى الشَّ َعَلى الشَّ
اٍت إلى أن  فأصابه َعقيَب هذا القول َصَرٌع، فكان ُيصَرُع يف اليوم َمرَّ

مات، ولم يبلغ شهًرا مثَله!
وقيــل: إن��ه كان ُيحبُّ صي��َد الخنازير، فوق��ع من دابته، فلم َيس��لْم 

اٍت إلى أن مات! دماُغه، فكان َيختبُط يف اليوم َمرَّ
وأش��عار   ،)93/3(  - الش��عراء  أخب��ار  قس��م   - األوراق  انظــر: 
أولد الخلف��اء وأخبارهم )ص: 93( كالهم��ا للصولي، والتذكرة 
الحمدوني��ة لبن حم��دون )38/8(، والمنتظ��م يف تاريخ الملوك 
واألم��م لب��ن الج��وزي )201/10(، وتاري��خ اإلس��الم للذهبي 

.)472/14(
)39( أبو ُنواس: هو الحس��ن بن هانئ بن عبد األول بن صباح الحكمّي 

بالولء، شاعُر العراق يف عصره.
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ول��د يف األهواز )من بالد خوزس��تان( ونش��أ بالبص��رة، ورحل إلى 
بغداد فاتصل فيها بالخلفاء من بني العباس، ومدح بعَضهم، وخرج 
إلى دمش��ق، ومنها إلى مص��ر، فمدح أميرها الَخصي��ب، وعاد إلى 

بغداد فأقام إلى أن تويف فيها سنَة )198 ه�(. 
قال الجاحُظ: م��ا رأيُت رجاًل أعلَم باللغة ول أفصَح لهجًة من أبي 

نواس.
مين. وقال أبو عبيدة: كان أبو ُنواس للمحَدثين كامرئ القيس للمتقدِّ
وقال كلثوٌم العتابي: لو أدرك أبو نواس الجاهليَة ما َفُضل عليه أحٌد.

: لول ُم�جوُن أبي نواٍس ألخذُت عنه العلم. وقال اإلماُم الشافعيُّ
وحكى أبو نواس عن نفسه قال: "ما قلُت الشعَر حتى َرويُت لسّتين 
ام��رأًة من العرب"! فم��ا ظنُّك بالرجال؟! انظــر: األعالم للزركلي 

.)225/2(
)40( ديوان أبي نواس )ص: 468(.

)41( ابُن الرومي: هو علي بن العباس بن ُجريج، الرومي، أبو الحس��ن: 
ه من  ش��اعٌر كبيٌر، من طبقة بّش��ار والمتنبي، روميُّ األصل، كان جدُّ
موال��ي بني العباس، ُولد ونش��أ ببغداد، ومات فيها س��نة )283 ه�( 
مس��موًما، قيل: َدسَّ له السمَّ القاس��ُم بُن عبيد اهلل )وزير المعتضد( 

وكان ابُن الرومي قد هجاه.
قــال المرزباين: ل أعلم أن��ه مدح أحًدا من رئي��ٍس أو مرؤوٍس، إل 
وع��اد إليه فهج��اه! ولذلك قّل��ت فائدُته م��ن قول الش��عر وتحاماه 
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الرؤس��اء وكان س��بًبا لوفات��ه. له ديواُن ش��عٍر كبيٌر. انظــر: األعالم 
للزركلي )297/4(.

َليُك بُن عمير بن يثربي بن سنان السعدي التميمي،  َلْيُك: هو السُّ )42( السُّ
ه. َلَكُة ُأمُّ والسُّ

فاتٌك، عّداٌء، شاعٌر، أسوُد، من شياطين الجاهلية. ُيلّقب بالرئبال.
كان أدلَّ الن��اس ب��األرض وأعلَمهم بمس��الكها. له وقائ��ُع وأخباٌر 
كثي��رة. وكان ل ُيِغي��ر عل��ى مضر. وإنم��ا ُيِغير على اليم��ن، فإذا لم 

يمكنه ذلك أغار على ربيعة.
قتله أسُد بُن ُمدرك الخثعمّي. األعالم للزركلي )115/3(.

مَكُة: ُأْنَثى الَب�َراِذين. مجمل اللغة لبن فارس )ص 399(. )43( الرَّ
)44( ديوان ابن الرومي )22/3(.

