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َتـاِء َكاَفاُت الشِّ

ْدُر الصَّ

َر على ألسنِة اأُلدباِء ُعيوَن الِحَكم، وأجرى  الحمُد هللِ الذي فجَّ
على أسّنِة أق�ِمهم أنهاَر الَكِلم . فجاؤا بالـُمْرِقِص الـُمْطِرِب الذي 

ّب، واستخرُجوا ُمـخّبآِت المعاين من َغَيابِة الـُجّب. َيـْخُلُب اللُّ

َر بِه ِعيســى الـَمسيْح، صاحِب  والص�ُة والســ�ُم على َمْن َبشَّ
ــاِدِع باللفــِظ الـَمليِح  بيــِح والـَمنطــِق الَفِصيــْح، الصَّ الوجــِه الصَّ

والـَمعنى الصحيْح.

وعلى اآلِل واألصحاب، وَمْن سار على َنهجِهم إلى يوم المآِل 
والمآب.

وبعُد ؛
- 1 -

��تاِء ورمانا بَكْلَكِله -  فقد بــدا لي - وقد َهَجَم علينا فصُل الشِّ
أْن أْصطلَي من َبْرِده، بَِلمِّ ش��تاِت ما جاَء فيه من أش��عاٍر ُمْستْلَطَفة، 
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وأخباٍر ُمْستْظَرَفة، فكان هذا ال�َمْرقوُم!)1(.

وأكثُر َمْن َســَلَك هذا الـَمْهيَع هم األدباُء والشعراُء، فقد تفّننوا 
يف وصِف الش��تاِء وَبْرِده، وَبْرِق��ه وَرْعِده، وأْجلبوا يف ذلك بَخيِلِهم 

وَرِجِلِهم!

فِمن ذلك قوُل بعِضهم يصُف ِشــّدَة الَبْرد: »َبْرٌد ُيغّيُر األلوان، 
ُف األبدان . َبْرٌد ُيَقْضِقُض األعضاء، وَينفُض األحشاء . َبْرٌد  وُينشِّ
يَق يف األشداق، والدمَع يف اآلماق . َبْرٌد حاَل بين الَكْلِب  د الرِّ َج�مَّ

وَهريِره، واألسِد وَزئيِره، والطيِر وَصفيِره، والماِء وَخريِره!«)2(.

لطيفة: أصدر الش��اعُر الناثُر س��ليُم بن روفائيل عنحوري - وهو من أعضاء   )1(
ــتاء«،  المجمع العلمي العربي بدمش��ق - مجلًة بالقاهرة س��ّماها »مجلَة الشِّ
وهي مجلة أدبية علمية تاريخية فكاهية، والعجُب أهنا تظهر شتاًء وتحتجب 

صيفًا!! 
ِركلــي يف ترجمتــه: »كان يقض��ي فصَل الش��تاء من أكث��ر االعوام يف  قــال الزِّ
القاهرة، فأصدر فيها مجلَة )الش��تاء(، وكان كثيَر النظم، قليَل النوم، أخربين 
بدمش��ق )سنة 1912( أنه منذ ثالثين عامًا لم ينْم أكثَر من ثالث ساعات يف 
اليوم! تتناوب بناُته الس��هَر معه، َي�خدمنْ��ه وَيكتْبن ما ُيملي من نظٍم وغيره«. 

انظر: األعالم )118/3(، ومجلة المقتبس )العدد: 3(.
س��حر البالغة وس��ر الرباعة للثعالبي )ص: 19(، وربي��ع األبرار ونصوص=  )2( 
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وقــال القاضي الفاضــل)1(: »يف ليل��ٍة َج�َمَد َخمُره��ا، وَخ�َمَد 
َجمُره��ا، إلى ي��وٍم َت��وّد الَبَصَلُة ل��و ازدادت ُقُمصًا إل��ى ُقْمِصها، 

والشمُس لو َجّرت الناَر إلى ُقْرِصها!«)2(.

أخذ ه��ذا المعن��ى ج��الُل الدي��ن المارديني المع��روف بابن 
ار)3( فقال: الصفَّ

= األخي��ار للزمخش��ري )139/1(، وهناية األرب يف فن��ون األدب للنويري 
.)169/1(

هو عبد الرحيم بن علي بن الس��عيد اللخم��ي، المعروف بالقاضي الفاضل:   )1(
وزيٌر، من أئمة الكّتاب.

ولد بعسقالن )بفلسطين( وانتقل إلى اإلسكندرية، ثم إلى القاهرة وتويف فيها. 
بيه، ولم يخ��دم بعَده أحدًا،  كان من وزراء الس��لطان ص��الح الدين، ومن مقرَّ
قال بعُض ُمرتجميه: »كانت الدولُة بأس��رها تأيت إلى خدمته!« وكان السلطان 
صالح الدين يقول: »ال تظنوا أين ملكُت البالَد بس��يوفكم بل بقلم الفاضل!« 
وكان س��ريَع الخاط��ر يف اإلنش��اء، كثيَر الرس��ائل، قي��ل: لو ُج�معت رس��ائُله 
وتعليقاُته لم َتقُصْر عن مئة مجلد! وهو ُم�جيٌد يف أكثرها. وقد بقي من رسائله 

مجموعاٌت، وله ديواُن شعر. )ت 596 ه�(. األعالم للزركلي )346/3(.
الوايف بالوفيات للصَفدي )51/15(، وفوات الوفيات للُكتبي )122/3(،   )2(

وصبح األعشى للقلقشندي )412/2(.
ه��و عل��ي بن يوس��ف بن ش��يبان، ج��الل الدي��ن المارديني المع��روف بابن   )3(
 الصّفار؛ مولده بماردين س��نة خمس وسبعين وخمسمائة، ومات مقتواًل،=
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ـــه ـــاِس ـــف ـــــــرٍّ بـــــــرُد أن ــــــــوُم َق وي
ــْرِصــهــا ـــن َق ـــــداَن ِم ــّزُق األب ــم ـــ ُت

ــــرِده ــُس مـــن َب ــم ــش ــــوٌم َتـــــودُّ ال ي
لــو َجــّرت النــاَر إلــى ُقْرصهــا!)1( 

وِمــن ك�ِم أبي عبد اهلل بِن أبي الخصــال)2( يصف ليلًة باردًة: 
»الكل��ُب قد صافح َخيُش��وُمه ذَنَبه، وأنكر البي��َت وُطُنَبه، واْلتوى 
الت��واَء الِجَب��اب، واس��تداَر اس��تدارَة الُحَب��اب، وَجَل��َده الجليُد، 

= قتلته التتاُر لما دخلوا ماردين سنة ثمان وخمسين وستمائة.
خ��دم بكتابة اإلنش��اء الملَك المنص��ور ناصر الدين أرت��ق صاحب ماردين، 
وتولى كتابَة أش��راف ُدنيسر ثماين عشرة س��نة؛ كان شاعرًا مجيدًا، وله فضل 
وأدب، وصنف كتابًا يحتوي على آداب كثيرة وس��ماه كتاب » ُأنس الملوك 

» وله شعر رائق. انظر: فوات الوفيات للكتبي )119/3(.
الوايف بالوفيات للصفدي )51/15(، وفوات الوفيات للكتبي )122/3(،   )1(

وصبح األعشى للقلقشندي )412/2(.
هو محمد بن مسعود بن طّيب بن فرج ابن أبي الِخَصال الغافقي، أبو عبد اهلل   )2(
)ت 540 ه�( وزير أندلسي، شاعر، أديب، يلقب بذي الوزارتين. ولد بقرية 
)فرغليط( من قرى )ش��قورة( وس��كن قرطب��ة وغرناطة. وأق��ام مدة بفاس. 
وتفق��ه وتأدب حتى قيل: لم ينطلق اس��ُم كاتٍب باألندل��س على مثل ابن َأبي 

الِخَصال. له تصانيف عدة. انظر: األعالم للزركلي )95/7(.
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د أنفاَسه الصعيُد، فِحماه ُمباْح، وال َهِريَر  ِريُب، وصعَّ وَضَرَبه الضَّ
وال ُنباْح، والناُر كالصديق، أو كالرحيق، كالهما َعنقاُء ُمْغِرب)1(، 

أو َنْجُم َمْغِرب!«)2(.

عنقاُء ُمْغرِب: هو َطائٌِر َزَعُموا أنه كان على عهد َحنَْظَلة بِن َصْفَوان الِحميري   )1(
نبيِّ أهل الرس. َعظِيُم الُعنُق. وقيل: كان يف ُعنُقه َبَياٌض؛ لذلك ُسّمي عنقاء، 
وكان أحس��ن َطائِ��ٍر خلق��ه اهلل، فاختطف ُغاَلم��ًا فأْغرب به؛ ولذلك ُس��ّمي 

ال�ُمْغِرب، فدعا عليه َحنَْظَلُة فُرمي بصاعقٍة. 
وقيل: إّنه طائٌر َوْهميٌّ ُيضَرب به المثل يف طلب ال�ُمحال الذي ال ُينال. 

ويف أمثالهم: )طارت به عنقاُء ُمغرب( إذا ُفقد، ويف شعر أبي العالء:
ُتصــادا أن  َتكُبــر  العنقــاَء  ـــادا!أرى  ـــن ـــه ِع ــق ل ــي ــط فــعــانــْد َمــــْن ُت

انظر: المس��تقصى يف أمثال العرب للزمخش��ري )150/2(، وِسفر السعادة 
وس��فير اإلف��ادة لعلم الدي��ن الس��خاوي )917/2(، ومعجم اللغ��ة العربية 

المعاصرة ألحمد مختار عمر )1603/2(.
الذخيرة يف محاسن أهل الجزيرة للشنرتيني )792/6(.  )2(

- وتأّمْل معي هذا الوصَف المخيَف للشتاء الذي دبَّجته يراعُة الكاتب البليغ 
ابن عرب شاه )ت 854 ه�( ، وذلك حيُث يقول: »أبَرَد هالُل القوس 
س��هَم بْرده بمرس��ومه إلى كل ِصماْخ، ُيخرب أن جنَد الشتاء على عالم الكوِن 
والفس��اِد أناْخ. فليس��تعّد له الُكفاة، وليحذْره الُع��راُة والُحفاة. وال يكتفوا يف 
كّف��ه بكافاتــه فم��ا كلُّ كاٍف له ُكُفوا؛ ألن��ه يف هذه المرة آيٌة م��ن آيات اهلل فال 
َتتخذوا آياِت اهلل ُهُزوا. وأّن قصَده بقدومه تربيُد األنفاس، وتشويُط األنوف 
= واآلذان وإسقاُط األكارع وقلُع الراس ....    
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= ثم زمجر بعواصف رياحه الباردة، وخّيم على العالم بخيام غيومه الصادرة 
والواردة. فارتعدِت الفرائُص من زئيره، والَذ كلٌّ من الحشرات بَقْعر َجهنّمه 
خوفًا من زمهريره. وخمدت النيران، وجمدت الُغدران، وارتجفت األوراُق 
س��اقطًة من األغصان. وخّرت على وجهها األهن��ار، جاريًة من األنجاد إلى 
األغوار. وتخّيس��ت األسوُد يف أخياِسها، وتكنّست الظباُء يف ُكناِسها. وتعّوذ 
الكوُن من آفته، واصفّر وج��ُه المكان من مخافته. واغربّت ُخدوُد الرياض، 
وَذُبَلت ُقُدوُد الِغياض. وراح ما كان هبا من النُّْضرة واالرتياح، وأصبح نباُت 

األرض هشيمًا تذروه الرياح .... 
وأصبحت مشارُق األرض ومغارُبها من الثلوج المنقّضة، كأهنا َب�رُّ عَرَصات 
القيام��ة أو بح��ٌر صاغ��ه اهلل من الِفّض��ة. فكان��ت إذا بزغت الصقع��اُء ولمع 
الصقي��ُع تراءى ش��يٌء َعَجب، س��ماٌء من َفي��روزٍج وأرٌض من بل��وٍر ما بينها 
ُش��ذور الذهب. فإن هّب��ت فيما بين ذلك - والعياُذ باهلل - َنْس��َمُة ِريح، على 

َنَسَمة ذي ُروح، أخمدْت َنَفَسه، وجّمدْته وَفَرَسه ....
وانتهى الشأن إلى أن طابت النار ِوْردا، وصارت لواردها سالمًا وبردا! وأما 
الش��مُس فإهن��ا ارتجفْت، وجم��دت عينُها من الربد ونش��فْت. وصارْت كما 

قيل:
بــرده مــن  الشــمُس  تــودُّ  ـــى ُقــرصــهــا!يــوٌم  ـــاَر إل ـــن لـــو جــــّرت ال

ف��كان الرج��ُل إذا تنّف��س جمدْت أنفاُس��ه على ِس��باله ولحيتِ��ه، فيصير كأنه 
فرعون وقد رّصع لحيَته بِحليتِه. وإن لَفَظ مِن فيه لفظَة ُنخامٍة عاقدة، ال تصل 
إل��ى األرض - مع م��ا فيها من الحرارة - إال وهي ُبندق��ٌة جامدة! » عجائب 

المقدور يف أخبار تيمور )ص: 385( فما بعد.
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أخذ هذا المعنى ُمّرُة بُن َم�ْحكان الّس��عدي)1( فقال يف وصف 
ليلٍة شاتيٍة وقد نزل عليه ضيٌف:

يف ليلــٍة مــن ُجـمـــاَدى ذاِت أنديــٍة
ال ُيبِصُر الكلُب ِمــن أندائِها الطُّـنُـَبا

ال َينَبــُح الكلــُب فيهــا غيــَر واحدٍة
حّتى َيُلفَّ على َخيُشــوِمه الّذَنـَبا)2( 

، يكنى أبا األضياف،  بيعي الس��عدي التميمي، شاعٌر ُمِقلٌّ ة بن َم�ْحكان الرُّ ُمرَّ  )1(
كان س��يد بن��ي ربي��ع )م��ن بني س��عد بن زيد من��اة ب��ن تميم(، وش��هد وقعة 
)الجفرة( بين جيش��ْي عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير، وكانت بينه 

وبين الفرزدق ُمهاجاٌة. 
 ومن ش��عره وق��د جَلده الحارُث بن عبد اهلل بن أب��ي ربيعة يف بعض أحداثه؛ 

ألنه كان يقطع الطريق:
وأوقــداعمــدَت فعاقبَت امرًأ كان ظالمًا الــُقــبــاَع  ظهري  يف  فألهَب 
دا!ِسياطًا كأذناِب الك�ِب، وُشرطًة ُمتهوِّ ُمسلمًا  ـــوا  راُع مقاليَس 

انظــر: معج��م الش��عراء البن المرزب��ان )ص: 383(، وأنس��اب األش��راف 
للبالذري )260/12(، وتاريخ مدينة دمشق البن عساكر )447/11(.

التذك��رة الحمدوني��ة الب��ن حم��دون )417/5(، وس��رور النف��س بمدارك   )2(
الحواس الخمس للتيفاشي )ص: 245(، والحماسة البصرية ألبي الحسن 
= البصري )235/2(، والكشكول للعاملي )324/1(.   
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�اها )المقامة  وقد أفــرد العّ�مُة الحريريُّ الش��تاَء بمقامٍة س��مَّ
��ْتوّية()1( بدأها بقوله: »َحَكى الحارُث بُن هّماٍم قال: َعَش��ْوُت  الشَّ
َمِم. إلى ناٍر ُتْضَرُم على َعَلٍم. وُتخبُِر  َلِم. فاِحَمِة اللِّ يف ليَلٍة داِجَيِة الظُّ
ها َمْق��روٌر. وَجْيُبها َم��ْزُروٌر. وَنْجُمَها  َعْن َك��َرٍم. وكانْت َليَل��ًة َجوُّ
َمْغُم��وٌم. وَغْيُمَها َمْرُكوٌم. وأنا فيها أْصَرُد مْن َعْيِن الِحْرَباِء. َوالَعْنِز 
الَجْرَباِء. َفَلْم َأَزْل أُنصُّ َعْنِس��ي. وأقوُل: ُطوَبى َلِك َولِنْفِسي! إلى 
��َر ال�ُموِق��ُد آلي. وَتبّيَن إْرَقال��ي. فاْنَحَدَر َيْع��ُدو الَجَمَزى.  أْن َتَبصَّ

وُيْنِشُد ُمْرَتِجزًا ......« إلخ ما قال.

