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�سبائك الع�سجد

فـي اأخبار اأحمد جنل رزق الأ�سعد

)1756 - 1809م(

تاأليف : عثمان بن �سند

)1766 - 1827م(

عادل حممد الزنكي

الطبعة الأوىل

2018م - الكويت
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�ساحب ال�سمو ال�سيخ / �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح

حفظه اهلل ورعاه

اأمري دولة الكويت

قائد الإن�سانية
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�سمو ال�سيخ / نواف الأحمد اجلابر ال�سباح

حفظه اهلل 

ويل عهد دولة الكويت
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املوؤلف فـي �سطور

املوؤرخ الكويتي الأ�ش���يل عثمان بن �شند، م�شقط راأ�شه قرية الد�شت يف   

جزيرة فيلكا الكويتية، ولد يف عام 1766م، وتنقل لطلب العلم بني مدينة الكويت 

والب�ش���رة وبغداد، وبالد ال�ش���ام واحلجاز والأح�شاء، وغريها من املدن العربية، 

طلب���ا للعلم الديني والأدب والثقافة واللغة، متيز باأ�ش���لوبه النرثي ذي ال�ش���جع 

املتكلف، ولكنه ل يخلو من املفردات الغريبة، واملح�شنات اللفظية البديعة.

له منظومات �ش���عرية كثرية ومتنوعة، بلغت اأكرث من خم�ش���ة اآلف بيت،   

متناث���رة يف بطون كتبه، التي بلغت اأكرث من خم�ش���ني موؤلف���ا، األف هذا الكتاب 

الذي بني اأيدينا »�ش���بائك الع�ش���جد يف اأخبار اأحمد جنل رزق الأ�ش���عد«، و�شرد 

فيه �شرية وحياة التاجر الكويتي املعروف، ال�شيخ اأحمد بن حممد بن ح�شني بن 

رزق، املول���ود عام 1756م يف مدينة الكويت، واملتوفى عام 1809م، واأهدى هذا 

الكت���اب اإىل اأبنائِه من بعده، وكان ذلك يف عام 1810م، وهم (حممد، يو�ش���ف، 

عبداملح�شن، خالد، عبدالعزيز)، تخليداً لذكراه العطرة.

طبع كتاب �ش���بائك الع�شجد يف بالد الهند، مبطبعة مومباي، على نفقة   

ال�ش���يخ عبداهلل اأفندي العبا�ش���ي، ال�ش���هري ببا�ش اأعيان، ع���ام 1888م، واأعيد 

طباعته ثانياً يف املطبعة نف�ش���ها عام 1897م، علما باأن وزارة الأوقاف وال�شئون 

الإ�ش���المية الكويتية - اإدارة املخطوطات - متتلك ن�ش���خة خمطوطة من كتاب 

�ش���بائك الع�ش���جد، بخط الكاتب الكويتي حممد املباركي، كتبه لنف�شه وملن �شاء 

اهلل من بعده، عام 1313ه�، بخطه اجلميل املعروف.

توف�ي املوؤلف عثمان بن �ش���ند عام 1827م يف اأقرب تقدير، ن�ش���األ اهلل   

عز وجل اأن يرحمه برحمته، واأن يجزي كل اجلزاء كل من �شاهم يف حفظ ذلك 

الكتاب من ال�شياع، ليكون مرجعا اأ�شياًل  لتاريخ دولة الكويت ومنطقة اخلليج 

العربي عامة.
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هذا كتاب سبايك العسجد فـي أخبار
أحمد نجل رزق األسعد

تأليف اإلمام الهمام ذي القول األسد
الشيخ عثمان بن سند البصري

ال زالت الرحمة على قبره 
تجري 
آمين 

وكان وفاة المصنف ببغداد سنة 1242 للهجرة
ودفن بجوار الشيخ معروف الكرخي 

عليه الرحمة 
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

خطبة الكتاب امل�ستطاب

اإن اأوىل ما رفعت فيه اأنوف الرياع، ون�شجت فيه برود الإبداع، وطرزت   

مطارفه ببنان الإبداع، َحْمُد من ن�ش�ر املكارم واألويتها، ورو�ش ريا�شها واأفنيتها، 

ورف���ع اآطامه���ا واأبنيتها، واأهب ن�شائمها، واأدر غمائمه���ا، وفتح كمائمها، اأحمده 

حم���د من اأعمل باحلمد ل�شان���ه، واأ�شغل بال�شكر اأركان���ه وجنانه، وزين باملكارم 

بنان���ه، وبالطالقة واللطاف���ة اإح�شانه، واأ�شكره �شكر مع���رتف بامتنانه، مغرتف 

َقتُْه البالغة بنطاقها،  م���ن بره واإح�شانه، ع���ارف بعلو �شانه، واأ�شلي على من نَطَّ

وطوقت���ه ال�شعادة باأطواقها، واأحاطته ال�شيادة برواقها، واأركبته النجادة براقها، 

لَ���ْت به العبادة اأجياده���ا واأعناقها، وزينت به الر�شال���ة اأغ�شانها واأوراقها،  َوَجمَّ

وكحل���ت به النب���وة اأجفانها، وكملت به الريا�شة نق�شانه���ا، ونظمت به ال�شيا�شة 

جمانه���ا، واغرتب م���ن البالغ���ة غاربها، و�ش���اأى يف الرباعة طالعه���ا وغاربها، 

وتط���وف للكم���الت م�شارقه���ا ومغاربه���ا، واذدرى منه���ا ذراه���ا، وا�شطهى من 

اأفرا�شها �شهاها، و�شايرته اأربابها فما اأ�شرعه واأبطاها. 

هــــــو ل �ــــســــك لــــلــــكــــمــــالت �ــســمــ�ــس 

اأجنـــــــبـــــــتـــــــه مــــــــن الــــــــــكــــــــــرام جــــــــدود 

املــــعــــايل ثـــــــدي  را�ـــــســـــعـــــًا  يــــكــــن  اإن 

فــــهــــذا �ـــــســـــمـــــاء  لــــلــــعــــا  يـــــكـــــن  اأو 

الـــعـــلـــوم فـــكـــم كــا يـــكـــن مـــ�ـــســـدر  اأو 

كـــ�ـــســـوف يــــعــــريــــه  لـــيـــ�ـــس  اأْن  غــــــري 

كـــــلـــــهـــــم لـــــلـــــعـــــا روؤو�ـــــــــــــــــــس اأنـــــــــــوف 

فــــهــــو ل �ــــســــك اأ�ــــــســــــرف الأنــــبــــيــــاء

قـــــــمـــــــر نـــــــــــري لــــــتــــــلــــــك الــــــ�ــــــســــــمــــــاء

ن لــبــاغــي الـــبـــذل مــ�ــســدر الإعـــطـــاء

اإن اأر�شعت���ه بدرها املعايل، واأ�شفر مب�شباح هديه الليايل، فاإنه الإن�شان   

الكامل، ووا�شطة عقد الر�شائل، وغرة وجه املكارم وال�شمائل.
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كــــــم اأر�ـــــســـــلـــــت ميـــــنـــــاه مــــــن جــــــدول

مــــزنــــة فـــــقـــــل  تـــــلـــــك  اأمــــــــطــــــــرت  اإن 

ــر  ـــ مــعــ�ــس عــــلــــى  هــــــــذي  جــــــــرت  واإن 

رحـــــــمـــــــة  لـــــــــنـــــــــا  اهلل  اأر�ـــــــــــســـــــــــلـــــــــــه 

ـــر الــــكــــفــــر ومـــــــد الــــهــــدى  قــــــد قـــ�ـــســــ

كــــــــــل املــــــــــــزايــــــــــــا يـــــنـــــتـــــهـــــي عـــــدهـــــا

بــــــــــــــذل بـــــــــــا اإكـــــــــــــــــــــدا ومــــــــــــــــــّن بــــا

اأجــــــــــــــــــــود مــــــــــن ريــــــــــــــح كـــــــمـــــــا اأنــــــــــه 

ومــــــــــن يـــــكـــــن جــــــريــــــل خـــــــدنـــــــًا لـــه

ــــب  كــــــــــــل جــــــــــــــــود فـــــــــاإلـــــــــيـــــــــه يــــنــــ�ــــس

زاخــــــــر بــــــحــــــر  يــــحــــكــــيــــه  اأن  رام 

كـــــــوكـــــــبـــــــًا لـــــلـــــمـــــجـــــد قـــــــــد خـــيـــلـــتـــه

كــــــــم نـــــــــــــوال مــــــــن اأيــــــــــاديــــــــــه جـــــرى

ــــرتــــه اأبــــ�ــــســـــ اإذا  احلـــــــــــرب  ولـــــــــــدى 

كـــــــل حــــــمــــــٍد قـــــا�ـــــســـــر عـــــــن و�ـــســـفـــه

قــــــل بــــــه مــــــا �ـــســـئـــت مــــــن اأعــــجــــوبــــة

ــــراه مــــــن جــعــفــر و�ـــســـلـــ�ـــســـلـــت يــــ�ــــســـــ

متـــطـــر الــــــــتــــــــر مل  بــــــغــــــري  لــــــكــــــن 

يـــعـــ�ـــســـــــر فـــــهـــــو مـــــــــدى الأيــــــــــــــــام مل 

املـــحـــ�ـــســـــــر ويف  الـــــــــــــــدار  هــــــــــذه  يف 

ا عـــــلـــــى الأ�ـــــــــســـــــــود والأحـــــــمـــــــر مـــــــــــدًّ

ــــر حتــــ�ــــســـــ فـــــــلـــــــم  مــــــــــــزايــــــــــــاه  اإل 

مـــــــــــّن مبـــــــــا يـــــلـــــقـــــيـــــه مـــــــــن جـــــوهـــــر

اأ�ـــــســـــجـــــع يــــــــوم الـــــــــــروع مــــــن قـــ�ـــســـور

يــــــقــــــدر مل  لـــــــلـــــــنـــــــا�ـــــــس  فـــــــــــقـــــــــــدره 

الـــ�ـــســـبـــب عـــــنـــــه  فـــــهـــــو  كــــــمــــــال  اأو 

فــــانــــثــــنــــى عــــنــــه فــــكــــيــــف الـــ�ـــســـحـــب

يــــــغــــــرب اأراه  ل  اأين  غــــــــــــري 

فـــــــــجـــــــــرت مـــــــنـــــــه اأيـــــــــــــــــــــاد تــــطــــلــــب

فــــــهــــــو بـــــــــــدر َوُظــــــــــــــَبــــــــــــــاُه الــــ�ــــســــهــــب

وعــــــجــــــيــــــب فــــــهــــــو مــــــنــــــه اأعــــــجــــــب

فــهــو يف الــفــ�ــســل الـــبـــديـــع املــعــجــب

اأطلعت���ه العلياء يف �شماها، حتى �ش���اأى كيوانها وذكاها، ل غرو اأن �شار   

اأحم���د اأبناها، واأكرمهم كفا واأنداه���ا، واأعظمهم من�شباً واأرفعهم جاها، حممد 

الذي ن�ش�ر املكارم، وك�ش�ر امل�شادم بال�شوارم، ونرث الغنائم للغامن.

اأت���رى جتاريه ال�شحائ���ب، يف اإ�شداء الرغائب، اأو �شفرات القوا�شب، يف   

فل النوائب، ل ول الرياح املر�شلة، يف الهيئات املجزلة.
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فاكت�سـى الــكــون  علياهم  مــن  تعطر 

قــــــر�ــــــســــــيــــــون هـــــا�ـــــســـــمـــــيـــــون حــــلــــوا

فـــحـــلـــوا املــــــثــــــاين  اإىل  وتـــــ�ـــــســـــامـــــوا 

اأدركـــــــــــــــــــــــوا بـــــــالـــــــهـــــــدى مـــــــــــــــــاآرب ملـــا

قـــــر�ـــــســـــي الــــــنــــــجــــــار اأظــــــــهــــــــر فـــيـــنـــا

مـــــطـــــارف ذكــــــراهــــــم فــــــــزاد جـــمـــالـــه

مــــــن �ــــســــمــــاء الـــــعـــــا حمــــــل الــــريــــا

مـــــــن بـــــــــــروج الـــــثـــــنـــــا مـــــكـــــانـــــا عـــلـــيـــا

قـــــــلـــــــدوا واقــــــتــــــفــــــوا ر�ـــــــســـــــول نـــبـــيـــا

ديـــــنـــــه احلــــــــق والـــــــقـــــــومي الـــ�ـــســـويـــا

اأ�شبح���وا من العليا �ش���دورا، وتاألقوا يف �شماء الكمال ب���دورا، واأر�شلوا   

جداول الأف�ش�ال فاأ�شحوا بحورا.

ب���رز والكفر ذي���ال، والباطل متبخرت خمتال، فدح����ش الكفر بالأبطال،   

والباط���ل بالنق�ش والإبط���ال، ختم الر�ش���ل ور�شحها، وفتح ال�شب���ل واأو�شحها، 

واأو�ش���ع املكارم وف�شح����ه�����ا، ورفع ال�شدور و�شرحها، وراودته الدنيا ف�ش�رحها، 

ومدت اإليه الآمال فمنحها، واألقي���������ت اإليه امل�شكالت ففتحها، ارتاحت الأكوان 

لطلعت���ه، وجتّملت وجوه الأزم���ان بغرت������ه، وت�ش�رفت عدن���ان بن�شبته، واأخربت 

الرهب���ان بنبوته، ون�شخت الأديان مبلته، واأق���رت اجلمادات مبعجزته، ونطقت 

الآي���ات بعلو كلمته، وتواترت الب�شارات بن�ش�رت���ه، ونك�شت الأ�شنام من مهابته، 

وارتفع���ت اأعالم الإ�شالم برفع همت���ه، واأزهرت ريا�ش الإميان بقوا�شبه، اإزهار 

ريا����ش الإح�شان مبواهب���ه، كم اأنار لليقني من م�شب���اح، وخف�ش يف رفع الدين 

م���ن جناح، ورفع ع���ن املوحدين من جناح (�شلى اهلل علي���ه) وعلى اآله، املقتطع 

كمالهم من كماله، الفائزين بتلقي اإر�شاله، واتباع اأقواله واأفعاله، الذين كانوا من 

الريا�شة اأعيانها، ومن �شجرة ال�شيادة اأغ�شانها، ومن ال�شعادة اأعالمها وعنوانها، 

ومن النباهة عمادها واأركانها، ومن املروءة �شحائبها، ومن الفتوة كواكبها، ومن 

امللة قوا�شبها، ومن الآراء اأقطابها، ومن الآلء عبابها، ومن النجابة رقابها، ومن 

املهابة �شبابها.
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ولــــكــــن �ـــــســـــبـــــاح  الــــــــدنــــــــا  غــــــــــرر يف 

كـــــــلـــــــهـــــــم تــــــــــابــــــــــع بــــــــــديــــــــــن مــــتــــن

مبـــــدح الـــــكـــــتـــــاب  اآي  قــــر�ــــســــتــــهــــم 

كــــلــــهــــم مــــهــــتــــد فـــــمـــــن يـــنـــتـــقـــدهـــم

بـــيـــ�ـــس املـــــــــكـــــــــارم  مــــــــن  يف وجـــــــــــــوه 

فـــــمـــــذيـــــل اأذيــــــــــــــــال جــــــــــاه عــــريــــ�ــــس

القري�س ن�سيج  مــدحــهــم  عــن  جــل 

مـــريـــ�ـــس فـــــــــــوؤاد  ذو  �ــــســــك  ل  فــــهــــو 

داأبوا يف املاآثر ال�شاحلة، ون�شبوا يف تعاطي التجارات الرابحة، ورمقوا   

الدني���ا بالب�شائر فاأزروه���ا، واأقبلت عليهم باحلذاف���ر فاألقوها، وتزخرفت لهم 

باملفاخ���ر فم���ا رنوها، وتول�ت عنه���م فما بكوها، جت���ردوا للعبادة ع���ن املوانع، 

وتف���ردوا بال�شي���ادة عن املنازع، األفوا املكارم قبل اإلق���اء التمائم، و�شاوؤوا املكارم 

قبل العتمام بالعمائم، وولعوا بثغور ال�شوارم، عن م�شاح������ك املبا�شم، ور�شوا 

ب�شه���وات ال�شياظ���م، بدل من رب���وات املقاعد، وعانقوا نح���ور املخاذم، معانقة 

لبات الولئد، (�شلى اهلل عليه وعليهم، �شالة و�شالما مني اإليهم)، ما �شحكت 

ثغ���ور الدفاتر عن درر اأخبارهم، و�شحكت وج���وه الأع�شار عن غرر اإن�شادهم، 

وتعط���رت برود املجال�ش باأرج اأذكاره���م، وابي�شت وجوه الأتباع باأ�شعة اأنوارهم، 

وفتح���ت كمائ���م الأفئدة عن اأزه�ار اعتبارهم، وما هف���ت رياح الأخبار، و�شفت 

موارد اأ�شمار الأخيار، وطلعت �شمو�ش افتخار، يف مطالع ا�شتهار، وتاألقت بروق 

الأ�شم���ار، يف �شحاب الأ�شجاع والأ�شعار، واأورق���ت اأغ�شان الأفراح، و�شاع رند 

امل�ش�رة وفاح.

(وبع���د)، فاإين مذ لب�شت ل���الآداب تق�ش��������اره���ا، واحت�شيت �شهباءها،   

وذق���ت عقاره���ا، وتدثرت دثارها و�شعاره���ا، وتنقلت يف اأوطانه���ا، وتفياأت ظل 

اأغ�شانه���ا، وتن�شق���ت اأرج اأردانها، وجريت طلقاً يف ميدانه���ا، مل اأزل اأعطن يف 

اأعطانه���ا، واأ�ش���رح طرف الط���رف يف ريا�شها، واأورد ذود الفك���ر يف حيا�شها، 

واأم���رح خمتالً، يف خمائله���ا مييناً و�شمالً، اأ�شت�شيم بارقه���ا اإذا �شرى، واأجري 

وعلى اآله واأ�شحابه جنوم �شماء املعايل، ورجوم املعادي باأطراف العوايل.  
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م���ع هواه���ا حيث جرى، فاأرت���اح لالأ�شجاع، ارتياح بن���اين اإىل الرياع، وم�شمعي 

اإىل ال�شم���اع، اأجري يف اأمثالها ال�شاردة، جريان الوافد للعائدة، اأنظم فرائدها، 

واأتقلد قالئده���ا، واأعانق خرائدها، واأقيد اأوابدها، واأحل معاقدها، واأدل على 

مقا�شدها، واأعوج اإىل معاهدها، نادباً دمنها واأطاللها، م�شاحبا اآرامها واآجالها، 

متفرعا ذوائبها، مغرتبا كاهلها وغاربها، منب�شطا يف الطويل والب�شيط، هارجا 

م���ع كل خفيف الطبع ب�شي���ط، رامال يف م�شعاها، بني مروتها و�شفاها، ملتم�شاً 

اأركانه���ا مقب���ال، �شائ���ال يف غي���������طانها مرت�ش���ال، ممتطيا ميطانه���ا، موجزاً 

ومط���ول، جانيا جنانها، حاني���اً بانها، م�شنف�����ا اأذين ب�شن���وف اأمثالها، مرت�شفا 

بفّي �شالفة اأقوالها.

فم���ا زلت اأترق���ى فيها من فن اإىل فن، واأتعاطى منها زمانا دنًّا بعد دّن،   

اأتط���وف البل���دان، واأتعرف الوجوه احل�ش���ان، من عدنان وقحط���ان، اأغزل تارة 

واأم���دح، واأعر����ش اأخرى واأ�شفح، فاأغزل اإن غزال �شن���ح، واأمدح اإن جواد منح، 

واأ�شف���ح اأن بخي���ل جمح، كم و�شحت م���ن األوكه، وكم ر�شحت م���ن �شبيكه، وكم 

ونـــــــــــــهـــــــــــــار وا�ـــــــــســـــــــلـــــــــتـــــــــه بـــــــظـــــــام 

مـــــــرعـــــــفـــــــًا فــــــيــــــه اآنــــــــــــــف الأقــــــــــــــام 

�ـــســـامـــي بــــــديــــــع مـــــــن الأكـــــــــــــــــارم  يف 

رائــــــــق الـــ�ـــســـبـــك بــــاهــــر النـــ�ـــســـجـــام 

اأملـــــــعـــــــي الـــــطـــــبـــــاع مـــــثـــــل احلــــ�ــــســــام

ـــــد وبـــــــذل الـــ�ـــســـمـــاح قـــبـــل الـــفـــطـــام

حــــاكــــيــــا وجـــــهـــــه بـــحـــ�ـــســـن ابـــتـــ�ـــســـام 

ــــن الــــنــــّظــــام فـــــا�ـــــســـــاألـــــوا عــــنــــه األــــ�ــــس

الـــــــكـــــــرام بــــــكــــــل  مـــــثـــــلـــــه  راأت  اأو 

اجلـــ�ـــســـام  لـــلـــمـــكـــرمـــات  بــــــدر  راق  ر 

كــــــــم ظـــــــــــام وا�ــــــســــــلــــــتــــــه بــــ�ــــســــبــــاح

�ـــــــســـــــاهـــــــرًا فـــــيـــــه بـــــــن نـــــــر ونــــظــــم

اأنـــــتـــــقـــــي مــــنــــه كــــــل مــــعــــنــــى بـــديـــع 

اإمنـــــــــــا لـــــــــذة الـــــفـــــتـــــى نـــــظـــــم لـــفـــظ

يــــــــتــــــــوخــــــــى فــــــــيــــــــه ثــــــــــنــــــــــاء كــــــــرمي

كـــــاأبـــــي يـــو�ـــســـف الــــــــذي األــــــــف املـــجــــ

راق مــنــه الــــزمــــان وجـــهـــا فــاأ�ــســحــى 

كـــــــل جـــــــــود مـــــــن جـــــــــــوده مـــ�ـــســـتـــعـــار

قــــدمي  مـــــن  جــــــــوده  مــــثــــل  راأت  هـــــل 

فــهــو بــحــر لــلــجــود مل يـــعـــرف اجلــز
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اجت���زت يف جماز، ما له من جمتاز، اأقتن����ش الأمثال، اقتنا�ش القان�ش الغزال، 

واأكحل املقل بال�شهاد، كحل الأوراق بال�شواد، واأولع بالرقم، ولع الغانيات الر�شم.

فمحافلي حافلة اأدبا، اأرق طباعاً من اأنفا�ش ال�شبا، واأن�ش�ر وجوها من   

اأي���ام ال�شبا، واأمي���ل اإىل املفاكهة من اأفنان الربى، تاأخ���ذ اأزمة الأ�شعار، باإميان 

البت���كار، فم���ن مقالل ومن مكثار، فمن م�شامر بغزل، األطف من نظرات املقل، 

ومن مادح لكرمي، ذي �شباح و�شيم.

فبينم���ا نح���ن كذلك، ت�شي���ل بنا اأودي���ة تل���ك امل�شالك، نتن���ازع اأطراف   

الأعاجيب، ونتعاطى اللهو مع الرعابيب، يف ليلة ذات اأ�شفار، بوجوه ال�شمار، ل 

بالأقمار، يف ريا�ش حفت بالأزهار، ورفت فيها بالأجنحة الأطيار، يف زمان اأرق 

م���ن طبع �شب، ومكان كوجنة املع�شوق اإذا �ش���ب، اإذا �شالت بالأعناق الأ�شمار، 

اأودي���ة مداي���ح الأخي���ار، فاأخذ كل منا ين�شد ما عن���ده، ويقر�ش من اأجزل رفده 

وم���ده، فياأتي من اأ�شعاره باألطفها، ومن اأ�شماره باأظرفها، ومن اأمثاله باأجمعها، 

ومن بدائعه باأبدعها، حتى اأن�شد بع�ش من ح�ش�ر، يف ذلك املح�ش�ر، فاأجاد وما 

ق�شر.

فـــتـــى لــــتــــحــــ�ــــســــيــــل  ذاك  مـــــــا  كـــــــل 

حـــــــور ذا  ر�ــــــــــــســــــــــــاأٍ  اأغــــــــــــــــــــاين  اأو 

وجـــــــــوه يف  �ــــــســــــهــــــرتــــــه  لــــــيــــــل  رب 

كـــلـــمـــا اأنـــــ�ـــــســـــدت عـــلـــيـــهـــم �ـــســـفـــات

كــغــ�ــســون الـــبـــانـــات يف الــطــبــع لكن

كـــلـــمـــا عــ�ــســعــ�ــســت دجــــــى كــ�ــســفــوهــا

يــــجــــمــــع الــــلــــيــــل مــــنــــهــــم كــــــل وجــــه

اأكــــ�ــــســــبــــتــــهــــم اآدابـــــــــهـــــــــم كـــــــل طـــبـــع

ــَهــا مــثــل نــ�ــســل الــ�ــســيــف مــعــطــاء الــلُّ

لــــهــــا  اإل  زاهــــــــــــــــــــد  رنــــــــــــــــــــاه  مــــــــــــا 

مـــن �ــســاف الـــهـــوى تـــراهـــم �ــســكــارى

لـــــغـــــزال اأمــــ�ــــســــوا �ــــســــكــــارى حـــيـــارى

كـــنـــ�ـــســـال الــــظــــبــــى تـــ�ـــســـق الــــغــــبــــارا

بــــــــــوجــــــــــوه تــــــ�ــــــســــــابــــــه الأقــــــــــــمــــــــــــارا

حتـــ�ـــســـب الـــلـــيـــل مـــــن �ـــســـنـــاه نـــهـــارا

اأكــــ�ــــســــب الــــــرو�ــــــس بـــهـــجـــة وبـــــهـــــارا
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�ـــــــــســـــــــرت الــــــــــــــــــــــورى فــــــــلــــــــم اأجـــــــــــد

فــتــى اأريـــحـــي الــطــبــع لـــو اأن حــامتــًا

�ـــســـوى اأحــــمــــد بــــن الأملـــــعـــــي حمــمــد

راآه لـــرام الــفــ�ــســل مــن راحـــة الــنــدى

فلم���ا �شمعه بع�ش م���ن داأب، يف اقتنا�ش حرف���ة الأدب، اأن�شد مرجتال،   

حتى اأعجب امل���ال، وقال كل منهم له: بلى.

وملا فرغ من اإن�شاده، ما كمن يف فوؤاده، قفاه بع�ش اجلال�ش، مهتديا بهذا   

النربا�ش.

ومل���ا ا�شتح�شن اجلال�ش���ون اإن�شاده، وعرفوا م���ا اأراده، و�شكروا الإجادة،   

نه����ش بع����ش من �شمع، فاأن�شد م���ن ال�شهل املمتنع، ما ي�شك���ر الأ�شماع، وياأخذ 

بتالبيب الطباع.

تـــــذاكـــــر �ـــســـحـــبـــي بـــــــالأكـــــــارم اأيــــهــــم

جــمــة  الأكــــــــــــــــارم  اإن  لــــهــــم  فــــقــــلــــت 

هــــو الـــبـــحـــر لـــكـــن مــــــده غــــري جــــازر

يقولون يل ف�سٌل ويحيى بن خالد

فــقــلــت �ــســدقــتــم غـــري اأن لــكــف من 

اأولـــــئـــــك نــــا�ــــس اأنــــفــــقــــوا عــــن اإمـــــــارة

راأيــــت الــنــدى قــد مـــات حــتــى نعيته 

فــلــمــا بـــــدت يف الــــكــــون غـــــرة اأحـــمـــد

فـــاأ�ـــســـبـــح مـــنـــ�ـــســـور الــــــذيــــــول كـــاأنـــه 

عــطــيــة وفــــيــــهــــا  اإل  يــــــد  مــــــن  فــــمــــا 

فلو رقموا بع�س الــذي فيه من ثنا 

يـــــــــداه لــــنــــا بـــــحـــــران والـــــكـــــل زاخـــــر

واأفـــ�ـــســـل الــــكــــرام  تـــطـــرى  اإذا  اأجــــــل 

ولـــكـــنـــهـــم عــــنــــدي بــــاأحــــمــــد كـــمـــلـــوا 

هـــو الــ�ــســحــب لــكــن كـــل وقــــت يــوؤمــل

كــــــــــــرام لـــــكـــــل مــــنــــهــــم مــــــــد جـــعـــفـــر

اأبـــحـــر مــــــّد  الــــنــــدى  روح  اأنـــــــه  اأرى 

واأحــــمــــد يــعــطــي مـــالـــه وهـــــو يــتــجــر

وحــــتــــى بـــكـــتـــه بــــالــــدمــــوع الـــنـــواظـــر

تـــــــاألـــــــق مـــــنـــــه مـــــــا طــــــوتــــــه املــــقــــابــــر

لـــــنـــــا مـــــثـــــل بــــــــن الــــــــريــــــــة �ــــســــايــــر

�ــــســــاعــــر فـــــيـــــه  لــــــــه  اإل  بـــــلـــــد  ول 

الدفاتر  فكيف  عنه  الف�سا  ل�ساق 

وكـــــــــل بــــ�ــــســــيــــط بــــــالــــــنــــــوال ووافـــــــــر 
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ومل���ا طرز ب���رد �شعره، وكظم عل���ى اللوؤلوؤ ثغره، انربى ل���ه اآخر، وبرز له   

وفاخر، جاريا على اأ�شلوبه، �شاريا على م�شاحبه اإىل مطلوبه.

وحني اأطرب ال�شماع بق�شيده، ورنح العقول بن�شيده، حاكاه بع�ش واأوجز،   

ولكنه اأجزل واأعجز.

وملا اأقلع عن املقال، و�شمت بعد الرجتال، وكنت ممن جمعه القدر، بني   

تلك الوجوه الغرر، اأ�شرعت يف اإن�شادي، واأجريت يف احللبة جوادي.

يـــــا مـــنـــ�ـــســـدي الأ�ـــــســـــعـــــار يف �ــســيــد

يــــــــــ�ــــــــــســــــــــاره يــــــ�ــــــســـــــــــــر لــــــقــــــ�ــــــســــــاده

كــيــف يـــجـــاري �ــســعــركــم فــ�ــســَل َمـــَن

يــــجــــتــــدى اإذا  و�ـــــــــســـــــــاح  اأبـــــــــلـــــــــج 

يــــــــــ�ــــــــــســــــــــاره مــــــثــــــعــــــنــــــجــــــر مـــــــزنـــــــه

قــــــد اأقـــــ�ـــــســـــم الـــعـــ�ـــســـــــر و�ـــســـدقـــتـــه 

كـــــــــل املـــــــــــزايـــــــــــا فــــــيــــــه حمـــــ�ـــــســـــورة

مـــ�ـــســـبـــهـــا لـــــــــه  الـــــــــدهـــــــــر  يـــــــــــرز  ل 

عــــ�ــــســـــــــره  يف  الأجــــــــــــــــــــواد  خـــــــامتـــــــة 

طــلــق الأيـــــادي يف اجَلــــَدى واجلــبــن

والـــيـــــــمـــن مـــعـــقـــود لـــــه يف الــيــمــن

املــعــ�ــســـــريــن كــالــغــيــث عـــلـــى  مــــا زال 

ولــــــــــو تـــــنـــــاهـــــى زمــــــــــن املــــجــــتــــديــــن 

والــــغــــيــــم بـــالـــقـــطـــر بـــخـــيـــل �ــســنــن

بــــــــــاأنــــــــــه لــــــيــــــ�ــــــس لــــــــــه مــــــــــن قـــــريـــــن

اأعـــــنـــــي مـــــزايـــــا الــــ�ــــســــادة الأكـــــرمـــــن 

فـــــــــــاإن يـــــــــرم فـــــهـــــو مـــــــن الـــــكـــــاذبـــــن

فـــــهـــــل تــــــــــرى مــــــــن بــــــعــــــده بـــــاذلـــــن 

ـــــوا اأيــــــهــــــا املــــــــادحــــــــون اأحــــــمــــــد ُكـــــفُّ

اإمنــــــــــــــــا اأحــــــــــمــــــــــد �ـــــــســـــــمـــــــاء كـــــمـــــال

كــــــــــل بـــــــحـــــــر لــــــــــه مـــــــغـــــــائـــــــر �ــــســــتــــى

�ساعر �سعر  اأو�ــســافــه  يح�سـي  لي�س 

ومــــــــــزايــــــــــاه كـــــالـــــنـــــجـــــوم الـــــــزواهـــــــر

مـــغـــائـــر مـــــــن  لـــــــه  اإن  مـــــــا  ونــــــــــــــداه 

عـــ�ـــســـــــره  يــــــزعــــــم يف  لــــــلــــــذي  قــــــــل 

اأحــ�ــســنــت لــكــن ل خــ�ــســو�ــس الــنــدى 

مــــ�ــــســــبــــه ــــــره  عــــــ�ــــــســـــــ يف  لــــــــــه  كــــــــــل 

مــــفــــرد  اأحــــــــمــــــــد  يف  الــــــــنــــــــدى  اأن 

بــــــل احلـــــجـــــا واحلــــــلــــــم والـــــ�ـــــســـــوؤدد

يــــوجــــد ل  الــــــنــــــا�ــــــس  يف  ومـــــثـــــلـــــه 
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لـــه نـــــــظـــــــريًا  كـــــنـــــت  اإن  بـــــحـــــر  يـــــــا 

مــــــــده وذا  املــــــــــــــــــــاء  عــــــــــــــطــــــــــــــاوؤك 

كـــــــم نــــظــــمــــت ميــــــنــــــاه مـــــــن �ــــــســــــوؤدد

وكـــــــــــــــم اأيـــــــــــــــــــــــاد مــــــــنــــــــه جمـــــــــــــــرورة

قـــــد اأتــــعــــبــــت اأو�ـــــســـــافـــــه الـــــغـــــّر مــن

ـــــــــافـــــــــه الأمــــــــــــثــــــــــــال لـــكـــنـــهـــا  اأو�ـــــــــس

لــــه ذكــــــــــــــر  فـــــــيـــــــه  اإل  قـــــــطـــــــر  ل 

يـــــا مـــ�ـــســـــــر احلــــــمــــــراء نــــلــــت الـــعـــا

عـــ�ـــســـه اإذا  طـــــــــــود  مــــــــن  اأ�ــــــــســــــــر 

اأ�ـــــســـــدق يف الـــهـــيـــجـــاء مـــــن قــ�ــســور

كـــــــــــاأنـــــــــــه حتـــــــــــت طــــــــــــــــــوال الـــــقـــــنـــــا

يــ�ــســطــو بــعــ�ــســب قــــد حـــكـــى وجــهــه

فــــــا تــــكــــن يــــــومــــــًا مــــــن اجلــــــازريــــــن 

ثـــمـــن نــــــ�ــــــســــــاٌر  اأو  مــــــنــــــّقــــــى  دّر 

مــــنــــتــــر اأعــــــنــــــي عــــلــــى الـــنـــاظـــمـــن

الـــــائـــــمـــــن عــــــــن  اإل  مـــــــرفـــــــوعـــــــة 

كــــــــــان لـــــــه مـــــــن جــــمــــلــــة املــــــادحــــــن 

�ـــــســـــارت بــــهــــا األــــ�ــــســــنــــة احلـــا�ـــســـديـــن

يــــفــــوح كـــاملـــ�ـــســـك عـــلـــى الـــنـــا�ـــســـريـــن 

بــــــ�ــــــســــــيــــــد جـــــــــــم املـــــــــــــزايـــــــــــــا رزيـــــــــــن

نــــــــاب مــــــن الــــــدهــــــر طـــــريـــــر �ــســنــن 

مـــعـــن الــــــــعــــــــوايل  اإل  يـــــكـــــن  ومل 

تــــــبــــــّدى يف خــــــــال الــــعــــريــــن لــــيــــث 

املـــــــارديـــــــن  عـــــلـــــى  خـــــــــّر  ثـــــاقـــــبـــــًا  اأو 

ذكر اأحوال ال�سيخ اأحمد بن رزق 

فلما اأكلمت املقالة، ور�شحت التمثالة، واأطلعت بدور اجلاللة، يف خالل   

تل���ك الهالة، واأ�شرجت ن���ور هذه الذبالة، من اأنوار تل���ك الغزالة، اأن�شت القوم، 

 بنقله، 
ُ
ومل يف���ه اأح���د بلوم، فعلمت اإجماعهم على ف�شله، واأن من عار�ش ل يُْعَباأ

فاأيقظ���ت نائم اله���م، واأ�شحذت كليل العزم، واأرعفت اأن���وف الرياع، واأ�شجدتها 

يف حماري���ب الرق���اع، وو�شيت برود الأ�شع���ار، وحركت �شواكن الأف���كار، لن�ش�ر 

م���ا انط���وى له من الآثار، وزوجت بني املعاين واملب���اين، لإنتاج ما له من املثاين، 

واأخذت اأن�ش�ر مطارف اأذكاره، واأذيع مكارم اأخالقه وحما�شن اآثاره، واأك�شف عن 

وج���وه خمدرات مقدراه، واإن كن ذكاء يف رابع���ة النهار، وقفا نبك يف ال�شتهار، 

فاأنظ���م لآلئ الرياعة يف عقود الأ�شطار، واأجل���و عرائ�ش الأفكار، على من�شات 

م���ا له م���ن افتخار، فاإن جواهر اآث���ار الأجواد، مما تقرط ب���ه الآذان وتطوق به 

الأجياد.
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عل���ى اأنن���ي واإن نظمت يف مدح���ه الدراري، وجاري���ت باأقالمي كل جنم   

�ش���اري، ل اأراين اإل مق�ش�راً، واإن كنت مطنباً ومكرثاً، كيف البلوغ لغاية كماله، 

والو�ش���ول لإح�ش����اء اأف�شاله، وقد اأفعم الآفاق بقط���ره، وجمل الأعناق بقالئد 

بره، ووجوه الأع�شار بغرر فخره، وريا�ش الأم�شار تزهر بذكره، و�شماء املعايل 

باأجنم حما�شنه، و�شدور الليايل مبرا�شل ميامنه، حتى اأديرت اأفالك الثناء على 

اأقطابه، واأنيخت نياق الآمال ببابه، وا�شتميحت جداول الكرم عن عبابه، ولفت 

امل���روءة بني اأثوابه، ف�شار جدي���راً اأن يقر�ش بالدر املنثور، وتقرط اآذان مكارمه 

بالنجوم والبدور، ويتفاخر بالو�شول اإليه، واملثول يف ناديه بني يديه.

عبق �شيته يف الأكوان فعطرها، وظهر على ذكاء فغلبها وقمرها، وجتلى   

على ال�شيارة ف�شبقها وت�شدرها، وتب�شم وجه اإقباله يف الأع�شار فنورها، و�شجم 

واب���ل معروف����ه يف الأم�ش���ار فاأزهرها ونوره���ا، وطاولته الروا�ش���ي فما اأطوله 

واأق�ش�رها، وكاثرت مكارمه النج��وم فكرثها، وجارته الكرماء فكان اأغزره��������ا، 

وبارت�������ه احلكماء ف���كان اأ�شه����رها، قل��������ّد الرقاب منن���ه، وعلم ال�شاب �شننه، 

واأر�شل النوال وعنعنه، و�شحح الكمال وح�شنه.

�ــســاأنــظــم مــن اأخـــبـــاره يف طــا العا

األــفــيــت املــنــ�ــســات  فــــوق  اإذا جــلــيــت 

مـــقـــام �ــــســــمــــيــــدع ذي  �ــــســــريــــف  كــــــم 

اأمـــــطـــــرتـــــه مــــــن فـــ�ـــســـلـــه مـــر�ـــســـات

مــن  اإىل  الأيــــــــــادي  تــــرفــــع  ل  كـــيـــف 

فـــهـــذا تـــــاجـــــا  لــــلــــكــــمــــال  يــــكــــن  اإن 

فــــــــــــــكــــــــــــــم لـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن اأيـــــــــــــــــــــــــــاد

فــــــــــــــــــــــــــــاق املـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــوك نـــــــــــــــــــــوال

وجــــــــــــــهــــــــــــــًا تـــــــــــــــــــــاألـــــــــــــــــــــق  اإذا 

بالفكر الآن  اإىل  تثقب  مل  خــرائــد 

مـــعـــطـــرة الأذيـــــــــــال بـــا�ـــســـمـــة الــثــغــر 

طـــــلـــــب الـــــــعـــــــز بـــــــالـــــــوقـــــــوف لــــديــــه

تــــر�ــــســــل اجلـــــــــود مــــنــــه داأبـــــــــــــًا اإلــــيــــه

خــــالــــ�ــــس الـــــتـــــر �ـــــســـــار مــــــد يـــديـــه

جمـــــــــده خـــــــــامت عـــــلـــــى خـــنـــ�ـــســـــــريـــه

جتـــــــــــــــــــــارى ل  مـــــــــــــــــعـــــــــــــــــروفـــــــــــــــــة 

فــــــــكــــــــيــــــــف يــــــــبــــــــقــــــــي الـــــــــتـــــــــجـــــــــارا

ـــــــــرت فــــــــيــــــــه الـــــــيـــــــ�ـــــــســـــــارا اأبـــــــــ�ـــــــــســــــــــ
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لـــــــلـــــــمـــــــعـــــــايل ــــــــ�ــــــــســــــــى  مـــــــــ واإن 

يـــــــــــاأبـــــــــــى الــــــــلــــــــجــــــــن احـــــــــتـــــــــقـــــــــارًا

يــــــــلــــــــقــــــــى الـــــــــ�ـــــــــســـــــــيـــــــــوف بـــــــوجـــــــه

مــــــــــــــــن وجـــــــــنـــــــــتـــــــــيـــــــــه تـــــــ�ـــــــســـــــامـــــــى

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ولــــــــلــــــــبــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــل اأ�ــــســــر

واأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــذل حـــــــتـــــــى

يـــــــا كــــعــــبــــة املــــــجــــــد وركـــــــــــن الـــــنـــــدى

اأدركــــــــــــت جمـــــــــدًا �ــــســــاخمــــًا بـــــاذخـــــًا

خــلــقــت مــــن مـــــاء الــــنــــدى خــالــ�ــســًا 

ـــرف كـــــــم قــــــائــــــل اأحـــــــمـــــــد كـــــــم مـــ�ـــســــ

ــــيــــٍف جـــــــــاءه طـــالـــبـــًا ــــ�ــــسِ كــــــم مــــــن ُم

عــــزمــــة حـــــاكـــــيـــــتـــــه  اإن  دهـــــــــــر  يــــــــا 

ـــــــــــــــوقـــــــــــــــارا اأدركـــــــــــــــــــــــــــــــــــت فــــــــــيــــــــــه ال

ويـــــــ�ـــــــســـــــطـــــــفـــــــيـــــــك الــــــــنــــــــ�ــــــــســــــــارا

تــــــــــــــــخــــــــــــــــال مـــــــــــــنـــــــــــــه الـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــار

ــــــــتــــــــنــــــــارا �ـــــــســـــــنـــــــا الــــــــــــنــــــــــــدى وا�ــــــــس

فـــــــــــفـــــــــــك مـــــــــــنـــــــــــه الأ�ـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــارى

ــــــــتــــــــقــــــــل الـــــــــبـــــــــحـــــــــارا مـــــــــنـــــــــه ا�ــــــــس

ويـــــــا مــــنــــى الــــــ�ــــــســــــوؤال والـــــراغـــــبـــــن

يــ�ــســمــو عـــلـــى املـــا�ـــســـن والآخـــــريـــــن

فــــــاأنــــــت تـــعـــطـــيـــه مــــــن املـــخـــلـــ�ـــســـن

نـــــعـــــم بــــــبــــــذل الــــــكــــــف لـــلـــمـــعـــتـــقـــن 

فـــــــــــرد عــــــنــــــه بـــــالـــــعـــــطـــــايـــــا �ـــســـمـــن 

فــــكــــن كــــمــــا كــــــــان مــــــن املـــنـــ�ـــســـفـــن

وباجلمل���ة فهو اجلوه���ر الفرد يف ع�ش����ره، والعلم املرف���وع على اأقران   

م�ش����ره، وامل�ش���ار اإليه بالأنامل يف قط���ره، واملبتداأ الواج���ب ت�شديره، والفاعل 

الالزم بروزه وظهوره، والعامل املفقود يف الأيام نظريه، واملعروف باأداء التعظيم 

ومل يعه���د تنك���ريه، واملخ�شو�ش من جن�شه بالتكرمي فامتن���ع يف الأنام ت�شغريه، 

واملنع���وت بنعوت الإجالل، وامل�شدر لكل كمال واإكمال، وامل�شتثنى بكرم الأيادي، 

يف احل�ش����ر والب���ادي، واملمي���ز بالأح���وال املر�شي���ة، وامل�شاف اإلي���ه الكمالت 

الإن�شاني���ة، واملو�ش���ول اإل اأنه ذو �شالت، وعوائد غ���ري منتهيات، والظاهر بكل 

ف�ش���ل، وامل�شم����ر يف كل عقل، فهو قطب تدور علي���ه اأفالك املواهب، وطالع ل 

تناظ���ره الطوالع والغوارب، و�شح���اب ل متاطره ثدي ال�شحائب، وعباب تن�شب 

من���ه ج���داول الرغائب، وقبل���ة ي�شتقبلها القا�ش���د، ويح���ن اإىل زيارتها الغائب 

وال�شاهد، وزمزم ي�شتعذب نبعها ال�شادر والوارد، ويرتحل اإىل �شقايتها امل�شنت 

العائل، على الغارب والكاهل، وركن ي�شتلمه ال�شائل، فريجع بالف�شل ال�شائل.



-23-

رام ح�شاده اأن يدركوا مقداره، اأو ي�شبقوا اآثاره، ومل ي�شقوا غباره، واأرادوا   

اأن يطم�ش���وا من���اره، فاأب���ى اهلل اإل اإعالءه واإظهاره، مهد ه���و واملكارم يف مهد، 

وارت�شعا فكان را�شعهما املجد، وك�ف�ال فما كفله��ما اإل ال�شع���د، وح�ش�ن����ا فما 

ح�شنهما اإل ال�شعادة، وخنت ه�و فما َخاتنه اإل ال�شيادة، حتى تنقل من الأحوال 

ال�شعي���دة، اإىل الأط���وار الطيبة احلميدة، وبلغ مبلغ الرج���ال، وهو اأخو الكمال 

واأبو اجلالل، ين�ش�ر للف�شائل كل طّي، وين�ش�ر الفوا�شل ن�ش�ر اأخي طّي، وينادي 

ل�شان املكارم، له اإنني اأنا حامت.

ويـــــــــــا �ـــــســـــحـــــابـــــا ظــــــــن �ـــــســـــبـــــهـــــًا بـــه

وافـــــعـــــل كـــمـــا يـــفـــعـــل عـــنـــد اجَلــــــــَدا

اأحـــــــــلـــــــــم مـــــــــن قـــــيـــــ�ـــــس عــــــلــــــى اأنـــــــــه

اأفــــــــــعــــــــــالــــــــــه بـــــــيـــــــ�ـــــــس وغــــــــــــاراتــــــــــــه 

كـــــــم غـــــــــــارة �ـــــســـــعـــــواء يــــ�ــــســــمــــو بـــهـــا

والـــــنـــــقـــــع كــــالــــلــــيــــل وملـــــــــع الـــــُظـــــَبـــــا

لـــــول بـــريـــق الــبــيــ�ــس يف الـــنـــقـــع مل

عـــــنـــــر ـــــــر  ـــــــ�ـــــــس مــــــــ يف  كــــــــــــــــاأّنــــــــــــــــه 

واإن  كـــــلـــــيـــــب  مـــــــــن  جـــــــــــــــــارًا  اأعــــــــــــــز 

يـــــــبـــــــيـــــــت مــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــاوره اآمــــــــــنــــــــــًا

ــــربــــوا الأمـــــــثـــــــال يف جـــــوده قـــــد �ــــس

ا�ـــســــ فــــمــــا  عــــــــاه  رام  حــــا�ــــســــد  كــــــم 

رفـــــعـــــة قـــــــاومـــــــتـــــــه  اإن  بــــــــــــدر  يـــــــــا 

تـــــلـــــك مـــــعـــــالـــــيـــــه الـــــــتـــــــي �ـــــســـــادهـــــا

يـــــــعـــــــرفـــــــهـــــــا اأعــــــــــــــــــــــــــــــــــداوؤه جــــــهــــــرة

لــــــن يــــطــــفــــئ احلـــــا�ـــــســـــد مــــــن نــــــوره 

اأمـــــطـــــر بـــــا رعــــــد عـــلـــى املـــجـــدبـــن 

فـــــــاإنـــــــه الـــــ�ـــــســـــحـــــاك لـــلـــمـــجـــتـــديـــن

كـــبـــخـــلـــه حـــلـــمـــا عــــلــــى اجلـــاهـــلـــن

اأ�ــــــســــــود مـــــن لــــيــــل عــــلــــى املـــعـــتـــديـــن 

يــــقــــدمــــهــــا بــــــربــــــط جـــــــاأ�ـــــــس رزيـــــــن

كـــــــديـــــــنـــــــه املــــــتــــــ�ــــــســــــح املــــ�ــــســــتــــبــــن 

يــــــك يف الــــطــــعــــن مــــــن املـــهـــتـــديـــن

الأكـــــــــرمـــــــــن طــــــيــــــئ  يف  وحـــــــــــــــامت 

يـــــكـــــن لــــــغــــــايل املـــــــــــال بـــــــــذل مـــهـــن

كــــــــــــاأنــــــــــــه فـــــــــــــــوق الــــــــــــريــــــــــــا رهــــــــن 

حــــتــــى عــــلــــى األــــ�ــــســــنــــة الـــكـــا�ـــســـحـــن 

ــــــطـــــاع لــــهــــا فــــهــــو مــــــن اخلـــا�ـــســـئـــن 

فـــــا تــــكــــن يـــــومـــــا مـــــن الـــكـــا�ـــســـفـــن 

امل�ستبن  الــ�ــســحــى  نــــور  اأظـــهـــر مـــن 

عـــرفـــانـــهـــم لــلــ�ــســمــ�ــس عــــن الــيــقــن

يـــبـــن  فــــقــــطــــعــــًا  اهلل  اأظـــــــهـــــــر  مـــــــا 
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الــنــدى رمـــتـــم  اإن  الـــعـــافـــون  اأيـــهـــا  األ 

فـــكـــفـــي مل تــــفــــر عــــــن املــــــــد حلــظــة

عـــــطـــــاوؤه  داأبـــــــــــا  املـــــــــاء  اأجـــــــــــاج  وذاك 

�ـــســـاعـــة ميــــطــــر  اجلـــــــو  �ــــســــحــــاب  واإن 

لـــراحـــتـــي  اإل  الأيـــــــــام  يف  فـــ�ـــســـل  ول 

جــــدودهــــم  منـــتـــهـــم  قـــــــوم  مـــــن  واإين 

لــــهــــم �ـــــســـــرف ل يــــرتــــقــــى وفـــ�ـــســـائـــل

دائــــمــــا تــــــك  واإن  �ـــــســـــود  وقــــائــــعــــهــــم 

ــــوؤدد لــــئــــن كـــــــان اآبــــــائــــــي لــــهــــم كـــــل �ــــس

بــطــلــعــتــي اإل  الـــفـــ�ـــســـل  ذاك  مت  ملــــا 

فــ�ــســل عــنــي الآفـــــــاق هـــل كــــان نــائــلــي

وهــــل كــــان جمــــدي يــ�ــســتــطــاع �ــســمــوه 

اأولــــئــــك قـــومـــي خــــري قـــــوم وجــدتــهــم

الـ�سرب يف طلب العا هم يح�سنون 

�ــســجــى  اإذا  الـــــوجـــــوه  غــــــران  بـــهـــالـــيـــل 

�سوى    مركوبهم  ير�سون  ل  �سغاميم 

جــــروا حتـــت اأظـــــال الـــرمـــاح تظلهم

اأكــفــهــم  مــــن  خــلــتــهــا  اأ�ـــســـلـــتـــوهـــا  اإذا 

نــــزالــــهــــم  يف  اأنـــــــهـــــــم  اإل  حـــــيـــــيـــــون 

منازلهم اأعلى الذرى وهي يف الطلى 

لـــهـــم كــــل فـــخـــر ل يــــجــــارى و�ــــســــوؤدد

البحر يد  ال�سّخاء ل من  فمن كفي 

ذا جـــزر كـــــان  فـــكـــم  اإن ميـــــدد  وذلــــــك 

التر اأو خــالــ�ــس  الــــدرَّ  وكــفــي تعطي 

وكــــفــــي �ـــســـحـــا بــــالــــنــــوال َيـــــــَد الـــدهـــر

الع�سـر مــن  اأطلقته  قــد  مع�سـر  فكم 

الن�سـر قــنــة  عــلــى  يــ�ــســمــو  �ــســرف  اإىل 

العّد واحل�سـر اأعيت عن  اإذا ح�سبت 

مــــطــــرزة اأذيــــالــــهــــا بـــالـــظـــبـــى احلــمــر

الفخر الت�سدر يف  رام  مــن  كــل  على 

كما متمت �سم�س ال�سحى طلعة الفجر

ي�سـري افتخاري ل  كــان  وهــل  ي�سريًا 

وهــــــا هــــو مــــركــــوز الــــدعــــائــــم بــالــتــر

اإىل فخر يــومــا  مـــا جـــرى حــيــان  اإذا 

كما يح�سنون الـ�سرب والطعن بال�سمر

غـــــــبـــــــار اأزاحـــــــــــــــــــــــوه مبــــ�ــــســــلــــتــــة غـــر

اأ�سيافهم جتري ظــهــور خــيــول حتــت 

�ــــــســــــوارم �ـــســـلـــوهـــن مـــــن وهــــــج احلـــر

زهــــر يف  �ـــســـقـــائـــق  اأو  زهـــــــر  ثـــــواقـــــب 

اأ�ــــســــد بــــــــروزا مــــن �ــســيــوفــهــم احلــمــر

نـــزلـــن عـــلـــى نــحــر ركــــبــــوا ظــــهــــرًا  اإذا 

عـــظـــيـــم ومـــــقـــــدار يـــجـــل عــــن الـــقـــدر
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وح���ني ق�ش����ى ل�شان حاله، من نعت بع�ش اأحوال���ه، �شمم العزم على ما   

ق�ش���د، واأح���ال ي�شتنجز به ما وع���د، من اإن�شاء ترجمته، ون�ش����ر برود مكرمته، 

وذكر اأحواله من مولده ملوتته، بعبارات هي ال�شل�شبيل، واإ�شارات اأرق من نظرات 

اخلليل، واأ�شجاع ت�شفي العليل، وتروي الغليل، اأ�شم وجنات الطرو�ش بال�شطور، 

واأ�شباح الأزواج بالديجور، اأجانب الق�شر، جمانبة ال�شارب اخل�شر.