وانظــر: اللطائ��ف والظرائ��ف للثعالب��ي )ص: 300(، والتذك��رة 
الحمدونية لبن حم��دون )391/9(، والدّر الفريد وبيت القصيد 

للمستعصمي )45/7(.
)45( الَكنُــوُد: ُيطلُق عل��ى الَكُف��وِر، والعاصي، والبخي��ِل. انظر: العين 

للخليل )331/5(، ومفاتيح الغيب للرازي )261/32(.
)46( يوُم الَحْســَرة: هو اليوُم الذي يكون فيه النََّدُم ش��ديدًا؛ إْذ يرى كلُّ عبٍد 
حصيل��َة أعمال��ه، وتكون الحس��رُة بما ي��راه أهُل النار م��ن منازل أهل 
الجنّة، فتش��تدُّ َحس��رُت�هم؛ وهو من أس��ماِء ي��وِم القيامِة، قــال تعالى: 
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)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ(   ]مريم: 39[.

ُة والطَّْيُش. جمهرة اللغة لبن دريد )823/2(. )47( النََّزُق: الِخفَّ
)48( الطُّْغرائِي: هو الحسيُن بُن علّي بن محمد مؤيد الدين، األصبهاين. 
ش��اعٌر، من الوزراء الكّت��اب، كان ُينعت باألس��تاذ. ُولد بأصبهان، 
واتصل بالسلطان مسعود بن محمد السلجوقي )صاحب الموصل( 
ه وزارته. ثم اقتتل الس��لطاُن مس��عوٌد وأٌخ له اس��ُمه الس��لطاُن  فولَّ
محم��ود فظف��ر محموٌد وقبض عل��ى رجال مس��عود، ويف جملتهم 
الطُّْغرائي، فأراد قتله ثم خاف عاقبَة النقمة عليه؛ لِ�َما كان الطُّْغرائيُّ 
مشهوًرا به من العلم والفضل، فأوعز إلى من أشاع ات�هامه باإللحاد 
والزندق��ة! فتناقل الن��اس ذلك، فاتخذه الس��لطاُن محم��وٌد ُحّجًة، 

فقتله سنة )513 ه�(.
له )ديوان شعر - ط( وأشهر شعره )لمية العجم( ومطلعها: )َأَصاَلُة 

ْأِي َصاَن�ْتنِي َعِن الَخَطِل(. انظر: األعالم للزركلي )246/2(.  الرَّ
)49( الـُمَدام: الخمر. 

َقاَل َأُبو ُعبيد: من َأسَماء اْلخمر ال�ُمدام وال�ُمَداَمُة.
��َراب ُيس��تطاع  ْيُث: س��ميت ُمدامة أِلَنَُّه َلْيَس َش��ْيٌء من الشَّ وَقاَل اللَّ

إداَمُة ُشْربِه غيَرها.
نِّ َزَماًنا َحتَّى َسَكنَْت  َوَقاَل َغيُره: س��ّمَيْت ُمدامة أِلَنََّها ُأديَمْت فِي الدِّ
ِذي َسَكَن  َبْعَدَما فاَرْت، وكلُّ َشْيٍء يسكن فقد َداَم، َومِنْه قيل لْلَماء الَّ

َفاَل يْجِري: دائٌم. هتذيب اللغة لألزهري )148/14(.
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)50( البيتــان يف: س��رور النف��س بمدارك الح��واس الخمس للتيفاش��ي 
)ص: 67(، وغرائ��ب التنبيه��ات على عجائب التش��بيهات )ص: 
14(، وبدائع البدائه كالهما لبن ظافر األزدي )ص:101(، ونثار 

األزهار يف الليل والنهار لبن منظور )ص: 50(.
)51( َأحمد َشــْوقي: هو أحمد بن علي بن أحمد ش��وقي: أش��هر شعراء 
العص��ر األخير. ُيلّقب بأمير الش��عراء. ُولد بالقاهرة، ونش��أ يف ظل 

البيت المالك بمصر.
اتس��عْت ثروُته، وعاش ُمرتًفا، يف نعمٍة واس��عٍة، وَدَعٍة تتخللها لياٍل 
ى منزَله )َكْرَمة ابن هاين(! وبستاًنا له )ُعّش البلبل(! )ُنواسية( وَسمَّ

وكان َيغش��ى يف أكثر العش��ّيات بالقاهرة مجال��َس من يأنس هبم من 
أصدقائ��ه، يلبث مع بعضهم م��ا دامت النكتُة تس��وُد الحديَث، فإذا 
تحّولوا إلى جدٍل يف سياس��ٍة أو نقاٍش يف )حزبّية( تس��ّلل من بينهم، 