= لطيفــٌة: قــال األصمعــي: »دخلت على الرش��يد ه��ارون يف يوم ق��رٍّ فقال: 
ة الربد، فأنشدُته لمّرة بن َم�ْحكان الّسعدي: أنشْدين أبلَغ ما قيل يف ِشدَّ

ال ُيبِصــُر الكلُب مــن أندائهــا الطُّنَُبايف ليلــٍة من ُجـمـــادى ذاِت أنديٍة
حّتــى َيُلــفَّ علــى َخيُشــوِمه الّذَنـَبــاال َينَبــُح الكلُب فيهــا غيَر واحدٍة

فقال: أريد أبلَغ من هذا، فأنشدُته ألخِت عمرٍو ذي الكلب:
حتــى الصبــاِح وال َتســري أفاعيهــاال ينبــُح الكلُب فيهــا غيَر واحدٍة
فقال: أريُد أبلَغ من هذا، فأنشدُته:
ــبــُل!وليلــِة قــرٍّ َيْصطلي القــوَس ربُّها ــا يــتــنَّ ــه وأســـهـــَمـــُه الـــ�تـــي ب

فقال: حسبك ما بعد هذا شيٌء«. سرور النفس للتيفاشي )ص: 245(.
مقامات الحريري )ص:359(.  )1(
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غوية! وهي مقامٌة فائقٌة ضّمنها طائفًة كبيرًة من األحاِجي اللُّ

ينا البغدادّي)1(: والبِن ِحكِّ

ُبــُرودا الّشــتاء  قــدَم  إذا  البــْس 
ُلُبوَدا وافرِْش علــى ُرغِم الحصيــرِ 

الّريــُق يف اللَّهــواِت أصبــَح جامًدا
َبــُروَدا صــاَر  اآلمــاِق  يف  والّدمــُع 

وإذا رميَت بفضِل كأِســَك يف الَهَوا
عــادْت إليــَك مــن العقيــِق ُعُقوَدا!

وتــرى علــى َبــْرِد الميــاِه ُطيوَرهــا
وَدا)2(  ــفُّ والسَّ النــاِر  َحـــرَّ  َتختــاُر 

ينا، أبو محمد  قال الزركلي يف ترجمته: الحس��ن بن أحم��د بن محمد بن ِحكِّ  )1(
)ت 528 ه���(، م��ن ظرف��اء الش��عراء الخلعاء. م��ن أهل بغداد، ق��ال العماد 
الكاتب: أجمع أهُل بغداد على أنه لم ُيرَزق أحٌد من الش��عراء لطافَة ش��عره. 
بيثي: سار شعُره وُحفظ، على فقٍر كان يعانيه وضيق معيشٍة كان  وقال ابن الدُّ

يقطع زماَنه هبا. األعالم )181/2(.
وُد - بالتشديد -: الحديدُة التي ُيْشوى هبا اللحُم. الصحاح )489/2(. الَسفَّ  )2(
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يــا صاحــَب الُعوَدْيــن ال ُتـْهِمْلُهمـا
ْك ُعــوَدا! ْق لنــا ُعــودًا، وَحــرِّ َحــرِّ

وألبي القاسم التنوخي)1(:
الـــبـــ�َد بها الـــبـــرُد  ــٍة تــــرَك  ــل ــي ول

كالقلــِب أســعَر نــارًا فهــو َمْثلوُج

فإْن بســطَت يدًا لم تنبســْط َخَصرًا
تْثبيُج فــيــه  ــوٍل  ــق ــب ف تــُقــْل  وإْن 

فنحُن منه ولم َنْخــَرْس َذوو َخَرٍس
ونحُن فيــه ولــم ُنفَلْج َمفاليــُج!)2( 

هو محس��ن بن عبد اهلل بن محمد بن عمرو بن سعيد التنوخي: لغوّي أديب،   )1(
من القضاة. له شعٌر، منه قوله:

ــا؟!وكيَف ُيداري المرُء حاسَد نعمٍة ــه زواُل إال  ُيرضيه  ال  ــان  ك إذا 
قال ابن تغري بردي: كان من أوعية العلم، وله مصنفات كثيرة. مّر بدمش��ق 
مجت��ازًا إلى الحج، فمات يف الطريق، وُحمل إلى المدينة فدفن بالبقيع س��نة 

)417 ه�(. انظر: األعالم للزركلي )287/5(.
ربيع األبرار ونصوص األخيار )136/1(، وصبح األعشى )413/2(.  )2(
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َوَما ألطَف َقوَل اْلَبَهاء ُزَهْير يف هذا الـَمْعنى:

ــمٌّ ــْرِد َه ـــ ــَب ــي مــَن ال ــبِ ـــــوين َف أْدِرُك

ليَس ُينَْســى، َوفِي حشــاَي التهاُب

ـَـْر كلَّمـــا اْزرقَّ لوُن ِجْســمي مَن اْلب

ِســـنـــجـــاُب!)1(  َأنــــه  ــُت  ــْل تــخــيَّ ِد 

وقال أبو محمد عبد اهلل بن عثمان الواثقي: 

ــا الـــــَمــْفــرُِق ــه ــــاَب ب ــٍة ش ــل ــي ول

ــُر والــمــنــطــُق ــاظ ــن ــَد ال ــَم ـــ ــد َج  ق

بينَنا الـــَغـــَضـــا  ـــُم  ـــْح َف ــا  ــمـــ ــأنَّ ك

ــــٌب ُمـــــْحــرُِق ــه: ذه ــي ـــاُر ف ـــن وال
أحــمــرٍ ـــــٍب  ذه يف  ــــٌج  ــــَب َس أْو 

أزرُق!)2( ـــٌر  ـــوَف ـــُل ـــْي َن بــيــنــهــمــا 

معاهد التنصيص للعباسي )373/1(.  )1(
يتيمة الدهر للثعالبي )220/4(.  )2(
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وألحمَد شوقي:
َقَتــْل َخلــٍق  َفَكــْم  الَبـــْرَد  ــِق  َواتَّ

َمــْن َتَوّقــاُه اتَّقــى نِصــَف الِعَلْل!)1( 

وقال الشــيُخ أحمد سحنون الجزائري )ت 1424 هـ( يصُف 
تقهقَر الشتاِء أماَم الربيِع!:

ــا الــربــيــِع ــيَّ ــَح ـــ ــى لــنــا ُم قــد تــجــلَّ

ـــــ�ً يف ثــيــاِب ُحـــْســـٍن بــديــِع َراف

ــا ـــــُر يف أذي ــعــُث َي ــاُء  ــشــت وتــوّلــى ال

الرجــوِع! يف  الُخَطــى  ُمســرَِع  لِــه 

ثقي�ً النفوِس  على  ضيفًا  كــان 

ــوِع! ــدم ــه ب ــنِ ــْي ــْد يـــوَم َب ــُج ـــ ــم َت ل

عـــذاٍب ــــوَط  َس للبائسيَن  كـــان 

ــوِع ــل ــضُّ ال يف  ــٍة  ــصَّ ــُغ ب تــوّلــى  إْذ 

الشوقيات )ص:707(.  )1(
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الثرى ماَت ُجوعًا كم طريٍح على 
ــِع ــى الــطــريــِق صــري ــٍم عــل ــي ــت وي

نهــارًا الهنــاِء  طعــَم  يذوقــوا  لــم 
 لــم يذوقوا يف الليِل طعــَم الهجوِع

ُمذيٌب الــجــلــوَد  َيــفــري  ــٌر  ــري ــَه َزْم
ـــرِ صــقــيــِع ـــإث  وثــــلــــوٌج تـــأتـــي ب

ـــريـــٌع وُرعــــــــوٌد لــهــا َهــــزيــــٌم ُم
السميِع ســمــَع  ــمُّ  ــص َي وَدَويٌّ   

كسيرًا ولَّـــى  الــشــتــاِء  جــيــُش  ذاك 
الربيِع!)1( شمُس  عليه  أطلَّْت  ُمْذ   

ورّبما بالغ بعُضهم مبالغًة فاحش��ًة، كما يف خرِب هذا األعرابّي 
الجاهل! 

: رأي��ُت أعرابيًا وقد حفر حفرًة يف يوٍم ش��ديد  قــال األصمعيُّ
الربد، فقلُت: ما هذا يا أعرابّي ؟ قال: ِمن ش��ّدة الربد، فقلُت: هل 

ديوان الشيخ أحمد سحنون )44/1(.  )1(
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قلَت يف ذلك شيئًا ؟ قال: نعم، فأنشأ يقول: 

فيــا َربِّ إّن البــرَد أصبــَح كالِـحــًا

ــُم ُتعلَّ ال  عالِـــٌم  بحالــي  وأنــَت 

فــإْن كنــَت يومًا ُمْدِخلــي يف جهنٍّم

ففي مثِل هذا اليوِم طابْت جهنُّم !!)1( 

انظر: ربيع األبرار )141/1(، والمجموع اللفيف لألفطسي )ص: 203(،   )1(
والمستطرف لألبشيهي )ص: 472(.

َتاء. َتاء ُتعدُّ فاكهًة! ولذا ُيَقال للنار: َفاكَِهُة الشِّ وبالمناسبة، فإّن الناَر يف الشِّ
اِعُر: قال الشَّ

ـاُر َفاكَِهــُة الشــَتاِء َفَمــْن ُيــرِْد فليْصَطِلالنّـَ شاتيًا  اْلــَفــَواكِــه  أكـــَل 
َشــهيٌة الشــتاِء  يف  الفواكــَه  ــْأكــِل!إنَّ  ــاُر لــلــَمــْقــروِر أفــضــُل َم ــن وال

ــْتوّية: »وُهْم َيجَتنوَن فاكِهَة الّش��تاء . ويمَرحوَن  وقال الحريري يف مقامته الشَّ
مَرَح َذوي الَفتاء . فأخْذُت مْأخَذُهْم يف االْصطاِلء . ووجْدُت هبِْم َوْجَد الّثِمِل 

بالطِّالء«. 
وُيحَكــى أّن أعرابيًا اْش��َتدَّ عليه اْلربُد فأص��اب َنارًا َفَدَن��ا ليْصطلَي منها وهو 

ْنَيا َواآْلِخَرة !! يقول: اللهمَّ ال َتحِرْمنِيها يف الدُّ
انظر: ثمار القلوب يف المضاف والمنسوب  )ص: 578 و 647(، ومقامات 

الحريري )ص: 360(.
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- 2 -
وقد تماَيَز الشــعراُء يف نظرتهم للشتاء وما يتطّلُبه من حوائج، 
تبعًا الخت��الف مداركهم، واخت��الِف أحوالهم م��ن حيُث الغنى 

والفقر!

فكان الفقراُء يخافون الش��تاَء أش��دَّ الخوف؛ لما فيه من الرْبِد 
والصقيِع، وُش��حِّ الطعام والشراب، مع عدم ما َيدفع ذلك عنهم؛ 

تهم، وَعَوِزهم، وِقّلة ِحيلتهم، كما قال ابُن ُسّكرة: لَخلَّ

ـــــَبــْر قــــيــــَل: مــــا أعــــــــددَت لِــل

بــــــِشــــــّدْه؟ ــــــــاَء  ج ــــْد  ــــق ف ِد 

ــــــــْرٍي اعــــــــــــــَة ُع ـــــُت: َدرَّ ـــــل ق

ــا ُجــــّبــــُة ِرْعــــــــــَدْه!)1(  ــه ــَت ــح ـــ َت

يتيمة الدهر للثعالبي )29/3(، والبديع يف نقد الشعر البن منقذ )ص: 45(،   )1(
والحماسة المغربية للتادلي )1301/2(.



19

َتـاِء َكاَفاُت الشِّ

وسي: وقال عليُّ بُن عبد اهلل بن سنان الطُّ
أْمــ وال  ــاُء  ــشــت وال ــرُد  ــب ال ــَم  ــَج َه

الـــَعـــربـــّيـــْه! ِروايــــــــَة  إالَّ  ـــــُك  لِ
َيْبــ لم  الريُح  هّبِت  لو  وَقميصًا 

ــْه ــّي ــق ــيَّ مــنــُه َب ــق ــات ــى ع ــــــَق عــل
ــوُن اْلــــــ ــن ــاَء عــنــي ف ــن ــَغ وُيـــِقـــلُّ ال

ْه)1( ِعلــِم إْن أْعَصفــْت َشــَمـاٌل َعرِيَّ

وقال يحيى بُن ذي الشامة الـُمعيطي - وُتنسب ألعرابيٍّ -:
جــاَء الشــتاُء وليــَس ِعنــدي ِدرهُم

وبِمثــِل هــذا قــد ُيصــاُب المســلُم

َلبِــَس الُعلــوُج ُخُزوَزهــا وفِراَءهــا
ُمـْحــرُِم!)2(  َمكــَة  بِفنــاِء  نــي  وكأنَّ

إرشاد األريب إلى معرفة األديب للحموي )1779/4(.  )1(
معج��م الش��عراء الب��ن المرزب��ان )ص: 497(، وربيع األبرار للزمخش��ري   )2(

)143/1(، وغرر الخصائص الواضحة للوطواط )ص: 396(.
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ُف ويقول: وُصودف أعرابيٌّ يتكفَّ

ـــا َقـــــرُّ ـــن ـــسَّ ـــاُء وَم ـــت ـــش ـــــاَء ال ج

ُضـــــــرُّ َعـــيـــِشـــنـــا  يف  ـــا  ـــن ـــاب وأص
بينهمـا نــحــُن  ــٌر  ـــ ــق ـــ وف ـــرٌّ  ُضــــ

)1(! ــرُّ ـــ ــش ــُكــُم ال ــي ــُر أب ــْم ــَع  هـــذا َل

 : وقال َجْحظُة البرمكيُّ
جــاء الشــتاُء ومــا ِعنــدي لــه َوِرٌق

مّمــا ُوِهبــُت، وال ِعنــدي لــه ِخَلُع
بــِه ُولِْعــُت  ُجــوٌد  دهــا  فبدَّ كانــْت 

وللمســاكيِن أيضًا بالنَّدى َوَلُع!)2(

إل��ى غير ذل��ك مما هو َمزب��وٌر يف كت��ب األدب والتاريخ، فال 
ُنثقُل به هذا الُكّراَس الوجيَز!

أّمــا األغنيــاُء والمتَرُفــوَن فكانوا يس��تمتعون بفصل الش��تاء؛ 

محاضرات األدباء للراغب األصفهاين )576/2(.  )1(
المصدر نفسه )591/1(.  )2(
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َة الس��تقباله: بكاف��اٍت! وِميم�اٍت! وراءاٍت!  ألهنم قد أعّدوا الُعدَّ
وِجيم�اٍت! ... وغيِرها، كما سيأيت )1(.
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أّما العلماُء وطّ�ُب العلم فلهم مع الشتاِء شأٌن آَخُر!

فلس��اُن حالهم معه م��ا قاله أبو هالٍل العس��كريُّ يف قصيدٍة له 

)1(  وحتى الحيواناُت فقد استنطقها األدباُء لمعرفة استعدادها للشتاء!
فف��ي المزهر يف علوم اللغ��ة وأنواعها للس��يوطي )546/2(: »قال أبو زيد: 

َنُب أْلَوى، واالْسُت َجْهَوى! قيل للَعنْـز: ما أعددِت للشتاء؟ قالت: الذَّ
د ُرَخااًل، وُأْحَلُب  أن: ما أعددِت للشتاء؟ قالت: ُأَجزُّ ُجفااًل، وُأَولَّ وقيل للضَّ

ُكَثبًا ثَِقااًل، ولْن َترى مثلَي مااًل!
الَجْهَوى: الَمْكشوفة.

الَءة، وَذَنبًا كالَوَتَرة. وقيل للِحمار: ما أعددَت للشتاء؟ قال: َجبهًة كالصَّ
ويف »أمال��ي ثعلب«: تقول العرُب: قيل للِحمار: ما أعددَت للش��تاء؟ فقال: 

حافرًا كالظَُّرر، وجبهًة كالَحَجر.
الظَُّرُر: الحجارُة.

