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نة الرابعة - املجلَُّد الرابُع ال�شَّ
العدداِن: احلاِدي َع�َشر والثاين َع�َشر

�ُص البحث ملخَّ

اب بن داود  تناول هذا البحث مراسالت العاّلمة املريزا حمّمد بن عبد الوهَّ
يعة املغموريَن، وجواباهتم؛  اهلمذايّن )ت1305#( مع بعِض أعالم البرصة الشِّ

وهم:
البحرايّن،  املوسوّي،  مد،  الصَّ عبد  بن  أمحد  الّسّيد  ابن  نارص  يِّد  السَّ  -1

البرصّي )ت #1331(.
2- املريزا إسحاق الشريازّي.

هري بمريزا آقا.  ريازّي احلائرّي، الشَّ 3- جعفر ابن احلاّج أيب القاسم الواعظ الشِّ
اإلنشاء  يف  )املحاسن  بـ:  املسّمى  كتابه  ضمن  املراسالت  هذه  وردْت  وقْد 
املحاسن،  كتاب  من  نسخ  أربع  ووجدُت  نامي(.  )نامه  وكتاب  والتّسل(، 
وأّما النّسخ التي وردْت فيها رشحات قلمه عن البرصة، فقْد كانْت ضمن أربع 

خمطوطات:
ورقمها:  بطهران،  الّشورى  جملس  مكتبة  يف  حمفوظة  األُوىل:  املخطوطة 

دة منها، وبخّطه.  )1679(، وهي مسوَّ
واملخطوطة الثانية: مكتبة املتحف العراقّي ببغداد، الرقم: )26519(، بخّط 

حمّمد النّجف آبادّي.
واملخطوطة الّثالثة: مكتبة املتحف العراقّي ببغداد، الرقم: )14671(.
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ِد بِن عبِد الوّهاِب الهَمذاينِّ )ت1305هـ( مَع بع�ِض اأعالِم الب�صرِة مرا�صالُت العاّلمِة املريزا حممَّ

واملخطوطة الرابعة: ما ورد يف كتاب )نامه نامي(، ونسخته حمفوظة يف مكتبة 
املريزا  ابن  صادق  حمّمد  بخّط   ،)7359( ورقمها:  بطهران،  الّشورى  جملس 
املرّجب )1301#(، رسالتني منه  الكاظمني، 19 رجب  الشريازّي، يف  حسني 

باللُّغة الفارسّية.
وقْد عملنا عىل حتقيق هذه املراسالت وإبرازها للطالبنَي والباحثنَي، مسلِّطنَي 
وء عىل يشٍء ِمن تراث هذه املدينة الزاخر. وقد التزمنا يف ضبط نّص الكتاب  الضَّ
املعمول عليها  التحقيق  مناهج  َوفق  وتصحيحه وحتقيق مسائله والتعليق عليه 

بني أهل التحقيق، وِمن اهللِ تعاىل نستمدُّ التوفيق.

اب اهلمدايّن، املراسالت، البرصة(. الكلامت املفتاحيَّة:) حمّمد بن عبد الوهَّ
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يخ حمّمد لطف زاده التربيزّي ال�شَّ

نة الرابعة - املجلَُّد الرابُع ال�شَّ
العدداِن: احلاِدي َع�َشر والثاين َع�َشر

ABSTRACT

This study sheds light on the letters sent by savant 

Mohammad bin Abdul Wahab Al-Hamadany (died 1305 

of Hijra) to some noted Shiite men from Basra with their 

replies including:

1- Sayyed Nasser bin Sayyed Ahmad bin Abdul Samad 

Al-Musawy Al-Bahrany Al-Basri (died 1331 of Hijra).

2- Mirza Ishaq Al-Shirazy.

3- Jaafar bin Al-Haj Qassim Al- Waiedh Al-Shirazy Al-

Ha'ery (known as Mirza Aaqa).

Such correspondence is included in his book entitled 

Merits of Composition and Art of Letter Writing, and the 

other book entitled Namei Namy. Copies of his letters on 

Basra were included within four manuscripts kept either 

in Iraqi Museum Library (Baghdad) or the Consultative 

Council (Teheran). These letters were inquired into and 
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ِد بِن عبِد الوّهاِب الهَمذاينِّ )ت1305هـ( مَع بع�ِض اأعالِم الب�صرِة مرا�صالُت العاّلمِة املريزا حممَّ

investigated for students and researchers disclosing as 

such the rich heritage of Basra.

Key Words: (Mohammad bin Abdul Wahab Al-Hamadany, 

Correspondence, Basrah).
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نة الرابعة - املجلَُّد الرابُع ال�شَّ
العدداِن: احلاِدي َع�َشر والثاين َع�َشر

حيِم محِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

احلمُد هللِ الذي جعل احلمَد مفتاحًا لذكره، وخلَق األشياء كلَّها ناطقة بحمِدِه 
د املشتّق اسُمه ِمن اسمه املحمود، وعىل  وشكِره، والّصالة والّسالم عىل نبيِّه حممَّ

آله الطاهريَن ُأويل املحامِد واملكارِم واجلود.
يألوا  مل  الذين  بعلامئها  زاخرة  تزال  وال  اإلسالميَّة  حضارتنا  فكانت  وبعُد، 
رفدت  التي  ة  الفكريَّ نتاجاهتم  طريق  عن  واإلنسانّية  ين  الدِّ خدمة  يف  جهًدا 
املكتبة اإلسالميَّة بمختلف العلوم واملعارف؛ لذلك فالتعريف هبم، والكشف 
الضمري  ُيمليه  فرٌض  الفكرّي  أثرهم  وتربيز  نتاجهم،  وعرض  سريهتم،  عن 

والوجدان؛ كي ال يعفو أثُرهم، وتضيع عىل األجيال أخباُرهم.
الوّهاب  عبد  بن  حمّمد  املريزا  العاّلمة  مراسالت  البحث  هذا  تناول  وقْد 
املغمورين،  يعة  الشِّ البرصة  أعالم  بعض  مع  )ت#1305(  اهلمذايّن  داود  ابن 

وجواباهتم، وهم:
مد املوسوّي البحرايّن البرصّي  يِّد أمحد ابن عبد الصَّ ّيد نارص ابن السَّ  1- السَّ

)ت#1331(.
ريازّي. 2- املريزا إسحاق الشِّ

ريازّي احلائرّي، الّشهري بمريزا آقا. 3- جعفر ابن احلاّج أيب القاسم الواعظ الشِّ
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ِد بِن عبِد الوّهاِب الهَمذاينِّ )ت1305هـ( مَع بع�ِض اأعالِم الب�صرِة مرا�صالُت العاّلمِة املريزا حممَّ

الن�صخ املعتمدة

اإلنشاء  يف  )املحاسن  بـ:  املسّمى  كتابه  ضمن  املراسالت  هذه  وردت 
والتّسل(، وكتاب )نامه نامي(. وجدُت أربع نسخ من كتاب املحاسن، وأّما 

النسخ التي وردت فيها رشحات قلمه عن البرصة، فهي:

املخطوطة االأُوىل

دة  حمفوظة يف مكتبة جملس الّشورى بطهران، ورقمها: )1679(، وهي مسوَّ
منها، وبخّطه، ورمزنا هلا بـ: )أ(.

1- تقريظ املريزا حمّمد اهلَمذايّن عىل كتاب )قبسات األحزان( للمريزا آغا 
ريازّي نزيل البرصة، )ص 54(. الشِّ

ريازّي، وهي سبع ومخسون بيتًا، )ص55  2- قصيدة من املريزا إسحاق الشِّ
.)58 -

ريازّي، وهي 11 بيتًا، )ص58-  3- قصيدة ُأخرى من املريزا إسحاق الشِّ
.)59

4- ما كتبه املريزا حمّمد اهلمذايّن عنه، )ص59- 63(.
ريازّي إىل املريزا حمّمد اهلمذايّن، )ص63  5- رسالة من املريزا إسحاق الشِّ

.)66 -
اهلمذايّن،  حمّمد  املريزا  إىل  ريازّي  الشِّ إسحاق  املريزا  من  ُأخرى  رسالة   -6

)ص 66 68(.
7- جواب املريزا حمّمد اهلمذايّن، )ص70-68(.
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العدداِن: احلاِدي َع�َشر والثاين َع�َشر

ريازّي من البرصة إىل املريزا حمّمد اهلمذايّن،  8- رسالة من املريزا إسحاق الشِّ
)ص 113 - 114(.

9- جواب املريزا حمّمد اهلمذايّن، )ص 114 - 115(. 
ريازّي إىل املريزا حمّمد اهلمذايّن،  الشِّ 10- رسالة ُأخرى من املريزا إسحاق 

)ص 115 117(.
11- جواب املريزا حمّمد اهلمذايّن، )ص 117(.

املخطوطة الث�نية 

النجف  حمّمد  بخّط   ،)26519( الرقم:  ببغداد،  العراقّي  امُلتحف  مكتبة 
آبادّي، ورمزنا هلا بـ: )ب(. ورد فيها: 

ريازّي،  فصٌل يف ما جرى بني املريزا حمّمد اهلمذايّن وبني املريزا إسحاق الشِّ
)ص2- 5(.

ريازّي يف مدح املريزا حمّمد اهلمذايّن، وهي  1- قصيدة من املريزا إسحاق الشِّ
سبع ومخسون بيتًا، )ص5 - 9(.

2- قصيدة ُأخرى من املريزا حمّمد اهلمذايّن، وهي 11 بيتًا، )ص 9 - 10(.
3- رسالة من املريزا إسحاق الشريازّي إىل املريزا حمّمد اهلمذايّن، )ص10 

.)14 -
اهلمذايّن،  حمّمد  املريزا  إىل  ريازّي  الشِّ إسحاق  املريزا  من  ُأخرى  رسالة   -4

)ص14- 17(.
5- جواب املريزا حمّمد اهلمذايّن، )ص 17 - 19(.
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ريازّي إليه، )ص 20 - 22(. 6- رسالة من املريزا إسحاق الشِّ
7- جواب املريزا حمّمد اهلمذايّن، )ص 22 - 23(.

ريازّي، )ص 23 - 25(. 8- رسالة من املريزا إسحاق الشِّ
ريازّي من البرصة إىل املريزا حمّمد  9- رسالة ُأخرى من املريزا إسحاق الشِّ

اهلمذايّن )ص 25 -26(.
10- جواب املريزا حمّمد اهلمذايّن )ص 26 - 27(.

ريازّي  الشِّ آغا  تقريظ اهلمذايّن عىل كتاب )قبسات األحزان( للمريزا   -11
نزيل البرصة، )ص 212 - 214(.

املخطوطة الثَّ�لثة 

مكتبة امُلتحف العراقّي ببغداد، الرقم: )14671(، ورد فيها:
ين، بعد رجوعه من البرصة يف )9 مجادى  1- ما كتبه إىل وايل بغداد، تقّي الدِّ

األوىل من سنة 1299#(، )ص 86 - 87(.
ين، يف )7 شعبان #1300(،  ّيد حمّمد تقّي الدِّ 2- ما كتبه إىل وايل بغداد، السَّ

)ص 91 - 92(.
ين، يف )17 شعبان #1300(،  ّيد حمّمد تقّي الدِّ 3- ما كتبه إىل وايل بغداد السَّ

)ص 92(.
سنة  من  اآلخرة  مجادى   29( يف  البحرايّن،  نارص  ّيد  السَّ إىل  كتبه  ما   -4

1301#(، )ص 121 - 125(. 
ّيد نارص البحرايّن يف جوابه، يف )12 رجب من سنة #1301(،  5- ما كتبه السَّ

)ص 125 - 127(.
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املخطوطة الرابعة 

الّشورى  جملس  مكتبة  يف  حمفوظة  نسخته  نامي(،  )نامه  كتاب  يف  ورد  ما 
ريازّي، يف  بطهران، ورقمها: )7359(، بخّط حمّمد صادق ابن املريزا حسني الشِّ

الكاظمني،)19 رجب املرّجب 1301#(، رسالتني منه باللُّغة الفارسّية.
1- ما كتبه إىل أحد أعالم البرصة، )ص 16(.

2- ما كتبه إىل عّباس ُقل خان قنصل البرصة، )ص 47(.

منهج التحقيق

وقد التزمنا يف ضبط نّص الكتاب وتصحيحه وحتقيق مسائله والتعليق عليه 
املنهج اآليت:

1- حترير النَّّص َوفق القواعد اإلمالئّية املعارصة.
2- مقابلتها بالنّسخ، وتصحيح ما وقع يف الكتاب من تصحيف أو خطأ أو 

سقط، ونحو ذلك.
3- ختريج اآليات القرآنّية الكريمة بعد ضبط شكلها، وجعلها بني األقواس 

املزّهرة.
النبّي  غري  من  جاءت  التي  والكلامت  واآلثار  األحاديث  ختريج   -4

واألئّمة من املصادر السابقة عىل املؤّلف أو املعارصة له.
5- كّل ما وضعنا بني املعقوفتني ][ ، فهو من املصدر املنقول عنه، وإاّل، فهو 

من عندي.
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شكر وتقدير

لزامًا عّل أن أشكر كّل َمن أخذ بيدي هبذا الطريق، وكّل َمن آزرين عىل حتقيق 
املعّظم احلاّج فرمان لطف زاده -حفظه اهلل  املقالة بخاّصٍة، وهم: والدي  هذه 
املكتبات  من  وكّل  والتعّلم،  والتعليم  احلّق  املذهب  خدمة  عىل  حلّثي  -؛  تعاىل 
العراقّي  امُلتحف  قّدموا يل خدمة يف ذلك، وال سّيام مكتبة  الذين  واألشخاص 
النّجف  يف  احلكيم  اهلل  آية  ومكتبة  بطهران،  الّشورى  جملس  ومكتبة  ببغداد، 
األرشف، وإدارة )مركز تراث البرصة( التابع لقسم شؤون املعارف اإلسالمّية 

واإلنسانّية يف العتبة العباسّية املقّدسة، والعاملون فيه.
فلهم منّي مجيل الّشكر واالمتنان، وجزاهم اهللُ خري جزاء املحسنني، ونسأل 
أهل  سّيام  -وال  املؤمننَي  إخواين  ِمن  وألتمس  والعاقبة.  النّية  حسن  تعاىل  اهلل 
مـاّم  املقصود  غري  اخلطأ  من  جيدونه  قْد  ما  عىل  ينّبهوين  أْن  والتحقيق-  البحث 
جرى به القلم وزاغ عنه البصـر، فإّن اإلنسان موضع الغلط والنسيان، والكامل 
وُأهدي  الّصاحلات.  تتّم  بنعمته  الذي  هلل  واحلمد  ألهلها،  والعصمة  تعاىل،  هلل 
ة بن احلسن ؛ راجيًا من اهلل القبوَل. عمل هذا إىل خاتم األئّمة األُوصياء احلجَّ

عبد ساداته حمّمد
النّجف األرشف، يف جوار سيِّد األوصياء أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب

)24 رجب املرّجب #1441(
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تقريظ املريزا حمّمد الهَمذايّن على كت�ب )قب�ص�ت االأحزان( للمريزا اآغ� ال�صريازّي نزيل 
ريف الب�صرة، بخّطه ال�صَّ
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ريازّي يف مدح املريزا حمّمد الهَمذايّن، وهي  فحة االأُوىل من ق�صيدة املريزا اإ�صح�ق ال�صِّ ال�صّ
بخطّ املمدوح.
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يِّد ن��صر البحرايّن، يف )29  فحة االأُوىل مّم� كتبه املريزا حمّمد الهمذايّن اإىل ال�صَّ ال�صّ
جُم�دى االآخرة من �صنة 1301هــ(
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ريازّي من الب�صرة اإىل املريزا حمّمد  فحة االأُوىل من ر�ص�لة املريزا اإ�صح�ق ال�صِّ ال�صّ
الهمذاينّ
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الك�ظمّي  الهَمذايّن  داود  بن  الوّه�ب  عبد  بن  حمّمد  املريزا  ترجمة 
احل�ئرّي )ت 1305هـ(

اب بن داود اهلمذايّن، امللّقب بـ:  هو أبو املحاسن، املريزا حمّمد بن عبد الوهَّ
)إمام احلرمني(. كان فقيهًا إمامّيًا، نحوّيًا، لغوّيًا، مصنِّفًا، ذا يد طوىل يف العلوم 
املقّدس  البلد  هذا  علامء  له  وكتب  املقّدسة.  كربالء  علامء  من  وهو  األدبّية، 
إجازات كام سيأيت. ألَّف كتبًا ورسائل كثرية يف خمتلف العلوم؛ فلم يقتصـر عىل 
الفقه واألُصول، والطّب، واللُّغة، واملنطق، والنَّحو  علٍم دون آخر، فكتب يف 

بعني. ـرف، وغريها حّتى جتاوزت مؤّلفاته السَّ والصَّ
وقْد ُلّقب بـ)إمام احلرمني(، واملراد بالـ)احلرمني( حرم اإلمام الكاظم واإلمام 
اجلواد، وتويّف سنة )1305#(، وُدفن يف الكاظمّية، كام قال الّشيخ آقا بزرك 
األرسار(  )عجائب  رسالة  أّول  يف  اموّي  السَّ حمّمد  الّشيخ  وذكره  الطهرايّن)1(، 

الة)3(. للمريزا حمّمد اهلَمذايّن )2(، وعمر رضا كحَّ
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)1(

تقريظه عىل كتاب )قبسات األحزان(

إمام  املؤلِّف، وعليها متّلك  الطهرايّن نسخة منه بخّط  بزرك  آقا  الّشيخ  رأى 
احلرمني اهلمذايّن، حيث قال:

مقتل  اجلهرمّي،  ريازّي  الشِّ القاسم  أيب  ابن  آقا  للموىل  األحزان،  »قبسات 
فاريّس، مرّتٌب عىل مخسني قبسة. 

اآلمال،  حتجبهم  أْن  إاّل  خلِقه  عن  حيتجُب  ال  َمن  يا  الّلهّم  )نحمُدَك  أّوله: 
 .)...