�شيد �شّوده اأ�شله، وجمده على كل ماجد فعله، اإن نطق ف�شل، واإن اأنفق   

اأر�شل املثل، اأو رنا انك�ش�رت املقل، وطوطئت الروؤو�ش من اخلجل، اإن نظرت اإىل 

مرابع���ه فمخ�ش����رة، اأو اإىل وقائعه فقائمة حمم���رة، اأو اإىل �شوارمه فهي للنقع 

غ���رة، اأو اإىل دراهم���ه فهي مل تاألف ال�ش�رة، اأو اإىل وجهه فبا�شم، اأو اإىل راحته 

ف�شحاب، اأو اإىل رفده ف�شاجم، اأو اإىل اأفنيته فرحاب، اأو اإىل جل�شائه فاأقطاب، 

اأو اإىل ندمائه فاألطف، من الأفنان واأظرف.

ق���د اأبرزت���ه ق���درة القادر، م���ن الرحم الطي���ب الطاهر، منتمي���ا لأزكى   

العنا�ش���ر، يف بل���دة م�شغرة فكربها، ح���ني تبواأها وتدبرها، ولعم���ري اإنه اأجل 

مقداراً، من اأن يتخذها دارا.

هــــــوى لــــتــــحــــ�ــــســــيــــل  ذاك  كـــــلـــــمـــــا 

اأقـــــــامـــــــنـــــــا الــــــــتــــــــي  مـــــــــــزايـــــــــــاه  يف 

ـــــــت بــــه ـــــــرتـــــــه قـــــــل ــــــــ كــــــلــــــمــــــا اأبـــــــ�ـــــــس

طباعهم منهم  الأوراق  عــلــى  تــكــاد 

تــفــنــنــت لـــلـــفـــنـــون  تـــعـــاطـــوا  مــــا  اإذا 

�ـــــســـــّرفـــــتـــــهـــــا اأو�ـــــــســـــــافـــــــه الــــــغــــــر ملـــا

وتــــــــعــــــــالــــــــت عـــــــلـــــــى الــــــــــبــــــــــاد وملـــــــا

يــــ�ــــســــكــــن ل  �ــــــســــــكــــــنــــــتــــــه  كـــــــلـــــــمـــــــا 

عـــــجـــــزت عــــنــــهــــا فــــكــــيــــف الألــــ�ــــســــن

كــــــل �ـــــســـــيء فــــيــــه فــــهــــو الأحــــ�ــــســــن 

تــ�ــســيــل ولـــكـــن ل تــ�ــســيــل الــطــبــائــع

جـــــوامـــــع مـــــن اأفـــــكـــــارهـــــم وبـــــدائـــــع

وتــــعــــاىل دوحـــــهـــــا  يف  تـــ�ـــســـامـــى  اأن 

تـــعـــاىل  بـــعـــيـــنـــي  كــــانــــت  قــــاهــــا  اأن 
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وكان اأول م���ا ب���رز فيها، م�ش���درا كاأبيه يف زوائيها، تخ���ال النجابة فيه،   

والرباع���ة ظاه���رة من في���ه، ت�شمو به نف�ش���ه وهو ر�شي���ع، اإىل كل مقام خطري 

رفي���ع، حت���ى اإن ال�شبيان لتعرف له ال�شان، وترفع له املكان، حتى ذكر يل بع�ش 

الأت���راب، املالزمي���ه اأيام ال�شباب، اأنه جل�ش م���ع الأولد، عام ع�ش�ر من امليالد، 

ف���ربز له معا�شر، يف �شورة �شاع���ر، فاأن�شده من منظوم تلك البلدة، ليعلم بذلك 

رف���ده، وعندم���ا كمل ما عن���ده، قام اإليه وك�شاه برده، فانثن���ى الغالم جذل، مبا 

خرب اأب���وه ا�شتب�ش�ر، وقال لبني �ش���اأن يظهر، ثم 
ُ
اأم���ده مي�ش����ي اخلي���زىل، وملا اأ

مل مت����ش الأي���ام، اأق�ش�ر م���ن يل الزمام، حت���ى اأخذ يبتاع اجلواه���ر، ا�شتعانة 

بذلك على املاآثر، وهو مكفول باأبيه، خمتالً بالدلل بني ذويه، ملحوظاً بلواحظ 

الإك���رام، م���ن اخلا�ش والعام، م�ش���اراً اإليه بالأ�شابع، معروف���ا بكرمي ال�شنائع، 

ماألوفاً بظريف الطبائع، ملقية اإليه املعايل بعنانها، ناظرة اإليه باإن�شان اأعيانها.

�ــــــســــــيــــــد مـــــــــاجـــــــــد كـــــــــــــرمي عــــظــــيــــم

املــــــــعــــــــايل يف  مــــــــــقــــــــــدم  عــــــــــلــــــــــوي 

مــــــا راأيـــــــنـــــــا نـــــظـــــريه فــــهــــو ل �ــســك

اأملـــــــــــعـــــــــــي يـــــــــحـــــــــار طـــــــــرفـــــــــك فــــيــــه

كــــــفــــــل الــــــنــــــا�ــــــس بـــــــاملـــــــكـــــــارم طــــــــّرا

رمــــــقــــــتــــــه الـــــــعـــــــا بـــــــطـــــــرف خـــفـــي

قـــــلـــــدتـــــه قــــــــــــادة الـــــفـــــ�ـــــســـــل حـــتـــى

قـــــام �ـــســـوق الــــنــــدى بــفــيــ�ــس اأيــــاديـــــ

اأورقــــــــــت مـــــذ بــــــدا غـــ�ـــســـون املـــثـــاين 

اأ�ــــــســــــد يف الــــــوغــــــى هـــــزبـــــر ومـــهـــمـــا

عــــــامــــــري يف الــــطــــبــــع جنــــــل مـــعـــاذ

ـــبـــيـــًا خــــطــــبــــتــــه بـــــكـــــر املـــــــعـــــــايل �ـــس

مـــعـــالـــيــــ �ـــــســـــعـــــود  اأعـــــــــــــــــــــداوؤه  رام 

ـــــري حــــــــــامتــــــــــي بــــــطــــــبــــــعــــــه مـــــ�ـــــســــــ

لــــــيــــــ�ــــــس يـــــحـــــكـــــيـــــه هـــــــمـــــــة عـــــربـــــي

اأوحـــــــــــــــدي عـــــ�ـــــســـــــــــره  يف  وحــــــــيــــــــد 

كــــــل و�ـــــســـــف يـــ�ـــســـمـــو بــــــه اأحـــــمـــــدي

لــــلــــعــــفــــاة الــــو�ــــســــي �ــــســــك  فــــهــــو ل 

وهـــــــــو بـــــاملـــــهـــــد والـــــــر�ـــــــســـــــاع �ـــســـبـــي

غــــــــــار مـــــنـــــه وفـــــ�ـــــســـــلـــــه الـــــرمـــــكـــــي

ـــــــــِه كـــــمـــــا قـــــــــام بــــــالــــــكــــــرام الـــــنـــــدي ـ

ثــــــــروّي �ــــســــوبــــه  مــــــن  �ــــســــقــــاهــــا  اإذ 

غـــــيـــــث روي فـــــهـــــو  الــــــــدهــــــــر  كـــــلـــــح 

الـــ�ـــســـمـــهـــري �ـــســـر�ـــســـر  اإن  واأبــــــــــــوه 

فـــابـــتـــنـــاهـــا والـــفـــ�ـــســـل فـــيـــه الـــــويل

ــي ــــــــِه فـــــــــــردوا والـــــــكـــــــّل عـــنـــهـــا قــ�ــســـ
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فم���ا زال يُحِي���ي الآم���ال من حله���ا، وي�ش�رفها يف الأحوال عل���ى اأهلها،   

ويعدها لفل النوائب وحلها، ويثابر على مفرو�شات املكارم ونفلها، ويدعو العفاة 

اإىل طرقه���ا و�شبلها، ويدع���و اإىل �ُشننها، ويهدي اإىل �َشنتها، ويديل اأقناء فننها، 

حت���ى تناقل���ت اأخباره الركب���ان، ون�شقت عطر اأذكاره معاط���ن الأوطان، و�شالت 

ب�شيب���ه الغيطان وامليطان، واأر�شلت جداول راحته يف الراحات، وجرت مبجرور 

م���ده بط���اح ال�شاحات، و�شرحت ذوائ���ب اأغ�شانها، ون�ش�رت مط���ارف ريحانها، 

و�شفت م�شاربها، وكرع بالفم �شاربها، فالآذان باأخباره م�شنفة، والأعيان بنظراته 

مت�ش�رف���ة، والعطاي���ا م���ن ي�شاره مغرتف���ة، والكمالت به موؤتلف���ة، والإف�شالت 

ب�شالت���ه متعرف���ة، واأذيال امل���روات ببنانه مطرف���ة، ووجوه ال�ش���ادات يف ناديه 

م�شفف���ة، ل تنتهي كمالته، كم���ا ل تتناهى �شالته، ول حت�ش�ر اأفراد ما له من 

اإح�ش���ان، بنطاق يراع ول ل�شان، منهجه اأق���وم املناهج، ومدرجه اأف�شل املدارج، 

يع���رج عروج الب���دور، ويدرج مدرج ال�ش���دور، هو ق����ش يف ف�شاحته، وكعب يف 

�شماحت���ه، ووائل يف عزته وحمايته، وج�شا�ش يف فتكه واأنفته، ومالعب الأ�شنة، 

وجمري اجلراد فيما �شنه، اأ�شجع من ابن ُعَباد، واأبدع من ابن َعبَّاد، واأمنع عزة 

من ابن زنباع، واأ�شدق من القطا بالإجماع، واأ�شرد من ال�شهم، واأحد من املخذم 

يف العزم، واأ�شرب من ذي �شاغط يف النوب، ومن عود يجببه جلب.

ي�شمت عن وقار، وينطق فريتفع املقدار، بلفظ يوؤلف بني النهار والظالم،   

وتفهم اأعجازه من �شدوره قبل التمام.

ــــــري عــــــــــزم مـــــــن اأبــــــــــــي �ــــســــمــــال �ــــــس

مـــقـــالـــٍه بــــــرد  حــــــاك  مـــــا  اإذا  مــــــوىل 

يـــــولـــــيـــــك األــــــفــــــاظــــــا كـــــــــدر حمـــــــارة

قـــــد األــــبــــ�ــــس الأيــــــــــام حـــ�ـــســـن بــهــائــه

�سم�سه الــكــواكــب  زهـــر  عــلــى  طلعت 

الــــرجــــال عـــلـــى  اخلــــطــــب  فــــــدح  اإن 

يف جمـــلـــ�ـــس عــــــرفــــــوا لــــــه املــــــقــــــدارا

مبـــ�ـــســـاحـــك تـــــــدع الــــــظــــــام نــــهــــارا

وكـــــ�ـــــســـــا الأنــــــــــــــــام مـــــهـــــابـــــة ووقـــــــــــارا

ـــغـــارا �ـــس الــــعــــيــــان  راأي  فــــراأيــــتــــهــــا 
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جن���م جنم �شعوده يف �شماء ال�ش����رف، فاأخفى �شوءه كل �شدف، داأب يف   

تقيي���د اأواب���د الآداب، داأبه يف تقليد املنن الرقاب، حتى مل يبق جيد اإل وله فيه 

�شخ���اب، وحت���ى قبل منه الأيادي، احلا�شر منا والب���ادي، كيف ل وهو ابن رزق 

العف���اة، واأحم���د من اهتز للندى عطفاه، واأف�شح م���ن نطق باحلكم فاه، واأجمد 

م���ن ط���ار يف الآفاق ثن���اه، واأ�شعد من تالألأ يف وجه ال�ش����رف �شناه، واأ�شجع من 

ه���ز عط���ف قناة وثناه، مل يبق معط����ش اإل انت�شق من ريا ج���ده، ول زند جالل 

اإل وحتل���ى ب�ش���وار جم���ده، ول خن�ش����ر اآم���ال اإل وهي حالية بخ���امت مّده، ول 

عق���د كم���ال اإل وه���و وا�شطت���ه، ول نحر �ش���رف اإل وهو قالدت���ه، ول �شمو اإل 

وق���د اأنيطت به �شيادته، ول اأف���ق اإل وهلت فيه �شعادته، قام على اأنه املفرد يف 

كماله، املتعايل على نظ�رائه واأ�شكاله، اأدلة ل ترد ن�شو�شها، ول تقلع من خامت 

الربه���ان ف�شو�شه���ا، ل يدرك ف�شله بالقيا����ش، ول يدانيه زحل يف ال�شرف ول 

يقا�ش.

ل جرم اإن نعت باأكمل الأو�شاف، ونظرته نظر تودد اأحلاظ الإن�شاف.  

دارا الـــــكـــــواكـــــب  اأ�ــــــســــــرف  يــــكــــن  اإن 

لـــيـــ�ـــس مـــــن �ــــــســــــوؤدد فـــمـــا حــــــّل فــيــه

رداء الــــــــوقــــــــار  األـــــبـــــ�ـــــس  يـــــكـــــن  اإن 

مــ�ــســـــرف يف الــعــطــا فــــاإن رمــــت �ــســرًا

مــــــــا لإحــــــ�ــــــســــــانــــــه املـــــــوا�ـــــــســـــــل حـــد

ـــي عــــــاداتــــــه الأقـــــــــام كــــيــــف حتـــ�ـــســــ

هـــــو كــــالــــبــــدر يف الــــ�ــــســــعــــود ولـــكـــن

يــــــــــــــداأب حـــتـــى لــــلــــثــــنــــاء  يـــــــــزل  مل 

نـــظـــرتـــه عـــــن الـــ�ـــســـعـــود فـــاأ�ـــســـحـــى 

لـــــزمـــــان بـــــــه  اأمـــــ�ـــــســـــــــــى  دهـــــــــــــرًا  اإن 

اأقــــ�ــــســــم الــــدهــــر وهــــــو فـــيـــه �ـــســـدوق

فــــهــــو ل �ــــســــك عــــــد اأ�ـــــــســـــــرف مــنــه

عــــنــــه واأر�ـــــــــــــــســـــــــــــــل  اإل  ونــــــــــــــــــــــوال 

فــهــو ر�ـــســـوى حــلــمــًا مــتــى مـــا تــزنــه

قــــد ثــــــوى يف الــــــفــــــوؤاد مـــنـــه يــ�ــســنــه

كـــنـــه  حـــــــد  لـــــــه  الـــــــــــــورى  يف  ول  ل 

الأيـــــــــــــــام عـــــــــزومـــــــــه  حتــــــــاكــــــــي  اأو 

ـــريـــه ظــــام  مــــــا عـــلـــيـــه مــــــن مـــبـــ�ـــســــ

يــــــرام ل  الـــــــــذي  الــــــ�ــــــســــــوؤدد  اأدرك 

مـــ�ـــســـعـــدا فــــيــــه لـــلـــ�ـــســـعـــود ابـــتـــ�ـــســـام 

فـــــيـــــه لــــلــــفــــ�ــــســــل واملــــــــعــــــــايل قــــيــــام 

اخلـــــتـــــام لــــلــــمــــكــــرمــــن  هــــــــــذا  اإن 
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ع���ود املروءة فما �شرب عنها، ومازجته ال�شي���ادة كاأنه خلق منها، وجتلى   

عل���ى الريا�شة منك���رة فعرفها، وعل���ى ال�شيا�ش���ة متفرقة فاألفه���ا، وعلى اأعباء 

امل���كارم � وه���ي مل تطق � فتكلفها، كم جمع من �شاردة، وقيد من اآبدة، واأفاد من 

فائ���دة، واأجاد عن عائدة، واأمد من مائدة، واأ�شقى من واردة، واأغنى من وافدة، 

اأع���رق للمجد واأ�شاأم، واأجند للحمد واأتهم، وغ���ار للعلياء ومل ي�شاأم، حتى فوف 

حم���ده كل ف���م، ون�شق جم���ده كل معط�ش و�ش���م، ورقم ف�شائل���ه كل قلم وو�شم، 

وحت���ى قيل فيه ما درج، حدث ع���ن البحر ول حرج، اإن �شدرت عن كفه الآلء، 

فك���م �ش���درت من فكره الآراء، واإن كان م�ش���دراً للتقوى، فاإنه م�شدر يف الرتب 

الق�ش���وى، طاول ال�ش���م فطالها، وزعمت م�شارعته فاأنى لها، فال غرو اأن زهت 

به وجوه ال�شدارة، وزادت به املكارم بهجة ون�شارة، اإذ هو الك�شاف للمع�شالت، 

وامل�شب���اح للم�شكالت، والغاية يف الكمالت، واملنته���ى اإليه يف املهمات، والغنية 

للطالب، واحلاوي لنظافة الأثواب، تلتقط درر الف�شاحة من فيه، ويقتطف زهر 

ال�شماحة من رو�ش اأياديه.

وازن الأط���واد عقال فرجحها، وبدا عل���ى الفاقات فزحزحها، وتعا�شت   

املع�ش���الت ففتحها، وابتهم���ت طرق املروءة فدمثها و�شرحه���ا، وعقمت ق�شايا 

املواعيد فاأنتجها واأجنحها، وانق�شعت غمائم املكارم فاأن�شاأها واألقحها، وبارزته 

الأ�ش���د فنطحه���ا اإذ ناطحها، وعار�شت���ه اجلهلة فاأ�ش���رب و�شافحها، اإن اأتعب 

نف�شه، فقد فاق بالف�شل جن�شه، واإن اأكرث بذله، فقد �شاأى من قبله.

ـــــيـــــد مـــــــــا فـــتـــحـــا يـــــــــا لـــــــــه مـــــــــن �ـــــس

لـــه الــــــثــــــغــــــر  انــــــفــــــتــــــح  مـــــــــا  واإذا 

هــــــو قــــطــــب يف �ــــســــمــــا املـــــجـــــد بــــدا

عــلــم الــ�ــســحــب الـــنـــدى اإن زجمـــرت 

لــــــلــــــنــــــدى يـــــهـــــتـــــز عــــــطــــــفــــــاه مـــتـــى

مــــنــــحــــا وفــــــــ�ــــــــســــــــا  اإل  كــــــــفــــــــه 

فــــاق يف الإفـــ�ـــســـاح قــ�ــس الــفــ�ــســحــا

رحــــــــا مـــــــعـــــــالـــــــيـــــــه  اإل  لـــــــــــه  مـــــــــــا 

اأوجـــــــــــــــه الأفـــــــــــــــق واأبــــــــــــــــــدت كـــلـــحـــا

اأو مـــدحـــا الـــــنـــــدى  ذكــــــر  مـــــا جــــــرى 
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الكام عن بلدة الكويت

ه���ذا وحيث اأ�شرن���ا اإىل بلدته امل�شغ���رة و�شعا، املك���ربة بطلعته عظما   

ورفعا، فنقول: هي الكويت، ب�شم الكاف، واإ�شكان الياء بال خالف، على �شاحل 

بح���ر الع���دان، بفتح العني يف �شبط ذي الإتقان، مل تعمر قبل ورود اأبيه العظيم 

ال�ش���ان، اإل بريهة م���ن الزمان، �شكنها بنو عتبة، ولهم يف عن���زة بن اأ�شد ن�شبة، 

وال���ذي يظهر اأنهم متباينو الن�شب، مل جتمعهم يف �شجرة اأم واأب، ولكن تقاربوا 

فن�شب بع�شهم لبع�ش، وما قارب ال�ش�يء يعطى حكمه على الفر�ش.

ترجمة عبداهلل بن �سباح �سيخ الكويت

واملق���دم عليه���م، حني ورود اأبيه اإليهم، (عب���داهلل بن �شباح)، وفقه اهلل   

لل�ش���الح، وكان ملا قدم اأب���و امل�شار اإليه، يفو�ش اإبرام الأمور ونق�شها اإليه، حتى 

اإنه���م قب���ل و�شوله �شرذمة قليلة، ذوو م�شكنة وذلة، وح���ني جعلوه لآرائهم قبلة، 

وفو����ش خوا�شهم الأم���ر اإليه كله، �ش���د اأزرهم، و�شد ثغره���م، وراأب �شدعهم، 

ون�شب جمعهم، فنما فرع الرثوة يف تلك البالد، وطغى بحر املكارم وزاد، واأقبل 

الع���ز بعج���ره وبجره، واأطل���ع املجد يف �شمائه���ا وجه قمره، وذل���ك اأيام �شغره، 

فت�ش���در اأب���وه يف اأموره، اإرها�ش���ا لظهوره، وعالمة على اأنه �ش���در بدوره، واأنه 

ال���درة التي �شم���ح بها القدر، حت���ى انفلقت وهلل احلمد ع���ن درر، هي لريا�ش 

الف�شل زهر، ولوجه العدل غرر، على اأن اأباه كان ذا اإميان، ثابت البنيان، م�شيد 

الأركان، يعم���ر املجال�ش بالنفا�ش���ة، وامل�شاجد بالتالوة والدرا�شة، ذا راأي ثاقب، 

َعان، اإن قلب املجن الزم���ان، واأكرم من ال�شحاب  وتدب���ري �شائب، اأثبت م���ن الرِّ

الهتان، عظيم املقدار، خ�شو�شا عند الأخيار، وا�شال لالأرحام، بالهبات اجل�شام، 

دائ���م البت�شام، وافر الحت�شام، ي�شيق نط���اق احل�ش�ر عن اإفراد ثنائه، ويعجز 

الزمان عن حمل اأعبائه، وما ذاك اإل لإ�شفار جنله الكرمي، على �شفحات وجهه 
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الو�شي���م، فلقد لف اجلد اأباه مبطرف املجد، وعطف عليه بطرف ال�شعد، حال 

ر  اإيجاده، يف الرحم وقبل ميالده، فعمت ال�شعادة اأباه، مذ تالألأ �شناه، ولقد اجتَّ

يف ال���الآيل، بثالث���ة دنانري اقرت�شها من الوايل، فبلغت يف زمان ي�شري، ثالثمائة 

على التحرير، كما روى ذلك اأف�شل جمال�شيه، واألطف م�شامريه وموؤان�شيه، كما 

تق���ف على ترجمته، ون�ش�ر بع�ش برود �شفت���ه، يف ذكر اأ�شحابه، وم�شامريه يف 

رحابه، (ال�شيخ حممد بن �شلوم)، حر�شه احلي القيوم.

ذكر انتقاله من الكويت اإىل الأح�ساء

ويف ع���ام مب���ارك البدء واخلتام، اأرخه خت���ام ود و�شالم، �شنة 1188ه�،   

انتق���ل اأبو هذا القمق���ام اإىل الأح�شاء من البحرين، و�شار فيها مبنزلة الإن�شان 

م���ن العني، فاأتد فيه���ا الأوتاد، واأجزل فيها الإرفاد، وب���ذل فيها املعروف، على 

املجهول واملعروف، وح�شل له بربكة هذا الغالم، اأمت الإكرام من احلكام، و�شار 

اخلا����ش والع���ام، له مبنزلة اخلدام، تناخ على بابه الركاب، وتاأتيه الوافدون من 

كل اأوب وب���اب، فاأق���ام فيها تن�ش�ر حما�شنه، وحتمد م�شاعي���ه وميامنه، بطانته 

خ���ري بطان���ة، تاأمر باملعروف وتنهى عن اخليان���ة، تبت�شم ثغور مكارمه، ومترتي 

اأخ���الف غمائم���ه، فم���ا زال كذلك، ينهج ه���ذه امل�شالك، ويدم���ث تلك املبارك، 

باأق���دام الإح�شان املتدارك، والنجل العظيم، منظ���ور بنواظر التعظيم، قائٌل يف 

اأفي���اء رواق ال�شي���ادة، طائٌل برك���وب براق النجادة، م�شح���وب بال�شدور، حمبو 

باحلبور، �شائ���ر اإبان الطفولية، اأح�شن �شرية اأحمدية، با�شمة ف�شائله، �شاجمة 

فوا�شله، يتناف�ش مع اأقرانه، لو وجدوا يف اإر�شال اإح�شانه، يفوح يف ناديه عبري 

الإن�ش���اد، ويل���وح يف �شح���اب اأياديه بارق الإم���داد، ما جل�ش���اوؤه اإل النبالء، وما 

منادم���وه اإل العق���الء، يت�ش�رف بالو�شول اإليه املُجال����ش، وتتطاول بطي اأقدامه 

املجال�ش، ويُتفاخر بلم�ش بنانه، وا�شتالم كعبة اإح�شانه.
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فما كان اإل اأيام، كاأنها للطافتها طيف منام، حتى انتجع اأبو هذا ال�شيد   

الهم���ام، منتجعا منه بروق العز لئحة، واأرواح الكرامة يف اأندائه فائحة، ونتائج 

التدب���ري يف جوانبه �شاحلة، و�شروح الف�شل يف مرابعه �شارحة، وغزلن الدمى 

يف مالعب���ه �شانح���ة، بعد اأن اأعم���ل الراأي فيه، اأن يتخذه من���زل وي�شطفيه، اأم 

يرتكه ول ياأتيه، ووافقه على تدبريه، يف اتخاذ ذلك املنتجع وتعمريه.

ترجمة خليفة �سيخ البحرين / الكام على بلدة الزبارة

(خليفة بن حممد) اأ�شرف بني عتبة، احلائز من رتب الف�شل اأرفع رتبة،   

فتعا�ش���دا بع���د ال�شتخارة، وت�شديد �شه���ام ال�شت�شارة، عل���ى تعمريه وت�شميته 

َحَكَما منه العمارة، وزيناه بالعدل يف البداوة، وذوي احل�شارة، 
َ
بالزبارة، فعمراه واأ

حتى �شرب املثل مبحا�شن اآثارهما، و�شنفت الآذان مبحا�شن اأخبارهما، وو�شعا 

املكو����ش عن الأموال، و�شاوي���ا بني الغني واملقالل، عمرا في���ه امل�شاجد، للراكع 

وال�شاج���د، و�شيدا في���ه املدار�ش، للق���ارئ واملدار�ش، َفِللَِّه اأيامهم���ا ما اأبهجها، 

فـــــــمـــــــنـــــــى الـــــــــــــوفـــــــــــــاد تــــقــــبــــيــــلــــهــــم 

�ـــــســـــرف مــــــن دونــــــــــه هــــــــام الـــ�ـــســـهـــى

لـــيـــ�ـــس فــــيــــه قـــــط عــــيــــب مـــــا �ـــســـوى

اأتــــــعــــــب الــــنــــفــــ�ــــس ابــــــتــــــغــــــاًء لــلــعــا

تـــــــــرى اإل  اأبـــــــــــــــــــــــــدا  تـــــــــــــــــــــراه  ل 

جـــــــاد رو�ــــــــس الـــفـــ�ـــســـل مــــنــــه دميــــة

اأ�ـــســـحـــابـــه  مـــطـــلـــق الأفـــــ�ـــــســـــال يف 

اأفــــعــــالــــه  مــــــن  الــــــدهــــــر  نــــحــــر  زان 

�ـــــــــســـــــــاأوه يف  يـــــــــــدركـــــــــــه  اأرى  ل 

اأعـــلـــمـــه  الـــــــــذي  الـــــنـــــا�ـــــس  درى  لــــــو 

لـــــلـــــنـــــدى ركــــــــــــــن  هـــــــــــي  اإذ  يــــــــــــــده 

اأتـــــــــــــــرى تــــبــــلــــغــــه اأيـــــــــــــــدي الـــــعـــــدى

يــــــدعــــــى مـــــفـــــردا اأنـــــــــــه يف اجلـــــــــــود 

فــــــغــــــدا فــــيــــهــــا الإمـــــــــــــــام الأوحـــــــــــــدا

عــــنــــه مـــــو�ـــــســـــول املــــــثــــــاين مـــ�ـــســـنـــدا

وردا  قــــــــــد  ــــــ�ــــــســــــره  تــــــبـــــــ مــــــــــا  اأو 

كـــــــــل يــــــــــــوم مــــــنــــــه فـــــ�ـــــســـــل جـــــــــددا

حـــــيـــــث مـــــــن اأفـــــ�ـــــســـــالـــــه قـــــــد قــــلــــدا

الـــــــيـــــــدا مــــــــــد  اإذا  اجلـــــــــــــو  قـــــــمـــــــر 

ــــــــــدا نـــــظـــــمـــــوا فـــــيـــــه الــــــــــــــــــــدراري اأب
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واأك���رث خريها وفرجها، اأعملت لزيارتهما يعامل العلماء، وجملت بجمالها وجوه 

الكرم���اء، وهما واإن �شبقاه ع�ش�را، فقد �شبقهم���ا جمدا وقدرا، فقاما �شائرين 

اأح�ش���ن ال�شري، لول التقى قلت هما كعم���ر، عادمي النظري، ما�شيي الإبرام يف 

ال�شغري والكبري، ما نق�شاه مل يربم، وما اأبرماه فهو احلكم املحكم، حاكمني على 

وف���ق ال�شنة، قامعني لكل جور وفتن���ة، وباجلملة فهما يف �شماء املعايل، النريان 

يف الأيام والليايل، غري اأن ف�شلهما ل يجاري ف�شله، واإن كانا يف الإيجاد قبله، 

ب���ل ل اأظ���ن الزمان يربز مثل���ه، هذا وهما واإن كانا الغاي���ة يف ال�ش�رف، ولوؤلوؤي 

ال�ش���وؤدد املعرتف، و�شحابتي النوال املغرتف، مكت�شبان من نري اإقباله، منت�شبان 

اإىل كماله، فف�شلهما فرع ف�شله، فقد يت�ش�رف الأ�شل بف�شله، فتبني اأمنا �شبقا 

اإليه، مقدمة بني يديه، فهو احلقيقة يف اإبرازه، وهما مبنزلة جمازه.

فما زال �شعيدين بطلعته، متيمنني مب�شورته، عارفني ملنزلته، متفر�شني   

يف ظه���ور دولت���ه، عاملني اأن املجد عقد هو وا�شطته، ورو�ش هو وردته، و�شدفة 

ه���و درته���ا، وطرة هو غرتها، و�شماء هو زهرتها، و�شجرة هو ذروتها، ورحى هو 

قطبه���ا، و�شم�شام���ة هو غربها، وجث���ة هو قلبها، وهالة ه���و بدرها، وعدة هو 

جذره���ا، ومقل���ة هو اإن�شانها، ور�شال���ة هو عنوانها، وق�شيدة ه���و بيتها، وذبالة 

ه���و زيتها، وعني هو نبعه���ا، ونبتة هو فرعها، حتى مات اأبوه، وكرثت يف الآفاق 

ناعوه، وتعاكف على قربه راثوه.

�ــســقــى جــــدًثــــا فـــيـــه عـــفـــاف و�ــــســــوؤدد

وهــــمــــة وحـــــــــــــزم  وتــــــــدبــــــــري  وراأي 

فــيــا لـــك قـــــرًا �ــســم اأعـــ�ـــســـاء �ــســيــٍد

كـــــــــــــرمي نــــــــعــــــــاه جــــــــــــــــوده ووقــــــــــــــــاره

ونـــاحـــت عــلــيــه الـــكـــائـــنـــات بــاأ�ــســرهــا

ومغمدًا �سلتًا  ال�سيف  عليه  ونـــاح 

ـــى بـــــه اأفــــــــق املـــــــــروة قـــائـــمـــًا فـــاأمـــ�ـــســــ

و�ـــســـاكـــب جــــــود ل تــــكــــال �ــســحــائــبــه

وثــــــابــــــت حــــلــــم ل يــــــزعــــــزع جـــانـــبـــه

املـــزن هــلــت مواهبه اإذا �ــســن خــلــف 

ونــــــــــاح عــــلــــيــــه حــــلــــمــــه ومـــنـــا�ـــســـبـــه

ــــــه ــــــوادب ن وفــــــيــــــه  اإل  بـــــلـــــد  فـــــمـــــا   

ونــــــاح عــلــيــه يف احلـــــــروب �ــســاهــبــه

تــ�ــســاقــط مــــن حـــــزن عــلــيــه كــواكــبــه
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فبق���ي بع���د م���وت الوالد، لي�ش ل���ه من م�شاع���د، على كرم���ه اإل الكف   

وال�شاع���د، حت���ى بقي اأكرث من عام، ل ياألف املنام، حذرا من معاديه، اأن يق�ش�ر 

عن مكارم اأبيه، فما زال ي�شدد ويقارب، ويعمل �شهام الراأي الثاقب، يف اإ�شابته 

اأعل���ى املراتب، اإىل اأن نظرته ال�شعادة، و�شدرته على ربى اأبيها ال�شيادة، ورقته 

عل���ى منابره���ا، واأقبلت عليه بحذافره���ا، فمالأ اللَّها، بعظم اللُّه���ا، واألقت اإليه 

امل���روءة قالئده���ا، و�شلمت اإليه الفت���وة مقالدها، فرتق���ى اإىل مقام ل ي�شتطاع 

ارتقاوؤه، ول يطاق اإل منه بناوؤه.

بنف�ش اأبية، و�شيمة عربية، وهمة اإ�شكندرية، و�شيا�شة �شرعية، ومكرمة   

حامتية، و�شجاعة علوية، فما زال كذلك والأيام له م�شاعدة، واأجفان الردى عنه 

راقدة، حمفوفا باأ�شحاب، هم لدوائر اللطافة اأقطاب، وجليد الظرافة �شحاب، 

ولريا�ش النباهة اأزهار، ولأفالك ال�شماحة اأقمار.

فــلــو مل يــكــن ربـــع الــثــنــا مــنــه خاليًا

ولـــــو مل يـــكـــن بـــــدر املــــكــــارم كــا�ــســفــًا

لئن غاب منه اجل�سم يف القر مل تغب

ومـــا مـــات مــن اأبــقــى لــه مــثــل اأحــمــد

تـــقـــا�ـــســـر عـــــن اإدراكــــــــــــه كـــــل فــا�ــســل 

يــ�ــســبــه وجــهــه املـــــزن  ورام �ــســحــوك 

فـــيـــالـــك مــــن مـــــوىل �ـــســـعـــدنـــا بــكــفــه 

فــمــا الــفــ�ــســل اإل كــعــبــة اأنــــت ركــنــهــا

متـــ�ـــســـكـــت مـــــن اأفــــ�ــــســــالــــه بــحــبــالــه

خـــرينـــا  ولــــكــــن  يـــ�ـــســـعـــى  كـــلـــنـــا  اأرى 

ملـــا لــطــمــت مــنــهــا اخلــــــدود كــواعــبــه

عــلــيــه ملــــا ا�ــــســــودت بـــحـــزن غــيــاهــبــه

مــــــواهــــــبــــــه مـــــــن بــــــعــــــده ورغـــــائـــــبـــــه 

قــالــبــه الـــنـــواظـــر  راأي  يف  مــــات  واإن 

ولــــــو اأنـــــــه بــــــدر الـــــدجـــــى يف متـــامـــه

اإذا مــا رجــى الأ�ــســيــاف ودق غمامه 

كــــمــــا �ـــســـقـــيـــت اأعــــــــــــــداوؤه بــحــ�ــســامــه

فها نحن نرجو الف�سل عند ا�ستامه 

متـــ�ـــســـك مــــــطــــــرود بـــحـــبـــل ذمــــامــــه 

فــتــى دام يــ�ــســعــى نـــحـــوه لحـــرامـــه
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ترجمة ال�سيخ علي بن فار�س

فمم���ن ا�شطفاه للمجال�ش���ة، وارت�ش���اه للموؤان�ش���ة، وراآه معدنا لإك�شري   

اأ�شراره، ومطلعا ل�شم�ش اأ�شماره، و�شدفة لالآلئ اأخباره، الهمام الأملعي، والإمام 

اللوذع���ي، (عل���ي بن فار�ش)، الذي هو يف كل ف�ش���ل فار�ش، اجلاين ثمر الثناء، 

اإذ كان لأ�شوله غار�ش، بطبع اأرق من اأنفا�ش ال�شب، واأميل من معاطف الغ�شن 

الرطب، يفيء من اأفياء الأدب اأفيح يّف، ون�ش�ر مكارمه فطوى ذكر طّي، وب�شط 

موائد مكارم تزينها اأخالق، األطف من نظرات الأحداق، فكم ك�شا �شائال بربده، 

حترجا من جبهه ورّده، على اأن هذه الطباع، من طباع اأحمد بال نزاع، اإن مدح 

بالق�شائد، فكم منح العوائد، حتى قال فيه ل�شان احلال.

قد روينا عن بع�ش الثقات، الالئذين بفناه، كما لذت بفنا قناه، اأن بع�ش   

اململق���ني، وقف علي���ه يف جماعة ما�شني، فالتف���ت اإىل اأحدهم وقال، ما نعطي 

ه���ذا من نوال! فقال: اأعط���ه درهمني، فاإنهما عنده مبنزل���ة العني، فقال: هذا 

الالئق به ل بنا، ونزع مالب�شه فك�شاه فانثنى، واأن�شد بعد ما وىل معلنا:

وباجلملة فبذله واإن �شار كاملثل، ومالأ الوهاد والقلل، فاإنه من جود اأحمد   

خمت���زل، كم���ا اأن جود املي���زاب، من جود ال�شحاب، فم���ا زال وكالهما ل يعدل 

اأحداً ب�شاحبه، ول مييل جلانب عن جانبه، حتى قال بع�ش من األفهما، وعلم ما 

عليه حالهما، اإذا قال ابن فار�ش له وهو �شقيم: ُقْم، قام وهو مما ي�شكوه �شليم، 

اإلـــيـــه تــنــاهــى املــجــد والـــعـــز والــبــذل

اإىل الإعـــــطـــــاء حـــنـــة عــا�ــســق يـــحـــن 

على قــدرنــا ل قــدر مــن جــاء �سائا

قــــدره الــــرفــــد  �ـــســـائـــل  مـــنـــا  رام  اإذا 

لـــــنـــــا كـــــــــرم تـــــــاأبـــــــى الــــــعــــــزائــــــم اأنـــــــه

اأهــــــــل لــــــــه  ثـــــــنـــــــاء مت فـــــهـــــو  فـــــكـــــل 

اأن جــفــا ذلــــك اخلــل ملـــا  اإىل اخلــــل 

تــــطــــاوعــــنــــا فــــيــــمــــا نـــــريـــــد املـــــكـــــارم

اأتـــــت فــــوق مـــا يــبــغــيــه مــنــا الــعــزائــم

يــحــاكــى ولـــو اأن املــحــاكــي اخلــ�ــســارم 
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و�شب���ب تف�شيله له، وتعاطيه تعظيمه وتبجيل���ه، ما خول من النجابة، والظرافة 

واللبابة، اإن ملك نا�شية الكتابة، فقد كان فيها ال�شاحب، اأو ابن العميد الكاتب، 

بل���غ من احلكمة غايته���ا، حتى �شار اآيتها، �شريع الرت�شل، بديع التاأمل، اإن اأن�شاأ 

ر�شالة، فهي للبالغة هالة، وباجلملة فهو الكامل يف اأدبه، الوا�شل اإىل اأ�شحابه 

ب�شي���ب ن�شب���ه، هذا وقد كان البديع يف زمانه، والربيع بطيب اأوانه، واجلالل يف 

اإتقانه، والإمام يف برهانه، �شدراً يف املجال�ش، وبدرا للُمعا�شر واملجال�ش، ونهرا 

مي���ده البح���ر الزاخر، بالن�شار املنثور واجلواهر، فبقي���ا على ذلك اأعوام، كاأنها 

يف الق�ش����ر اأيام، و�شنوات كاأنها غفوات، يتجاذبان اأعطاف الآداب، ومييالن مع 

الك���رم حي���ث اآب، يفوفان بروده، وينظمان يف الأجي���اد عقوده، ويعرفان منكره، 

ويوؤلفان كامله وم�شطره:

وباجلمل���ة فهم كواكب، ولكن لي�ش���وا بغوارب، وبدور عوارف، ولكن غري   

كوا�ش���ف، و�شمو����ش مع���ارف، ل ين�شخها ليل �ش���ادف، ورياح ك���رم ولكنها على 

الأع���داء عوا�ش���ف، واأغ�شان �شرف عل���ى ذوي الآمال عواط���ف، واأفياء مروءة 

كل منه���ا ظليل وارف، ولكنهم اإمنا �شرفوا ب�ش�رف���ه، والتقطوا الدر من �شدفه، 

وتعرفوا اإىل الف�شائل بتعرفه، ل�شيما من �شار وزيره، ون�شيحه وم�شريه، الذي 

اأوجب���ت النباهة ت�شديره، ورفعت الريا�ش���ة مكانه، وزان به الف�شل بعدما زانه، 

بــ�ــســحــب اأحــــيــــيــــنــــاه  قـــــد  لــــيــــل  رب 

يـــــنـــــران الـــنـــ�ـــســـار فـــيـــهـــم كـــمـــا يــنـــ

كــــــــل مــــــــن طـــــبـــــعـــــه نــــ�ــــســــيــــم ريــــــــاح

اأريــــــــحــــــــي يــــهــــتــــز عـــــطـــــفـــــاه مـــهـــمـــا

كــــ�ــــســــفــــار الــــ�ــــســــبــــاح عـــــزمـــــا ولـــكـــن

يــــــتــــــعــــــاطــــــون لــــلــــنــــ�ــــســــيــــد فــــنــــونــــا 

وقـــــــــف الـــــــوجـــــــد مــــنــــهــــم كـــــــل طـــبـــع 

كـــــنـــــجـــــوم الــــ�ــــســــمــــا كــــــــــــرام �ـــســـبـــاح

ـــــــر طــــــل يف مـــــــزهـــــــرات الأقــــــاحــــــي

ال�سباح  عند  الريا�س  يف  هفت  قــد 

هــــــــزه املــــــــادحــــــــون نــــحــــو الـــ�ـــســـمـــاح

يف املــــــعــــــايل هــــــم عـــــــــوايل الـــــرمـــــاح

وراح  روح  كـــــــــــــل  فــــــــــيــــــــــهــــــــــزون 

ارتــــــيــــــاح كـــــثـــــري  لـــــلـــــنـــــدى  يـــــــــزل  مل 
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َوال، 
ُ
َرهُ وايل اأ وذل���ك حني عرف اأحمد ق���دره، واأ�شاع يف اأندية ال�ش�رف ذكره، َوزَّ

(اأحم���د بن حممد ذو الكم���ال)، فزين تلك الوزارة، وجمل وجوه هاتيك الإمارة، 

ب���اآراء ه���ي ال�شبعة ال�شي���ارة، ل بل الب���دور الثواقب، وعزمات ه���ي البوارق يف 

ال�شحائ���ب، و�ش���رية هي ال�شرية العمرية، واإن كانت يف الن�شبة علوية، ول عجب 

َل عليٌّ باتباع اأحمد. يف ذلك يوجد، اأن ُف�شِّ

ترجمة ال�سيخ عبدالعزيز بن مو�سى 

وم���ن اأ�شحابه الكم���ل، وجل�شائه الذي���ن بهم ل يع���دل، (عبدالعزيز بن   

مو�ش���ى الهجري)، هو بان تعطر الأذي���ال اأردية الأخبار بذكره حري، قراأ الأدب 

وه���و ابن ع�ش����ر، وبرع فيه حتى �شاع منه الن�ش�ر، اإن نظم فاق من نظم، اأو نرث 

اأراك نرث املجرة يف الظلم، كم و�شح فيه ور�شح، وكنى يف جمازه و�شرح، واأ�شار 

اإىل دقائق���ه ولوح، دمث طرائقه، وحقق حقائقه، وفوف اأرديته، و�شرف اأنديته، 

ون�ش�ر األويته، وجمل بذكائه غرته، عرج اإىل معارجه، ونهج اأوعر مناهجه، حتى 

�شار غاية فنه، ونقاية �شالفة دنه، و�شناجة اأربابه، ومفتاح بابه، وم�شكاة اأ�شكاله، 

وم�شباح اإع�شاله، تاأدب بالفا�شل ابن ُخننَْي، النازل من العلم منزلة الإن�شان من 

العني، الرا�شد كا�شمه لأ�شنى املقا�شد، ال�شاعي لتقييد الأوابد، ون�ش�ر الفوائد، 

ون���رث الفرائ���د، احلافظ للحما�شة لأب���ي متام، والهاملية احلنفي���ة يف الأحكام، 

وغ���ري ذلك من الكتب احل�شان، كالرائية لبن وهبان، مع عفاف وديانة، واإتقان 

واف و�شيان���ة، وتوؤدة كالطود يف الرزان���ة، رحل اإىل الب�ش�رة وبغداد، واحلرمني 

وما والهما من البالد، نقلته القدرة الربانية، واحلكمة الأزلية ال�شمدانية، من 

جن���د البل���دة املعنية، بقول خري الربية، اإىل الزب���ارة من اأر�ش قطر، وحط فيها 

رحل���ه وق���ر، واأذاع بها علمه ون�ش����ر، و�شاألوي عنان ال���كالم، لذكر بع�ش مزاياه 

اجل�ش���ام. ت���اأدب ب���ه عبدالعزيز ذو املث���اين، فاأخذ عنه النحو واملع���اين، اأدبا ل 

يدانيه فيه مداين، ولقي بعده من الأجالء �شيخنا الكردي، حافظ ع�ش�ره فيما 
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عندي، وامْيُ اهلل مل تر عينه نظريه، ول من يكاد ي�شي�ر م�شريه، اأ�شبه املعري يف 

جزالة املباين، وابن الفار�ش يف دقة املعاين، فهو الفرد الذي ما له ثاين، وقراأت 

علي���ه النح���و وال�ش�رف، فقر يل بذل���ك الطرف، و�شرح �شق���ط الزند للمعري، 

وح�ش���ام كاتي لع�شمة فكري، وبع�ش دواوين العرب، فح�شل يل بذلك كل اأرب، 

وذل���ك يف الأح�شاء اأع���اد اهلل عمارتها، واأرجع بهجته���ا ون�شارتها، �شمعت منه 

القراآن برواية حف�ش عن عا�شم، وجملني بالأدب جتميل ال�شوار للمعا�شم، كان 

واهلل البح���ر علم���ا، والطود اأناة وحلما، له املوؤلفات البديعة، والبادرة ال�ش�ريعة، 

ومما قراأت عليه من تاأليفه، الذي مل ي�شبق اإىل تر�شيفه، �شرح نظمه يف حروف 

املع���اين، فبلغ���ت بقراءت���ي له غاية الأم���اين، و�شاأب�شط ال���كالم يف ترجمة هذا 

الإم���ام، اإذ هو من جملة من مدح ه���ذا الهمام، واأفا�ش عليه من اأياديه الإنعام، 

واأكرمه الإكرام التام.