وقيل للكلب: ما أعددَت للشتاء؟ فقال: َأْلِوي َذَنبي، وأْربُِض عند باِب أهلي.
وقيــل للِمْعزى: ما أعددِت للش��تاء؟ فقال��ت: الَعظُم ِدَق��اق، والِجلُد ِرَقاق، 

واْسٌت َجْهوى، وَذَنٌب أْلَوى، فأيَن المْأَوى؟!«.
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ل فيها الشتاَء على غيره من األزمنة)1(: يفضِّ
َفَتــَرْت َصْبوتــي وأْقَصــَر َشــْجِوي

ــْحــِو ـــروُر ِمـــن كـــلِّ َن وأتــــاين الـــسُّ
ُروِحــي ــَص  َخلَّ الشــتاِء  َرْوَح  إّن 

ِمــن َحُروٍر َتْشــِوي الُوُجوَه وَتْكِوي

إلى أْن قال - وهو شاهُدنا هنا -:
ـــــي ــــــّدَة َدْرِس ـــَن ُم ـــْل ـــاٍل أط ـــي ول

ِمثلمـــا قــْد َمــَدْدَن يف ُعْمــرِ َلـْهِوي
وبعٌض بــِفــقــٍه،  بعُضها  لــي  ــرَّ  ـــ َم

ــِو ــْح ــــْذُت فــيــِه وَن ــرٍ أخ ــع بــيــَن ِش
ـــــــا ـــُد َريَّ ـــق ـــه ِع ـــأنَّ وحــــديــــٍث ك

ــاِل وَتـــــْرِوي ــرج ــل بِـــتُّ أرويـــــِه ل
ُأنــٍس َروضـــُة  جــاِل  ــرِّ ال حديِث  يف 

ـــْرِو ــٍل وَس ــْب ــى بــأهــِل ُن ــرَع بـــاَت ُي

انظرها بتمامها يف إرشاد األريب )921/2(.  )1(
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بيدي: وقال العّ�مُة محمُد بُن محمد الزَّ

إذا َضــّم َقْطــُر الَجــوِّ عنّــا َمعاَشــنا

ــــاِرَدْه ــــاٌح بــالــَعــشــّيــِة ب وَهــبَّــْت ِري

َقَصْرُت على كاِف الكِتاِب ُمطالِعًا

شــاِرَدْه)1(  فوائــَد  منــُه  وُمقتبِســًا 

ل الش��تاَء على الصي��ف؛ ولعلَّ ذلك  كما كان الس��يوطيُّ ُيفضِّ
لسهره فيه على إنجاز مؤلفاته التي نيَّفْت على األلف!! فمن ذلك 

قوُله:

ِرفــعــٍة ُذو  الــصــيــُف  ــِه  لــدي َمـــْن  ــا  ي

ــتا مــا أنَت لي ِمــْن صديْق على الشِّ

أمـــا تـــرى تــصــحــيــَف هـــذا: َســنَــا

فَتــه َفْهــَو ِضيْق! والصيــَف إْن صحَّ

حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر للبيطار )ص: 1512(.  )1(
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وقال أيضًا:
ُيــــَرى ـــــاٍن  زم خــيــُر  ــا  ــت ــشِّ ال إنَّ 

ــْه ــمَّ ـــ ِه ُذو  ُهـــــَو  ِحـــــبٍّ  ـــلِّ  ـــك لِ
الـُمرَتَضى المؤمِن  َربــيــُع  وْهـــُو 

الِحْكَمــْه)1( ِذْي  اهللِ  رســوِل  عنــَد 
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ُب صحائَف األس��فار والدواوين، ل��م َيُرْعني إاّل  وبينــا أنا ُأقلِّ
ذاِن اْفرَتَعُهم�ا بعُض األدباء، مّما ُعِرَف َمشموُلهم�ا  ذانِك البيتاِن اللَّ
فيم��ا بعُد ب� )كافاِت الّشــتاء(! ففررُت منهم���ا َهَربًا ال ألوي على 
اِن يف أَثِري ولساُن حالهم�ا يصيُح: ُعْد إلينا؛ فلن  شيٍء، وهما َيشتدَّ

َتجَد أمثَل ِمّنا!

ــَتاُء َربِيُع  ُيش��ير الس��يوطيُّ إلى حديث أبي س��عيد الخ��دري مرفوع��ًا: »الشِّ  )1(
اْلُمْؤِمــِن« أخرج��ه أحم��د يف المس��ند ط الرس��الة )245/18 ح 11716( 
اج بن س��معان أبي الس��مح،  وغيُره، لكنه حديٌث ضعيٌف؛ ألنه من طريق َدرَّ

اٌج ضعيٌف، وروايته عن أبي الَهيثم فيها كالٌم. عن أبي الَهيثم. ودرَّ
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���ا تأّملُتهم�ا،  د! فلمَّ د، وَتقْهقْرُت بعَد َتم��رُّ فرَجعُت بع��َد َت��ردُّ
ا اآلداب! وجدُتهم�ا الُعمدَة يف هذا الباب، والغايَة لمن َتَغيَّ

رة )1(، عليه الرحمُة والمغفرة!  والبيتاِن من ُمولَّداِت ابِن ُس��كَّ
قالهم���ا للمفاكه��ة واإلمت��اع، وم��ا َدَرى أهنم�ا سيس��يراِن َمس��يَر 
الش��مس يف ش��ّتى األصقاع! فق��د تناقلهم���ا األدب��اء، وجاراهم�ا 

الشعراء، وعارضهم�ا الُبَلغاء.

وحس��ُبك أْن تعلَم أنَّ اإلماَم الحريريَّ لم يستش��هْد يف مقاماته 
الباِذخة بش��يٍء من شعِر غيِره، س��وى بأربعة أبياٍت فحْسب، منها 

هذان البيتان التوأمان! )2(.

لذا رأيُت أْن أقتصَر عليهم�ا، وُأديَر حوَل�هم�ا هذه األوراق)3(، 

ستأيت ترجمته بعُد.  )1(
قال  يف مقدمة مقاماته )ص: 12(: »ولْم ُأوِدْعُه مَن األْش��عاِر األْجنبّيِة   )2(
ْي��ِن َأّسْس��ُت عَلْيِهما ُبنَْي��َة ال�َمقاَم��ة الُحْلوانّيِة. وآَخَرْي��ِن توأَمْيِن  إال بْيَتي��ِن َفذَّ
ضّمنُْتُهم���ا َخواتِ��َم ال�َمقاَم��ِة الكَرجّيِة. وما ع��دا ذلِك فخاطِري أب��و ُعْذِرِه. 

ِه«. وُمْقَتِضُب ُحْلِوِه وُمرِّ
إضاءة: إفراُد بعِض األبياِت المش��هورِة بالش��رح والبيان يف مصنٍَّف مس��تقلٍّ   )3(
= ا يف تراثنا.        كثيٌر جدًّ
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ل، ما قاله عمرو بُن ُكلثوٍم  ئِِب المتطفِّ ل، والالَّ ئم المتعجِّ قائ��اًل لاِلَّ
قته: التغلبيُّ يف ُمعلَّ

ــا ـــ� َتـــْعـــَجـــْل َعــَلــيــنَ ـــا ِهـــنـــٍد َف أب
ــا! ــنَ ــي ــِق ــَي ـــْرَك ال ـــا ُنـــخـــبِّ ـــْرن ـــظِ وَأْن

- 5 -
وَبعُد؛ 

فُدونَك هذا الِعْلَق الَفريَد األْسَنى، الذي جمعُت فيه َشَتاَت ما 

= فمن ذلك:
كتاُب »شرح بيٍت من شعر ابن رزّيك« يف عشرين كّراسة، لسعيد بن المبارك  -

بن علي ناصح الّدين بن الّدهان النحوّي )ت 569 ه�(.
كتاُب »الشرُح الجلّي على بيتْي الموصلّي«: ألحمد بن عبد اللطيف الرببير  -

الحسني )ت 1226ه�(. وهو كتاٌب كبيٌر، وقد ُطبع مرتين.
كتاب : »ثالُث القَمرين على بيتْي الرقمتين«:  لعبد الرحيم بن عبد الرحمن  -

بن محمد السيوطي )ت 1342 ه�(.
ولعم��ر بن محمد البكري اليايف )ت 1233 ه�( مؤلفاٌت عدٌة يف هذا، منها:  -

»شــرح بيت: وما كنــُت أدري قبل عّزة ما الُبكا«. انظ��ر ترجمته يف األعالم 
.)64/5(
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ْفَء  َتف��ّرَق يف هذا المْعَنى، وذكرُت فيه م��ن اللطائِف ما ُيحّقُق الدِّ
لمن به ُيْعَنى!

َبْيَد أين أرى أن الَّ تقرَأه إال وأنَت َمْقروٌر من الَبْرد، فقد جعلُت 
ٍل ال قراءَة َجْرد؛  ْرد، واقرْأه قراءَة تأمُّ ْر يف السَّ ُفصوَله س��ابغاٍت فَقدِّ
وذل��ك كيم�ا تستش��عَر مع��ايَن الكتاب، وتت��ذّوَق ما في��ه من لذيِذ 

الخطاب! 

»وَلئِ��ن َخاَل��َط هذا الق��وَل َهوى الَنْف��س، أو ظ��نَّ المغاالَة به 
صادُق الَحْدس:

ــِه ــِف ــي ــأل ــت ـــوٌن بِ ـــت ـــف فـــالـــمـــْرُء َم
ــــْه! َغــــاِوَي َمـــْدحـــِه  وَنـــفـــُســـُه يف 

ــرى َي أْن  نــاظِــره  ـــْن  ِم ــُل  ــض ــف َوال
الراِضَيــْه بالـُمْقلــِة  َحــوى  قــد  مــا 

ســاتــرًا ــكــْن  َي عَيبًا  ــِجــْد  ـــَ ي َوإِْن 
ــْه«)1(  ـــ ــَي ــوافِ اْل ِة  بالـِمنّـَ ـــــَواَرُه  َع

معاهد التنصيص للعباسي )3/1(.   )1(
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داد. ـُق للرشاد، الهادي َمعالَم السَّ  واهلُل الموفِّ

ُل بِـِجلباِب  ـــُر بِـُمُروِط أفنــاِن األَدْب، الـُمتزمِّ وكتَب/الـُمَتـَدثِّ
، ِصيَن  آداِب العــَرْب: أبــو الفضِل أحمُد بُن عليٍّ الَقــْرينُّ الـَمدينِيُّ
َعْن َســْهِم الَوْهـْم، واَل ِشيَن بِـُســوِء الَفْهـْم . يف طابَة الـَمـْحـُروَسة، 

ِشـَتاَء عاِم 1442هـ.
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َفْصٌل
يف ِذْكِر كافاِت ابِن ُسّكرة وِرواياِتها

قبَل أن نخوَض ِغماَر ِذكِر كافاِت ابن ُس��ّكرة وشرِح ألفاِظها، 
نبدأ أواًل برتجمٍة ُموجزٍة لناظمها. 

رة: ه��و محمد بن عبد اهلل بن محمد الهاش��مي، أبو  فابُن ُســكَّ
رة، من ولد علي بن المهدي العباسي،  الحسن، المعروف بابن ُسكَّ

من أهل بغداد.

وهو ش��اعٌر كبيٌر، فائُق النظِم، حس��ُن السبِك، رائُق الديباجِة، 
بديُع التشبيهاِت.

ل��ه ديواُن ش��عٍر يف أربعِة مجل��داٍت ُيْربي على خمس��يَن ألف 
بيٍت!

: »ش��اعٌر ُمّتس��ُع الباع يف أن��واع اإلبداع، فائٌق  قال عنه الثعالبيُّ
ْرف، أحُد الفح��ول األفراد، ج��اٍر يف ميدان  يف ق��ول ال�ُمَل��ح والظَّ
��ْخف م��ا أراد! وكان ُيق��ال ببغ��داد: إّن زمانًا جاَد  ال�ُمجون والسُّ
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بابِن س��ّكرة وابِن الحّجاِج لَس��خيٌّ جدًا! وما ُأش��ّبُههما إال بجريٍر 
والفرزدق يف َعْصرْيهما«)1(.

وِمن لطيِف ما ُيحكى عنه، أنه كان ينوُب يف نقابة الهاشمّيين، 
فرتافَع إليه رجٌل اس��ُمه: علّي، وامرأٌة اس��ُمها: عائشة، يتحاكمان 
يف َجَمٍل، فقال: هذه قضيٌة ال أحكُم فيها بش��يٍء؛ لئاّل يعوَد الحاُل 

ُخْدعًة!

ومن بديع ِشعره ما قاله يف غالٍم رآه ويف يده ُغْصٌن وعليه زهٌر:
منه الــَيــِد  ويف  ـــدا  َب ـــاٍن  ب ُغــْصــُن 

ــوُم ــظ ــن ــــٌؤ م ــــؤل ــــٌن فــيــه ُل ــــُص ُغ
ذا ــْيــن، يف  ُغــْصــن بــيــن  فــتــحــّيــرُت 

نــجــوُم!  ذا  ويف  ـــٌع،  ـــال ط قــمــٌر 

وقال أيًضا:
ــُت بها ــْف ــِل ــٍة َك ــان ــس ـــي وجـــِه إن فِ

أَحــــِد ــَن يف  ــع ــم ــت مـــا اج ـــٌة  ـــع أرب

يتيمة الدهر )3/3(.  )1(
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غاليٌة ـــْدُغ  ـــصُّ وال ــــدٌر،  َب الـــَوجـــُه 
يــُق َخمــٌر، والثَّْغــُر ِمــن َبـــَرِد! والرِّ

وقال أيًضا:
َيجِذُبها والـــَغـــْرُب  ــا  ــرّي ــُث ال ــرى  ت

َينفِجُر والفجُر  َيــســري،  والــبــدُر 
خواتُمها ـــْت  الَح ـــروٍس  ع َكـــفَّ 

َيــنــتــثــُر! الـــَجـــّو  يف  ُدرٍّ  ِعـــْقـــَد  أو 

ودخ��ل يومًا حّمامًا، فُس��رق نعُل��ه، فعاد إلى منزل��ه حافيًا، 
وقال:

ُمــوَســى ـــِن  اْب ــاَم  ــمَّ َح َأُذمُّ  إَِلــْيــَك 
ا ـــرَّ َوَح طـِـيــًبــا  الـُمنى  ـــاَق  َف َوإِْن 

َحتَّــى َعَلْيــِه  اللُُّصــوُص  َتَكاَثــَرِت 
َوَيْعــَرى بِــِه  ُيطِيــُف  َمــْن  َلَيْحَفــى 

ـــا َوَلـــكِـــْن ـــْوًب ـــْد بِــــِه َث ـــِق ـــــْم َأْف َوَل

ًدا، َوَخَرْجُت بِْشــًرا! َدَخْلــُت ُمَحمَّ
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ُيش��يُر بقوله: »وخرجُت بِْشــرًا« إلى بِْش��ر الح��ايف رحمه اهلل، 
اإلمام الزاهد المعروف. وهذا المعنى لطيٌف للغاية!

وقال أبو الحسن علي بن محمد بن الفتح الـِمْلحي البغدادي: 
كتب إلّي ابُن ُسّكرة الهاشمي:

ــــاٌن ـــا صــديــقــًا أفــــاَدنــــيــــِه زم ي
ـــاألصـــدقـــاِء وُشـــحُّ ــــنٌّ ب ــه َض ــي ف

ُبْعٌد َشْخِصك  وبين  َشْخصي  بين 
َســْمُح بالوْصــِل  الخيــاَل  أّن  غيــَر 

ــا ــــــَب الـــتـــبـــاعـــَد مــنّ ـــمـــا أوج إن
ـــُح! ـــْل ــــــَك ِم ــــٌر وأن أنـــنـــي ُســــكَّ

ا؛ ألنَّ الرجَل ُيعرف بال�ِمْلحي والقائُل هو ابُن ُسّكرة! وهذا بديٌع جدًّ

هذا بإيجاٍز بعٌض من خرِبه، واهلل تعالى أعلم)1(.

انظــر ترجمَته يف: يتيمة الده��ر )3/3(، وتاريخ بغداد للخطيب )465/5(،   )1(
والمنتظ��م الب��ن الج��وزي )186/7(، ووفي��ات األعي��ان الب��ن خل��كان 
)410/4(، وسير أعالم النبالء للذهبي )522/16(، ومرآة الجنان لليافعي 
)321/2(، والوايف بالوفي��ات للصفدي )308/3(، والبداية والنهاية البن 

كثير )464/15(، وشذرات الذهب البن العماد )117/3(.
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تاء: أّما كافاُته)1( فهي قوُله يف الشِّ

ج��اء يف ت��اج العروس للزبي��دي )346/24(: جمُع )ال��كاِف( َأْكواٌف على   )1(
التَّْذكِيِر، وكافاٌت على التَّْأنِيِث، ومِن األِخيِر َقْوُلهم: كافاُت الّشتاِء َسْبٌع.

لطيفــٌة: ُحك��ي أّن المأموَن قال لبعض أصحابه: ك��م يف الَبَدن من كاٍف؟ فإن 
أتممَت عشرًة فلك عشرُة آالف درهم! 