مثل:  املعتمدة،  املقاتل  عن  النقل  ثّم  قصيدة،  ثّم  خطبة،  قبسة  كّل  يف  بدأ 
اخلطيب  حمتاج  احلاّج  واستكتبه  وغريمها.  احلسينّية(،  و)القوادح  )البحار( 
الربوجردّي  مدرسة  موقوفة  يف  والنّسخة  )1280هـ(،  يف  طهران  يف  الواعظ 
الكريم  عبد  الشيخ  بخّط  ورأيت  للربقايّن.  البكاء  عن  النقل  وفيها  بالنّجف، 
يِّد عّل أكرب اجلهرمّي، وأّنه موجود عند الّشيخ حسن القاري  الكاظمّي أّنه للسَّ
ّيد حمّمد  احلائرّي بكربالء، يعني أبو احلّب، ورأيُت نسخة خّط املؤلِّف عند السَّ
املوسوّي اجلزائرّي عليها متّلكه بخّطه، إمضاؤه كذا: )نّمقة اآلثم جعفر بن أيب 
ونقش   ،)#1277( يف  الواعظ  احلائرّي  ريازّي  الشِّ آقا  بمريزا  هري  الشَّ القاسم، 
خامته: )املذنب آقا(، كتبه بجنب خّط املريزا حمّمد بن عبد الوّهاب ابن آقا داود 
اهلمدايّن الكاظمّي، الذي كتب عىل ظهر النّسخة بخّطه تقريظًا لطيفًا نثرًا ونظاًم. 

أّول نظمه:
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ما أحسُن  األحزاِن  َأ ّلفه النّاُس يف مصاِب احُلسنِيقبساُت 
وإمضاؤه: )إمام احلرمني، أبو املحاسن، حمّمد بن داود(، ونقش خامته: )إمام 

احلرمني( بالطغرى. 
وقبل التقريظ فهرست القبسات إىل القبس املتّمم للخمسني. 

اآلمال،  حتجبهم  أْن  إاّل  خلقه  عن  حيتجب  ال  من  يا  الّلهّم  )نحمدك  أّوله: 
إىل قوله:  احلائرّي(،  ريازّي اجلهرمّي  الشِّ القاسم  أيب  ابن  آقا   ،... العبد:  فيقول 

)وسّميته بـ: قبسات األحزان ومجرات األشجان، ...(.
ثاء، ثّم يرشع يف ذكر  ويف أّول كلِّ قبس ُيورد خطبة، ثّم ُيورد قصيدة يف الرِّ
كثريًا  نفسه  أتعب  أّنه  آخره  قبسًا، وذكر يف  متام اخلمسني  إىل  املصائب، وهكذا 
أوائل  فيه  يقرب من مخسة أشهر، رشع  فيام  أسباب،  بال معني وال  حيث مجعه 
شهر صفر، وفرغ يف ثالث رجب يف )1275#(، وعرّب عن نفسه بـ: أقّل الطاّلب 

ريازّي اجلهرمّي، احلائرّي املسكن«)4(. آقا ابن احلاّج أيب القاسم الشِّ
بناًء عىل ما ُذكر، فمخطوطاته ثالثة: 

1- حسن القاري احلائرّي اخلاّصة/كربالء املقّدسة.
ّيد حمّمد املوسوّي اجلزائرّي اخلاّصة/النَّجف األرشف. وهي ُكتبت  2- السَّ

يف سنة )1277#(، بخط املؤلِّف.
3- مدرسة الربوجردّي/النّجف األرشف )#1280(.
ومل نجد هذه النّسخ يف املكتبات. وإليك نّص التقريظ:

َظنا به )َقَبساِت األحزان(، وهو كتاب مشتمٌل علی ُخَطٍب، وقصائَد،  »ما َقرَّ
وأخباٍر يف مصيبة أيب عبد اهلل احلسني، تأليف املريزا آغا الشريازّي)5(، نزيل البرصة 
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مان، نثر علی أطباقه  لـاّم آنس إنسان عيني قبسات األحزان، إلنسان عني الزَّ
اقطة بالَلْطم أفخر ِخَلع،  من طبقاته ُدرر املدَمع، وأْهَدی له من َنْسج أْهدابِه السَّ
فيا له من كتاب يقُطُر الغمُّ ِمن غامم معانيه، ويمُطُر ُمْزُن احلُزن ِمن أركان مبانيه، 
قلُب  اجلسيم  اخلطب  من  فيها  ممّا  خفق  لألحزان،  املهّيجة  بخطبه  خاطبَت  إْن 
الَعْينان  ساقَطْتها  اآلذان،  أصداف  فَِقره  ُدرر  ُغرر  ِمن  حَشْوَت  أو  اخلافَقنْي، 
سمَطنْي سمَطنْي، أو أوردَت خربه املأثور، وحديثه املسلسل املشهور، الـُمَعنَْعن 
عن الّصدور، ذاَبْت هلا األحشاء، املحشّوة نارًا توقد باهلموم، وعاَدْت ماًء طفح 
منه)6( قليُب القلوب اململّوة رشارًا كالقرص تشيد بالغموم، أو أنشدت قصائده 
الغلامن واحلور، ِمن اخليام والقصور، نارشات  النّحور، برزت  التي هي قالئد 
ولقْد  واألعضاد،  الّصدور  وزينة  واألجياد،  املسامع  حلية  واخّتذهتا  الّشعور، 
حاز بقبساته َقَصبات الّسبق يف ميدان األجر والّثواب، فإّنه مصيب فيام كتبه يف 

الـُمصاب)7(، وصّح سند كتابه يف كلِّ فصٍل وباب.
وممَّا قلنا فيه: 

لَفه النّاُس يف مصاِب احُلسنِيقبساُت األحزاِن أحسُن ما أل
وَمْعنا َيُروق  ُلؤُلؤ  املقلتنِيلفظه  ِمَن  يِري  عقيٌق  ُه 
قلوبًا ُتذيب  العيننِيوأحاديثه  ِمَن  دمًا  جتري  ثّم 
ُزالالً عْذبًا  ناظراي  رأى  الثقلنِي«ما  ُجنّة  وهو  حُمرقًا 
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)2(

اب بن داود اهلَمذايّن )ت#1305(  ِمن كتاب العاّلمة املريزا حمّمد بن عبد الوهَّ
ين بعد رجوعه من البرصة إىل وايل بغداد تقّي الدِّ

األثنية  هدّية  إحتاف  وغّب  املستجابة،  األدعية  ُجنّة  إهداء  بعد  املعروض 
املستطابة، ومتهيد مباين الّسالم، وتشييد مثاين ثناء الكالم، إىل حضور الذات، 
األّيام  يف  املتعايل،  والنجم  املتاليل،  البدر  للكامالت،  اجلامعة  فات،  الصِّ الزكّية 

واللَّيايل، حضة الوايل - دام جمده العايل -. 
وراء  املحجوب  كالقمر  فهو  األنام،  عن  باملسافرة  احتجب  وإْن  الوايل  إّن 
الغامم، ينفعهم بنوره، كام كان يف ظهوره، ويفيدهم يف غيابه كام كان يف حضوره، 
وحضتك الّسامية وإن كنَت يف الّسفر، وغائبًا عن النظر، إاّل أّنك كنَت معتكفًا 
عوات، ورفع األكّف  يف البال، حارضًا لدينا يف كّل حال، وال سّيام يف مظاّن الدَّ
بورودك  وأّمنا  السـّرور،  بقدومك  عّمنا  فقْد  ذلك  ومع  احلاجات،  قايض  إىل 

احلبور، وانجىل عنّا ظالم الغيبة بظهور نور احلضور. 
املعسور  ويبدل  حمذور،  كّل  بمعدلتك  الربايا  عن  يكشف  أْن  اهلل  نسأل 

بامليسور، والّسالم عليك مدى الدهور. 
)9 مُجادى األُوىل #1299(
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)3(

يِّد نارص البحرايّن: وِمن مراسالته إىل الوايل املزبور يف التوصية بالسَّ
مد املوسوّي  يِّد أمحد بن عبد الصَّ يِّد نارص ابن السَّ أوّد أْن أشري إىل ترمجة السَّ

البحرايّن البرصّي )ت1331#( قبل إعداد وحتقيق املراسالت املرتبطة به.
قال عّل بن حسن البحرايّن )ت #1340(:

»العامل الفاخر، العلم الظاهر، والنّور الزاهر، املحّقق املعارص، الركن املعتمد، 
ّيد عبد الّصمد البحرايّن، يّتصل نسبه  ّيد أمحد ابن السَّ ّيد نارص ابن املرحوم السَّ السَّ
األعالم،  العلامء  من  وفخرهم  رشفهم  وذكرنا  ذكرهم،  قّدمنا  َمن  إىل  الرّشيف 

ادة الكرام، وهم آل أيب شبانة. والسَّ
وحّدثني أّيده اهلل تعاىل وحرسهـ: أّن مسكن آبائه األقدمني قرية )منى( من 
الرفيع  وبيتهم  البحرين،  )الزنج( من  قرية أرض  إىل  منها  انتقلوا  ثّم  البحرين، 

وأمالكهم فيها إىل اآلن. 
وحّدثني -أيضًا سّلمه اهلل تعاىل-: أّن آباءه وأجداده ينتهون إىل اإلمام موسى 
ابن جعفر - عليه وعىل آبائه وأبنائه املعصومني صلوات رّب العاملني - كّلهم 
علامء فضالء أدباء كمالء، انتقل من البحرين مع أبيه إىل مسقط، ثّم إىل العجم، 
العاّلمة  املنيفة. وحض بحث شيخنا  واملشاهد  الرّشيفة،  العتبات  زيارة  إىل  ثّم 
املحّقق الّشيخ مرتىض األنصارّي، فأعجب به وطلب ِمن أبيه إبقاءه يف النّجف 
أّنه غري حمتاٍج لذلك، وبالغ  األرشف لالشتغال ولو مقدار سنتني، فأبى وذكر 
الّشيخ معه فيام هنالك وتكّفل له بمصارفه، فلم يرَض أبوه بذلك، وكان أبوه 
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فيرّس  البرصة،  وانحدر عىل طريق  الفقهاء،  وأفضل  العلامء  أعلم  أّنه  فيه  يعتقد 
اهلل ألهلها الترّشف عندهم بمقامه، وأْن يكونوا ِمن أصحابه وخّدامه، فرشف 

بمقامه قدرها، وعال فخرها. 
وامللح،  الذاكرة،  وقّوة  الّذكاء  يف  اهلل  آيات  من  آية  املذكور  ّيد  السَّ وكان 

والنّوادر، والطرائف والظرائف، مع اجلاللة والعظمة والوقار واهليبة. 
يعّظمونه  والعاّم  اخلاّص  من  احلّكام  وسائر  ورؤساؤها  البرصة  وايل  وكان 
غاية التعظيم واإلكرام، ويزورونه يف بيته الرفيع املقام، وهو -أيضًا- يزورهم 
البقاء  له  ُيديم  أْن  تعاىل  اهلل  ونسأل  جليسه،  يملُّه  ال  وااللتئام،  املعارشة  حلُسن 
لسلة  السِّ بموته هذه  تنقطع  فإّنه  الرشيد؛  املبارك  بُيمنه  املؤمننَي  الّسعيد، ويمتِّع 
الطّيبة؛ لعدم وجود خلف له ِمن ذّريته وطائفته، والظاهر أّنه ميئوس من الولد، 

واهلل ويل التدبري، وهو عىل كّل يشء قدير. 
وسمعُت أّن له اإلجازة من العامل الفاضل األفخر، الّشيخ مهدّي ابن العامل 
الّشيخ عّل ابن الّشيخ األكرب الّشيخ جعفر النجفّي، صاحب )كشف الغطاء(، 

وال أدري هل له إجازة ِمن غريه أم ال؟
له ِمن املصنَّفات كتاب ف التوحيد، جمّلد وسط عىل قواعد احلكامء واملتكّلمني، 
حسن جّيد استعرته منه، وطالعُته يف بعض أسفاري للعتبات الرّشيفة، وكتبُت 
مقّدمة  يف  رسالة  وله  اسمه،  اآلن  نسيُت  وقد  والتقريظ،  املدح  من  بعضًا  عليه 

الواجب.
قرأ عّل -سلَّمه اهلل  الغدير  يوم  وله منظومة يف اإلمامة وال سّيام يف أحوال 
تعاىل- مجلة منها، وله قصائد جّيدة يف رثاء جّده احلسني  بليغة، ومرثّية عىل 
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والده مليحة بليغة قرأ عّل كثريًا منها، وال أدري له من املصنَّفات غري ما ذكرناه 
أم ال؟ 

نسأل اهلل الكريم احلميد أْن يمّد له ولنا وإلخواننا املؤمنني-وال سّيام العلامء- 
وخيتم  وُيريد،  حيّب  ما  إىل  ويوّفقنا  الرغيد،  بالعيش  ويمّتعنا  الّسعيد،  العمر  يف 

للجميع منّا بخري عقبى وسعادة ورشف مزيد«)8(.
يِّد حمسن األمني )ت#1371(: قال السَّ

رية، حمسنًا  »عامل البرصة، والرئيس املطاع فيها ويف نواحيها، وكان حممود السِّ
ديَن، شاعرًا أديبًا مل يعقب. إىل الفقراء والغرباء واملتدِّ

وكانت له خزانَة كتب عظيمة بيعت بعد موته.
بالبصـرة،  يل  رفيق  مع  كنُت  قال:  التعزية،  قّراء  من  النّجفّيني  بعض  حّدثنا 
وكان فيها عرس لبعض أجاّلئها ُنظمْت فيه قصائد التهاين، وهي ُتنشد يف األّيام 
أنا وصاحبي  العراقّيني، فعمدُت  الثالثة املعقود فيها املجالس لذلك عىل عادة 
إىل قصيدتني من ديوان ابن معتوق، وغرّينا فيهام اسم املمدوح، وجعلنامها هتنئة 
رنا إىل املجلس، وأقنعُت صاحبي بأْن أقرأ قصيديت أّوالً  لصاحب العرس، وبكَّ
ّيد نارص؛ لئاّل يعلم أهّنا  فريَض، وكان قصدي بذلك أْن أقرأها قبل حضور السَّ
مرسوقة، ففرغُت ِمن قراءهتا قبل جميئه، فلاّم جاء رشع صاحبي يف قراءة قصيدته، 
يِّد نارص استحساهنا مع علمه برسقتها، فقال له احلارضون: إّن لرفيقه  فأظهر السَّ
هذا قصيدة قرئت قبلها ال تقرص عنها يف اجلودة، فضحك، وقال: قد فهمت، 

وسعى لنا مع صاحب العرس بصلٍة وافرة«)9(.
يِّد جواد الشرّب )ت#1410(: قال السَّ
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الت  بالبقاء عندهم؛ إذ كانت مؤهِّ »سافر للبرصة، وكان الطلب من أهلها 
رجل اإلصالح متوّفرة فيه، وهكذا أصبحت شخصّيته الوحيدة يف البرصة، ونال 
ين والّدنيا، وخضع له األمراء والوزراء، وهابه امللوك والّسالطني،  هبا زعامة الدِّ
وامتثل أمره القايص والّداين، وكان قاعدة رصينة للفضيلة، وحتقيق احلّق، وإنَّ 
صدى أحاديثه وسريته حديث األندية، وسيبقى؛ ألّنه مثال من أمثلة االستقامة 

والعدالة.
رأيتها يف كتاب )أحسن الوديعة(، ويتناقل النّاس بإعجاب عظمته، وحسن 
سريته، وخشونته بذات اهلل، وكيف كان ال تأخذه يف اهلل لومة الئم، حّتى نقل 
يل بعض املؤمنني أّن فالحًا فقريًا رضبه أكرب أقطاعي بالبرصة، وصدفة جاء هذا 
يِّد غاضبًا، واقتّص منه لذلك الفقري، فام كان  يِّد، فانتفض السَّ الثري لزيارة السَّ

يِّد. من هذا الثرّي املختال إاّل أْن يعتذر ويقّبل يد السَّ
الّشبيبّي  جواد  حمّمد  الّشيخ  وبني  بينه  املراسلة  من  دار  ما  نقرأ  ما  وعند 
يف  النقدّي  الّشيخ  ذكره  االجتامعّي.  ونفوذها  الّشخصّية  هذه  عظمة  نعرف 
والطبيعّية  الرياضّية  من  شّتى  علوم  يف  عاّلمة  عامل  فقال:  النَّضري(،  وض  )الرَّ
هذا  أهل  من  مثله  يف  توجد  ما  قّل  غريبة  حافظة  له  وكانت  ينّية،  والدِّ واألدبّية 
العلم، ملك أزّمة  املبتدئني من طاّلب  العرص، وكان عىل جاللته يباحث حّتى 
قلوب الرّشق عمومًا حّتى امللوك واحلّكام، وكانت الدولة التكّية حتتمه غاية 
االحتام، وكان لكالمه نفوذ تاّم لديم، وكان له توفيق غريب يف الزعامة مع 
امللبس واملأكل  الِعلم، حسن  أهّبة  ديانة وأمانة ورصانة وعبادة وتقوى إلظهار 
واملرشب، يكره التقّشف وأهله. وذكره املصلح الكبري الّشيخ كاشف الغطاء يف 
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هامش ديوان )سحر بابل(، فأطراه بام هو أهله«)10(.
يف  القطيفّي  مجعة  بن  باشا  منصور  احلاّج  شادها  التي  احلسينّية  خًا  مؤرِّ وله 

البرصة، بأمر املتَجم الّسّيد نارص، وهو: 
زائِربيٌت عىل التقوى استقرَّ أساُسه أو  ناسٍك  مثابة  فغدا 
خُتُه: أرَّ دعاُمُه  استقلَّ  النَّارِص)11(ملَّا  بأمِر  شيَّدُه  منصور 

سنة  رجب   22( اجلمعة  يوم  وتويّف   ،)#1260( سنة  بالبحرين  ولد 
األرشف  النّجف  إىل  ونقل  سنة،  سبعني  ِمن  أكثر  وعمره  البرصة،  يف   )1331
ّيد إبراهيم آل بحر العلوم الطباطبائّي  ّيد حسن ابن السَّ يف الفرات)12(، وقال السَّ

النّجفّي )ت1355#( يف تأريخ وفاته: 
ُد الل جمرَّ ُمغمُداليوم سيُف ذوي الضَّ فيِه  اإلسالِم  إذ صارُم 
ٍد بيِت حممَّ آل  خمّلُد()13(اليوم )نارص(  النَّعيِم  )بجنّات  أّرخ: 

وأّما املراسالت املرتبطة به، فهي:
وِمن كتاٍب له إىل وايل بغداد:

ين  ّيد حمّمد تقّي الدِّ سالٌم من الّسالم، ُيدى إىل ويّل اإلنعام، ووايل األنام، السَّ
باشا، رزقنا اهلل بمعدلته انتعاشًا. 