وممن اأخذ عن���ه عبدالعزيز، الفا�شل (حممد بن عبداللطيف)، ووقعت   

ب�ينهما مرا�شلة، واإجازات وم�شاجلة، و�شاأترجم له، واأنعت بع�ش اأو�شاله املكملة، 

فاإنه مم���ن حظي ب�شحبة اأحمد، وتطوق طوق اأف�شاله وتقلد، واأما عبدالعزيز، 

فهو ذو اأدب عزيز، وكتابة برز بها اأمت تربيز، وبراعة يحتاج لها املجاز واملجيز، 

كي���ف ل وق���د اتخذه امل���وىل اأحمد، �شدرا يف جمل�شه الأجن���د، وبدرا يف �شماء 

واديه، املمطور ب�شماء اأياديه، وقدمه على جل�شائه، وف�شله على اأعيان نظرائه، 

وجم���ع ل���ه ما قيل فيه من املدائح احل�شان، وامتدحه مبدائح هي نظم اجلمان، 

وله نظم هو ال�شحر احلالل، م�شتمل على غرر احلكم ودر الأمثال، فما زال من 

ذلك املوىل، باملقام الأعلى، واملورد العذب الأحلى، ذا فطنة نقادة، وفكرة وقادة، 

وحل���م واأن���اة، ل توجد يف النظائ���ر والأ�شباه، مت�شدرا بن�شب���ه واأدبه، ل برثوته 

ون�شب���ه. تويف املذك���ور، يف عام تاريخه 1223ه� اأدب يغ���ور، �شقي جدث �شمه، 

ب�شاآبيب الرحمة.
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بــكــتــه املــــعــــايل واخلــــفــــاف الـــلـــهـــاذم 

لــوعــة لـــلـــحـــزن  اإل فـــيـــه  فــــا قـــلـــب 

عـــادم لــلــجــري  وهــــو  اإل  طــــرف  ول 

واجــــم بــــالــــرزء  وهـــــو  اإل  طـــــرف  ول 

نــــدى ول  خـــــد  فــــيــــه  اإل  خـــــد  ول 

كــــــاآبــــــة وفـــــــيـــــــه  اإل  �ــــــــــســــــــــوؤدد  ول 

جــولــة لـــلـــطـــم  فـــيـــه  اإل  �ــــســــدر  ول 

الأ�ـــســـى مـــعـــول  هــــده  اإل  عــــرف  ول 

لــفــقــده الــــعــــوايل  تــبــكــي  فـــتـــى  واإن 

ويـــبـــكـــيـــه حمــــــــروم ويـــبـــكـــيـــه �ــســائــل

واأحــــــرى بـــــاأن تــرثــيــه بــيــ�ــس عــقــائــل

بـــكـــت مــقــلــة الـــعـــلـــيـــا عــلــيــه بـــاأدمـــع

ونـــــــــاح عـــلـــيـــه الــــعــــلــــم حــــتــــى كــــاأنــــه 

فــــكــــم اأطـــــــــم مــــنــــه تــــــداعــــــى بـــــنـــــاوؤه 

وكــــــم مـــ�ـــســـهـــد مـــنـــه ول �ـــســـاهـــد لــه

لــه هــــا�ــــســــر  ول  مــــنــــه  وارق  وكــــــــم 

لقـــــط يـــــــك  ومل  مـــــنـــــه  درر  وكـــــــــم 

لقد فجع الدهر اخلــوؤون به الندى

فـــا مـــزنـــه يــهــمــي ول �ــســمــ�ــســه تــرى

يـــرى زنــــــده  تــ�ــســـــرى ول  ريـــحـــه  ول 

فـــمـــا قـــــام �ـــســـوق لــلــثــنــا بـــعـــد مــوتــه

طيبها  اأرواح  الــكــون  يف  عــبــقــت  ول 

نــعــيــنــاه حــتــى اأنــــــزف اجلـــفـــن مـــاءه

وحـــتـــى ا�ـــســـطـــبـــاري عــــل ممــــا اأبـــثـــه

وجـــــــــادت عـــلـــيـــه بــــالــــدمــــوع املــــكــــارم 

عــــادم لــلــقــلــب  وهــــــو  اإل  �ـــســـب  ول 

قــائــم لــلــنــعــي  وهـــــو  اإل  عـــطـــف  ول 

بـــالـــدمـــع عــائــم اإل وهــــو  ول طــــرف 

�ــســائــم الــــوجــــه  قــــائــــم  اإل  اهلل  لــــك 

مـــــــــــاآمت وفـــــــــيـــــــــه  اإل  بـــــــلـــــــد  ول 

قـــامت بــــالــــلــــدم  وهــــــو  اإل  وجــــــه  ول 

راغـــــم بـــــالـــــرزء  وهــــــو  اإل  اأنـــــــف  ول 

ونــــاظــــم  راث  يـــبـــكـــيـــه  اأن  لأجــــــــــدر 

ويـــبـــكـــيـــه مـــــقـــــرور ويـــبـــكـــيـــه حـــائـــم 

حــمــتــهــن مـــن اأيـــديـــه بــيــ�ــس خمـــاذم

بـــكـــتـــه بـــهـــا مـــنـــا الــــــقــــــروم الأكـــــــــارم

مبــــا نــــاحــــه حــــزنــــا عـــلـــيـــه احلـــمـــائـــم 

الـــــدعـــــائـــــم  مـــــنـــــه  هـــــــد  اإذ  ملـــــوتـــــتـــــه 

وكــــــم مـــعـــلـــم مــــا فـــيـــه يــــوجــــد عـــامل 

�ـــســـائـــم  ثــــــم  مــــنــــه ول  بــــــــــارق  وكــــــــم 

وكــــم اأبـــحـــر جــا�ــســت ومــــا ثـــم عــائــم

فــهــا هـــو مــطــمــو�ــس املـــعـــامل طــا�ــســم

ول رو�ـــســـه يــزهــو ول الــثــغــر بــا�ــســم

ول مـــــاوؤه يــجــري ول الــنــبــت وا�ــســم

ول اجــتــمــعــت لــلــمــكــرمــات مــوا�ــســم 

اأبـــــرقـــــت مـــنـــهـــن يــــومــــا مــبــا�ــســم ول 

وحــــــتــــــى قـــــــــاين لــــلــــبــــكــــاء املــــــنــــــادم

وحــتــى وهــت مني الــقــوى والــعــزائــم 
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قـــــال ورث يل كــــل  رثـــــى يل  وحـــتـــى 

اأّم هــامــتــي الــ�ــســيــب يف  وفــــــّرخ طـــري 

وحـــتـــى عــلــتــنــي الـــنـــائـــبـــات بــاأ�ــســرهــا

لئن غيبت يف اللحد اأع�ساء ج�سمه

فــقــد كــــان مــفــ�ــســال يــعــيــ�ــس ب�سيبه 

احلــيــا مــثــعــنــجــر  رواك  قـــــره  فـــيـــا 

فقد حل فيك العلم واحللم واحلجى

وقـــ�ـــس اخلــــــــوايف لـــلـــعـــزاء الــــقــــوادم

قـــائـــم  لــلــ�ــســيــب  فـــيـــه  اإل  �ـــســـق  فـــــا 

بــالــ�ــســيــوف العظائم  فــرتــنــي  وحــتــى 

فـــــمـــــا غــــيــــبــــت اأفــــــعــــــالــــــه واملـــــــكـــــــارم

اأرامـــــــــــــــــــل تــــــــــــــروي مـــــــــــده واأيــــــــائــــــــم

وجــــــازاك لــلــغــفــران والــعــفــو �ــســاجــم

ـــــــــــــوال لـــــــــــاأكـــــــــــارم خــــــامت  وبـــــــحـــــــر ن

ومل���ا اأرخ���ت وفاة ه���ذا الإمام، مب���ا اأ�شلفته من الكالم، قي���ل يل اإنه قد   

ق�ش����ى قبل���ه بعام، فاأرخت وفات���ه ثانيا، مثنيا عليه وحلقه وافي���ا، فقلت اأدركه 

الردى، يف عام اأرخه راغب هدى، �شنة (1222ه�).

ترجمة ال�سيخ را�سد بن خنن

واأم���ا ابن خنني، الطائ���ر ذكره يف اخلافقني، النازل م���ن املجد والزين،   

منزل���ة الراأ����ش والعني، فاإن���ه قدم الزبارة، وه���ي يف غاية العم���ارة، با�شمة عن 

حما�شن الن�شارة، رافلة باأثواب، مفوفة ببنيان ال�شباب، مائلة باأعطاف، مائ�شة 

باأنفا�ش الألط���اف، كاحلة الأجفان، باإثمد الإح�شان، خم�شلة الأغ�شان، بهاطل 

ة، وحف برواق الفت���وة، و�شمته املعايل مبقلها، وعمت  بن���ان، م���ن لف بربد املُُروَّ

اأيادي���ه بقبلها، (اأحمد بن حممد) املرتجم،امل�ش���ار اإليه مبا تقدم، فاإنه بدر تلك 

البل���دة، وزهر هاتيك الوردة، فاأك���رم الإمام ابن خنني، ووفى عنه الدين بالعني، 

واأفا����ش عليه من بره املوائد، وو�شله ب�شالت هي عوائد، و�شريه يف معا�شريه 

�شدرا، وملجال�شيه �شم�شا وبدرا، فدر�ش فيها العلوم، من منثور ومنظوم، فعكف 

على بابه اخلادم واملخدوم، ورفت عليه الهبات باأجنحتها، وحفت به ال�ش�رات يف 

رح���اب اأنديتها، وعم���ر فيها املدار�ش، بعدما كن دوار�ش، واأن�شق منها املعاط�ش، 
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َعبَْه���ُر الفوائد النفائ����ش، وقمر فيها املناف�ش، كما قه���ر املعار�ش واملعاك�ش، اأن 

�شك���ن تلك املدينة، باأعظم وقار واأر�ش���ى �شكنية، وكان يف الإ�شناد مالكها، فقد 

كان اأحم���د بالإرف���اد مالكه���ا، واإن كان اإمامه���ا وم�شندها، فاإن���ه مل يزل الأكرم 

ذروها واأحمدها، واإن كان من مقلتها قرة، فف�شله يف وجهها غرة.

اأج���رى عل���ى را�شد اأ�شن���ى عوائد من اإح�شانه، زانها م���ن لفظه نعم، اإن   

�شل�ش���ل را�شد حكمه، اأر�شل اأحمد اإلي���ه نعمه، اأو حاك مطرف ر�شالة، حاك له 

ببنان الكرم جالله.

اإن حل���ى اأجياد الطرو�ش بالإمال، فكم حلى كفه باللها واأمال، واإن و�شل   

متنا، اأ�شند له بالو�شل مننا، اأو زين الأفهام بالإفهام، زين له الإكرام بالبت�شام، 

واإن نظ���م الفرائ���د، نرث عليه الفوائ���د، اأو عطر اأذيال املدار����ش باأذكاره، عطره 

بعبهر افتخاره، ولو قيل اإن الفا�شل زهر، فاأحمد له وابل املطر.

مــتــى جـــرت مــن اأيـــــادي را�ــســد حكم

ورا�ـــــــســـــــد حــــلــــة الأديـــــــــــــــان حــكــمــتــه 

بـــحـــران ذاك جــرى اأنـــهـــمـــا  �ــســك  ل 

بـــنـــائـــلـــه  قــــــتــــــال  لــــلــــجــــهــــل  وذاك 

مـــــــــطـــــــــر يـــــــــــــــــجـــــــــــــــــد  مل  لـــــــــــــــــــــــــو 

كــــــــــــذكــــــــــــا اأحــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــد  اأو 

وجــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــان زانــــــــــــــــهــــــــــــــــمــــــــــــــــا

ومـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــا �ــــــــــــــــســــــــــــــــرف

فــــــــــــــــــعــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا لـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــا

انطوى  مــا  للمعارف  ين�سـر  كــان  اإن 

ــــاطــــر عــيــنــه هـــــــــذاك تـــنـــظـــر لــــاأ�ــــس

فــــهــــمــــا لـــــنـــــا قـــــــمـــــــران كـــــــل مـــنـــهـــمـــا

جــــرت لــكــفــيــه يف اأ�ـــســـحـــابـــه الــنــعــم

واأحــــمــــد حــلــيــة الأفــــ�ــــســــال والـــكـــرم 

يلتطم  بـــالـــبـــذل  مـــوجـــه  وذا  عــلــمــًا 

والــــعــــدم الإمــــــــــاق  يــــذهــــب  بــــه  وذا 

الــــــــــــــــزهــــــــــــــــر  ــــــــــــم  يــــــــــــبــــــــــــ�ــــــــــــس مل 

ورا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــمـــــــــــــر

مــــــــــــــــــــــــــن �ــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــوؤدد غـــــــــــــــــرر

اأبـــــــــــــــــــــــداهـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــقــــــــــــــــدر

ــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاظــــــــــــــــــر احلـــــــــــــــــــــــــــــــور لــــــــــــــــــل

فـــيـــمـــن اأحــــمــــد لــــلــــعــــوارف نـــا�ـــســـره

وعـــــــيـــــــون هـــــــــذا لـــــلـــــمـــــاآثـــــر نـــــاظـــــره

اأنـــــــــــــــــــدى غـــــــــــــرر املـــــــــــزايـــــــــــا دائـــــــــــــره
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اأقام يف تلك البالد، التي هي كاإرم ذات العماد، يعا�شر اأجوادها، وي�شامر   

زهادها، وي�شائر عبادها.

نــــوافــــل بـــنـــظـــم  مـــ�ـــســـغـــول  زال  مـــــا 

ويــــنــــ�ــــســـــــــر اأذكـــــــــــــــــارًا بــــــــــراح مــــقــــاول

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه كـــــــــــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــريـــــــــــــــن

فــــــــــــــــــــاق الــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــرزدق فــــــــــخــــــــــرًا

نــــــ�ــــــســــــيــــــب يف  جـــــــــــــــــــــرى  واإن 

عــــــــلــــــــومــــــــا اأفــــــــــــــــــــا�ــــــــــــــــــــس  واإن 

درو�ــــــــــــــــــســــــــــــــــــًا يـــــــــــــــقـــــــــــــــرر  واإن 

الـــــــــعـــــــــلـــــــــم عـــــــــلـــــــــم ابــــــــــــــــــن لـــــيـــــلـــــى

تــــــــــــرمــــــــــــه اإن  وزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده 

ـــــــــامـــــــــي و�ـــــــــــســـــــــــيـــــــــــتـــــــــــه املـــــــــتـــــــــ�ـــــــــس

حــــــــــــــاكــــــــــــــى اإيـــــــــــــــا�ـــــــــــــــســـــــــــــــا ذكـــــــــــــــــاء

يــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــا بـــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــل فـــــــهـــــــم

مـــــــعـــــــنـــــــى ـــــــــر  ــــــــــ تـــــــــعـــــــــ�ـــــــــس اإذا 

يـــــــــــــــــــا ويـــــــــــــــــــــــــح جنـــــــــــــــــــد جـــــــفـــــــتـــــــه

يـــ�ـــســـمـــو حـــــــــن  كـــــالـــــ�ـــــســـــحـــــى  اأو 

مـــــــــــــــــا فــــــــــــيــــــــــــه عــــــــــــيــــــــــــب �ــــــــــــســــــــــــواء

واإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن اأنـــــــــــــــــــا�ـــــــــــــــــــس

قـــــــــــــــــــــوم �ـــــــــــســـــــــــمـــــــــــوا بــــــــ�ــــــــســــــــيــــــــوٍف

ـــــر ــــــــــــــــروا كـــــــــــــــل مـــــ�ـــــســــــ واأمــــــــــــــــطـــــــــــــــــ

وقـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــدوا بـــــــــالـــــــــعـــــــــطـــــــــايـــــــــا

فــــــــــــهــــــــــــم جـــــــــــــــمـــــــــــــــال الـــــــــــــــرايـــــــــــــــا

خمـــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــون �ــــــــــــــســــــــــــــراعــــــــــــــا

يف عـــقـــد اأجــــيــــاد املـــ�ـــســـاجـــد �ــســافــره

عـــــن كـــــل مـــــا كــــــره املـــهـــيـــمـــن زاجــــــره

ُحـــــــــْجـــــــــر كـــــــــــابـــــــــــن  �ـــــــــســـــــــعـــــــــره  يف 

�ــــســــخــــر اأخــــــــــــــــــــت  الــــــــــــرثــــــــــــا  ويف 

فـــــــــــــاق الــــــ�ــــــســــــبــــــا حــــــــــن تــــ�ــــســـــــــري

ــــــــتــــــــهــــــــا فــــــــــيــــــــــ�ــــــــــس بــــــحــــــر خــــــــيــــــــل

حــــــكــــــى الـــــــــــدرو�ـــــــــــس ابـــــــــــن مــــقــــري

وحـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــه حـــــــــــــلـــــــــــــم �ـــــــســـــــخـــــــر

ــــــر ـــــــ كــــــبــــــ�ــــــس اأو  كــــــــــــــاأحــــــــــــــمــــــــــــــد 

قــــــطــــــر كـــــــــــــــــل  يف  طــــــــــــــــــــــار  قـــــــــــــــــد 

كــــــــعــــــــمــــــــرو الـــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــاء  ويف 

ــــــر عــــــ�ــــــســـــــ كـــــــــــــــــل  ميـــــــــــــــــت  واإن 

اأراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــجــــــــر

وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا كـــــــــــبـــــــــــدر

عـــــــــــــلـــــــــــــى عــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــل �ــــــــــســــــــــدر

قـــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــان �ـــــــــــســـــــــــامـــــــــــي قـــــــــــدر

بــــــــــــيــــــــــــ�ــــــــــــس املــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــارم غــــــــر

بـــــــــــيـــــــــــ�ـــــــــــس املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد حـــــــمـــــــر

ـــــــــــر بـــــــــــــــــكـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــن ويـــــــــــ�ـــــــــــســــــــــــ

ـــــــحـــــــر وبــــــــــــــالــــــــــــــظــــــــــــــبــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــل ن

ومــــــ�ــــــســـــــــــــر عــــــــ�ــــــــســـــــــــــــــر  كـــــــــــــــل  يف 

فــــــخــــــر كـــــــــــــــــل  ابــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــا  اإىل 
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حتـــــــــــيـــــــــــا بـــــــــــهـــــــــــم كــــــــــــــــل اأر�ــــــــــــــــــــــس

هــــــــــــــــــــم مــــــــــــــطــــــــــــــاعــــــــــــــن اأ�ــــــــــــــســــــــــــــد

عــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاد كــــــــــــــــــــــــل مــــــــ�ــــــــســــــــيــــــــف

اآراوؤهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــ�ــــــــســــــــلــــــــتــــــــات

قـــــــــــــــــد وعـــــــــــــــــــــــــــــــــروا كـــــــــــــــــل �ــــــســــــهــــــل

�ــــــــــســــــــــل عـــــــــنـــــــــهـــــــــم كـــــــــــــــل مــــــــا�ــــــــس

وعــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــل و�ــــــــــــــــســــــــــــــــنــــــــــــــــان

ــــــمــــــوا مــــــــــــــن مــــــــــثــــــــــل قـــــــــــــــــــوم تــــــ�ــــــس

ـــــــــــــــــــاأل مـــــــــــــــــدار�ـــــــــــــــــس غــــــــــرا وا�ـــــــــــــــــــس

كـــــــــــنـــــــــــز الـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــوم املــــــــحــــــــلــــــــى

ــــا الــــــــ�ــــــــســــــــابــــــــق الـــــــــنـــــــــا�ـــــــــس فــــ�ــــس

اإنـــــــــــــــ�ـــــــــــــــســـــــــــــــان عـــــــــــــــــن املـــــــــــعـــــــــــايل

ـــــــــامـــــــــي مــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــداره املـــــــــتـــــــــ�ـــــــــس

ملــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــده كـــــــــــــــــــــــــــــــل رفـــــــــــــــــــــع 

مــــــنــــــه الــــــــــــــــبــــــــــــــــدر  يـــــــــنـــــــــقـــــــــم  مل 

فـــــيـــــه الــــــــ�ــــــــســــــــحــــــــب  تــــــــــــــــــرى  ول 

اأدب عــــــــــــــــــــــــــــــــن  يـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــر 

ويــــــــــــــــــنــــــــــــــــــتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــي حـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــا

وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــــــرر

حتـــــــــكـــــــــي الــــــــ�ــــــــســــــــمــــــــو�ــــــــس �ـــــــســـــــوى

قــــــــطــــــــر ودق  كـــــــــــــــــاأنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم 

جــــــــــــــــــــــــــــــردا مـــــــــــطـــــــــــاعـــــــــــيـــــــــــم غــــــر

ـــــــــكـــــــــا ريــــــــــــــــــــــب دهـــــــــــر مـــــــــــتـــــــــــى �ـــــــــس

لــــــــــــــــفــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــــــــــرب مــــــــ�ــــــــســـــــــــــــــر

و�ـــــــــــــــســـــــــــــــهـــــــــــــــلـــــــــــــــوا كــــــــــــــــــــــل وعـــــــــــــــر

ــــــــري كــــــــــــــــــبــــــــــــــــــارق حــــــــــــــــــن يــــــــ�ــــــــســـــــــ

وكـــــــــــــــــــــــــــــــــل اأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج مـــــــــهـــــــــر

تـــــــــــــــــــدر اهلل  بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــذ 

عــــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الأغــــــــــــــــــــــــــر

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدره كــــــــــــــــــــــــــــل �ــــــــــســــــــــطــــــــــر

�ــــــــــــســــــــــــبــــــــــــق اجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد املــــــــــــــر

وراأ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس را�ـــــــــــــــــــــــــــس و�ـــــــــــســـــــــــدر

قـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل قــــــــــــدر

ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده كــــــــــــــــــــــــــــــــــــل جــــــــــــر

يـــــــــغـــــــــر مل  لأن  اإل 

عــــــــــيــــــــــبــــــــــا �ـــــــــــــــســـــــــــــــوى مــــــــــــــــــد تــــــر

كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه �ــــــــــــــســــــــــــــنــــــــــــــب

الأدب يـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا 

وجـــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا الــــــــــــكــــــــــــتــــــــــــب

حتــــــــتــــــــجــــــــب لـــــــــــــيـــــــــــــ�ـــــــــــــس  اأن 

يعنعن الآداب للطالب، وير�شل الأمثال اإر�شال اجلود ال�شحاب، بعبارات   

األط���ف م���ن األفاظ العت���اب، با�شمة من مبتك���رات الثغور، ابت�شامه���ا من ربات 

اخلدور.
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اأبـــــــــــدًا يــــحــــن لـــ�ـــســـحـــبـــة الأكــــيــــا�ــــس

اأمـــــــــــــا جمـــــالـــــ�ـــــســـــه فـــــهـــــن مــــطــــالــــع

الـــعـــلـــم عـــلـــم اأبــــــي حــنــيــفــة والــــّدهــــا

اأبــ�ــســـــر الــنــعــمــان حــ�ــســن قيا�سه لـــو 

ولــــقــــد زهــــــت غــــــرر الــــعــــلــــوم بــفــكــره

ذكـــــــــاه نـــــــــظـــــــــريًا يف  لـــــــــه  طـــــلـــــبـــــت 

وجــــبــــت الأر�ـــــــــــس اأفــــــقــــــًا بـــعـــد اأفـــــق

ـــ�ـــســـر مــــقــــلــــتــــاي لــــــه �ـــســـبـــيـــهـــًا لـــتـــبــــ

�ــــســــوى مـــــن كـــنـــت اأحــــــمــــــده جــــهــــارًا

يــــكــــاد يـــ�ـــســـوع بــــــرد الـــ�ـــســـعـــر مــهــمــا

الأكـــيـــا�ـــس اإىل  فـــلـــ�ـــس  ذي  كـــحـــنـــن 

لــــــكــــــن لأقـــــــــــمـــــــــــار مـــــــــن اجلــــــا�ــــــس

كــــــدهــــــاء عـــــمـــــرو والـــــــذكـــــــا كــــاإيــــا�ــــس

لــقــ�ــســـــى لـــه بــالــفــ�ــســل بـــن الــنــا�ــس

زهـــــــــوا كـــــزهـــــو الـــــرمـــــح بـــالـــنـــرا�ـــس

وجـــدتـــه فـــمـــا  الــــعــــلــــوم  عــــر�ــــس  اإذا 

وجــــبــــتــــه اإل  لــــــهــــــا  اأفـــــــــــــــق  فــــــمــــــا 

عـــرفـــتـــه فــــمــــا  الــــ�ــــســــمــــاح  ذكـــــــر  اإذا 

واأذكــــــــــــــــــر حـــــــامتـــــــا مـــــهـــــمـــــا ذكـــــرتـــــه

ـــرتـــه بـــــــه طـــــيـــــب الـــــثـــــنـــــاء لـــــــه نـــ�ـــســــ

رفعته �شدروها، وت�ش�رفت به �شمو�شها وبدورها، ي�شتاق اإىل الأكيا�ش،   

ا�شتياق اململق اإىل الأكيا�ش، وال�شاري اإىل النربا�ش.

األ���ف ورتب، واأبان واأع���رب، واأبدع واأغرب، وجمع وا�شتوعب، ونقب عن   

دقائق الإ�شابة، ف�شاأى يف ذلك التقريب والإ�شابة، وا�شتاأ�شد يف العلوم، واملنثور 

واملنظوم، فدعي فيها اأ�شد الغابة، وتفر�ش يف علم الفرا�شة، ف�شبق ال�شد واألف 

را�شه، واأودع بطون الدفاتر احلكم، حتى حكم له على جالينو�ش كل حكم.

كي���ف ل واإن كان را�ش���د، يف الف�شل جعفر بن يحي���ى بن خالد، فف�شله   

الطري���ف وف�ش���ل اأحم���د التالد، على اأن را�ش���داً مو�شول له م���ن اأحمد ال�شلة 

والعائد، فلقد ن�ش�ر علمه وقد كان مطويا، واأظهر �شيته من بعد ما كان خمفيا، 

وكفل���ه بنواله وكان ب���ه حفيا، وقدمه عل���ى النظائر والأ�شب���اه، وبلغه من ماآربه 

منتهاه، حتى قال من عاداه، ذلك الف�شل من اهلل، يوؤتيه من يرت�شيه.
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ولــــــول فــ�ــســل اأحــــمــــد مل يــ�ــســع مــن

نـــــــــزار فـــــ�ـــــســـــا يف  ـــــــاع  �ـــــــس ولـــــــكـــــــن 

طــــويــــل الـــــبـــــاع اأحـــــمـــــد مـــــن راأيــــتــــه

ــــرت لــــــه ثــــنــــاًء واأ�ــــــســــــهــــــر مــــــن نــــ�ــــســـــ

واأ�ــــســــجــــع مـــــن هــــزبــــر و�ــــســــط غـــاب

مــــــــــتــــــــــى جـــــــــــــــــــــــارى اأخـــــــــــــــــــــــا عـــــلـــــم

فــــــــــــــمــــــــــــــا بــــــــــــــحــــــــــــــر يــــــــــــجــــــــــــاريــــــــــــه

وهـــــــــــــــــل يـــــــلـــــــقـــــــى حمـــــــــــاكـــــــــــي مـــــن

الأ�ـــــســـــعـــــاُر اأفــــــــكــــــــاَره  طــــــاوعــــــت  اإن 

فــهــو الــــذي �ــســمــت املـــدار�ـــس با�سمه

بـــــــــدا يف �ــــــســــــدر مــــدر�ــــســــة مــــهــــمــــا 

�ـــســـر�ـــس مــــ�ــــســــكــــل  يف  جـــــــــرى  واإذا 

فــــ�ــــســــائــــل را�ــــــســــــد مــــــا قــــــد عــنــيــتــه

مبــــن بــــاأبــــي الـــفـــ�ـــســـائـــل قــــد كــنــيــتــه

واأجــــــــود مــــن مـــدحـــت ومـــــن طــريــتــه

واأظــــهــــر مـــن يــ�ــســامــي الــنــجــم بيته

دعـــــوتـــــه اأ�ـــــــســـــــد  يف  لـــــلـــــحـــــرب  اإذا 

�ـــــــــــــســـــــــــــاأى فـــــــــيـــــــــه الـــــــــــــــــــــذي جـــــــــــــارا

جــــــــــــــــــــارا مــــــــــــــــــــــــــده  يف  واإن 

جـــــــــــــــــــــارا لــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــا  اأراه 

وتــــ�ــــســـــــــرفــــت بـــــــرياعـــــــه الأ�ــــــســــــطــــــار

وتـــــعـــــطـــــرت بــــ�ــــســــفــــاتــــه الأعـــــ�ـــــســـــار

اأبـــــــــــــــــــــدى مبـــــــقـــــــولـــــــه لـــــــنـــــــا زفـــــــــــرا

جـــــــــــــــــاه حـــــــــــــــــّد ذكـــــــــــــائـــــــــــــه وفـــــــــــــرا

قد طابق ا�شمه م�شماه، فما زاغ عن الر�شاد من اقتفاه، برز يف الأقطار   

النجدية، بروز البدر يف الأقطار الفلكية، وبرع يف الأحكام الفقهية، حتى اأبان عن 

ال���درر، واأغرب يف النوادر اللغوية، حتى قمر فيها ومهر، واأعرب عن امل�شكالت 

النحوية، حتى خلناه اأبا عمر اإذا نظر، تخرج على علماء بلده، وعظماء حمتده، 

ف�شاأى يف العلوم اأعالمها، وت�شدرها فدعته اإمامها.

فما زال يف جنده، مرفوعا على نده، م�شغولً بعلمه عن خلمه، جمال�شه   

بالأذكار معمورة، ومدار�شه عل���ى الأخيار مق�شورة، الكرماء موؤان�شوه، والعلماء 

مدار�شوه، عمر املدار�ش بالإ�شناد، واملجال�ش بالظرائف والأمداد.

طاوعته �شمو�ش الأ�شعار، حتى انتقى منها املنتقى والدر املختار.  
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وحــــــ�ــــــســــــبــــــك مـــــــــن اإمــــــــــــــــــام اأملــــــعــــــي

هــــــذا اأن  اإل  الــــــنــــــحــــــو  وعـــــــمـــــــر 

�ــــــــســــــــاألــــــــت الــــــــعــــــــلــــــــوم واأربـــــــــابـــــــــهـــــــــا

فـــــقـــــالـــــوا الـــــــــــذي كــــا�ــــســــمــــه را�ـــــســـــد

فــمــن اأو  لــــلــــنــــدى  مــــــن  قــــيــــل  اإذا 

ومــــــــــــــن لـــــــلـــــــعـــــــلـــــــوم واأبـــــــحـــــــاثـــــــهـــــــا

الــــــذي ذا  ومــــــــن  لــــلــــخــــاف  ومــــــــن 

وحـــــــــــــق الــــــــنــــــــكــــــــات واأ�ــــــــــســــــــــرارهــــــــــا

ملــــــــــــا نــــــــــظــــــــــرت مـــــــثـــــــلـــــــه واحـــــــــــــــــــدًا

لـــــــقـــــــيـــــــت بــــــــــــه اإمـــــــــــــــــــــــام املــــــكــــــتــــــن

اإمــــــــامــــــــهــــــــم بـــــكـــــلـــــتـــــا الـــــكـــــوفـــــتـــــن 

عـــــــــن الــــــعــــــلــــــم املـــــــــفـــــــــرد الأكــــــــمــــــــل

حلــــــــــــّل الــــــعــــــويــــــ�ــــــس ولــــلــــمــــ�ــــســــكــــل

يــــــرجــــــى لــــــــــذي الــــــــزمــــــــن املــــمــــحــــل

ومـــــــــــن لـــــلـــــدقـــــيـــــق مـــــــــن املــــعــــ�ــــســــل

عــلــّي تـــعـــا�ـــســـت  الـــقـــ�ـــســـايـــا  مــــا  اإذا 

جـــلـــي اأو  لــــــهــــــا  خــــــفــــــي  ومــــــعــــــنــــــى 

عــــــــيــــــــوين ومــــــــــــن يـــــتـــــهـــــم يـــــ�ـــــســـــاأل

ناظراً يف ال�شعر ال�شفي، ف�شار �شعره املختار ال�شفي، وبرز يف املعاين،   

على ال�شكاكي واجلرجاين، واإمام املكتني، يف دقائق الأ�شلني.

فم���ا زال يفي���د، ويجدد م���ا در�ش ويعيد، فمرابع العل���وم ب�شيب تقريره   

خم�ش����رة، وثغ���ور الطرو����ش عن درر حتري���ره مفرتة، اإىل اأن خ���رج من وجاره، 

وب���ان ع���ن اأهله وج���اره، اإىل البل���دة التي هو فيه���ا را�شد، واأحم���د فيها الزند 

وال�شاع���د، وج���ف منه العود، واأتى عليه احلمام املوعود، وغ�شل بالدموع، وكفن 

باخل�ش���وع، وحملت جنازته الأعن���اق، وت�شابق اإىل تلحيده البار والعاق، فالعيون 

عليه �شاكبة، والقلوب برزئه واجبة، والكواكب كا�شفة، والرياح عا�شفة، والوجوه 

بَِّن بهذه الدرة.
ُ
مغربة، والآفاق حممرة، فال غرو اأن اأ

ولو ناظر جار اهلل باجلدل، ملا زّل واعتزل، ولأن�شد فيه وارجتل.  
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عــلــى مــثــلــه تــبــكــي الـــ�ـــســـــــراة وتــنــدب

وتــبــكــيــه اأجــــفــــان الـــ�ـــســـيـــادة والـــعـــا

وتــــبــــكــــيــــه اأفــــــــعــــــــال لـــــــه وفـــــوا�ـــــســـــل

وتــــبــــكــــيــــه اأبـــــــحـــــــاث دقـــــــــاق واأوجـــــــــه

ـــــــَن بـــعـــده ويـــــنـــــدبـــــه كــــتــــب لــــــه َظـــــــْل

وتــــبــــكــــيــــه اأقـــــــــــــام جــــــريــــــن بــــــاأمــــــره

وتـــبـــكـــيـــه اأ�ـــــســـــطـــــار كـــــــــاأن �ــــســــوادهــــا

ويـــبـــكـــيـــه اإ�ــــســــنــــاد ويـــبـــكـــيـــه مــ�ــســنــد

�ـــســـائـــل اأيـــــــاديـــــــه  مـــــن  واد  ويـــبـــكـــيـــه 

وتــــهــــتــــز مـــــن حـــــــزن عـــلـــيـــه مــــعــــارف

وتــكــ�ــســف مـــن اأفــــق املــفــاخــر �سم�سه

لـــلـــدمـــع راجــــف فـــيـــه  اإل  فــــا خــــد 

مـــــــــاأمت فــــــيــــــه  لـــــــــه  اإل  بــــــلــــــد  ول 

ال�سموات جلدها تلقي  اأن  غــرو  فا 

بــــكــــيــــنــــاه حــــتــــى نــــاوحــــتــــنــــا مــــكــــارم

اإذا اعـــر �سائل كـــان مــفــ�ــســال  فــقــد 

فــقــد كــــان بـــحـــرًا لــلــعــلــوم خــ�ــســارمــا

وقـــد كـــان �ـــســـدرًا يف املـــعـــارف مــفــردًا

بــقــلــبــه الـــــعـــــلـــــوم  فــــتــــى جــــمــــع اهلل 

مــلــحــد وواراه  قــــــر  �ـــســـمـــه  لــــئــــن 

وغــا�ــســق �ــســمــ�ــس  يــبــكــيــه  فـــتـــى  واإن 

املــــراثــــي لــقــره تـــزجـــى  اأن  واأجــــــــدر 

فــويــح املــنــايــا كــيــف تــنــ�ــســب �سهمها

فـــــــاإن تــــفــــره بــــالــــنــــاب تـــفـــر قــلــمــ�ــســا

ويـــ�ـــســـود وجــــــه املــــكــــرمــــات ويــقــطــب         

ويــبــكــيــه نــــاٍد مـــن عــطــايــاه خم�سب

تنيف على عــد الــرى حــن حت�سب

وحتـــجـــب ذكـــــــــاه  عــــــن  اإل  جتـــلـــبـــب 

اأب ول  لـــــهـــــن  اأم  ل  وغـــــــــــــــــودرن 

فــهــا دمــعــهــا يـــجـــرى عــلــيــه ويــ�ــســكــب

وغيهب رزء  الطر�س  �سفحات  على 

ويـــبـــكـــيـــه مـــــن لـــلـــحـــديـــث ومـــنـــكـــب

ويـــبـــكـــيـــه نــــــاد لـــلـــمـــعـــايل ومــنــ�ــســب

اأعــــــذب اأنـــــــه مـــنـــه  اإل  الـــبـــحـــر  هـــــي 

ـــــاه مــقــطــب اأ�ـــــس اإل مـــــن  فـــــا وجــــــه 

مــقــنــب لـــــلـــــرزء  فـــيـــه  اإل  قـــلـــب  ول 

مــــنــــدب فـــــيـــــه  لـــــــه  اإل  مـــــــــــاأمت  ول 

عـــلـــيـــه ويـــبـــكـــيـــه مــــن الأفــــــــق كــوكــب

لـــراحـــتـــه كـــانـــت مـــن الــنــعــي تن�سب

واأرمـــــــــــــل حمـــــــــروم واأعـــــــــــــوز مــطــلــب

عـــلـــى كـــــرة الـــــــــوراد يــحــلــو ويـــعـــذب

ولـــكـــنـــه يف جمـــمـــع الـــبـــحـــث مــوكــب

فـــهـــا هــــي ذي تــنــعــى عــلــيــه وتـــنـــدب

فــيــا طــاملــا عــن علمه �ــســاق �سب�سب

ومـــغـــرب �ــــســــرق  يـــرثـــيـــه  اأن  لأجــــــــدر 

فــيــ�ــســمــعــهــا عــــدنــــان والــــغــــر يــعــرب

بنحر امــرئ ريح الهدى منه تن�سب

مبــثــنــى الأيــــــــــادي دائـــــمـــــًا يــتــ�ــســيــب 
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ولـــــو اأن هـــــذا املــــــوت يــفــلــت واحـــــدا

اأنــــــــه واأعـــــــــلـــــــــم  اأدري  ولـــــكـــــنـــــنـــــي 

فكم من عظيم قد تقلب يف الرى

ق�سـي  مــن  اأول  كنت  التاأ�سي  فــلــول 

وللندى ال�ساحلات  للخ�سال  فمن 

ق�سـى كل ر�سد اإذ ق�سـى اخلري را�سد

�ــســقــى قـــــره لـــلـــرحـــم كــــل جمــلــجــل

قبلهم اأبــــاهــــم  �ــســمــلــت  قـــد  كــــان  اإن 

بــهــا كما الـــبـــنـــون  �ــســعــد  اأن  غــــرو  ل 

بـــــذل لــــه املــــو�ــــســــول حـــتـــمـــًا را�ــــســــدًا

فــــــاملــــــكــــــرمــــــون بــــــــه كــــــثــــــري عــــدهــــم

اأبــــــدًا لــــدى الإفـــ�ـــســـال يــبــ�ــســم ثــغــره

جعفرا ير�سل  الف�سل  منه  زال  مــا 

فـــ�ـــســـلـــه واأ�ــــــســــــكــــــر  لأ�ــــــســــــكــــــره  اإين 

كــــــــل يـــــــــــــراد عــــــلــــــى نـــــــــــــداه �ــــســــاهــــد

وميـــــيـــــنـــــه كــــــعــــــبــــــة  املــــــــــــكــــــــــــارم  اإن 

واملــــــجــــــد حمـــــــــراب وقــــــائــــــم فــ�ــســلــه

والـــــعـــــز فـــ�ـــســـطـــاط وقـــــائـــــم �ــســيــفــه

يـــعـــتـــب اإنـــــــــــه يل  لــــعــــاتــــبــــت حـــــتـــــى 

نــ�ــســـــرب مــــنــــه  كـــلـــنـــا  ورٌد  اهلل  لـــــك 

يـــتـــقـــلـــب لــــــــذاتــــــــه  كـــــــــــان يف  وقـــــــــــد 

عــــلــــيــــه ولــــــكــــــن الـــــتـــــاأ�ـــــســـــي اأطـــــيـــــب

يطلب املــجــامــع  يف  للق�سايا  ومـــن 

فـــــمـــــا ثـــــــم ر�ــــــســــــد بــــــعــــــده يـــتـــطـــلـــب

لـــلـــر�ـــســـوان والـــعـــفـــو �سيب وغـــــــاداه 

مــــنــــه �ـــــســـــات فــــهــــي مــــنــــه عــــوائــــد

بــحــ�ــســولــهــا �ـــســـعـــد الأعــــــــز الــــوالــــد

الــعــائــد الآمـــــلـــــن  ابـــــن رزق  ونــــــدى 

اأبـــــــــــــــدًا وجمـــــــريـــــــه عــــلــــيــــهــــم واحـــــــد

كـــــــالـــــــزهـــــــر بــــــــاكــــــــره مــــــلــــــث جــــائــــد

يـــحـــيـــا بـــــه يـــحـــيـــى ويـــنـــ�ـــســـــــر خـــالـــد

�ــســكــرًا كــمــا �ــســكــر الــ�ــســحــاب الــواعــد

وجـــبـــن اأحــــمــــد يف نــــــداه الــ�ــســاهــد

ــــيــــف الــــــوافــــــد ركـــــــــن يــــقــــبــــلــــه املــــ�ــــس

فـــيـــه عـــلـــى رغـــــم احلـــ�ـــســـود الـــعـــائـــد

بـــــــــان و�ــــــســــــاعــــــده عــــلــــيــــه مـــ�ـــســـاعـــد

ومل���ا حربت فيه املراثي، ونزف علي���ه دمع املوايل والراثي، اأ�شفق اأولده   

م���ن ال�شيع���ة، اإذ ل مال لهم ول �شيع���ة، اإل نوال اأحمد املر�ش���ل على والدهم، 

القائم حياته مقام طارفهم وتالدهم، وخافوا اأن يكون غري عائدهم، فبلغ اأحمد 

منه���م الإ�شف���اق، فو�شلهم اإذ كان ابن رزق بالأرزاق، فاأياديهم مل تزل مو�شالت، 

من عوائد اأياديه ب�شالت، فاهلل معز بنواله، قبل مقاله، فانقلبت عنهم وهم يف 

ظالل اآماله، قائلون يف مقيل اأف�شاله، م�شافون اإىل غاية كماله.
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كــــــــــــل مـــــــــكـــــــــارمـــــــــه تـــــــقـــــــيـــــــد تــــــــــــارة

جــمــعــت بـــه غـــرر الــ�ــســفــات بــاأ�ــســرهــا

نـــــــــار بــــقــــلــــب املــــبــــغــــ�ــــســــن وجـــــدتـــــه

حـــ�ـــســـدوا عـــــاه فــهــلــهــلــوا يــرمــونــهــا

التليـد الــ�ــســـــرف  لــبــة  يف  بــفــوا�ــســل 

�ـــــســـــرف يــــــوطــــــده ظـــــبـــــًى وعــــوا�ــــســــل

مـــن مــعــ�ــســـــر �ــســم الأنـــــــوف يــزيــنــهــم

فـــ�ـــســـلـــوا الـــــــــورى مبـــــكـــــارم لـــــو اأنـــهـــا

مبــــتــــوج فــــــافــــــخــــــروا  رزق  اآل  يـــــــا 

طـــــارف فــــخــــر  لــــلــــكــــرمــــاء  كـــــــان  اإن 

مل يـــبـــق يف الأقـــــطـــــار قـــطـــر مــــا لــه

اإن كـــان يف الــكــرمــاء يــدعــى حــامتــا

فـــــــخـــــــرًا بــــنــــيــــه بـــــكـــــل فـــــخـــــر بـــــــاذخ

�ـــــســـــادة غـــــــطـــــــارف  اإل  اأنـــــــتـــــــم  هـــــــل 

يـــو�ـــســـف اأم  اأ�ـــــــســـــــراكـــــــم  اأحمـــــــمـــــــد 

اأجـــريـــتـــم عـــن الـــنـــدى مـــن بــعــد ما

الوغى يف  الــ�ــســوارم  بي�س  و�سللتم 

اآجــــامــــهــــا الآ�ــــــــســــــــاد يف  واأخـــــفـــــتـــــم 

اأيــــامــــكــــم الـــــكـــــرمـــــاء يف  وخـــتـــمـــتـــم 

ــــــــوارد �ــــــــس فـــــــهـــــــن  مــــــــكــــــــارمــــــــه  اإل 

مـــــع اأنــــــــه يف الـــفـــ�ـــســـل فــــــرد واحـــــد

وعــــلــــى مـــ�ـــســـافـــيـــه الـــــــــزلل الــــبــــارد

بــــنــــقــــائــــ�ــــس هــــــي يف عــــــــاه زوائــــــــد

قــــائــــد الـــــــعـــــــيـــــــان  راأي  كـــــــاأنـــــــهـــــــا 

اأتـــــــظـــــــن يـــــهـــــدمـــــه بــــــقــــــول حـــا�ـــســـد

كــــرم عــلــى طــيــب الــعــنــا�ــســر �ــســاهــد

كـــانـــت لــيــحــيــى قــــال فــ�ــســلــي خــالــد

هـــو يف الـــوغـــى واملـــكـــرمـــات الــنــاهــد

فــــــفــــــخــــــاره بـــــــن الأنــــــــــــــــام الــــتــــالــــد

فـــيـــه مــــن الـــ�ـــســـعـــراء يـــلـــقـــى حــامــد

فـــــاأنـــــا امـــــــــروؤ يف مــــادحــــيــــه الــــذائــــد

هـــــــو بــــــاملــــــخــــــاذم واملـــــــــكـــــــــارم واطـــــــد

اأيــــــكــــــم الأجـــــــــــل الـــ�ـــســـائـــد مل يـــــــدر 

خــالــد املــــعــــايل  ذو  اأم  حمـــ�ـــســـن  اأم 

نـــ�ـــســـبـــت مـــــــواردهـــــــا و�ــــســــد الــــــــوارد

فــــتــــجــــمــــلــــت بـــــــروقـــــــهـــــــن مــــقــــالــــد

فـــــتـــــزعـــــزعـــــت ممـــــــا جتـــــــن مــــاآ�ــــســــد

حــتــى انــتــهــى لــكــم الــ�ــســمــاح الــزائــد

ترجمة ال�سيخ عبداهلل الكردي البيتو�سي

ث���م مل مت�ش اإل ليال، ه���ي اأق�ش�ر من �شاعات الو�شال، حتى وفد عليه   

الفا�ش���ل الإمام، يف بلده التي ه���ي كدار ال�شالم، (عبداهلل بن حممد الكردي)، 

الفائق ب�شعره الكندي، اأحد الأدباء الكرام، والأقطاب الدائرة عليه رحى النظام، 
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والبحر الذي ل تنتهي عجائبه، ول تقاوم بالأفهام غواربه، وال�شماء التي ل تاأفل 

كواكبه���ا، ول تبخل باجلود �شحائبها، ول يكتنه مقدارها، ول تخ�شف اأقمارها، 

واملزنة الدافق مطرها، والرو�شة الوارق زهرها، قد رحل وهو غالم، اإىل بغداد 

وال�شام، وارتفع له املقام، بلقائه الأولياء والزهاد، وروايته عن العلماء الأجماد، 

بعلو اإ�شناد، اأحلق به الأحفاد بالأجداد، فا�شتفاد واأفاد، وا�شتجاد واأجاد، وبحث 

وحق���ق، وقرر ودق���ق، واأبدع واأنق، وقي���د واأطلق، وحرر وح���رب، وعجز و�شدر، 

واخت�ش����ر وطول، حتى �شار يف الأدب الأول، تاأدب بالف�شالء، وتهذب بالنبالء، 

وكت���ب فملك من القل���م النا�شية، و�شار فيه مبنزلة ال�شنان من العالية، وخطب 

فاأق���رت له م�شاق���ع البادية، واألقت اإليه امل�شائل النحوي���ة الأعنة، فاجتنى زهر 

ريا�شه���ا املغن���ة، واأماط عن وج���وه خمدراتها الأكنة، اإن بح���ث يف اأدب البحث 

واملناظرة، كان بغزارة العلم ناظرة، اأو يف دقائق الهيئة فهو مركز الدائرة، اأو يف 

احلكم���ة فهو فيها الأمثال ال�شائرة، قد قمر ال�شيد يف التعريف، وابن احلاجب 

يف الت�ش�ري���ف، ول���و راآه التفت���ازاين بالناظر، لق���ال اإن ه���و اإل عبدالقاهر، اأو 

ال�شكاكي واخلطيب، لأقرا له يف التلخي�ش والتهذيب، بدع يف علم امليزان، حتى 

غ���دا اب���ن �شينا يف الربهان، واإن جرى يف حلبة الأ�شول، اأفاد حا�شل التح�شيل 

واملح�ش���ول، فال غ���رو اأن يحتاج املح�شل اإىل علمه، واملرت�شل اإىل نرثه ونظمه، 

وامل�شكالت اإىل ف�شله، واملع�شالت اإىل حله، واملهمات اإىل اإي�شاحه، واملعظمات 

اإىل م�شباح���ه، واملقدم���ات اإىل اإنتاجه، واملطال���ب اإىل احتجاجه، والأقالم اإىل 

بنانه، والأحكام اإىل برهانه، والأجواد اإىل مدحه، واملغلقات اإىل فتحه، وامل�شاند 

اإىل ت�شحيح���ه، واملعار����ش اإىل ت�ش�ريحه، والإ�ش���ارات اإىل تلويحه، والعبارات 

اإىل تنقحي���ه، و البالغ���ة اإىل تبيانه، والبيان اإىل اإي�شاح���ه وبيانه، واملعاين اإىل 

اإ�شارات���ه، واملب���اين اإىل عباراته، والأغ���اين اإىل اإن�شاده، وخ���دود الطرو�ش اإىل 

م���داده، والأ�شعار اإىل قوافي���ه، والأ�شمار اإىل نوادر في���ه، ونحور ال�شواهد اإىل 

عق���ود اإعراب���ه، و�شدور الفوائد اإىل نهود اآدابه، ولئ���ن ا�شتهر �شيته وطار، لقد 
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ع���ال عل���ى زحل يف �شمو املق���دار، و�شف���اء ُذكاء يف رابعة نه���ار، واحتاجت اإليه 

امل�شائ���ل، احتياج الأر�ش اإىل الوابل، والذابل الع�شال اإىل العامل، واحل�شام اإىل 

الغ���رب، وب���وح اإىل ال�ش�رق والغرب، والبدن اإىل ال���روح والقلب، وجتملت بدرره 

الأ�شع���ار، جتمل املع�شم بال�شوار، فافتقرت اإليه الأدباء افتقار ال�شب اإىل ن�شق 

ال�شبا، واهتزت اإليه طربا، اهتزاز اأفنان الربى.

اإذا نظ���م الفوائ���د يف لبات ال�شط���ور، اأب�ش�رت به الفرائ���د يف النحور،   

وق���د رح���ل اإىل احلرمني، فدعي اإمامهم���ا، ودخل الكوفتني، ف�ش���اأى ح�شنهما، 

ومعظمهما، وو�شل الأح�شاء ف�شار راأ�شاً يف �شدورهما، واأر�شل مدائح الكرماء 

ف�شب���ق مال���كا ومتمما، ح���ن اإليه كل كتاب، كم���ا حنت اإىل اآداب���ه الآداب، واإىل 

مفاكهته الأ�شحاب، واإىل مالطفته الأجناب.

يـــومـــًا مـــطـــاوي نــظــامــه نــ�ــســـــرت  اإذا 

بــلــفــظ �ـــســـاأى نــظــم اجلـــمـــان طـــاوًة

الذكا يــد  نظمته  عــقــدا  ال�سعر  هــو 

كما اأن مدح القرم اأحمد ذي الندى

اأهــيــف نــعــت  الــــكــــردي يف  اأخـــــذ  اإذا 

ومــهــمــا جــــرى يف مــــدح نــهــد ونــاهــد

واإن كان يف و�سف اخلراعب منجدًا

خـــرائـــد يف  اأ�ــــســــعــــاره  اأعـــــرقـــــت  واإن 

را�ــــــســــــخ قــــــــــــدم  لـــــــــه  الـــــــعـــــــلـــــــوم  يف 

حـــ�ـــســـن يف الــــهــــدى فــ�ــســلــه �ــســرعــه

ـــــــــه وفـــــــــوا�ـــــــــســـــــــلـــــــــه ـــــــــائـــــــــل وفـــــــــ�ـــــــــس

قــــد حـــــوى الـــ�ـــســـود والـــــعـــــود ملــــا بـــدا

الــكــنــدي اأنــــه  ق�سـي  اآداب  مبجل�س 

ولــكــنــه يف الــفــكــر اأحــلــى مــن ال�سهد

و�سعر الفتى الكردي وا�سطة العقد

زهـــر احلــمــد اأو  املــجــد  ورد  لـــك اهلل 

اأراك الهوى العذري ي�سبو اإىل الكردي

النهد اإىل  اإل  وجـــد  ل  اأن  تــيــقــنــت 

اإىل جند ي�سبو  وهـــو  اإل  قــلــب  فــا 

اأراك قــلــوب الــنــا�ــس مــعــرفــة الــوجــد

�ــــســــامــــخ �ــــــــســــــــوؤدد  الــــــعــــــا  ولــــــــــه يف 

مــــــا لــــــه يف الــــــــــــورى بـــــعـــــده نـــا�ـــســـخ

كـــــلَّ عــــن عـــدهـــا الــنــ�ــســخ والــنــا�ــســخ

�ـــــســـــارخ  بـــــــذلـــــــه  وهــــــــــو يف  فــــ�ــــســــمــــا 
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ق���دم الزب���ارة، باملدائح املخت���ارة، فحمد بها اأحمده���ا، ومالك زمامها،   

وزهرة اأكمامها، وغرة كرامها، وزبدة اأخيارها، و�شهدة م�شتارها، وبوح �شمائها، 

وروح ثنائه���ا، فكان���ت بحمده �شائرة الأمثال، فاق���دة النظري واملثال، ووقعت يف 

م�شام���ع الأفه���ام، مع ارجتالها موق���ع ذوات الأعالم، وف�شله���ا اخلا�ش والعام، 

عل���ى َحْولّيات زهري يف الن�شجام، كيف ل وهو لب�ش برودها، ومتقلد عقودها، 

اأحمد الربية يف ع�ش�ره واأ�شماها، واأجودها يف م�ش�ره واأنداها، فاأجازه بالدرر 

املنثورة، واحلرب ال�شابغة املجرورة.

واأنزله يف منازل، هي مطالع ل�شمو�ش الف�شائل، واآن�شه بالع�ش�ي والبُُكر،   

باأدب���اء غرر، واأماثل اأفا�شل، األطف من الغ�شن املائل، و�شامره مب�شامرة، تفوق 

عل���ى الأغاين وامل�شامرة، وعا�شره بظرائف معا�شرة، جمع له فيها اأخبار م�ش�ر 

والقاه���رة، فه���و واإن وفد عليه، فق���د �شاطره ملا يف يديه، فرج���ع له ببدر، هي 

لوجوه الأكيا�ش غرر، بعدما م�شت عليه اأيام، كاأنها �شنات منام ، كاأننا منه عني 

اأن�ش���ه، وف�شل جن�شه، م�شحوب���ا بف�شالء بلده، و�شراة نبالء حمتده، حال منهم 

حم���ل الروح من اجل�ش���د، اأو حمل اأحمد من البلد، اأو حمل الإن�شان من مقلته، 

اأو الرك���ن م���ن كعبت���ه، اأو املعنى من لفظت���ه، م�شهورا بالعلم، م�ش����روراً باخللم، 

م�ش�روبا ببالغته املثل، مملوءة بحكمته الوهاد والقلل، حمدقة به من الأ�شراف 

املقل.