ْس��غ من طرف  فق��ال نعم: ُخْذ بكّفك: ُكوٌع، وُكْرُس��وٌع )عظٌم ناتىٌء عند الرُّ
 ، ن��د مما يل��ي الخنص��ر(، وكاِهٌل )أعلى الظه��ر ما بين الكتفي��ن(، وكفٌّ الزَّ
وَكبِ��ٌد، وَكتٌِد )مجَتَم��ع ما بين الكتفي��ن(، وَكتٌِف، وكِْليٌة، وَكْع��ٌب، وَكْرٌش. 

فقال: أخطأَت ال أمَّ لك، ال َكْرَش البن آدم! 
فأط��رق ثم رفع رأس��ه وقال: ي��ا أمير المؤمني��ن، إنما ِهبُت��َك وأجللُتَك، ُخْذ 

َكر(، فهي تمام العشرة!  بكفِّك: َكَمَرٌة )َحَشَفة الذَّ
فقال: لعنك اهلل!  ليتني ما غّيرُت عليك، وأعطاه المال!

وقد نظمها الشيُخ محمد بن علي بن آدم اإلتيوبي رحمه اهلل بقوله:
َشــَداَوَجــاَء فِــي اإِلْنَســاِن َعْشــٌر ُتْبَتَدا ــَت الــرَّ ــْل ــاِف نِ ــَك ــاْل ـــا بِ ـــَه ُل  َأوَّ
، َوَكتِْف ـــرِْفُكوٌع، َوُكْرُســوٌع، َوَكفٌّ ــا ُع ــَه ــنْ ـــٌد، َوَكـــاِهـــٌل، ِم ـــتِ َوَك
َكَمــَرْه َوَكْبــٌد،  َكْعــٌب،  ــــَقــــْوٍم َبـــــَرَرْه َوُكْلَيــٌة،  ْبـــُتـــَهـــا َنــْظــًمــا لِ َقـــرَّ

وقال آَخُر: 
الَعَشَرْهإْن قلَت: كم يف الفتى ُعضٌو بأولِه يبلُغ  َعــّدًا  َفُخْذهنَّ  ؟  كاٌف   
، وكعٌب، وَكْشٌح، َكاهٌل، َكتٌِف الَكَمَرْهَكفٌّ ُكْرسوٌع،  َكبٌِد،  ُكَلًى،  ُكوٌع، 

 انظــر: س��هم األلحاظ يف وهم األلف��اظ البن الحنبل��ي )ص: 27(، والبحر 
المحي��ط الثج��اج يف ش��رح صحي��ح اإلم��ام مس��لم ب��ن الحج��اج لإلتيوبي 

)460/8( بتصرٍف وتصحيٍح.
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ــَتاُء َوِعنِْدي ِمــْن َحَوائِِجِه َجــاَء الشِّ
َســْبٌع، إَِذا الَقْطُر َعْن َحاَجاتِنَا َحَبَسا

، َوكِْيٌس، َوَكاُنوٌن، َوَكأُس طِ�ً كِــنٌّ
َبْعــَد الَكـَباِب، َوَكفٌّ َناِعٌم، َوكَِســا

هذا هو المش��هوُر أهنما بيت��اِن فقط، وهناك رواي��ٌة أخرى أهنا 
أربعُة أبياٍت، ذكرها تاُج الدين محمُد بُن عبد الرحمن الُخراساين 

الَفْنَجِدي�ِهي )ت 584 ه�()1(.

. والبيتاِن من البحِر البسيِط التامِّ

وس��يأيت ِذكُر االخت��الِف يف بع��ِض ألفاِظها يف الفص��ِل التالي 
بحوِل اهللِ.



نقلها عنه الشريشيُّ يف ش��رح مقامات الحريري )41/3(، فانظْرها ثمَت إن   )1(
شئَت.
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فصٌل
يف َشرِح بييْت ابِن ُسكَّرة

سوف نش��رُح يف هذا الفصل بإيجاٍز معايَن بعِض الكلماِت يف 
رة. أبياِت ابن ُسكَّ

ــَتاُء( الش��تاُء: هو أحُد فصول الس��نة األربعة،  قوُله: )َجاَء الشِّ
وهي: الصيُف، والخريُف، والشتاُء، والربيُع.

قــال عنــه القلقشــندي: »هو أح��ٌد وتس��عون يومًا ورب��ُع يوٍم 
ونصُف ثمِن يوٍم. 

ودخوُل��ه عند حلول الش��مس رأَس الَجْدي؛ وذلك يف الثامن 
عشر من ِكَيْهك)1(، وإذا بقي من كانون األول ثمانيُة أيام.

��نة الِقْبطيَّة، يأيت بع��د هاُتور، ويليه  ��هُر الّرابُع من ش��هور السَّ كَِيْهــك: هو الشَّ  )1(
ُطوَبة.

انظر: كش��اف اصطالحات الفنون والعلوم للتهان��وي )367/1(، ومعجم 
اللغ��ة العربية المعاصرة ألحمد مختار عمر وفريقه )1982/3(، والمعجم 

الوسيط )808/2(.
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وآخُره إذا أتت الشمُس على آخر درجٍة من الُحوت، فيكون له من 
الربوج: الَجدُي والّدلُو والُحوُت؛ وهذه الربوُج تدّل على السكون.

والطالِ��ُع في��ه م��ع الفجر: س��عُد الذابح، وس��عُد ُبَلع، وس��عُد 
ر، والّرشاء.  عود، وسعُد األخبية، والفرُغ المقّدم والفرُغ المؤخَّ السُّ

ُب��ور؛ وهو بارٌد رط��ٌب، فيه يهي��ج البلغم،  في��ه هتبُّ ري��اُح الدَّ
وتضع��ف ُقوى األب��دان. له من الس��ّن الّش��يخوخُة، ومن القوى 

البدنّية القوُة الدافعُة.

وفيه يش��تّد الربُد، ويخُش��ن الهواُء، ويتس��اقط ورُق الّش��جر، 
، وتصير األرُض  وَتْنَجِح��ر الحّياُت، وتكثر األنواُء، وُيظل��م الجوُّ

كأهنا عجوٌز َهِرمٌة قد دنا منها الموُت! 

ول��ه م��ن الكواك��ب: المش��رتي وعط��ارد، ومن الس��اعات: 
العاشرة والحادية عشرة. 

ويق��ال: إذا حّلت الش��مُس الج��ْدَي، َمدَّ الّش��تاُء ُرواَقه، وَحلَّ 
َخُر الَكسِب كاِسَبه!«)1(. نِطاَقه. ودّبْت عقارُب الربِد الِسَبه، ونفَع ُمدَّ

صبح األعشى يف صناعة اإلنشا )411/2(.  )1(
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قوُله: )َحوائِِجــه( الحوائُج جمُع حائج��ٍة، والحائجُة: هي ما 
يفتقر إليه اإلنس��ان ويطلبه. والحائ��ُج: ال�ُمْفتقُر. ويقال: احتاج له 

وإليه أي ماَل وانعطف. 

والحائجُة والحاجُة بمعنًى واحٍد، وجمُع حاجٍة: حاٍج وحاجاٌت.

قــال أبو اْلَهْيَثم: الحاَجُة ِفي َكاَلم اْلَعَرب اأَلْصُل ِفيَها حائجٌة، 
ا جمعوها رّدوا إَِلْيَها َما حذفوا ِمْنَها َفَقاُلوا:  حذفوا ِمْنَها اْلَي��اء، فلمَّ
اَها على حوائج َأن اْلَياء محذوفة  َحاَج��ة وحوائج، فدّل جمُعهم إِيَّ

من اْلَواِحَدة  )1(.

قولــه: )الَقْطـُر( الَقْطُر: هو ما َقَطر م��ن الماء وغيره، واحدته: 
َقْط��رة . والجم��ع ِقَطاٌر . وس��حاٌب َقُط��وٌر وِمْقطاٌر: كثي��ُر الَقْطر، 
حكاهم��ا الفارس��يُّ عن ثعلب . وأرٌض مقط��ورٌة: أصاهبا الَقْطر . 

والمراُد بالَقْطر هنا المَط�ُر  )2(.

انظــر: هتذيب اللغة لألزه��ري )87/5(، والقاموس المحيط )ص: 185(،   )1(
والمعجم الوسيط )204/1(.

انظــر: المحك��م والمحي��ط األعظ��م الب��ن س��يده )265/6(، والصح��اح   )2(
للجوهري )795/2(، والقاموس المحيط )ص: 596(.
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قوله: )َعْن َحاَجاتِنا َحَبَســا( فيه تقديٌم وتأخي��ٌر، وتقديُره: إذا 
َحَبَس الَقْطُر عن حاجاتنا، أْي منعنا من الخروج لقضاِء حوائِجنا.

: هو ِوقاُء كلِّ ش��يٍء وِس��ْتُرُه. جمعه: أْكناٌن  ( الِكنُّ قوله: )ِكنٌّ
 : َكنَّ َرُه . واْس��تَ ُه: س��تَ َنُه واْكَتنَّ ُه وَكنَّ ُه َكنًَّا وُكُنونًا وأَكنَّ ��ٌة . وَكنَّ وأِكنَّ

اْسَتَتَر كاْكَتنَّ )1(.

قولــه: )وِكيٌس( الم��راُد بالِكيس هنا الوعاُء ال��ذي ُتحفُظ فيه 
النقود، ُيّتخذ من القماش والجلد ونحوها.

َراِهِم ألنه َيْجَمُعَها  قــال الفيروُز آبادي: »الِكيُس بالكس��ر: للدَّ
ج: أْكَياٌس وِكَيَسٌة«)2(.

قولــه: )وَكاُنوٌن( الَكاُن��وُن: هو ال�َمْوِقُد ال��ذي ُيْصَطَلى بناره؛ 
ْفء. كأنَّ الّنار اكتّنْت فيه، أي استرتْت)3(. َطَلبًا للدِّ

انظــر: المحكم والمحي��ط األعظم )662/6(، والقام��وس المحيط )ص:   )1(
1584(، وتاج العروس للزبيدي )63/36(.

القاموس المحيط )ص: 738(.  )2(
انظر: المخصص البن سيده )39/4(، وتاج العروس )67/36(.  )3(
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قوله: )وكأُس ِطً�( الكأُس معروٌف.

الء(، وإنما ُحذفْت همزُتها  اَل فهي بألٍف ممدودٌة )الطِّ وأّما الطِّ
ههنا من أجل الوزن. 

وه��ذا م��ن الض��رورات الش��عرية الجائ��زة عند أه��ل البالغة 
واألدب، بخالف مّد المقصور؛ فإنه ال يجوز عندهم. 

قــال ابُن قتيبة: »قد يضطّر الش��اعر فيقصر الممدود، وليس له 
أن يمّد المقصور«)1(.

وقال الجاحُظ: »َقصُر الممدود أحسُن من مّد المقصور«)2(.

وقــال ابــُن المرزبان: »قص��ر الممدود؛ يجوز يف الش��عر؛ وال 
يجوز أن ُيمّد المقصور؛ ألنه خروٌج عن األصل، وقصُر الممدود 

هو رّد الشيء إلى أصله« )3(.

ميهم  وقــال المعاىف بُن زكريــا: »كان نح��اُة البصرة م��ن متقدِّ

الشعر والشعراء )102/1(.  )1(
الحيوان )531/6(.  )2(

الموّشح يف مآخذ العلماء على الشعراء )ص: 122(.  )3(
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ريهم ال يجيزون مّد المقصور يف شعٍر وال نثٍر، إال األخفُش  ومتأخِّ
م��ي نحاة الكوفيين،  فإن��ه كان يجيزه يف الش��عر، وهو مذهُب متقدِّ
وكان الف��ّراُء ُيجي��زه يف بعض الوجوه ويأب��اه يف بعضها، فأما قصُر 

الممدود يف الشعر فجائٌز عند جميع النحويين«  )1(.

الء: ما ُطبخ من عصير العنب  � فقال الجوهري: »الطِّ أما معنى الطِّ
ي  يه الَعَجُم ال�َم�ْي��َب�ْخ�َت�ج. وبعُض العرب ُيسمِّ حتَّى ذهب ُثلثاه، وُتسمِّ
الخمَر الِطالَء، يريد بذلك تحس��يَن اسمها، ال أنَّها الِطالُء بعينها. قال 

َعبيُد بُن األبرص للمنذر بن ماء السماء حين أراد قتَله: 

الجليس الصالح الكايف واألنيس الناصح الشايف )ص: 100(.   )1(
وانظــر: الكامل للم��ربد )127/3( وما يجوز للش��اعر يف الض��رورة للقّزاز 
)ص: 216(، وش��رح ديوان الحماس��ة للمرزوقي)ص: 228( والعمدة يف 
محاس��ن الشعر البن رشيق )269/2(، وضرائر الشعر البن عصفور )ص: 

.)116
تنوير: قال ابُن عبد ربه: »لم أجد أحدًا من الس��لف يذّم اإليجاز ويقدح فيه، 
وال يعيب��ه ويطع��ن علي��ه، وتحب الع��رُب التخفيَف والح��ذَف. ولهرهبا من 
التثقيل والتطويل كان قصُر الممدود أحبَّ إليها من مّد المقصور، وتس��كيُن 
ك أخفَّ عليه��ا من تحريك الس��اكن؛ ألنَّ الحركَة عمٌل والس��كوَن  المتح��رِّ

راحٌة!« العقد الفريد )238/4(.
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وقالــوا: هَي الَخْمــُر ُتْكنَــى الطِ�َء
كمــا الذئــُب ُيْكنــى أبــا َجْعــَدْه)1(

 ضرب��ه مثاًل، أي ُتظهر ل��َي اإلكراَم وأنَت تري��د قتلي! كما أنَّ 
الذئ��َب وإن كانت كنيُته حس��نًة فإنَّ عمَله ليس بحس��ٍن! وكذلك 

الخمُر وإن ُسّميت ِطالًء وَحُسَن اسُمها فإّن عملها قبيٌح«)2(. 

قولــه: )بْعــَد الَكباِب( هو ل��وٌن من ألوان اللحم المْش��وي، كان 
.)3( ُب: َتباَهه، وأصُله فارسيٌّ ى عند المتقّدمين: الطباِهَجة، ُمَعرَّ ُيسمَّ

ورد هذا البيُت يف جمهرة اللغة البن دريد )448/1( هكذا:  )1(
الطِّــ� ُتدعــى  اْلخمــر  ــــا جعدهِهــَي  َأَب ــنــى  ــْك ُي ـــب  ْئ ـــذِّ ال ــا  ــَم َك

قال ابُن ُدريد: »هكذا ُتكلِّم هبذا البيت، وهو غيُر ُمْسَتِقيم اْلَوْزن، وهو َناقٌص، 
وكذا ُيْروى«.

قلُت: لكنه يف رواية »الصحاح« مستقيٌم كما رأيَت، بشرط أن يقال: أبا َجْعدِة 
بالت��اء المكس��ورة، ال بالهاء الس��اكنة. أو أن ُتنطُق كلمُة )َجَع��َدْه( بَحَرَكات. 

واهلل أعلم. 
الصحاح )2414/6(. وانظر: لسان العرب البن منظور )123/3(.  )2(

انظــر: المخص��ص الب��ن س��يده )418/1( ولس��ان الع��رب الب��ن منظور   )3(
)697/1( و)317/2(، والقاموس المحيط )ص: 197(.
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�ُبوا اللح��َم َتْكبيبًا، من الكباب: وهو  : »َك�بَّ وقال الزمخشــريُّ
اللحم ُيكّب على الجمر: ُيلقى عليه«)1(.

ريِشــي: وقيل: الكب��اب: ِقَطع الَك��ْرش ُتلوى عليها  وقال الشَّ
المصارين)2(.

اب��ن ش��قرون  للطبي��ب  الش��قرونّية«:  »المنظوم��ة  وج��اء يف 
المكناسي:

ُشِوْي الَجْمرِ  على  ما  واِء  الشِّ خيُر 
ــِوْي ــَت ــْل ــــاٍن، يف َقــِضــيــٍب َي بــ� ُدخ

ـــاِب ـــــَف ب ــة أل ــّح ــصِّ ــل َيـــفـــتـــُح ل
ـــذي ُيــعــَرُف بــالــَكــَبــاِب! وهــو ال

: اس��ٌم للراحة مع األصابع. وهي  قولــه: )وَكفٌّ َناِعٌم( الَكفُّ
ا.  مؤّنث��ٌة على األش��هر، وتذكيُره��ا – كما هنا - غل��ٌط أو قليٌل جدًّ

ُسّميت بذلك؛ ألهنا َتُكّف األذى عن البدن: أي تدفعه)3(.