الوطن،  جىل  قد  البصـرة  يف  املتوّطن  البحرايّن،  نارص  ّيد  السَّ فإّن  بعُد،  أّما 
من حوادث الزمن، وأقام يف املحّمرة، جتافيًا من الفتن املدّمرة، وأنت تعلُم أّنه 
-وعاّلم الغيوب-، بريء ممّا نمي إليه براءة الذئب ِمن دم يوسف بن يعقوب؛ 
ينّية، ووظيفته الّدعاء للّدولة الَعلّية، واآلن هو  فإّنه عاملٌ يفيد الربّية، مسائلهم الدِّ

د يف اإلقامة هناك والرجوع إىل البرصة، لفقد النرصة.  متدِّ



ذو القعدة-جمادى الأوىل1441-1442هـ
حزيران-كانون الأول 2020م 363

يخ حمّمد لطف زاده التربيزّي ال�شَّ

نة الرابعة - املجلَُّد الرابُع ال�شَّ
العدداِن: احلاِدي َع�َشر والثاين َع�َشر

املحّبة، وإرسال خلعة وجّبة، كام  إليه بكتابة كتاب  واملرجّو منك االلتفات 
القلب إىل وطنه،  العلامء، لريجع مطمئّن  بالنِّسبة إىل  هو شأن امللوك واألُمراء، 
نارشًا أْلوية الثناء، وأكّف الّدعاء، وإْن أذنَت لنا أْن نكتَب إليه بالّرجوع إىل وطنه، 

الم عليك.  واالستقرار يف سكنه، فاألمر إليك، والسَّ
)7 شعبان#1300(.

)4(

وِمن كتاٍب له إىل الوايل املشار إليه:
ّيد  السَّ األُمم،  وايل  املكّرم،  والُدْسُتور  األكرم،  الوزير  إىل  ُيدى  أتّم،  سالٌم 

ين باشا.  حمّمد تقّي الدِّ
والطاعة،  املعصية  ألهل  والّشفاعة،  العفو  باب  اجلنّة  أبواب  فِمن  بعُد،  أّما 
بالبابني،  الئٌذ  الزمان،  حلوادث  األوطان،  جىل  الذي  البحرايّن  نارص  ّيد  والسَّ
وعائٌذ بام بني، يرجو عفوك اخلطري، وبشفاعتك مستجري؛ فإْن مل ينله عفوك فبَمن 
يلتجي، وفضل َمن يرجتي، فإْن طردته عن بابك، رجع إىل جنابك، وإّن نحّيته 
الطني، اإلغضاء عن املساكني، ولو  عن جنابك، تقّرب من أعتابك، فعادة السَّ

أخذ اهلل النّاس بظلمهم ما ترك عىل ظهرها ِمن داّبة. 
لك  بالّدعاء  والقيام  البرصة،  إىل  بالرجوع  إليه  بالكتابة  لنا  اإلذن  فالرجاء 
بالنرصة، وقد كتبنا إليك يف ذلك قبل أّيام، ومّلا أبطأ عنّا اجلواب، عّززناه بثاٍن، 

والّسالم. 
)17 شعبان #1300(
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)5(

ّيد نارص  اب بن داود اهلَمذايّن إىل السَّ ما كتَبُه العاّلمة املريزا حمّمد بن عبد الوهَّ
البحرايّن البرصّي:

حيِم محِن الرَّ بسِم اهللِ الرَّ
احلمُد هلل الذي رّد إىل الفيحاء روحها، فهي بدونه جسد، وأعاد املاء يف ذابل 
ُعودها عىل رغم أنِف َمن َحَسد، وأذهب اللَّيل مظلاًم وجاء بالنّهار، ورّد إليها 
الّشمس مرشقة األنوار، والّصالة عىل النّارص للهدى، املهاجر وطنه خوفًا ِمن 
دى، حمّمد وآله نفوس العاملني هلم الفداء، ثّم الّسالم عىل َمن فاهت برجوعه  الرَّ
واألداين،  األقايص  وطربت  األماين،  بقدومه  النّاس  ونالت  املغاين،  بالبرشى 
حميي رميم القلوب ومشّيد املباين، البحر الكامل، والبحر الذي ليس له ساحل، 

يِّد نارص البحرايّن - رفع اهلل شأنه، ووضع عنه الشاين -. السَّ
أّما بعد، فقد وردت التهاين بقدومك للبرصة، واحتفافك بالنرصة، يف خري 
أهل وُأرسة، والبرشى بانقضاء أّيام العرسة، فحمدنا اهلل تعاىل عىل رفع احلجر، 
لألنام،  القمر  وجتّل  الظالم،  وانجالء  الفجر،  وطلوع  حجر،  ذي  واهتداء 
نتيجة  أّن ذلك  الغامم، وأرشَت يف كتابك، وحلن خطابك،  وخروجه من حتت 
مساعينا املشكورة، وجماهداتنا املربورة، ونحن وإن جاهدنا يف ذلك، وشاهدنا 
يف  وحتّملنا  الِفَتن،  إلمخاد  الِفطن،  يعمالت  وأَجلنا  املسالك،  وخضنا  املهالك، 
هاتيك األّيام واللَّيايل، منن األرشاف واألعايل، وكتبنا رسائل إىل الوايل، الذي 
ال نظري له بني الوزراء، ومل تر مثله عني الزوراء، ومل ندع بابًا إال دققناه، وال سبياًل 
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-والّسامء والطارق- إاّل طرقناه. 
ومل نأل جهدًا يف بذل اهِلمم، بقلم يطفح يف جواهر احِلَكم، وَقِدم إىل منازل 
بربكة  إاّل  زنده،  أورى  وال  سعده،  الّسعي  ِمن  يظهر  مل  أّنه  إاّل  األُمم،  رؤساء 
اآلباد-،  أبد  عليهم  اهلل  -صلوات  واجلواد  الكاظم  سّيام  وال  األجماد،  أجدادك 
يار  ودعاء صاحبك سلامن بن شيبان آناء اللَّيل وأطراف النّهار، ودعاء غريب الدِّ
مستجاٌب عىل ما ورد يف اآلثار، وعىل كّل حال، فاحلمد هلل املتعال، عىل أْن كشف 
نيا وأضاءت اآلفاق، وهي ِمن قينة احلسود  ج اهلموم، وأرشقت الدُّ الغموم، وفرَّ

النطاق، فحّق يل أْن أنشد ما رّق وراق:
عـــذرا إيلَّ  الّزمـــاُن  غفراألقى  الّلهّم  فعذرته 
فـــإنــّــه أســــــــاء  اولـــئـــن  رُسّ امليمــــــون  بـقـدوِمــك 
قــــْد حال مـــا  يـــا  اوالوقت  مرَّ كاحُلـــلم  مــــا  بعد  ِمن 
بدراكــم أطلعْت مــن بعـــد مــا املجد  سمــاء  غــامـت 
غـــــــائب صبــٍح  فجراولـــرّب  ق  الرشَّ عنـه  َشّق  قـْد 
مـصـــــــــادف ورّب  جرباهــــذا  للعــظــم  كــــارٍس  ِمن 
احلنــيـ يـــن  الدِّ نـــارَص  ف وَمن حوى األرسار طّرايـــا 
اجلــــــال يف  بــأنـّــك  رّساتدري  لألعـيــــــــان  أظـهـرت 
إثبـــا النــفـي  بــعـــَد  أدرىوالنفُي  األعــــــالم  بـــــه  ٌت 
هــر عبــدك فاعـف عن حّراوالدَّ كــنــَت  إذ  حـدثـــانـه 
لـإللـــ فــقــــُرك  ـه فُفز بــه دنيـــــــــا وُأخرىأغنــــــــاك 
كـــّل الــوجــــود إليـــه فقراهلل فـــــــقــــــــٌر يشتــــكــــي
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كالـ منــــك  جأٍش  جبــِل العظيـــِم بــك استقّراوثبـــات 
احلـــادثـــــا عــليـــه  حرسىجتــري  وُتــرّد  ضئــيـلة  ت 
الـ زعــــازع  تسـتـفّر  أعدا أخا اخلنســـــاء صخراهــل 
قو إليــك  الفســـاَد  ٌم ُهم به -حـــاشـــاك- أحرىنســب 
عـــال قــــد  فــلكًا  بك هـــامـــة األفـــالك قدرافركبــت 
بـفـضــــائــل وقـــــرافشــحــنــتـــه  بـالعـلـــم  وقــرنـتـه 
حتـمـل مـن األسـفـــــار سفراورحـلـت عـن فيـحـــــــاء مل
اسـتـجـر جــــــابـــٍر  ت ويف بنـيــه جربت كســراوبــــآل 
أشــهــر عــشــرة  نـشـراوأقــمــَت  الِعـلـم  نرشَت  فـيهم 
ال ـبحرين عش ما شئَت خرضاللخـضـر كـنـت بمجمع 
ـَت ومــا اخّتـذَت عليــه أجراَوَلـــكــم جــــدار قـــْد أقـــم
للـُعــال رأيــنــا  كــم  جــزرالــك  وللبـحـريــن  مـــــّدًا 
رّشاوالبرصة الفيــحـــــــاء أهـــــ اهلل  وقــاهـــا  ـلوهــــــا 
للـغـنــى تــعــّدك  ذخـراكـــادت  وللحدثـــان  كــنــزًا 
قـــد جنبــت حيّث سرياوأتــى بـريـــد العــفــو عـّمــ ــــا 
تنــــ للفيحـــــــاء  شزرافـرجـعت  بالعني  العدى  ـظرك 
تشــــّقـ حــنــٍق  ِمــن  وقهراوتــوّد  غـيـظًا  قـلــوبـَـها  ـقُّ 
لــــدا جــــــاءت  وقــــد  ترتىإيّن  األحبــــاب  مجلُة  رك 
بـــمـــقــدٍم امستــبــرشيــــَن  رَسّ الضـــّراء  أعـقــب  قــد 
بــطــلــعٍة غّرامـسـتــأنـســـــيــن  بح  الصُّ انفالق  حتكى 
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بــُصــحبــــٍة ِمــــــن راحِة األرواح أمــرىمتــفــّكـــهـــنَي 
بـالِعــلـم واإلفضـــــال كرساال زلـــَت جتـــبــُــــر مــنـهــم

وأّما صاحبك سلامن)14(، فقلُبه خيفق للَسرْي، ويتمنّى لو أعاره جناحيه طري، 
وأحرم  والنّهار،  اللَّيل  مطايا  ري  السَّ عىل  ُتساعفه  وملْ  األقدار،  تساعده  مل  لكن 
الستالم مراقد األئّمة األطهار، وزيارة مشاهد أنوار امللك اجلّبار، وقد استأنسنا 

يف هذه املّدة بمجاورته، وآنسنا نوَر الّلطف يف فكاهته وحماورته. 
جساًم اللُّطُف  ر  ُصوِّ روحـــًا)15(لو  للـطـّف  لكــان 

ورأينا فيه من مكارم األخالق، وعراقة الكرم وكرم األعراق، ما يضيق عن 
حصـر خصـره النطاق، وملْ تَر عيني صديقًا ُيدانيه، وال رفيقًا حوى من النّجابة 
ما فيه، وقد َمَسْحنا بمجالسته من مرآة قلبه غباَر أكداره، ومنحنا بمساجلته حّتى 
ختّيل أّنه يف بحبوحة داره، واليوم هو عازم عىل املسري، حمرم لبيتك املعمور، ال 

زال حمّط رحال شيع الرّسور.
)29مجادى اآلخرة #1301(
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)6(

فكتب يف اجلواب )12 رجب #1301(:
ِدْيَمة اإلحسان، عىل بقعة عامل اإلمكان، فأبدع بذلك  احلمُد هلل الذي أمطر 
كاّفة ما قد كان، وفتق رتق اللِّسان، بحسن النطق احلاوي ألحسن املعاين وأكمل 

البنيان. 
البالغة  عليه  مّدت  َمن  أفضل  عىل  األكمالن  األمتّان  والّسالم  والّصالة 

رواقها، وشّدت عليه الفصاحة نطاقها، حمّمد وآله سادات اإلنس واجلان. 
يعة، وكافل األيتام، وكايف األنام من  يعة، وأمني الرشَّ أّما بعُد، فيا معني الشِّ
دام  املحاسن  أبا  إمام احلرمني،  اهلامم، وظهري اإلسالم،  األّيام، واإلمام  مهاّمت 
النّوراء،  ورقيمتك  الغّراء،  صحيفتك  عّل  وردت  قد   - األعوام  مَدى  عمره 
ملا  إاّل  اخلاطر هبجة وانرشاحًا، وما ذلك  هلا  واهتّز  ارتياحًا،  النفس  هلا  فطربت 
اشتملت عليه من جليل املباين، ولّوحت له من لطيف املعاين، ونرشته من أعالم 
ِمن  طباعها  وكأّن  تسنيم،  من  مزاجها  لكأّن  اهلل،  وأيُم  التهاين،  وألوية  البرشى 

تنعيم، ولقد رشبت منها، ومتّليت ولكنّي لفرط ظامئي ما ارتويت.
اُب وال رويُت)16(رشبُت احُلبَّ كأسًا بعَد كأس فام نفَد الرشَّ

سمحت  كيف  النّقادة،  والطبيعة  الوّقادة،  الفكرة  تلك  من  العجب  وليس 
التعّجب من ذلك إاّل كالتعّجب  الُغرر؛ إذ ليس  رر، وجادت هباتيك  الدُّ بتلك 
من البحر إذا طمى، ومن الّسحاب إذا مهى، وإّنام العجب من ذلك اإلمام اهلامم 
كيف ريَض مع ما هو عليه من كامل الّشفقة عىل إخوانه، والعطوفة عىل خاّلنه، 
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الراسيات  تنوء  وال  محله،  عن  الكواهل  يعجر  ما  اإلحسان  من  عّل  يورد  أْن 
بتحّمل أعباء ثقله، فام أدري بَم أقابل ذلك الفضل الغامر، وأجازي ذلك الرّب 

الوافر، غري أيّن أجتارس وأقول:
بــاســـاًم كــتــــابـــــك  ُبـشـراواف  الثــغـــر  مــنــه  يــفـرّت 
أريــــه فــضـــــــاَع  َنرْشاواف  يضــوع  مـنـه  فالكـون 
طـــــــــــائٍر بــأســعــد  وكـراواف  إليـه  القلــــوَب  خِتــذ 
لـــفـــظـــه ِمــــن  دّرافـكــــأنـّام  الرأيني  عــــىل  جتـــــــيل 
ُأفــــقــــه ِمـــن  لــــي شـمسًا وبدراوكــــــأنـّــام  أطلعَت 
تــبـيـــانـه ِمــــــن  سحراوكــــــأّن  األلبـــــاِب  إىل  هتدي 
الــذي املــــوىل  أّيـــــا  الورى رشفًا وفخرايــــا  فــــــاق 
فـــإنـّني عــــــــيّل  وقراعـطــفــــا  جــدواك  ِمـــن  ـلـُت  مُحّ
حلــــّقــــه أسـتـطــــيــــُع  ُشْكــراال  أسطــــيُع  وال  محــدًا 
نــــــاشـــٌر فــــإيّن  لــَك بالثنـــا مـا عشت ذكرافــابــشــر 
أوضــحــَته مشــكـــٍل  حرسىكـــم  ترّد  العــقـول  عـنــه 
طـــامــيــا عــلـــم  فبـحراوبـحــور  بـحرًا  خـضـتـهـا  ٍت 
هنـــــ للعلـيــــــــاء  وعراسّهـلــت  اليوم  قبل  كـــان  ـجــًا 
للهــــدى عـيـنــًا  صدراوفتـحَت  لإلسالم  وشــرحـَت 
فــعــــا العـلـيــــا  أْحرىفلــتـشُكر  كران  بالشُّ فهي  لك 
تـــــزا ال  مـــنّـى  تــرتىوعلـــيـك  هــــر  الــدَّ يف  حتّية  ل 

ويعارض  باحلصـى،  الدّر  يقابل  كالذي  أقابله من شعرك  فيام  إيّن  وَلَعْمري 
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الّسيف بالعىص، إاّل أّن حسن ظنّي فيك حّقق يل أّنك سُتقابل ذلك بعني الرضا، 
ضا.  وُتسبل عىل ما جتده من اهلفو ذيل العفو والرِّ

عليكم،  بالثناء  ناطقة  ألِسنة  جوارحه  فكّل  سلامن،  احلاّج  خملصكم  وأّما 
ومجيع حّبات قلبه منجذبة بحسن املوّدة إليكم، وال شّك أّن مجيع ما شمله من 
ألطافكم، وعّمه من إسعافكم، راجع إىل هذا املخلص الداعي الزلتم يف نعمة 

وافرة إىل آخرة.

)7(

ريازّي مراسالت ما نّصه: وجرى بينه وبني املريزا إسحاق الشِّ
وقمر  اإلرشاق،  الـُمستِديَمة  املعايل  شمس  وبني  بيني  َجَری  ما  يف  فصٌل 

الفضائل الـُمسَتنرِي يف اآلفاق، املريزا إسحاق الشريازّي 
بجمع  واهلًا  مواته،  وإحياء  الفضل  بنرش  ُمولعًا  كان  الّرجل  هذا  أّن  واعلم 
أسبابه، وحتصيل أدواته، حّتی أّنه نزع قميَص وقاره، وباع أواين عقاره، لرشاء 
عر الزاهرة، وطفق بعد عّد درامهها يف رّصة،  كتب األدب الفاخرة، ودواوين الشِّ
ة، ينادي، يف كّل حمفل ونادي: َمن يملك كتابًا  ياهنا ما بني العانة والرُسّ وشّد مِهْ
يف األدب، أو ديواَن أحد شعراء العرب، فالرجاء والتمنّي، أْن يبيعه منّي، فكّلام 
سئل عن كتاب وديوان، ُعلِّق علی جيِّد سؤاله متيمة احلرمان، إلی أْن سأل أرباَب 

األلباب، وُأويل البصرية يف اآلداب، َفهَدْوه إيّل هدايَة العطشان إلی الرّساب.
وقالوا له: ال يوجد احلباب إاّل يف الرّشاب، وال الَوْرق إاّل يف الّسحاب، وال 
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كر إاّل يف اخلمر، وال النُور  الرُبد إاّل يف الَيَمن، وال اجلوهر إاّل يف املعدن، وال السُّ
إاّل يف اجلمر، وال اللُّطف إاّل يف النّسيم، وال الُعذوبة إاّل يف تسنيم، وال القالئد 
واألطباق، إاّل يف الّصدور واألعناق، وال احِلجل واخللخال، إاّل يف الّساق، وال 
الّسالفة إاّل يف احلان، وال الـَمَيالن إاّل يف األغصان، وال احلور والغلامن إاّل يف 
اجلنان، وال اجلود إاّل عند حاتِم)17(، وال الفّص إاّل يف خاتِم، فاقصد َحَرمه جممع 

الرشائف، وجمتمع الطرائف، وكعبة الّلطائف، البادية لكّل طائف. 