ــر حمــ�ــســـ اأو  قـــــــام  اإن  حمــــفــــل  يف 

مــعــ�ــســـــر  يف  نـــــاظـــــّمـــــا  تــــــبــــــّدا  واإن 

اأكــــــــــــــــــــرم بــــــــــه مــــــــــن عـــــــــــــامل حمـــــــرر

اأفــــــا�ــــــس عـــلـــيـــه مـــــن نــــعــــمــــاه حــتــى

راآه مـــــــــــــن  بـــــــــتـــــــــر  واأكـــــــــــــــــرمـــــــــــــــــه 

واأتـــــــــبـــــــــعـــــــــه دراهـــــــــــــــــــم �ـــــســـــافـــــيـــــات

الـــديـــن مــنــه اجلــوهــري  اأراك جمـــد 

اأ�ــــــــــســــــــــقــــــــــط مـــــــــــــن فـــــــــيـــــــــه نـــــــظـــــــام 

ونــــــــــــــــــاظــــــــــــــــــم مـــــــــــــــفـــــــــــــــوف حمــــــر

راأيــــنــــا الــــدهــــر مــــن بــعــ�ــس املــفــا�ــس

ــــــور اأنـــــــــــــــه زهــــــــــــر الــــــريــــــا�ــــــس يــــــ�ــــــس

كــــــــــاأن �ــــســــفــــاءهــــا مــــــــاء الـــغـــيـــا�ـــس
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ومــــــــبــــــــدع يـــــفـــــر ثـــــغـــــر الأ�ـــــســـــطـــــر

ــر لـــــــول مـــــــزايـــــــاه الـــــتـــــي مل حتــ�ــســـ

فـــــكـــــم عــــــلــــــوم مـــــنـــــه مـــــثـــــل الـــــزهـــــر

فــــــــــــاأرجــــــــــــت اأذيــــــــــــــــــــــــال كـــــــــــل دفـــــــر

كـــــاأنـــــهـــــا احلــــــــــور ولــــــــو مل تــقــ�ــســـــر

وحـــــــلـــــــيـــــــة لـــــــ�ـــــــســـــــدر كــــــــــل مــــفــــخــــر

مـــــــن كـــــــل خـــــطـــــب مــــكــــفــــهــــر مـــنـــكـــر

�ـــســـال عـــلـــى خــــد الـــ�ـــســـبـــاح املــ�ــســفــر

مـــــــن زهـــــــــر الـــــبـــــيـــــان غـــــ�ـــــس نـــ�ـــســـــــر

ـــعـــر وهــــــــو اأقـــــــــل �ـــســـيء اأتـــــــــى بـــالـــ�ـــس

وجــــــــــــــــاء اإلــــــــــيــــــــــه عـــــــاطـــــــلـــــــة يــــــــــداه

وفــــ�ــــســــلــــه عــــلــــى الــــــنــــــظــــــراء حــتــى

اأن تـــــطـــــق  مل  مـــــــراتـــــــب  وبــــلــــغــــهــــا 

عـــــــن حـــــبـــــب مـــــــن نــــظــــمــــه كــــــالــــــدرر

حمري ف�سل  الأر�ــــس  يف  ي�ستهر  مل 

تـــنـــ�ـــســـــــر  مل  ــــــه  وقــــــبــــــل ـــــرهـــــا  نـــــ�ـــــســــــ

وكــــــــــــم لـــــــــه مـــــــــن مـــــــبـــــــدعـــــــات غــــــرر

فــــهــــو جـــــمـــــال لــــــوجــــــوه الأعــــ�ــــســـــــــر

ـــــمـــــر يــــــــراعــــــــه يــــفــــعــــل فـــــعـــــل الأ�ـــــس

يــــجــــري دمـــــوعـــــا كــــالــــظــــام املــعــكــر

فـــتـــ�ـــســـحـــك الأ�ـــــســـــطـــــر عــــــن مـــنـــور

الــنــظــر  بـــديـــع  الـــنـــظـــم  كـــــان يف  اإن 

فــــــجــــــوزي بــــالــــنــــ�ــــســــار وبـــالـــلـــجـــن

فــــحــــلــــى بـــــالـــــنـــــدى مـــــنـــــه الــــيــــديــــن

عــــن راأي  ذكــــــــــــــــــــاء  راأيــــــــــــــــنــــــــــــــــاه 

ـــــهـــــا اأكــــــــــــــف الــــ�ــــســــعــــريــــن تـــــنـــــاو�ـــــس

فاأحمد ربيع �ساوي الب�سر

  

وعندم���ا مت له املراد، من اجلواد املرب على الأجواد، و�شفا له امل�ش�رب،   

وارتفع له به املن�شب وتاأ�شب، ورفع له عماد ذكره، يف اأفا�شل م�ش�ره، الذي مل 

يخلق مثله، ومل يتفق يف الآفاق �شكله، ان�ش�رف مبواهب هي �شحائب، ومبطالب 

هي مراتب، وبعقود عوارف، اأكفه لها �شوالف.

مقاب���ال بالك���رم عن احلك���م، وبالإعظام ع���ن النظام، مط���وق الأجياد،   

بقالئد الإمداد، قرير العني، بنرث العني، راجعاً بالذهب، عن نظم الأدب، حتى 

اآل اإىل اأوال، فاألق���ى ع�ش����ا الرحتال، يف ندوة اب���ن فار�شها علّي، املرت�ش�ى يف 

العل���م احل���ريف، الر�شي يف الديوان ال�شعري، فاأطلق فيه كل روي، وقيد فيه كل 
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عــــلــــى مـــثـــلـــه يـــبـــكـــي يـــــــــراع ودفــــــر

وتــبــكــيــه اأجـــفـــان الــقــ�ــســايــا بــاأ�ــســرهــا

وتـــبـــكـــيـــه اأبــــــحــــــاث الأعـــــــاريـــــــب اإنـــــه

اإن قيل هل فتى النر  ويبكي عليه 

وتـــبـــكـــي اأعــــاريــــ�ــــس عـــلـــيـــه واأ�ـــســـطـــر

حـــيـــدر ثـــــم  ول  يـــــومـــــًا  نــــزلــــت  اإذا 

منهن م�سمر عا�س  اإن  ب�سـرها  اأبــو 

يــنــر قــــــام  اإن  �ـــســـحـــبـــان  اأبـــــــر عـــلـــى 

ثن���اء روي، ونعت���ه بكل و�شف بديع غ���ري، فكحل مبراود كرم���ه عيونه، واأر�شل 

علي���ه جداوله واأفا�ش عيون���ه، ونادمه منادمة اأحد ندميي جذمية، وكان جديراً 

اأن يك���ون الفرق���د ندمي���ه، واأحله من بالده، حم���ل الزهر م���ن اأوراده، اأو النهد 

م���ن ال�شدر، اأو ال�ش���وء من البدر، اأو حمل علي من وج���وه الع�ش�ر، اأو الفار�ش 

م���ن ال�شه���وة، اأو ال�ش�ري من �شدر الندوة، اأو النب���ت من الربوة، اأو ال�شفوة من 

الرغوة، اأو املجدود من اخلطوة، اأو ال�شهوة من الفلوة.

ث���م انتقل عن���ه را�شي���ا، واإن كان لفراقه باكيا، ورمت ب���ه الأقدار، على   

اأجنح���ة الأ�شف���ار، اإىل قبة الإ�ش���الم، ومعطن �شروج الك���رام، ومعدن الأفا�شل 

الأعالم، الب�ش�رة العمرية، والبلدة الربية البحرية، فان�شاف اإىل اأحمد نازليها، 

واأجمد فا�شليه���ا، وقبلة عائليها، وم�شتلم �شائليها، وريحانة جمال�شها، وجمانة 

نفائ�شها، (اأحمد بن دروي�ش العبا�شي)، غرة وجوه املحا�شن يف الأنا�شي، فمنحه 

بالعوائ���د، قب���ل اأن ير�شح���ه بالق�شائد، التي ه���ي ن�شمات الأ�شح���ار، ونغمات 

الأع���واد والأوت���ار، ونظرات الأزهار، واأج���ازه باإجازات، هي حل���امت اإىل الكرم 

جم���ازات، واأفاده بفوائد، ه���ي للبات املحا�شن قالئد، ونرث عليه الفوا�شل، قبل 

ن���رثه الفوا�شل، ونظم له ال�شف���ر والبي�ش، قبل نظمه ال�ش����روب والأعاري�ش، 

و�ش���اد له بعد وروده باأيام، مدر�شة يف الب�ش����رة كالنظامية يف دار ال�شالم، لكن 

اأي���دي الأق���دار، منعتهما عن بلوغ الأوط���ار، فاخرتمت املني���ة املدر�ش، قبل اأن 

يقرر ويدر�ش، والواقف قبل اإمتام الوظائف، فرحمهما اهلل رحمة الأبرار، واأدر 

عليهم���ا �شاآبي���ب العفو املدرار، فبكى عليهما كل يف���اع، واأعمل يف مراثيهما كل 

يراع، فمن بع�ش ما رثي به عاملها، ما و�شى به حال النظم راقمها.
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ويبكي عليه النظم اإن قيل هل فتى

وتــــبــــكــــي عـــلـــيـــه لــــلــــمــــدار�ــــس اأعــــــن

ويـــبـــكـــي عــلــيــه الـــعـــلـــم عـــطـــل نــحــره

وتـــــبـــــكـــــيـــــه اأبـــــــــحـــــــــاث لـــــــه ودقــــــائــــــق

ــــيــــه حــــلــــمــــه ووقــــــــــــاره ويـــــبـــــكـــــي عــــل

ويـــــبـــــكـــــيـــــه حمــــــــــــراب لــــــــه ومــــنــــابــــر

اإن عــا�ــس مع�سل الــطــاب  ويــنــدبــه 

بــــقــــره اأمــــــــــــر  اأين  حــــــزنــــــا  كـــــفـــــى 

تــرقــى ول �سلوتي تــرى فــا دمــعــتــي 

وحــــــــــق عـــــــلـــــــوم زاخــــــــــــــــــرات بـــقـــلـــبـــه

وعــــهــــد لــــه عــــنــــدي بــقــلــبــي طــويــتــه

لـــقـــد هـــاجـــنـــي وجـــــد عــلــيــه ولـــوعـــة

وعــــــز عـــــزائـــــي وا�ــــســــتــــحــــال جتـــلـــدي

فـــهـــا اأنــــــا ذا بـــــايل الـــ�ـــســـوى مــتــغــرٌي

وكيف ا�سطباري اأو �سلوي عن فتى

مـــ�ـــســـار اإلــــيــــه بــــالأ�ــــســــابــــع مــــذ بـــدا

ولــــــكــــــنــــــه لـــــلـــــخـــــري والــــــــــــــر فـــــاعـــــل

بـــالـــذي نـــهـــى اهلل  ومـــ�ـــســـتـــغـــل عـــمـــا 

ومتــيــيــز اأربـــــــاب الــ�ــســالــة والـــهـــدى

هـــــمـــــام يــــــنــــــادي لـــلـــجـــمـــيـــل وفـــعـــلـــه

مـــولـــعـــًا بــــاملــــكــــارم  مــــغــــرًى  زال  ومـــــا 

مـــ�ـــســـاف اإلــــيــــه كــــل فـــ�ـــســـل و�ــــســــوؤدد

حتـــن املـــعـــايل نــحــوه وهـــو يف الـــرى

وت�سحبت الــر�ــســا  مـــزن  قـــره  �سقى 

املــر�ــســيــات ميح�سـر الـــقـــوايف  لــغــر 

اأبحر جرين على خــد الــهــدى وهــي 

ويــــــا طــــاملــــا مـــنـــه بــــــدا فـــيـــه جـــوهـــر

ـــر وتـــعـــ�ـــســــ ذكـــــــــــاه  عـــــــن  اإل  تــــــرقــــــع 

املـــوقـــر الـــ�ـــســـقـــاق  بـــــرد  يف  جـــــال  اإذا 

اأحــــــــــــــال عــــلــــيــــهــــا بـــــــاملـــــــاآثـــــــر يـــــاأمـــــر

واأ�ـــــســـــكـــــل اإ�ـــــســـــكـــــال واأعـــــــــــوز مــظــهــر

متك�سـر بــالأ�ــســى  وقــلــبــي  فــاأمــ�ــســـــي 

ول تــرحــي يــفــنــى ول الــ�ــســر اأقـــدر

ومــــثــــعــــنــــجــــرات مــــــن ذكــــــــــاه تــفــجــر

ــر ولــــــــو اأنـــــــــه بـــــالـــــقـــــول مــــنــــي يــنــ�ــســـ

لـــهـــا بـــــن طــــيــــات الـــ�ـــســـلـــوع تــ�ــســعــر

واأعــــــــــــــــــوزين ممـــــــا اأبــــــــــــث الـــتـــ�ـــســـر

الـــقـــوى متح�سـر واهــــي  ذا  اأنــــا  وهـــا 

بــــــذكــــــراه اأذيــــــــــــال الـــــهـــــدى تــتــعــطــر

مــتــى قـــام يف نــــادي الــبــاغــة يجهر

ولــــــو اأنـــــــه لــلــعــلــم واحلــــلــــم مــ�ــســدر

بـــه اهلل مـــن اأ�ــســنــى املــقــا�ــســد يــاأمــر

فـــهـــا حـــبـــه تــــقــــوى وبـــغـــ�ـــســـاه مــنــكــر

ولــــــــــو اأنـــــــــــــه عـــــمـــــا يـــــ�ـــــســـــري حمـــــذر

لــــدن �ــســب حــتــى �ـــســـاب مــنــه املــعــذر

ولــــــــو اأنــــــــــه بــــــن الــــــــــــورى مـــتـــ�ـــســـدر

فبطن الرى مذ �سمه الدهر يفخر

عــــلــــى تــــربــــة وارتــــــــــه لـــلـــعـــفـــو اأبــــحــــر
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لئـــــم لم  واإن  لأبــــــكــــــيــــــه  واإين 

واأبـــكـــي لــه بي�س الــ�ــســفــات وغــريهــا

وعــــ�ــــســــيــــة بــــــــكــــــــرة  يف  واأنـــــــــــــدبـــــــــــــه 

فــــلــــو قــــمــــت اأبــــكــــيــــه الــــلــــيــــايل اإنــــــه

وكــيــف رقــــادي وهـــو يف الــلــحــد راقــد

فــيــا قـــر اإن اأ�ـــســـمـــرت ظـــاهـــر ذاتـــه

بامرئ ب�سـراك  الــفــردو�ــس  جنة  ويــا 

اأغــــر مـــن الــفــتــيــان مل يـــاألـــف اخلــنــا

�ــســاأبــكــيــه مــا دامــــت �ــســمــو�ــس علومه

ومــــا هــتــفــت ورق فــهــجــن �ــســبــابــتــي

عــــم ابـــــن درويـــــ�ـــــس اأبـــــاهـــــم بــالــنــدى

نــتــيــجــة مــــنــــه  الــــــبــــــذل  ذاك  لــــكــــن 

كــــــــل لــــــــه كـــــــــــرم ولـــــــكـــــــن جـــــــــــود مـــن

واحلـــــــــــق كـــــــل احلـــــــــق اأنــــــهــــــمــــــا لـــنـــا

جـــرى اإن  املـــ�ـــســـلـــي  هــــو  ذاك  لـــكـــن 

ـــــــمـــــــت اأعــــــــــــــــــداء ولـــــــــــج مـــعـــري واأ�ـــــــس

اأحـــمـــر اأبــــكــــيــــه  اأن دمــــعــــي مــــا  ولــــــو 

مــقـــــ�ــســر بــــالــــبــــكــــاء  عــــلــــيــــه  واإين 

ـــر ــــ لأحـــــقـــــر �ــــســــيء يف عـــــــاه واأيـــ�ـــس

وكيف بــروزي وهــو يف القر م�سمر

فـــــاأو�ـــــســـــافـــــه فـــيـــنـــا تـــــــــذاع وتـــظـــهـــر

املــ�ــســدر فـــهـــو  الأخـــــيـــــار  اإذا حــ�ــســـــر 

بــــنــــاديــــه مــنــكــر يـــلـــمـــم  عـــفـــافـــا ومل 

على �سفحات الكتب بالطرف تنظر

اإلــــيــــه ومـــــن �ــــســــاأن الــعــمــيــد الــتــذكــر

وحـــنـــا عــلــيــهــم بـــالـــ�ـــســـمـــاح الـــدافـــق

ال�سابق الــزمــان  رزق يف  ابـــن  لــنــدى 

يــدعــى ابـــن رزق مـــن قــبــيــل اخلـــارق

فـــر�ـــســـا رهــــــان يف الــــنــــدى املــتــ�ــســابــق

الـــ�ـــســـابـــق اأمـــــــــام  يــــجــــري  وذا  مـــعـــه 

ق�ش����ى �شيخن���ا ذو الأرب، يف ع���ام اأرخته جاه غرب، �شن���ة (1211ه�)،   

ومل���ا بلغ اأحمدنا نعيه، قال اإين على ذريته و�شيه، واأمدهم من بعده، وبلغهم من 

كرمه اأ�شنى اأمنية، حتى اقتفى ابن دروي�ش، فما زال لهم بالهبات يري�ش، اقتداء 

باأحم���ده املق���دم، فيما اأفا�ش عليه���م واأ�شجم، فهم يف ظ���الل نعمه، ملحوظون 

بلواح���ظ كرمه، ممطرون بدميه، راتعون يف ريا�ش���ه، كارعون يف حيا�شه، على 

اأن���ه واإن اأج���رى عليهم كل ج���اري، وقلدهم بالالآيل وال���دراري، ف�شاأى بالف�شل 

اب���ن مام���ة، واأخجل بال�شيل الغمامة، ل اأرى كرمه اإل نتيجة تلك املقدمة، ولزم 

هاتيك الكلمة، وجذوة من ذلك الزناد، وزهرة من اأزهار ذلك الواد، وقطرة من 

ذلك الغادق، وملحة من ذلك البارق. 
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فــــخــــرًا بـــنـــي هــــــذا املـــعـــظـــم بـــامـــرئ

ومـــــــكـــــــارم غــــــــّر الــــغــــمــــائــــم مل تــــزل

وحمـــامـــد حتــكــي الـــريـــا�ـــس نــ�ــســارة

ومـــــقـــــاعـــــد هــــــي لـــــلـــــبـــــدور مـــطـــالـــع

�ــســيــدت بــــاأطــــراف الأ�ـــســـنـــة والــظــبــا

كـــم مـــن مـــكـــان قـــد �ــســفــرن بــاأفــقــهــا

بــــــاذخ فــــخــــر  فـــبـــكـــل  تـــــفـــــخـــــروا  اإن 

�ــســامــخ جـــــد  فـــبـــكـــل  تـــ�ـــســـمـــخـــوا  اأو 

زاخــــــر بــــحــــر  فــــبــــكــــل  تـــــكـــــرمـــــوا  اأو 

يــغــ�ــســاكــم الـــثـــنـــا  نــ�ــســب  اأن  غـــــرو  ل 

فكم ب�سيبكم  الأيـــــدي  تــ�ــســغــلــوا  اإن 

زيــــنــــتــــم بـــالـــبـــيـــ�ـــس جــــيــــد مـــعـــانـــد

و�ـــســـبـــقـــتـــم بــــاملــــجــــد حــــتــــى طــلــتــم

وجـــعـــلـــتـــم غــــر الـــــوجـــــوه مــ�ــســابــحــًا

ولـــــكـــــم فـــلـــقـــتـــم لــــلــــعــــدو فـــيـــالـــقـــًا

و�ـــســـقـــقـــتـــم فـــلـــق الـــ�ـــســـيـــوف مبــــــاأزق

القنا مــن  الــعــزيــز  الن�سـر  وجنيتم 

ومـــــــــددمت غـــ�ـــســـن املـــــــــروة فـــاغـــتـــدى 

ورقـــــــــــــــومُت خـــــــــرق الــــــعــــــا مبـــــخـــــاذم

وفــــتــــقــــتــــم بـــــــــرد الـــــغـــــبـــــار بـــــــاأوجـــــــٍه

واأظـــلـــكـــم �ــســمــر الـــقـــنـــا عــــن جــــر مــا

وجــــزمــــتــــم غـــلـــب الــــطــــا وكــ�ــســـــرمت

وحـــمـــيـــتـــم طـــــــرق الــــعــــا بــــ�ــــســــوارم

وو�سحتم ما ان�سد من طرق الندى

ومـــــــــاذ مــــــطــــــرود ومــــــاأمــــــن خـــائـــف

فــــخــــر الــــــــــورى بــــاملــــ�ــــســـــــــريّف الــــبــــارق

بـــــوارق غــــري  اأ�ـــســـبـــحـــن  واإن  تــهــمــي 

�ـــســـقـــائـــق ذات  الأيــــــــــــام  يف  كـــــن  لـــــو 

مـــــع اأنـــــهـــــا لــلــفــ�ــســل خـــــري مـــ�ـــســـارق

وتـــــــــاأطـــــــــدت بـــــفـــــوا�ـــــســـــل و�ـــــســـــوابـــــق

يـــبـــديـــن بـــيـــ�ـــس مـــبـــا�ـــســـم ومــــفــــارق

�ــســاهــق فـــبـــكـــل جمـــــد  اأو متـــــجـــــدوا 

وبــــــكــــــل اأنــــــــــــف لـــــلـــــ�ـــــســـــيـــــادة نـــا�ـــســـق

�ـــســـابـــق جــــــد  فــــبــــكــــل  تـــ�ـــســـبـــقـــوا  اأو 

ويـــــحـــــن نــــحــــوكــــم حــــنــــن الـــــوامـــــق

اأ�ـــســـغـــلـــتـــم بـــــاملـــــدح مـــفـــ�ـــســـل نـــاطـــق

تــزيــيــنــكــم بــالــ�ــســفــر كــــف مــ�ــســادق

هــــــام الـــ�ـــســـمـــاك بـــكـــل جمــــد �ــســابــق

تــــهــــديــــكــــم لـــــلـــــ�ـــــســـــوؤدد املــــتــــنــــا�ــــســــق

والأر�ــــــــــــــس واجـــــفـــــة بـــقـــلـــب خـــافـــق

حــــــــــرج ِبـــــــــَكـــــــــرِّ مـــــقـــــانـــــب وفـــــيـــــالـــــق

يــــهــــتــــز بــــــــن خــــــوا�ــــــســــــر وعــــــواتــــــق

وارق غـــــائـــــل  يف  يـــــرفـــــل  فــــيــــنــــان 

لـــلـــمـــعـــ�ـــســـات املــــ�ــــســــكــــات خـــــــوارق

بــيــ�ــس الــ�ــســفــاح وكــــل عــ�ــســب فــاتــق

وقـــــدتـــــه مـــــن �ــــســــرر حــــــــدود عــقــائــق

بــــعــــوا�ــــســــل الأرمـــــــــــــاح كـــــل مـــ�ـــســـاقـــق

ذات طـــرائـــق الأعـــــنـــــاق  زلـــــن يف  مــــا 

مبــــــــكــــــــارم كـــــالـــــ�ـــــســـــاكـــــبـــــات دوافــــــــــق

وغـــــــنـــــــاء حمــــــتــــــاج ومـــــنـــــيـــــة طـــــــارق
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وريـــــــا�ـــــــس مــــــرتــــــاد ومــــــــــــورد حـــائـــم

دومـــــــوا كـــمـــا اأنــــتــــم خــــواطــــب لــلــعــا

�ــســادهــا مـــاآثـــر  عـــن  الــتــكــا�ــســل  وذروا 

حمــــافــــل فـــيـــهـــا لـــلـــكـــمـــال مـــغـــار�ـــس

يــــعــــطــــرهــــا مــــنــــه نــــفــــائــــ�ــــس �ـــــســـــوؤدد

حمـــــافـــــل �ــــســــادتــــهــــا يــــــــــداه اأرائــــــكــــــا

�ــســفــرن وجـــوهـــًا عـــن وجــــوه لطائف

�سامخ راحــــة  يلم�سن  فــلــم  �سمخن 

واأ�ــــســــبــــحــــن لــــــاآمــــــال ركــــــن مـــكـــارم 

دائ�س لأخم�س  يــومــًا  خ�سعت  ومــا 

مــــطــــالــــع اأنــــــــهــــــــن  اإل  مـــــ�ـــــســـــاكـــــن 

حـــمـــاهـــا بــــــاأطــــــراف الـــقـــنـــا وبــــواتــــر

واأّطــــــدهــــــا حـــتـــى تـــ�ـــســـامـــت مـــراتـــبـــًا

فــــيــــا ملــــــغــــــاٍن دونــــــهــــــا الــــــبــــــدر نــــــازل

بــنــتــهــا اأيـــــــــاِد مـــنـــه �ـــســـاهـــقـــة الـــــذرى 

وظـــــــــــال حمـــــــــــرور وعــــــنــــــر نـــا�ـــســـق

بـــــــــذوابـــــــــل تـــــــزهـــــــو بـــــــغـــــــّر خـــــــــــوارق

رائــــــق فـــ�ـــســـل  بــــكــــل  الــــهــــمــــام  ذاك 

وفـــيـــهـــن لـــــــــــاآداب والــــعــــلــــم غـــار�ـــس

النفائ�س �سذاه  مغنى  من  وناهيك 

نــــــــــــــــوادره مـــــــن فـــــوقـــــهـــــن عــــرائــــ�ــــس

املـــجـــالـــ�ـــس اإدراكــــــــهــــــــن  تـــنـــافـــ�ـــس يف 

ولـــــو اأنــــــه لــلــ�ــســمــ�ــس بـــالـــيـــد لمــ�ــس

ويــــنــــافــــ�ــــس تــــقــــبــــيــــلــــه  يـــــفـــــاخـــــر يف 

ولـــــو اأنـــــــه فـــــوق الـــ�ـــســـمـــاكـــن دائـــ�ـــس

لـــــهـــــن جمـــانـــ�ـــس لأقــــــــمــــــــار مت مـــــــا 

لأعــــــدائــــــه مـــنـــه الـــكـــمـــي املـــمـــار�ـــس

مـــتـــقـــاعـــ�ـــس دونــــــهــــــا  اإل  بــــــــدر  فــــــا 

ويــــــا ملــــبــــان دونــــهــــا الـــنـــجـــم خــانــ�ــس

لها ا�ست�سغر الإيوان ك�سـرى وفار�س

هكذا وما زال اأحمد يف بالده، رافال يف غالئل اإ�شعاده، جائال يف اأودية   

النع���م، مائ���ال يف �شفو الكرم، با�ش���ق الدوحة، با�شم الغ���دوة والروحة، مرابعة 

با�شم���ة الأزهار، وجمامع���ه طالعة الأقم���ار، ومغانيه معم���ورة مبثانيه، وزواياه 

�شافرة مبزاياه، ومعاليه زاهرة باأياديه، واأيادي �شوؤَّاله، حمالة باأف�شاله، وفرائد 

هباته، قالئد يف لبات اأوقاته، و�شالت عاداته، ل تنفك عن مو�شالته، وكواكب 

ا�شته���اره، �شاع���ة يف �شماء افتخاره، وثوابت مق���دراه، يف مراكز اعتباره، وماآثر 

اإن�شاف���ه، على �شفحات اأو�شافه، و�شمو�ش �شعده، يف مطالع جمده، تتباهى به 

الأوق���ات، وتتفاخ���ر مبحا�شرته ال�شادات، وتزهو ب���ه جمال�ش، هي لأرج املكارم 

معاط�ش، وت�شمو به مرابع، هي للرواد مراتع، وتروق به حمافل، بالأدباء حوافل.



-59-

ـــــاأمـــــل رفــــدهــــا يــــبــــاكــــرهــــا الــــــوفــــــاد ت

وتــ�ــســبــو لــهــا مـــن كـــل اأفــــق �سمو�سه

مـــــنـــــازل فـــ�ـــســـل لـــلـــفـــوا�ـــســـل اأعـــــن

زهــــت مبـــزايـــا اأحـــمـــد مــثــل مـــا زهــت

داره الــــبــــدر  يـــــرك  اأن  عـــجـــب  فــــا 

فـــــــاإين اإخـــــــــال الـــــبـــــدر يـــكـــمـــل قـــــدره

فــــتــــى لــــفــــه واجلــــــــــود بـــــــرد مـــطـــرف

بـــــذل اإل وهـــــو بـــالـــكـــف نــا�ــســج فــــا 

�ـــســـهـــوة فــــيــــه  لــــــه  اإل  �ـــــســـــرف  ول 

رائـــــ�ـــــس فـــــيـــــه  لـــــــه  اإل  طـــــــــرف  ول 

ونــائــا ف�سا  ال�سحب  نــاظــرتــه  اإذا 

بــيــاهــ�ــس الــوطــيــ�ــس  يف  بــــارزتــــه  واإن 

فتخ�ساه يف اأغمادها البي�س يف الوغى

جـــــــداول وهـــــــي  الأدراع  وتــــرهــــبــــه 

وتــــفــــرق مـــنـــه الــ�ــســمــر وهـــــي اأ�ــــســــاور

فاإمنا اجلــواد  �سرج  ا�سطهى  ما  اإذا 

ولـــــو جـــالـــد املـــدعـــا�ـــس جـــــاء بـــاأقـــرع

مــتــى ذكـــر الأخـــيـــار يف نــــدوة الــنــدى

اإن الــعــ�ــســـــر يـــاأتـــي مبثله فــمــن قـــال 

بــا�ــســمــه اأفـــــاخـــــر  اأين  عـــــا  كــــفــــاين 

فـــكـــيـــف بــــقــــوم قـــــد منــــاهــــم فـــخـــاره

بــــنــــوه الــــعــــا طــــالــــت بـــهـــم كــاأبــيــهــم

قام�س يف اجلدوى هرام�س يف الوغى

غــــطــــارف زانـــتـــهـــم عـــنـــا�ـــســـر حمــتــد

مبــثــلــهــم يــحــلــو الــقــريــ�ــس وجتــتــلــي

القان�س منها  الإمــــداد  وت�ستوهب 

هيم خوام�س لــلــورد  �سبت  قــد  كما 

كـــمـــا اأنــــهــــا لــلــنــ�ــســـــر مـــنـــه مــعــاطــ�ــس

حـــنـــاد�ـــس بــــزهــــر  اأو  ريـــــا�ـــــس  بــــزهــــر 

فــيــنــزل مــنــهــا حــيــث اأحـــمـــد جــالــ�ــس

جمــالــ�ــس رزق  وابـــــــن  جــمــعــتــه  اإذا 

واأر�ــــســــعــــه واملــــجــــد بـــيـــ�ـــس كـــوانـــ�ـــس

ول فــ�ــســل اإل وهـــو بــالــكــتــف لبــ�ــس

فـــار�ـــس مـــنـــه  لـــهـــا  اإل  �ـــســـهـــوة  ول 

حــــار�ــــس مــــنــــه  لــــــه  اإل  رائــــــ�ــــــس  ول 

رجــــعــــن وكــــــل مـــنـــه خـــــزيـــــان نــاكــ�ــس

تــقــاعــ�ــس لـــاأعـــقـــاب وهــــي هــجــار�ــس

وتــ�ــســفــق مــنــه لـــلـــروؤو�ـــس الــقــوانــ�ــس

وحتـــــــذره الأ�ــــســــيــــاف وهـــــي مــقــابــ�ــس

الهرام�س الــتــعــادي  يف  منه  ويــهــرب 

هــــو املــــــرء قــيــ�ــس حتـــتـــه كـــــّر داحـــ�ـــس

بــالــ�ــســيــف حاب�س يــنــقــذ  اأ�ـــســـريا ومل 

فــنــافــ�ــس بـــه مـــن كــــان فــيــهــا يــنــافــ�ــس

ـــراح مــعــاكــ�ــس فـــذلـــك لــلــحــق الـــ�ـــســــ

واأ�ـــســـمـــو بــــــَجــــــْدَواه الــــذيــــن اأنـــافـــ�ـــس

عـــلـــى �ـــســـرف يــ�ــســمــو بــــه املــتــنــافــ�ــس

حمـــافـــل تـــزهـــو بـــالـــنـــدى وجمــالــ�ــس

اإذا ا�ــســتــجــرت بــن الــكــمــاة املــداعــ�ــس

لــغــر�ــس الـــنـــدى واملـــكـــرمـــات مــغــار�ــس

خــــــرائــــــد مــــــــدح فــــيــــهــــم وعــــرائــــ�ــــس
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ترجمة ال�سيخ حممد بن عبداللطيف الأح�سائي

هذا وممن حظي ب�شحبته، وحلى عاطل يده بهبته، (حممد بن اأحمد بن   

عبداللطيف)، مد اهلل عليه ظل عفوه الوريف، فاإنه ممن اأجاد حمده، فاأجاد له 

مده ورفده، اإذ قر�شه بق�شائد، هي ل�شوالف الأدب قالئد، ونظم له من �شدف 

الأ�شع���ار، فرائ���د اأذكار، تاأنف عن لبات الولئد، واأر�شل يف حما�شنه اأمثال، هي 

يف اأعن���اق الأع�شار كاملر�شال، ون�ش�ر له مث���اين، تبلغ نا�شقيها الأماين، قد قراأ 

العل���وم اللغوية، حتى �شار فيها القامو����ش، واحلكمية حتى اأذعن له جالينو�ش، 

والنحوية حتى حلق ابن مالك، واحلديثية حتى كاأنه مالك، والِفقهّية حتى انفرد 

ع���ن امل�شارك، والبيان واملع���اين، حتى برز على اجلرجاين، وعني بعلو الإ�شناد، 

حتى اأحلق الأحفاد بالأجداد، وبعلم الأعداد، حتى اأقرت له لو اأوجدوا الأنداد، 

فه���و العم���دة يف ع�ش����ره، والوردة يف ريا����ش م�ش�ره، وال�شه���دة مل�شتار احلكم، 

والعهدة الهاطلة الدمي، والعدة يف اخلطب اإذا دهم، على اأنه منهاج الطالب اإىل 

الإر�شاد، وم�شباح الأ�شحاب اإىل اإي�شاح الأمداد.

تخرج يف بلده وم�ش�ره، على اأبيه ريحانة نظرائه يف ع�ش�ره، وغريه من   

الأج���الء العظام، والنبالء الأفا�شل الأعالم، وتاأدب بهم، فاأحلق بن�شبهم، وطلع 

بدراً يف �شماء رتبهم، وبلغ من فن الأدب الذروة، واعتلى من مهره اأعلى ال�شهوة، 

وتقدم حتى قر الدعي فيه القدرة، ولئن كان فيه الغاية، لهو اأجل من حمل له بها 

راية، وتال له اآية، و�شل�شل منه رواية، واأعمل يف دقائقه روية، واأر�شل من بدائعه 

اخلفية واجللية، واأروى بذكائه زنده، واعرورى منه التعلة والوهدة، والتقط منه 

ال���درة والوردة، وا�شتار منه ببنان ذوقه ال�شهدة، وجر على منوال نطقه املطرف 

كــم اأرانـــا الإيــ�ــســاح مــن منهج البحــ

ومــــــتــــــى مـــــــا جــــــــــرى يــــــقــــــرر در�ـــــســـــا

ولـــئـــن �ـــســـابـــق الأفــــا�ــــســــل يف الــعــلــم

ــــــــــــث مـــــنـــــري املـــــ�ـــــســـــبـــــاح بــــــــالإعــــــــداد

خــــلــــتــــه جـــــــــاريـــــــــًا بــــفــــتــــح اجلــــــــــواد

لـــــــقـــــــد كــــــــــــــان فــــــيــــــهــــــم كـــــــــاجلـــــــــراد
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والربدة، وحل ببيانه منه العجرة والعقدة، واأ�شحك من ريا�شه اأزهارها، واأطلع 

يف �شمائه اأقمارها، واأجرى مهار ابتكاره، يف ميدانه وم�شماره، حتى دعي �شراب 

نقع���ه، وم�شقع جمعه، ومطمح نظره، وملمح غرره، ومزهى زهره، ومنبع زلله، 

ومنج���ع �شوؤاله، ومفرع اأفنانه، وم�شمع اآذان���ه، ومرتع غزلنه، ومغر�ش نخالته، 

ومقب����ش �شعالت���ه، وف���وق نبالته، مذ خا�ش في���ه فوقه، نف���ق يف اأوقاته �شوقه، 

وبرق���ت بالأمطار �شحائبه، واأ�شرقت بالأف���كار كواكبه، واأورقت ب�شوب البتكار 

ق�شبان���ه، وما����ش بن�شيم الأ�شعار بانه، وت�شل�شل���ت جداوله، وبرزت من اخلدور 

عقائل���ه، وكادت ت�شيل من الأغماد منا�شله، وتروق نرث املجرة نوا�شله، وتفاخر 

نظم الرثيا، فتجعل حملها جديا، وتقابل النريين، فتف�شحهما راأي العني، كيف 

ل وه���و احلائ���ك برودها، والناظ���م يف �شوالف الطرو�ش عقوده���ا، واملطلع يف 

�ش���دور الأ�شجاع نهودها، والها�شر بن�شائم الذكاء عودها، واملظهر من اأخبيتها 

�شعودها، واملطرز اأذيالها، واملربز من اآفاقها هاللها، واحلامي حقائبها، وال�شامي 

منا�شبه���ا، واملجه���ز بالأفكار مقانبها، واملجلي بالأن���وار غياهبها، وامل�شفي من 

ق���ذا الع���ور م�شاربها، واملويف لها حقه���ا، والرايف لها خرقه���ا، واملرخي اأزمتها، 

وامل�ش����رح لها ملتها، والوا�شم مع�شمها، وال�شائم من دون برقع مب�شمها، والعائم 

داأماءه���ا، والناعت غرفها واأ�شماءه���ا، والرا�شف ر�شاب طلها، من كظام جلها، 

والنا�ش���ق عبهرها وجاديها، والنجم ال�شارق يف اأفقها، واحلامل اأوقها، والالب�ش 

طوقها، وال�شال���ك �شعابها، والطالع ه�شابها، والرافع قبابها، والعامر اأطاللها، 

واخلائ����ش عبابها، اإن و�شى بردة غزل، اأراك غن���ج املقل، ورقة الن�شيم، وعذبة 

ت�شنيم.

بــلــفــظ كـــقـــامـــات الـــــعـــــذارى ر�ــســاقــة

ونـــظـــم كــنــظــم الـــــدر يف عــقــد غـــادة

وكــــم مـــن دل�ـــــس اأحـــكـــمـــت بــذكــائــه

بطر�سه الـــــرياع  دمــــع  جــــرى  مـــا  اإذا 

ال�سهد اأحــلــى مــن  الـــذوق  ولكنه يف 

ونـــر كــــاألء الــ�ــســقــيــط عــلــى الــزنــد

وال�سند داود  ن�سج  مــن  زردًا  حــكــت 

اأ�ــســال مــذاب الكحل يف وجنة اخلد 
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واإن و�ش���ف الأيان���ق، اأتى ب���كل معنى فائق، اأو ال�ش���الف، قمر اأبا نوا�ش   

بح�ش���ن الئتالف، اأو حما�شن اخليل، اأحجم عن���ه الطفيل، وامتداد الليل، اأخر 

الكن���دي اإىل الذي���ل، فلك���م له من نظم، كالقند يف الفم، ل ب���ل الالآيل، اأو بدور 

الليايل، ونرث ذي فقر، ك�شقيط الزهر، وتقارير علمية، وحتارير �شافعية، وفتاوى 

فقهي���ة، كالفت���اوى النووية، وتاأويل، هي اأ�شرار التنزي���ل، وكم بحث مع�شل، فتح 

من���ه املقفل، ونوادر غري نوافر، وبدايع هي جوامع، ومدار�ش معمورة بالدار�ش، 

والدرو����ش، اأحييت من العلم الدرو����ش، مو�شعة عقد تقريرها، بفرائد الفوائد، 

مط���رزة بربود حتريرها، باأعالم ال�شواهد، وجمال����ش قطره مباآثر اآبائه، منورة 

باأزه���ار اأنبائ���ه، م�ش�رقة الأرجاء بق���دور ل يعرتيها النق����ش، م�ش�رقة ال�شدور 

بال�ش���دور، هي خلامت املجد الف����ش، وحلكم املعايل كالن�ش، ومعاهد يبلغ املنى 

فيها، غري منافيها.

معاه���د هي لالآمال كعبة، ولل�شوؤال رو�شة رحبة، ولأنا�شي الف�شل مقل،   

ولأوان�ش العلم كلل.

معاهد مل تعهد �سوى العلم والتقى

وتــــبــــلــــيــــغ اآمــــــــــــــال واإكـــــــــــــــــــرام عـــــامل

وتـــــريـــــز اأعــــــمــــــال وتــــنــــويــــر حـــالـــك

بـــيـــانـــه �ـــســـحـــر  بـــــــان  مـــــا  اإذا  يـــــكـــــاد 

ر�ــــســــائــــلــــه غـــــر الـــــريـــــا�ـــــس ومـــــــا لــهــا

يـــــــحـــــــرهـــــــا مـــــــنـــــــه بـــــــــنـــــــــان رويـــــــــــة

فا عجب اأن يطمح الطرف للحمى

فـــــكـــــم ملـــــهـــــا جنـــــــد بـــــطـــــي قـــريـــ�ـــســـه

فــــيــــا لـــــــــرود مــــــن قــــوافــــيــــه طــــــرزت

اأيــانــقــا اإذا مـــا حــــدا احلــــــادي بــهــن 

رقــابــهــا و�ـــســـالـــت  غــــرد احلــــــادي  اإذا 

وتـــقـــريـــر اأبـــــحـــــاث وحتــــريــــر مــ�ــســكــل

وتـــنـــمـــيـــق اإجــــــــــال ورفـــــــــع مــفــ�ــســل

وو�ـــســـل اأخــــي تــقــوى وقــطــع م�سلل

يــــوؤلــــف بــــن الأبــــــــرق الــــفــــرد والـــهـــنـــدي

ورد ول  بــــــزهــــــر  حتــــكــــيــــهــــا  ــــقــــائــــق  �ــــس

اإذا ارجتـــلـــت �ــســعــرًا ذكـــــرت بـــه الــكــنــدي

ويـــ�ـــســـبـــو قـــلـــب الـــ�ـــســـب مـــنـــا اإىل جنــد

الوجد اإىل  القلوب  تدعو  هــوى  �سجون 

بــــذكــــر غــــــــوان مـــــن هـــــــذمي ومـــــــن �ــســعــد

�ــســبــقــن ومــيــ�ــس الــــرق يف خــلــل الــرعــد

حكيت ان�سات الع�سب من مغمد الغمد
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اإن كان ملرتاد العلوم مرابع، ولأذواد الفهوم مراتع، فهن للمعارف مطالع،   

وللع���وارف منابع، راحات العفاة جماريها، واإن فق���د يف م�ش�رها جماريها، فال 

ج���رم اإن اأم�شت املخدرات لرباعته خدورا، والأهل���ة لبالغته مظاهرا و�شهورا، 

ولأذيال ال�شيادة اأرج، ولإقدام الإفادة نهج.

اإن نظرت اإىل اآبائه فزّهاد، وعلماء كرماء �شاوؤون كل جواد.  

�ــــســــقــــاهــــن مــــــن اأفــــــــكــــــــاره بـــغـــمـــائـــم

ـــــِه مـــــا تــــطــــوى عـــلـــيـــه بــــرودهــــا َفـــــِلـــــلَّ

تــنــفــ�ــســت كــــــم  مـــــربـــــع  مــــنــــهــــا  وهلل 

نــــحــــره �ــــــســــــوالــــــف  كـــــــــــاأن عـــــــــاه يف 

عـــّمـــرتـــهـــا اآبـــــــــــاوؤه الـــ�ـــســـيـــد بــالــعــلــم

فــهــي مغنى الــنــدى ومــعــنــى املــعــايل

الــ�ــســاأ رفـــعـــة  كــالــ�ــســمــاء يف  تــكــن  اإن 

قــــــد �ــــســــمــــوا يف اأفـــــاكـــــهـــــا وتـــــــــردوا

وغـــــــــــذوهـــــــــــا بــــــكــــــل بــــــحــــــث دقـــــيـــــق

فـــتـــ�ـــســـامـــت عــــلــــى الــــنــــجــــوم مــــنــــارًا

كـــل مـــا�ـــس يــحــكــي احلــ�ــســام مــ�ــســاء

ـــــرفـــــاء �ـــــس قــــــومــــــهــــــم  يف  عــــــلــــــمــــــاء 

اأجنــــبــــتــــهــــم مــــــن الـــــظـــــهـــــور جــــــدود

بــــحــــور املـــــعـــــ�ـــــســـــات  يف  عـــــلـــــمـــــاء 

اأتـــــــعـــــــبـــــــوا لــــلــــعــــا نـــــفـــــو�ـــــســـــا اأبـــــيـــــا

فــــهــــم كــــالــــ�ــــســــيــــوف يف كــــــل خــطــب

يـــومـــًا اأ�ـــســـكـــلـــن  الـــبـــحـــوث  مــــا  واإذا 

اأبـــــرزوهـــــا مــــن بــــن �ــســجــف املـــعـــاين

كــــم اأ�ــــــســــــادوا مــــن بـــيـــت عـــلـــم رفــيــع

�ـــســـحـــيـــح كـــــــل  لــــلــــحــــديــــث  ورووا 

فــفــتــح مــنــهــا مـــذ �ــســقــاهــا الــكــمــائــم

املــــبــــا�ــــســــم عــــــنــــــه  تــــــفــــــر  مــــــــا  وهلل 

عــــلــــيــــه ريـــــــــــاح لـــــلـــــهـــــدى ونــــ�ــــســــائــــم

قــــــائــــــد فــــ�ــــســــل عــــلــــقــــت ومتـــــائـــــم

ـــــادتـــــهـــــا بـــــاملـــــكـــــرمـــــات الــــــغــــــزار و�ـــــس

ومــ�ــســيــع الــــهــــدى وجمـــنـــى الــفــخــار

ن َفــــَبــــاُنــــوَهــــا هــــم �ـــســـمـــو�ـــس الــنــهــار

بـــــــــــــرداء حـــــاكـــــتـــــه اأيـــــــــــــدي الــــــوقــــــار

اأ�ـــــــســـــــهـــــــروا فـــــيـــــه اأعـــــــــــن الأفـــــــكـــــــار

األـــــبـــــ�ـــــســـــتـــــهـــــا اأنــــــــــامــــــــــل الأقـــــــــمـــــــــار

وطـــــبـــــاعـــــًا حتــــكــــي �ــــســــاف الـــعـــقـــار

قـــــــــــوار حمـــــــــــل  كـــــــــــل  يف  كـــــــــــرمـــــــــــاء 

كــــلــــهــــم لــــلــــعــــا ولــــلــــمــــجــــد جـــــــاري

املـــــــهـــــــاد در  �ـــــــــــــســـــــــــــاوؤون  وكــــــــــــــــــــرام 

الـــعـــمـــاد رفــــيــــع  فــــــحــــــازوا مـــنـــهـــا  ٍت 

الأغـــــــمـــــــاد يف  تـــــقـــــر  مل  اأن  غـــــــري 

وتــــعــــا�ــــســــن عـــــن حــــ�ــــســــول انـــقـــيـــاد

الأوراد مـــــــن  يــــــبــــــدو  زهـــــــــر  مـــــثـــــل 

ــــــــنــــــــاد قــــــــّومــــــــتــــــــه دعــــــــــائــــــــــم الإ�ــــــــس

وا�ـــــســـــلـــــن الأحــــــــفــــــــاد بـــــــالأجـــــــداد
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قرروا العلوم، وحرروا املنثور واملنظوم، وزينوا باأ�شاور املوؤلفات معا�شمها،   

وبين���وا بال�شواهد معاملها، وح�شن���وا بالفوائد مقالدها، ونظموا بفوائد ال�شوارد 

قالئدها، وحلوا باأنامل الإي�شاح معاقدها، ورو�شوا ب�شيب الإف�شاح معاهدها، 

واأ�شج���دوا ال���رياع يف م�شاجد رقاعها، واأرتعوا الأذه���ان يف م�شارب اأ�شجاعها، 

وك�شف���وا عن املخ���درات القناع، واأماط���وا عن وجوه اللف���اع، و�شهلوا مناهجها، 

وقرب���وا معارجها، وعرفوا منكرها، وعرف���وا مظهرها وم�شمرها، وبحثوا فيها 

فحقق���وا، ونقبوا عن اأ�شرارها وفتقوا، وجمعوا من اأ�شتاتها املتفرق، ورقعوا من 

مطارفه���ا املتخرق، واأجندوا يف اأوديتها واأتهموا، واأعرق���وا يف دويتها واأ�شاأموا، 

ونقطوا مهملها واأعجموا، واأبدروا يف �شمائها بعد اأن اأجنموا، وخا�شوا مومات 

�شبا�شبها، وتقحموا غمرات كتائبها، وت�شنموا معايل غواربها، فتقدموا وجملوا 

�شوقها بامل�شل�شالت، ونحورها باملر�شالت، ووجوها باملح�شنات، ورفعوا منارها 

باملرفوعات، و�شنفوا اآذانها بامل�شموعات.

كــلــهــم يف الـــنـــدى �ــســحــاب ويف الــعـــ

لـــــئـــــيـــــم طــــبــــاع فـــــيـــــهـــــم  تـــــــــــرى  ل 

كـــــــل �ــــــســــــام يـــــحـــــن نـــــحـــــو املـــــعـــــايل

زانــــــهــــــم يف الـــــــــــورى فـــــخـــــار تــلــيــد

غـــــريهـــــم مـــــاجـــــد بــــــطــــــارف جمــد

نــــتــــجــــت مــــنــــهــــم فـــــتـــــاة الـــعـــطـــايـــا

النـ  فطاب  طبتم  عبداللطيف  اآل 

كــــيــــف اأ�ــــســــلــــوكــــم وبــــعــــدكــــم الــــديـــــ

يــــالــــقــــلــــب مــــــن اأجـــــلـــــكـــــم لـــدغـــتـــه

�ـــســـاعـــدتـــنـــي عـــلـــى الـــبـــكـــاء عــلــيــكــم

كــــل اأر�ـــــــس مــــن عــلــمــكــم يف ربـــاهـــا

ولــــــــــكــــــــــم مـــــــنـــــــكـــــــم مــــــــــــاآثــــــــــــر عــــز

ـــــــرف جـــز اأملـــــــــعـــــــــي لـــــــــه �ـــــســـــمـــــا �ـــــــس

الـــنـــ�ـــســـيـــم الـــــطـــــبـــــاع  عـــــبـــــاب ويف  ــــلــــم  ـ

كـــــــل �ــــســــخــــ�ــــس تـــــلـــــقـــــاه مــــنــــهــــم كـــــرمي

مـــــثـــــل مـــــــا حـــــــن لـــلـــحـــمـــيـــم احلـــمـــيـــم

مــــثــــل مــــــا زانــــــــــت الــــ�ــــســــمــــاء الــــنــــجــــوم

وهـــــــــــــــــم جمـــــــــــدهـــــــــــم تـــــــلـــــــيـــــــد قـــــــــدمي

وهــــــــــي مـــــــن قــــبــــلــــهــــم عــــــجــــــوز عـــقـــيـــم

الــــنــــظــــيــــم وطــــــــــــــاب  فـــــيـــــكـــــم  ــــــــــر يل 

ـــــــــن احلـــــنـــــيـــــفـــــي مــــ�ــــســــتــــ�ــــســــام يـــتـــيـــم

حـــــيـــــة احلــــــــــــزن فـــــهـــــو مــــنــــهــــا �ـــســـلـــيـــم

مــــــر�ــــــســــــات مــــــــن فــــ�ــــســــلــــكــــم وعـــــلـــــوم

مـــــــــربـــــــــع زاهـــــــــــــــــر ورو�ــــــــــــــــــــس �ــــســــمــــيــــم

�ـــــــــســـــــــادهـــــــــا مــــــنــــــكــــــم اأغــــــــــــــــــر و�ـــــســـــيـــــم

قــــ�ــــســــيــــم ووجــــــــــــــــه  زاك  وخــــــــلــــــــق  ل 
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األ وه���و ذو املج���د املوط���د، والفخ���ار الرفي���ع امل�شمد، مولن���ا الهمام  

(حمم���د)، ق���دم الزبارة، بعدما هجر جاره، قا�ش���د احلج ل التجارة، وهي ذات 

ن�ش���ارة، ووجوه نا�شرة، وعيون باأنا�ش���ي الكرم ناظرة، وريا�ش باأزاهر الفوا�شل 

زاه���رة، وحيا����ش مادة ل جازرة، ممدودة من اأحمد بجداول، لي�ش لها اإل الكف 

العفاة �شواحل.