أساس البالغة )117/2(.  )1(
شرح مقامات الحريري )41/3(.  )2(

انظــر: المذّك��ر والمؤّنث البن األنب��اري )361/1(، والمذّك��ر والمؤّنث=  )3( 
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وقد اختلفْت المصادُر يف ِحكايِة هذه الكلمِة، هل هي بالكاِف 
دة؟)1(، أْم بال��كاِف المفتوحِة والس��يِن  المفتوح��ِة والف��اِء المش��دَّ
دة؟)3(،  دة ؟)2(، أْم بال��كاِف المضموم��ِة والس��ين المش��دَّ المش��دَّ

= للتسرتي )ص: 100(، والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي )ص: 
282(، والمصباح المنير للفيومي )536/2(.

كم��ا يف بعض طبعات مقامات الحريري - ومنها طبع��ة دار بيروت للطباعة   )1(
والنشر )ص: 204(، وهي من الطبعات المتقنة للمقامات -، وكتاب مجاين 

األدب يف حدائق العرب لرزق اهلل شيخو )135/6(.
- وقد ذكرنا معناها يف المتن.

كم��ا يف طبعة خزانة األدب وغاية األرب البن حج��ة الحموي – بتحقيق د.   )2(
كوكب دياب - )68/2(.

- وقد فّس��رْتها المحّققُة يف الحاش��ية بأهنا الَكسيُس، وهو الُسّكُر وما ُيجّفف 
! وفيه ُبْعٌد. من اللحم والحبوب ثم ُيدقُّ

كما يف يتيمة الدهر للثعالبي )3/3(، وسهم األلحاظ البن الحنبلي )ص:27(،   )3(
ووفي��ات األعيان الب��ن خل��كان )413/4(، وال��وايف بالوفي��ات للصفدي 
)423/1(، واإليضاح للقزوين��ي )ص:389(، وأنوار الربيع البن معصوم 
)334/1(، وش��رح مقام��ات الحريري للشريش��ي )41/3(، والدر الفريد 
للمس��تعصمي )8/6(، وتزيين األس��واق لألنطاكي )263/2(، وشذرات 
الذه��ب البن العم��اد )456/4(، وما ُيع��ّول عليه يف المض��اف والمضاف 
 إلي��ه للمحّب��ي )1474/3(، ويف بع��ض طبع��ات مقامات الحري��ري.       =
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واألخيُر هو األكثُر واألشهُر.

والناِعُم: الّليُِّن.

قولــه: )وِكَســا( ُيحَتمل أنه بكس��ر الكاف - وه��و األقرب - 
فيك��ون أصُله ِكَس��اء بالمّد، وه��و اللباس، وجمعه: أكس��ية. وقد 

سبق أن قّدمنا أن قصَر الممدوِد جائٌز.

= وهي على هذه الرواية اسٌم لفرج المرأة. 
بٌة. وقيل: عربي��ٌة صحيحٌة. والراجُح  دٌة، وقيل: فارس��يٌة معرَّ وه��ي كلمٌة مَولَّ

األوُل.
انظــر: القام��وس المحيط )ص: 570(، وس��هم األلح��اظ يف وهم األلفاظ 
البن الحنبلي )ص: 26(، والبحر المحيط ألبي حيان )556/3(، والمزهر 
للسيوطي )247/1(، وشرح مقامات الحريري للشريشي )41/3(، وتاج 

العروس للزبيدي )444/16(.
وال َحَرَج يف اس��تعمال الش��اعر ه��ذه الكلمة، فق��د ورد اس��تعماُل نظائَر لها 
يف طائف��ٍة م��ن األحاديث واآلث��ار وكالم العلم��اء. انظر: صحي��ح البخاري 
)106/7 ح 5590(، وعيون األخبار البن قتيبة )1/ي(، ورسائل الجاحظ 
)91/2(، وروض��ة المحبي��ن البن القي��م )77 – 89(، وفت��ح الباري البن 

حجر )55/10(.
لكْن كان األَْولى أْن يستبدَل�ها بكلمة )كاعٍب( أو ما شاهبها.
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وُيحتَمل أن يكون بضّم الكاف )ُكَسا( مقصورًا، فيكون جمع 
ِكْسَوة، وهو الثوب ُيسترت به وُيتحلَّى)1(.

واهلل أعلم.



انظر: المعجم الوسيط )788/2(.  )1(
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فصٌل
يف أنواِع البالغِة اليت يف َبييْت ابِن ُسكَّرة

اشتمل بيتا ابِن ُس��ّكرة على ثالثة أنواٍع من أنواع علم البديع، 
أال وهي: 

1 - اللَّفُّ والنشُر. 

2 - والجمُع والتقسيُم.

3 - والتلميُح.

أما النوُع األوُل: وهو اّللّف والنشُر - ويسّميه بعُض البديعّيين 
ٍد على التفصي��ل أو اإلجمال، ثم  الط��ّي والنش��ر -: فهو ِذْكُر متعدِّ
ه إليه؛ لعلمه  ِذْكُر ما لكّل واحٍد من غير تعييٍن، ثقًة بأّن السامع يردُّ

بذلك بالقرائن اللفظية أو المعنوية.

وهو قسمان:

د على التفصيل، وهو َضْربان: األول: ِذكر المتعدِّ
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1 - أحدهما: أن يكون النش��ُر على ترتي��ب اللّف، بأن يكون 
األوُل من المتعّدد يف النش��ر لألول م��ن المتعّدد يف اللّف، والثاين 
ْرُب هو األكث��ُر يف اللّف  للث��اين، وهك��ذا إلى اآلخر... وه��ذا الضَّ

والنشر واألشهُر.

ْرب بين اثنين قوُله تعالى: )چ ڇ  ومن شواهد هذا الضَّ
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( 

]القصص: 73[، فالس��كوُن راجٌع إلى الليل، واالبتغاُء من فضل 
اهلل راجٌع إلى النهار على الرتتيب.

ومن شواهده ِشعرًا قوُل الشاعر:
ــنــى ــث ــــه فــان ـــه عــــن قــــوِم ـــُت ـــأل س

َيعجُب من إســراِف دمعي السِخْي
جــى الدُّ وبــدَر  المســَك  وأبصــَر 

ـــْي! أخ وهــــذا  ــي  ــال ذا خ فــقــال: 

وقد افتّن الشعراُء يف هذا النوع من اللّف والنشر المفّصل المرّتب 
حتى بلغوا فيه إلى الجمع بين عشرٍة وعشرٍة، كقول بعضهم:
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َشــْعٌر جبيــٌن ُمـحّيــا ِمْعطــٌف َكَفٌل
َثْغــُر ناظِــٌر  َوَجنَــاٌت  َفــٌم  َصــْدٌغ 

ــا ــَق ــٌة وَن ــان ــــ�ٌل ب ــاٌح ِه ــب ــٌل ص ــي ل
! ُدرُّ ــٌس  ــرِج َن شقيٌق  ـــاٌح  أق آٌس 

وُحْس��ُن هذا النوع من البديع يتمّثل يف أن يكون اللفُّ والنشُر 
يف بي��ٍت واح��ٍد خاليًا م��ن الحش��و والتعقيد، جامعًا بين س��هولة 

اللفظ والمعاين المخرَتَعة.

2 - والثــاين م��ن اللّف والنش��ر المفّصل: هو م��ا يجيء على 
ْرب ما يكون معكوَس الرتتيب،  غير ترتيب اللّف. ومن ه��ذا الضَّ

كقول ابن حّيوس:
كيَف أســلو وأنَت ِحْقــٌف وُغْصٌن

وِرْدفــــا؟ ــــّدًا  وَق لحظًا  ــــزاٌل،  وغ

ْدُف للِحْقف. فاللحُظ للغزال، والَقدُّ للغصن، والرِّ

د فيه  والقســُم الثاين من اللّف والنشــر: م��ا يكون ذك��ُر المتعدِّ
عل��ى اإلجمال، نح��و قوله تعال��ى: )ې ى ى ائ ائ ەئ 
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ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( ]البقرة: 111[؛ فإّن الضمير يف )قاُلوا( ألهل 
الكتاب من اليهود والنصارى، فُذكر الفريقان على وجه اإلجمال 
بالضمير العائد إليهما، ث��م ُذكر ما لكلٍّ منهما، أي: قالت اليهود: 
ل��ن يدخل الجن��َة إال من كان هودًا، وقال��ت النصارى: لن يدخل 
الجن��َة إال من كان نصارى. فلفَّ بين القولي��ن إجمااًل؛ ثقًة بقدرة 
السامع على أن َيردَّ إلى كل فريٍق قوَله، وأْمنًا من االلتباس؛ وذلك 
لعلمه بالتعادي بين الفريقي��ن وتضليِل كلِّ واحٍد منهما لصاحبه؛ 

بدعوى أّن داخَل الجنِة هو ال صاحُبه. 

وهذا القسُم من اللّف والنشر ال يقتضي ترتيبًا أو عدَم ترتيب، 
ش)1(. وُيسمى اللفُّ والنشُر ال�ُمَشوَّ

ْرب)2(، واهلل أعلم. رة من هذا الضَّ وبيتا ابن ُسكَّ

انظــر: خزان��ة األدب الب��ن حّج��ة الحم��وي – بتحقي��ق عص��ام ش��عيتو -   )1(
)149/1(، ومفت��اح العل��وم للس��ّكاكي )ص: 425(، والط��راز ألس��رار 
البالغ��ة وعل��وم حقائق اإلعجاز للحس��يني )212/2(، وعل��م البديع لعبد 

العزيز عتيق )ص: 175(.
انظر: خزانة األدب البن حجة الحموي – بتحقيق عصام شعيتو - )153/1(.  )2(
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والنوُع الثاين: الجمُع والتقسيُم: 

��م بعد ذلك،  وه��و أن يجمَع أمورًا كثيرًة تحت حكٍم، ثم ُيقسِّ
م ثم يجمع. أو ُيقسِّ

مثاُل األّول: قوُل المتنبي:

َحّتــى َأقــاَم َعلى َأربــاِض َخْرَشــنٍَة

َتشــقى بِِه الــروُم َوالُصلبــاُن َوالبَِيُع

لِلَســْبِي ما َنَكحوا، َوالَقتِل ما َوَلدوا

َوالنَهِب ما َجَمعوا، َوالناِر ما َزَرعوا

فجمع يف البيت األّول أرَض العدّو وما فيها من معنى الشقاوة، 
وذكر التقسيَم يف البيت الثاين.

: ومثاُل الثاين: قوُل حّسان

هــُم وا عدوَّ َضــرُّ إذا حاربــوا  قــوٌم 

أو حاولوا النفَع يف أشــياِعهم نَفُعوا
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َســجّيٌة تلــَك منهــْم غيــُر ُمـْحَدثــٍة
ها البِدُع)1( إنَّ الحوادَث فاعلْم شــرُّ

وبْيتا ابِن ُسّكرة من القسم األول.



والنوُع الثالُث: التْلِميُح:  

قال الُحسيني: »وهو نوٌع من أنواع البديع، له يف البالغة موقٌع 
شريٌف، ويحلُّ من الفصاحة يف محلٍّ مرتفٍع ُمنيٍف«)2(.

والتْلميُح: هو أن ُيش��ير ناظُم هذا النوع يف بيٍت أو س��جٍع إلى 
قصٍة معلومٍة، أو نكتٍة مش��هورٍة، أو بيِت شعٍر ذائٍع، أو َمَثٍل سائٍر، 

ُيجريه يف كالمه على جهة التمثيل. 

انظــر: اإليضاح يف علوم البالغة للقزوين��ي )ص: 335(، وعروس األفراح   )1(
للس��بكي )253/2(، وهناي��ة األرب للنوي��ري )154/7(، وبغية اإليضاح 
لتلخيص المفتاح للصعيدي )605/4(، وجواهر البالغة للهاش��مي )ص: 

.)312
الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز )97/3(.  )2(
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وأحسُن التْلميِح وأبلُغه ما حصل به زيادٌة يف المعنى المقصود. 
وس��ماه قوٌم: التْمِليح بتقديم المي��م، كأّن الناظم أتى يف بيته بُنكتٍة 

زادْته َمالحًة)1(.

رة الباَب عل��ى ِمْصراعْيه لهذا النوع من  وقد فتَح بيتا ابِن ُس��كَّ
البديع!

رة: فِمن أحسِن التلميحاِت لبيتْي ابِن ُسكَّ

- قــوُل الحريري يف المقامــة )الَكَرِجّيــة(: »وإين واهللِ َلطاَلما 
تلّقيُت الّشتاَء بكافاتِِه. وأعَدْدُت اأُلَهَب لُه قبل ُموافاتِِه .....

وقلُت له: واهللِ لْو لْم ُأواِرَك. وُأَغطِّ على َعواِرَك. لَما َوَصْلَت 
إلى ِصَلٍة. وال انقَلْبَت أْكسى مْن بَصَلٍة. فجاِزين عْن إحساين إلْيَك. 
وَسْتري لَك وعَلْيَك. بأْن تسَمَح لي برّد الَفرَوِة. أو ُتعّرَفني كافاِت 

ْتـَوِة ....«)2(. الشَّ

للنوي��ري  األرب  وهناي��ة   ،)338/2( للس��بكي  األف��راح  ع��روس  انظــر:   )1(
)127/7(، وبغي��ة اإليض��اح لتلخي��ص المفت��اح لعبد المتع��ال الصعيدي 

)700/4(، وعلم البديع لعبد العزيز عتيق )ص: 39(.
مقامات الحريري - ط دار بيروت - )ص: 201 و203(.  )2(
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- وقال ابُن معصوم: »قال اآلَخُر)1( - وفيه تلميحان -:
كثيــرٌة الشــتاِء  كافــاُت  يقولــوَن: 

ومــا ُهــّن إال واحــٌد غيــُر ُمْفَتــَرى
إذا َصّح كاُف الكِْيِس فالُكلُّ حاِصٌل

لديَك، وُكلُّ الصيِد يف باطِن الَفَرا)2( 

رة، ول�ّمح بقوله: )وكلُّ  ح بكافات الشتاء إلى بيتْي ابن سكَّ َل�مَّ
الصيد يف باطن الَفَرا( إلى المثل المش��هور: )كلُّ الصيد يف َجوف 
الَفــَرا( وأصُل��ه: أنَّ قوم��ًا خرجوا للصي��د، فص��اد أحُدهم ظبيًا، 
واآلخُر أرنبًا، وآخُر َفَرًا - أْي حمارًا وحش��يًا - فقال ألصحابه: 
ُكم يس��يٌر بالنس��بة  ُكلُّ الصيد يف َجوف الَفَرا، يعني أن ما صاده كلُّ

ه!«)3(.  إلى ما ِصدتُّ

هو محمود بن نعمة بن رس��الن أبو الثناء الّش��يزري الشاعر المشهور. انظر:   )1(
وفيات األعيان )413/4(، والنجوم الزاهرة البن تغري بردي )358/5(.

انظر البيتين يف خزانة األدب البن حجة الحموي – بتحقيق عصام ش��عيتو -   )2(
)406/1(، وحي��اة الحيوان الكربى للدميري )280/2(، والنجوم الزاهرة 

)358/5(، وروض األخيار لألماسي )ص:312(.
)3(  أنوار الربيع يف أنواع البديع )297/4- 298(.