ريازّي[ ]مكتبة املريزا إسحاق الشِّ

العرب، كـ:  نفائس كتب األدب، ومعِدن فواخر دواوين شعراء  فإّنه خمزن 
األصبهايّن،  أغاين  اهلَمدايّن، وخمترص  البديع  ومقامات  للميدايّن،  األمثال  جممع 
الّدهر،  ويتيمة  الزهر،  وقطف  ُدَرْيد،  ابن  مقصورة  ورشوح  َزْيد،  أيب  ونوادر 
ودمية القرص، وسالفة العرص، ورحيانة األلّباء، وحتفة األحّباء، وحياة احليوان، 
التسع، ونشوة الغروّي،  الّسبع، والبديعّيات  وعقود اجلامن، ورشوح املعّلقات 
والفلك  الّسائر،  واملثل  خّلكان،  ابن  وتأريخ  العقيان،  وقالئد  اهلروّي،  وهبجة 
الدائر، وأدب الكاتب، وجممع املناقب، وأساس الزخمرشّي وفائقه، وكامل املرّبد 
ورائقه، وغيث األدب، وأطواق الذهب، وجوامع احلكم، ونوابغ الكلم، ونشوة 
املدام، وجواهر الكالم، ومحاسة أيب متّام، وعقود الُدرر، والّدرر الُغرر، ووشاح 
الرود، وكتاب املقصور واملمدود، وأنيس املسافر، وجليس احلارض، والّسامي 
يف األسامي، ورشوح القاموس، ورسائل األمري قابوس، ورّس األدب، وأطباق 
ليس  وكتاب  األقطار،  أخبار  يف  املِْعطار،  والروض  األنوار،  وكتاب  الذهب، 
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األنصارّي،  َأْوس  ابن  األنبارّي، ومصادر  ابن  ونوادر  اجلنّتني،  والعني، وجنی 
الرقمتني،  بيتي  العني يف رشح  الّلغة وُمزهرها، وطرازها وُمْبهرها، ونور  وفقه 
ابن أيب  العميد، ورشح  ابن  الصاَدْين، ورسائل  وَحْولّيات كعب)18( ومنشئات 
احلديد، وقصائد عامر الشعبّي، واألخطل التغلبّي، وجمالس ابن مزاحم الكلبّي، 
وعنتة  واملقداد،  األصّم  من  ُسِمع  وما  ومّحاد،  بّشار  الزنديقني:  من  صدر  وما 
ابن شّداد، وعامرة بن زياد، ومشاجرات أيب حمّمد اليزيدّي والِكسائّي بحضة 
الرشيد، ومناظرات األصمعّي مع ابن األعرايّب يف بعض األناشيد، وأشعار ربيعة 
ابن عثامن الِكنايّن وهاين بن َتْوبة الَشْيبايّن، واملقنّع الكندّي، واملخّبل الّسعدّي، 
وعمرو بن ُهَذيل العبدّي، وابن َعْبدل األسدّي، وأبو النّْشناش وُخَوْيلد بن ُمّرة 

أبو ُخراش، وذو العينني، وابن عوف حبيب. 
وصحف  املشهورة،  األحاديث  ككتب  األديب،  إليه  حيتاج  ممّا  ذلك  وغري 
الّسّيد  وحضة  العباد،  زين  لإلمام  والصحائف  املعاد،  كزاد  املأثورة،  األدعية 
السّجاد، ومهج الدعوات، وسفينة النَجاة، ومفتاح الفالح، وما للكفعمّي من 
مصباح، وذريعة الضاعة، واجلُنّة الواقية، فإّنه مل يبق من أدوات األدب باقية، 
ِمن  األرشاف،  هؤالء  فطفق  الُعّدة،  هذه  مجع  أّن  إلی  ُمّدة،  عمره  ِمن  ورصف 

حسن اإلنصاف، يكسوين ُحَلل األوصاف، وينثرون عّل ُدرر األلطاف. 
وحّدثني الّشيخ اجلليل موسی بن إسامعيل، قال: حضُت جملس أحد األئّمة 
واجلواد  والبحر  بالّشجاعة،  األسد  وصف  يصفوك  فوجدهتم  اإلسامعيلّية)19(، 
وهو  مكانه،  من  انطلق  إسحاق  املعايل  بشمس  وإذا  والراحة،  الّساحة  بسعة 

متمنطق هبِْميانه، وأظنّه أقبل علی دارك، ليصطل بنارك. 
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قلت له: بينام أنا يف كسالة من صيام رمضان ونحول، وحالة مل أدر فيها بام 
أقول، إذ أقبل رجٌل أسمر، ُمْرَتِديًا برداء أمحر، وقّبل يدي بعد أْن سّلم، واستأذن 
من  فاستكشف  ُمْعِرضًا،  فسكتُّ  األُمم،  بمحض  مدحي  يف  أنشأه  ما  إلنشاد 

ضا، وأنشد يقول: سكويت الرِّ
ی الرسُّ عن  ْحنا  واسرَتَ املطايا  َأَنْخنَا 

امئِل الشَّ كريِم  ُحرٍّ  امرئ  بدار 
بَرْحـلِهم للنــاِزلــني  الِفـنــا  فسيــح 

املنازِل رْحب  للَضْيف  الُذَری  رفيع 
والندی واملجد  والعلم  الُعال  مناط 

الرواحِل ُمراح  أو  املطايا)20(  ُمناخ 
بيته َسْمُك  هـــی  والسُّ الثريــا  َيَمسُّ 

وســائِل ســــاٍع  كـــّل  إليـــه  فيهدي 
وحــارٍض بــــاٍد  كــلُّ  ُذراه  يطــوف 

ونــــاِعِل حــــاٍف  كــّل  َثــراه  ويأوي 
بظـــّلـــه املستِجــــري  فـــيــه  ويــرفــل 

احلـوافِِل ُمستــدرُّ  فــــيــه  ويضحك 
سـمـيـدع كـريم  نـدب  َفــتًی  بـنــــاه 

النَّوافِل َوْفر)21(  الكّف  طلــيق  جواٌد 
ُحالِحل)23( الِرداء)22(  َغْمر  َكَرٍم  أخو 

األنامِل)24( َسْبُط  واجُلود  اجلدی  حليُف 
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بعـطــائه الـُمـْعَتفي  ُيِغيـُث  سحـاٌب 
اجَلـداوِل مستـفيـُض  نـواٍل  وروُض 

ُمَّلٌك أملــــعيٌّ  أريـــــٌب  أديـــــٌب 
فــــاضِل كــلُّ  دوَنـــه  نبـــــيٌل  نبـــيٌه 

يــــاجي كــأنـّام بطـلـعـتــه يــلــــو الدَّ
سنا وجهه شمس الضحی واألصائِل)25(

بأرْسها العلــــوم  مـقـالــــيَد  وَألـَقی 
آلِهـِل َبـــْذالً  العـــرش  إلــُه  إليــه 

بَِسْيبِه)26( املكـرمـــات  ثـغـر  ويضـحــك 
باهلواطِِل الُربی)27(  ثغُر  ضِحَكْت  كام 

مرشقًا البدُر  وجَهه  ُيضاهی  يكاُد 
بــــآفِِل ــــامء  السَّ َبـــدُر  يـكـن  مل  إذا 

الُعــال أمواَجه  أّن  إاّل  البــحــُر  هــو 
بسـاحِل جّمًا  الِعلِم  ُعبـــاب   )28( َيُمجُّ

دروس بعد  العلِم  َرميَم  فأْحَيی 
جاهِل كّل  عن  اجلهل  َسقاَم  وداَوی 

به اخرضَّ روُض العلم والدين والُتقی
بوابِل)29( الرياِض  ُقضباُن  اخرضَّ  كام 

مــــامٍة ْبُن  كـعـُب  بالُبْخـل  َلـــه  َأَقرَّ 
وائـــِل َسْحبــــاُن  بِالَعّي  لـه  وبـــاء 
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شعره إصغـــاُء  األلبــاَب  يتلب  و 
البالبـِل سـجـع  األرواَح  اجتلَب  كام 

مــا مـثـل  العلم  طـــالِـُبو  عليه  أَكبَّ 
املنــــاهــِل)30( النتِهــال  الَصوادي  َأَكبَّ 

َفـهـاَهٍة)31( ذا  عنـده  خطيـٍب  ِمْن  وكْم 
بـــاقِل مثل  عنـده  َأريــٍب  ِمن  وكــْم 

وُسؤدٌد وحـلـٌم  عـلٌم  زاَنـه  فــتـًی 
الفضــائِل فنـون  يف  فـريـدًا  فأْضـَحی 

َربـيـُبــها العــلــوم  عـــاّلُم  حمــّمـُد 
األفـــاضِل صدُر  املجد  بيت  ساللُة 

ورّبـــــه البــيــــان  َخـاّلُق  حمــّمـُد 
بالّدالئِل النُـــهی  أبكـــــار  وُمـْفـَتـّض 

وِحبــرها املعــــــاين  غـّواص  حمــّمـُد 
املسائِل حّل  معقودات  ُعذِر)32(  أبـُــو 

هنـــــاية مـن  جــوده  لســامي  فليس 
سواحـِل ِمن  جمده  لطــــامي  وليس 

بيانه رفــــــــيق  معــــــــانيه  أنــــــيٌق 
الّشامئِل نســيُم  َهبَّْت  إذ  ـْت  َرقَّ كـام 

ُمَهنٍّد)33( غــنــــــاَء  ُيغـنِــی  قــلـٌم  لـــــه 
العوامِل الذابِـالت)34(  فـعـَل  ويفـعـل 
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نكهًة املـســك  من  أزكــی  ُخــلــٌق  لـُه 
اخلامئِل)35( يف  الُربی  َزْهِر  ِمن  وَأْعَبُق 

متــدّرب بــــارٍع  لـــوذعّي  وكــــم 
املشـــــاكــِل َحـــلِّ  عــنــد  إليه  ُيلِّم 

والُعال املجِد  إلی  األيدي  ِت  ُمدَّ وإن 
التنـــاوِل عند  ُيــمـنــــاه  فأْسَبــُقـهــا 

كــأهّنا طـوعــًا  العـليـــــاء  لـه  وداَنـْت 
سالسِل ِمن  فّكها  قد  له  ُمَعنًّی)36( 

وإّنام ســاَر  حـيــُث  العطــايـــا  تِسرُي 
الرواحِل اليعمالِت  كَوْخِد   )37( خَتبُّ

الَوَری علی  الغامُم  جـــاد  كـام  يود 
القنــابِل يف  الُذكـا)38(  إرشاَق  وُيرِشق 

موا فَيمِّ عليكم  اجُلىلَّ  ناَبِت  وإْن 
الَفـداكِـِل)39( احلــادثـــاِت  لـريــب  ُذراه 

لظـلمٍة مـضـــيٌء  نــجــم  فـُغــّرُتـــه 
لِـمــــاِحِل)41( َمريـــٌع)40(  غيث  وأْنُمُله 

ُمبــــاحٌة السبـيــــل  البــن  وأمواُلـه 
لألرامــــــِل مـنـدوحــٌة  ونـعـمـــاؤه 

كــأنـّـه اجلبـيـــن  َوّضــــاح  وأبـْــَيـُض 
األمــــاثِل بني  كالـبـدر  وجـِهه  َسنـــا 
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فخـاِره يف  خصـُمـه  ُيبــاري  وكيف 
ببـــاطِل؟! حمضًا  احلقُّ  يقــاُس  وأّنى 

َوْعِده إجراِء  قبَل  جتري  َعطــايــاُه 
ســـائِل إحلـــاِح  قبَل  يميش  وَجْدواه 

ِديــَمٍة)43( َأْمطـــار  َسحَّ  هُلـــاه   )42( َيُسحُّ
اجلـداوِل مـــــاِء  َجـْرَي  َنـداه  ويري 

ُغصٍة فوَق  ُغصة  عداه  وُيْشِجي)44( 
املـراجــِل)45( كـغـيل  يـغــيل  وَصـدُرهم 

َهْدِمه بعد  املصطفی  رشَع  شــاَد  لقد 
التمـــايـُِل بعد  الدين  ُرْكَن  م  وَقوَّ

واحِلجی العلم  يف  الزاكني  النََفر  ِمن 
القبــائِل َسـراة)47(  نيـا  الدُّ غطارفة)46( 

الُعال حَمْتِد)48(  أفالُكها  ُدجًی  نجوُم 
والنَّوائــِل النـّــدی  أفــق  وَمْطَلُعها 

رضاغم ليوٍث  ِمْن  نزاالً)49(  أشّد 
ووابــِل سحــاٍب  من  نواالً  وَأْجَری 

الَذمـــائم َويّف  ِمن  ِذمامًا)50(  وَأْوفی 
َكواِمِل ُبدوٍر  من  ُوجـوهـًا  وأْزَهی 

املنی مطلع  ُبْرُجها  جَمٍْد  كواكب 
الفواِضِل سامء  يف  ُجوٍد  وأْنُجم 
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َتٍد وجُمْ لِعاٍف)52(  َمْغـنَـًی)51(  فـدارُهـُم 
للنَـــــواِزِل مشبـــوبــــٌة  ونـــــــارُهُم 

ُمْعِدم كــــّل  إلی  جـدواهـم  ويبـلـغ 
آكِــِل كــلُّ  نـعـامئِــهـم  ِمـْن  ويـأُكـل 

َأْقــَدميهم ِمــْن  املـجـَد  َوِرْثـَن  عيــوٌن 
كاألوائِل دی  الـنّـَ َوْفــُر  فــآخـُرُهم 

جمــــــاِمٍع بكـــلِّ  ُتتَلی  منــــاقــُبــهـم 
املـحـــافِــِل كـــلَّ  تــاُب)53(  َيْ ُهم  وبِرُّ

ُملِّمٌة أو  للوری  َجـْدٌب  َعنَّ  فــإْن 
اهلــواطِـِل كالغـــاديــاِت)54(  هم  فَكفُّ

يلـــيها زففت  قْد  عروسًا  فهـــــاَك 
واخلـــالِخــِل الرُبَی  ذاِت  مزّيــنــة 

بمــدِحـــك قـــد زّوجــُتـــها وَجَلْوهُتا
بقــــــائِل وأْكــِرم  بممدوٍح  فـأْكــِرم 

وعــيشٍة أْمــــٍن  ظــــــّل  يف  آِمنًا  َفــُدْم 
مـدی مـــا تغنّی الَوْرق وسَط اخلمـائِل

طــــــالٍع وأْسَعد  إقبـــــــاٍل  بَأيــْـــَمن 
تعـــيش رغـــيدًا شــاِغاًل عن شواِغِل
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)8(

فلامَّ فرغ ِمْن إنشاِد هذِه القصيدة، املزرية بالفريدة، التي هي سبٌع ومخسوَن بيتًا 
أنشدُت له يف احلاِل، ما َينُْوب عن الزالل:
لقـــائــل؟ قـوالً  أبقيَت  هــل  ُرويَدك 

وحسُبك هـل غــادرَت ِسحرًا لبابِل؟
وائل سحبــــاَن  َت  َأْنرَشْ لقد  َلَعْمري 

اجلنــــاِدِل طــويِّ  ِمــن  إيــــاٍد  وقّس 
وُطـْلـَت عـلی الظِّـلـيـل حـّتــی كـأنـّـه

بِـطــائــِل يومـًا  يــأِت  مل  ُطـولِـه  علی 
فضلهم مـوائد  من  لديم  وُذْقـَت 

الفضــــائِل مجيِع  يف  علـيهـم  وُفْقَت 
وا َفَقرصَّ َينالوا  أن  راُموا  فواِرُس)55( 

املتنــــاِوِل؟ يــــِد  مــن  الثُّريـّـا  وأيـــَن 
َقَصبـــــاته حُمـــِرزًا  املجــّلی  فـكنـَت 

الَفســـاكِل مكاَن  َجّدوا  وقْد  وكاُنوا 
ببـــالٍغ املعـــايل  راَم  َمن  ُكـــّل  ومـــا 

النِّصال)56( بناصِل ومــا كــّل َمن راَم 
زمــانــه األخــري  كنـَت  وإْن  فــأنَت 

األوائــِل)57( َطــْوَع  ليــس  بَفْضٍل  آلٍت 
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إذا اْعَتـاَصِت اآلداُب ُرْضـَت ِصعـاَبا
يِف كامِل بَِعْضب )58( ِحَجًی أْمَضی ِمن السَّ

صـــــادٍق شهــــادَة  ِمنّـي  فُدونـَكـهـا 
املحـــافِـِل يف  تصـديِقـهـا  َذُووا  كثـرٌي 

بـاِرٍق مبسـم  اْفرَتَّ  مـــا  سـاملًا  وِعْش 
اخلامئِل َزْهَر  الـُمْزن  َدْمُع  وأضحَك 

ثمَّ دارْت بيننا كؤوس مناظرات فيها منافع للنّاس، ويطيب هبا إن سمعوها 
عيش اجلُاّلس، ثّم استوهبني بعض كتب األدب، وملْ يدر أهّنا أعّز علی األديب 
ُميّض  بعد  للمالقاة  أدعوك  فأنا  املقاالت،  َدع هذه  له:  فقلُت  األُّم واألب،  ِمن 
يام، ومل يبَق منه إاّل أّيام، فسّلم ووّدع، ودعا يل باخلري وأْبَدع، فلم يمِض  شهر الصِّ

يوم أو يومان، إاّل وأرسل إيّل شواظًا من البيان. 