واجتم���ع بف�شالئه���ا، وتاأدب ب���ه عامة اأدبائها، وانهل���ت يف يديه �شحابة   

�شمائه���ا، وجادت عليه بن�ش���ار اأنواعها، ومدت عليه بالبذل ي���د داأمائها، حتى 

�ش���ار لأدباء تلك الن���وادي، مبنزلة العبهر واجلادي، وملجال����ش قطر، كال�شم�ش 

اأو القم���ر، ولأح���داق هاتيك الأوطان، مبنزلة الإن�ش���ان، ول�شدور تلك املحافل، 

مبنزل���ة النهد يف بيا�ش الكالكل، ولهاتيك الرح���اب، مبنزلة ال�شخاب، ولرقاب 

هاتي���ك الآداب، مبنزل���ة ال�شخاب، ثم ارحتل عنها، بعدم���ا ق�ش�ى الَوَطر منها، 

م�شحوبا بكرم ابن رزقها، متلفتا بليته اإىل لمع برقها، متمنيا العود اإليها، حانا 

حنني الورق عليها. 

اإمنــــــــــــــا حــــــجــــــت الـــــــعـــــــفـــــــاة اإلـــــيـــــهـــــا

ابـــــتـــــغـــــاء لـــلـــفـــ�ـــســـل مــــــن راحــــتــــيــــه

نــحــوهــا تـــلـــفـــت  اإميــــــا�ــــــس  لح  اإذا 

�ــســمــيــدعــا فــيــهــا  اأن  اإل  ذاك  ومـــــا 

فـــكـــم غـــــــادة جــــاءتــــه تــــرفــــل بــالــثــنــا

تــ�ــســمــى ابـــن رزق وهـــو ل�ــســك كــائــن

داره بـــــرق  اإىل  يـــرنـــو  اأن  غـــــرو  فــــا 

بـــدا اإذا  بــــــــدرًا  الـــفـــتـــيـــان  مــــن  اأغـــــــر 

مــــع الـــفـــقـــرا الـــغـــر الــــذيــــن هــــم هــم

واأوب فــــــــج  كــــــــل  مــــــــن  َتــــــــــــــْوهــــــــــــــا 
َ
واأ

ابـــــتـــــغـــــاء حلـــــــظ ذنـــــــــب وحـــــــوب ل 

الــ�ــســنــب بـــــــارق  اإىل  ولــــهــــان  تـــلـــفـــت 

ال�سعر وارتــفــع الأدب �ــســوق  قـــام  بــه 

فــطــوقــهــا مـــن �ــســج اأيـــديـــه بــالــذهــب

اأبـــــاه اإذا مـــا اجلــــدب اأهـــلـــك كـــل اأب

و�سيم املحيا اأبي�س العر�س وال�سنب

وهــب اإذا  وغــيــثــا  اأقـــــرى  اإذا  وبـــحـــرًا 

وانــقــلــب املـــجـــنـــة  الــــدهــــر  قـــلـــب  اإذا 
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كيف ل يدمي الأنني، ويوا�شل الزفرات باحلنني، اإىل م�ش�رح ذود الكرم،   

ومطمح اأنظار الهمم، ومعقد عقد ال�شيم، وم�شور �شوار الفتخار، ودائرة �شم�ش 

ال�شتهار، وفلك زحل هذه الأع�شار، وكيف ل يتوق اإىل رباها، والتن�شق من ريا 

هواه���ا، وهي مقلة اإن�شان اأعيانها، و�شلك يتيمة جمانها، ومدار �شرف كيوانها، 

مولنا املومى اإليه، واملق�شور ثناء هذه الر�شالة عليه.

فلم���ا اأقلع عن الإن�ش���اد، وعرف احلا�شرون املراد، �شك���ر ما ورد منهم   

و�ش���در، واأزم���ع على اغرتاب غ���ارب ال�شفر، اإىل البيت احل���رام، فزيارة النبي 

عليه ال�شالة وال�شالم، فاجتاز يف جمازه اليمن، و�شرح طرف الطرف يف ريا�شه 

وعطن، وروى عن اأفا�شله، واأروى بفوا�شله عطا�شه، واأدر عليهم وابله ور�شا�شه، 

فما زال يتقحم الأمواج، ويعوم يف الفلك كل عجاج، حتى و�شل يف اأبرك   

اآن، اإىل ُقْطِر عمان، فلقي من �شلطانه، وكرماء �شكانه، اإكراما واإن كان تام، فهو 

ناق����ش بالن�شب���ة اإىل ما له من املقام، فتذكر به اإك���رام اأحمد، فارجتل يف ذلك 

واأن�شد.

وقــائــلــٍة اأ�ــســبــحــت يف الــنــا�ــس مريا

فـــمـــا لــــك ل تــثــنــي عـــلـــى كــــل نــائــل

اأقـــــول لــهــا اإن اجلــــدا يــبــعــث اجلـــدا

اأثـــــنـــــي عـــلـــيـــه لأنــــنــــي اأنــــــــا ذا  وهـــــــا 

اأزل مل  الــــدار  بــي  �ــســطــت  واإن  واإين 

�سقى املزن هاتيك الريا�س واإن تكن

مــلــك مــتــى مـــا رمــــت نــ�ــســـــر مــديــحــه

قـــــــال الأعــــــــــــــادي فــــيــــه تـــــبـــــدو خــفــة

مل يـــبـــلـــغ الــــــربــــــوات �ـــســـيـــب ميــيــنــه

فــيــمــيــنــه الـــقـــامـــو�ـــس يف اإعــطــائــهــا 

اأمطرتك غمائمه متى جئت قطرًا 

بــغــّر الــعــطــايــا �ــســاعــفــتــك مــراحــمــه

دعــيــنــي فــمــا اأعــطــوه اأيــ�ــســا مكارمه

فــهــو �ساجمه كــل جـــود جــــادين  اأرى 

واأنـــــــادمـــــــه اأ�ــــــســــــائــــــره يف خــــــاطــــــري 

�ـــســـقـــتـــهـــن بـــــالـــــدر الــــثــــمــــن عـــيـــاملـــه

الأرواح لــــ�ــــســــاين  قــــبــــل  نــــ�ــــســـــــــرتــــه 

يـــــرتـــــاح اإذ  يـــــــرتـــــــاح  يــــــكــــــذبــــــوا  مل 

بـــطـــاح فـــــا�ـــــس  ــــراه  يــــ�ــــســـــ ومـــــــن  اإل 

وجــــبــــيــــنــــه يـــــــوم الــــــنــــــدى املـــ�ـــســـبـــاح
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فه���و اإن ن�ش����ر مناظم���ه، فكم نرث فيه���م دراهمه، واإن ر�شح ر�شائ���ل، فكم و�شح 

م���ن �شائل، ثم انقلب عنه���م اإىل احلج والعتمار، فالزيارة طيبة ال�شامية املنار، 

والت���ربك بهاتيك الآث���ار، فلما دخل ذينك البلدين، وق���رت مب�شاهدتهما العني، 

ون�ش����ر ذك���ره فيهما بكل اثنني، ان�ش�رف اإىل بلده، واأقام قريبا من �شبعة اأعوام، 

ث���م رجع لزمام الع���ود ثانيا، ولزيارتهم���ا ثانيا، فاجتمع يف جم���از هذا املق�شد 

الأحم���د، (بالهم���ام القمقام اأحمد بن حممد)، فاأجزل عط���اءه، ملا اأجزل ثناءه، 

واأحل���ه يف بحبوحة داره، م�شتمتعا بن�شاره و�شم���اره، يف رواحه واإبكاره، ثم بعد 

ه���ذه املرافق���ة فارقه، واأجفانه عليه دافقة، ومهجته اإىل لقائه وامقة، واأحلاظه 

لب���ارق دياره رامق���ة، وبعدما فرغ من حجته، تاق اإىل وطن���ه وبلدته، فرجع اإىل 

الأوط���ان، اإذ حبها كما ج���اء من الإميان، فلم متتعه الأق���دار بنظرها، ومالقاة 

ب�ش�ره���ا، فانتج���ع من عمان منتجع���ا، اإىل اأن رحل اإىل الآخ���رة وودعا، وندبته 

العلوم، وبكى عليه املنثور واملنظوم.

األ طـــــرق الـــنـــاعـــي فـــــــرّوع مــــذ نــعــى

نــــعــــاه فــــاأبــــكــــى لــــلــــهــــدى كـــــل مــقــلــة

فــيــا مــقــلــة الــعــلــيــاء اإن تـــــذريف دمـــًا

ويــا بــرد �ــســري اإن متــزقــت بالأ�سى

ويــــا قــلــبــي املــ�ــســنــى فــقــدتــك دائـــبـــًا

ويـــــا حـــــزين اإن كـــنـــت لــ�ــســت بـــغـــارب

ويــــا �ــســلــوتــي ل تــرجــعــي بــعــد فــرقــة

ويــا اأرقـــي ل زلــت يف اجلــفــن خــالــدًا

ويـــا حــرقــي ل تــ�ــســكــنــي غـــري مهجة

ويا مهجتي ذوبي ويا دمعتي ا�سكبي

ويا ج�سدي فانحل ويا اأن�سـي ا�ستحل

فزد قلقي  ويــا  ا�ستحكم  فــرقــي  ويــا 

ويــــا زمــنــي اأظـــلـــم فــقــد كــ�ــســفــت ذكــا

مــــــاءة كــــ�ــــســــاه  قــــــد  اإل  اأفـــــــــق  فــــــا 

اأروعــــــــا اأورع  الــــفــــتــــيــــان  مـــــن  اأغــــــــــّر 

واأفـــــــجـــــــع لــــلــــعــــلــــيــــاء قــــلــــبــــا وروعــــــــا

عــلــيــه فــعــرنــن الـــنـــدى عــــاد اأجــدعــا

فــقــد �ــســق لـــاإ�ـــســـام بــــــردًا ومـــدرعـــا

فيه م�سجعا لــه  اأنـــت مل حتفر  اإذا 

فـــهـــذا فــــــوؤادي فــاتــخــذ فــيــه مطلعا

متـــزعـــا اإل  زدت  ل  جـــــلـــــدي  ويـــــــا 

اأدمعا فــاإن مت فاجعل مــاء وجهك 

اأ�سلعا فــاإن هــي مل حت�سن فــدونــك 

ويا فرحي فاذهب ويا ترحي ارجعا

ويـــــا نـــكـــدي اأقــــبــــل ويـــــا لئـــمـــي دعـــا

ويا �سقوتي دومي ويا نا�سري اخ�سعا

�ــســمــائــك حــتــى عــــاد لـــونـــك اأ�ــســفــعــا

ــــاه فــاأمــ�ــســـــى بـــالأ�ـــســـى مــتــقــنــعــا اأ�ــــس
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ويــــا قـــر اإن واريــــــت واريــــــت را�ــســخــا

الندى ح�سـر  اإذا  مف�ساًل  وواريــــت 

غـــايـــٍة كـــــل  اإىل  ـــا  نـــهـــا�ـــسّ واأبــــيــــ�ــــس 

وبـــــارتـــــه فـــيـــه الـــ�ـــســـعـــريـــان كــاهــمــا

مر�سعًا باملهد  الف�سل  فيه  فكمل 

وذابــــــل ذاٍو  الـــعـــلـــم  ورو�ــــــــس  تــــبــــدى 

زهــــر حكمة          عـــن  تــنــ�ــســق  وردة  فــمــن 

ومـــــــن مـــبـــحـــث حـــــــال بــــغــــر فــــرائــــد

ومــــن مــ�ــســـــرع حــلــو ومــــن مـــربـــع ذك

ومــــــن مـــنـــهـــج لــلــ�ــســافــعــيــة مل يـــزل

�سبله تــهــذيــب  الــ�ــســبــكــي  اأدرك  فــلــو 

عــ�ــســـــره اأدرك  الإتــــقــــان  ذا  اأن  ولــــو 

فــيــحــيــا بـــه يــحــيــى مــتــى قــــام لــلــذكــا

�ــســاأنــه اإدراك  الـــعـــنـــوان  رمــــى لأخــــي 

وما الفخر واملح�سول يف جنب علمه

يـــــرى مــــالــــك الإ�ــــســــنــــاد لـــكـــنـــه ابــنــه

فـــا غــــرو اأن تــبــكــي املــــعــــارف فــقــده

فتنثني والــــعــــوايل  املـــعـــايل  وتــبــكــي 

لــكــم مــعــلــم ملـــا قــ�ــســـــى عــــاد جمها

تق�سق�سا وا�سطبار  �سلو  مــن  وكــم 

وكـــــــم مـــعـــلـــم لـــلـــعـــلـــم �ــــســــري مــــاأمتــــا

األطمت اللطم  وكم وجنة ل تعرف 

فــ�ــســمــ�ــس املـــعـــايل كــــــّورت بــعــد مــوتــه

اأفـــجـــعـــتـــنـــا مبــحــمــد اإن  مــــــوت  فـــيـــا 

وقــــد كــــان خـــري الـــعـــاملـــن وخــــري من 

بــ�ــســمــيــه اأفــــجــــعــــتــــنــــا  اإذا  فـــلـــ�ـــســـت 

من احللم اأو بحرًا من العلم يلعما

مــ�ــســقــعــا قـــــال  اإذا  قــــــــّوال  واألــــ�ــــســــن 

فتكعكعا م�سمارها  يف  البدر  جــرى 

مــعــا جــــريــــا  واإن  �ــســبــقــا  فـــفـــاتـــهـــمـــا 

اأيــفــعــا والـــعـــلـــم  احلـــلـــم  فــيــه  واأودع 

فــلــمــا �ــســقــاه عــــاد بــالــ�ــســقــي مــربــعــا

تـــفـــرعـــا ودوح  تــــزهــــو  زهــــــــرة  ومـــــــن 

بـــهـــن يــــــرى تــــــاج الــــعــــلــــوم مــر�ــســعــا

ومن جممع قد �سار للف�سل جممعا

لأوجــــــــه اأقـــــمـــــار الــــدقــــائــــق مــطــلــعــا

خلـــــال بــــه جـــمـــع اجلــــوامــــع مــدعــى

لأنــهــى لــه الثــنــان واحلــفــظ اأجمعا

يــــقــــرر لـــلـــمـــنـــهـــاج يف الـــــــدر مــ�ــســبــعــا

ولو كان يف العنوان والرو�س مبدعا

مــتــى قــــام لــلــرهــان يــو�ــســح مهيعا

اإذا ما �سعى يف النحو بحثا واأو�سعا

فــتــوقــظ بـــالـــتـــاأبـــن قــلــبــًا ومــ�ــســمــعــا

اأ�ــســنــتــهــا تـــــذري عــلــى اخلــــد اأدمـــعـــا

وكــم اأطـــم مــذ فــا�ــس ق�سى وزعــزعــا

ت�سع�سعا وافــتــخــار  �سمو  مــن  وكـــم 

وكم منبع للف�سل قد عاد م�سـرعا

وكم من قفًا قد �سار للرزء م�سفعا

و�ــســجــر بــحــر الــعــلــم مــذ قــيــل �سيعا

مــفــجــعــا اإل  تـــبـــق  مل  ذا  اأنــــــت  فـــهـــا 

على قدم الإن�ساف والف�سل قد �سعى

مبـــعـــتـــبـــنـــا فــــيــــه فـــيـــحـــيـــا ويـــرجـــعـــا
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ولــكــنــنــا نــر�ــســى مبـــا ر�ـــســـي الــقــ�ــســا

ولــــو كــــان يــغــنــي جـــازعـــا �ــســق جيبه

�سقى قـــره مـــزن مــن الــرحــم هامع

لــعــمــري قــد �ــســم الـــرى مــنــه كوكبًا

فــقــلــت ودمـــعـــي كــالــ�ــســحــاب مـــوؤرخـــا

�ــســا �ــســاحــبــي الــ�ــســمــر عــنــه فــاإنــهــا

فــاإنــهــا الـــــريـــــاح  مــ�ــســع  تـــ�ـــســـاأل  واإن 

ومن خيله �سمع الرياح لدى الوغى

الــــــّرعــــــان خــمــيــ�ــســه اإن  قــــائــــل  وكــــــم 

عــــزومــــه الــــنــــجــــوم  اإن  قــــائــــل  وكـــــــم 

هــو املـــرء اإنــ�ــســانــًا لــه الــفــ�ــســل مقلة

والإخــــــــــا املـــــــــــودة  يـــــرعـــــى  مــــــن  وهلل 

ونــلــبــ�ــس لــلــتــعــزاء والـــ�ـــســـر مــدرعــا

لـــ�ـــســـريت قــلــبــي يف اأ�ـــــســـــاه مــقــطــعــا

فــــاأخــــ�ــــســــب مــــنــــه جــــانــــبــــا ومتــــرعــــا

اإذا مـــا بــــدا اأخـــفـــى �ــســنــاه الــكــواكــبــا

لـــــه فـــ�ـــســـل مـــــن اهلل واهــــبــــا يــــقــــود 

كــتــائــبــه تـــلـــقـــى  لـــيـــ�ـــس  اأن  تـــخـــرنـــا 

مـــذاكـــيـــه يف يــــوم الـــوغـــى و�ــســاهــبــه

يـــــذل حمـــاربـــه اأن  لـــعـــمـــري  جـــديـــر 

مـــواهـــبـــه املــــر�ــــســــات  اأن  ومـــــا خـــــال 

قوا�سبه منها  ال�سهب  اأن  يــدر  ومل 

وقــــلــــبــــا وجــــثــــمــــان املــــــكــــــارم قـــالـــبـــه

ملن غاب يف بطن الرى عادم الرى

ومل���ا هيل عليه ترابه، وان�ش�رف عنه اأ�شحابه، ورثاه اأ�شدقاوؤه واأحبابه،   

ورم���دت ب���ه مقلة العل���وم، وخرت من �شم���اء الف�شل النجوم، ورثيت���ه واأنا باكي 

العني، موؤرخا له ب�شطر بيت من بيتني.

وح���ني بل���غ اأحمد، نعي الهمام حممد، �شحت علي���ه ماآقيه، ورثى له من   

ف���رط اأ�شاته معادي���ه، وود لو قبل الفداء اأن يفديه، فل���ول �شدة �شربه وتاأ�شيه، 

لق�ش����ى م���ن �شدة اجلزع، ولكنه تاأ�شى فرجع، و�شلم للق�شا، مائال اإىل الر�شى، 

واأر�شل املراثي العربية، م�شفقا عليه بالعطايا ال�شنية، اإىل وراثه ومواليه، �شكرا 

ملعاليه واأياديه، فلله راث بالنوال قبل املقال، وهلل بحر ل ميتطى ثبجه، ول تعام 

جلجه، وهلل بدر �شماء هي �شرفه، ومن اإياه �شدفه، وهلل من كرمي ب�شام، كالنور 

باكره الغمام، والنور اإن جاب عنه الظالم.

فهو احلقيق باأن يحمد، ولو مل يزل اأحمد.  
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الــ�ــســيــم جـــاره يـــطـــرق  فــتــى ل  واإن 

بذمة الــغــريــب  ال�سيف  يــرحــل  واأن 

واأكـــــــرم مـــن يـــطـــرى ويـــعـــذب مــدحــه

يـــهـــان مــ�ــســاحــبــه اإن  �ـــســـيء  لأبــــعــــد 

�سحائبه بـــذل  الـــوفـــاد  تــخــلــف  واأن 

ويـــهـــتـــز لـــلـــمـــعـــروف واخلــــــري جــانــبــه

ترجمة احلاج عثمان بن  داود الب�سري

وم���ن خوا����ش اأ�شحابه، املعا�شريه اإبان �شباب���ه، (عثمان بن �شليمان بن   

داود)، الب�ش����ري دارا، القر�شي التميمي ن�شبة وجناراً، ن�شاأ يف الب�ش�رة م�شقط 

راأ�ش���ه، ومطل���ع ن���ري �شم�شه، ومرب���ع وردة اأن�ش���ه، فقراأ فيها جمل���ة من الأدب، 

ونظ���م ال�شعر كما ه���ي �شجية العرب، وكتب ففاخر به م���ن كتب، وبرع يف فني 

النظ���م والنرث، براعة �شلمه���ا له اأهل الع�ش�ر، وعلم بها ف�شال كما علم بالهالل 

ال�شه���ر، واأب���رز بها نبل���ه، حتى مل نر يف �شقع���ه مثله، مع ال�شتغ���ال بالتجارة، 

ومعاناة الرب���ح واخل�شارة، وم�شاغبة الأفكار، ونبو الديار، بعد انفتال احل�شار، 

ومقا�ش���ات الغ���رتاب، عن الأوطان والأ�شحاب، فاإن الأق���دار نقلته اإىل الديار 

الهندي���ة، بعدما ا�شتوىل على بلده الزندية، واأقام يف هاتيك الأوطان، ل ينطبق 

ل���ه جفن���ان، ول يرى م���ن ذوي اإن�شه اإن�ش���ان، اإىل اأن اأخلف الزم���ان، عن طبعه 

املعت���اد، فاأرجعه اإىل الب���الد، فطاب له اأن�شه، و�شكنت ع���ن ال�شطراب نف�شه، 

ح���ني رجعت اإىل فلكها �شم�ش���ه، و�شد بروؤيته ف�شله، واأين���ع يف مغر�شه ف�شله، 

وذل���ك بعد مالق���اة الرجال، واإدراك ذروة الكمال، و�شقل مراآة اأفكاره، واكتحال 

مق���ل اختباره، واعت���دال زمن اعتداله، و�شطوح �شم����ش اإقباله، وت�شوع نفحات 

اأدب���ه، واخ�ش���الل اأفن���ان ن�شبه، وهب���وب اأرواح جده، وا�شتع���ال م�شباح جمده، 

وانتظ���ام �شلك �شعده، واإزهار رو�ش اإعظام���ه، واإ�شفار فجر احرتامه، وانفالق 

حم���ار �ش���دره، عن لآيل فك���ره، وان�شقاق ورد ل�شانه، عن زه���ر بيانه، وانطالق 

بنانه، بدرر اإح�شانه، وابت�شام تبيانه، عن وجوه افتنانه.

ب���رز يف الب�ش����رة كما تقدم، ف�شدره ف�شله على اأقرانه وقدم، وقد كفله   

اأبوه ثم جده، اإىل اأن �شاعد اإقباله وجده، وبرزه على القرتان جمده. 
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لــك اهلل مــن مـــوىًل تــرقــى اإىل العا

وقــــــّبــــــلــــــت الـــــعـــــلـــــيـــــاء ظــــــاهــــــر كـــفـــه

هــو الف�سل فــخــرًا زانـــه مــنــه �ــســوؤدد

فما امتد منه الطرف يف عيب جاره

ومـــــا وّدعــــــــت بــــالــــذم اأ�ــــســــيــــاف داره

ومـــــا قـــ�ـــســـــــرت اأ�ـــســـيـــافـــه عــــن عـــــدّوه

حتــبــب بـــالإعـــطـــاء والــنــ�ــســح لــلــورى

ل عـــيـــب فـــيـــه �ـــســـوى عـــفـــاف ظــاهــر

وكــــــــــرمي اأخــــــــــــاق ولـــــطـــــف �ــســجــيــة

وبـــــيـــــا�ـــــس اأثـــــــــــــواب وبــــــاهــــــر �ـــــســـــوؤدد

كـــفـــه املــــــــكــــــــارم  بـــــــــذل  اإىل  تــــــاقــــــت 

فـــــ�ـــــســـــاعـــــده اإقـــــــبـــــــالـــــــه وعـــــزائـــــمـــــه

ولـــــيـــــدًا ومـــــا حـــلـــت لـــــــذاك متــائــمــه

وزهــــــــرًا �ــســقــتــه مــــن يـــديـــه مــكــارمــه

ومــــا حــبــ�ــســت عـــن �ــســائــلــيــه دارهـــمـــه

ول عــابــه عــنــد اخلــ�ــســام خما�سمه

فــــاإن قــ�ــســـــرت زيــــدت بــهــن معا�سمه

الــــكــــفــــور مــ�ــســاملــه اإل  كـــلـــهـــم  فــــهــــا  

وجـــــمـــــيـــــل اإنــــــ�ــــــســــــاف ومــــــــــــّد ميـــن

وعــــظــــيــــم جمــــــد وابــــتــــ�ــــســــام جــبــن

وتـــــلـــــيـــــد فـــــخـــــر وانــــــقــــــطــــــاع قــــريــــن

تــــــوقــــــان عـــطـــ�ـــســـان لــــر�ــــســــف مــعــن

ف�شار ي�ش���ب بالكمال، �شباب الهالل، وين�ش���ب ل�شالح الأعمال، ن�شب   

الكهول من الرج���ال، يفاخر الأتراب، بزيادة الآداب، ونظافة الأثواب، ويجال�ش 

العقالء، ويوؤان�ش الف�شالء، ويثابر على املاآثر، ويزاحم يف �شمو املفاخر، وت�شمو 

ب���ه نف�ش���ه، اإىل ما يتقا�شر عن���ه جن�شه، وتطالبه عزائم���ه، فتعا�شده �شوارمه، 

ويتقا�ش���اه �شرف���ه، ماآثر ي�شي���ق عنها برد الزمان ومطرف���ه، اإن اأر�شعته املروة، 

فق���د ح�شنت���ه احلظوة والفتوة، حتى �شار يف الك���رم القدوة، وا�شطهى للف�شل 

ال�شه���وة، و�ش���رب من �شالفة ال�شف���وة، وجرى يف م�شمار ال�شي���ادة، ف�شاأى يف 

ال�شبق ال�شادة، كاأمنا خلق من عفافه، و�شار روحا لإن�شافه.

قد عا�شر اأحمد يف �شبابه، ف�شدره يف اأ�شحابه، اإذ كان يخ�شه بامل�شاورة،   

وي�شطفيه للمح���اورة، وي�شامره األطف م�شامرة، ويح�ش�ره جمامعه وحما�شره، 

فيج���ده يف املح���اورة ذا حما�شرة، وي�شري بلطيف اإ�ش���ارة، وخفي عبارة، فيفهم 

ذلك اأ�شرع من طرفة عني، ل اأقول كانطباق �شفتني، اأو اأقول اأين، طاملا يتجاذبان 

اأفن���ان البي���ان، فال يفهم م���ا اأراده اإن�شان، ولقد ذكر بع�ش م���ن لزم اأحمد، اأنه 



-72-

يــــقــــظ حــــــــــــــــــــاذق  ذكــــــــــــــــي  در  هلل 

ــــــه فـــــوجـــــدتـــــه ــــــوت ــــــل �ـــــســـــاحـــــبـــــتـــــه وب

تـــرنـــحـــت اأمّل  �ـــســـيـــفـــا  راأى  واإذا 

يــكــاد يفهم قــبــل الــنــطــق مــا هج�سا

مـــوقـــرًا اإذا طـــا�ـــس اجلــلــيــ�ــس  اأبــــــــدًا 

اأعــــطــــافــــه طــــربــــا واأنــــــعــــــم بـــالـــقـــرى

ح�ش�رهما يف مقعد، حافل بوجوه ال�شيد، رافل بربود الغيد، فاأراد اأحمد اأمرا 

ل ينبغ���ي اإعالن���ه، وكان بعيداً منه مكانه، ففاه ب���ه على طريق الألغاز، ففهم ما 

اأراد يف ذلك الإعجاز، قبل انتهائه اإىل الأعجاز، واأجابه على احلقيقة ل املجاز، 

بجواب عرف به مقداره، واأعظم به اأبكاره، توىل له الأموال، مدة اأحوال، وكان 

له م�شاعداً، ولأمره زنداً و�شاعداً، ورمبا ا�شت�شاره، وهو يف الزبارة، فري�شل اإليه 

بجواب، يك�شف عن خمدراتها النقاب، وباجلملة فذكاه، ل يوجد يف �شواه.  

ل���ه الن���رث الرايق احل�شن، وال�شعر الذي ل ي���درك �شاأوه احل�شن، تعرف   

يل ببذل���ه، وقاب���ل جهلي بعقله، قطعته فو�شل، وملت عنه فعدل، واأغ�شبته فما 

اأغ�ش���ب، وبع���دت عنه فقرب، وعا�شرته فما األذ واأطي���ب، و�شامرته فما األطف 

واأن�ش���ب، اإن نطق ف�شل، عن كل من ف�ش���ل، واإن داعب ظننت الن�شيم، عبث يف 

الرو����ش ال�شميم، واأما الن�شب، ف�شذور الذه���ب، واأما احل�شب فم�شا�ش لباب، 

واأم���ا الآداب، فح���دث عن العباب، ول حرج ول عت���اب، واأما الر�شائل، فالالآيل 

من املرا�شل، واأما اإن�شاوؤه فبديع، واأما اأنداوؤه فربيع، واأما جمل�شه فمطلع �شم�شه 

حمي���اه، و�شم�ش���ه مربع وريا�شه �شجاياه، واأما فن���اوؤه فم�ش�رع ترده العفاة، واأما 

وقاره فلم ت�شمع به فيمن عداه.

ن���زل الزب���ارة وما نزل، بل ارتفع بالف�شل وكم���ل، وزار احلرمني، فقرت   

ل���ه فيهما العني، و�شح���ب يف �شفره اإليهما، (حممد ب���ن عبداللطيف)، واأجالء 

م���ن العلم���اء، فح�شلت له مع ابن عبداللطيف اإجازات، هي للبالغة والف�شاحة 

جم���ازات، فح�شنت بينهما املطابقة، يف تل���ك املرافقة، و�شكر كل منهما الآخر، 

ونوه باأدبه وفاخر، كيف ل وبالغتهما تعجز الكندي، وتنطق بالعربية الكردي.
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كـــــــم فــــتــــحــــا لــــلــــنــــظــــم مـــــــن مـــــرجت

وفــــــــوفــــــــا لــــلــــفــــ�ــــســــل مــــــــن مــــطــــرف

راأيــــــتــــــهــــــا لأين  مـــــــــزايـــــــــاه  اأحـــــــــــــب 

بــفــخــره راأيــــــــت  مــــن  اأ�ــــســــامــــي  واإين 

فـــا عــيــب فــيــه غـــري مـــطـــرف �ـــســـوؤدد

مع�سل حـــل  يف  اأمـــ�ـــســـاه  اإذا  وعـــــزم 

واأبــيــ�ــس عــر�ــس مل يــدنــ�ــس وحمتد

واأو�ـــــــــســـــــــعـــــــــا لـــــلـــــنـــــر مـــــــــن مـــنـــهـــج

يـــنـــ�ـــســـج مل  حـــــــــاكـــــــــاه  لـــــــولهـــــــمـــــــا 

فـــا�ـــســـل كـــــــل  اإىل  طـــــــــــرًا  حمــــبــــبــــة 

املحافل بي�س  ذاك  يف  يل  فت�سهد 

عــلــى هـــامـــة اجلـــــــوزاء والـــنـــر ذائـــل

واملــنــا�ــســل الـــظـــبـــا  بــيــ�ــس  بــــه  اأراك 

نـــــــازل غـــــــري  اأنـــــــــــه  اإل  الـــــــبـــــــدر  هـــــــو 

وباجلمل���ة ففرائد اأفكاره، وخرائد اأنظاره، هي حور مق�شورات ح�شان،   

مل يطمثه���ن اإن�ش قبلهم ول جان، وحما�شن اآثاره، ونوادر اأخباره، متب�شمات عن 

ثغور الإح�شان، منظورات بكل اإن�شان، منثورات بكل ل�شان، ي�شيق نطاق الأزمنة، 

عن بع�ش ما اأبداه، وتكل الأل�شنة، عن عد اأي�ش�ر مزاياه، ومن حما�شنه املاأثورات، 

ومناقب���ه امل�شهورات، اإخ���راج زكاته، واإ�شعاف املحت���اج ب�شالته، ومواظبته على 

عزائم �شالت���ه، ومراعاته من جاوره، ومالطفة من حاوره، وم�شافاة الأفا�شل، 

ومعاداة الأراذل.

واإن���ه باحل���ق قائم، غري م�شغ لالآئ���م، اأبقاه اهلل يف قي���د احلياة، فائقا   

للنظائ���ر والأ�شب���اه، ولد غ���رة الأماجد امليامني، بع���د الألف واملائ���ة قريباً من 

ال�شبعني.

ترجمة ال�سيخ نا�سر بن �سليمان بن �سحيم

ومم���ن ع���رف ب�شحبته، بعد تعرفه اإليه ب�شلت���ه، (نا�شر بن �شليمان بن   

�شحي���م)، الثاب���ت الإميان، الباهر الف�شل والإح�شان، ه���و رو�ش زهره الفرائد، 

وحو����ش عل���م ل ين���زف لكث���ري ال���وارد، ل بل بح���ر ل ينعت باجل���زر، ول ميد 

بالي�ش���ري الن���زر، تدرع بال�شيانة، وتطل���ع ثنايا الرفعة واملكان���ة، وتاأزر بالعفاف 
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األــــــوكــــــة بــــــــــــرود  ــــــى  و�ــــــس اإذا  حـــــــر 

غــامــ�ــس بـــحـــث  وجـــــــوه  اأبـــــــــان  واإذا 

واأهــــلــــه احلــــديــــث  ذكـــــر  جـــــرى  واإذا 

اأبـــحـــاثـــه تـــرقـــعـــت  الأ�ـــــســـــول  واإذا 

فـــــكـــــاأمنـــــا جــــمــــع اجلـــــــوامـــــــع قــلــبــه

اأمــــ�ــــســــت عـــلـــى كــــل املـــــاآلـــــك فـــاخـــره

نـــظـــرت بـــاأحلـــاظ الــبــ�ــســائــر �ــســافــره

ـــد نـــافـــره فـــهـــو الــــــذي بـــاحلـــفـــظ قـــّي

فــ�ــســـــر الـــــراقـــــع عــــن وجـــــــوه وافــــــره

نـــــادره يـــطـــلـــب  بـــالـــتـــحـــريـــر  قـــــام  اإن 

والديان���ة، وتعط���ر بالإن�شاف والأمانة، اإن �ش���ار يف احل�شب ريحانة، فهو لعقد 

الأدب اليتيمة، ولورد الن�شب الرو�شة ال�شميمة، ومن م�شا�ش ال�ش�رف، مبنزلة 

ال���در من ال�ش���دف، األقى اإلي���ه العلم باللب���ب، وملكه نا�شي���ة الأدب، وجال يف 

م�شم���ار الإيجاز، ف�شلمت له الرباعة زم���ام الإعجاز، وبرزت من خدور البيان، 

ل���ه خم���درات مل تربز قبله لإن�شان، بحث يف م�شكالته فاأبانها، واأعرب مبهماته 

فزانها، واأماط اللثام عن وجوه اأبكاره، وفتقت الكمام عن اأزهار اأ�شراره، ونظم 

ببنان ابتكاره، لآيل تق�شاره، وو�شى حرب بيانه، ببنان اأذهانه.

متك���ن من العلوم العقلية والنقلية، وُعِنَي بجم���ع ال�شوارد الأدبية، واآلت   

اإليه الريا�شة احلنبلية، وعر�شت عليه امل�شكالت احلديثية، فاأزهرت به للحديث 

ريا�ش، وطار �شيته يف الأم�شار وا�شتفا�ش، وانثال للرواية عند الطالب، فاأتوه 

من كل اأوب وباب، وظهرت بركته يف القا�شي والداين، وبهرت مروءته حتى قيل 

لي����ش له فيها مداين، وابي�ش���ت لياليه، ببدور م�شاعيه، واأثنى عليه ليله ونهاره، 

وت�ش�رف مببا�شرته رداوؤه واإزاره، و�شهد له بعلو الرتبة فخاره، وتوقر فيه �شكينته 

ووق���اره، وحمدت يف املحافل مزاياه واآثاره، واأق���رت بزهده معا�شروه، ومبجده 

اأ�ش���داده ومع���ادوه، �شحبته يف ال�شغر، وذاكرته فاألفيته ن�شيم ال�شحر، قبل خد 

الزهر، فعادت علي بركته، و�شملتني دعوته، اأخذ العلم عن اجلامع بني املعقول 

واملنق���ول، والآتي يف ف���ن الأ�شول، مبا فاق على احلا�ش���ل واملح�شول، والناقد 

املمي���ز بنقده امل���ردود واملقبول، الكائن من البت���داع كالعلم املركوز، (حممد بن 

عب���داهلل بن ف���ريوز)، وعن ابنه عبدالوهاب، وغريهما كابن �شلوم يف احل�شاب، 
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و�شيخن���ا الك���ردي يف النحو والق���راآن، و�شيئا من فني الأ�ش���ول وامليزان، وروى 

البخ���اري، و�شرحه اإر�شاد ال�شاري، اإج���ازة و�شماعا لغالبهما، وقراءة لبع�شهما، 

ع���ن �شيخه ق���دوة املحدثني، وحاف���ظ ع�ش����ره يف الأح�شائيني، ومنته���ى اإرادة 

الطالب���ني، امل�شار اإليه اأول، املعول عليه فيم���ا اأ�شند واأر�شال، واأخذ عنه املعاين 

والبي���ان، والبديع والنحو حتى برز على الأقران، والعرو�ش والقوايف والأ�شلني، 

فقرت له بذلك العني، وغري ذلك مما يخرج ذكره اإىل الإ�شهاب، ويخرج ب�شطه 

اإىل اإفراد كتاب.

وباجلمل���ة فه���و ال�شدر يف اأ�شحاب���ه، والنحر لق���الدة الف�شل و�شخابه،   

وال�شم���اء لكواكب اآداب���ه، اإن اخت�ش�ر فاإليه املنتهى والغاي���ة، واإن اأطنب فهو يف 

الإطن���اب الآية، مل يزل مثابرا على الأخالق الزاهرة، املبعدة عن الدنيا املقربة 

اإىل الآخرة، يقوم الليل باأجفان باكية، وي�شوم النهار باأح�شاء طاوية.

انتقل من جند يافع ال�شن، منفردا عن الرتب واخلدن، فو�شل اإىل هجر،   

وح���ارب كراه وهجر، ليايل الطل���ب، حتى بلغ الأرب، ونور رو�ش اإقباله، واأ�شفر 

�شب���اح اآماله، وفتح له ورد جمده، وترن���ح غ�شن �شعده، مب�شاهدة تلك اجلناب 

الك���رمي، واهتدائ���ه ب�ش�راط���ه امل�شتقي���م، وتطلعه يف �شفحات وجه���ه الق�شيم، 

وموالته اإياه، مولة الأب الرحيم، وم�شافاة ر�شاه، م�شافاة املاء الن�شيم، وتنوير 

عني تب�ش�رته، وحتليه عاطل فكرته، واحتاف تهذيبه، واإ�شعافه بتاأديبه.

ــــام ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ اإمـــــ در  هلل 

ــــي ـــــ ـــــ ـــــ فـــــ جتـــــــــــد  مل  يــــــــقــــــــل  واإن 

لــــــــــــــــــــــــــــــه حمــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــا بــــــــــهــــــــــيــــــــــج 

ومــــــــــــهــــــــــــجــــــــــــة لــــــــــيــــــــــ�ــــــــــس فــــــيــــــهــــــا

غــــــفــــــوه الـــــــلـــــــيـــــــل  يف  يـــــــغـــــــف  مل 

مـــــــــــــــقـــــــــــــــالـــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــط هــــــــــــفــــــــــــوه

كــــــــــــــــــاأنــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــزهــــــــــــــــــر غــــــــــــــــــدوه

لـــــــــــــــهـــــــــــــــذه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار �ــــــــســــــــهــــــــوه



-76-

ومل���ا تنقل���ت به���م احلال، فانقل���ب الدهر بهم���ا وم���ال، باإخراجهما عن   

الأوط���ان، واإيحا�شهما من اخلالن، ق�شدا زيارة اأحم���د، فزاد اإكرامهما وجدد، 

واأبدلهم���ا من ال���دور الغرف، ورفعهما بعد النخفا����ش اإىل ال�ش�رف، وو�شلهما 

ب�شالت عوائدها مل ت�شمر، واأمدهما بتجميالت قائدها الن�شار واجلوهر، فما 

زال عل���ى ه���ذا الإكرام، حتى نقلتهما الأي���ام، اإىل الب�ش�رة قبة الإ�شالم، فتبّوءا 

من مقاعدها ال�شدر، واأ�شفر بهما وجه امل�ش�ر والع�ش�ر، وارتفع لهما يف اأهلها 

اجل���اه والقدر، وتوىل �شيخه املدر�شة ال�شليمانية، واأقام الوظائف العلمية، وهو 

يقرر البخاري عليه، ويثابر على اإلقاء الدرو�ش بني يديه، نازل من اإكرامه منزلة 

الإن�شان من املقلة، اأو منزلة الرابط من اجلملة، اإىل اأن انتقل �شيخه بالرحمة، 

بعدم���ا اأفا�ش عليه حفظه وعلمه، فت�شدر بعده فيها، ناهجا منهجه يف الإكرام 

ل�شاكنيه���ا، قائما بوظائفها، كما هو �ش���رط واقفها، وقد ح�ش�رت در�شه مرارا، 

فوجدت���ه بح���را زخارا، يعتقد معتق���د ال�شلف، ول يتعر�ش لل�ش���ادة اخللف، مل 

يزل جلي�ش داره، مالزماً ل�شكينته ووقاره، حمافظا على اإكرام جاره، مباركا يف 

اإيراده واإ�شداره، طويل ال�شمت، جميل ال�شمت، فهو الدرة التي ببقائها يدعى، 

ولزيارتها على الراأ�ش ي�شعى.

ترجمة ال�سيخ عبداهلل بن عثمان بن جامع

ومن حمبي���ه يف اإعالنه واإ�شراره، وجماذبيه اأزمة اأ�شماره، ومالزميه يف   

ليله ونهاره، الأديب الأريب، واللوذعي النجيب، (عبداهلل بن عثمان بن عبداهلل 

ب���ن جامع)، البليغ يف املحا�شر واملجامع، املهيب بالأب�شار وامل�شامع، قد برع يف 

املعرفة وهو غالم، ورام املعايل فاأدركها قبل الفطام، وتاأزر بالعفاف حال الربوز 

من الأرحام، وارتدى بالإن�شاف حتى دعي فيه الإمام، وتدثر بال�شكينة والوقار، 

قب���ل اخ�ش����رار العذار، ولزم التق���وى كما لزم ال�شم�ش النه���ار، فاأير�ش رو�ش 

اأثم���اره، وابي�ش وجه افتخاره، و�شمخ عرنني مقداره، وا�شتهر يف الأنام، ا�شتهار 
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الب���در يف الظ���الم، وبرزت يف فلك الإقبال �شم�ش���ه، وتفاخر فيها يومه واأم�شه، 

ودع���ي اأعجوب���ة اأوانه، وريحانة م�ش����ره واأعيانه، وانف���رد بلطائف الآداب، عن 

اأفا�ش���ل الأتراب، وات�شف بات�شاف الكم���ال، واأ�شعف بالنوال، اإ�شعاف العار�ش 

الهطال.

ق���د اأخذ النحو عن �شيخنا الكردي، وقال فيه: هو اأجل من قراأ عندي،   

ورّوى زن���ده م���ن زندي، وع���ن ابن فريوز وجنله، علمي الفق���ه واأ�شله، وعن ابن 

خن���ني، وغريهم من علماء البحري���ن، ول غرو اأن �شاأى يف الرباعة، من مد اإىل 

تناو�شها ذراعه، بنظم هو �شائل الأمثال، ونرث هو فرائد الالآل.

ه���ز للمعايل معاطفه���ا، ومد للم���كارم وارفها، وحلى للماآث���ر �شوالفها،   

وبل���غ من النجابة اأق�شاه���ا، وحوى للبابة وطلع رباها، حتى كاأمنا هي لفظة هو 

معناه���ا، ولبت���ه البالغة حني ناداها، وتطاأطاأت ل���ه الف�شاحة فامتطى مطاها، 

وب���رز للم�شكالت فاأ�شفر ع���ن حمياها، و�شم�شت املع�شالت ف���اأزال �شما�شتها، 

و�شر�ش���ت العوي�ش���ات ف���األن �شرا�شتها، وجتل���ى للمكرمات فاأعطت���ه زمامها، 

وجعلته يف جمامعها اإمامها ومقدامها.

ترجمة ال�سيخ عثمان بن جامع

ومم���ن اأم�شك بزمام علم���ه، والتقط من زهر نرثه ونظم���ه، اأبوه الإمام  

(عثم���ان بن جامع)، بهجة �شدور املجام���ع، وزهرة ريا�ش اجلوامع، وغرة وجوه 

الـــنـــا�ـــس اإل اأجـــــــد فـــا�ـــســـا مــــن  مل 

لزمـــــــتـــــــه اإذا  الـــــــــعـــــــــا  اأتـــــــــــــــــــــام 

لآيل كـــــــــــــاأنـــــــــــــهـــــــــــــن  فــــــــــــــــقــــــــــــــــرات 

نـــــــــــــظـــــــــــــرات كـــــــــــاأنـــــــــــهـــــــــــا زهــــــــــــــــــرات

وهــــــــــو يــــثــــنــــي مبــــــــــلء فـــــيـــــه عـــلـــيـــه

يــــديــــه ـــــخـــــاء  الـــــ�ـــــس لزم  مــــثــــلــــمــــا 

وقــــــــــــــــــــــــواف كــــــــــاأنــــــــــهــــــــــن �ــــــســــــمــــــوط

بـــــا�ـــــســـــمـــــات يــــزيــــنــــهــــن الـــ�ـــســـقـــيـــط
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الأفا�ش���ل، وعمدة امل�شتفتني يف الن���وازل، الأن�شاري اخلزرجي جنارا، القطري 

الب�ش����ري دارا، ه���و واهلل ن���ادرة ع�ش�ره، وناظرة بلده وقط���ره، ذو دمع �شاكب، 

وقلب خا�شع واجب.

اإذا تو�شمت �شباحه، وا�شت�بنت فالحه، وا�شت�شمت جناحه، واإذا �شمعت   

قراءت���ه، تيقن���ت اإنابته، وحققت عبادته، واإذا �ش���ربت طريقته، ذكر النبي �شلى 

اهلل علي���ه و�شل���م و�شريت���ه، ول تاأخذه يف اهلل لومة لئ���م، ول تدرعه عن احلق 

ال�ش���وارم، اأما زهده فزهد اإمام���ه، واأما �شجاعته ف�شجاعة اآبائه واأعمامه، قراأ  

كابن���ه عل���ى ابن ف���ريوز، وعرف ما يحرم وم���ا يج���وز، وروى الأحاديث النبوية، 

وت�شدر يف ال�شادة احلنبلية، و�شرح اأخ�ش�ر املخت�ش�رات يف املذهب، �شرحا اأبان 

عن ف�شله واأعرب، وويل الق�شاء فح�شنت �شريته، وحمدت يف البادي واحلا�شر 

طريقت���ه، ورح���ل اإىل مكة وطيبة، فحم���د غب هاتيك الغيب���ة، بق�شاء واجبات 

املنا�ش���ك، وح�شول املنى يف املثول يف هاتيك امل�شالك، وقد قراأ الفقه والآداب، 

واملواري���ث واحل�شاب، ففاق م�شايخه بال ارتياب، كيف ل يفوق املعا�شر، ويروق 

ب���ه وجه املحا�شر، ويح���ار يف ذكائه املناظر، وتت�شنف الآذان باأخباره، وتت�ش�رف 

الأجف���ان باإب�شاره، وعبداهلل ابنه، والعل���م خدنه، رحل البن الكرمي اإىل اليمن، 

فو�ش���ل ل���ه كل �شحيح وح�شن، وكمل���ت له الدراية، بعدما ح�شل���ت له الرواية، 

ودخل مكة واملدينة، فكمل له الوقار وال�شكينة، مب�شاهدة تلك امل�شاهد، ومعاهد 

هاتي���ك املعاهد، وال�شام وحلب، فاأدرك م���ا طلب، اإن اأطلق فكره ال�شوارد، فكم 

قيد من اأوابد، مع ما جبل عليه من احللم، ومالطفة امل�شادد واخل�شم، واإ�شهار 

الأجفان، يف تدبر معاين القراآن، واإتعاب الفكر، يف حت�شيل الغرر، ومن الدليل 

عل���ى فخام���ة قدره، و�شمو جمده وعلو فخره، �شحبت���ه لأحمد، و�شريورته منه 

دمـــوعـــه �ـــســـالـــت  الــــــقــــــراآن  قـــــــراأ  اإذا 

قـــام م�سليا الــلــيــل  ا�ــســود جــنــح  اإذا 

ولح عــلــى اخلـــديـــن مــنــه خــ�ــســوعــه

وقـــْعـــقـــَع مـــن خــــوف الإلــــــه �ــســلــوعــه
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كال�شم���ط م���ن املقل���د، يفي�ش علي���ه الأ�شرار، يف اجله���ر وال�ش����رار، وي�شاعده 

م�شاع���دة ال�شاعد، وي�شله باأمت �شلة وعاي���د، فها هو واأبوه يف قيد احلياة، كما 

نرج���وه ونتمن���اه، اأعدل ال�ش���ري، �شاملني من الآفات والغ���ري، حمببني عند عامة 

الب�ش����ر، معظمني يف كل ب���دو وح�ش�ر، جديرين اأن يحدق بهم���ا كل ب�ش�ر، واأن 

تن�شر اأخبارهما ببيان ل�شان ال�شمر.

ترجمة احلاج بكر لوؤلوؤ الب�سري

وم���ن �شماره، وحمله اأخباره، وم�شل�ش���ل اأذكاره، وحم�شن اآثاره، ومواليه   

واأن�شاره، ومن�شق اأرج افتخاره، (بكر بن اأحمد الب�ش�ري القطري الزباري)، �شقى 

جدثه هطال عفو الباري، وهفا عليه روح اجلنة ال�شاري، قد قراأ القراآن، واأتقنه 

اأمت الإتقان، ونور به املكان والزمان والأجفان، واأعمل به اجلنان والل�شان، واأبكى 

علي���ه الأجف���ان، واعت�شم بعراه، وانتظم يف �شلك افتق���اره، وا�شتنار مب�شباحه، 

وتن�شق عبهر اأرواحه، واأتقن حمكمه، وموؤخره ومقدمه، فاآمن مب�شكله، ومف�شله 

وجممل���ه، اجتر بالأم���وال، فانثالت عليه النعم، وح�شنت ل���ه الأحوال، فما زلت 

ل���ه عن ال�ش�رع ق���دم، وطلب الرزق من حله، و�شرفه يف م�شتحقيه واأهله، فعمر 

امل�شاجد للعبادة، واملقاعد لل�ش�رفاء وال�شادة، واأنال جداول النائل، على امل�شنت 

والعائ���ل، واأر�ش���ل اإىل احلرم���ني، م���ن غايل الع���ني، ما مل تر ع���ني، واأمل ذات 

اليم���ني، ب�شدقة الي�شار واليمني، وتوا�شع للعال���ة، واطرح الأبهة واجلاللة، مع 

اأنها ل تنبغي اإل له، فهو الغرة التي زان بها وجه الزمان، وتالألأ غرة ثغر املروة 

والإح�ش���ان، والدوحة التي تفرعت منه���ا اأفنان الكرم، والرو�شة املزهرة باأزهار 

ال�شيم، املفرتة الكمائم عن اأوراد العظم، والدرة التي ل يقاي�ش مقدراها بالقيم.