54

َتـاِء َكاَفاُت الشِّ

حًا  - ومن ألطــِف التلميحاِت قوُل أبي الحس��ين الجّزار ملمِّ
رة أيضًا: إلى بيتْي ابن ُسكَّ

َسبعًا ُتــعــدُّ  ــاء  ــشــت ال ـــاُت  ـــاف وك
ــِع ــب ـــٌة بـــلـــقـــاِء َس ـــاق ـــي ط ــــا ل وم

ــي إذا ظِفــرْت بــكاِف الكِْيــِس َكفِّ
بَجْمــِع!)1( يأتــي  بُمفــرٍد  َظِفــرُت 

- ومن التلميِح أيضًا قوُل بعضهم: 

َحاِضَرٌة الَكاَفاُت  َوَما  َتاُء  الشِّ َجاَء 
ـــَداُل ــُهــنَّ أْب ــَرْت َعــنْ ــَض ـــَمـــا َح َوإِنَّ

ــٌع َوِقــًلــى ــْوَج ــٌب ُم ــْل ـــرٌّ َوَق ُقــلٌّ َوُق
َوَقــاِدٌر َهاِجــٌر َوالِقْيــُل َوالَقــاُل!)2( 

- ومــن لطيــف ما ُيحكى مــن التلميح أيضًا ما ج��اء يف »نفح 

البيت��ان يف تاري��خ اب��ن ال��وردي )244/2(، والنجوم الزاه��رة )358/5(،   )1(
وأنوار الربيع يف أنواع البديع )297/4- 298(.
الدّر الفريد وبيت القصيد للمستعصمي )8/6(.  )2(
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��ري يف ترجمة َدفرت ُخوان الدمش��قي، قال: »قال  الطي��ب«)1( للمقَّ
اب��ُن س��عيد يف ترجمة المنتَج��ب أحمد بن عبد الكريم الدمش��قي 
المعروف بَدفرت ُخوان - وهو الذي يقرأ الدفاتر بين أيدي الملوك 
واألكاب��ر -: إّنه كان يقرأ الدفاتَر بين َيدْي العادل بن أيوب، وكان 
يكتب له باألشعار يف المواسم والفصول، فينال من خيره، وكتب 

له مّرة وقد أظلَّ الشتاُء يف دمشق فقال:
ـــاُء ــــــاَء الـــشـــت مــــــــوالَي ج

ـــــ�ُء! ــا َخ ــه ــن ـــُس م ـــكـــي وال
َتـــْر بــمــا  ـــجـــري  ي زال  ال 

تـــضـــي ُعـــــــ�َك الـــقـــضـــاُء
ــــِه ــــي وكــــــــــلُّ كــــــــــاٍف إل

ــه الــــتِّـــــــــَواُء)2(  ــي ُيـــحـــتـــاُج ف

فق��ال له العادُل: هذا الضميُر ال��ذي يف البيت األول على ماذا 
يعود؟ قال: بحس��ب مكارم الس��لطان، إن ش��ئَت عل��ى الدراهم، 

.)300/2(  )1(
التِّـَواُء: ِسمٌة يف الفخذ أو العنق كهيئة الصليب. المعجم الوسيط )91/1(.  )2(
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وإن شئَت على الدنانير! فضحك، وقال: هاِت ِكيَسك، فأخرج له 
ا عندك،  ِكيسًا يسع قدَر مائة دينار، فمأله له، وقال: أظّنه كان ُمعدًّ

فقال: مثُل السلطان َمن يكون ُجوُده مظنونًا!«.

- وقال العّباسي يف قريٍب له:
بكافا ـــوٍة  ـــْب َص ـــذي  ل ــُت  ــل ق

ِت َشــْتوٍة: ِمــن ِعنــاِدك َدْعني
كِســاٍء علــى  قلبــي  َواَلـْهــَف 

ــي)1(  ــنِّ ــاء ع ــت ــشِّ ــــْرَد ال ــــردُّ َب َي

- وقال أحمد بن الياس الكردي )الملقب باألّرجاين الصغير( 
من قصيدٍة طويلٍة له يف وصف الشتاء:

تــــ الشِّ كافــــــــــاُت  وتــزوُل 
واْحتجاِج بحٍث  بغيرِ  ـــاِء    

ــــزْل ــــْم َي ـــِد ل ـــدائ ـــش أمـــــُر ال
انـــفـــراِج ذاُت  ــا  ــه ــوُم ــم وُه

معاهد التنصيص - ط عالم الكتب - )12/2(.  )1(
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اْلـــــــ يف  ِزلَت  ال  وُدْم  واْسلْم 
ــلِّ راِجــــي)1( أ يـــاِم َمــْلــَجــا ك

- وكتــب أحمد بن عبــد اللطيف الَبْربيُر الحســني إلى خليل 
المرادي:

ــــروًة! ث لـــَك  أرى  ـــْت:  ـــال ق
ــهــا مــتــى؟ فــمــتــى ظـــفـــرَت ب

الحسْيــ ابــُن  المرادْي  قلُت: 
فتى أمــســى  ـــْن  َم أجـــلُّ  ـــِن 

إلــى ــنــي  ــَف ــِف أســَع الــصــي يف 
ــَتــا!  الــشِّ ــاِت  ــاف ك ــُت   ــل نِ أْن  

ف بن ُعميرة إلى صدي��ٍق له قصيدًة، منها  - وكتــب أبو المطرِّ
قوُله:

الــذي الــشــتــاِء  َجـــدُّ  بها  َجـــدَّ 
َمبثوُث الــجــوِّ  يف  ــُه  ــروُه ــْك َم

سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر للحسيني )96/1(.  )1(
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عنَدنا ــِه  ــاتِ ــاف ك ــن  م ــيــس  ول
البراغيُث!)1(  فيه  ــذي  ال إال 

يريد الِكساء!



الذيل والتكملة لكتابْي الموصول والصلة للمراكشي )64/5(.  )1(
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فصٌل

يف احتفاِء الُعلماِء واألدباِء ِببْييْت ابِن ُسكَّرة، 
وُماراِتـِهـم هلا

رة،  ط��ار ِصيُت هذْي��ن البيتْي��ن حتى ص��ارا ُيعَرفان بابن ُس��كَّ
وُيعَرُف هبما، فيقولون عند ِذْكره: صاحُب )كافات الشتاء()1(.

نوهنا  وِمــن َثمَّ فقد احتفى األدباُء والش��عراُء هبا، وأخذوا ُيضمِّ
أنثاَره��م وأش��عاَرهم، وُي�جاروهنا، وُيعارضوهن��ا، وَينظمون على 
منوالها. فِمن الشعراء من سبََّع، ومنهم من زاد، ومنهم من نقص.

وقد وقفُت على كثيٍر من األشعار يف ذلك، لكنني انتقيُت منها 
هنا أحسَنها وأفضَلها، فإنَّ بعًضا منها َيصُدق عليه ما قاله نوُر الدين 
الُيوسي )ت 1102ه�( عنها: »وهذه األشعاُر كما ترى، الكثيُر من 
ى  أصحاهبا َيقصد إلى إحراز َغَرٍض فيفوته أغراٌض، فتجده إذا وفَّ

رة يف بيت الكافات  من ذلك قوُل ابن حّجة الحموي: »ومثاُله: قوُل ابن س��كَّ  )1(
الشتائية، وقد أجاد إلى الغاية«. خزانة األدب وغاية األرب – بتحقيق كوكب 

دياب - )68/2(.
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ْز عن اللفِظ الخس��يِس، وال عن  ل به، ولم يتحرَّ بذلك الَغَرض تعلَّ
، والس��بِك الركيِك،  المقصِد الس��قيِم، وال ع��ن الرتكيِب المختلِّ
ٌف، رازُم العارضِة)1(،  والحْشِو، وغيِر ذلك مما ُينبئ أنَّ قائَله متكلِّ

ليُِّن الِجلدة، غيُر مطبوع« )2(.

ن قصَد إليها من الُكّتاب:  فِممَّ

العّ�مُة الحريري يف المقامة )الَكَرِجّية(، قال: »وإين واهلل َلطاَلما 
تلّقيُت الّشتاَء بكافاتِِه. وأعَدْدُت اأُلَهَب لُه قبل ُموافاتِِه ...«)3( إلخ 

ما قال، وقد تقّدم نقُل كالِمه.

ومنهم الكاتُب البليُغ ابُن عرب شــاه، ومن ذل��ك قوُله: »أبَرَد 
ه��الُل القوس س��هَم ب��ْرده بمرس��ومه إل��ى كل ِصم��اْخ، ُيخرب أنَّ 

الراِزُم: البعيُر ال يقوُم ُهزااًل. وُيقال: َرَزَم ُرَزامًا: إذا سَقَط من اإلْعياِء والُهزاِل   )1(
ولم يتحّرك، أو قام يف مكانِه ولم يتحّرك من الُهزال. انظر: القاموس المحيط 

)ص: 1113(، والمعجم الوسيط )342/1(.
زهر األكم يف األمثال والحكم )203/3(.  )2(

ومن هذا القبيل مجاراُة اليافعيِّ لها التي ذكرها يف مرآة الجنان وعربة اليقظان 
!)322/2(

مقامات الحريري )ص:201(.  )3(
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جنَد الش��تاِء على عالِم الكوِن والفس��اِد أناْخ. فْليستعدَّ له الُكفاة، 
ه بكافاتِه فما كلُّ كاٍف  وْليح��ذْره الُعراُة والُحفاة. وال يكتفوا يف َكفِّ
ل��ه ُكُفَوا؛ ألنه يف هذه المرِة آيٌة من آي��اِت اهللِ فال َتتَّخُذوا آياِت اهللِ 

ُهُزَوا!«. وقد تقدم يف المقدمة ِحكايُة كالِمه. 

ــْيُخ الحسن بن عمر بن الحسن، بدر الدين الحلبي  ومنهم الشَّ
َب��ا«)1(، حيُث قــال: »َحَضَرْت ُفُص��وُل اْلَعام  يف كتاب��ه »نس��يم الصَّ
َدب، ِفي َيْوٍم بلغ منُه األريُب نَِهاَية األرب، بمش��هٍد من  مْجِلَس اأْلَ
َذوي البالَغ��ة، ومنتهى صناَعِة الصياَغة، َفَقاَم كلٌّ ِمْنُهم ُيعِرُب َعن 

َنفِسه، ويفتخُر على َأبَناِء ِجنِسه .....

وقال الشــَتاُء: َأنا ش��يُخ اْلَجَماَعة، َوربُّ البَِضاَع��ة، والمقاَبل 
ْصَح��اب، وأْس��ُدل َعَلْيِه��م  اَع��ة. أجم��ُع َش��مَل اأْلَ ��ْمِع َوالطَّ بِالسَّ
َعاِم َوالش��َراب، َومن َلْي��َس َلُه بِي َطاَقٌة  ال�ِحج��اب، وُأتحفهم بِالطَّ
ُأغل��ُق ِم��ن ُدونِه اْلَب��اب. َأميُل إَِل��ى ال�ُمِطي��ِع، اْلَقاِدِر المس��تطيِع. 
ث��اِر بأوثِق الُعَرى.  المعتِض��ِد بالربوِد والِفَرا، المستمس��ِك من الدِّ

)ص: 18 و 22(. وانظر: لقطة الَعجالن لصّديق حسن خان )ص: 155(.  )1(
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المرتق��ِب ُقدوم��ي وُمواف��ايت، المتأّهِب للســبعِة الـَمْشــُهوَرِة من 
كافاتي. َوَمْن َيْعُش َعن ِذْكري، َولم َيْمَتثِْل َأْمِري. أرجفُته بَِصْوِت 
ْع��د، وأنجزُت َلُه من س��يِف اْلَبْرَق َصاِدَق اْلَوْعد. وِس��رُت إَِلْيِه  الرَّ

َحاب، َولم أقنْع من اْلَغنِيَمِة باإلياب!«  إلخ ما قال.  بعساكِر السَّ

أّما الشعراُء الذين جاَرْوها فكثيٌر:

منهم الُيوِسي إْذ يقول - وقد زادها كافًا ثامنًة -: 

وأْطنبْت الــيــمــاينْ  ــرُق  ــب ال أومـــَض  إذا 
علــى األرِض ِمــن َجــْوِن الَولــيِّ ِقبــاُب

للفتى الـــدهـــرِ  يف  ُهـــنَّ  ــاٍن  ــم ــَث ب َفـــُلـــْذ 
وِحـــجـــاُب: نــاَلــهــا  ـــا  م إذا  ِوقــــــاٌء 

ــٌب ــاِع ، وَك ــــنٌّ ــاٌب، وَكـــانـــوٌن، وكِ ــب َك
كِْســوٌة، وكتــاُب«)1( وكِيــٌس،  وَكأٌس، 

ومّمــن زادهــا كافًا ثامنًة أيضــًا: محمُد بُن عب��د الرحمن بن 

زهر األكم يف األمثال والحكم )202/3(.  )1(
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محمد بن مسعود الفنجديهي)1(:
ــهــا ـــوَن بِــتُّ ــرِ كـــان ــه ــيــلــٍة يف ش وَكـــــْم ل

ْعــَص والُغْصنَا أعانُق ِمــن ُحّبي بهــا الدِّ
ثمـانيًا فيها  الــكــافــاِت  مــن  َســمــعــُت 

 فما ِشئَت ِمن َمْرأًى أنيٍق َحوى الُحْسنَا
وكاِعبــًا وكِيســًا،  وكِيزانــًا،  َكبابــًا، 

كِســاًء، وُكوبــًا، والَكوانيــَن، والكِنَّا)2( 

وكتب أبو عبد اهلل المفّجع إلى القاضي الحس��ن بن س��هل بن 
عبد اهلل اإليذجّي وقد َقَرَص الهواُء:

ْهـــــ يا أيُّهذا الفَتى وأنَت فَتى الدَّ
فَتى ُيــقــال:  أْن  عــزَّ  إذا  ـــــرِ 

له: الشتاِء  يف  كاَن  لمن  ُطوبى 
كأٌس، وكِيٌس، وكِْسرٌة،  وكَِسا

انظر ترجمته يف إرشاد األريب للحموي )2549/6(.  )1(
شرح مقامات الحريري للشريشي )41/3(.  )2(
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قعة: قد بقيْت كاٌف أخرى، لوال أّني ُأحبُّ تقليَل  وكتب يف الرُّ
المؤونة عليك لذكرُتها! فبعث إليه بجميع ما اْلتَمَسه«)1(.

وقال أبو بكر الخوارزمي: 

َيشرُبها اِح  الـــرَّ ِصـــْرَف  ُيــحــاوُل  ــْن  َم يا 

ـــْرطـــاَســـا ِق يـــلـــقـــاُه  ــا  ــم ل ـــكُّ  ـــف َي وال 

امت�ُؤهما ُيْقَض  لم  والكِيُس  الكأُس 

ْغ الكِيــَس حتــى َتمــأَ الكاَســا!)2(  ففــرِّ

وقال أيضًا:

َلى أعدَّ الورى للَبْرد ُجنْــدًا ِمن الصَّ

ــوِد ــن ــُج ــهــْم ب ــن ــي والقـــيـــُتـــه مـــن ب

نش��وار المحاضرة وأخبار المذاكرة للتنوخي )287/3(، وإرش��اد األريب   )1(
للحموي )2175/5( بتصّرف.

اإلعج��از واإليجاز للثعالب��ي )ص: 200(، ووفيات األعي��ان البن خلكان   )2(
)402/4(، والتاري��خ المعت��رب يف أنباء من غرب للعليم��ي )184/3(، وزهر 

األكم يف األمثال والحكم )204/3(.
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ــدامــٍة ـــاُر ُم ــران: ن ــي ــن ثـــ�ٌث مــن ال

ـــاُر َوقــــوِد)1(  ــاٍت، ون ــاب ـــاُر َصــب ون

ونحُوه قوُل الصنوبرّي:

ــــاُر ون ـــــدٍّ  َخ ــــــاُر  ون راٍح  ـــــاُر  ن

اســتعاُر بينهــنَّ  ــبِّ  الصَّ كَحَشــا 

عندي الصيُف  ذا  كاَن  ما  ُأبالي  ما 
واألمطــاُر!)2( الشــتاُء  كاَن  كيــَف 

ومـّمــن أوغل يف هذا المش��َرب، ونظَم فيه وأطَن��ب، العاّلمُة 
بيدي )ت 1205 ه�( صاحب »تاج العروس«  محمُد بُن محمٍد الزَّ

وغيِره من المصنَّفات الجليلة، فِمن ذلك قوُله: 

ثم��ار القلوب يف المضاف والمنس��وب )ص: 585(، وأحس��ن ما س��معت   )1(
كالهما للثعالبي )ص: 47(، ومعاهد التنصيص )219/1(.