)9(

وهذا َلْفُظ ما َكَتَبه: 
حيِم محِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

ويلزم  إمراُره)59(،  جيب  وَحْبل  ٌن،  متيقَّ وفرٌض   ، ٌ متعنيِّ حقٌّ  الوعِد  إنجاُز 
وغرس  وَرّياه،  فَرّباه  بذرًا  وزرع  بمقتضاه،  عمل  مَلن  فطوبی  وإخفاُره،  إبراُره 
غصنه فسقاه وأْنامه؛ فإّن الكريم إذا قال قوالً فعل، وإذا تكّفل شيئًا أتّم وأكمل، 
وإذا غاص يف بحٍر أخرج الُدرر، وإذا دخل روضًة اقتطف الزهر، واحلُّر إذا وعد 
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ّد وال أخاب، ولو  وف، وإذا تعّهد كفی، وإْن ُدِعي أجاب، وإذا ُسئل ملْ جُيَبه بالرَّ
نزع قوسًا رمی وأصاب، وإْن اّدعی أمرًا أقام برهانه، أو وزن أتی بميزانه؛ فإّن 
ُحّر ما وعد، وسّح  فأنَجَز  ألزم،  أقواهلم  ِذمم، وحتقيق  النُّهی  العهود علی أهل 
خاٌل)60( إذا رعد، فاكَتِحْل عينك بالّذكر احلكيم، واعترِب بكالم اهلل العليم، فإّنه 
قوٌل فصل، وما هو باهلَزل، حيث كشف قناع هذا املرام، ووّصی يف هذا املقام، 
 )61(امْلُوُفوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا :بلزوم رعايته، وإعالء رايته، فقال جّل وعال

ط أملك، وناقضه يكاد أْن يلك.  فالرشَّ
بموعٍد أتاَك  إذا  الكريَم  أعطاَكه َسلَِسًا بغرِي مطاِل)62(إّن 

ودوهنا  ُزّوجت  وعروس  إعجاز،  بغري  ُأْرسل  كنبيٍّ  إنجاز،  بال  الوعد  فإّن 
الربق)63( اخلالب،  الكاذب، أفضح من  القول  إّن  اهلل  احلُّجاب واحلُّجاز، وأيم 
واملاء النَّاضب)64(، والِعلم العازب)65(، فَمَثُله كمثل زند غري ورّي، وِوْرٍد غري 
إاّل كَوْرد بال نكهة، وروض بال  روّي، ونقد مقلوب، ومتاع معيوب، وما هو 

، قريٌب ُمناه، بعيٌد َمداه)66(.  ُنْزهة، أّوله حلٌو وآخره ُمّر، ظاهره نفٌع وباطنه رُضٌّ
دق التاّم، واحلّق املحض، والوّد اخلالص،  َيم، وأعود النَِّعم، الصِّ فأكرم الشِّ
ين،  وأمحد اخلصال، وأمجل اخلالل، إنجاُز الوعد؛ فإّنه عامد التقوی ودعامة الدِّ
يادة،  وركن اإليامن وحلية العارفني، وثمرة األدب، ونتيجة احلسب، وعالمة السِّ

عادة، وميزان الفتّوة، وبرهان املرّوة.  وأمارة السَّ
واألفعال  اجلليلة،  واآلثار  العظيمة،  واألحالم  الرغيبة،  األخالق  وأحسن 
يف  اجلميلة، التي هبا يمتاز الكامل من النّاقص، والَزيف)67( من اخلالص، والرشَّ
من  واألوغاد)68(  العبيد،  من  واألحرار  النفيس،  من  والردّي  اخلسيس،  من 
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يد، فلنعم الفتی َمن جعله نصب عينيه، وقد مّر أماَمه، وحفظ  البهاليل)69( الصِّ
ِذمامه)70(، قاد ِزماَمه، ومل يضب عنه صفحًا، أو يطو عنه كشحًا.

أّن  النسيان دونه، ولوال  َمن َغّض عنه عيوَنه، وَسَدل)71( ثوب  ولقد أخطأ 
َنْبَوة، ولكّل جواد  هو والنِّسيان، من لوازم فطرة اإلنسان، وأّن لكّل صاِرم  السَّ
َكْبَوة، وأّن أفعال املسلمني -وال سّيام إمامنا العادل- حُيَْمل علی أحسن الوجوه 
الصاحب  إّن  لقلُت  الكذب،  عن  ملندوحة  للمعاذير  وأّن  املحامل،  وأصّح 
ونكث  الِذمار)72(،  حُياِم  ومل  اجلوار،  حيفظ  مل  ممّن  النبيل،  واملخدوم  اجلليل، 
العقود، ونَكَص)73( عن العهود، وحاشا أْن يتّشح لذلك، أو يكون سالكًا هلذه 
الّرماد، حّتی جيعل  )74( هذا  املسالك، أو امَتطی مركب اخللف للميعاد، وَسفَّ
نفَسه مرمًى لنِبال الَذميمة، وغرضًا لِسهام النَميمة، وفريسًة لسباع املالمة، وُأكلة 

لضباع النَّدامة، فنّغَص عيَش إخوانه، وأْقَذی عني ُخاّلنه. 
لكن موالنا - َعّز ُعاله، وأطال اهلل بقاه - أجلُّ ِمن أْن يِعد وال يفي، ويقول 
وال يفعل، وأرفُع ِمن أْن ينسی ما قاله، ومل ُيالِحظ مثاله، وخيلق ديباجة املرّوة، 
التوفيق، ويركب مركب  الطريق، وحُيِرم)75( عن  الفتّوة، وخُيطِّئ  ويضيع حرمَة 
التنايس، وخلع ِعذاَره)76( يف التغايب)77(، فإّنه - أّيده اهلل - أوف من املحّب إلی 
احلبيب، ومن املريض إلی الطبيب، وأصدق ِمن وعد الثرّيا بالقمر، وأنَجُح ِمن 
ه نسيًا منسّيًا،  وعِد الغامم باملطر، وحاشاه أْن جيعل عهدي وراَءه ظِْهِرّيًا، أو َصريَّ

ومعاذ اهلل أْن يمطل يف ميعاده، ويرجع عن عهاده)78(، إلی هنا انتهی كتاُبُه.
وتركُته  احِلرمان  بِميَسم)79(  وَكَوْيُته  كوت،  السُّ من  بأفصح  أجبُته  ما  وأنا 
يْلتوي إلی أْن يموت، فأرسل رسوالً يقول عنه: أِجْب وال تتفّكْر، فاالبتداء أنثی 
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واالقتفاء ذكر. 
الم، وقل له: يقول اإلمام: الِعّفة تقبض جناين من  فقلُت له: أبلغه عنّي السِّ
وَنَفخُت  احلجر،  أللقمتك  وإاّل  فاسُكْت  اإلفشاء،  من  لساين  ومتنع  اإلنشاء، 
عليك ِمن ناري ما يصليك َسَقر، علی أّنا أَجْبناه لو َتنَّبه؛ فإّن الّسكوت جواب 
َز كتاَبه املذكور بثاين،  األْبَله، فام مخدْت حرارُته، وال سكنْت رَشارُته)80(، بل َعزَّ

ورماين فيه بسهام املباين، وجعلني َهَدفًا لنبال املعاين.

)10(

وهذا َنصُّ ما َكَتَبه: 
بى، ووصل بالعظم الـُمدی، وحاَن  يل الزُّ موالي قْد طال الـَمَدی، وبلغ السَّ
إىل  الروح  ويبلغ  التالقي،  شمل  َيَتَبّدد  وكاد  الُطْبَينِي،  احلزام  وجاَوَز  احلَنْي، 
التاقي، ممّا نشبت إيّل أيدي مطالكم، ونفدت يّف نصوِل إمهالكم، وُشّكْت يف 
القلِب شبا حّد إمهالِكم، وظبى سيف إغفالكم، وممّا جّرعني ُزعاَف خالفِكم، 
ِمن  وقاسيُت  سموِمكم،  قواتَل  يل  وداَف  اعتسافِكم،  غصَص  وأجرَضني)81( 
سيوِف اجلَفا جراحاتِكم وكلوَمكم، فالعجَل العجَل باملوافاِة، واملصافاِة، فليس 

صربي صرَب يعقوب، وال اقتداَر يل مقاساِة رُضِّ أّيوب.
وال خرَي فيَمْن ال يدوُم بِه عهُد)82(أرى عهَدُكم كالورِد ليَس بدائٍم

إىل َم أنتظر يا موالي واالنتظار موٌت أمحر؟ وحّتى َم أصطرب واالصطبار ال 
ر؟ م وال يتأخَّ يتقدَّ
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د فاعَله)83(أرى احِللَم يف بعِض املواضِع ذّلًة ويف بعِضها عّزًا يسوِّ
وأتى يل بصرب ينتهي إىل األبد، وال يكون له أمٌد وال عدٌد، وكيف أصرب عىل 

مواعيد عرقوب، وأعتمد عىل ظنٍّ مكذوب.
مواعيُد عرقوٍب أخاُه بيرتِب)84(وعدَت وكاَن اخُللُف منَك سجّيًة

ر ُأخرى)85(، ورجعَت عن قولَك األصوِب واألحرى،  م رجاًل وتؤخِّ أراك تقدِّ
الذي يوجُب األجَر يف العاجِل، واملثوبَة يف اآلجِل.

به تكوُن  حاٍل  عىل  تدوُم  الُغوُل)86(فام  أثواِبا  يف  ُن  َتلوَّ كام 
يف  كالطاوس)87(  كّل ساعة  وختتلف  النقاش،  يف  كالعروس  يوم  كّل  تتلّون 
زينة األرياش، كأّنك فراش مبثوث، أو منمنم منقوش، أو أبو براقش يف األلوان، 
ة االنتظار، وحمنة االصطبار،  واحِلرباء)88( يف اللَّمعان، فإيّن أكاُد أْن أكون ِمن شدَّ
كرة طبطاب، أو كغنم بني يدي القّصاب، أو حباب عىل ُعباب، أو أوتاد حتت 

مضـراب، وكم أعّلل نفسـي باآلمال الكاذبة، واألمواه الناضبة، 
للفــتى)89( أمجـُل  رُب  مــا مل يـكـن عيٌّ يشــينُه)90(. فالصَّ

رب ولكنّه يستغرق الغاية عمر الفتى، كم تطري ِمن فنٍّ  وقالوا: ما أحسن الصَّ
ر ِمْن يوٍم إىل غٍد،ِ  يٍد إىل يٍد، أظّن  ، وتتدىّل ِمن ُغْصٍن إىل ُغْصٍن، وكم تتأخَّ إىل فنٍّ

ـربال.  أّن ميعادك أرسع ِمن املاِء يف الِغربال، وِمَن البّق يف السِّ
قاُلوا؟ قــاُلوا وَمــا فعُلوا، وأين ُهُم وما  فعُلوا  معرٍش  ِمْن 

ة، وِذمام  يادة، وزمام املودَّ عادة، ومركب السِّ واعلم أّن نجاح الوعد مطّية السَّ
املحّبة، ورساج األُلفة، وإطفاء الُكلفة، وطليعة الفتّوة، وذريعة املرّوة، واخللف 
وخيٌم،  مرتُعه  لعاذل،  وفريسة  آلكل،  وأكلة  لنابل،  غرضًا  صاحبه  جيعل  لوم 
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وعذاُبه أليٌم، ال بارد وال كريم، يلدغ صابه لدغ األراقم، ويسقي سالَكه ما هو 
دف ال بعَد نعم. أمّر ِمن ماء)91( العالقم، ويف األمثال: بئس الرِّ

أبدًا)92( )اَل( طائعًا  )َنَعم(  ُتْتبَِعّن  فإّن )ال( أْفَسَدْت ِمْن بعد ال )نعم(ال 
الكرِم)93(إْن قلت يومًا )نعم( بدءًا فتّم با ِمَن  صنٌف  إمضائها  فإّن 

مورَدها سهل،  فإّن  ُيتِّمها؛  أْن  إاّل  بنعم  يبدأ  احلازم ال  جل  الرَّ إّن  اهلل،  وأيُم 
باطنها،  صعب  ظاهرها،  هنّيٌ  مرتقاها،  بعيد  مبدأها،  قريب  وعر،  ومصدَرها 

وهو سلس القياد، ولكن دونه َخْرط الَقَتاد. 
فأمِتّه )نعـم(  يشٍء  يف  قـلَت  فإّن )نعم( ديٌن علی املرِء واجٌب)94(إذا 

وُيعجبني كلامت َسْمَرة بن ُجنَْدب حيث أفاد، وأجاد، ألن أقول: لليشء ال 
أفعله ثّم يبدو فعله فأفعله أحّب إيّل ِمن أن أقول: أفعله، ثّم ال أفعله، قال املثّقب: 

)نعم(َحَسٌن قول )نعم( من بعد )ال( بعد  )ال(  قول  وقبيٌح 
فاِحَشٌة )نعم(  بعد  )ال(  النَّدمإّن  ِخفَت  إذا  فابدأ  فباِل 
هلا فاْصرِبْ  )نعم(  قلَت  َذم)95(وإذا  اخُللف  إنَّ  الَوْعِد  بنَجاِح 

وال  ُيامطِل،  ال  أْن  رجاي،  غاية  بيده  ممّن  وأتَوقَّع  موالي،  من  ألتمس  وأنا 
ز العروس ِمن احلََجلة)96(، بال حياء  يح من الَرْغَوة، وُيرْبِ ُيساِهل، وُيْبدئ الرصَّ
وَخَجَلة، ويكشف شمس خيالِه من الظالم، وبدَر فكره من الغامم، وثمَر ضمريه 
الراحَتنْي،  إحدى  اليأس  فإّن  املرام؛  وآخر  الكالم،  بخاتم  ويأيت  األكامم،  من 
أو  واالئتالف)97(،  باإلسعاف،  امليعاد  ُينِْجز  أن  فأّما  البني،  من  اخلالف  ويرفع 
أّوالً،  وعدين  مِلَ  شعري  ليت  ويا  االعتساف،  عن  ُينْبِئ  الذي  باخلالف،  ح  ُيرصِّ
وخاَلَفني آخرًا؟ فام َعدا ممّا َبدا؟ وما َصَدر، ممّا َبَدر؟ وما رأی، حّتی اْرَعَوی؟!.
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)11(

ه: كوَت هلوانه- ما نصُّ فكتبُت إليه -وإْن كان جواُب مثِله السُّ
أتاين كتاٌب منك ُذو أفانني)98( من القوِل ضُعَفْت)99( ُقواها عن الِسْلم)100(، 
ْكها)102( منك علٌم وال ِحلم)103(، أصبحَت منها كاخلائض يف  وأساطري)101( مل حَيُ
املرام،  بعيدة  َمْرقبة)106(  إلی  وَتَرّقيَت  يامس)105(،  الدِّ يف  واخلابِِط  هاس)104(،  الدِّ
ما  فيه  الَعّيوق، وكسْبَت  اأَلُنوق، وحُياَذى هبا  َتْقرص دوهنا  نازحة األعالم)107(، 
ُتَغريِّ عليك الِقَسم والنِعم، ونسبَت إيّل ما جَيْلُب لك الَسَقم والنَِقم، وهجوَتني 
وَرَجوَت جزيل نَِعمي، وجليل ِقَسمي، وَعتبَت َعّل ورِغبَت يف أن ُأِرَيك أزهار 
َرضيُت  وال  كتابك،  إلی  َأْصغيُت  فال  ِحياضی،  َنمري  ِمن  يَك  وُأَروِّ ريايض، 
قَتها بأباطيلك، وكتابة  قَتها بأقاويلك، وَزوَّ بجوابك، ثّم َعّززَته برسالة حُمرّبة، َنمَّ
َلة)108(، مجعَتها من كّل َأْوب)109(، والتقطَتها من كّل َشْوب )110( مل َتَدعني  ُمَوصَّ
بَك إيّل، وُيزلفك َلَدّي، وُيوِردك من املسائل َمناملها الـُمْتَعة، ومن  فيها بام يقرِّ
الفواضل منازهَلا الـُمرْشَعة، بل َعَزْوَت إيل اخلطايا، ورجوَت أن ُأَوفِّر َحّظك من 
العطايا، َأظنّك حاَن بك الـَمْهَلك، وضاَق عليك الـَمسلك، أو َزانك اإلعجاب، 
واب، وآفُة األلباب، فكتبَت كتاَب امرئ َنّظاٍر يف ِعْطَفْيه)111(،  الذي هو ضّد الصَّ
خُمتاٍل)112( يف ُبْرَديه، ليس له ِحجًی َيُؤّمه، وال هُنًی َيُزّمه، قد َدعاه اخليال فأطاَعه، 

وقاَده الضالل فاختار اّتباَعه، فَهَجر الِغطًا، وَضّل خابِطًا. 
كوَت يقينُه ُيْغيِض علی الَقَذی،  أال إيّن وإن كنُت امرءًا َقّيده دينه، وَقّلده السُّ
وجَيَْرع ريَقه علی الَشجا، وَيصرِب من كظم الغيظ، علی أَمّر من الَصرْب وأَحّر من 
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القيظ، ال ُيْصغي لِـَمْعَتبة عاتِب، وال ُيبايل بغضب غاضب، لكن ال حتَسَبنّه َسِلَس 
الزمام للقائد وال َوطَِئ الَظْهر للراكب؛ فإّن احلليم قد َيْصبو، واملصباح قد خَيْبو، 
ْض أّي رجل يف الطلب، وأمْجِل يف املكتَسب، فُربَّ طلب  واجلواد قد يكبو، فَخفِّ
قد جّر إلی َحَرب، وإن استفتحَت أبواب النِعم، أو استمطرَت شآبيَب الكرم، 
اإلجابة،  َرِت  ُأخِّ ورّبام  النّية،  قدر  العطّية علی  فإّن  اإلجابة؛  إبطاُء  ُيْقنِطنّك  فال 
ليكون ذلك أعظم ألجر السائل، وأجزل لعطاء اآلِمل، وال ختبِط الَعشواء، وال 
َتَتَوّرِط الَظْلامء، فليس طالُب العرف َمن َخَبط، أو َخَلط)113(، وله اإلمساك عن 
ذلك أمثُل وأحوط، والبْس - كاملتقنّي - للنّاس جلبابًا ِمن اللني، وال ُتناِوْل َذَنَب 
السيَف  َتنَْتِض  الليَث ِمن غابه، وال  َتْسَتثِر  َذْنَب اجلَّبار، وال  حُتاِول  اجلَّرار، وال 
ِمن قرابه؛ فإيّن وإن كنُت أرفَع مكانًا من مكاملة أمثالك، وأعظَم شأنًا ِمن خماطبة 
أشكالك، لكنّي ُأقسم باهلل تعالی لئن مل َتنِْزْع عن َغّيك ألكُتَبّن إليك ما َيُسوؤَك 
قوارُعه،  ْتك  َعضَّ إذا  منه  وَتضجُّ  ِقراُنه،  ك  َيرُسّ وال  وجداُنه،  وحَيْزُنك  لقياُنه، 

ضجيج اجِلامل باألثقال، وسالُم أهل السالم، فليكن علينا وعليك.
والعتاب، أرسع  اخلطاب  فيه من  بام  الكتاب، وأحاط خربًا  إليه  فلاّم وصل 
وخاضعًا  معتذرًا،  نادمًا  اب،  بالتُّ وجهه  غًا  وممرِّ لألعتاب،  مقبِّاًل  الباب،  إلی 
منكسـرًا، فرمحُت عربَته وأقلُت عثرَته، وأعطيُته ديوان املتنّبي إنعامًا، ورشحُت 
صدَره بشـرِحه إكرامًا، ووعدُته أْن أضَع عنه وزَره، وأشّد بوفاِء دينِه أزَره، فدعا 