بـــهـــا الـــــــــدهـــــــــر  �ـــــســـــمـــــح  قـــــــــد  درة 

نــــــدى عـــــــــن  ثـــــــــغـــــــــرًا  تـــــبـــــ�ـــــســـــم  درة 

حــــــــــــرم اجلـــــــــــــــود عـــــلـــــيـــــه قــــــــــــول ل

بــالــقــيــم تـــــــــوارى  اأن  عـــــن  عـــظـــمـــت 

�ـــســـجـــم اإل  �ــــــســــــائــــــل  اأتــــــــــــــــــاه  مـــــــــا 

وقـــــ�ـــــســـــــــــى حــــ�ــــســــمــــا عــــلــــيــــه بـــنـــعـــم
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قد ن�شاأ يف الب�ش�رة، جمبولً على اأح�شن فطرة، منظورا من القدر باأراأِف   

نظرة، مرت�شعا من ثدي الكمال واجلالل، مرتفعاً على الأقران والأمثال، �شائراً 

ذكره �شري الأمثال، حممودة �شريته، ماأنو�شة �شريرته، بيته ركن ت�شتلمه العلماء، 

وتقبله بال�شفاه العظماء، مثابرا على اأخالق الكرماء، ذا األطاف اأدبية، ووظائف 

حامتية، ل ي�شحبه اإل اأهل العفاف، ول يتقرب عليه اإل ذوو الإن�شاف، ول ترد 

جمل�ش���ه اإل الأولياء وال�شعاف، ول تن�ش����ر يف ناديه اإل حما�شن الأو�شاف، ول 

ي�شامره اإل النبالء الأ�شراف، ما م�شى زمن، اإل واأودعه كل ح�شن، ول حّل مكان، 

اإل وهل فيه باإح�شان، اإذا ت�شدق اأخفى، واإذا كال اأو وزن وّفى، واإذا لب�ش الظالم 

براق���ه، �شد للعبادة نطاقه، واأعظ���م للم�شتحقني اإنفاقه، فما زال يعمل بالقراآن 

ل�شان���ه، وبالتفكري يف الآلء جنانه، وباإ�شداء النعم���اء بنانه، وبالركوع وال�شجود 

اأركان���ه، اإىل اأن ينفلق ال�شباح، ويدعى اإىل الفالح، فيهرع اإىل ال�شالة، واخلدم 

اأمام���ه ووراه، ف���اإذا ق�شاها ان�ش�رف، وكب على الق���راآن وعكف، اإىل اأن تاأخذه 

ذكاء يف الإ�ش���راق، وتفزع النا�ش اإىل اكت�شاب الأرزاق، فيدعو باجلفان، املرتعة 

من الأطعمة باألوان، فيطعم من دار�شه منها، فاإذا ق�ش�ى وق�شوا ان�ش�رف عنها، 

فيت�ش���دق عل���ى من ح�ش�ر، يف ذلك املح�ش�ر، ثم يقوم اإىل �شالة ال�شحى، فاإذا 

ق�ش�ى وطره منها انتحى، اآخذا يف اأمور دنياه، لي�شتعني بها على اأخراه، فما زال 

نِْد لها، وقد كان  كذلك فيها، حتى انتقل من نواحيها، عام احل�شار حما�شرة الزَّ

ال�شاعد والزند لها، و�شكن الزبارة، وهي يف عنوان العمارة، ف�شلك فيها العدل، 

واأو�شع فيها البذل، وعظمت له فيها الرتبة، اإذ حلت له العطية والقربة، واأعاد 

فيه���ا ن�ش���ارة الإ�شالم، وغ�شارة املكارم يف تلك الأي���ام، وح�شنت له فيها الآثار، 

و�شحح���ت له اأخبار الفتخ���ار، وارتفع فيها العرنني، وانقط���ع له فيها القرين، 

�شوى من اأعملت فيه هذه الر�شالة، وا�شتهر يف الآفاق ا�شتهار الغزالة.

مــ�ــســبــهــًا الـــدهـــر  لـــه  األـــقـــى  ولــــــــْو اأنــــــــه مــــ�ــــس الـــ�ـــســـهـــى بــيــمــيــنــهواإين ل 
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نع���م، هذا ه���و الغاية بعده، ول اأدع���ي اإذ ينال جم���ده، ولكنه يفوق من   

عداه، ويحذو حذو نداه، فبيته مناط عقد الدرا�شة، وجمر ذيل الريا�شة، ومقبل 

�شف���اه الأمراء، ومطمح اآمال الفقراء، ومه���ب اأنفا�ش الكرم، ومن�شب ما له من 

الدمي، يتالقى فيه الدار�ش والفار�ش، واملرثي والبائ�ش.

بنى يف الأح�شاء من البحرين، مدر�شة اأو مدر�شتني، وم�شجداً يف الزبارة   

كالبدر يف راأي العني، متى ذكر له عامل اأر�شله اإليه، واأفا�ش موائد بره عليه، وروى 

عن���ه ودرى، فاإذا ق�ش�ى منه وط���را، اأرجعه حامداً ملا جرى، ل تلذ له امل�شامرة، 

اإل باملذاك���رة، ل�شيم���ا بالفرائ����ش واحل�شاب، فاإنه ممن اأم���اط عن خمدراتها 

النق���اب، وم���ن الدليل على باه���ر �شفاته، اأنه مل���ا لحت اأع���الم وفاته، وخاف 

انقط���اع خرياته، وكانت له جملة دي���ون، مثقله بها الأعناق واملنون، اأطلق رقاب 

اأهله���ا، م���ن قيدها وغلها، واأردفها من عني ماله مبثله���ا، (وباجلملة) فاأو�شافه 

حممودة، واإف�شالته غري حمدودة، واأيامه م�شهورة م�شهودة، وعطاياه جمرورة، 

ومزاي���اه م�شكورة، تعيا الأقالم عن ح�ش�ره���ا، والأفهام عن اكتناه قدرها، تويف 

بع���د الألف واملائتني، مردفة ب�شنتني، �شقى ق���ربه ملث الر�شوان، وغاداة العفو 

والغفران.

بــــكــــاء فـــــــاإن املــــجــــد قـــــد خـــــر جنــمــه

ق�سـى فق�ست منه املعايل واأ�سبحت

وعـــــادت قــ�ــســـــي الــفــ�ــســل ل وتــــر لها

�سنانها تبكي  الدين  قناة  واأ�سحت 

ووجه الهدى قد �سار من عظم الأ�سى

بعده وامل�سيفون  اليتامى  واأ�سحى 

بـــــكـــــوه بــــــاأجــــــفــــــان لــــفــــقــــد جـــفـــانـــه

فــقــد كـــان مـــــاأوى لــلــيــتــامــى ومــعــقــًا

و�سوح رو�س الف�سل والف�سل واحللم

خـــدود الــعــا �ــســود اجلــوانــب باللدم

ول فــوق اإل وهــو يبكي على ال�سهم

فها عينها قرحى وها دمعها يهمي

لــلــ�ــســم اأنـــــــف  ول  مـــقـــلـــة جتـــلـــو  ول 

خوا�سع مما م�سهم من �سنى اليتم

املــكــلــلــة الأطــــــراف بــاخلــبــز والــلــحــم

يــلــوذ بــه الــهــاك يف الــكــرب الــدهــم 

مـــــقـــــر ولـــــــلـــــــقـــــــراآن خـــــــري مــــــدار�ــــــسفـــيـــا لـــــك مـــــن بـــيـــت زوايــــــــــاه لــلــعــا
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ترجمة ال�سيخ اأحمد بن دروي�س الب�سري

وممن عا�شره، وما �شاحبه وعا�شره، �شميه (اأحمد بن دروي�ش الأجند)،   

فاإنه واإن مل يكن يلقاه، فقد كان يحب اأن يراه، ويهوى مكاتبته وم�شامرته.

ولكن الأيام مل ت�شمح بالبغية، فلم متن على كل منهما بالروؤية، فهو واإن   

مل يح���ظ بروؤيت���ه، فقد حظ���ي مبوافقته، يف �شفته وت�شميت���ه، ن�شاأ يف الب�ش�رة 

بالده، ومناط قرط �شوؤدد اأجداده، ومطلع �شيادة غزلته، ومربع اأوراد �شيا�شته، 

ومرم���ى اأنظ���ار عالئه، ومهم���ى اأمطار �شمائ���ه، وجمر ذيل ثنائ���ه، ومقر لآيل 

اآلئ���ه، وبل���دة بدر جمده، ووردة زه���ر حمده، ومرتع اأذواد وف���اده، ومنبع عيون 

ج���وده واأم���داده، ومدار �شّيال اأف�شال���ه، ومنار اعتباره وكمال���ه، ومغر�ش م�شبل 

كرم���ه، وموطئ اأخم����ش عظمه، ومعقد عق���د �شرفه، وم���ورد لطائفه وظرفه، 

ومنه���ل اإن�شافه، ومهل عفافه، فهي بلدة يطري اإليها العايف، بالقوادم واخلوايف، 

وحتك���م يف مدحها الأعاري����ش والقوايف، تطمح اإليها الأنظار، وي�شمح لو�شولها 

ال�شنني بالن�شار، فاإنها واإن كانت قبة الدين، ومنجع الأبرار املتقني، وجمر ذيول 

الكرماء امليامني، ومدار�ش �شمو�ش العلماء العاملني، قد زادت باأحمد ن�شارتها، 

وانفلق���ت عن لآيل املفاخر حمارتها، وافرتت عن املاآث���ر منها الثغور، واأ�شفرت 

فيه���ا لل�شي���ادة جنوم وب���دور، وزاد ب���رد �شعادتها، وط���ال ذراع �شيادتها، و�شمخ 

عرن���ني ارتفاعها، وبزغ عز امتناعها، وحمي���ت بالأ�شنة اآجام �شباعها، وحجبت 

ع���ن الإهانة رباعها، وطلع يف من���ازل الن�ش�ر اإكليلها وذراعها، واأخ�شبت ب�شيب 

ج���دواه بقاعه���ا، وافتخر باإقدامه يفاعها، وزان ببهجت���ه حمياها، و�شاع بطيبه 

رياه���ا، واكتحلت باإثمد رئا�شته عيناها، واأثنى على ل�شانه اأفعالها، ونظرت عن 

عظم اأعيانها، واأخ�شلت ب�شعادته اأفنانها، فال غرو اأن ت�شفر به جبينا، وتفي�ش 

على بدنها من مهابته زرداً وظئينا، وتذيل من مكارمه ذيول، وتن�شق من اأنفا�ش 

�ـــســـبـــهـــه اإىل  زال  مـــــــــا  واملــــــــــــــــــرء 

واملـــــــــــــرء يــــــهــــــوى املـــــــــــرء عـــــــن روؤيـــــــــة

مـــــــنـــــــجـــــــذبـــــــًا يــــــــــهــــــــــواه بـــــالـــــطـــــبـــــع

بـــالـــ�ـــســـمـــع يـــــــهـــــــواه  اأن  بـــــعـــــد  مـــــــن 



-83-

مهابت���ه ولطافت���ه �شمال وقب���ول، وتزداد بظرافت���ه اإىل ال�شدور قب���ول، اإذ هو 

امل�شار اإليه يف ندوتها، والواجب الت�شدر يف ذروتها، امللقاة اإليه مفاتيح اإيرادها 

واإ�شداره���ا، واملنتظم���ة ببنان اآرائه فرائد تق�شارها، املن���ادى حامتها، واإن كان 

لأعدائ���ه ها�شمها، وح�شام حمايتها، وغرة نا�شيتها، وم�شباح م�شكاتها، ومفتاح 

خرياته���ا، واإن�شان مقلته���ا، وركن قبلتها، وبدر اأفقه���ا، و�شم�ش غربها و�شرقها، 

ومرك���ز دائرتها، وحميط قارته���ا ودائرتها، وكربى مقدماته���ا، ومعنى كلماتها، 

و�شالف���ة تق�شارها، وهامة افتخارها، ومعدن اأ�شرارها، ومعقل فقرائها، وموئل 

اأمرائها، ومرقى ثنائها، ومنتهى اآمال اأبنائها، ومنهاج عوارفها، واإمداد عواطفها.

األ���ف امل���كارم قبل الف�شال، وق�ش�ر املكارم عم���ن ي�شابقه نوال، فريا�ش   

الك���رم، من���ورة التب�شم، مذ جادها وابل كفه، ورنا اإليه���ا بطرف عطفه، اإن كان 

بالأنعام جللها، فقد اأمت نق�شها وكملها، وبدا له معوجها فنقفها، ومنكرة فعرفها، 

وخمفو�شة فرفعها، ومهانة فمنعها.

كي���ف ل تكون وجها ومزاي���اه عيونه، ورو�شا واأفعال���ه غ�شونه، واأوراده   

وبيته للوفاد م�ش�رع، ولالأ�شراف والأجواد جممع، ياأتي اإليه العائل، فريجع عنه 

ب���كل نائ���ل، يحيي به كرم جعفر ويحيى، ويف���وح به خالد الف�شل ريا، ويعيد ابن 

مامة ومعنا، فيفوق من مكارمه لفظاً ومعنى، فال غرو اأن تق�شد بالده، ومتطر 

مزنه وعماده، فقد ا�شتهر يف الأم�شار، ا�شتهار �شم�ش النهار، مدحه الف�شالء، 

وقدحت بزند راأيه العقالء، و�شرب املثل بدماثة اأخالقه، و�شعة اإمداده واإنفاقه.

ـــْيـــه قـــر�ـــســـى الــــنــــجــــار مـــــن �ـــســـح كـــفَّ

لــــــــــــــــــــــــــــوله مـــــــــــــــــا نــــــــــبــــــــــعــــــــــت ملــــــكـــــــ

ملــــــا وجــــــــــــــهــــــــــــــا  تـــــــــــكـــــــــــن  مل  لــــــــــــــــو 

مــــــــــــا فــــــــيــــــــه مــــــــــــن عــــــــيــــــــب �ــــــســــــوى

لـــــلـــــعـــــا وجـــــــــــــهـــــــــــــا  كــــــــــــــــــــان  اإن 

ريـــــــا�ـــــــس الـــــــنـــــــدى تــــفــــتــــحــــن نـــــــــورًا

رمــــــــــــــــــة بـــــــــهـــــــــا اأبــــــــــــــــــــــــــــــــدًا عـــــــيـــــــون

كــــــــــــــانــــــــــــــت مـــــــــــــــــــزايـــــــــــــــــــاه عـــــــــيـــــــــون

الــــــيــــــديــــــن ـــــق  مـــــنـــــطـــــل كـــــــــــــان  اأن 

فــــــــــــفــــــــــــخــــــــــــاره لــــــــلــــــــمــــــــجــــــــد عــــــن
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اأعمل���ت لزيارت���ه يعامل الآمال، فرجعت عنه بالإم���داد والأف�شال، واأما   

ن�شب���ه، ون�شاب���ه وح�شبه، فهو ن�شب ون�شاب وح�شب، دونها عروق الذهب، ومن 

دونها ينزل البدر ول عجب.

من مع�ش�ر عرفت البطحاء قدرهم، ون�ش�رت الفيحاء يف الأنداء ذكرهم،   

وفاخ���رت بفخره���م اأبناوؤهم، وتقا�شرت عن جمده���م نظراوؤهم، وتب�شمت عن 

ماآثرهم علياوؤهم.

مل ت���زل الب�ش����رة ومقاليده���ا يف اأميانه���م، وم�شاحكها تف���رت عن لألء   

اإح�شانه���م، �شادوه���ا ببنان املكارم، وحموه���ا بكل �شنان و�ش���ارم، واأقاموا فيها 

�شرف اأجدادهم، ببذل طريفهم وتالدهم، قد وقعت لأجدادهم فيها وقائع حتري 

اأفكار وا�شفيها، وت�شهد بعزهم وذل منافيها.

ولي����ش ينطبق بابه، لأنه من الك���رم عبابه، واأنه على طول الأيام، مفتوح   

للخا�ش والعام، رمبا بلغت فيه الأ�شياف، يف بع�ش الأيام اآلف.

يـــــــــــــــــــا حــــــــــــــــبــــــــــــــــذا نـــــــــــــــــــــــــاد تـــــــــــــــــــوؤم

ــــــرهــــــا كــــــــــيــــــــــف ادعــــــــــــــــــــــــــــاء حــــــ�ــــــســـــــ

ـــــريـــــف فــــــــكــــــــاأنــــــــه الـــــــبـــــــيـــــــت الـــــ�ـــــســــــ

بــــــالآبــــــاء الــــبــــطــــحــــاء  تــــفــــخــــر  اإن 

بـــنـــانـــهـــا متــــــــد  اأن  ذكــــــــــــاء  متـــــنـــــت 

وكيف تنو�س ال�سم�س من�سب حمتد

مـــن الــنــفــر الـــقـــوم الـــذيـــن رمــاحــهــم

اأكــــــفــــــهــــــم تــــــقــــــري بـــــغـــــر فــــوا�ــــســــل

العا والأ�ـــســـد  الــعــبــا�ــس  ال�سيد  بــنــو 

ـــــــــــــــــــــــُه الأ�ــــــــــــــــســــــــــــــــيــــــــــــــــاُف رحـــــــــــــــــــــــاَب

اآلُف واأقـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــا 

اف ـــــــــــــــــــــــوَّ ـــــــــــــــــــــــــــــُه الـــــــــــــــــــــــطُّ ـــــــــــــــــــــــــــــوؤمُّ َت

فــــالــــفــــخــــر بـــــــالأبـــــــنـــــــاء لـــلـــفـــيـــحـــاء

اإلــــيــــه فـــلـــم تـــبـــلـــغ لـــــــذاك الأمـــانـــيـــا

مـــتـــى مـــــا ذكـــــرنـــــاه ذكـــــرنـــــا املـــعـــالـــيـــا

النواعيا امللوك  ك�سـرى  على  اأقامت 

واأ�ـــســـيـــافـــهـــم تـــفـــري الألـــــــد املـــعـــاديـــا

املوا�سيا اخلــفــاف  حتكي  عزائمهم 

�ــســيــوفــهــم اأن  غـــــري  �ـــــســـــود  لـــــهـــــا غــــــــــرر تــــــزهــــــو بـــــهـــــا وجـــــمـــــالوقـــــائـــــع 
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ون���وازل ين���دك له���ا موا�ش���ل، والظاه���ر اأنهم العام���رو ه���ذه الب�ش�رة،   

والقائم���ون له���ا باحلماية والن�ش����رة، فقد اأخرجوا عنها كل حاك���م، �شام اأهلها 

اخل�شف بال�شوارم، وجرعوا من اعتدى، كاأ�ش ذلة وردى.

اإن حل���وا �شوال���ف اأعدائهم بالبوات���ر، فكم حلوا اأك���ف اأودائهم بالعطاء   

الوافر.

ل غ���رو اأن املج���د �شماء ه���م اأقمارها، ورو�شة ه���م اأورادها واأزهارها،   

وتق�ش���ار هم نح���ره، وعقد هم دره، ول بدع اأن الفخ���ار فلك هم اأقطابه، وبناء 

هم �شرفه وقبابه، واأن ال�شيادة حميا هم جماله، مقلد وفعلهم مر�شاله، ومع�شم 

وكمالهم �شواره، ومعلم وف�شائلهم مناره.

جتملت باآبائهم الإمامة، وتكملت بهم املهابة وال�شهامة، وبرزوا يف �شماء   

ال�ش����رف بدورا، وت�ش���دروا ف�شاأوا يف ال�شدارة روؤو�ش���اً و�شدورا، وظهروا على 

الأقران اأمت ظهور، ومتموا ق�شور الف�شل بعد اأن كان منهدم الق�شور، فهم واإن 

كان���وا �ش���دورا املعايل، وبدور هذه اللي���ايل، مل يكن ف�شله���م اإل باأحمد، واأبيه 

وجده الأجند.

يـــــ�ـــــســـــلـــــون الــــــــ�ــــــــســــــــوارم مــــرهــــفــــات

وكــــــــــم قـــــطـــــعـــــت �ــــســــيــــوفــــهــــم لــــبــــاغ

اأكـــــــفـــــــهـــــــم فـــــيـــــهـــــن �ـــــســـــهـــــب ملـــعـــتـــد

اإذا مـــا مــ�ــســـــى نــحــو املـــكـــارم غــريهــم

ـــــــــــحـــــــــــٍدّ مـــــــــــــن كـــــــــــــل مـــــــفـــــــتـــــــخـــــــر ِب

يـــــــــــــهـــــــــــــب الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــاد ملـــــــجـــــــتـــــــد

عـــلـــى مــــن �ـــســـامـــهـــا رجـــفـــا وخــ�ــســفــا

يــــــــــحــــــــــاول ذلــــــــهــــــــا زنــــــــــــــــــــدًا وكـــــفـــــا

وفـــيـــهـــا ملـــ�ـــســـتـــجـــد نــــوالــــهــــم �ــســحــب

رويـــدًا على الأقـــدام يف فعلها خبوا

ــــــيــــــفــــــه خــــــل اإل  يــــــــــــكــــــــــــن  مل 

عــــــــــــــــــــاف ويـــــــــتـــــــــبـــــــــعـــــــــه طـــــــريـــــــفـــــــه

بــــاأحــــمــــٍد اأنــــــ�ــــــسٍ والــــــقــــــرم درويــــ�ــــسثــــــاثــــــة بـــــهـــــم الـــــفـــــيـــــحـــــاء فـــــاخـــــرة
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جـــــــــــــــاء الـــــــبـــــــ�ـــــــســـــــري فـــــــــكـــــــــدت مــــن

ــــــــــــنــــــــــــي مبــــــــهــــــــنــــــــد ــــــــــــرت ــــــــــــ�ــــــــــــس ـــــــــــــ ب

فـــــــــرحـــــــــي بــــــــــه اأعــــــــطــــــــيــــــــه عــــيــــنــــي

كــــالــــرديــــنــــي يف احلــــــــــرب ميـــ�ـــســـــــي 

ق���د �شافر اأحم���د ليق�ش�ي ن�شكه، وينزل من���زل اآبائه مبكة، ف�شحبه يف   

ذل���ك ال�شف���ر ب�ش�ر كث���ري، وكل �شعيف عل���ى الو�شول مل يكن يق���در، نرث فيهم 

النعم، وحملهم على اخليل والنعم، وملا قدم على بلد ابن �شعود، تلقاه بالب�شا�شة 

واجل���ود، وعظمه تعيظما، وكرمه تكرمي���ا، و�شري معه خدمه، اإىل اأن دخل بيت 

اهلل وحرم���ه، وبع���د اأن ق�ش����ى الوظائف، لهاتيك امل�شاه���د واملواقف، رجع اإىل 

البل���د بال�شالم���ة، راجياً قب���ول الن�شك ومتامه، فجازى ابن �شع���ود عن اإكرامه، 

باخلل���ع ال�شابغة خلدام���ه، وهدايا وعطايا، ت�شفر عن غ���رر مزايا، وملا اأن جاء 

الب�شري، بالب�شارة للوزير، وكان له خال، خلع عليه وقال.

ووجه باملالب�ش الفاخرة، والهدايا البا�شمة الزاهرة، اإىل ذلك القادم من   

جحت���ه، وافته مع الو�ش���ول لبلدته، فح�شل له مع العمل امل���ربور، احلبور التام 

وال�ش�رور، يف �شنة ال�شبع، بعد املائتني والألف هذا اجلمع، فاأقام يف بالده ح�شن 

ال�شرية، يف الأباعد والع�شرية، رافاًل بامل�ش�رة، كامال بكل غرة، عامال بكل مربة، 

مط���اع الأوام���ر، يف البادي واحلا�شر، اإىل اأن فاجاأه احلمام، واأدخلت روحه دار 

ال�شالم، يف عام، جلوده اأح�شن اخلتام، �شنة (1211ه�).

ترجمة ال�سيد حممود الرديني

وم���ن معا�شري���ه العامل���ني، ومعا�شري���ه الطائل���ني، (ال�شي���د حممود بن   

عبدالرحم���ن الردين���ي النجار)، الب�ش����ري امل�شكن والدار، وه���و اإمام ل يدرك 

�شاأوه، ول ي�شبق يف املعايل خطوه، ول ي�شبق يف م�شمار املفاخر فلوه، ول يقا�ش 

م���ع القدرة �شفحه وعفوه، ول ترتقى معاليه، ول تعد م�شاعيه، ذو دين �شليب، 

وراأي ل يزال م�شيب.
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ينتم���ي ه���ذا الهم���ام اإىل ن�شب، ه���و واهلل عروق الذه���ب، كيف ل وهو   

وا�شط���ة عقد �شيد الكون���ني، وزهرة ورده البتول واأب���ي احل�شنني، ووجنتا خده 

قرت���ا العني، اأف�شل من مي�ش�ي على قدم���ني، فال غرو اأن زاحم �شرفه النريين، 

ودا�ش جمده بالأخم�شني، على املرزمني وال�شعريني.

ق���د ن�شاأ يف الب�ش�رة الرعنا، فت�شام���ى اإىل املعايل فناً ففنا، وارتفع من   

متون ال�ش�رف متناً فمتنا، وانثالت اإليه املحامد من هنا وهنا، وردت اإليه الريا�شة 

فزادها ح�شنا، وفتحت به ال�شيا�شة عينا واأذنا، وحنت اإليه ال�شيادة حنني قي�ش 

اإىل لبن���ى، ورمقت���ه النجارة اإذ �شار لها ابن���ا، جرت له يف بلده اأحوال، ل ي�شرب 

لها اجلبال، بل ل الرجال، فثبت لها وما ا�شطرب، حتى اجنلت وهلل احلمد كما 

طل���ب، وذل���ك عندما وله ثويني بن عبداهلل زم���ام اأمرها، واأخدمه عنق عبدها 

وحرها، ف�شار بها اأعدل ال�شري، وبورك له فيها بالورد وال�شدر.

كـــــــل خـــــطـــــب مـــــــن الــــــــزمــــــــان بـــهـــيـــم

�ـــــســـــرف يف ذو  الـــــنـــــجـــــار  هــــا�ــــســــمــــي 

وثــــنــــاء مــــن نــ�ــســـــره مـــطـــرف الــفــخـــ

اأريــــــــحــــــــي يــــهــــتــــز نـــــحـــــو الــــعــــطــــايــــا

ريـــــــا�ـــــــس كــــــــاأنــــــــهــــــــن  طـــــــــبـــــــــاع  ذو 

و�ــــــــســــــــبــــــــاح كـــــــــــاأنـــــــــــه زهــــــــــــــر الـــــــــــرو

كــــيــــف ل يــــعــــلــــو الـــــكـــــواكـــــب قــــــــدرًا

جــــــــــــّده املــــ�ــــســــطــــفــــى وجــــــــــــّد عـــلـــي

اإمنـــــــــا املـــــجـــــد مــــثــــل وجــــــــه �ــســبــيــح

فـــمـــجـــد يـــــــــــــــــرزاه  كـــــــــل جمـــــــــد مل 

يــــوؤمــــل الـــنـــفـــع يف �ــســكــانــهــا ومــتــى

مـــتـــ�ـــســـعـــا األــــــفــــــيــــــه  لــــــــه  هلل خـــــلـــــق 

فـــــلـــــه الـــــــــــــــــراأي املـــــ�ـــــســـــيـــــب املـــــريـــــح

اأفــــــــــــــق املـــــــجـــــــد واملــــــــــعــــــــــايل يـــــلـــــوح

ــــر بـــــاأيـــــدي الـــقـــريـــ�ـــس داأبـــــــــًا يــفــوح ـ

مـــثـــلـــمـــا هــــــــزت الــــغــــ�ــــســــون الــــريــــح

لـــ�ـــســـقـــيـــط الـــــنـــــدى عـــلـــيـــهـــا �ــســفــوح

ـــ�ــس وجمـــد هــو املــ�ــســا�ــس ال�سـريح

ـــنـــن احلـــ�ـــس اإىل  يــــنــــتــــمــــي  ــــيــــد  �ــــس

اأتــــــــــــــــرى مــــــثــــــل ذيـــــــنـــــــك اجلــــــديــــــن

كـــــالـــــغـــــرتـــــن  �ــــــســــــفــــــاه  يف  وهـــــــمـــــــا 

ذو انـــخـــفـــا�ـــس ولـــــو �ــســمــا الــنــرييــن

تـــوهـــم الــ�ــســـــر مــــن اأعــــدائــــهــــا دفــعــا

مــتــ�ــســعــا لـــلـــنـــا�ـــس  غــــــدا  اإذ  كــــجــــوده 



-88-

لأهـــلـــهـــا هـــــوانـــــًا  كـــعـــب  بـــنـــو  اأرادت 

ومـــــــــا بـــــلـــــغـــــوا فــــيــــهــــا املـــــــــــــراد لأنـــــــه

فــــــــــــــــــــاآراوؤه هـــــــن الــــــــــــــروق لــــوامــــعــــا

جـــــــدوده عــــمــــدتــــه  اأن جمـــــــدا  كــــمــــا 

القنا وا�ــســتــجــر  الــهــيــجــا  ع�ست  اإذا 

اأن جــبــيــنــه هــــو الـــنـــقـــع فــيــهــا غــــري 

اإذا مــا اختفى قــدر الــرجــال وجدته

نــــــــــدى ـــــــر  بـــــــحـــــــ�ـــــــســــــــ يل  كــــــــــيــــــــــف 

عــــــــــــــــــــــــــــود الـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــدى يـــــــفـــــــعـــــــا

يــــــــ�ــــــــســــــــبــــــــه الـــــــــ�ـــــــــســـــــــبـــــــــا خــــــلــــــقــــــا

�ــــــــــــــــســــــــــــــــيــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــــــــه �ــــــــــــــســــــــــــــرف

فـــــــــــــــــــــــــــــاخـــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــاأبـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــة

ول الـــــــــــــــــزمـــــــــــــــــان  ـــــــي  يـــــــنـــــــقـــــــ�ـــــــســــــــ

تــــــــــــــــــــــــرجتــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــواهــــــــــــــــبــــــــــــــــه

مــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــــــــرى �ــــــــســــــــمــــــــة

يـــــــــــــــ�ـــــــــــــــســـــــــــــــدره يــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل  مل 

ـــــــــــــــــخـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــن كــــــــــــــرم مـــــــــــــــــــــا ت

وقد كلحت عن ع�سل اأنيابها احلرب

لــقــاطــنــهــا درع وعـــن �ــســدهــا ع�سب

ولـــــو اأنــــهــــا يف فــــل اأعــــدائــــهــــا �ــســهــب

�ـــســـمـــاء لـــهـــا اأوتــــــــــاد �ــــــســــــوؤدده قــطــب

املــهــلــب اإل  الـــفـــيـــحـــاء  هــــو يف  فـــمـــا 

و�ــــــســــــارمــــــه بــــــــدر يـــــحـــــاذيـــــه كـــوكـــب

هو ال�سم�س اإن تطلع تزحزح غيهب

مــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــكــــــــــــــــرم

لــــــــــيــــــــــ�ــــــــــس فـــــــــــيـــــــــــه مـــــــــــــــــا يــــــ�ــــــســــــم

والــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــا�ــــــــــــــــــــــس تــــــــبــــــــ�ــــــــســــــــم

ـــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــدم ـــــــــــــــــــــــــــــخ ل را�ـــــــــــــــــــــــــــــس

زانـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــه الـــــــــ�ـــــــــســـــــــيـــــــــم

ــــــــي لـــــــــــــــــه الــــــــهــــــــمــــــــم تــــــــنــــــــقــــــــ�ــــــــســـــــــ

نــــــــعــــــــم يــــــــــــــــقــــــــــــــــل  مل  حــــــــــــــــــــــــن 

غــــــــــــــــــــــــــري اأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــم

الـــــــعـــــــظـــــــم الأفــــــــــــــــا�ــــــــــــــــســــــــــــــــل  يف 

مــــــنــــــ�ــــــســــــجــــــم يـــــــــــــــديـــــــــــــــه  عــــــــــــــــــن   

فهو ل زال حاكما بال�شوية، حممودا كا�شمه يف الرعية، راجعا اإليه اأمر   

ذل���ك املقدم، ما�شي���اً حكمه يف املوؤخر واملقدم، حاميا لها عن بني كعب، بالعزم 

واحلزم والع�شب.

جرت له يف تلك الأيام، وقائع كاأوجه اأولئك يف الظالم، اأ�شفر بها حمياه   

وع�شبه، و�شكر فيها راأيه وقلبه، وعرف بها �شربه، و�شرف بها قدره.

وباجلملة فهو اجلواد ل ي�شق غباره، ول يرتقى يف ع�شره مناره.  
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ل غ���رو اأن كان لالأج���واد خامت���اً، ويف �شعد الإرفاد معن���اً وحامتاً، ومن   

الربه���ان عل���ى ف�شل���ه، واأن ل جتود الأزم���ان مبثله، عنايته برف���ع العلم واأهله، 

وت�شديره���م يف املحاف���ل، والرج���وع اإليه���م يف مهمات امل�شائ���ل، وجمعه لكتبه، 

ومت�شكه ب�شيبه، وت�ش�رفه بن�شبه، واعت�شامه بعراه، وانتظامه يف �شلك وله.

ق���د بن���ى يف بالده الب�ش����رة، مدر�ش���ة ذات بهجة ون�ش����رة، ووظف لها   

الوظائف، وجمل منها النحور وال�شوالف، بالكتب الفقهية، والأ�شفار احلديثية، 

والدواوي���ن ال�شعرية، واملجاميع اللغوية، فامدت اإليها الأعناق، وقامت على اأنها 

�شقيق���ة الأزه���ر كلمة التف���اق، فباجلملة، هي م�شدرة ومدر�ش���ة، تدل على اأن 

الباين، نادرة الأقا�شي والأداين، فقد عمرها اأح�شن عمارة، رفعت يف اخلا�ش 

والعام مقداره، ونطقت بل�شان حالها، على اأن ل ي�شاغ على اأمثالها.

كيف ل تفوق املدار�ش، وتروق املناظر واملدار�ش، مدر�شة اأحكمتها يداه،   

و�شملها ومدر�شها نداه. 

يـــــــــــــــــــا لـــــــــــفـــــــــــا�ـــــــــــســـــــــــل �ـــــــــســـــــــفـــــــــرت

يــــــــــــــرنــــــــــــــحــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل  مل 

قـــــــــــــــــــد �ـــــــــــســـــــــــمـــــــــــت بـــــــنـــــــ�ـــــــســـــــبـــــــتـــــــه

فـــــــــــــــــــــــــــــار�ـــــــــــــــــــــــــــــس وقــــــــــــــــائــــــــــــــــعــــــــــــــــه

مـــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــرم مــــــــــــــــــكــــــــــــــــــارمــــــــــــــــــه

يــــــــــــــجــــــــــــــاريــــــــــــــه اأن  رام 

فــــــــــــــانــــــــــــــثــــــــــــــنــــــــــــــى وحــــــــــــــــــــــــــــــــق لــــــــه

مــــــــــــــــا الأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج مــــــنــــــتــــــ�ــــــســــــبــــــا

�ـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــادهـــــــــــــــــــــــا بــــــــــهــــــــــمــــــــــتــــــــــه

�ــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــادهــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــدة

عـــــــــــــــــــن مـــــــــــــديـــــــــــــحـــــــــــــه الـــــــــكـــــــــتـــــــــب

لــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــكــــــــــــــــارم الــــــــــــــــطــــــــــــــــرب

الــــــــــــــعــــــــــــــرب فــــــــــــــــخــــــــــــــــارهــــــــــــــــا  يف 

تــــــــــــرتــــــــــــقــــــــــــب تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال  ل 

تـــــــنـــــــ�ـــــــســـــــكـــــــب الأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  يف 

يــــــــــهــــــــــب اإذ  راجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

يــــــــــــــــــثــــــــــــــــــنــــــــــــــــــى ويـــــــــــــنـــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــب

مـــــــــــــا الـــــــــلـــــــــجـــــــــن مـــــــــــــا الـــــــــذهـــــــــب

اآمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا ر�ـــــــــــــــــســـــــــــــــــى املــــــــــلــــــــــك

مــــــــــــــــثــــــــــــــــل قــــــــــــــــبــــــــــــــــة الـــــــــــفـــــــــــلـــــــــــك
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في���ا له م���ن اإمام، اأدرك النجاب���ة وهو غالم، حتى �ش���ار مثال يتلى بني   

الأن���ام، وب���درا يجلى م���ن دون ظالم، و�شم���اء جتود الأر�ش بال غم���ام، ورو�شا 

�ــســرحــت طــــريف يف حــ�ــســنــهــا ممعنا

كـــــم مـــ�ـــســـنـــد قـــــد �ــــســــريتــــه مـــر�ـــســـا

وكـــــــم اأجـــــلـــــت الأفـــــــكـــــــار فـــيـــهـــا اإىل 

بـــــــــــــــــــــــــــدا فــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــان الـــــــــهـــــــــنـــــــــا

فــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــــــــــــــــريه مـــــــــــــغـــــــــــــرد

تــــــــــــــرم اإن  وتـــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــه 

كـــالـــقـــمـــر فـــخـــلـــتـــهـــا يف الإ�ــــــــســــــــراق 

فــــيــــهــــا وبـــــحـــــث حــــقــــقــــت بـــالـــنـــظـــر

بــــالــــغــــرر الـــــتـــــقـــــريـــــرات  تــــنــــتــــج  اأن 

بـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــه اأ�ــــــــــــــــســــــــــــــــفــــــــــــــــرا

نـــــــــــــــــــــــــــورا ورده  وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

فــــــــــــــقــــــــــــــل نــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاأ اأظــــــــــــــــــهــــــــــــــــــرا

وكان اأول م���ن ت�ش���در فيه���ا فقرر وح���رر، وجال حال���ك الأبحاث ونور،   

واأزال لث���ام امل�شكالت، واأب���ان عن وجوه املع�شالت، (حممد ب���ن عبدالعزيز بن 

عبدالقادر)، اأفا�ش اهلل عليه �شجال كرمه الوافر، فقام بوظائف التقرير، واأتى 

بلب���اب البي���ان والتحرير، واأو�شح منهاج الإر�ش���اد، واأفاد حتى اأبان عن التي�شري 

والإمداد، وحج بعد انت�شابه باأعوام، وملا رجع بعد النفتال من الإحرام، فاجاأه 

حمامه، وت�ش�رمت اأيامه، فبقيت من بعده ل يولج لها باب، ول يفتح فيها �شفر 

ول كتاب، حتى انت�شب فيها (عبداهلل بن جامع)، فقرت لها به العني، مدة �شهر 

اأو �شهري���ن، ث���م عزل نف�شه منه���ا، لأمور اأعر�شت عنه���ا، فاأقامت بعد انعزاله، 

باكي���ة على زيال���ه، اإىل اأن اآذن اهلل بتمكني من نا�شيتها، وت�شديري يف رابيتها، 

فه���ا اأنا ذا فيها، م�ش�روراً بطلعة من�شيه���ا، اأدام اهلل له الب�شارة، واأقام به اأركان 

ال�ش���دارة، وبي�ش وجوه مطالبه، ورفع ذروة مراتبه، وبارك يف اإيراده واإ�شداره، 

واأطلع �شم�ش كماله من اأفق اعتباره، فاإنه رجل ع�ش�ره، وواحد �شقعه وم�ش�ره، 

ت���رد اإىل راأي���ه اأوامر بلده، وتنتهي اإليه مفاخر حمت���ده، واأما عام ولدته، وبروز 

ب���در �شعادت���ه، فاإنه زمن، ن�شب اإليه كل ح�شن، فال غرو اأن اأن�شد فيه، بع�ش ما 

هو لئق مبعاليه.
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فّت���ح به زه���ر الف�شل بال اأكمام، ويدا للعال ل ت�شرتها الأكمام، ومع�شماً �شواره 

النجاب���ة، ووجه���ا تالألأ فيه اأن���وار الإنابة، وثغ���راً يفرت عن لوؤلوؤ الك���رم، ونحراً 

قالدته الأنفة وال�شيم، و�شيفاً النجدة قائمه، وملكاً ال�شيادة خامته.

ترجمة ال�سيد رجب نقيب الب�سرة

ومم���ن اأدرك���ه وعا�ش���ره، و�شكر مكارم���ه وماآثره، (نقي���ب الأ�شراف يف   

الب�ش�رة)، والنجيب الذي هو يف جبهة املجد غرة، والكوكب الغني عن الو�شف 

بال�شه���رة، والقلب ال���ذي له املكارم جثم���ان، والعني التي هي لأعي���ان الروؤ�شاء 

اإن�شان.

برز واملكارم مهده، والنجابة قمي�شه وبرده، والعز �شاعده وزنده.  

(مولنا رجب بن م�شطفى الرفاعي الن�شب)، واىل اهلل عليه النعم و�شب،   

وكف���اه كل �ش���ر وو�شب، مل يزل حائزا ق�شب ال�شب���اق، مدعوا يف حلبة املفاخر 

ال�شّباق، حممود الآثار، ماأمون العثار، ذا راأي وحزم، وعزم ي�شان باجلزم، وهمم 

علي���ة، وحكم غري حم�شية، وكّرات ها�شمية، و�شجاع���ة علوية، وبراعة عربية، 

مــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــة ولـــــــــــــــيـــــــــــــــ�ـــــــــــــــس لــــــــهــــــــا

يـــــــــــــــــوؤرقـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــــزل  مل 

قــــــــــمــــــــــرا لـــــــــــــنـــــــــــــا  يـــــــــــــكـــــــــــــن  اإن 

ـــــــف فــــــــــــــهــــــــــــــو غـــــــــــــــــــــري مـــــــنـــــــخـــــــ�ـــــــس

حــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــذا بــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــلــــــــــــكــــــــــــًا

جــــــــــــــــــــــــده الــــــــــــــــر�ــــــــــــــــســــــــــــــــول ومــــــــــــن

جــــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــل خـــــــــــــــــادمـــــــــــــــــه

يــدعــونــه رجـــبـــًا عـــن �ــســمــع كـــل خــنــًا

غــــــــــــــــــــــــــــــــري جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده حـــــــــــــــــــــور

الـــــــــ�ـــــــــســـــــــهـــــــــر املـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــارم  يف 

ـــــــر �ـــــــــــــســـــــــــــافـــــــــــــرا بـــــــــــــــــه الـــــــعـــــــ�ـــــــســــــــ

حـــــــــــيـــــــــــث يــــــــخــــــــ�ــــــــســــــــف الـــــــقـــــــمـــــــر

فـــــــــــــــــــــاخـــــــــــــــــــــرت بـــــــــــــــــــــه مـــــــ�ـــــــســـــــــــــــر

اأنــــــــــــــــــــــزلــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــه الـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــور

والـــــــــــــ�ـــــــــــــســـــــــــــحـــــــــــــابـــــــــــــة الـــــــــــــزهـــــــــــــر

مـــع اأنـــــه عـــن �ــســمــات الـــلـــوم �ــســعــبــان
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واأنف���ة بدوية، وف�شاح���ة قر�شية، ووقائع حاكتها ال�شناب���ك، وطرزها باللمع كل 

باتك.

يلقى ال�شجعان بجنان، اأثبت من الرعان.  

والأزم���ان بعزائ���م، هي يف الإم�ش���اء ال�شوارم، واأما حلم���ه فطود، واأما   

جم���ده فعود، واأما علمه فعباب، واأما كرمه فماطر �شحاب، واأما مع�شره فبدور 

واأقطاب.

ب���رز يف الب�ش�رة اجلديدة، فاأبرز فيه���ا كل خلة حميدة، ونقب فيها عن   

ماآث���ر اأجداده، حتى حازها على انفراده، ودعي يف زمانه املفرد، ونوه بذكره كل 

حمف���ل وم�شهد، اأعطي من كمال الآداب، ما ل ي�شعه نطاق كتاب، وبرز يف اأبهة 

جاللة، ل تبنغي اأن تكون اإل له. 

كالدجى ال�سنابك  وقــع  مــن  وقــائــع 

ونـــاهـــيـــك مــــن بــــــرٍد و�ـــســـتـــه �ــســنــابــك

يـــــا ملـــــــوىل يـــ�ـــســـمـــو الــــ�ــــســــمــــاء عــــلــــوًا

ــــ اخلـــطــــ فــــــــدح  اإذا  هــــمــــة  ذي  كــــــل 

يــــومــــًا اأعــــــر�ــــــس  الــــــنــــــوال  مـــــا  واإذا 

اأنــــــــا�ــــــــس نـــــــــــــدي  يف  قـــــــــــــال  واإذا 

عــــــلــــــوي قـــــــد اأر�ــــــســــــعــــــتــــــه املـــــعـــــايل

الوغى يف  ال�سوابغ  الأ�ــســد  اّدرع  اإذا 

هزبر يرى احلكم ال�سوي حكم رحمه

بـــــــــدرًا تـــــــاألـــــــق  اإذا  بـــــــدعـــــــًا  لــــيــــ�ــــس 

الــــديــــاجــــي بـــــــدر  رام  لـــــو  فــــاطــــمــــّي 

مــــا راأيــــنــــا مــــن و�ـــســـفـــه مــــا ازدريــــنــــا

يــــطــــرزهــــا مـــــن ملـــــع اأ�ــــســــيــــافــــه فــجــر

وطــــــــــــــرزه بـــــالـــــكـــــف مــــ�ــــســــلــــتــــة بـــر

ــــــاأنــــــا�ــــــس لــــلــــفــــ�ــــســــل كــــــالأقــــــطــــــاب ب

�ـــســـهـــاب بـــــوجـــــه  الــــعــــنــــا  اأزال  ـــــــب 

بــــهــــز املـــــــــزن مــــنــــه فـــيـــ�ـــس الـــعـــبـــاب

جــــــاء يف قــــولــــه بـــفـــ�ـــســـل اخلـــطـــاب

بــــلــــبــــان الـــــنـــــدى وحمــــ�ــــس الـــلـــبـــاب

تـــــــــــدّرع مــــــن حــــــد الـــــظـــــبـــــاة بــقــلــبــه

عــ�ــســبــه قــــائــــم  ذاك  يف  و�ـــــســـــاهـــــده 

عــــــــــلــــــــــوي لــــــــــــه املـــــــــهـــــــــابـــــــــة هــــــالــــــه 

كــمــالــه ا�ـــســـتـــطـــاع  مــــا  يـــحـــاكـــيـــه  اأن 

غـــــــــــري جمـــــــــــد وعـــــــــفـــــــــة وعـــــــــدالـــــــــه
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ا�شتوع���ب من الكمال كل طرف، وهز م���ن اأغ�شان الأف�شال كل معطف   

وعط���ف، واغرتب من الإجالل كل غارب و�شرف، وملك من الف�شائل النا�شية، 

ومل يدع من الفوا�شل دانية وقا�شية، اأجند يف طالب املعايل واأعرق، وغّرب يف 

جمع اأ�شتاتها و�شرق، و�شقى كل غ�شن منها فاأروق، واأمطر ربع الف�شل فاأزهر، 

و�شح���ح جمعه بعدم���ا كان مك�ش�ر، وب���رع يف مكمالت ال�شي���ادة، وتدرع مدارع 

ال�شع���ادة، حت���ى كان من ال�شيادة عينه���ا، ومن ال�شعادة جماله���ا وزينها، اإن ٌعّد 

اأف�شل الأكيا�ش، فقد ُعّد اأبذلهم لالأكيا�ش، واأ�شربهم يف كل خطب، واأ�شدقهم 

يف الطع���ن وال�ش����رب، ل غ���رو اأن �ش���ار العمدة، من اأ�ش���راف كل م�ش�ر وبلدة، 

وال�ش���ارم ال���ذي ل ياألف غمده، واحلازم الذي يرج���ع اإليه يف ال�شدة، وامل�شباح 

امل�شتهدى ب�شباحه، واملقتب�ش من اآرائه و�شالحه، واليع�شوب لع�شائره، واملحبوب 

يف كاف���ة ماآث���ره، فه���و اجلدير باأن ين�شب اإلي���ه الأخالق املحم���ودة، والأو�شاف 

الكامل���ة اإل اأنه���ا غري مع���دودة، كيف تع���د ف�شائله، اأو يوج���د مقابله ومماثله، 

ومفاكهت���ه الزلل الع���ذب، وم�شامرته اللوؤلوؤ الرطب، تتمن���ى البدور جمال�شته، 

وت�شته���ي ال�ش���دور موؤان�شت���ه، واإن مل ت���رم مناف�شته، علماً اأنه���ا ل تنال موطئ 

اأقدام���ه، ول تتجا�شر عل���ى امل�ش�ي من اأمامه، اإل وهي معدودة من خدامه، منذ 

عرفت���ه، و�شحبت���ه واألفته، مل اأره عب����ش واكفهر، اأو نفر جلي�ش���اً وهجر، بل مل 

اأره اإل طل���ق املبا�ش���م، متدفق اليدين باملكارم، يحلي الأي���دي ال�شائلة، بالعطايا 

ال�شائل���ة، ويجمل املجال�ش، بالفوائد والنفائ�ش، ت���رد اإليه امل�شورة، وتن�شب اإليه 

اخلالل املربورة، واإذا تو�شم الناظر اأ�شاريره، تيقن اأن النجابة فيه مق�شورة.

مــــن اأنــــا�ــــس ولـــيـــدهـــم األــــــف الــفــ�ــســـ

كــــلــــهــــم مــــــتــــــٍق فـــــمـــــن كـــــــــان مـــنـــهـــم

ـــــي قــــــــر�ــــــــســــــــيــــــــون جــــــــــدهــــــــــم قـــــر�ـــــس

فـــطـــامـــه اأمت  ومـــــــــا  ر�ـــــســـــيـــــعـــــًا  ـــــــل  ـ

كــرامــه الــــــورى ذو  �ــســك يف  فــهــو ل 

ظـــلـــلـــتـــه مـــــن حـــــر �ـــســـمـــ�ـــس غــمــامــه
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وباجلمل���ة فله ماآثر، ي�شيق عنها نطاق الدفات���ر، وتتقا�شر عن اإدراكها   

هم���ة كل معا�شر، وه���ا هو ذا يف قيد حياته، رافاًل بذي���ل م�ش�راته، بني اأ�شرته 

و�شراته، ماأمول الإكرام، مو�شوفا بكل خلق تام.

ترجمة عبداهلل اأفندي الرحبي قا�سي الب�سرة

ومم���ن حل �شاحته، وع���رف ريا�شت���ه و�شيادته، و�شكر مروت���ه وراحته،   

ونظر بهجته و�شباحته، (قا�شي الب�ش�رة عبداهلل الرحبي)، الدرة التي �شدفها 

اجلاللة، والغزالة التي لها الف�شائل هالة، والبحر الذي بوروده يذهب الإمالق 

واجلهالة، والكعبة املق�شودة بالإكرام، وامل�شهودة عند ف�شل اخل�شام، واجلناب 

اجلام���ع بني العلم والك���رم، والبارع يف العلم ومعايل الهم���م، واجلوهرة التي ل 

تقاب���ل بالقيم، ن�ش���اأ يف بغداد، فاأدرك ال�شيادة اإبان املي���الد، وا�شتغل بالعلم من 

�شغ���ره، وداأب في���ه يف ع�شيه وبك���ره، فاجتنى بب�شتان ذوقه يان���ع ثمره، و�شرح 

ط���رف فك���ره، يف ورده وزهره، وعن���ي بجمع اأطرافه، وه���ز اأغ�شانه واأعطافه، 

وتطري���ز اأبوابه، وتطريف اأثوابه، وا�شتمطار �شحابه، وتف�شيل ف�شوله، وتاأ�شيل 

اأ�شوله، وحتقيق م�شائله، وحترير دلئله، ون�ش�ر مطويه، واإي�شاح خمفيه، وتبني 

طرائق���ه، وحت�شني مفارقه، واإر�ش���ال اأمثاله، واإكمال اأذيال���ه، حتى برع فيه اأمت 

براع���ة، ودعا ق�شيه فلباه واأطاع���ه، وحاول ممتنعه فاأزال امتناعه، فهو ريحانة 

املجامع، واأقحوان ما له من املرابع، ومادة اأنهاره، و�شم�ش نهاره، ووردة اأكمامه، 

وزه���رة ابت�شام���ه، وزهرة �شمائ���ه، ودرة داأمائه، وغرة ديباجت���ه، وعقد جاللته، 

وروح جثمان���ه، و�شجرة اأغ�شانه، ومقلة اأجفانه، وعرنني اأنوفه، ومعقد �شنوفه، 

واإك�ش���ري كيميائه، ونظري اأعيان اأبنائه، وخطيب من���ربه، وفار�ش م�شهره، وزينة 

مع�ش����ره، وعامر معاه���ده، وجمال م�شاهده، وجملي غياهب���ه، وحملى خرائده 

وخراعب���ه، ومفتاح مقفله، واإي�شاح م�شكل���ه، وم�شباح م�شكاته، وهداية �شراته، 

ونقاي���ة �شراته، والكا�شف اللث���ام عن وجوه خمدراته، واملو�ش���ح ببيانه، مناهج 
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ابتداع���ه وافتنان���ه، واملر�شح ا�شتعاراته، واملو�شح بفرائ���ده عباراته، والناظم يف 

�شوالف���ه كل خري���دة، ه���ي يف عقود ال�شط���ور الفريدة، طلبه العل���م كما ذكرناه 

يافعا، فكان يعلمه �شعيدا ونافعا، وروى عن اأجالء م�ش�ره، وعباد ع�ش�ره، فبلغ 

الغاية يف الرواية، ودعى الكنز لأ�شرار الدراية، والوقاية من كل غاية، والهداية 

للطالب، واملنية للف�شالء الأجناب، والبغية لآمال الأ�شحاب، والبحر اإل اأنه بال 

�شاحل، واأنه يزخر فيقذف بغرر امل�شائل.