وأمَّ سواهم.
عالج أكثَر فنون الش��عر: مديًحا، وغ��زًل، ورثاًء، ووصًفا، ثم ارتفع 
ًق��ا فتناول األحداث السياس��ية والجتماعية يف مصر والش��رق  محلِّ
والعالم اإلس��المي، فجرى ش��عُره عل��ى كلِّ لس��اٍن. وكانت حياُته 

كلُّها )للشعر( يستوحيه من المشاهدات ومن الحوادث.
د الَقَصَص الش��عريَّ التمثيليَّ بالعربية، وقد حاول  وهو أوُل من جوَّ
د. وأراد أن يجمع بين ُعنصرِي البيان: الشعر  هم وتفرَّ قبله أفراٌد، فبذَّ
والنثر، فكتب نثًرا مس��جوًعا على نمط المقامات، فلم َيلَق نجاًحا، 

فعاد ُمنصِرًفا إلى الشعر.
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من آثاره )الشوقيات - ط( أربعة أجزاء، وهو ديوان شعره، و)دول 
العرب - ط( نظم.

تويف بالقاهرة سنة )1351 ه�(. انظر: األعالم للزركلي )136/1(.
)52( الشوقيات )ص: 388(.

)53( الَخَباُث: جمُع َخبِيٍث. وُيراُد به ال�ُمَبالَغُة فِي ال�ُخْبث. انظر: إكمال 
ل لبن  اإلعالم بتثليث الكالم لبن مالك )174/1(، والطراز األوَّ

معصوم )376/3(.
ن، َوُه��َو َحْبٌل  )54( اأْلَْوَهــاُق: َجْم��ُع َوَه��ٍق - بالتَّحري��ك - َوَقْد ُيَس��كَّ
. النهاية يف غريب الحديث  كالطَِّول ُتَش��دُّ بِِه اإلبُِل والَخْيل، لِئال َتنِدَّ

واألثر لبن األثير )233/5(.
تذنيــب: قال اإلماُم ابُن رجٍب الحنبلّي  عن س��بِب اس��تثقاِل 
هؤلِء لش��هِر رمضاَن المبارك: "هؤلء السفهاُء يستثقلون رمضاَن؛ 
لس��تثقالهم العب��اداِت فيه من الص��الة والصيام. فكثي��ٌر من هؤلء 
��ي إل يف رمض��اَن إذا صام، وكثي��ٌر منهم ل يجتنُب  الُجّه��ال ل ُيصلِّ
كبائَر الذنوب إل يف رمضاَن، فيطوُل عليه ويشقُّ على نفسه مفارقُتها 
لمألوفه��ا، فهو َيُعدُّ األياَم والليالي ليع��ودوا إلى المعصية! وهؤلء 
ون على م��ا فعلوا وهم يعلم��ون، فهم َهْلك��ى. ومنهم من ل  ُمِص��رُّ

يصرب على المعاصي فهو ُيواقعها يف رمضان!
وِحكايُة محمد بن هارون البلخي مش��هورٌة وقد ُرويت من وجوٍه، 
ا على ُشرب الخمر، فجاء يف آخر يوٍم من شعبان  وهو أنه كان ُمِصرًّ
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ه وهي َتْس��ُجُر َتنُّ��وًرا، فحمله��ا فألقاها يف  وه��و س��كراُن فعاتبْته ُأمُّ
التَّ�نُّور! فاحرتقْت، وكان بعد ذلك قد تاب وتعبَّد، فُرؤي له يف النوم 

أّن اهلل قد غفر للحاجِّ كلِّهم سواه!
ه إليه  فم��ن أراد اهلُل ب��ه خيًرا حبَّب إلي��ه اإليماَن وزيَّنه يف قلب��ه، وكرَّ
ا  الكفَر والفس��وَق والعصياَن فصار من الراش��دين، ومن أراد به شرًّ
خلَّى بينه وبين نفس��ه، فاتَّبعه الشيطاُن، فحبَّب إليه الكفَر والفسوَق 

والعصياَن فكان من الغاوين". لطائف المعارف )ص: 146(.
)55( ألَّف أبو محمد عبُد اهلل بن إبراهيم األزدي األندلسي )ت 750ه�( 

مقامًة عن عيد األضحى.
وق��د أوردها لس��اُن الدين بُن الخطيب يف كتاب��ه "اإلحاطة يف أخبار 
ًة األستاُذ/أحمد  غرناطة" )425/3 – 432(. كما نش��رها مس��تقلَّ
مختار العبادي يف صحيفة المعهد المصري للدراس��ات اإلسالمية 

يف مدريد، المجلد الثاين، سنة 1373 ه�، العدد 1- 2.
)56( الِقْطـُر: هو النَُّحاُس. هتذيب اللغة )6/9(.
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