يل باخلري. 
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)12(

ه: ن ِمَن البالغِة أبوابًا، وهذا نصُّ وقاَم وأرسَل إيلَّ بعد أّياٍم كتابًا يتضمَّ
بسم اهلل الرمحن الرحيم

وَمن طاَب نفسًا فالنُفوُس له الِفدافديُتَك يا َمن طاَب نفسًا وحمتدًا
ل  رب علی املكاره، والتحمُّ النََّسب، يدعوان إلی الصَّ حسُن األدِب، ورعايُة 
الّسؤال،  يناديان علی  العني،  ين، ورجوم  الدِّ علی املصائب واملثالب، وهجوم 
وإدراك النّوال، وإجياب العهد وإنجاز الوعد، حبٌل جيب إمراُره، ويلزم إبراُره، 

وذّمة يتعنّي إخفارها، إّن العهد علی أهل النُهى ِذمم.
إمضاء  النِّعم،  وأعود  يم،  الشِّ وأكرم  الفعال،  وأمجل  اخلصال،  أحسن  فإّن 
العزم، وإجراء احلكم، وإنفاذ الرأي، وِمن مجيل أخالق احلُّر، دفع الُضّ وتعجيل 
الرّب، وقد علمُت أّن وعدك اجلميل، وعهدك املنيل، أمجل ِمن عهد الثرّيا بالقمر، 
بمواعيد  هو  وما  مكذوب)114(،  غري  وعٌد  فإّنه  باملطر؛  الغامم  وعد  ِمن  وأنجح 

ُعْرُقوب)115(، وقد قالوا مثاًل:
بموعٍد أتاَك  إذا  الكريَم  ِمطاِل)116(إّن  أعطاَكه سلِسًا بغري 

مَس  فإّن البحَر ال ينزف باالغتاف، والفردوَس ال ينقص باالقتطاف، والشَّ
وال  خيتلف  ال  الكراِم  ووعَد  بالتضّوع،  يرخص  ال  واملسَك  بالتلّمع،  تظلم  ال 
يتخّلف، ومقالَة األحرار ال تتغرّي وال تتصّلف، وجاء يف األمثال: أنجز ُحرٌّ ما 

وعد، وسّح خاٌل إذا رعد. 
َغريُمهاأری ُكلَّ ذي َدْين ُيويّف َغريَمه ُمَعنًّی  َمُْطوٌل  وَعّزُة 
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ضامئر  يف  ومّدخرٌة  األحرار،  قلوب  يف  معتقدة  ديوٌن  العوارف  أّن  علی 
الرجال، موجبٌة حليازة الشكر، وحياطة احلمد، الّلَذْين مها أجّل فائدة، وأنفس 
عائدة، وأفضل كْسب، وأمحد ربح؛ فإن أذكرُتك يا سّيدي مجيَل وعدك، ومجيل 
عهدك، مع الثِّقة بإجيابه وإنجاحه، فقْد ظلمُت سخاَءَك، وأنكرُت عطاَءَك، وإن 
أمسكُت وصربُت انتظار االقتداح زند املعروف، وترّقبًا القتطاف ثمرة املبذول، 
وفيك  الّداء،  ويب  اإلرصار،  إلی  ُديوين  وبَعْثتنی  اإلظهار،  إلی  حاجتی  دَعْتنی 

الدواء. 
إخطارك؛  مؤنَة  وتكفيني  إذكارك،  عن  ُتْغنيني  ألمري  مراعاتك  أّن  وأْعَلُم 
رأيت  فإْن  بياين،  من  أبسُط  بالبذل  ومّهتك  لساين،  من  أطول  باجلود  يدَك  فإّن 
التفّضل عّل بالتعجيل، والتطّول بالتنويل، فذاك ظنّي بك، فخري اخلرب ما كان 
عاجله، وما يقتضيه كرُم طباعك، وطول باعك، وحسن ِشَيمك، وفرط نعمك، 
وإن عاق عائق دون ذلك، فاألرزاق مقّدرة، واحلُظوظ مقّررة، وليس لُسنّة اهلل 
تبدياًل)117(، وال لقضائه حتوياًل) ،)118َوإِْن َيْمَسْسَك اهللُ برُِضٍّ َفال كاِشَف َلُه ]إاِلَّ 

 .)119(ُهَو[ َوإِْن ُيِرْدَك بَِخرْيٍ َفال َرادَّ لَِفْضلِِه
وُجدوُد)120(وليَس الِغنَی والَفقر ِمن ِحيلِة الفتی مْت  ُقسِّ أحاٍظ  ولكن 

فإّن اجلَّد ليس باجِلّد، والِغنی ليس بالـُمنی. 
يل: وقيل  ُسئلُت  إذا  أقول  ذا  ما ذا أصبَت من اجلواِد الـُمْفِضِلما 
ُيْقَبِلإن قلُت: أعطاين، َكِذْبُت وإْن أُقل: مل  بمــــالِه،  اجلـواُد  َبِخـَل 
والُعال باملكارِم  أعلُم  َتفَعِلوألنَت  مل  ما  فعلَت  أقوَل:  أْن  ِمْن 
فإّنني أقول  ما  لنفِسَك  ُأْسـأِل)121(فاخرْت  مل  وإْن  ُأْعــلِـُمـهـم  ُبــّد  ال 
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)13(

فكتبُت إليه يف اجلواِب هذا الكتاب، الوجيز اخلطاب)122(:
بنزوله  ورفع  اخلّط،  امي  السَّ اللَّفظ،  العايل  كتابك  املنزل  كالوحي  عّل  نزل 
حّظي املنحّط، وحّل عندي حمّل صحف مطّهرة، ُتؤخذ باليمني عن كراٍم بررة، 
رت به رسور َمن ُأعطي ُمناه،  ومأل صدري انرشاحًا، وأوسع قلبي ارتياحًا، ورُسِ
ال  وفريضًة  بأدائها،  ُأِخلُّ  ال  عندي رشيعًة  الوعد  كان  ومّلا  بُيمناه،  كتابه  وُأويت 
صفوًا،  بإنجاحه  ومرشبك  ُحلوًا،  بإنجازه  مذاقك  جعلُت  قضائها،  عن  َأِضّل 
وكيف ال ُأنجز الوعد، وال أيف بالعهد، وأنا الذي كنُت أتّضع يف ندائي، وأقول 
يف دعائي: الّلهّم ارزقني محدًا وشكرًا؛ فإّنه ال محد إاّل بفعال، وال شكر إاّل بامل، 

فأوِف بام وافاك ما عليك من الَدْين، وكن بذلك منرشح القلب قرير العني.

)14(

كِر: فَكَتَب يف اجلواِب ما ال نظرَي لُه يف باِب الشُّ
املرء جمبول بشكر النِّعم، بعد بّث الكرم، مفطور بإشاعة املحامد، بعد إذاعة 
العوائد، ملتزم بإدارة كأس التحميد، وإنارة رسح التمجيد، غّب اقتطاف ثمرة 
التنويل، واقتناص شوارد التكرمة والفعل اجلميل، متعّهد باقتداح زناد التعظيم، 
وإعالء أعالم التكريم، عند احتساء ُسالف العوارف، وارتضاع لبان العواطف؛ 
فإّن اإلنسان رهن اإلحسان، وكّل حّر رّق يف َجري هذا امليدان، قال اهلل تعاىل: 
سحابّية  كفٍّ  عن  صدرت  نعمة  سّيام  وال   ،)123(ْث َفَحدِّ ربَِّك  بنعمِة  ا  وأمَّ
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رر،  خاء، معنّية النّدى، كعبيَّة الُلهى، ختاهلا بحرًا يقذف بالدُّ العطاء، غاممّية السَّ
هر، وسيل إذا طمى، وغيث إذا مهى، تظّن أهّنا مدرار، جيري  وروض تنبت بالزَّ

منه أهنار وأمطار، تسيل منها عيون وبحار. 
كر صيد، واملحمدة للمكرمة عقال، يصّدها  وأيُم اهلل، إّن النِّعمة قيد، والشُّ
جتارة  والرّب  الفراق،  عن  يعوقه  ووتاق  اآلباق،  من  يمنعها  ورباق  الزوال،  عن 
والثناء نامؤه، واملعروف زرع والّدعاء جزاؤه، وأحسن اإلحسان، أن يقع مواقع 
ُأويل  وبلغ  اإلمالق،  وأصحاب  االستحقاق،  أرباب  إىل  ووصل  االستحسان، 

العلم والتُّقى، وذوي الفضل والنُّهى. 
ذراعي،  واّتساع  باعي،  وطول  بياين،  وذالقة  لساين،  طالقة  عىل  وإيّن  أال 
أْن  َاستطيع  ال  مدائحه،  جُلج  يف  أغوص  كّلام  الفائق،  والكالم  الرائق،  باللَّفظ 
َاستخرج درر فضائله، ومهام أجول يف ُحلية حمامده، ال أمتّكن أْن أحرز قصبات 
فلْم  التبيان أهزعًا،  املقال منزعًا، وال يف كنانة  ُأبِق يف قوس  ملْ  أيّن  فواضله، مع 
ي ُحنني، وعدُت أشأم من ذات  أهتِد إليه سبياًل، فرجعُت بخفَّ أجّدد لياًل، وملْ 

النِّحيني)124(. 
الكلم،  بروائق  األريب،  األديب  وأنطق  اخلطيب،  لسان  أطلق  والذي  أما 
وفوائق احلكم، أّنني أقرِصُ عن ذكر حماسن صفاته، وأتقاعس عن ثناء ذاته، وعّد 
مجيل أخالقه، ونرش جليل أعراقه، وإحصاء نوامي سجاياه، واستقصاء عوارفه 
أدناها خرط  فدون  أمتّكن قطف جناها،  أحوم حول محاها، ومل  فلن  وعطاياه، 
باملعسور،  امليسور ال يسقط  القياد، ولكّن  القتاد، وَمن رامها رام خطبًا صعب 
وما ال ُيدرك كلُّه ال ُيتك كلُّه، ومن فاته اللُّؤلؤ اجلامن، أتى باملرجان، وَمن أعوز 
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التِّرب، قنع بالّصفر، وَمن مل جيد املسك األذفر، ريَض بفتيت العوِد والَعنرب، ولوال 
كر عود، وال قام للحمد عمود، وكّل امرئ بام كسب رهني،  ذلك، ما اخّض للشُّ

وَمن مل يشكر النّاس مل يشكر اهلل تعاىل)125(.

)15(

وِمن كتاٍب له إلينا أرسله ِمَن البرصة يستعيد وديعَته:
وشهمهم املوايل  مـولـی  عـلی  سـالٌم 

األكــارِم نِـَجــار  ِمن  كـريـٍم  وخـري 
علی املاجِد البهلوِل ذي الباِع والنَّدی

األفاخِم نجِل  احلاجاِت  بني  ربيِع 
أّن  النبيل،  والّدعاء  اجلميل،  الثناء  وغّب  املفروض،  أداء  بعد  املعروض، 
حمّبكم املشوق، وداعيكم املدقوق، قد اعتته تباريح األشواق، وأصابته لواعج 
مغلوب،  والّصرب  غالب،  فالشوق  االشتياق،  وشّدة  الفراق،  داء  من  األتواق، 
والفؤاد  واغر،  والصدر  متعّذرة،  والّسلوة  متحّكمة،  والّصبابة  مغرم،  والقلب 
فيه  الذي  واالجتامع  داء،  كّل  ِمن  ِشفاء  هو  الذي  باللِّقاء  وكيف  بائر،  حائر 
إاّل  ليس  أم  مرتقب،  َأَمٌل  فيه  أم  مقتب،  أمد  له  وهل  الربحاء،  هذه  ِمن  ء  الرُبْ
الكمد،  ويضاعف  اجلََلد،  يشّف  الذي  والّلهف  اجلسد،  يضني  الذي  األسف 
وحيرق الكبد، ويدنف اخلََلد، واهلّم الذي يذري ماء اجلفون، ويفرق بني الرقاد 
العيش  وتنغيص  األرق،  هاد، ويوجب  السُّ بالرقاد، وجيلب  ويذهب  والعيون، 
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واحلنق، وهجوم جيش اهلموم، وتبييت عساكر الغموم. 
الظامية،  القلوب  رشيعة  هي  التي  امية،  السَّ حضتك  من  ى  فأترجَّ وبعُد، 
رسائل  من  البعاد،  حان  حني  أودعتكموها  التي  املنشئات  أجزاء  إيّل  ترسلوا 
نزهة خاطري يف  فإهّنا  بالُعذر،  تتمّسكوا  َعّباد، وأْن ال  ابن  القابوس وصاحب 

الم. فر، وقّرة ناظري يف احلض، والسَّ السَّ

)16(

فكتبُت إليه يف اجلواِب هذا الكتاب البليغ اخلطاب:
سالٌم كعرِف املسِك فاٍش)126( ونارٌش

وزاهُر زاٍه  باألشواِق  وِض  وكـالـرَّ
حارٌض القلِب  ويف  عنّي  غائٍب  علی 

حارِضُ وهَو  غائٍب  ِمْن  فاْعجبوا  أاَل 
اجلوهر  عّلة  والفروض،  الّسنن  عقيب  املفروض،  الّدعاء  غّب  املعروض، 
اإلبداع،  فلك  قمر  الورد،  عارُض)127(  أنفاسه  بطيب  خ  َتَضمَّ ومن  الفرد، 
وشمس املعايل املستطيل الشعاع، أّنه قد وصل كتابك الذي هو حلّلة الفصاحة 
طراز، وإلی حقيقة البالغة جماز، إيّل، وقَشَع بنسائم معانيه ُمْزَن)128( احُلْزن َعنّي 
، فيا له من كتاٍب حكی أحلاَن  واهنلَّ من جواهر مبانيه عوارُض)129( احلسن َعَلّ
إسحاق، فَهيَّج منّي األشواَق، وشَكی عن أحزان الفراق، فأّجج نرياَن األتواق، 
إليه  الطرياَن  لو أعارين جناَحه الْختُت  الطري)130(،  العائذاُت ]من[  املؤمن  فَو 
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علی الَسرْي، لكن ما احليلة، ليس يل إلی ذلك وسيلة، فكأّنا ُخِلْقنا للنََوی)131(، 
ل  ُيَبدِّ َمّر العيّش وَكّر اآلصال، أن  َنَوی، فنسأل اهلل علی  ُيْدِرك املرء كلَّ ما  وال 

ليايل الفراق بأّيام الوصال. 
التي فاقت  الطواويس، واألجزاء،  التي ال تقاس بأجنحة  الكراريُس،  وأّما 
اجلوزاء، فقد أرسلُتها إليك، أسبل اهلل ظّل كرامته عليك، بعد ما اقتبسُت منها 
َلنْي أجادا وأفادا، وَمَلكا  نورًا، وارتشفُت منها رشابًا طهورًا، فلّله َدّرمها من ُمتسِّ

الم. من النظم والنثر قيادًا، والسَّ
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واأّم� مرا�صالته الف�ر�صّية ف�ثنت�ن، وهم�:

)17(

رقعه  ای است كه به يكی از اعيان برصه نوشته است:
به عرض می رساند نامه حمبت عاّلمه، كه به خاِمه موّدت ختامه، نگاشته 
وارسال داشته واصل، وچون حاكی از ابتهاج مزاج وّهاج است، كامل هبجت 

حاصل شد.
ِگله نموده بوديد كه دو سه ماه است مراسله داعی به آن مطاعی نرسيده. 
چه كنم غمی در دل هنفته دارم، ودلی از هم آشفته، هر چه پريشان سازمش 

جمموع تر گردد وچندان كه پنهان دارمش، ظاهرتر شود.
شود چون  پنهان  پنبه  اندر  آتش 

شود افزون  پوشيش،  افزون  چه  هر 
چه  نوافل،  ترک  وهم  نموده ام  حمافل  ترک  هم  وهّم،  غم  اين  واسطه  وبه 

جای حترير رسائل، وتقرير مسائل. 
ترك  اهتّم  إذا    الكاظم  »إّن  منّا:  عّدة  عن  أسباط  بن  عّل  رواية  ويف 

النّافلة«)132(.
ضا  مثلها: »إذا اغتّم«)133(. ر بن َخاّلد، عن الرِّ وعن ُمعمَّ

كرى.  كرى)135( تذكرٌة مَلن ينتفُع بالذِّ ويف القواننِي)134( والذِّ
ما ترمجُتُه:
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كتَبه إىل أحِد أعالِم البرصة.
اختتمه،  موّدته  بقلم  وهو  العاّلمة،  حمّبة  كتاب  وصل  أن  عليك،  معروٌض 

وكتابه حاٍك عن ابتهاج مزاجه الوّهاج، وحصل منه يل كامل البهجة.
الداعي خالل فتة  أّنه ما وصلت إىل جنابك مراسلة ِمن هذا  ِمن  شكوَت 
منغمر  ضمريي  حيث  االعتذار  مقام  يف  أقول  أْن  عساي  ماذا  وأنا  طويلة، 

بالغموم، وقلبي منكرس باهلموم، كّلام أفارقها تعود، وحيثام أضمرها تظهر. 
شود چون  پنهان  پنبه  اندر  هر چه افزون پوشيش، افزون شودآتش 

النفس عن  املحافل، وأمسكت  الغّم واهلّم تركت احلضور يف  وبسبب هذا 
ر املسائل.  سائل، وأقرِّ ر الرَّ اإلتيان بالنوافل، فضاًل عن ] أْن[ أحرِّ

ترَك   ، اهتمَّ إذا    الكاظَم  »إنَّ  منّا:  عّدٍة  عن  أسباط  بن  عّل  رواية  ويف 
النَّافلة«.