ويل الإفت���اء قبل ق�ش���اء الب�ش�رة، يف احللة فاأجاد فتل���ه واأح�شن ذكره،   

وع���رف اخلا����ش والعام علمه وقدره، ومل���ا توىل الق�شاء ع���ام اأربعة ع�ش�ر بعد 

املائت���ني والأف من الهج���رة، يف قبة الإ�شالم، وخزانة الع���رب من قدمي الأيام، 

اجتمع باأحمد املرتجم، واأثنى على اأو�شافه كما تقدم، واأحمد ف�شله، كما اأحمد 

ف�شله، وما برحا يتعا�شران طوراً باملكاتبة، واآوانة باملالطفة وامل�شاحبة، جتري 

بينهما مرا�شالت، م�شمنة عوائد مر�شالت، ولقد �شمعته مراراً، ين�ش�ر حمامده 

اأ�شيال واأبكارا، ويقول:

جــــــــرى  اإذا  الــــــــــعــــــــــلــــــــــوم  بــــــــحــــــــر 

حمــــــفــــــل يف  بــــــــــــــــــــــــدا  واإذا 

ومــــــــــــتــــــــــــى يــــــــــــــحــــــــــــــاول مـــــ�ـــــســـــكـــــا

اأظــــــلــــــمــــــت الأحــــــــــــــاجــــــــــــــي  واإذا 

جــــــــــــرت مــــــــــــــكــــــــــــــارمــــــــــــــه  واإذا 

�ـــــــســـــــبـــــــاحـــــــه نـــــــــــــظـــــــــــــرت  واإذا 

يـــــــــــعـــــــــــطـــــــــــي بـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن ولـــــــــــــو

�ـــســـمـــح اإن  اأحـــــــــمـــــــــد  مــــــثــــــل  مـــــــــن 

كـــــــــــالـــــــــــرو�ـــــــــــس يــــــبــــــ�ــــــســــــم وجــــــهــــــه

الــــــــــــــــورى  يف  جــــــــــــــــــــــــودًا  يــــــــــــــــــــــــزداد 

يـــــــــــــــــــروي الأحـــــــــــــــــاديـــــــــــــــــث الــــــــغــــــــرر

زفـــــــــر اأو  حـــــــنـــــــيـــــــفـــــــة  فــــــــــــــاأبــــــــــــــو 

تـــــبـــــ�ـــــســـــــــــره اأبــــــــيــــــــ�ــــــــس مــــــــــن قــــمــــر

جـــــــــــلـــــــــــى دجــــــــــــــــاهــــــــــــــــا بـــــــالـــــــفـــــــكـــــــر

زخـــــــــر اإذا  الــــــــــعــــــــــبــــــــــاب  فـــــــــهـــــــــي 

فــــــــهــــــــو الـــــــــربـــــــــيـــــــــع مــــــــــــع الــــــــزهــــــــر

الـــــــــــــــدرر اأعـــــــــــطـــــــــــى  الــــــــــــــــــذي  اأن 

مــــــــــنــــــــــه الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي بـــــــاملـــــــنـــــــح

وميــــــــــتــــــــــدح يـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــاألـــــــــــّن  اإن 

كـــــلـــــح اأو  غـــــــــيـــــــــم  �ـــــــــــســـــــــــّن  اإن 
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والقا�ش���ي املرتج���م ل���ه، حنفي املذه���ب كامللة، ذو هم���ة عالية، وعزمة   

ما�شية، واأحكام �شريحية، واإن تكن حنفية، عر�شت عليه بع�ش ما األفته فقر�شه، 

بعدم���ا نظره وعرف غر�شه، له يف الفقه يد ط���وىل، تق�ش�ي بف�شله يف الآخرة 

والأوىل، واأما حرفة الأدب، فهو حريريها اإن نظم اأو كتب، اأبقاه اهلل لالأنام ركنا، 

حمي���ا م���ن اهلل باحل�شنى، خمتوما ل���ه ب�شالح الأعمال، م�شاف���ا اإليه كل كمال 

واإكمال.

ترجمة عبداهلل اآغا مت�سلم الب�سرة

وممن را�شله وعامله اأح�شن معاملة، وعرف من قدره ما عرف باملرا�شلة،   

قب���ل املالقاة واملوا�شلة، (عبداهلل بن �شليمان)، حاك���م الب�ش�رة مدة اأزمان، هو 

بح���ر ن���وال، وبدر اإجالل وكمال، ت�شهد اأيامه باأن���ه املفرد يف كل �شوؤدد، وينطلق 

ل�شان كل م�شهد، باأنه ل نظري يف ذكائه يعهد، ن�شاأ يف بغداد دار ال�شالم، رافال 

باأردية الحت�شام، فقراأ الأدب وهو غالم، ذو �شبعة اأعوام، فربع فيه، واأتى على 

داني���ه وقا�شي���ه، حتى قيل ل اأحد ي�شاويه، عني بجم���ع �شوارده، وحترير نقوله 

و�شواه���ده، وحتقيق قوانينه، وتدقيق براهينه، وت�شييد قواعده، واإعادة ر�شومه 

ومعاه���ده، وتزي���ني حمافله وم�شاهده، ونرث دراريه ونظم فرائده، قد ملك زمام 

اخل���ط، وع���ذاره ما دب وما خط، حتى دعي فيه ابن مقلة، واإن كان يف وجوهه 

مقلة، ول�شدوره م�شتلماً وقبلة، فكم خط لدفرت من عذار، اأبرز فيه الظالم من 

خد النهار، وكم و�شى من خطب، على مثلها تنهل دمعة الأدب، وكم له من نوادر، 

وكم ن�شريف ناديه من حما�شنه بردا، وو�شى ببنان مقوله له �شكرا وحمدا.  

ل تـــعـــجـــبـــوا مــــن نـــ�ـــســـــــره اأو�ــــســــافــــه

هـــــــذا �ــــســــديــــق يف املــــــــــودة خمــلــ�ــس

جـــمـــيـــلـــه اأذاع  قـــــــد  عـــــــــــّدو  فــــلــــكــــم 

حـــتـــى يــــفــــوح عـــلـــى الأنــــــــــام ثــــنــــاوؤه

يــبــدي لــه حــ�ــســن الــ�ــســفــات �ــســفــاوؤه

والـــفـــ�ـــســـل مــــا تــــرويــــه عـــنـــه عــــــداوؤه



-97-

ه���ي الأوراد تف���رت عن الأزاهر، وكم له من اأبحاث دقيقة، تدل على اأنه النعمان 

يف احلقيق���ة، وتق�ش�ي له بالف�شل على املباري، ولو اأنه النجم ال�شاري، وتقدمه 

عل���ى الأقران، تقدمي ق�ش اأو �شحب���ان، وترفعه يف البيان، رفع العالية وال�شنان، 

وتخرب اأنه من هذه الأزمان، مبنزلة الإن�شان من �شواد الإن�شان، وكم له من حكم 

ح�ش���ان، لول التقى قلت ه���ي و�شايا لقمان، وكم له من عائد هو �شلة، وقا�شد 

ل يرمي منزله، وحامد مل يرم حامده، وم�شتجٍد ي�شتمري فوائده، ويهز باملدائح 

اأعطاف���ه، وين�ش�ر ببن���ان البيان اأو�شافه، مل تزل اأيامه ب�شمو�ش اأف�شاله �شافرة، 

ورباعه بريا�ش اأ�شماره نا�شرة، وعيون اآمال اآمليه اإىل منهمر اأياديه ناظرة، قدم 

الب�ش�رة حاكما فعمرها، وكان فيها بوحها وقمرها، وحرثها ب�شوارمه، وغر�شها 

مبكارم���ه، وقمع اأعداءها واأ�شدادها، واأرجع مينه���ا واإ�شعادها، وجرت له فيها 

�شنائ���ع، هي يف غريها الغ���رر والبدائع، و�شهدت له فيه���ا وقائع، ت�شهد األ�شنة 

املداع�ش، باأنها الب�شو�ش وداح�ش، اأعز فيها العلم واأهله، ورفعه اإذ عرف ف�شله، 

وه���رع النا����ش يف اأيامه، اإىل تعلم العلم واإكرامه، وتوق���ريه واحرتامه، يكاد تباع 

متائم ال�شغار، ل�شرتاء دفاتر الأ�شعار، حتى اأن�شد فيها، بع�ش م�شافيها.

ويف اأي���ام حكومت���ه، وزخور بحر دولت���ه، وات�شام ثغر �شلطان���ه، وارتكام    

�شح���اب اإح�شان���ه، وارتفاع عرنني �شان���ه، قدم الإمام اجللي���ل، واحلرب اجلهبذ 

النبيل، (حممد بن عبداهلل بن فريوز)، فن�ش�ر عليه اأردية جميلة، وحاطه بكنف 

اإكرام���ه وتبجيله، و�شدره يف هايتك البل���دة، وكانت له يده وزنده، وبنى له فيها 

جامع���ا اأق���ام فيه للحديث املن���ار، واأبان فيه عم���ا له من الآث���ار، واأعاد �شرخه 

الــثــغــر بــا�ــســم  اأيـــامـــه  الــعــلــم يف  اأرى 

تـــثـــوب اإلـــيـــه اخلـــلـــق مـــن كـــل جــانــب

ولــو حــال مــن اجلـــود دون ح�سوله

ولو قيل غو�سوا البحر للعلم اأ�سبحوا

الزهر عــن  الــريــا�ــس  افــر  �سحوكا كما 

فـــتـــطـــلـــبـــه حـــتـــى مـــــن الأجنـــــــــم الـــزهـــر

الـــبـــحـــر ثــــبــــج  اإدراكـــــــــــــه  اإىل  خلــــا�ــــســــوا 

على الغو�س اأم�سـى من �سيوف على نحر
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بعدما اآذن بالن�ش�راف، ون�ش�ر اأعالمه بعد النكفاف، وباجلملة فاأيامه �شاهدة، 

باأن���ه للف�شل القان���ون والقاعدة، وليالي���ه ال�شباح، �شاهدة باأنه���ا غنيت بوجهه 

ع���ن امل�شباح، ارجتلت فيه الق�شائد، وانث���ال اإىل رفده الولد والوالد، وعظمت 

�شالت���ه كم���ا عظم العائد، كيف ل وقد زاح���م باملناكب النريين، وودت اأن تقبله 

�شفاه ال�شعريني، ومتنت اأن تكون له نعلني، اأجنم اجلوزاء واملرزمني.

اأر�ش���ل اإلي���ه اأحمد وه���و يف الزبارة، هدايا هي ال���درر املختارة، و�شبحاً   

م���ن ال���الآيل هي النجوم ال�شيارة، فود كل منهما الآخر قبل اأن يراه، ومتنى لقاء 

�شاحب���ه وم���راآه، ومل ي���زال خليلني، من قبل اأن تنظر الع���ني العني، حتى تنقلت 

بعب���داهلل الأح���وال، وتزعزع ملكه بعد ال�شتق���رار وزال، ووله وايل بغداد على 

ماردي���ن، فع���ز به الأتقي���اء دون املاردين، واأق���ام فيها برهة م���ن الزمان، وعزل 

عنه���ا ورج���ع اإىل بغدان، وود اأن يخلع نف�شه من الديوان، وياألف امل�شاجد، ويدع 

املقاع���د، ويثابر على التالوة، ويلقى للمل���ك الهراوة، فما ح�شل له ما اأراد، من 

وزي���ر بغ���داد، اإىل اأن جرت وقعة خالد، ف�شفد مع���ه ب�شفاد واحد، واأدخال يف 

القلع���ة، وانخف�ش���ا بعد الرفعة، وا�ش���ود بيا�ش اأيامهما، ومتني���ا اأن يجريا على 

اأقدامهم���ا، اإىل اأن اآذن اهلل بالف���رج، فقت���ل خال���د وعبداهلل خ���رج، واأنزل اإىل 

الب�ش����رة، متلهبا بنار احل�ش�رة، وملا قدمها اجتمع باأحمد، ففك قيده وما تردد، 

و�شريه مبركبه اإىل اأبي �شهر، وجنا من حر تلك القدر، فها هو ذا نازل يف تلك 

البل���دة، اآمنا يف �شرب���ه من كل �شدة، اأقر اهلل به العني عما قريب، اإنه للدعوات 

جمي���ب، اأنزلته تل���ك البلدة القدرة، ع���ام ت�شعة ع�ش�ر بع���د املائتني والألف من 

الهجرة.

اأ�ــــــســــــبــــــحــــــت قــــــــــــد  مــــــــــدحــــــــــه  يف 

جتــــــــــــــري عـــــــلـــــــى �ــــــســــــبــــــح الـــــــطـــــــرو

تـــــــــــفـــــــــــر ثـــــــــــــــــغـــــــــــــــــرًا عـــــــــــــــــن مــــــعــــــا

اأن اجلـــــــــــــــــــــّو  �ـــــــســـــــمـــــــ�ـــــــس  وتـــــــــــــــــــــود 

غـــــــــــــــــــــــــرر الــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــوايف �ـــــــــــســـــــــــائـــــــــــره

ـــــــــــ�ـــــــــــس لـــــــــــكـــــــــــي تـــــــــــــنـــــــــــــال مـــــــــــــاآثـــــــــــــره ـ

الــــــــــــــــزاهــــــــــــــــره كــــــــــــالــــــــــــريــــــــــــا�ــــــــــــس  ل 

تــــــــــــثــــــــــــنــــــــــــي عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه �ــــــــــــســــــــــــاكــــــــــــره
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ترجمة ال�سيد عمر اأفندي دفر دار الب�سرة

ومم���ن اأولع بن�ش�ر اأذكاره، ورواي���ة اآثاره واأخباره، (ال�شيد عمر دفرت دار   

الب�ش����رة)، حميت م���ن كل م�ش�رة، هو فلك دوار، باإحياء �ش���نن الآثار، ذو همم 

عالية، ونعم متوالية، وعزائم ما�شية، واآراء هي م�شابيح م�شيئة، و�شري مل تزل 

علوية عمرية، وفطن نقادة، وفكر وقادة، ونف�ش مولعة بال�شيادة، ومزايا ل تكون 

اإل للكرام ال�شادة، ومكارم تربو على البحر بالزيادة، و�شيادة بالذروة وال�شعادة، 

حت���ى بعد املوت باقية خال���دة، وتدبريات على �شحة عقله ونظرات اإىل املعايل 

مت�شاع���دة، وحلم هو اجلبال الرا�شية، وف�ش���ل اأفراده غري متناهية، وحزم ول 

حزم املهلب، ونظم عنده امرئ القي�ش املغلب، واإقدام كاإقدام ابن �شهاب، ومهابة 

بوق���ار النحج���اب، وكرم ل يح���وج ال�شائل اإىل اللتهاب، ومق���دار يت�شامى عن 

التقدي���ر، وفخ���ار ل يتناو����ش اأدناه الب���در املنري، ينتم���ي اإىل ال�شبطني، وي�شمو 

باجلد ل بالذهب واللجني.

قد ن�شاأ يف بغداد اأح�شن ن�شو، و�شما للمعايل اأح�شن �شمو، فقراأ القراآن   

والأدب، حت���ى ح���از فيه لل�شبق الق�ش���ب، وتفنن يف تفن���ني اأفانينه، ومتكن من 

نوا�شي���ه وعرانينه، وكت���ب فدعي الكاتب، و�شامر ف�شب���ق بامل�شامرة، وطار اإىل 

الق���وايف، بالقوادم واخلوايف، وبرع يف ف���ن الرباعة، ومار�ش الفحول حتى �شاأى 

بال�شجاع���ة، ردت اإلي���ه �شيا�شة بلده، و�ش���ار اأمريها وماأموره���ا طوع يده، فال 

نق�ش ول اإبرام، اإل قد اأم�شك منه بالزمام، كيف ل وهو قطب دائرتها، واإن�شان 

ناظرتها، واأما ذكاوؤه وفهمه، وبراعته ورقمه، فحدث عن العجاج، ول تخف من 

ــــــب دونــــــــــــــــــه حتـــــــــــل الـــــــريـــــــا نــــــ�ــــــس

فــيــه حــــــل  اأن  الــــ�ــــســــمــــاك  ويــــــــــــّود 

اأ�ــــســــل املـــــجـــــد  بـــيـــمـــنـــه  حتــــــا  اإن 

وعـــــــــلـــــــــي واأحــــــــــــمــــــــــــد خـــــــــــري فـــــــرع

وتـــــــــــدانـــــــــــى مـــــــــن دونـــــــــــــــه املـــــــــرزمـــــــــان

املــــقــــلــــتــــان ــــهــــى  الــــ�ــــس مـــــــن  تـــــــــــراه  اأو 

الــــــــــــورى احلـــ�ـــســـنـــان هــــــو ل�ـــــســـــك يف 

الـــــــنـــــــريان يـــــ�ـــــســـــقـــــط  عــــــلــــــيــــــاه  دون 
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العوجاج، واأما جنابته فاأنور من الرو�ش اإذا نور، واأ�شفر من ال�شباح اإذا اأ�شفر، 

واأم���ا خلقه فالن�شيم اإذا هب، وال�شحاب اإذا �شب، واأما �شماحته فالزهر، باكره 

و�شمي املطر، فهو اجلدير باأن تن�ش�ر اأخباره، وت�شل�شل يف كل ندوة اأذكاره، ويرفع 

على هام ال�شماكني مقدراه، وهو كما قدمنا لقي اأحمد، فاأثنى عليه اأحمد، واأقر 

له بالف�شل املفرد، ونرث فرائد مدحه ون�شد، ونوه بذكره يف كل ندوة، واأبان باأن 

له املكاثر واحلظوة، واأنه يف اأيامه للكرماء القدوة، واأن كل نوال واإن عّم، وكمال 

واإن تناه���ى ومت، لي�ش���ري عند نواله، وناق�ش عند كماله، واإن الكبري امل�شار اإليه، 

املع���ول يف املهم���ات عليه، اإذا لقاه يف م�شهد، حافل بكل �شدر واأجمد، ل تنظر 

مقلتاه، ول تع�شق �شويداه، اإل مراآه و�شجاياه، ثم اأن�شد فيه، من فيه.

ترجمة �سليم اآغا مت�سلم الب�سرة

ومم���ن اأدركه وعا�شره، وعرف ماآث���ره ومفاخره، واأعظم مقداره، ون�ش�ر   

مبقول���ه اآثاره، وو�ش���ى له برود الإكرام، وم�ش�ى له على ق���دم الحت�شام، وب�شط 

ل���ه منارق الإج���الل والحرتام، (حاك���م الب�ش�رة الكرمي، مولن���ا املفخم �َشليم) 

الق���ادم لها �شنة احلادي والع�ش�ري���ن، بعد املائتني والألف بالعدل املبني، واأماط 

عنه���ا املظامل، واأناط يف اأجيادها اأطواق املكارم، و�ش���ور منها املعا�شم، باأ�شاور 

�شاغته���ا ال�ش���وارم، واأ�شحك منه���ا مبا�شم، كن قبل وروده ق���وامت، و�شيد منها 

قواع���د ودعائم، كاد يزعزعها من الظلم اله���ادم، واأعاد فيها الدين وهو با�شم، 

ون�ش����ر فيها اخل�شال احلميدة، ونرث فيها من املحا�شن كل فريدة، واأو�شح فيها 

من العدل منهاجه، واأقام اأوده واعوجاجه، ورفع فيها الأبطال، كما خف�ش فيها 

الإبط���ال، واأق���ام فيها موا�شم الآمال، وكمل منه���ا النق�ش، وتال يف رباعها اآيات 

الإح�ش���ان وق�ش، و�شهد ل�ش���ان حالها باأنه خامت الكرماء بال ف�ش، كيف ل وهو 

يـــا مــطــلــقــا طــرفــه يف حــ�ــســن غــرتــه

نـــظـــرت بــــــدرًا وحــــيــــدًا يف �ــســمــائــلــه

نــــظــــرت بــــــــدرًا ولــــكــــن لـــيـــ�ـــس يــنــكــ�ــســف

ــر الــكــلــف وطــــالــــعــــًا لــيــ�ــس فـــيـــه يــبــ�ــســـ
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امل�شه���ور باملاآث���ر املر�شي���ة، واملق�شور عليه كل �شرية عمري���ة، اإن حمى الب�ش�رة 

باأ�شنت���ه، فقد حنى على ذويها بنعمته، وق�ش�ر الباطل، ومد فيها النائل، فن�ش�ر 

احل���ق واأغن���ى العائل، واأحي���ا فيها املدار����ش، واأعز املذاك���ر واملدار�ش، وح�شن 

فيه���ا اأخبار الريا�شة، واأجاد العدل مقرونا بال�شيا�شة، وزين ليايل اأيامه، ببدور 

اأحكام���ه، وجمع اأ�شتات م�شاحلها، بعد اإذلل معاديها واإعزاز م�شاحلها، و�شيد 

�شوره���ا، و�ش���دد اأمورها، ونظم عق���ود تدبريها، وطوق باآلئ���ه �شالفة ماأمورها 

واأمريها، و�شقى بكاأ�ش عدله �شرابا، و�شربلها من حيز احلماية �شرابيل واأثوابا، 

واأطال فيها للمجد متالع وه�شابا، واأجرى فيها من فوا�شله بحراً �شبابا، ورفع 

مقدارها، واأ�شلح اآثارها، وقد كن خرابا، وقمع فيها البدع، ون�شب ال�شنن فيها 

ورف���ع، فه���ي �شافرة اجلمال، باهرة اخل�شال، منت�شب���ة الأحوال، ناطقة بل�شان 

احلال. 

وباجلملة فهو اإن�شان، لعيون الأنا�شي و�شدور الأعيان، والعنوان على كل   

جم���د وفخار، والعلم على كل مربة وي�ش���ار، واخل�شم يف كل ع�ش�رة، وامل�شتغنى 

ع���ن الو�شف بال�شه���رة، وال�شم�ش التي لي�ش لها من مغ���رب، والبدر الذي فلكه 

املن�شب.

وبهجة وجها  القع�ساء  الرتبة  هي 

يــكــن واإن  تـــــــراه  بـــحـــر  اأيـــــــا  بـــحـــلـــم 

ل�سيد اأ�سبحت ملكا  اإذ  الفخر  يل 

اأقــــام قــنــاة الــديــن بــعــد اعــوجــاجــهــا

�سليم بــا عيب يــرى فيه مــن يرى

جــــوده وادق  ا�ـــســـتـــودقـــت  اإذا  اأغــــــر 

عـــلـــى وجــــهــــه نـــــور الـــ�ـــســـيـــادة لئـــح

يـــــــــداه لــــنــــا بــــــحــــــران لــــكــــن ميــيــنــه

وي�سـراه اإن مدت فيا ي�سـر فاح�ســرن

�ــســلــيــم فـــ�ـــســـل  الــــــوجــــــه  ذاك  وغـــــــــرة 

هــــــــو الـــــبـــــحـــــر جمـــــــــــــرّي بـــــكـــــل كـــــرمي

املــــخــــري فـــــهـــــو  الأخــــــــــيــــــــــار  ذكــــــــــر  اإذا 

ــر ـــ وقــــــــد كـــــربـــــت لــــــــول مـــــــزايـــــــاه تــكــ�ــس

�ـــســـوى اأنـــــه بــالــفــ�ــســل والــفــ�ــســل يــذكــر

تـــــــــــــــــاألأ مــــــنــــــه املـــــلـــــتـــــقـــــى واملـــــــــّعـــــــــذر

فـــهـــا هــــو ذا يف فــحــمــة الـــلـــيـــل يــ�ــســفــر

هــــي الـــبـــحـــر لـــكـــن بــــاجلــــواهــــر تــزخــر

حم�سـر هتفك  اإن  فــاذهــب  ع�سـر  ويــا 
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واملبتداأ الذي اأخباره ل حت�ش�ر، والفاعل الواجب اأن ل ي�شمر، وامل�شاف   

اإليه كل ف�شل اإل اأنه ل يك�ش�ر، واملتعدي ف�شل نواله فال يلزم، واملعدوم م�شارعه 

ولو كان املتقدم، واملرفوع الهمم بعزم مل يزل يجزم، واملن�شوب املجد فال يهدم، 

واملبارك له يف م�شعاه، واملنفرد بعاله عمن عداه.

اإن تف���رد ب�شيادته ع���ن القرين، وبنباهته عن املعا�شري���ن، فاإنه امل�شتبد   

بالأخ���الق الزاه���رة، والأو�شاف التي ه���ي البدور ال�شاف���رة، والطباع التي هي 

الريا�ش املفتحة، واللطائف التي هي املرنحة.

اإن كانت جل�شاوؤه النجوم الزواهر، فندماوؤه هي اأنا�شي النواظر، ومدائحه   

اإك�شري الدفاتر.

اأكــــــــــــــــــــــــــــــــــرم مبـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــاوؤه

واأكــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــه رو�ــــــــــــــــــــــــــــــــــس ولـــــــــــــــ

املـــــــــكـــــــــرمـــــــــا يف  مـــــــــثـــــــــلـــــــــه  مـــــــــــــــن 

فــــــــخــــــــرت بــــــهــــــا الــــــفــــــيــــــحــــــا عـــلـــى

فــــــخــــــرهــــــا مــــــــــــن  تـــــــعـــــــجـــــــبـــــــوا  ل 

ــــــــــــل ولــــــــــــــــ كــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــه فــــــــــــ�ــــــــــــس

اأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدًا يـــــــــــــــــــــرى مـــــــتـــــــعـــــــديـــــــا

يــــــا �ــــســــائــــلــــي عــــــن راأيــــــــــــه ونـــــوالـــــه

فــــاإنــــه مــــنــــه  الـــــعـــــزم  �ـــــســـــرت  واإذا 

فـــــــاإذا دجـــــى لـــيـــل الــــنــــوائــــب خــلــتــه

اأيـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــــّر الــــــــــــوجــــــــــــو

وطــــــــــــــبــــــــــــــاعــــــــــــــه هــــــــــــــــــن الــــــــــــريــــــــــــا

واأكــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــن الـــــــــبـــــــــحـــــــــا

اأبــــــــــــــــــــــــــدا اأنــــــــــــا�ــــــــــــســــــــــــي الـــــــــنـــــــــواظـــــــــر

ــــــــكـــــــن �ــــــســــــحــــــبــــــه فـــــــيـــــــه الأزاهـــــــــــــــــــــر

واملــــــــفــــــــاخــــــــر املــــــــــــــعــــــــــــــارف  ويف  ت 

كـــــــــــــل املـــــــــــمـــــــــــالـــــــــــك والـــــــــد�ـــــــــســـــــــاكـــــــــر

بــــــــــــــــوجــــــــــــــــوده فــــــــــــــــالأمــــــــــــــــر ظـــــــاهـــــــر

ــــــكــــــن فـــــ�ـــــســـــلـــــه كـــــالـــــ�ـــــســـــمـــــ�ـــــس بـــــاهـــــر ـ

قــــا�ــــســــر الإعــــــــــــطــــــــــــاء  يف  و�ـــــــــــســـــــــــواه 

اأ�ـــــســـــاء وذا خــ�ــســم هــــــذاك فـــجـــر قــــد 

غــــطــــت �ـــــســـــبـــــاءة جــــــــده مــــنــــه الـــهـــمـــم

بـــــــــــدرًا يــــــزحــــــزح نـــــــــوره �ـــــســـــود الـــظـــلـــم

ـــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــاأنــــــــــــــــهــــــــــــــــا الأعــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاد

الأوراد يــــــــــزيــــــــــنــــــــــهــــــــــا  ــــــــــــ�ـــــــــــس 

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّوراد يــــــــــــــــــــــــــرودهــــــــــــــــــــــــــا  ر 
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ويف الع���ام الراب���ع والع�ش�رين، بع���د املائتني والألف م���ن مهاجر اأف�شل   

املر�شل���ني، اأر�ش���ل اإىل نقيب الأ�شراف، ب���اأن اأ�شعفه اأمت اإ�شع���اف، بقراءة جامع 

الإم���ام البخ���اري، يف كل الأيام، فاأ�شعفته مبا اأراد، وقراأته على روؤو�ش الأ�شهاد، 

بح�ش���ور �ش���دور دولت���ه، مع ما ه���و عليه من اأبهت���ه و�شولته، فلم ي���زل مثابرا 

على ا�شتماع���ه، بخوله و�شائر اأتباعه، متخلقا باآدابه، م�شغيا لرتاجمه واأبوابه، 

ف���ازدادت �شريت���ه ح�شنا، وكملت مزاي���اه ح�شاً ومعنى، وولع بالآي���ات القراآنية، 

وبالأحادي���ث النبوي���ة، فجمع من يق���راأ القراآن يف جممع���ه الرحيب، ونرث عليه 

موائ���د الإكرام والرتحيب، ل زالت اأيامه با�شم���ة، واأياديه على مواليه �شاجمة، 

وتعطفاته �شاملة، واأو�شافه كاملة.

ترجمة ال�سيخ عبداهلل بن داود النجدي

ومم���ن ب�شحبت���ه عرف، وع���رف مبحبته وو�ش���ف، ورحل اإلي���ه ولقاه،   

فاغ���رتف من بره ونداه، (عبداهلل ب���ن داود النجدي) ، املا�شي يف العزم م�شاء 

الهن���دي، ذو الكرم الذي يحيا به ف�شل يحي���ى وجعفر، والهمم التي عن حملها 

الده���ر يعيا وي�شغ���ر، والآراء التي ه���ي ال�شباح اإذا اأ�شف���ر، والوقائع التي هي 

الظ���الم اإذا ع�شك����ر، والأخالق التي هي اأنفا�ش، والطباع التي هي الورد الآ�ش، 

وال�ش���رب ال���ذي تعجز اجلبال ع���ن احتماله، والفخ���ر الذي عدم م���ن اأ�شكاله، 

واملج���د ال���ذي ل ي�شتط���اع رقيه، ول يلف���ى م�شارعه و�شميه، والق���در الذي ل 

ي�شام���ى ارتفاع���ه، والفتى الذي ل تدا�ش بال�شيم رباعه، والرباعة التي ي�ش�رب 

به���ا املثل، واملحا�شن التي ت�شوق له���ا القلوب واملقل،  وتتفاخر ب�شماع اأخبارها، 

م�شام���ع اأ�شراف القبائل واأخيارها، ونفائ�ش يتناف�ش فيها املتناف�شون، ويت�شامر 

فيه���ا يف املحاف���ل املتجان�شون، وفت���اوى اإليها يرجع املت�شاك�ش���ون، وحكم يجب 

تقليده���ا، ول يح�ش����ى تعديدها، ومعارف اإىل مثلها يه���رع، وعوارف اإىل نيلها 

ي�ش�رع، ولطائف هي ال�شمول، وطرائف اأرق من القبول، وعفة هي بيا�ش النهار، 
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واأريحي���ة هي روح العق���ار، ورزانة هي الأط���واد، وديانة تتقا�ش���ر عنها العباد، 

و�شيانة اأعرا�ش، ومتانة على ذوي الإعرا�ش، و�شهام اأفكار م�شيبات الأغرا�ش، 

ومع���امل علوم، تهتدي به���ا الفهوم، وه�شاب من الف�شائ���ل، تق�ش�ر عن اإدراكها 

ي���د املتطاول، وبدائع ر�شائل، تعجز عن م�شارعته���ا املدارة واملقاول، ل بدع اأن 

تت�ش�رف برقيه املنابر، ويروم اأن يحاكيه املثل ال�شائر، فريجع على الأعقاب وهو 

قا�شر، فما احلريري يف مقاماته اإذا �شجع، وما البديع اإذا ارجتل وابتدع، واأما 

ورعه فما اأظن اأن يباريه ورع، واأما علمه فهو البحر اإذا هاج، و�شرع يف التربهن 

والحتجاج.

ولد يف حرمة من قرى جند، باإهمال احلاء والراء عند ذوي النقد، فقراأ   

الفق���ه عل���ى الفا�شل التويج���ري، وهو باأن ياأخذ عنه جدي���ر وحري، ثم حتولت 

ب���ه الأح���وال، فنزل الب�ش����رة القدمية بالأه���ل واملال، واغرتب غ���ارب الرحلة، 

واكته���ل كاه���ل النقلة، اإىل الديار ال�شامية، فلقي من امل�شايخ جملة، وقراأ النحو 

وامل�شطل���ح، وغريها مم���ا �شنح، وذلك على م�شايخ اأجله���م العقاد، ل �شيما يف 

الأداء والإ�شن���اد، ث���م رج���ع اإىل منتجع اأهله، واألقى فيه ع�ش����ى ارحتاله وحله، 

وق���ام ين���رث الفوائد، ويدعو بل�شان كرم���ه اإىل املوائد، ثم رحل من ذلك املنتجع، 

لياأخذ عن الرحلة املتبع، �شيخ ال�شادة احلنابلة، وقدوة الفرقة الناجية الفا�شلة،

(حمم���د ب���ن عبداهلل بن فريوز)، فقراأ كتاب التجري���د يف الأ�شول، اجلامع بني 

احلا�شل واملح�شول، مع زيادة فوائد واجبة القبول، فلقي يف �شفرته هذه اأحمد، 

فح�ش���ل ل���ه الإكرام من ذلك الأجمد، ثم رجع اإىل م�شتوطنه، فاأقام مثابرا على 

�شننه، مكاثرا باإفادة علمه ومننه، اإىل اأن دعاه داعي الأجل، ونزل به موته وحل، 

ودفن يف تربة الزبري، م�شهودا له بال�شالح واخلري، وذلك يف الثانية ع�ش�رة بعد 

املائتني والألف من الهجرة، �شقى اهلل تعاىل ب�شاآبيب الرحمة قربه.
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وملا ذكرت من اأ�شحاب اأحمد هذه اجلملة، اأحببت اأن اأذكر ما جرى له   

من النقلة، وما وقع له مع وزير بغداد، مما حقه اأن يذكر لي�شتفاد، وينوه به يف 

كل حمف���ل ويع���اد، وتطر�ش به الطرو�ش، وتروح به النفو�ش، فقلت: ثم اإن املوىل 

اأحمد، ما زال يت�شامى اإىل املعايل وي�شعد، ويداأب يف حما�شن الأمور وين�شب، 

وي�شي���ل يف اأودية املكارم وين�ش���ب، ويو�شي برود الأف�شال، وي���ودع الأيام لأكرم 

اخلالل، يف بلده املحكمة العمارة، امل�ش�رفة ال�شدور بذي ال�شدارة، وين�ش�ر فيها 

اأو�شاف���ه املربورة، ومكارم اأياد ل تزال جمرورة، وينظم يف �شلك الزمان خرائد 

ح�شان غري حم�شورة، ويطوق احلا�شر والبادي، بجواهر الكرم املبادي، فريوي 

كل �شادي، فيطوق الأعناق، باأطواق الإرفاق، فكم اأزال من اأدواء واإمالق، باأدوية 

اإنع���ام واإنف���اق، وجلى ظل���م اإفال�ش، ببدور ب���در واأكيا�ش، وعط���ر ندوة جال�ش، 

بكلم���ات اأذكياء واأكيا�ش، واأتعب اأقالم، بتطريز برود نظام، وزين اأوراق، ب�شطور 

ك�ش���واد اأحداق، فال غ���رو اأن تفخر به الأيام، افتخار الي���د باحل�شام، وال�شماء 

بالغم���ام، والرو�ش بالكمام، والورد بالزه���ر، وال�شدف بالدرر، والوجوه بالغرر، 

والرم���ح بال�شنان، وال�شجر بالأفنان، واأيار بالأوراد، والظبا بتلع الأجياد، واملقلة 

بال�ش���واد، واحل�شن���اء باجلم���ال، والأفق باله���الل، والأغماد بالن�ش���ال، واملربع 

بالنزال، وال�شاق باخللخال، والعقد بالالآل، والنحور بالعقود، والآجام بالأ�شود، 

والرتائب بالنهود، وتن�ش�ر اأذكاره يف الأكوان، فيعطر اأرجها كل مكان.

ويف هاتيك الليايل، التي هي ببدور كرمه حوايل، غرق له مركب، بجملة   

اأموال ل حت�شب، وحني بلغه اخلرب، �شرب وما اكفهر، وتب�شم وما اأبدى ال�شجر، 

نــ�ــســـــر الــفــ�ــســل بــالــبــنــان فــاأ�ــســحــى

واأ�ــــســــاءت يف الــنــا�ــس �ــســمــ�ــس نـــداه

اأتــــعــــب الـــنـــفـــ�ـــس لبـــتـــغـــاء املـــعـــايل

اأطــــــلــــــق الـــــكـــــف بـــــالـــــنـــــوال فــفــكــت

عــــــــــطــــــــــرا مــــــــنــــــــه بـــــــــــــــرد كـــــــــــل زمـــــــــــان

فــــــــهــــــــي مـــــــــنـــــــــظـــــــــورة بــــــــكــــــــل مــــــكــــــان

فــــا�ــــســــراحــــت مــــنــــه بـــنـــيـــل الأمـــــــــاين

مــــن اأ�ـــــســـــار الـــــزمـــــان اأيــــــــدي الــــغــــواين



-106-

ب���ل زاد تب�شمه، وتعاظ���م تف�شله وتكرمه، فتزوج يف احلال بك���راً، ون�ش�ر موائد 

الك���رم ن�ش����راً، واأظهر ب�شا�شة وب�ش����راً، فراأى اأعداوؤه منه العج���ب، واأقروا بعلو 

الرتب، والف�شل ما �شهدت به الأعداء، والكرمي من اأعطى بال اإكداء، وال�شبور 

م���ن ع�ش بن���اب زمانه، ومل يبد اأثر الع����ش لإخوانه، ف���ازدادت دولته اأ�شعافا، 

و�شم���ت رتبت���ه اأو�شاطا واأ�شرافا، واعرتف له ذو الهم���م ، باأنه الإن�شان املتعايل 

عن القيم، وا�شتظل كل م�شيف، بظالل اأمواله الوريف.

ذكر علي با�سا كتخدا بغداد

وم���ن زخ���ور بحر دولته، وظهور كلمته، وعلو مكانته، اأنه ملا توجه الوزير   

املفخ���م، والأمري املعظ���م، (علي با�شا كتخدا بغ���داد)، اإىل هجر وما والها من 

الب���الد، لال�شتي�شال على ما متلكه ابن �شعود، وقتل ما �شريه اإليها من اجلنود، 

واإعادته���ا على ما ه���و املعهود، والتويل على ما فيها م���ن الق�شور، واإ�شالح ما 

عراه���ا من اخللل والق�ش���ور، وت�شديد اأركان الإ�شالم، واإراح���ه الأنام، من تلك 

البدعة الطامة، واإخماد تلك الفتنة العامة، ف�ش�رب فيها اأوتاده، ليبلغ باملحا�شرة 

م���راده، اأر�ش���ل اإىل اآل خليفة، بر�شل و�شحيفة، يروم منه���م النجدة، واملنا�شرة 

والعدة، واملعني بذلك من فوفت حمده، وحني اطلع على تلك الر�شالة، اأيقن اأنها 

مل تر�ش���ل اإل ل���ه، فقام على �شاق الجتهاد، باإجن���از ما منه الوزير اأراد، فاأر�شل 

ع�شاك���ر وهدايا، و�شحائف منطوية على و�شايا، فاأما الهدايا فاإنها يجب اأن ل 

ترد، واإن كانت لغزاراً ل تعد، قد ا�شتملت على اأنواع فاخرة، تذكر من راآها حلل 

الآخرة، وتخرب عن مكارم، مل تعب اإل اأنها خ�شارم، وحتكم له بالف�شل على من 

ناظ���ره، ف���ال غرابة اإن تعد بها الأمثال �شائ���رة، ومت�ش�ى اأذكارها على كل مقول 

دائ���رة، وتقب�ش من حرها وجوه احل�شدة فه���ي با�شرة، وترجع اأيادي املتطاولني 

ع���ن تناو�شه���ا قا�شرة، ومن جملته���ا ِركاب، كالرياح يف احلب���اب، وال�شحاب يف 

الن�شباب، حتلني بالربى، و�شبقن الربق بال�ش�رى، اإن ا�شرتين باألوف من العني، 
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فم���ا اأكوارهن اإل الذهب واللج���ني، واإن كن هدايا، فقد اأثقلت متونهن العطايا، 

ولقد اأجاد القائل، يف اأو�شاف هذه الر�شائل.

وباجلملة فهي من اأجل العطايا، واأجزل املواهب والهدايا، وقد اأ�شبحت   

تل���ك الركاب ع�ش�رين األفا، اأو تزيد عليه���ا �شعفا، ومالب�ش من احلرير الغايل، 

وعقود منظمة بالالآيل، فلما اأو�شلها الر�شل بالتمام، اإىل ح�ش�رة الوزير الهمام، 

عظم لديه قدرها، وطاف يف الآفاق ذكرها، و�شار ل يتحدث اثنان اإل بها، ول 

تدور رحى ال�شمر اإل على قطبها، حتى بلغ �شيتها امل�ش�رق واملغرب، وتدار�شها 

يف الأن���داء كل معرب، وف���اح ن�ش�رها و�شاع، و�شنف���ت باأقراطها الأ�شماع، وقام 

التف���اق والإجماع، على اأنها هدية بلقي�ش، واإن حملت على العي�ش، وح�شل لها 

ح���ال الو�شول، م���ن ذلك الوزير القبول، وبلغ الر�شل به���ا كل �شول، وملا �شمتها 

رحاب���ه، ونظرها جل�شاوؤه واأ�شحاب���ه، قال: (اأعني الوزير امل�ش���ار اإليه، املفو�ش 

زم���ام الأمر بيديه): اإن هذه لهدية عظيمة، ل تخرج اإل من يد كرمية، ول ت�شل 

يف هذه الأزمان، اإل من اأحمد لعلي و�شليمان.

ترجمة حممد بك ال�ساوي البغدادي

وكان واقف���ا بني اأيادي���ه عند ف�ش ختم هذه الر�شال���ة، ون�شج برود تلك   

املقال���ة، (حمم���د بن عبداهلل ال�شاوي)، وقد كان من ع���ذب اأف�شاله راوي، اأيها 

الوزي���ر املعظم، والهمام املطاع واملق���دم، اإن العرب على ما لها من الكرم، لتعلم 

ركـــــــاب خـــــــري  الــــــنــــــيــــــاق  تـــــلـــــك  اإن 

يــــــتــــــنــــــازعــــــن مـــــــر�ـــــــســـــــات بــــــراهــــــا

و�ـــــــــســـــــــدور مــــــــا زادهـــــــــــــــن �ـــــســـــدود

خـــافـــقـــات الــــــروؤو�ــــــس طـــبـــعـــا بــقــوم

بـــــــــــــــوجـــــــــــــــوه كــــــــــــاأنــــــــــــهــــــــــــن بـــــــــــــــدور

ـــي الـــــريـــــاح ومـــــطـــــايـــــا اأ�ــــســــبــــهــــن مـــ�ـــســــ

بــــــذمــــــيــــــل حــــــكــــــى �ـــــــســـــــاف الـــــــريـــــــاح

كـــــــــــــــالأرواح الـــــلـــــطـــــف  يف  طــــــبــــــاع  يف 

كــــغــــ�ــــســــون الــــــربــــــى لــــفــــعــــل الـــ�ـــســـمـــاح

واأيــــــــــــــــــــــــــــــاد عــــــــــــــــــــــــــّودن لـــــــانـــــــفـــــــتـــــــاح
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اأنه���ا الأنه���ار وهو اخل�ش���م، واإن الكرم قد مات فاأحي���اه، واإن ال�ش�رف وجه هو 

�شن���اه، حتى اإن النا�ش يف زمانه، يتفاخرون بلثم بنانه، والتقاط جواهر امتنانه، 

التقاطه���م الف�شاحة من بيانه، ويتباهون مب�شاهدته، ف�شال عن معا�شرته، واإنه 

الف���رد الكام���ل، والأ�شرف من عرن���ني القبائل، هو الواقف ب���ني يديه، واملمتدة 

الأحلاظ عليه، فا�شتقر عند الوزير �شدقه، بعدما اأعرب عن ف�شل اأحمد نطقه، 

وعل���م عني اليقني، اإن املوم���ى اإليه خامتة الأكرمني، وكعب���ة الراجني والآملني، 

وه���ل تخفى ال�شم�ش على الناظرين، وقال: يا حممد، قد عرفنا املق�شد، وتبني 

اأن���ه كرمي املحتد، واأنه خال�شة الزمان، و�شفوة ه���ذه الدنان، واأن اإكرامه األزم، 

م���ن اأداء الفر�ش املحتم، كيف ل والبادي بالف�شل اأكرم، ففاه حممد عند ذاك، 

وقال: جلت عطاياك، وعلت اأو�شافك ومزاياك.

اأت���رى اأنك تقابل هديته، اأو تط���اول يف الكرم راحته، كال لن ينال اأحمد   

م���ا نال���ه، ول يفا�شل اخل�شارم اأف�شاله، على اأنكم واإن قابلتم هديته يف الدنيا، 

لكان���ت ي���ده يف ذلك هي العليا، فالأقرب اأن يفو�ش زمام هذا احلال، فانظر ما 

يليق بقدرنا ل بقدره العال، فاإن قدره ل يقدر، كما اأن ف�شائله ل حت�ش�ر، قال 

الوزي���ر: ذل���ك اإليك، واأم���ره موكول عليك، قال حممد: اجع���ل اأمواله ل تع�ش�ر، 

لي�شي���ع ذل���ك يف كل حم�ش����ر، وهو ي�ش���ري يف كثري هباته، و�ش���يء نزر من وافر 

�شالت���ه، فعن���د ذلك وجهوا اإليه بالأوامر، من�ش���ورة يف م�شاهد الع�شاكر، باأن ل 

يع�شر ماله، ول ينازع مقاله، واأن ي�شهر يف الآفاق اإجالله.

ومل���ا و�شلت الأوامر لبلده املحمية، وح�شلت يف رحبته الأحمدية، وف�ش   

ختامه���ا ببن���ان الحتفال، ورن���ا اإليها نظر ت���ودد واإجالل، وقرئ���ت يف م�شهده، 

عل���ى �شراة حمتدة، اأمر على الر�شل والوا�شلني بها، الفائزين بنقلها ومن�شبها، 

فاألب�شوا اأفخر املالب�ش، وجعلوا يف اأرفع املجال�ش، املفرو�شة باأظرف الطناف�ش، 

الــقــنــا مـــن  تــ�ــســريــح  اأن  اأرى  بـــالـــيـــداإين  تـــــنـــــاو�ـــــس  ل  الــــــثــــــواقــــــب  اإن 
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واأمدوا بالن�شار، واآن�شوا باألطف الأ�شمار، واأطعموا من اأطيب املطاعم، ونظموا 

يف �شل���ك اأ�شحابه الأكارم، اإىل اأن قفل���وا عنه بالإكرام، ورحلوا عنه وهم باكون 

عل���ى ذلك املق���ام، قائلون: اإن الأيام، عقيمات مبثل ه���ذا الإمام، اآي�شون من اأن 

تنق���ل اإىل نظ���ريه الأقدام، اأو يرى حلظ نظريه من الأن���ام، اأو تدرك الهمم منه 

امل���رام، م�شحوبني من���ه ب�شبح الالآيل، اإىل اجلناب املول���وي العايل، وهدايا قل 

فيها ما �شئت ول تبايل، وحتف ت�شهد اأنه اأبو املكارم واأخو املعايل، واأنه ال�شم�ش 

و�شائ���ر الكرام الكواكب، واأن���ه البحر اإل اأنه غري نا�شب، م�شحوبة تلك التحف 

بر�شائ���ل، وكت���ب �شاهدة بف�شل املقابل، م�شفرة عن وج���وه اآداب، ومكارم دونها 

�شي���ل ال�شح���اب، واآراء هي الربق ال�شاري، وعزمات ه���ي ال�شيارة من الدراري، 

ولطافة هي ن�شائم ال�شحر، وحالوة هي ال�شقط فوق �شفاه الزهر، وظرافة هي 

الزه���ر املطل���ول، وعفافة هي ال�شب���اح امل�شلول، وميامن ه���ي احللل املو�شيات، 

وقرائن هي العرائ�ش املجليات.

ترجمة ال�سيخ �سالح بن �سيف النجدي 

ق���د و�شى برودها، ونظ���م عقودها، الأملعي اللوذع���ي، (�شالح بن �شيف   

النج���دي احلنبل���ي)، �شقى ثراه من الرحم و�شم���ي وويل، فقد كان عنده مبنزلة 

ل ينزله���ا اإل الكملة، كيف ل وقد رمقت���ه نواظر الكرم، و�شحت عليه من اأيديه 

�شاآبي���ب النعم، ورفعته عوامل احرتامه حت���ى �شار للف�شل العلم، وان�شاف اإليه 

فت�ش���در، وانت�ش���ب لأوامره ف���كان للخريات م�ش���در، وباجلملة فه���و من اأجل 

الالئذي���ن بجناب���ه، واأب���رع من�شئي���ه وكتابه، جمع م���ع العلم اأدبا واف���را، ونظما 

كالأمثال اأم�ش�ى �شائراً، وف�شال جليا كالن�ش ظاهراً، ودماثة اأخالق، وبهجة مل 

تزل ذات اإ�شراق، وبيا�ش اأعرا�ش، واإقبال على الطاعة بال اإعرا�ش، واأفعال مل 

تدن����ش باعرتا����ش، اأخذ العلم عن العلم، بعدما رح���ل اإليه من جند وبه انتظم، 

مولن���ا ابن فريوز الأفخم، ع���امل الآفاق العربية، و�شيد الطائفة احلنبلية، وعن 
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ال���زواوي واب���ن مطلق، فاأن���ار بعلومها قلبه واأ�ش���رق، و�شل�شل عنهم���ا كل مقيد 

ومطل���ق، وحرر عنهما كل بحث وحق���ق، وات�شل ن�شبه العلمي بها وحقق، اإل اأن 

اأكرث روايته، واأعظم روايته، عن ذلك العلم الأول، فقد اأبان له ما اأ�شكل، وحقق 

ل���ه املجم���ل واملف�شل، واأخذ عن غريهم من علم���اء البحرين، وجند واحلرمني، 

وق���راأ �شحي���ح البخ���اري بني يدي �شيخ���ه املقّدم، فربز يف فه���م معانيه وتقدم، 

وح�شلت له ال�شهرة يف هاتيك الأطراف، و�شلم له اأ�شداده مع العلم الإن�شاف، 

وكان م���ع ذل���ك العلم التام، ذا �شوت ي�شغ���ي ل�شماعه احلمام، وجراءة ل توجد 

يف غ���ريه من الأنام، نقلته الأقدار، عن تل���ك الديار، فاأناخ راحلة اآماله، ب�شاحة 

ك���رم اأحمد واأف�شاله، فنظر اإليه بعني عطف���ه، واأنزله يف ظالل حمايته وكهفه، 

واأذاقه برد اإكرامه، وك�شاه برود اأف�شاله واأنعامه، فوله ديوان الكتابة، والتدري�ش 

بجامع���ه واخلطاب���ة، فحكى برقة نظمه ديوان ال�شباب���ة، وبوعظه ابن نباتة ول 

غراب���ة، و�ش���ار عنده، يده وزنده، هذا وعندما قف���ل الوزير عن املحا�شرة، لقلة 

الزاد و�شعف املنا�شرة، وبلغ خربه الزبارة، وكانت لأحمد ترجع ال�شت�شارة.