وقيل: إهنا البن َلنَْكك البصري.
الدر الفريد وبيت القصيد )487/5(، وسرور النفس )ص: 372(، ومعاهد   )2(

التنصيص )219/1(.
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إذا مــا هــبَّ ُســلطان الـَمرِيِســي)1(
للُعبــوِس َوْجهــًا  الَجــوُّ  وأبــدى   

يأتــي الكافــاِت  بُمفــرِد  فِزعــُت 
بَجْمــٍع حاِصــٍل ُهــو كاُف كِيِســي

ــاٍء ــس ــُت أرُفـــــل يف كِ ــح ــب بـــه أص
ــِس ــي ــف َن ـــــنٍّ  كِ أمـــســـيـــُت يف  ـــه  ب

كْأســي ــمراِء  السَّ مــن  ُتجلــى  بــه 
ِخْيــِس ِغــزالِن  َيــَدْي  ، علــى  إلــيَّ

ــــارًة مــنــهــا، وَطـــــْورًا ـــأرُشـــُف ت ف
َمِقيــِس! بِــ�  ــنيِب  الشَّ الثَّْغــرِ  مــن 

الـَمريسي: رياٌح باردٌة جّدًا، ُتسّمى بذلك يف أرض مصر.  )1(
قال ابُن الّلّباد: »ومنها أّن ال�َجنوَب إذا هبَّت عندهم يف الش��تاء والربيع وفيما 
بع��د ذل��ك، كانت ب��اردًة جدًا، ويس��ّموهنا المريس��ي؛ لمروره��ا على أرض 
ال�َمريس، وهي من بالد الس��ودان، وسبُب بردها، مروُرها على بَِرٍك ونقائَع، 
والدلي��ُل على صّحة ذلك أّنه��ا إذا دامت أّيامًا متوالي��ًة، عادت إلى حرارهتا 
الطبيعية وأس��خنت الهواَء وأحدثت فيه ُيْبس��ًا«. اإلفادة واالعتبار يف األمور 
المش��اهدة والح��وادث المعاينة بأرض مص��ر )ص: 7(. وانظــر: المواعظ 

واالعتبار للمقريزي )217/1(، ونفح الطيب للمّقري )350/2(.
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وله أيضًا:

معاَشنا عنّا  الــَجــوِّ  َقــْطــُر  ــّم  َض إذا 

ــــارَدْه ــــاٌح بــالــعــشــّيــة ب وهــّبــْت ري

َقصْرُت على كاِف الكتاِب ُمطالعًا

ـــــاِرَدْه وُمــقــتــبــســًا مــنــه فـــوائـــَد َش

وله أيضًا:

ــذًا ــذائ ـــوٌم يف الــشــتــاِء ل ـــدَّ ق ــد َع ق

ـــــواِء ـــــَدى األن ــكــفــي َل كــافــّيــًة َت

الذي والكِنِّ  والكانوِن،  كالكِيِس، 

ــ�ِء ـــأِس طِ ــاين، وك ــع ــه ال يـــأوي ل

ِمْن الكافاِت  وسادُس  الكتاُب،  ثم 

كِساِء وكاُف  َدَنْت،  ُتضيُء  شمٍس 

ما كــلَّ  َيجمُع  الكِيَس  أّن  ــديَّ  ول

ــــزاِء! ــــراِد واألج ــن األف ـــروا ِم ذك
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وله أيضًا:

ُمستمرٌّ ــضــٌل  َف ــيــِس  الــكِ ــاِف  ــك لِ
ا ــاِت ُطـــــرَّ ــاف ــك ــه عــلــى ال ــوُق ب ــف ي

يــومــًا كـــفـــاَك  ـــه  ب ـــرْت  ـــِف ظ إذا 
ــَرا! ــْس ــاِت َق ــاف ــك ــُر ال ــائ تــســنّــى س

وله أيضًا:
إذا َهــبَّ ُســلطاُن الَمريســيِّ ُغدوًة

ســحاُب الســماِء  آفــاَق  ــَل  وَجلَّ  
وضــاَق لِتحصيِل األمــاينْ مذاهٌب

فنِعــَم جليــُس الصالحيــَن كتــاُب

وله أيضًا:
كاُف الَكياســة َمْع كِيٍس إذا اجتمَعا

 يومًا لِـَمْرٍء، َع� يف العصرِ ُسلطاَنا
َمْقِضيًّــا حوائُجُه ُيصبــُح  بالكِيــِس 

وبالَكياســة ُيولــي الكِيَس إحســاَنا
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والَكْيــُس ُمنفــردًا ُمْضــٍن بصاحبِــِه
والكِْيــُس ُمنفــردًا ُيولِيــه ُمـّجاَنا!)1( 

وقد قلُت يف ُمـجاراتِها:
جــاَء الشــتاُء وِعندي ِمــْن َحوائِجِه

َســْبٌع، َفُخْذ نظَمها ِمْن َبعــِد إْلَحاِح
َكبٌش، وَكْوُب، وَكْوٌت، بعَدُه ُكُتٌب

وَكْبَســٌة، َكَرَفــاٌن، َكاُز، يــا صــاِح!

ْر م��ن كافات ابِن  ٌة، حي��ُث لْم ُأَكرِّ فهذه س��بُع كافاٍت ُمس��تجدَّ
رَة شيئًا. ُسكَّ

وإليَك شرَح بعِض مفرداتِها:

ْأِس، اَل ُعْرَوَة  الَكــْوُب: َقَدٌح من الّزجاِج َوَنْحِوه، ُمس��تديُر الرَّ
َراِب )ج( َأْكُوٌب وَأْكَواٌب)2(. َلُه، َوُهَو من آنِيِة الشَّ

انظــر هذه المقطوع��اِت جميًعا يف ِحلية البَش��ر يف تاريخ القرن الثالث عَش��ر   )1(
للبيطار )ص: 1511 - 1512(.

المعجم الوسيط )803/2(.  )2(
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ي الُجزَء األعلى م��ن البدن، ُيلبُس  والَكــْوُت: رداٌء ثقي��ٌل ُيغطِّ
لتوّقي الَبْرد عادًة.

والَكْبَســُة: أْكلٌة مش��هورٌة يف دول الخليج العرب��ي، ُتصنُع من 
األرّز واللحم أو الدجاج عادًة، ُسّميت بذلك ألهنا َتكبُِس العقوَل 

والبطوَن!)1(.

ْحالِت، وهي بمثابِة منزٍل  والَكَرَفاُن: دابٌة كبيرٌة ُتسَتخدُم يف الرِّ
ٍل! صغيٍر متنقِّ

)1(  وقد قلُت يف أْكَلِة )الَكْبَسِة(:
ُرزُّ ــــــا  َي ـــــــَت  أن ــــــٌب  ــــــي ــــُز!َرِه ـــــ ــــنْ ـــــا َك ـــــَدن ـــــــــــَك ِعـــــنْ أِلنَّ
ــْم ــُك ــَع َم ــــى  أَت إْن  ـــُز!ُخــُصــوًصــا  ــــ ـــنْ َع َأَتــــــــْت  أْو  َخـــــــــُروٌف 
ـــوًذا ـــْحـــنُ ـــُش َم ـــــُه الـــُخـــــــْبـــــــُز!َوَكـــــــاَن الـــَكـــْب ـــــْوَل ـــــَع َح وُقـــــطِّ
أَبـــــــاِزيـــــــٌر بـــــــِه  ـــــْوُز!وُدسَّ  ـــــلَّ وال ـــــْوُز  ـــــَج ال َوُرشَّ 
َبـــطِّـــيـــٌخ ذاَك  ــــــــــــَق  ــــْوُزوراَف ــــَم ـــــ ـــــاِم وال ـــــُن الـــــشَّ ـــــي وتِ
ـــي أَبـــــًدا ـــن ـــوُم ـــُل !َفـــَلـــْســـَت َت األَزُّ ــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ن أزَّ َمـــــا  إذا 
ـــــَرٍح ــــْن َف ــــــاَر الـــعـــقـــُل م ــــزُّوط ــــْهــــَت وصـــــــــاَر الـــــِجـــــْســـــُم َي
ــــْخــــُر يــــا َصـــــاِح ـــذا الــــَف ـــه !ف ــــــزُّ ــــــِع ــــُد وال ــــج ــــم ــــــــذا ال وه
ذا إالَّ  ــــــْوُز  ــــــَف ال ــــَس  ــــي ــــْصــــُر والـــــَفـــــْوُز!ول فـــنِـــْعـــَم الــــنَّ
ــا ــن ــْل ــــوا بـــمـــا ُق ــــــإْن َطــــَعــــنُ ـــــــــهـــــــــُم:......!!ف ــــوا ل ــــول ــــُق ف
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والــكاُز: س��ائٌل ِهيدروَكربوين، مش��تقٌّ م��ن النِّْفط، ُيس��تخدم 
إلشعال الحطب واإلنارة وغيِر ذلك.

كمـا قلُت يف مجاراتِها أيضًا، وقد جعلُتها ِجيَمـاٍت، وجعلُتها 
ِة الخارجيَن للصيِد والقْنِص زمَن الشتاِء: ِمن ُعدَّ

ــه ــواِزم ـــن ل ــدي ِم ــن ــاُء وع ــت ــش جـــاَء ال
ْيــِد قــْد َجنََحــا ســبٌع، إذا صاحبــْي للصَّ

ِجـْمــٌس، وَجـْمــٌر، وَجالــوٌن، وَجاِرحٌة
مع الـَجــواِز، وجــّواُل الـَخــَ�، وُجَحا!

الِجْمُس: نحٌت عربيٌّ للكلمة األعجمية: )جي إم سي(، وهي 
ٌة كبيرٌة قوّيٌة معروفٌة، تمشي على َعَجالٍت أربٍع! دابَّ

والجالوُن: كلمٌة ُم�ْحَدثٌة، وهو إناٌء معروٌف ُيجعُل فيه الماُء وغيُره.

قوِر والشواهيِن والكالِب  والَجاِرحُة: هي ما ُيصاُد به من الصُّ
وما أْشَبهها.

والجواُز: وثيقٌة يحملها المس��افُر؛ الجتي��اِز الُحدوِد الدولّيِة، 
فقد يتمادى به الصيُد حتى يدخَل حدوَد دولٍة أخرى، فُيطاَلَب به.
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والَجــّواُل: آل��ٌة صغي��رٌة َتْس��َمُع وُتْس��ِمُع! وهناك أن��واٌع منها 
ُتستعمُل يف الَبّر، وهو المشاُر إليه بقولي )الَخال(.

��ْخَص ال�ُمضِحَك ال��ذي ُي�ْحَرُص على  وُجَحا: مرادي به الشَّ
يِد هبجًة  ْحالت؛ ليزي��َد ِرْحلة الصَّ اصطحابه ع��ادًة يف مثل هذه الرِّ

وُحبوًرا!

رة، لكنني جعلُتهما  وقلُت أيضًا اســتدراكًا على بيتْي ابِن ُسكَّ
من بحر الطويل:

وَلكِنََّمـــا َكاُف الكِتــاِب أحــبُّ لي
باِح ويف الـَمَسا  فذاَك أنِيســي يف الصَّ

فَمْن حاَز َهذي الكاَف أْغنْتُه وحَدها
عِن الســبِع كافاٍت ولْو كاَن ُمْفِلَسا!

َرف، وستأتي  وقد سبق يف باب التلميح ذكُر طائفٍة من هذه الطُّ
إطرافاٌت ُأَخُر، ف� نلوي على التكرار؛ طلبًا ل�ختصار. 
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فصٌل
فيمن َنَسَج على ِمنواِل بْييْت ابِن ُسّكرة يف موضوعاٍت ُأَخر

ـّا ذاعْت أبياُت ابِن ُســّكرة، قام بالنَّْسِج على منوالها جماعٌة  لم
م��ن الش��عراء، قال الُيوس��ي: »وقد ُفتِ��َن اأُلدباُء يف ه��ذا الغرض، 

فجمعوا من هذا النمِط أعدادًا«)1(. 

لك��نَّ ه��ذه األش��عاَر ليس��ْت عل��ى درج��ٍة واح��دٍة م��ن الُقوِة 
م  ُف البارُد! وقد تقدَّ والجزال��ِة، ففيها الفائُق الرائُق، وفيه��ا المتَكلَّ

معنا قوُل العاّلمة الُيوسي فيها.  

فِمن هؤالِء الشــعراِء ابُن التعاويذي)2(، حيُث قال يف مجلس 

زهر األكم يف األمثال والحكم )202/3(.  )1(
ه��و محمد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل، أبو الفتح، المعروف بابن التََّعاِويذي، أو   )2(
ِس��ْبط ابن التََّعاِويذي: شاعُر العراق يف عصره. من أهل بغداد، مولده ووفاته 
فيه��ا. ول��ي هبا الكتاب��ة يف ديوان المقاطعات، وعمي س��نة 579 وهو س��بط 

الزاهد أبي محمد ابن التََّعاِويذي. )ت 583 ه�(.
قال الزركلي: له )ديوان شعر - ط( اقتنيُت مخطوطًة منه، فظهر لي أن ناشره 
األس��تاذ )مرجليوث( تعّمد حْذف كثيٍر من ش��عره ومأله أغالطًا! وحبذا لو 
= ُيعاد نشُره. األعالم )260/6(.      
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الخمر! عفا اهلل عنه: 
ــْرِب َســْبعٌة إذا اجتمعــْت يف مجلِس الشُّ

صــواُب عنــه  التأخيــرِ  يف  الــرأُي  فمــا 
ـــاٌم، وَشـــْهـــٌد، وَشــــاِدٌن ــــواٌء، وَشـــّم ِش

ُمْطــرٌِب، وَشــراُب!)1(  وَشــْمٌع، وَشــاٍد 

ومّمــن أكثَر النظَم يف هذا ال�َمْس��َرِب، وذهَب فيه كلَّ َمْذَهب، 
اإلماُم الصفديُّ ؛ فإنه قال: »لما قرأُت المقامات الحريرّية 
على الشيخ اإلمام العالمة شهاب الدين أبي الثناء محمود الكاتب 
رة ..... التفَت إلى  الحلب��ي  ووصل��ُت إلى بيتْي اب��ن ُس��كَّ
الحاضري��ن وقال: هل فيكم َم��ْن يحفُظ من نوِع بيتْي ابِن ُس��ّكرة 

شيئًا؟ 

= قلُت: ليسْت هذه الفضيحَة الوحيدَة للمستشرقين، فكم لهم من الفضائح 
فيما نش��روه!! ولي كتاٌب عن جناياهتم على تراثنا اإلسالمي، يّسر اهلُل تماَمه 

ونشَره. 
انظر األبيات يف وفي��ات األعيان البن خلكان )413/4(، والوايف بالوفيات   )1(
)252/3(، ونكت الهميان كالهما للصفدي )ص: 249(، وروض األخيار 

لألماسي )ص: 313(.
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فأنشد بعُض الحاضرين قوَل ابن التعاويذي: ....)1( وسكت 
الجماعُة، فأنشدُته البن َقَزل )2(:

ــْل إَِلــّي فِعنــدي َســْبَعٌة َكُملْت َعجِّ
ات إْعــواُز ــذَّ َوَلْيــَس فِيَهــا ِمــن اللَّ

َطاٌر، وَطْبــٌل، وُطنبوٌر، وَطاُس طِ�
ــاُز!)3(  ــنّ وَط وَطباهيٌج،  وَطــْفــَلــٌة، 

َذَكَر بْيتْيه السالفْين يف مجلس الخمر.  )1(
ه��و علي ب��ن عمر ب��ن َق��َزل الرتكم��اين الياروقي المص��ري، س��يف الدين،   )2(
ال�ُمِش��ّد، شاعٌر، من أمراء الرتكمان. ولد بمصر، وتقّلب يف دواوين اإلنشاء، 
وتويف بدمش��ق. له ديواُن شعٍر، تويف سنة )656ه�(. انظر: األعالم للزركلي 

.)315/4(
انظــر البيتين يف النجوم الزاهرة )358/5(، وزهر األكم يف األمثال والحكم   )3(

لليوسي )202/3(.
ب.  الطُّنبور: آلٌة موس��يقيٌَّة ذاُت ُعنق وأوتار، تش��به العود. وهو فارس��يٌّ معرَّ
انظــر: هتذيب اللغة )41/14(، والصحاح )726/2(، والمعجم الوس��يط 

)140/1(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1416/2(.
ْخَصة الناِعمة. هتذيب اللغة )236/13(. والطَّْفَلة: الجاريُة الرَّ

والطباهيــج: جمُع طباَهج، وهو طعاٌم ُيعمُل من بيٍض ولحٍم. قال الكرخي: 
 »وال يك��ون طبيخ��ًا؛ ألن الطبي��خ م��ا ل��ه م��رٌق، وفي��ه لح��ٌم أو ش��حٌم، =
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وأنشدُته له أيضًا: 
َجاَء الخريــُف َوِعنِْدي مْن َحوائِجه

ــمِع َواْلَبَصــرِ َســبٌع بِهــّن َقــواُم السَّ
،  وَمحبــوٌب، ومائــدٌة َمــْوٌز، وُمـــزٌّ

وُمْســِمٌع، وَمــداٌم طّيــٌب، وَمرِي)1( 

وأنشدُته أيضًا َقوَل اآلَخر:
ــاِم َعن َقــوِس َخْطبَها َرمْتنــا َيُد اأْلَيَّ

بِع َسالُم؟ بِســبٍع، َوهل َناٍج ِمن السَّ

= فأم��ا القليَّ��ُة اليابس��ُة ونحُوه��ا ف��ال«. وُيطلق عل��ى الكباب أيض��ًا. انظر: 
الصحاح )208/1(، والمغرب يف ترتيب المعرب للمطّرزي )ص: 287(، 

وبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين )59/3(.
والطَّنَّاز: كثيُر الطَّنْز، وهو الس��خرية واالستهزاء. انظر: معجم ديوان األدب 
للفاراب��ي )114/2(، وهتذي��ب اللغة )125/13(. ق��ال الجوهري: وأظنُّه 

بًا. الصحاح )883/3(. دًا أو معرَّ مولَّ
انظر البيتين يف زهر األكم )202/3(.  )1(

ة: الخمُر  ، إذا كان بين الحل��و والحامِض. والـُمــزَّ : يقال: َش��راٌب ُم��زٌّ الـُمــزُّ
الّلذيذة الّطعم. انظر: معجم ديوان األدب )20/3(، والصحاح )896/3(.