.» ضا  مثلها: »إذا اغتمَّ ر بن َخاّلد، عن الرِّ وعن ُمعمَّ
كرى. كرى تذكرٌة مَلن ينتفُع بالذِّ ويف القواننِي والذِّ

)18(

به عبَّاس ُقل خان كار پرداز برصه نوشته شد:
مالئک  عتبات  زيارت  به  مُهايون  موكب  كه  سالی  از  مريساند،  عرض  به 
مطاف ُمرّشف شده، از مالقات ومقاالت رس كار مأيوس، وختم مواالت در 
دل مغروس، در اين مدت از ناله وزاری به درگاه باری آبياری كه شايد به قرب 
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جواری هبره مند شوم كه بشارت قدوم رس كار را به برصه شنيدم. 
سالمت  وبه  ميمون،  رعايا  كاّفه ی  بر  مورود  ميمنت  ورود  كه  است  اميد 
وپريشانی  زائل،  واهوال  شدائد  ونگاهبانی  توّجهات  از  مقرون،  واستقامت 
وافرسدگی  مرفوع،  رعايا  ودملردگی  پژمردگی  آيد؛  آيل  اعتدال  به  احوال 
دعاگويی  باعث  باملالزمة  مقهور ومقموع،  ودشمنان  مدفوع،  برايا  وآزردگی 

روحانيان وسعادت طينتان شده، منشأ نيكنامی دنيا ورستگاری عقبی بود. 
اگر چه در عراق برصه، ودر حجاز خيرب، ودر ايران گيالن، مشهور به تب، 
طريف  ادعّيه ی  از  اهلل  شاء  إن  ولی  است،  شب  چون  سه  هر  در  غريب  وروز 
النهار، حمّبت شعار، در جوار حضت جوادين وحرم حمتم كاظمني ÷ از تب 

حمفوظ، وروز وشب حمظوظ، به عينات رب ملحوظ خواهند بود.
ما ترمجُتُه:

كتَب إىل عّباس ُقل خان قنصول البرصة:
معروٌض عليكم، يف الّسنة التي ترّشفتم وموكبكم إىل العتبات العاليات التي 
بذر  وغرست  عاتقها،  عىل  واملالقاة  املراودة  حبل  ألقيت  املالئكة،  مطاف  هي 
املوّدة يف قلبي، وأخذت بالبكاء والنحيب لرّب العاملني من التقصري طالبًا الزلفى 

ُت بقدومكم إىل البرصة. يف جواره، وحينام أنا مشغول بأحوايل؛ إذ ُبرشِّ
مقرونة،  المة واالستقامة  وبالسَّ ميمونة،  للجميع  زيارتكم  تكوَن  أْن  أرجو 
تصبح  لة حّتى  متبدِّ الفرح  إىل  أحوالكم  ر  وتكدُّ واهلول مصونة،  دائد  الشَّ وِمَن 
بقدومكم  الربايا  عن  والكدر  امللل  وثقل  ة،  مرجوَّ يأسها  بعد  رعّيتكم  قلوب 
وحانّيني،  والرُّ عداء  السُّ بدعوى  مزفوفة  مقهورة  مقمعة  وأعدائكم  مدفوعة، 
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ُتفلح هبا يف الّدنيا بتحسينكم وشكركم، ويف األخرى بُحسِن عاقبتكم.
خونة يف برصة العراق وخيرب احلجاز وجيالن إيران،  وإْن شاَع املرض والسُّ
عاء لكم طريف اللَّيل والنّهار يف  حّتى أظلَم هناُرها، إاّل أيّن لسُت بغافٍل عن الدُّ
جوار اجلوادين والكاظمني، فيحرسكم بعينه التي ال تنام، وحيفظكم من كّل 

سوء -ال سّيام الّسخونة- ما قاَم اللَّيل والنّهار.
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الهوام�ُص

1- الذريعة: 138/5؛ و25/11. 
2- عجائب األرسار: ص1. 

3- معجم املؤلِّفني: 268/10. 
يعة: 33/17 34، الرقم: 184.  4- الذريعة إىل تصانيف الشِّ

ريازّي اجلهرمّي، احلائرّي املسكن، الّشهري  5- هو جعفر ابن احلاّج أيب القاسم الواعظ الشِّ
فاته: قبسات األحزان ومجرات األشجان، فرغ  بمريزا آقا، ونقش خامته: )املذنب آقا(، من مؤلَّ

منه يف ثالث رجب يف 1275هـ.
اللُّغة:  مجهرة  فيفيض.  فيها  ما  يعلو  حّتى  َغَلْت  أي:  ريز«.  »لب  )أ(:  هامش  يف   -6

.788/2
7- إىل هنا ورد يف )أ(. 

8- أنوار البدرين يف تراجم علامء القطيف واألحساء والبحرين: ص239 - 240. 
يعة: 201/10.  9- أعيان الشِّ

10- أدب الطف: 251/8 - 255.
ين يف أعيان األحساء والقطيف والبحرين: 337/3.  رَّ 11- منتظم الدُّ

ّيد  السَّ الرّشيف، وهي حجرة  الّصحن احليدرّي  الّساباط يف  ُدفن يف إحدى غرف   -12
حمّمد خليفة. 

يعة: 289/3.  ريعة إىل تصانيف الشِّ 13- الذَّ
14- مل أجد ترمجة له يف الكتب. 

يعة: 93/5.  15- ُينظر: أعيان الشِّ
16- البيت أليب يزيد طيفور بن عيسى البسطامّي. روي أّن حييى بن معاذ الرازّي كتب 
أبو يزيد: غريك  إليه  إىل ]أبو[ يزيد: أيّن سكرت من كثرة ما رشبت من كأس حمّبته. فكتب 
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رشب بحور السموات واألرض وما روي بعد، ولسانه خارج، وهو يقول: هل من مزيد؟ 
وأنشد:

يقول: ذكرت ريّب وهل أنسى فأذكر من نسيت؟عجبت ملن 
رويترشبت احلّب، كأسًا بعد كأس وما  الرشاب،  نفد  فام 

طبقات األولياء: 402/1.
17- يف هامش )أ(: »حاتِم الطائّي بكرس التاء، وخاتم به وبالفتح«. 

العرب  من  الشاعر  كان   :]13/2[ البيان  يف  اجلاحظ  »قال  ب(:  )أ،  هامش  يف   -18
احلَْولّيات واملنّقحات واملحكامت ليصرب  القصائد  تلك  القصيدة احلول ويسّمون  يمكث يف 
الفحل  أّوهلم:  طبقات:  أربع  عندهم  والشعراء  قال:  مفلقًا.  وشاعرًا  خنذيذًا  فحاًل  قائلها 
وقيل:  الشعرور،  ودونه  فقط،  الشاعر  ودونه  املفلق،  الشاعر  ودونه  التاّم،  وهو  اخلنذيذ، 

طبقات الشعراء ثالثة، شاعر، وشويعر، وشعرور«. )منه(
19- يف هامش )ب(: »ويف حياة احليوان ]150/1[ يف لفظ اإلَوّز عند القول يف اخللفاء، 

وأّن كّل سادس خملوعًا:
بن  إسامعيل  بن  حمّمد  بن  ميمون  ابن  القّداح  اهلل  عبد  بن  أمحد  بن  حمّمد  بن  احلسني  إّن 
جعفر الصادق  قدم إىل َسْلِمَية، قبل وفاته، وكان له هبا ودائع وأموال، من ودائع جّده 
عبد اهلل القّداح، فاّتفق أّنه جرى بحضته ذكر النساء، فوصفوا له امرأة يودّي حّداد، مات 
عنها زوجها، وهي يف غاية احلسن واجلامل، وله منها ولد يامثلها يف اجلامل، فتزّوجها وأحّبها 
ومّهة  عظيمة  نفس  له  وصارت  العلم،  فتعّلم  فعّلمه  ولدها  وأحّب  منه،  موضعها  وحسن 
أّنه الويّص، وصاحب األمر، والدعاة باليمن واملغرب يكاتبونه  كبرية، وكان احلسني يّدعي 
أّول من  املهدّي  اهلل  احلّداد، وهو عبيد  اليهودّي  ابن  إىل  له ولد، فعهد  ويراسلونه، ومل يكن 
ملك من العبيدَيني. ونسبهم إليه، وعرفه أرسار الدعوة من قول وفعل وأمر الّدعاة، وأعطاه 
األموال والعالمات، وأمر أصحابه بطاعته وخدمته، وقال: إّنه اإلمام والويّص، وزّوجه بابنة 
عّمه، فوضع حينئٍذ املهدّي لنفسه نسبًا: وهو عبيد اهلل بن احلسني بن عّل بن حمّمد بن موسى 

 .» ابن جعفر الّصادق
20- يف هامش )أ(: »القوايف«. )بدل( 

21- يف هامش )أ(: »أي كثريها«. هتذيب اللُّغة: 180/15. 
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22- يف هامش )أ(: »َغْمر الرداء، أي: كثري املعروف واسعه«. هتذيب الّلغة: 126/8.
23- يف هامش )أ(: »بالضّم السّيد الشجاع«. املحيط يف الّلغة: 315/2.

األعظم:  واملحيط  املحكم  سخّي«.  أي:  اليَدْين،  َسْبط  »رجل  )أ(:  هامش  يف   -24
.439/8

راّد  والشمس  قوله:  حّد  علی  لألصائل  شمس  به  املشّبه  »جعل  )أ(:  هامش  يف   -25
الضحی كالشمس يف الَطَفل، وهو بالتحريك بعد العرص«.

26- يف هامش )أ(: »الَسْيب: العطاء والُعْرف«. املحكم واملحيط األعظم: 587/8. 
27- يف هامش )أ(: »مجع الَرْبَوة، هي املكان املرتفع«. شمس العلوم: 2372/4.

املغرب:  الَسْيل«.  معظم  والُعباب:  به.  رمی  فيه:  من  املاء  »مّج  )أ(:  هامش  يف   -28
258/2، هتذيب اللغة 1: 87.

الَقطر،  الَضخم  الشديد  للَمطر  قيل  األزهرّي:  قال  املطر«.  »هو  )أ(:  هامش  يف   -29
الغليظ العظيم: الوابل. هتذيب اللُّغة: 278/15.

30- يف هامش )أ(: »املنهل: املرشب«. املحكم واملحيط األعظم: 319/4. 
31- يف هامش )أ(: »هي الِعّي«. الّصحاح: 2245/6.

ُعْذرها«.  أبو  وُمفَتّضها:  اجلارية.  افتضاض  ـ:  بالضّم   - »العذر  )أ(:  هامش  يف   -32
القاموس املحيط: 162/2.

األعظم:  واملحيط  املحكم  َأَحّده«.  أي  َشَحَذه،  السيَف:  »َهنََّد  )أ(:  هامش  يف   -33
.263/4

34- يف هامش )أ(: »َقنًا ذابٌِل: دقيق الِصُق الِلْيط«. املحكم واملحيط األعظم: 72/10.

35- يف هامش )أ(: »مجع اخَلميلة، وهي األرض املكِرمة للنَبات«. تاج العروس: 74/1.
36- يف هامش )أ(: »املحبوس«. شمس العلوم: 4798/7. 

37- يف هامش )أ(: »اخَلَبب: الرسعة، وَخبَّ يف األمر من باب طلب: أرسع، ]املصباح 
املنري: 162/2[. 

والَوْخد للبعري: اإلرساع، القاموس املحيط: ]ص1: 477[«. 
38- يف هامش )أ(: »قوله: )إرشاق الذكاء( غلط، قال اجلوهرّي: ُذكاء - بالضّم -: غري 

مرصوف، اسٌم للشمس معرفة ال تدخله األلف والالم«. الّصحاح: 2346/6.
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39- يف هامش )أ(: »عظام اأُلمور«. القاموس املحيط: 588/3.
40- يف هامش )أ(: »اخَلِصْيب«. مجهرة الّلغة: 773/2.

41- يف هامش )أ(: »الـَمْحل: اجَلْدب، وانقطاع املطر، وزماٌن ومكاٌن ماِحل، القاموس 
املحيط: ]614/3[«.

42- يف هامش )أ(: »يقال: َسّح املاء َسّحًا من باب قتل: إذا سال من فوق إلی أسفل. 
والُلهی مجع الُلهَوة، وهي العطّية أو أفضل العطايا وأْجَزهلا، القاموس املحيط: ]445/4[«. 

43- يف هامش )أ(: »الِدْيمة: مطٌر يدوم، القاموس املحيط: ]63/4[«.
املحيط:  القاموس  حزن،  يف  وأوقعه  وغلبه،  َفَهَره  »أشجاه:  )أ(:  هامش  يف   -44

.»]386/4[
45- يف هامش )أ(: »مجع املِْرجل - كِمنرَب-، وهو الِقْدُر من احلجارة«. املحكم واملحيط 

األعظم: 384/7.
46- يف هامش )أ(: »مجع الِغْطريف، وهو السّيد الرشيف والسخّي، القاموس املحيط: 

.»]244/3[
47- يف هامش )أ(: »رَساة: مجع الرَسّي، وهو مجٌع عزيٌز أن جيمع فعيل علی َفَعَلة، وال 

ُيْعرف غريه، الّصحاح: ]2375/6[«.
48- يف هامش )أ(: »هو األصل«. مجهرة اللغة  1: 385.

خيلهام  إلی  إبلهام  عن  الفريقان  َينِزَل  أن   :- بالكرس   - »النزال  )أ(:  هامش  يف   -49
فيتضاربوا، القاموس املحيط: ]624/3[«.

50- يف هامش )أ(: »احلّق واحُلرمة«. املحكم واملحيط األعظم: 58/10. 
51- يف هامش )أ(: »منزل«. هتذيب اللُّغة: 175/8.

52- يف هامش )أ(: »العايف: كّل طالب فضل أو رزٍق، كالـُمْعَتفي، ]القاموس املحيط: 
 .]411/4

وامُلْجَتِدي: طالب اجلدوی، أي العطّية، ]القاموس املحيط: 336/4[«. 
53- يف هامش )أ(: »أي خيرق«.

املحيط:  القاموس  ُغْدوًة،  َتنَْشأ  حابة  السَّ وهي  الغادية،  »مجع  )أ(:  هامش  يف   -54
.»]417/4[
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55- يف هامش )أ(: »الفرس: مشتقٌّ من االفتاس؛ ألهّنا تفتس األرض برسعة مشيها، 
وراكب الفرس فارٌس، ]جممع البحرين: 92/4[«. )منه( 

56- يف هامش )أ(: »مجع النَْصل، وهو حديدة السهم«. القاموس املحيط: 3:/625.
57- . البيت معنًى ومجلة من ألفاظه للمتنبِّي، قال:

زمانه األخرَي  كنُت  وإن  األوائُلوإينِّ  تستطْعه  مل  باَم  آلٍت 
كان صارمًا؛ وكذلك  إذا  َعْضٌب،  دريد: سيٌف  ابن  قال  )أ(: »سيف«.  58- يف هامش 

لساٌن َعْضٌب، إذا كان خطيبًا بليغًا. مجهرة اللُّغة: 354/1.
حاح: ]815/2[«. 59- يف هامش )أ(: »َأْمَرْرُت احلبَل: َفَتْلَته َفْتاًل شديدًا، الصِّ

60- يف هامش )أ(: »اخلاُل: سحاب ال خُيِلف مطَره، القاموس املحيط: ]510/3[«.
61- سورة البقرة: 177. 

62- ديوان اإلمام عّل : ص134.
حاح: ]122/1[«. 63- يف هامش )أ(: »الربق: اخُلّلب الذي ال غيث فيه كأّنه خادع، الصِّ
64- يف هامش )أ(: »نضب املاُء: غار وذهب يف األرض«. ُينظر: مجهرة الّلغة: 1067/2.

65- يف هامش )أ(: »بعيد«. هتذيب الّلغة: 88/2.
66- يف هامش )أ(: »غايته«. لسان العرب: 143/15.

67- يف هامش )أ(: »دراهم زيف: رديء«. املغرب: 377/1. 
68- يف هامش )أ(: »مجع الَوْغد، وهو الَرْذل الدين«. املصباح املنري: 666/2.

واملحيط  املحكم  ّيد«.  السَّ وهو  خري،  لكّل  اجلامع  الُبْهلول،  »مجع  )أ(:  هامش  يف   -69
األعظم: 327/4.

70- يف هامش )أ(: »أي حّقه وحرمته«. املحكم واملحيط األعظم: 58/10.
71- يف هامش )أ(: »أْرَخى«. مجهرة اللُّغة: 647/2.

72- يف هامش )أ(: »ككتاب: ما يلزمك حفظه ومحايته«. القاموس املحيط: 95/2.
حاح: 1060/3. 73- يف هامش )أ(: »رجع«. الصِّ

74- يف هامش )أ(: »َسفَّ الدواء سفوفًا: َقَمَحه«. مجهرة اللُّغة: 134/1.
75- يف هامش )أ(: »َحَرَمه اليشء وأحرمه: منعه«. املحكم واملحيط األعظم: 329/3.

الرجل  ِعذار  أّن  كام  اللجام،  من  وجهها  الذي علی  الداّبة  »ِعذار  )أ(:  هامش  76- يف 
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شعره النابت يف موضع الِعذار، ويقال: العذار للَرَسن أيضًا، ]لسان العرب: 550/4[.
واخللع: هو العزل، ]الّصحاح: 1205/3[.

حاح: ]739/2[: ويقال للُمنْهمك  والطالق: أي هو مطلق العنان يف التغافل، قال يف الصِّ
يف الَغّي: َخَلَع ِعذاَره، جممع البحرين: ]398/3[«.

77- يف هامش )أ(: »أي التغافل«. شمس العلوم: 8:/4904. 
78- يف هامش )أ(: »مصدر عاهده«.

79- يف هامش )أ(: »املِكواة«. هتذيب اللُّغة: 77/13. 
80- يف هامش )أ(: »إّما بالكرس وهو ما يتطاير من النّار، أو بالفتح وهو مصدر رَشَّ من 

حاح: 695/2[«. )منه( الرّش: نقيض اخلري، ]الصِّ
وُحْزٍن  همٍّ  عىل  ِريَقه  َيْبَتِلَع  َأن  وهو   ، َيْكرِسُ َكرَسَ  مثال  ِرُض  جَيْ بِريِقه  َجَرَض  يقال   -81

باجَلْهد. الصحاح: اجلوهرّي ماّدة )جرض(.
82- البيت أليب عيينة املهلبّي. ُينظر: الّلطف واللَّطائف: 17/1. 

83- البيت للخريمّي. ُينظر: رشح ديوان املتنّبّي )للواحدّي(: 37/1.
استعجم،  ما  معجم  ولُينظر:   .268/2 األمثال:  جممع  ُينظر:  لألشجعّي.  البيت   -84

للبكرّي.
85- يضب عند التّدد يف األمر. زهر األكم يف األمثال واحلكم: 34/3. 

86- البيت لكعب بن زهري. ُينظر: املصون يف األدب: ص202.
87- يف هامش )ب(: »الطاوس: طائر معروف، تصغريه: ُطَوْيس بعد حذف الزوائد، 

قال يف وصفه: 
رئيسسبحان َمْن ِمْن َخْلِقه الطاوس أشكاله  عىل  طري 
عــــروس نــقــشه  يف  فلوسكــأنـّـه  بت  ركَّ منه  الريش  يف 
شـمــوٌس داراتِه  يف  مغروسُتـْشـِرق  شجر  منه  الرأس  يف 
َيـِمــيـــُس بـنـفـَسـٌج  ]أو هـو زهــر حـرم يـبـيس[«.كـــأنــه 

حياة احليوان الكربى: 121/2 - 122. 
88- يف هامش )ب(: »احلرباء: دويبة تستقبل الشمس وتدور معها كيفام دارت وتتلّون 
كّل جهة من  إىل  تدور  عيناها  وما شاءت  وخضة  وصفرة  محرة  خمتلفة  ألوانًا  الشمس  بحّر 

اجلهات«. حياة احليوان الكربى: 329/1. 
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89- يف هامش )ب(: »لئن كان بدء الّصرب مّرًا مذاقه فقْد ُيَتنى ِمن بعِده َّ احُللُو«.
البيت ملحمود بن سلامن بن فهد احللبّي )ت725هـ(. فوات الوفيات: 476/2. 

90- بيت شعر، منسوب إىل حمرز بن علقمة.
91- من قوله: »ويبلغ الروح إىل الّتاقي« إىل هنا مل يررد يف )أ(. 

92- يف هامش )أ(: »أی جاء لكونك مطيعًا لِـ)ال(«.
93- أنشده ابن األعرايب. جممع األمثال: 103/1. 

واألعالم:  املشاهري  ووفيات  اإلسالم  تاريخ  ُينظر:  يوسف.  بن  ألمحد  البيت   -94
.46/15

95- األبيات للمثّقب العبدّي. احلامسة البرصّية: 15/2.
املحيط:  القاموس  للعروس،  والُستور  بالثياب  ُيزّين  »موضع  )أ(:  هامش  يف   -96

.»]486/3[
97- يف هامش )أ(: »أسعف حاجته، أي: قضاها«. الّصحاح: 1374/4.

98- يف هامش )أ(: »األفانني: األساليب املختلفة«. الّصحاح: 2177/6. 
99- يف هامش )أ(: »ليس ما تضّمنها كتابك من القّوة ما يقتيض إالّ يكون قائله مسلاًم«.

100- يف هامش )أ(: »أي: مل تصدر تلك األفانني عن مسلم، قال أبو عمرو: ليس املعنی 
بقوله وادخلوا يف السلم كاّفة الصلح، بل اإلسالم ال غري«. )منه(

101- يف هامش )أ(: »واحدة اأُلسطورة، أي: األباطيل«. هتذيب اللُّغة: 230/12.
ويف هامش آخر: »ما صدر هذا الكالم الفاسد عن عامل والعاقل«.

102- يف هامش )أ(: »حوك الكالم: صوغه ونظمه«.
103- يف هامش )أ(: »عقل«.

ـ: مجع داهس، وبفتحها مفرد، وهو  الدال  هاس بكرس  »الدِّ 104- يف هامش )أ، ب(: 
املكان الذي ال يبلغ أن يكون رماًل، وليس هو بتاب وال طني«. هتذيب اللُّغة: 73/6.

يامس: احلفري املظلم حتت األرض، ]ُينظر: هتذيب اللُّغة:  105- يف هامش )أ، ب(: »الدِّ
264/12[، أي: أنت يف كتابك كاخلائض يف تلك األرض الرخوة يقوم ويقع وال يتخّلص، 

وكاخلابط يف الّليل املظلم يعرش وينهض وال يتدي الطريق«. 
حاح: 137/1. 106- يف هامش )أ، ب(: »املرقبة: املوضع العايل«. ُينظر: الصِّ
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ِد بِن عبِد الوّهاِب الهَمذاينِّ )ت1305هـ( مَع بع�ِض اأعالِم الب�صرِة مرا�صالُت العاّلمِة املريزا حممَّ

107- يف هامش )أ، ب(: »األعالم مجع علم، وهو ما يتدي به يف الطرقات من املنار، 
أي: طلبت ما ال تناله يدك وببعد علی من يطلبه وليس فيه أعالم هتدي إلی سلوك طريقها«. 

)منه(
لة، أي: مجعتها من كالم النّاس«.  108- يف هامش )أ، ب(: »ُمَوصَّ

109- يف هامش )أ، ب(: »ناحية«. مجهرة اللُّغة: 229/1.
110- يف هامش )أ، ب(: »خلط«. املحيط يف اللُّغة: 394/7.

111- يف هامش )أ(: »أي: جانبيه ينظر تارًة هكذا، وتارًة هكذا، ينظر لنفسه ويستحسن 
هيأته ولبسته وينظر هل عنده نقص يف ذلك أوعيب؟ فيستدرك بإزالته كام يفعل أرباب الزهو 

من يدعي لنفسه احلسن واملالحة«. )منه( الغارات: 898/2. 
112- يف هامش )أ(: »يمشی اخُلَيالء«. أساس البالغة: ص180.

ين َمن خلَط، أو خبَط. 113- أصلها كلمة ألمري املؤمنني عليه الّسالم: ليس طالُب الدِّ
114- اقتباس من قوله تعالی: ذلَِك َوْعٌد َغرْيُ َمْكُذوب. سورة هود: 65.

مواعيد  الوعد:  ُخْلف  يف  أمثاهلم  من  الكلبّي:  ابن  عن  عبيد  أبو  األزهرّي:  قال   -115
عرقوب. قال: وسمعت أيب خيرب بحديثه: أّنه كان رجاًل من العامليق يقال له: عرقوب، فأتاه 
أخ له يسأله شيئًا، فقال له عرقوب: إذا أطلعت النخلة فلك َطْلعها. فلاّم أطلعت أتاه للِعَدة 
فقال له: دعها حّتى تصري َبَلحًا، فلامَّ أبلحت قال: دعها حّتى تصري َزْهوًا، ثّم حّتى تصري ُرَطبًا 
ها ومل يعط أخاه منه شيئًا. فصار مثاًل يف  ثّم مَتْرًا، فلاّم َأمْتَرت َعَمد إليها عرقوب من الليل فجدَّ

اخلُْلف. وفيه يقول األشجعّي:
ِبَوَعْدَت وكان اخُلْلُف منك َسِجيَّة بَيرْتَ أخاه  ُعرقوٍب  مواعيَد 

هتذيب اللُّغة: 186/3. 
116- ديوان اإلمام علـّي : ص134. 

 .َد لُِسنَِّة اهللِ َتْبدياًل 117- اقتباس من قوله تعالی: ُسنََّة اهللِ الَّتي َقْد َخَلْت ِمْن َقْبُل َوَلْن جَتِ
سورة الفتح: 23. 

لُِسنَّتِنا  ُد  جَتِ َوال  ُرُسلِنا  ِمْن  َقْبَلَك  َأْرَسْلنا  َقْد  َمْن  ُسنََّة  تعالی:  قوله  من  اقتباس   -118
وياًل. سورة اإلرساء: 77.  حَتْ

119- سورة يونس: 107. 
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120- البيت للمعلوط الّسعدّي. مجهرة األمثال: 280/2. 
121- األبيات لدعبل اخلزاعّي. ديوانه: 154، باختالٍف كثري. 

122- يف )ب(: »فكتبت إليه يف اجلواب هذه الُغرر، وأرسلُت إليه ما َيكفيه يف الّسفر«. 
123- . من سورة الضحى: اآلية )11(.

124- يف األصل هو مثٌل، عبارته: )أشغُل من ذات النِّحينِي(، ولتفصيله، فلرُياجع جممع 
ات بن جبري  من، ساورها خوَّ األمثال للميدايّن، وهو يف امراة من بني تيم ابن ثعلبة، تبيع السَّ

األنصارّي، فشغل كلتا يديا بالنِّحي، وقىض مأربه، وهرب.
125- من قوله: »فَكَتَب يف اجلواب ما ال نظري له يف باب الّشكر« إىل هنا مل يررد يف )أ(.

126- يف هامش )أ(: »ناٍش«. 
127- يف هامش )أ(: »العارض من الوجه ما يبدو عند الضحك«. القاموس املحيط: 

.511/2
ويف هامش )أ، ب(: »رخسار«.

128- يف هامش )أ(: »ابر«. أي: الّسحاب، املحيط يف اللُّغة:  69/9.
129- يف هامش )أ(: »مجع عارض، وهو الغامم«. مجهرة اللُّغة: 748/2.

130- يف هامش )أ، ب(: 
ركباُن مّكة ]بني الغيل والّسند[»واملؤمن العائذات الطري يمسُحها

 املؤمن اسم اهلل تعالی والطري بدل من العائذات، أي: العائذات بالبيت، وضمري )أعارين( 
يرجع إلی الطري«. )منه(

البيت للنابغة الذبيانـّي، ُينظر: خزانة األدب: 71/5.
131- يف اهلامش: »مقتطف من قوله: 

وكأّنام للنَّوی  خلقنا  عا«.كأّنا  حراٌم علی األّيام أْن نتجمَّ
الضحى،  وصالة  وقضائها  وتأخريها  النوافل  تقديم  454/3/باب  الكايف:   -132

ح15. 
133- هتذيب األحكام: 11/2/باب املسنون من الّصلوات، ح 23. 

134- القوانني املحكمة: 235/1. 
يعة: 313/2.  يعة يف أحكام الرشَّ 135- ذكرى الشِّ
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امل�صادُر واملراجُع

- القرآُن الكريُم.

اأّواًل: املخطوط�ت.
1- عجائب األرسار: اهلمذايّن، حمّمد بن عبد الوّهاب )ت 1305#(، حمفوظة يف مكتبة 

اإلمام احلكيم العاّمة، الرقم: )756(. 

ث�ني�ً: الكتب املطبوعة.

)أ(
ّيد جواد )ت 1410#(، نرش: دار املرتىض، بريوت، ط1،  السَّ الشرّب،   : 2- أدُب الطفِّ

.#1409
3- أساس البالغة: الزخمرشّي، حممود بن عمر )ت 538#(، نرش: دار صادر، بريوت، 

ط1، 1979م.
ّيد حمسن بن عبد الكريم، العامّل )ت1371#(، حتقيق:  يعة: األمني، السَّ 4- أعيان الشِّ

حسن األمني، نشـر: دار التعارف للمطبوعات، بريوت، )د.ت(.
5- أنوار البدرين: البحرايّن، عّل بن حسن )ت 1340#(، تصحيح: الطبيّس، حمّمد عّل 

ّيد املرعيّش، قم املقّدسة، ط 1، #1407. ابن حمّمد رضا، نرش: مكتبة آية السَّ

)ب(
6- البيان والتبيني: اجلاحظ، أبو عثامن، عمرو بن بحر بن حمبوب )ت255#(، حتقيق: 

املحامي فوزي عطوي، نرش: دار صعب، بريوت، ط 1، 1968م. 
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)ت(
احلسينّي  مرتىض  حمّمد  الّسّيد  الزبيدّي،  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج   -7

)1205#(، حتقيق: عّل شريّي، نرش: دار الفكر، بريوت، ط 1، #1414.
8- تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم: الذهبّي، حمّمد بن أمحد بن عثامن بن قايامز 
ط2،  بريوت،  العريّب،  الكتاب  دار  نرش:  التدمرّي،  الّسالم  عبد  عمر  حتقيق:   ،)#748 )ت 

.#1413
9- هتذيب األحكام: شيخ الطائفة، أبو جعفر، حمّمد بن احلسن الطويّس )ت #460(، 
ّيد حسن املوسوّي، نرش: دار الكتب اإلسالمّية، طهران، ط3،  حتقيق وتعليق: اخلرسان، السَّ

1364ش. 
اث العريّب،  10- هتذيب اللُّغة: األزهرّي، حمّمد بن أمحد )ت 370#(، نرش: دار إحياء التُّ

بريوت، ط1، #1421.

)ج(
الفضل  أبو  حمّمد  حتقيق:   ،)#395 )ت  هالل  أبو  العسكرّي،  األمثال:  مجهرة   -11

إبراهيم/عبد املجيد قطامش، نرش: دار اجليل، بريوت، ط2، #1384. 
12- مجهرة اللُّغة: ابن دريد، حمّمد بن حسن )ت321#(، حتقيق: بعلبكّي، رمزي منري، 

نرش: دار العلم للماليني، بريوت، ط 1، 1988م. 

)ح(
حتقيق  )ت#659(،  البرصّي  احلسن  بن  عّل  ين،  الدِّ صدر  البرصّية:  احلامسة   -13

ين أمحد، نرش: عامل الكتب، بريوت، #1403. ومراجعة: خمتار الدِّ
ين )ت808#(، نرش: دار الكتب العلمّية،  مريّي، كامل الدِّ 14- حياة احليوان الكربى: الدَّ

لبنان، ط2، #1424.

)خ(
15- خزانة األدب لّب لباب لسان العرب: البغدادّي، عبد القادر بن عمر )ت#1030(، 
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الم حمّمد هارون، نرش: مكتبة اخلانجّي، القاهرة، ط3، 1989م. حتقيق ورشح: عبد السَّ

)د(
16- ديوان أمري املؤمنني عّل بن أيب طالب : ترمجة: مصطفى الزمايّن، نرش: منشورات 

پيام اسالم، قم املقّدسة، 1368 ش.

)ذ(
يعة: الطهرايّن، الشيخ آقا بزرگ )ت1389#(، نرش: دار  ريعة إىل تصانيف الشِّ 17- الذَّ

األضواء، بريوت، ط3، #1403.
العامّل )ت #786(،  املّكّي  ين  الدِّ بن مجال  األّول، حمّمد  هيد  الشَّ يعة:  الشِّ ذكرى   -18

نشـروحتقيق: مؤّسسة آل البيت ^، ط1، #1419.

)ز(
19- زهر األكم يف األمثال واحِلَكم: اليويّس، احلسن بن مسعود بن حمّمد )ت #1102(، 
البيضاء/ الدار  الثقافة،  اجلديدة/دار  الرشكة  نرش:  األخض،  ي/حمّمد  حجِّ حمّمد  حتقيق: 

املغرب، ط 1، #1401.

)ش(
20- رشح ديوان املتنّبّي: الواحدّي: عّل بن أمحد النيسابورّي )468#(، برنامج اجلامع 

الكبري اإلصدار )4(.
)ت  سعيد  بن  نشوان  احلمريّي،  الُكلوم :  ِمَن  العرب  كالم  ودواء  العلوم  شمس   -21
573#(، حتقيق: حسني بن عبد اهلل-مطّهر بن عّل/يوسف حمّمد عبد اهلل، نرش: دار الفكر، 

دمشق، ط1، #1420.

)ص(
حاح: اجلوهرّي، إسامعيل بن مّحاد )ت393#(، أمحد عبد الغفور عّطار، نرش:  22- الصِّ

دار املاليني، بريوت، ط1، #1376.
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)ط(
23- طبقات األولياء: عمر بن عّل بن أمحد، الشافعّي، املرصّي )ت804#(، حتقيق: نور 

ين رشيبه، نرش: مكتبة اخلانجّي، القاهرة، ط2، #1415. الدِّ

)غ(
جالل  ّيد  السَّ حتقيق:  )ت#383(،  الثقفّي  حمّمد،  بن  إبراهيم  الكويّف،  الغارات:   -24

ث، نرش: مطبعة هبمن، #1395.  ين املحدِّ الدِّ

)ف(
يعوض  بن  حمّمد  عّل  حتقيق:  )ت#764(،  شاكر  حمّمد  الكتبّي،  الوفيات:  فوات   -25

اهلل/عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمّية، بريوت، 2000م. 

)ق(
26- القاموس املحيط: الفريوز آبادّي، حمّمد بن يعقوب )ت 817#(، نرش: دار الكتب 

العلمّية، بريوت، ط1، #1415. 
27- القوانني املحكمة: القّمّي، أبو القاسم اجلياليّن )ت1231#(، حتقيق: رضا حسني 

صبح، نرش: دار زين العابدين، قم املقّدسة، ط4، #1439.

)ك(
أكرب  عّل  حتقيق:  )ت#328(،  إسحاق  بن  يعقوب  بن  حمّمد  الكلينّي،  الكايف:   -28

الغفارّي، نرش: دار الكتب اإلسالمّية، طهران، ط3، #1388. 

)ل(
صادر،  دار  نرش:   ،)#711( م  مكرَّ بن  حمّمد  املرصّي،  منظور  ابن  العرب:  لسان   -29

بريوت، ط3، #1414.
منصور  أبو  إسامعيل  بن  حمّمد  بن  امللك  عبد  الثعالبّي،  واللَّطائف:  اللُّطف   -30

املة اإلصدار )8/34(. )ت429#(، برنامج املكتبة الشَّ
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ِد بِن عبِد الوّهاِب الهَمذاينِّ )ت1305هـ( مَع بع�ِض اأعالِم الب�صرِة مرا�صالُت العاّلمِة املريزا حممَّ

)م(
اآلستانة  نرش:   ،)#518 )ت  النيسابورّي  حمّمد  بن  أمحد  امليدايّن،  األمثال:  جممع   -31

الرضوّية املقّدسة، 1366 ش. 
يخ فخر الدين بن حمّمد عّل )ت 1085#(، حتقيق:  32- جممع البحرين: الطرحيّي، الشَّ

يِّد أمحد اإلشكورّي، نرش: املرتضوّي، طهران، ط3، 1362 ش. السَّ
ابن سيده، عّل بن إسامعيل )ت 458#(، حتقيق: عبد  33- املحكم واملحيط األعظم: 

احلميد هنداوّي، نشـر: دار الكتب العلمّية، بريوت، ط1، #1421.
34- املحيط يف اللُّغة: الّصاحب بن َعّباد، إسامعيل بن َعّباد )ت385#(، حتقيق: حمّمد 

حسن آل ياسني، نشـر: عامل الكتب، بريوت، #1414.
35- املصباح املنري يف غريب الرّشح الكبري: الفيومّي، أمحد بن حمّمد )ت 770#(، نرش: 

مؤّسسة دار اهلجرة، قم املقّدسة، ط2، #1414.
36- املصون يف األدب: أبو أمحد، احلسن بن عبد اهلل، العسكرّي )ت 382#(، برنامج 

اجلامع الكبري اإلصدار )4(.
37- معجم املؤلِّفني: كّحالة، عمر رضا، نرش: دار إحياء التاث العريّب، بريوت، ط1، 

.#1376
ّيد )ت610#(، نرش: مكتبة  38- امُلْغِرب يف ترتيب امُلْعِرب: املطّرزّي، نارص بن عبد السَّ

أسامة بن زيد، حلب، ط1، 1979م. 
ين يف أعيان األحساء والقطيف والبحرين: البحرايّن، حمّمد عّل بن أمحد  39- منتظم الدرَّ
اث، بريوت، ط1،  )ت1387#(، حتقيق: ضياء بدر آل سنبل، نرش: مؤّسسة َطيبة إلحياء التُّ

.#1430