والـَمرِي: الَمِريُء هو الرجُل بيُِّن المروءة. انظر: العين )299/8(
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وُغْربــٌة وَغــْزٌو،  وَغــازاٌن،  َغــ�ٌء، 
، وَغْدٌر، ثــمَّ َغْبٌن ُمــ�ِزُم!)1(  وَغــمٌّ

فأعجب��ه ذلك وعّلقه، ث��م إنه قال: إال أنَّ من خاّصة هذا النوع 
أن��ه ال بّد أن يك��ون بعُض الس��بعِة َموصوفًا ليقوم ال��وزُن بذلك، 

فاستقرْيُت ما أحفُظه، فكان كذلك! 

والعّل��ُة يف هذا، أهنا س��بعُة ألف��اٍظ ويريد الناظ��ُم أن يأيَت هبا يف 
ه الوزُن إلى زيادة لفظ��ٍة؛ ليكون كلُّ أربعٍة يف  بي��ٍت واحٍد، فيضطرُّ

نِصٍف. 

وبق��ي هذا ال��كالُم يف ذهن��ي، ولم أك��ْن إْذ ذاَك ُمش��تغاًل بغير 
التحصي��ل والق��راءة والمطالعة، إل��ى أن اش��تغلُت ببعض العلم، 
ف��أردُت امتح��اَن الخاط��ِر ال�ُمخاِطِر بنظم ش��يٍء يف ه��ذه المادة، 
بحيُث أن يكون سبعُة ألفاٍظ بغير زيادِة وصٍف فاّتفق لي أن قلُت:

إِذا تَيّســر لــي فِي ِمْصــَر َواْجتمعْت
ات ُســْلَطاُن ــذَّ ــَي فِــي اللَّ َســبٌع َفإِنِّ

انظر: الوايف بالوفيات )252/3(، وزهر األكم )202/3(.  )1(
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 ُخوٌد، وَخـمٌر، وَخاتوٌن)1( وخادُمها

وِخــّ�ُن! وَخ�عــاٌت،  وِخْلســٌة، 

وقلُت أيضًا:

إِْن قّدَر اهللُ لي فِي اْلُعْمرِ َواْجتمعْت

اِت َمغبــوُن ــذَّ َســبٌع َفَمـــا أنــا يف اللَّ

وَقْحبُتــه اٌد،  وَقــوَّ َوِقــْدٌر،  َقْصــٌر،   

ـــَوٌة، وَقـــنـــاديـــٌل، وقـــاُنـــوُن! ـــه وَق

وقلُت أيضًا يف الجمع بين َثمانيٍة:

ْهــُر لــي بهــا َثَمـانَِيــٌة إِْن َيســمِح الدَّ

َفَمـــا لِــْي َعَلْيِه بعــَد َذلِــَك َمْطُلوُب

َمَقاٌم، وَمشــروٌب، وَمــْزٌح، وَمْأكٌل

وُمْلٍه، وَمْشُموٌم، وَماٌل، وَمـْحبوُب!

خاتون: جمع خواتين: وهي المرأة ش��ريفة األصل، عالية المقام، كان ُيلّقب   )1(
هبا نساء الملوك. معجم اللغة العربية المعاصرة )603/1(.
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وقلُت أيضًا:

َأْنفــكُّ فِــي بلــٍد َأنــا اَل  إَِلــى َمتــى 

َهــا َعَطــُب َرهيــُن ِجيمــاِت َجــْوٍر ُكلُّ

َواْلِجيَراُن، والُجَدرْي اْلُجوُع، والَجْرُي، 

َواْلَجْهُل، والُجْبُن، والُجرذاُن، والَجَرُب!«)1( 

ْتوّية!: رب الشَّ وقال صفيُّ الديِن الـِحلِّي يف مجالِس الشُّ

ـــلَّ يــــوٍم ولــيــلــٍة َخــلــيــلــيَّ ُهــّبــا ك

وال َتطَعَمـــا حتى الّصبــاِح َكراُكَمـا 

ــاِء أنــيــســٌة ــت ــش ـــْيـــ�ِت ال ـــَي فــــإنَّ ُل

إذا ُنمُتمـــا قــد فــاَز فيها ِســواُكمـا 

ْرِب ِستٌة وقْد أمكنْت يف مجلِس الشُّ

 وكلٌّ على َوفِق الّصواِب ِرضاُكَمـا

الوايف بالوفيات )252/3( فما بعد.  )1(
وانظر: النجوم الزاهرة )359/5(.
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ـاٌم، وشــاٍد، وشاِدٌن  ُشموٌع، وَشــمَّ
وَشْهٌد، وَشْرٌب َيشَتهي أْن َيراُكَمـا)1(

وجمع الســّراُج الوّراُق للصيِف راآٍت ثمانيًة قابَل بهنَّ كافاِت 
الشتاء، فقال:

ثمانيٌة راءاٌت  فــديــُتــك  ــدي  ــن ِع
ألقــى بها الـَحـرَّ إْن واَفــى وإْن َوَردا

َراٌح، وَرْوٌح، وَرْيحاٌن، وِريُق َرَشــا
وَرْفــرٌف، وِرياٌض ناعــٌم، وِرَدا )2( 

وقال آخُر:
إذا كان يف اْسِم المرِء ِشيٌن َهوْت بِه

، فْلَيْحــَذْر أذاُه الـُمحاِذُر ـــرِّ إلى الشَّ

الديوان )ص: 543(.   )1(
زه��ر األكم يف األمث��ال والحكم )203/3(، والنج��وم الزاهرة )359/5(،   )2(
وش��رح مقام��ات الحري��ري للشريش��ي )42/3( ونس��بها لغي��ره، ويف الراء 

األولى اختالٌف بينهم.
قال ابن تْغري بْردي: »هو عندي أقرهبم لقول ابن ُسّكرة«.



81

َتـاِء َكاَفاُت الشِّ

وَشاِهٌد وَشــيٌخ،   ، َشريٌف، وِشيعيٌّ
يٌب، وَشــْرٌح، وَشاِعُر وِشْمٌر، وِشرِّ

سوى الشافعْي، أو َشاهٌد راق ُحْسنُه
كذا الشــهداُء المّتقون، وشــاكُِر)1( 

وال َيخفى على ذي الذوِق ما يف هذه األبيات من ُبُروٍد شديٍد!!

وقال ابُن حّجة الحموي: »وظريٌف هنا قوُل من قال:
َفــاُع، وِعندي ِمن َحوائِجه جاَء الصِّ

ْفــُع يف َميدانِــه َوَقَفــا َســبٌع، إذا الصَّ
نِْطــٌع، وَطــْرٌق، وَزْريوٌك، وغاِشــيٌة

َوَقَفــا! ناعــٌم،  وِجــَراٌب  وَرْكــوٌة، 

فف��ي قوله بع��د ما ذكره م��ن آالت الصف��ع: )َوَقَف��ا(. غايٌة يف 
لطف! وقّوٌة يف تمكين القافية«)2(. الُّ

زهر األكم يف األمثال والحكم )204/3(.  )1(
خزانة األدب وغاية األرب – بتحقيق عصام شعيتو - )154/1(.  )2(

ْريوَك: ما ُيلبُس على  ُق الخزانة أّن الطَّْرَق: هو التُّْرُس. وأّن الزَّ وق��د ذكر محقِّ
الرأس يف المعارك. واهلل أعلم.
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. ووجُه اللطافِة أنه  قلُت: وجُه القّوِة فيها أهنا من الِجناِس التامِّ
أعّد قفاُه لُيْصَفَع عليه كما َيْصَفع!!

وقال جماُل الدين أبو الفتح محمد بن يحيى بن محمد األموي 
المصري يف الربيع:

ُأالزُمهــا َســبٌع  ولــْي  الربيــُع  واىف 
  ُلــزوَم َمــْرٍء لــُه يف الدهــرِ َتـْجريُب

ُمْلــٌك، وَماٌل، وَمـْملــوٌك، وُمطرِبٌة!
َمَع الـُمداِم! وَمـْحبوٌب، وَمْرُكوُب)1( 

وقال مصطفى اللقيمي يف الربيع أيضًا:
واَفــى الربيــُع فأهــَدى لــي لِنُزهتِــِه

راءاتِه السبَع؛ إْذ منها الـَمُشوُق َصَبا
َرْوضًا، وَراحًا! وَرْيحانًا، وَراقصًة!

وَرْبَربًا، وَرفيقًا  لي،  وِريَح َصَبا)2( 

النجوم الزاهرة )256/9(.  )1(
سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر للمرادي )162/4(.  )2(
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وقال عبُد العزيز بن محمد األنصاري، ابن قاضي حماه:

ــــْت له ـــــْن تــــأتَّ ـــوٍن َم ـــي ِســـــتُّ ع

ـــًة كــافــيــْه ـــي ـــاف ــــه ش ــــْت ل ــــان ك

والــــ والَعفــُو،  والَعليــاُء،  الِعلــُم، 
ــْه)1( ــي ــاف ــَع ُة، والــِعــّفــُة، وال ــزَّ ـــ ــِع ـ

وقال بعُضهم يف شروط النكاح:

ـــه ـــذاذتِ َل ـــــروٌط يف  ُش ــكــاِح  ــن ــل ول

قــد اجتمعــَن لنــا يف ِســتِّ َغْينــاِت

ُغنْــٌج، وَغْمــٌز، وَغْمــراٌت، وَغْرَبَلٌة
بالُعوْيناِت)2( َطْرٍف، وَغْزٌل  وَغضُّ 

وُحِكــَي أّن أبــا نصٍر الُقشــيريَّ جل��س يف المدرس��ة النظامية 
للوعظ يف رمضان فُأمطروا، فقال:

الوايف بالوفيات للصفدي )337/18(، وفوات الوفيات للُكتبي )359/2(    )1(
شقائق األ ُترْنج يف رقائق الُغنْج للسيوطي )ص: 55(.  )2(
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رمضــاُن أْرمَضنــي بِصــاداٍت على
َعــدِد الطبائــِع والُفصــوِل األربَعــْه

َصــوٌم، وَصْوٌب مــا َيغيُب ســحاُبُه
وَصباَبــٌة، وُصدَوُد َمن قلبي َمَعْه!)1(

ونحُوها قوُل بعِضهم:
بيــدي صاِداتِــه  وِمــن  الصيــاُم  جــاَء 

ثَِقــْه  بالقبــوِل  أكســبْتني  فقــد  َســبٌع، 
َص�ِحَيتــي يف  وَصفائــي،  ُصوفّيتــي! 

َدَقْه)2(  ْدُق، والصَّ ْوُن، ثّم الصِّ والَصْبـُر، والصَّ

وقلُت أنا فيما ُيناُل به العلُم:
بَِخْمــٍس ُينــاُل الِعْلــُم يا َمــْن َيُروُمُه

ْهــِو باللَّ َزَماَنــَك  َتْقَطــْع  َفثابِـــْر وال 

ال��وايف بالوفيات )201/18(، والعقد المذه��ب يف طبقات حملة المذهب   )1(
البن الملقن )ص: 120(.

وهناك اختالٌف يف ألفاظها. ويف بعض المصادر أهنا للثعالبي.
عين األدب والسياسة وزين الحسب والرياسة البن هذيل )ص: 99(.  )2(
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بَِصْبرٍ، وِصْدٍق، َمْع َص�ٍح، وُصْحَبٍة
ْغِو ــُدوِد َعــِن اللَّ لَِشــْيٍخ َنبِيــٍه، والصُّ

وقلُت أيضًا يف الِخصاِل التي باَء بها المبتدعُة:
يِن واْبَتَدُعوا ُفــوا يف الدِّ َتـبًّا لِـَمْن َحرَّ

َخَطــا ُهــنَّ  ُكلُّ بَِثَمـــاٍن  َأَتــْوا  َفَقــْد 
، ُغَثــاٌء، َغْفَلــٌة، َغَرٌر، ، ُغُلــوٌّ ِغــشٌّ

الُبَســَطا َوَغْوَغائِيَّـُة  ُغــُروٌر،  َغــْدٌر، 



وأختــُم هنا بلطيفــٍة ذكرها خيُر الدين األســدي، وهي أنه لما 
ْوه الهواَء األصفَر. فكان الُسّكاُن  ش��اعْت الُكوليرا يف حلب، س��مَّ
يش��رتون ورقًة صفراَء مطبوعًة ُيعّلقوهنا يف البيوت وفيها األدعيُة؛ 

لَصْرف الداء والبالء!

وقيل: إن الكوليرا ليست هواًء أصفر أو أزرق، بل ماٌء أصفُر، 
أي ُملّطٌخ بجراثيم المرض.
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وَسَعْت الس��لطُة لتأمين الِكْلس يف األس��واق، فقامت بتوزيع 
األطباء على األحياء. 

وق��د وردْت من الش��ام ش��ائعاٌت غريب��ٌة، كقوله��م: إن طبيبًا 
م��ع ِمقراَضْين )ِمَقّصْي��ن( بيده، طاف يف األس��واق َيقِرض الهواَء 
لُيصادَف الميكروَب، ثم يضع شيئًا يف زنبيٍل يحمله غالٌم بجانبه، 

ويعني ُقراضَة الميكروبات!! 

وأنَّ بعَض األطباء أطلق المسدساِت على النهر، بعد َحْشوها 
ليماين والبارود؛ لقتل الميكروب!! بالسُّ

وساد اعتقاُد البعض أنَّ بعَض األطباء يعمد إلى قتل المريض؛ 
لقتل الميكروب يف بطنه، وَيصُلح به غيُره! فش��اع القوُل أنَّ ما ِمن 
مصاٍب اس��ُتدعي له طبيٌب إال وقتَله، وال من مصاٍب استغنى عن 
الطبي��ب إال وُش��فَي مما ب��ه! فأصبحوا يكتم��ون اإلصابات؛ لئال 

يكونوا ُعْرضًة لفتك األطباء!!

وم��ع اس��تيالء الكرب والكس��اد وإقبال العامة على الُكناس��ة 
والِكْلس وُش��رب الُكونياك! ُألهم ش��اعٌر بتنظي��م كافات الكوليرا 
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السبع )على َشْكل كافات الشتاء الشهيرة( فقال:
ُتقاتُلــه باتــْت  وقــد  الوبــاُء  جــاَء 

َفـّتــاُك َتُشــدُّ عليــِه  وهــَو    َســبٌع، 
َكنٌْس، وكِْلٌس، وُكوْرُدوٌن، وَكـْرَتنَـٌة

الَكســاِد، وَكاُنــوٌن، وُكوْنـَياُك! مَع 

ي الذي ُيضرب على منطقٍة  ويقصد بالُكوْرُدون: النطاق الصحِّ
مصابٍة بوباٍء، فُيمنع أحٌد من الخروج منها أو الدخول إليها. 

ــا الَكْرَتـَنة: فِمن الَكَرْن�تِ�ينا، وتعني حجَز القادم إلى البلد يف  أمَّ
ي لمدة أربعين يومًا)1(. مركز الَحْجر الصحِّ



م��ن مق��ال )االنفلون��زا وذكري��ات األوبئ��ة يف لبن��ان( للكات��ب والم��ؤرخ:   )1(
عبداللطيف فاخوري. على )الشنكبوتية( بتصّرف.
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اخَلاِتَة

وِختامــًا: »فإلى هذا المَكان، أمس��كُت الَعَنان. واإلطناُب يف 
هذا الكتاب َيعُظُم وَيّتس��ع، بل َيّتص��ُل وال َينقطع؛ إْذ كان غرضي 
فيه، أْن َأْلمَح المعنى من معانيه، ثم أنجرُّ معه حيُث انجّر، وأمرُّ فيه 
كي��َف مّر«)1(. فإن يكْن صوابًا فمن اهلل، وإن يكْن خطًأ فأس��تغفر 

اهلل، هو أهُل التقوى وأهُل المغفرة. 

ى اهلُل على نبّينا  وآخُر دعوانا أِن الحمُد هللِ ربِّ العالمين، وَصلَّ
م، وشّرَف وعّظم، وعلى آله الطّيبين، وصحبِه  َل وَكرَّ م، وبجَّ وســلَّ

والتابعين.

 

زهر اآلداب وثمر األلباب للُحصري )1163/4(.  )1(
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