الكام على بلدة جو من البحرين

اأم���ر اأهلها بالرحتال، اإىل جزيرة اأوال، حذراً من ا�شتيالء العدو عليها،   

وبل���وغ ال�ش�ر اإليه���ا، فنزل مو�شعا مو�شوما بجو، وبنى فيها منازل �شاهقات اإىل 

اجلو، وعمر منها الأرا�شي، بالطاعات واملرا�شي، واأقام فيها وهو قطب رحاها، 

وبدر �شمائها وقلب ح�شاها، يختال يف برود الكرامة، وينهى عن العوجاج وياأمر 

بال�شتقام���ة، ويداأب يف التدب���ري، وين�شب يف م�شالح التعمري، ويتاألف الن�شري، 

ويتعرف اإىل كل ماأمور واأمري، ويجهد يف التاأليف، بني القوى وال�شعيف، ويقرب 

ذوي الريا�ش���ة، وي�شطف���ي اأهل الإ�شابة يف الفرا�ش���ة، ويتلطف بذوي الن�ش�رة، 

رج���اء اأن تكون منه���م الن�ش�رة، فاأياديه واإن كان ذوارف، فهن معقل لكل خائف، 

ونوادي���ه واإن اأ�شبحت ماآلف، فهي لأطواق عوارفه �شوالف، ورحابه واإن اأم�شت 
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متف�شح���ات، فهن معاطن لذوي امل���ربات، وعزائمه واإن حاك���ت ال�شوارم، فهي 

لأفع���ال ال�ش�ر جوازم، فال ب���دع اأن اأ�شبحت منازله �شاحك���ة املبا�شم، مرفوعة 

الذرى م�شادة الدعائم.

فلق���د اأطلع فيها كواكب ال�شعود، ونظ���م فيها من املكارم قالئد وعقود،   

وحني اأمت عمارتها، وق�شد اخلا�ش والعام زيارتها، ورحل اإليها القا�شي والداين، 

ومتن���ى روؤيتها املطلق والعاين، ن���زغ بني حكامها ال�شيطان، وبني �شلطان عمان، 

ف�شري اإليهم اجلنود واملراكب، وا�شتوىل على الكاهل والغارب، من دون اأن يكون 

له مطاعن وم�شارب، و�شري حكامها من جملة الرعايا، وما كانت منه اإل اإحدى 

الباليا، فالتجاأوا بعد ذلك اإىل ابن �شعود، فاأمدهم بقبائل وجنود، فركبوا اإليها 

بعد ان�ش�راف العماين اإىل اأقطاره.

الكام على مدينة الب�سرة

وو�شول���ه اإىل ق���رارة �شلطان���ه وقراره، وارحتال جن���اب مولنا املرتجم،   

اإىل الب�ش����رة كما �شيعلم، وا�شتولوا على اأوال، بعد قتل كثري من الرجال، ونهب 

ج���م من املال، وملّكوا ابن �شعود زمامها، وحكم���وه عليهم بعدما كانوا حكامها، 

ولع���ل التجاءهم اإىل ابن �شع���ود بال�شبب، يف انتقال �شم�ش الف�شل وكنز الأدب، 

ع���ن اأوال اإىل الب�ش����رة، الغنية ع���ن ال�شبط بال�شهرة، البل���دة التي عن ف�شلها 

ل�شان احل�ش�ر يقف، ويعجز عن تعداد اأو�شافها املاهر حني ي�شف، ويتباهى يف 

نزوله���ا الأ�شراف، ويتزاحم عندها امللوك بالأكتاف، ويرب احلالف باأنه لي�ش لها 

م���ن نظري، وتود ال�شم�ش اأن تنزله���ا بدل البدر املنري. فحط فيها رحله، وب�شط 

الــنــدى ذا  اأحــمــد  بـــاأن  اأوال  حلفت 

و�ـــــســـــاأى املـــهـــلـــب يف اإ�ــــســــابــــة راأيــــــه

و�ــســاأى ابــن قي�س اأحــنــفــًا يف حلمه

�ـــســـبـــق الـــــرامـــــكـــــة الـــــــكـــــــرام مـــكـــارمـــا

و�ـــــســـــاأى ابــــــن ثــعــلــبــة الأغــــــــر وحـــامتـــا

ومــــــزاحــــــمــــــا عــــــــــــزه  يف  ومــــــهــــــلــــــهــــــًا 
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يف �شكانها ف�شله، حني تلقوه من بعيد، وجعلوا يوم قدومه يوم عيد، وا�شتن�شقوا 

ملا واجهوه اأخالقه.

ذكر نزول ال�سيخ اأحمد بن رزق الب�سرة 

ا�شت�شبحوا بهجته واإ�شراقه، وا�شتغنوا عن امل�شابيح منه بالطالقة، وملا   

بل���غ وايل بغداد، و�شول���ه بال�شالمة اإىل هذه البالد، وجه اإلي���ه باأوامر �شريفة، 

ومالب����ش فاخ���رة ظريفة، باأن ين���زل من الب�ش�رة ما يخت���ار، واأن يعامل كامللوك 

ل التج���ار، فانتج���ع من تلك البلدة منتجع���ا، راأى اأن ينزله وحده، وذلك يف عام 

خم�شة ع�ش�ر بعد املائتني والألف من الهجرة، فاأفا�ش على �شكانه، موائد كرمه 

واإح�شانه، واأخذ يف اإقامته ببنيانه، وت�شييد قواعده واأركانه، و�شنع فيها الآطام 

املحكم���ة، واأعلى فيه ال�ش�رف وقومه، وعمر فيه م�شجده، واأكرم ركعه و�شجده، 

ف�شار كعبة يق�شد من الآفاق، وتنثال اإليه الرفاق، للعبادة والرتزاق.

وباجلمل���ة فبلدته التي اأحكمه���ا، يجب على كل فا�شل اأن يعظمها، فاإنه   

زينه���ا بق�ش���ور، هي بروج للبدور، واأفالك �شمو�شه���ا احلور، ونرث فيها على من 

جال�ش���ه، اأو �شامره واآن�ش���ه، الدر املنظم، وقم�شهم بالعط���ا وعمم، واأعلى منها 

املجال����ش، وعظ���م فيها املجال�ش، ون���ادى منادي اأياديه، هل���م اإىل رو�ش ماآديه، 

وعكف على بابه النا�ش، ومنا فرع الغنى كما وىل به الإفال�ش، وجليت له اأعناق 

املذاك���ي، فحاكاه اخل�شم ف���رد عنه وهو باكي، وزفت له الكواعب من خدورها، 

وخطبت���ه املعايل بعد بذله ملهورها، واأطاعته الع���وايل والظبا، وخدمته الأقيال 

قب���ل حل متائم الظب���ى، ورنح تلك البلدة الطرب، ف���كادت تطري من الفرح ول 

عجب، اإل اأن حمتم القدر، جعل ا�شمها مما ي�شتاأم به الب�ش�ر، فنزلها حذاراً من 

يـــــا لـــــه مـــ�ـــســـجـــدا مـــــنـــــريًا مــ�ــســيــئــا

قـــــــــد بــــــــنــــــــاه تــــــقــــــربــــــا ثـــــــــم نـــــــــادى

مـــــ�ـــــســـــلِّ وفـــــــــيـــــــــه  اإل  تــــــــــــــــــراه  لـــــــــــن 

يــــا اأهــــيــــل الـــ�ـــســـاح هــــل مــــن يــ�ــســلــي
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الط���رية، واعتم���اداً على اأن لي�ش اإل ما قدره، واأل مينع احلذر وقوع ما علم، يف 

الأزل اأن���ه ي�شلم، ف�شيدها بال�شور، واأيدها باخلمي�ش املن�شور، وك�ش�ر �شوكة من 

عاداه، ونطق ل�شان حالها وفاه.

ف���ال غ���رو اأن ا�شتعبد كل ح���ر، بتطويق الن�شار والدر، ولق���د األقى اإليه   

ذوي ال�شدارة، زمام التدبري والإمارة، واأجمعوا على ما اأراده، وعرفوا له املقدار 

وال�شيادة، وبالغ���وا يف امتداحه، وانقادوا ل�شحائفه و�شفاحه، واعتقدوا النجح 

يف اإ�ش���داره واإيراده، وتيقن���وا اأن اليمن يف مراده، ورفعوه مل���ا �شربوه، وارتفعوا 

ح���ني �شدروه، وخدموه بالأنف�ش والأولد، وفدوه بالأرواح والأحفاد، واأن�شد فيه 

�شاعرهم واأجاد.

اأفا����ش عل���ى الأيام، مالب����ش الإك���رام، فابت�شمت ثغوره���ا، وان�ش�رحت   

�شدورها، واأ�شرقت نحورها، وفاخرت اأزمانه الأزمان، وبلده �شائر البلدان.

يل الف�سل يف الدنيا على كل بلدة

واأقـــ�ـــســـــــر قــ�ــســـــر يف لــيــ�ــس يــطــولــه

قـــال احلــوا�ــســد مــا راأيــنــا يف الــنــدى

ابــن يحيى جعفر للف�سل  كــان  اإن 

زعـــــم املــــلــــوك بـــــــاأن يـــنـــالـــوا جمـــده

واحـــــد عــــــاه  يـــ�ـــســـمـــو  اأن  هـــيـــهـــات 

اأكـــــ�ـــــســـــب املـــــجـــــد والـــــثـــــنـــــاء بــــــــادًا

كـــــــــل جمـــــــــد فـــــــــاإنـــــــــه مــــــنــــــه يـــــبـــــدو

فــــ�ــــســــلــــتــــه الأنــــــــــــــــام فـــــــــوق بـــنـــيـــهـــا

ـــــاأى الأقـــــــ فــــــاق كـــــيـــــوان رفـــــعـــــًه و�ـــــس

فــــهــــو ل �ــــســــك لــــلــــعــــا مـــقـــلـــتـــاهـــا

وبـــــغـــــدان الـــــعـــــمـــــاد  ذات  اأنــــــهــــــا  ولــــــــو 

خـــورنـــق نــعــمــان ول الــقــ�ــســـــر غــمــدان

الأول الــــــزمــــــان  يف  كــــاأحــــمــــد  اأبــــــــــــدًا 

جــــــدول يف  ـــر  يـــنـــحـــ�ـــســــ مل  فـــــنـــــوالـــــه 

ـــــول الأعــــــــزل لـــــو كـــــــان ميـــكـــنـــهـــم و�ـــــس

اأبــــــــــــــــدًا عــــِلــــي ولــــــــــو انــــــــــه يف جمــــــــــده 

حـــــــــل فـــــيـــــهـــــا ومــــــــــــا لـــــــــه مـــــــــن نـــظـــري

الـــــــديـــــــجـــــــور يف  الــــــــــــبــــــــــــدور  كـــــــــبـــــــــدر 

فـــــلـــــذا كــــــــان فــــــــوق اأعــــــلــــــى الــــ�ــــســــدور

الــــثــــغــــور ابـــــتـــــ�ـــــســـــام  ويف  نـــــــــزل  ـــــــمــــــار 

ونـــــــــــــــــــداه مــــــــــن عـــــيـــــنـــــهـــــا كــــالــــنــــظــــري
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ومل���ا اأكمل تاأطيد تلك البلدة، اأجرى فيها على �شكانها رفده، واأعز منها   

التلع���ة والوهدة، وحماها بال�شم�شامة وال�شع���دة، وعمرها اأمت عمارة، ورفعها 

حت���ى ح�شدتها ال�شيارة، وح�ش���ل لها من ال�شتهار، ما لل�شم�ش يف رابعة النهار، 

وتناقل���ت اأخباره���ا الركبان، و�ش���رب بها املث���ل كل اإن�شان، وقي���ل فيما لها من 

البني���ان، م���ا للخورنق اأن يطاوله���ا ول غمدان، فحق ملن نظ���ر عمارتها، وتاأمل 

ح�شنها ون�شارتها، اأن يفاخر بها بغداد، واإرم ذات العماد، واأن ين�شد فيها، على 

رغم معاديها.

ا�شتك���ت اإلي���ه باكية ب���ني يديه، وقالت وه���ي راجفة علي���ه، اأيها الهمام   

امل�ش���در، والأمري على كل موؤمر، واملفخم عل���ى كل موقر، علت كلمتك، و�شمت 

همتك، اإن الأبنية واإن علت، والأفنية واإن زهت وحلت، ل تروي الناظر، اأو ت�ش�ر 

اخلاط���ر، اإل بامل�شام���ر، الناظم الناثر، يلقح الأذه���ان، ويق�ش�ر الأزمان، ويزيح 

اله���م، ويري���ح اأخا الغم، وين�ش����ر مطارف الآداب، ويعط���ر باحلكايات الرحاب، 

ويط���رب بالنغمات الأ�شح���اب، بطبع كن�شي���م ال�شحر، و�شب���اح كالقمر، وخلق 

كالرو�ش ذي الزهر، فاأجابها، بعدما علم �شوابها، وقال: اأيتها الأبنية، والأفنية 

املعتلي���ة، ق���د اأ�شمعت من كانت له اأذن���ان، ونبهت منه اإن�شان���ا غري و�شنان، قد 

اتخذن���ا في���ك �شمارا، اإن �شئت �شمو�ش���ا اأو اأقمارا، من كل م���ا غني باأدبه، عن 

وفره ون�شبه، وكل مولع باإن�شاده، ولع احلمام باإغراده، كل ذي طبع اأريحي، وخلق 

عط���ر اأفيح���ي، يتناثر من فيه ال�شم���ر، تناثر ال�شقيط من �شف���اه الزهر، ي�شمو 

بالآداب، ذو ال�شالف باحلباب.

هــــــــذه اجلـــــنـــــة الـــــتـــــي حــــــــار فــيــهــا

اإحــكــام مبنيها الــنــاظــرون  راأى  هــل 

راأوه اإذ  اأعــــــــــــــــــــــــداوؤه  عــــظــــمــــتــــه 

اإن حــمــتــه بــيــ�ــس الـــظـــبـــاة فــكــم كا

كـــــــــــل طــــــــــــــرف وحــــــــــــــــــار كـــــــــــل بــــ�ــــســــري

الــــقــــ�ــــســــور مــــثــــلــــهــــا يف  كــــــــــان  وهــــــــــل 

�ــــســــاعــــد اجلــــــــد �ــــســــامــــيــــًا بـــالـــظـــهـــور

ن حـــمـــى بـــالـــ�ـــســـفـــاح بـــيـــ�ـــس اخلـــــدور
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ترجمة ال�سيخ حممد بن �سلوم

كالفا�شل احلي�ش���وب، الكائن من الأفا�شل كاليع�شوب، (حممد بن علي   

ب���ن �شلوم)، امل�شهور يف غزارة العلوم، فاإن���ا قد اتخذناه لنا �شمرياً، وجعلناه من 

مقل���ة اإكرامنا نظريا، ملا مل جند ل���ه يف الف�شل نظريا، حافظاً لأ�شرارنا، واقفا 

عل���ى وفق اختيارنا، مثاب���را على الآداب، مثابرته على حقوق الأ�شحاب، عارفا 

بدقائق احل�شاب، معرفته ب�شقائق الأن�شاب.

اأبرزت���ه الق���درة، كما اأبرزت من ال�شدفة ال���درة، من جند عندما وجبت   

علي���ه الهج���رة، فرحل اإىل هجر البحري���ن، بالتقى والعف���اف والزين، فورد من 

عيونه���ا اأعذب عني، اأعني ع���ني عيون املعارف، ومنب���ع الإف�شالت والعوارف،

(حمم���د بن عب���داهلل بن ف���ريوز)، فاأخذ عن���ه يف احل�شاب، وح���رر عنه الفقه 

والآداب، فروى من عني حتقيقه، ومتيز على الأقران بتدقيقه، واهتدى بوا�شح 

طريق���ه، واأحبه حتى �شاره ك�شقيقه، وروى عنه كل �شحيح وح�شن، واأر�شل عنه 

كل نوال ومن، وان�شاف اإليه فك�شب ال�شدارة، واعتمد عليه فيما انتقاه واختاره، 

ف�ش���ار عم���دة يف نظرائه، وقدوة يقتب�ش ال�شواب من اآرائه، باجلملة فقد تاأدب 

ب���ه اأدب���ا، تباع يف حت�شيله اأيام ال�شبا، وترنو اإلي���ه بالأحداق اأفنان الربا، وداأب 

يف اقتنا����ش م���ا ند، و�شل���ك للعلوم كل يف���اع وخد، واقتطف م���ن ريا�شه اأزهى 

ورد، وم���د اإليها الباع، فبل���غ الكف والذراع، واأدرك الدقائ���ق احل�شابية، ودعي 

م���ن عل���م الفرائ�ش ع�شيه، فلب���اه وملكه ظاهره وخفيه، حت���ى �شار فيه العلم، 

ودع���ي يف بح���اره البحر اخل�ش���م، واأر�شلت اإليه العوي�ش���ات فحلها، والأحاجي 

فاأزاح م�شكلها، وك�شف عن وجوهها اللثام، حتى نظرت كالبدر ليلة التمام، األف 

كـــــــــل مـــــــــا يـــــــ�ـــــــســـــــاأل عــــــنــــــه عـــــنـــــده

ــــــــاأيل اأقــــــــرانــــــــه هــــــل وجــــــــدوا وا�ــــــــس

وارد كـــــــــم  زاخـــــــــــــــر  عــــــلــــــم  بــــــحــــــر 

خــــــــر مــــــنــــــه فـــــــــــــاإن �ـــــســـــئـــــت ا�ـــــــســـــــاأيل

ويل ــــــي  املــــــا�ــــــس الــــــــزمــــــــن  يف  مـــــثـــــلـــــه 

جــــــــــعــــــــــفــــــــــرًا مــــــــنــــــــه وملــــــــــــــــا يـــــــ�ـــــــســـــــاأل
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موؤلفات تعقد عليها اخلنا�شر، وحتدق بها النواظر، من كل مناظر، فلو قابلتها 

الأ�شباه مل تكن لها نظائر، لغرو اأن �شارت لعني املعادي اأرقا، ويف حلق املبادي 

�شرق���ا، ق���د اأخذت عنه طرفا من عل���م الفرائ�ش، والفلك ف���كان كاألف رائ�ش، 

وعا�شرته يف مدة اأعوام، فما اأغ�شبني يوما من الأيام، على اأن الف�شل منه علّي، 

والعلم منه اأبدا يجري اإيل، اإن يكن اأحمد قد اأهله ، ملفاكهته وبجله، فقد وافق 

�شن طبقه، و�شقط احلرب على الثقة.

�شدر يف كل جمل�ش، وبدر يف عني من اإليه يجل�ش، النجابة عليه لئحة،   

والنباه���ة م���ن حركات���ه رائحة، ق���د اأخذ من كل ف���ن جملة �شاحلة، م���ع اأنه ل 

ي���زال للخمول مظهراً، وبدث���ار التجاهد متدثرا، ولكن اإذا نط���ق، اأ�شكت �شائر 

الفرق، واإذا كتب، انقاد له الأدب، ولبته املعاين من كثب، واإذا قرر يف الأ�شول، 

اأو�ش���ح منهاج الو�شول، اإىل احلا�شل واملح�ش���ول، وباجلملة فهو ريحانة اأوانه، 

وجمان���ة الف�شل يف اأقرانه، وغاية كمال، واآية اأف�شال، ومنتهى الإرادات، ومقنع 

الإف���ادات، واإقناع طالب، وغنية اأ�شحاب، ورعاية اآداب، وجامع �شرف، وحاوي 

طرف، ورو�شة ن�شار، زهرها القول املختار، ولد عام املائة وال�شتني، والألف من 

هج���رة اأف�شل املر�شلني، وها هو يف �شربال احلياة رافال، وبغرر الأو�شاف وهلل 

احلمد كامال.

نـــــدميـــــًا راآه  اأحـــــــمـــــــد  يـــــكـــــن  اإن 

�ــــســــفــــريًا املـــــــلـــــــوك  اإىل  راآه  اأو 

الـــــــبـــــــدر يف عـــــــــاه ولــــكــــن ـــــبـــــه  اأ�ـــــس

كــــــــــم نـــــــظـــــــري وجــــــــــدتــــــــــه لأريـــــــــــــب

هــــــل راأيـــــــتـــــــم نـــــظـــــريه يف املــــعــــايل

اأر�ــــــســــــعــــــتــــــه مــــــــن املــــــــعــــــــايل ثـــــدي

بـــنـــيـــهـــا الــــفــــ�ــــســــل خـــــــري  فـــــهـــــو يف 

الــــــنــــــدمــــــاء مـــــقـــــلـــــة  �ــــــســــــك  فــــــهــــــو ل 

الــــ�ــــســــفــــراء قـــــــــــدوة  الــــــعــــــن  فـــــهـــــو يف 

مــــــــا لــــــــه مـــــطـــــلـــــع �ـــــــســـــــوى الــــعــــلــــيــــاء

ولــــ�ــــســــيــــخــــي مــــــا خــــلــــت مــــــن نــــظــــراء

الــــــذكــــــاء بــــــفــــــرط  لـــــــه  �ــــســــبــــيــــهــــًا  اأو 

ــــــائــــــر الأبـــــــــنـــــــــاء مـــــنـــــعـــــتـــــهـــــا عـــــــــن �ــــــس

فــــــا�ــــــســــــاألــــــوا عـــــنـــــه اأجنـــــــــــم اجلـــــــــــوزاء
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ترجمة عبداملح�سن بن م�سلم

وا�شتتب���ع ذكر هذا الإمام، ذك���ر بع�ش الظرفاء الكرام، (عبداملح�شن بن   

ل���م)، بفت���ح الالم كمعظم، وهو اإن كان عامي���ا، اأراد ب�شحبة اأحمد حريا، ذو  ُم�شَّ

نك���ت غريبة، وحكاي���ات م�شحكة عجيبة، ي���كاد يوؤلف بني امل���اء والنار، ويراأب 

�شدع الزجاج بعد النك�شار، هاجر من جند بعدما خط عذاره، وقبل اأن يلوح يف 

م�شودة نهاره، فاأولع ب�شحبة الكرماء، واجلهابذة العلماء، ليك�شب اإما درهما، اأو 

ن�شائح وحكماً، واأجل من �شاحبه، واأجلته منه امل�شاحبة، اأحمد املطرز له هذا 

الكت���اب، املفوفة من مدحه برود هذا اخلطاب، فكان معه يكرث الدعابة، مع ما 

ه���و علي���ه من املهابة، والأنفة التي ل توجد اإل يف اأ�شد الغابة، ويف�شي له بع�ش 

اأ�شرار، يخاف عليها من الإظهار، وباجلملة فهو يف العوام عجيب، ويف �شناعة 

التاأليف بني املتهاجرين غريب، فاإنه ل يزال ي�شدي وينري، يف اإ�شالح ذات البني 

وي�ش���ري، فرتاه يفتل يف الذروة والغارب، من املحارب، حتى يعود م�شاحب، وها 

هو يف قيد حياته، ل عدمنا غرائب نكاته، وظرائف م�شحكاته.

ترجمة �سليمان بن حمد

ومم���ن اتخذه وكيال يف ماله، معظم���ا باإ�شافته اإىل كماله، (�شليمان بن   

حمد)، بفتحتني كعمد، فاإنه عنده كاإن�شان مقلته، اأو كالبيا�ش من غرته، اأو الدر 

من حمارته.

ذو ف�شائل ومنا�شب، ت�شمو على ال�شيارة من الكواكب، ومراتب ومناقب،   

يتزاح���م عندها باملناكب، ومواهب وم���كارم، ت�شتقل عندها اخل�شارم، وتتفاخر 

بتناولها الأكف واملعا�شم.

املـــحـــيـــا مـــــنـــــه  وراق  طــــبــــعــــا  رّق 

اأخـــــرجـــــتـــــه عــــلــــى يــــديــــهــــا املــــعــــايل

فـــهـــو كـــالـــرو�ـــس يف الـــ�ـــســـبـــاح الــبــهــيــج

فــــتــــ�ــــســــامــــى لـــــهـــــا عـــــلـــــى الـــــتـــــدريـــــج
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كي���ف ل وق���د كان عن���د ذلك العلي الق���در، مبنزلة القلب م���ن ال�شدر،   

وال���روح م���ن الب���دن، والطالقة من الوج���ه احل�شن، فهو ح���ري اأن يعطر بذكره 

الن���دي، ويتفاخ���ر مب�شامرت���ه القطب واجل���دي الن�شبي، وينث���ال لندوته اململق 

والغني، ويرتفع مب�شاحبته املخفو�ش والدين.

غ���ري اأن هذه اخلالل البارزة في���ه، والفائقة بها معا�شريه، اإمنا هي من   

خالل موليه.

الندى تبتغي  كــرمي متى ما جئته 

ومـــــنـــــزلـــــه رحــــــبــــــًا وروؤيــــــــتــــــــه �ــســفــا

ومـــنـــطـــقـــه اأريــــــــــا ومــــفــــرقــــه هــــدى

اأيــا طالبًا منه اجلــدى وهــو مع�سـر

الب�سـر لئحا األ�ست ترى يف وجهه 

مامة وابـــن  اأحنفا  فيه حلما  تــرى 

كــــلــــمــــا رمـــــــــت مـــــــن مــــــــزايــــــــاه عـــــــدًا

بـــحـــرًا كـــــان  اأن  الـــثـــنـــاء  فـــقـــ�ـــســـارى 

وحـــ�ـــســـامـــًا عـــلـــى الـــنـــوائـــب يــ�ــســطــو

الــ�ــســيـــ اأبــ�ــســـــر  اإن  اأغـــــر  �ــســبــاح  ذا 

وفـــــنـــــاء يـــخـــ�ـــســـر مـــــن �ـــســـيـــب كــفــيـــ

اأكــــ�ــــســــب الـــبـــ�ـــســـــــرة الــــبــــهــــاء كـــبـــريًا

اإمنــــــــــــا اأحــــــــمــــــــد �ـــــســـــحـــــاب عــــطــــاء

ـــر الــــــــــدر اأحــــــمــــــد يف يـــديـــه يـــنـــ�ـــســــ

اأملــــــــــعــــــــــي مــــــــــن الـــــــنـــــــجـــــــابـــــــة فــــيــــه

جتــــــد وجـــــهـــــه بـــــــــــدرًا وراحــــــتــــــه بـــحـــرا

ــــبــــًا وهـــــمـــــتـــــه دهـــــــرا وعــــــزمــــــتــــــه عــــ�ــــس

ورتـــــبـــــتـــــه قـــعـــ�ـــســـا ورحـــــبـــــتـــــه خـــ�ـــســـرا

اأمـــنـــت فـــا تــخــ�ــســى الـــكـــاآبـــة والــعــ�ــســـــرا

وتـــــنـــــظـــــر كــــفــــيــــه وقــــــــــد جــــــرتــــــا تـــــرا

عـــمـــرا بـــــه  تـــلـــقـــى  الآراء  ويف  نــــــــوال 

تــــــعــــــّدا لـــــــــن  اإنـــــــــهـــــــــا  كـــــــــف  قــــــيــــــل يل 

كـــــلـــــمـــــا ظـــــــــن جــــــــــــــزره جـــــــا�ـــــــس مـــــــــّدا

وقـــــــــــدا قــــــطــــــعــــــا  يــــــــكــــــــل  األ  غـــــــــــري 

وردا يــــظــــهــــرن  الـــــريـــــا�ـــــس  اأراك  ـــــف  ـ

ــــــه ويــــــبــــــدي لــــلــــوفــــد حـــ�ـــســـنـــا ورفــــــــدا ـ

جنـــــدا املــــــفــــــاخــــــر  اأوىل  و�ـــــــســـــــغـــــــريًا 

و�ـــــــســـــــلـــــــيـــــــمـــــــان مــــــــنــــــــه كــــــــاملــــــــيــــــــزاب

فــــيــــحــــلــــي بــــــهــــــا اأكــــــــــــــف الــــ�ــــســــحــــاب

بــهــجــة الــــرو�ــــس وانــ�ــســبــاب الــ�ــســحــاب
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قد ولد عام اإحدى و�شبعني، بعد املائة والألف من هجرة �شيد املر�شلني،   

وخامت الكرام النبيني.

ترجمة حممد بن �سيف النجدي

وم���ن اأ�شحاب���ه املالزم���ني لباب���ه، الفائزي���ن بلبابه، (حممد ب���ن �شيف   

النج���دي الب�ش����ري)، ذو الطب���اع التي ه���ي ال�شمول اإذا ت�ش����ري، ولد يف جند، 

ف���رتدى ب���رداء املجد، ورحل مع اأبيه اإىل هجر، وقراأ القراآن اأيام ال�شغر، و�شغل 

ب���ه اآناء الليل والنهار، وعمل ب���ه رجاء الفوز يف دار القرار، وعادت عليه بركته، 

ومت���ت ب���ه خريات���ه ونعمته، وا�شتح���ق بربكت���ه م�شاحبة الأخي���ار، وتقدميه يف 

الإي���راد والإ�شدار، والإ�شارة اإليه باأنامل الإكرام، واإجال�شه على فر�ش الإجالل 

والإعظام، وانتظامه يف �شلك الأفا�شل الأعالم، وارتقى به اأعلى مرتقى، واأحلق 

بربكت���ه بن�ش���ب من التقى، ولعل ال�شبب يف حمبة اأحم���د اإياه، ما يراه من اإنابته 

وتق���واه، و�شدق معاملت���ه ووفاه، وح�ش���ن طويته و�شفاه، و�شح���ة عقود وداده، 

وطه���ارة باطنه وف���وؤاده، مل يزل على اأقوم �شرية، واأ�شف���ى نية و�شريرة، وا�شال 

لالأرحام، عارفا باحلالل واحلرام، بعيداً عن العقود الفا�شدة، قريبا اإىل كل خلة 

ماجدة، كرمي الطبع، رحيب الربع، ل مينع من اجتداه، واإن كان من اأعداه، وما 

ذكرت فيه، فمن بع�ش خالل اأبيه.

وه���و اإن كان اب���ن �شيف، فاإنه يف الهيجاء اأبوه، واإن كان يف الالأواء خادم   

ال�شيف، فهو موله على من يجفوه.

فــيــه حــادث الــنــدى  اأن  فــا حت�سبا 

فـــمـــن قـــبـــلـــه اأعـــــطـــــى اأبـــــــــوه نـــوالـــه

لقــــاه الــ�ــســيــف  راأى  اإذا  حـــامتـــي 

املـــحـــيـــا واأمــــــــــــا  احلـــــيـــــا  راق  فــــيــــه 

ولـــــــــكـــــــــنـــــــــه فـــــــــيـــــــــه قـــــــــــــــــدمي وتـــــــــالـــــــــد

اأيــــــبــــــخــــــل جنــــــــل قــــبــــلــــه جــــــــــاد والــــــــد

بــــــــــــوجــــــــــــه مــــــــــــــن املــــــــــــــــكــــــــــــــــارم طـــــلـــــق

بــــرق اأتــــــــى وجـــــــه  اإن  لـــلـــ�ـــســـيـــف  فــــهــــو 
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واأما مفاكهته، ومعا�شرته ومداعبته، فاألطف من هبوب الرياح، واأرق من   

ال�شقيط على �شفاه الأقداح.

ولد يف عام مائة وخم�ش و�شبعني، بعد الألف من هجرة اأف�شل املر�شلني،   

وها هو يف قيد احلياة، وفقه اهلل ملا ير�شاه.

ترجمة احلاج يو�سف بن زهري  

ومن جمال�شيه الأفا�ش���ل، وموافقيه الأماثل، (احلاج يو�شف بن زهري)،   

املجب���ول على فعل اخلري، ال�شائر يف اأوقاته اأح�شن ال�شري، ولد يف بلده املنتمية 

للزبري، فا�شتغل بالتجارة، واأعمل فيها جلينه ون�شاره، من قبل اأن يخ�شر عذاره، 

فارتف���ع يف اخل���ريات مناره، وانتفع بالرثوة ونفع، ولكن���ه اإن جمع ما جمع، فما 

جاءه �شائال ومنع، وما عامل اإل و�شلك الورع، مل يزل ذا عطاء جم، وعمل �شالح 

ما نواه اإل ومت.

كم عا�ش ب�شببه من اأرملة، واأثقل بنعمه منت يعمله.  

فـــــــــــــــيـــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــرمي

زمـــــــــــــــــــــان يف  تـــــــــــــــــــــاأتـــــــــــــــــــــه  مل 

قـــــد قــــيــــل يل ملـــــا عـــنـــيـــت مبـــدحـــه

قــــالــــوا طـــبـــاعـــا قـــلـــت رو�ـــــــس زاهــــر

بـــدا اإذا  الـــ�ـــســـبـــاح  قـــلـــت  وطــــاقــــة 

و�ـــســـيـــادة قـــلـــت ابـــــن قــيــ�ــس اأحـــنـــف

يـــغـــنـــي اجلـــلـــيـــ�ـــس بــنــطــقــه وبــكــفــه

اإن يــفــتــخــر مــلــك بــ�ــســمــر عــوا�ــســل

يـــــــــــــعـــــــــــــتـــــــــــــاد نـــــــــــــفـــــــــــــع الــــــــــــــــرايــــــــــــــــا

الـــــــــعـــــــــطـــــــــايـــــــــا وتـــــــــــعـــــــــــطـــــــــــى  اإل 

�ـــســـفـــه �ــــســــمــــاحــــًا قــــلــــت بــــحــــر زاخــــــر

ولـــــطـــــافـــــة قــــلــــت الـــنـــ�ـــســـيـــم الــــعــــاطــــر

و�ــــســــجــــاعــــة قــــلــــت الــــهــــزبــــر الـــهـــا�ـــســـر

وعــــــزائــــــمــــــًا قــــلــــت احلـــــ�ـــــســـــام الــــبــــاتــــر

بــــالأفــــ�ــــســــال جـــــــاد  اأو  حــــكــــى  مـــهـــمـــا 

فـــــــفـــــــخـــــــاره بــــــ�ــــــســــــوالــــــح الأعـــــــــمـــــــــال
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ومل���ا ورد اأحمد اإىل الب�ش�رة، ووقعت منه عليه نظرة، اتخذه ملقلته قرة،   

وجلبه���ة جمل�ش���ه غرة، ول�شدفة اأن�شه درة، و�شار اأع���ز ندمائه، واأجل اأ�شحابه 

ورفقائ���ه، يحل���ه من جمل�شه ال�ش���در، ويرفعه على كل ذي ج���اه وقدر، ويفاخر 

م���ن فاخره، مبزاياه الكاملة العاطرة، ويطلعه عل���ى اأ�شراره، وي�شاوره يف اإيراده 

واإ�ش���داره، حت���ى اإنه ل يح�ش���ن اأن�شه، وتن�ش����رح نف�ش���ه، اإل اإذا جاذبه اأطراف 

ال���كالم، وداعب���ه مداعبة الطل للب�ش���ام، وعاطاه اأق���داح امل�شامرة، حتت ظالل 

املحا�ش���رة، وباجلملة فف�شل يو�شف بن يحي���ى، يحيا به الف�شل، وجعفر يحيا، 

ولقد اأجاد القول فيه، من قال بفيه.

فيا لها من منازل، �شمو�شها غري اأوافل، وهلل من م�شارح، مل تزل لأحلاظ   

ال�ش�رف مطامح، جمملة �شدورها بكل �شدر، �شاحكة وجوهها بكل ثغر.

كي���ف ل يهز اأعطافها الطرب، وقد طلع���ت يف اأرجائها �شمو�ش القرب،   

وحج اإليها م�شنتو العجم والعرب، وامتدح عامرها بالق�شائد، وحربت فيه برود 

املحامد، فها هو فيها يف غاية، من الفرح ونهاية.

لـــــه هـــمـــة تـــ�ـــســـمـــو الـــــريـــــا و�ـــــســـــوؤدد

ـــبـــحـــن بـــهـــجـــة نـــاظـــر مــــنــــازلــــه اأ�ـــس

تــــــوؤوب اإلـــيـــهـــا الــــوافــــدون رجـــــاء اأن

فــا عــيــب فيها غــري فــيــح جمال�س

وجوهها تــكــاد  �سيفًا  اأبــ�ــســـــرت  اإذا 

مـــنـــازل تــزهــيــهــا �ــســمــو�ــس فــوا�ــســل

التيه عطفها يــدرك  اأن  فا عجب 

كــرميــهــا اأن  غــــري  فــيــهــا  عـــيـــب  ول 

يــ�ــســامــي عـــاه الــنــ�ــســـــر اأو هــامــة الــبــدر

فــقــر مـــــطـــــرود ومـــــوئـــــل ذي  ومــــعــــقــــل 

جتـــــودهـــــم مــــنــــه الـــ�ـــســـحـــائـــب بـــالـــتـــر

الـــر عـــلـــى  زادت  بــــالــــر  قــ�ــســتــهــا  اإذا 

ــر ـــ تـــهـــلـــل مـــــن بـــعـــد عـــلـــيـــه مـــــن الــبــ�ــس

لـــــك اهلل لـــيـــ�ـــســـت مـــــذ تــــبــــدت اأوافـــــــا

فـــتـــ�ـــســـبـــح يف ذيـــــــل الــــفــــخــــار روافـــــــا

النوافا �ــســاب يعطي  �ــســّب حتى  لــدن 
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ترجمة ال�سيخ اإبراهيم بن جديد

ومم���ن ارت�شاه اأحمد لل�شحبة، وا�شطفاه باملحب���ة والقربة، واتخذه يف   

اأيام���ه �شفي���اً، وراآه بعني اعتقاده وليا، (اإبراهيم بن جدي���د)، الكائن من �شالفة 

زمان���ه العقد الفريد، رحل اإىل ال�شام، فلق���ي اأجلة اأعالم، وح�شل علوما جمة، 

وفوائ���د مهم���ة، فانثنى بعد طول الإقامة، منها اإىل بل���ده بال�شالمة، واجتاز يف 

طريقه بغداد، ثم رحل اإىل هجر، واأخذ عن عاملها و�شدر، اأعني به نادرة الدهر، 

وح�شنة الأوان والع�ش�ر، (حممد بن عبداهلل بن فريوز)، ونزل بعد مرجعه بلدة 

الزب���ري، فق�ش�ى بها ون�ش�ر فيها كل خري، ودر�ش يف جامعها، حتى دعي ريحانة 

جمامعه���ا، واعتقد فيه اخلا�ش والعام، وح�شل له من امللوك الإكرام التام، وما 

ذاك اإل لزهده، و�شحة دينه وعقده، يالزم �شحبة الفقراء، وينهى عن الأمراء، 

اإل اإذا اأم���ر ج���رى، ويت�ش���دق على ال�شعاف، ويكرم الأ�شي���اف، مع ما هو عليه 

م���ن العف���اف، والديانة والإن�ش���اف، يتعفف عن اأموال اللئ���ام، ول يتكلف لأحد 

بالإكرام. 

وباجلمل���ة فهو غريب يف ع�ش�ره، نادر الوج���ود يف م�ش�ره، كثري التنفل   

م���ن اللي���ل، قريب اإىل العدل، بعيد من امليل، حمم���ود ال�شرية، طاهر ال�ش�ريرة، 

ذو دمع���ة من خوف اهلل غزي���رة، واأيام بالأعمال منرية، و�شرب ل يوجد اإل فيه، 

وحلم ل ي�شتخفه الطي�ش والتيه، ول تناظره الروا�شي وت�شاويه.

كــرمي متى مــا جئته تطلب اجلــدا

�ـــســـفـــاه لـــــذي تــــقــــوى �ـــســـقـــام ملــعــتــد

وغـــــــايـــــــة طـــــــــاب ومـــــقـــــنـــــع �ـــســـائـــل

�ــســبــور عــلــى عــ�ــس الــــزمــــان ونــابــه

هـــو الــبــحــر عــلــمــا غـــري اأن طــبــاعــه

دمـــعـــه اأقــــــبــــــل  الـــــــقـــــــراآن  قـــــــــراأ  اإذا 

مـــتـــعـــبـــ�ـــس ول  فـــــحـــــا�ـــــس  غـــــــري  جتـــــــد 

ونــــــــــــــــور جلــــــــا�ــــــــس ونــــــــــــــــور ملــــجــــلــــ�ــــس

وغـــــنـــــيـــــة مــــ�ــــســــتــــجــــد ومـــــنـــــيـــــه كـــيـــ�ـــس

حــــلــــيــــم عــــلــــيــــه لــــلــــمــــهــــابــــة مــــطــــرف

واألـــطـــف الــ�ــســمــيــم  الــــرو�ــــس  مــــن  اأرق 

عــلــى اخلـــد مـــن فـــرط املــخــافــة يـــذرف
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ق���د �شحبته اأعواما، وجال�شته نهاراً وظالما، فاألفيته حممود ال�شحبة،   

جم الطاعة والقربة، ذا اأو�شاف حلت، ومزايا كملت.

ترجمة ال�سيخ حممد بن فريوز

ومم���ن ناله اإح�شان���ه، و�شم عليه فن���اوؤه ومكانه، ونظرت���ه من تعطفاته   

العني، وانثال يف يديه منه الذهب واللجني، ونزل عنده اأعلى مكانة، وقواه على 

نوائ���ب احلق واأعانه، (حممد بن عبداهلل بن فريوز)، الغني عن الذكر بالظهور 

والربوز، العامل اجلهبذ الكرمي، اجلامع اأعلى خالل التعظيم.

ق���د ول���د يف هجر، وكف له الب�ش����ر، اإبان ال�شغ���ر، فانفتحت ب�شريته،   

وطاب���ت �شريرته، وح�شنت يف الطلب �شريته، وجد يف اقتنا�ش الفوائد، وتقييد 

العل���وم الأواب���د، وداأب يف روايته، حتى �شبق يف درايته، وعد من اآياته، وردت له 

وهو �شباب، منه مع�شالت و�شعاب، وبرز كالغزالة لي�ش عليها �شحاب، وت�شدر 

وهو غالم، فيه على كل اإمام، روى عن اأجلة اأعالم، وجبال من العلوم وه�شاب، 

وجهاب���ذة م���ا منهم اأحد اإل وهو عباب، ولحت لهم في���ه �شواهد، تدل على اأنه 

للعلم اأقوى القواعد، واأنه �شت�شيع له اأخبار، ي�شيق عنها نطاق النح�شار، ومتالأ 

علومه الآفاق، وتقوم على اأنه جمدد الع�شر كلمة التفاق.

هو املف�سل احلر الذي دونه البحر

اأمـــــــن عـــلـــى �ـــســـر الـــنـــبـــي يــ�ــســونــه

يــ�ــســلــ�ــســل اآثـــــــــار الـــنـــبـــي و�ــســحــبــه

اأريـــج احلــق مــن ن�سـر علمه ي�سوع 

يـــروي فـــريوى كــل ظـــام مــن الــهــدى

اأقـــــــاريـــــــره حتـــيـــي الــــعــــلــــوم وتــبــعــث 

اأرى فيه اإن يروي البخاري وم�سلما

على فقده مــن يبك مــن مل ياقه

والع�سـر اجلــهــل  اأيــهــا  فــارحــل  مـــّد  اإذا 

الن�سـر ح�سن  اإن  الــنــا�ــس  يف  ويــنــ�ــســـــره 

النهر رو�ــســه  الأمـــــواه يف  �سل�سل  كــمــا 

كـــمـــا �ـــســـاع مــــن اأذيــــــــال تــيــهــانــه عــطــر

اأ�ـــســـانـــيـــد عــــن ديـــــن الـــنـــبـــي هــــي الــتــر

القلوب كما اأحيا الفا الودق والقطر

يــــــــقــــــــرر فـــــــيـــــــه اأنــــــــــــــــه كـــــــعـــــــب احلـــــــر

فـــمـــا مـــثـــلـــه يف عـــ�ـــســـــــره يـــــرز الـــدهـــر
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ترجمة ال�سيخ عبداهلل بن عبداللطيف

وممن اأخذ عن هذا اجلهبذ، وبهر حتى ا�شتحق اأن يعوذ، الإمام العارف،   

والناق���د يف التلي���د والطارف، (عب���داهلل بن حممد ب���ن عبداللطيف)، الآية يف 

الت�شحي���ح والتح�ش���ني والت�شعيف، اأخذ عنه املعاين والبي���ان، وامل�شطلح وغري 

ذلك من العلوم احل�شان، الذي ي�شيق عن عدها نطاق الإمكان.

ترجمة ال�سيخ حممد بن عفالق

والعامل الرباين، املفرد يف علمه عن الثاين، املقر له يف الف�شل القا�شى   

والداين، (حممد بن عبدالرحمن بن عفالق)، �شقى �شراه من الرحم كل غادق، 

وخل���ق من اأعالم بلده، كالفا�شل الكامل وال���ده، وملا برز يف بالده، على نظرائه 

واأنداده، تاقت نف�شه اإىل النقلة، فاغرتب غارب الرحلة، اإىل الأقطار ال�شا�شعة، 

لتح�شي���ل العلوم النافعة، وحيازة الف�شائل ال�شاطعة، واخلالل الباهرة الرائعة، 

فدخل احلرمني، فقرت له العني، وان�ش�رح �شدره، وانتقد بالذكاء فكره، بروايته 

ع���ن علمائهما، وتردده يف حما�شن اآثارهم���ا، وا�شطباحه مب�شابيحهما النرية، 

وا�شتظالل���ه حت���ت �شجراتهم���ا املثمرة، واقتطاف���ه من نور اأورادهم���ا املزهرة، 

وانت�شاق���ه م���ن اأنفا�شهما العطرة، واغرتاف���ه من بحارهما الزاخ���رة، وت�ش�ريح 

طرف���ه يف ريا�شهم���ا النا�شرة، واإفا�شت���ه يف رباعهما ال�ش�ريف���ة، واكت�شائه من 

ف�شول مكارمهما اللطيفة.

وكـــــــم قـــــائـــــل هـــــــذا الــــــغــــــام اأظــــنــــه

ويــــجــــري لــــه يف كــــل نــــــاد وحمــفــل

مــنــ�ــســورة حــراتــهــا اأ�ــســبــحــت  واإن 

يــطــبــق مـــنـــه الـــعـــلـــم وا�ـــســـعـــة الأر�ــــــس

العر�س اأبــيــ�ــس  �سانها  علم  اأحــاديــث 

مـــطـــرزة الأذيــــــــال بـــالـــطـــول والــعــر�ــس
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ترجمة ال�سيخ اأبو احل�سن ال�سندي

ومم���ن ا�شت�شب���ح بنربا�ش���ه، واقتب�ش من نور مقبا�شه، م���ن علماء طيبة   

النبوي���ة، ذو العل���وم ال�شنية، والنف����ش املطمئنة املر�شية، اأب���و احل�شن ال�شندي 

احلنف���ي، اأفا�ش اهلل عليه �شجال بره احلفي، اإجازة و�شماعا لبع�ش العلوم، من 

منث���ور ومنظ���وم، وح�شلت له عن���د اأبي احل�شن رتبة عالي���ة، وتعطفات ل تزال 

جاري���ة، حتى اإنه قّب���ل يديه، واأخذ عنه بعد قراءته علي���ه، وغريه من اأعالمها، 

وا�شتجازه اجلم من مدر�شيها وحكامها، حتى دعي باإمامها، وقيل: األ ل ي�شدر 

�ش���يء م���ن اأحكامها، اإل من جهته، ول يعتمد عل���ى راو اإل بتوثقته، واأ�شري اإليه 

فيها بالأ�شابع، واجتمع عليه لالإقراء ما اجتمع على مالك ونافع.

واأما مكة فاإنه ا�شتنار باأقمارها، واقتطف من اأورادها واأزهارها، فاأخذ   

فيها عن علمائهم، هم كواكب �شمائهم، فا�شتجاز فيها زواخر، وبدوراً للمعارف 

�شواف���ر، وعيوناً هي لأجفان الف�ش���ل نواظر، ا�شتهر فيها �شيته وارتفع، واأ�شفر 

يف اأفقها فجره وملع، واأقرت بف�شله اأركانها، وكان يحيي به خالدها و�شفيانها.

اأتـــــاهـــــا فــــاأحــــيــــا بـــــالـــــروايـــــة مــالــكــا

وكـــم مــن فــقــري جــــاءه يبتغي عطا

اأغــــــــــــــــر متــــــيــــــمــــــي كــــــــــــــــاأن جــــبــــيــــنــــه

تــــردى رداء الــعــلــم والـــزهـــد يــافــعــًا

م�سل�سل عــنــه  وهـــو  اإل  فــ�ــســل  فـــا 

لـــــــه غــــــــــرر مـــــ�ـــــســـــهـــــورة وفــــ�ــــســــائــــل

مناظرا بــحــرًا  تــر�ــس  ل  علمه  فيا 

ويــــا عـــــ�ــســره فــافــخــر بـــه اإن فــخــره

اإنـــ�ـــســـان طــرفــه ويـــــا بــــلــــدًا مــــا زال 

ويــــا كــتــبــه اإن كــنــت لــلــعــلــم اأبـــحـــرًا

نــــافــــعــــا بــــــــالــــــــقــــــــراءة  فــــــاأحــــــيــــــا  ورد 

فــــنــــال ربـــــاحـــــا بـــعـــدمـــا كــــــان خــا�ــســعــا

الــفــجــر قـــــادمـــــة  الإ�ـــــســـــنـــــاد  �ــــســــرد  اإذا 

وزاحــــــــــم �ــــســــيــــار الـــــكـــــواكـــــب بـــالـــ�ـــســـدر

يــجــري كـــفـــه  مــــن  وهـــــو  اإل  بـــــذل  ول 

مـــكـــمـــلـــة تـــــزهـــــو بــــهــــا جـــبـــهـــة الــــدهــــر

الن�سـر قــنــة  اإىل  فــا�ــســمــخ  ويــــا جمــــده 

بــــــــدا يف لـــــيـــــال كــــلــــهــــا لــــيــــلــــة الــــقــــدر

تـــ�ـــســـام فـــقـــد اأ�ـــســـبـــحـــت مـــنـــزلـــة الـــبـــدر

ول �ــســك يف هــــذا فــ�ــســيــلــي عــلــى الــر
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وملا �شاع يف اأرجائها عطر ذكاه، و�شاء يف اآفاقها من علمه ذكاه، ان�ش�رف   

منها اإىل اأوطانه، واأحبته القدماء من اإخوانه، فا�شتقر يف وطنه، مباركا يف رزقه 

وزمنه، مفرغا و�شعة يف اإغناء عائل، واإر�شاد �شال، وتعليم جاهل، ي�شدع باحلق 

ول يخاف عذل عاذل، ويثابر على قيام الليل، مثابرته على البذل والنيل.

ق���د ح�شلت له ريا�شة عام���ة، و�شيادة على اخلا�ش���ة والعامة، ف�شارت   

ت�شدر عن اآرائه اأحكام، ل يعار�شها ل�شتقامتها احلكام، اإن كان يعطي ويجزل، 

فما زال يويل ويعزل، ويرفع وينزل، مع ما هو عليه من التوا�شع للفقراء، وعدم 

امل���داراة للك���رباء، هذا واأما من تخرج عليه، وامتدت بكرة علمه اإليه، فجم غري 

حم�ش���ور، وع���دد ل يحيط به نطاق �شطور، مع اأن اأغلبه���م من اأخذ هو عنهم، 

وطلع���ت �شم�ش���ه منهم، واإذا كان ل يحويه نط���اق دفرت، ول يناظرهم كواكب اإل 

كان���وا اأكرث واأظهر، مع اأنا ذكرنا منهم ما تي�ش�ر، فلن�ش�رف عنان الكالم، عجزا 

ع���ن ذكر تلك الأف�شال اجل�شام، واإعالما اأنها حتوج اإىل اأ�شفار، وتخرج بنا من 

الخت�ش���ار اإىل الإكث���ار، وم���ع اأين قد ذكرت منهم يف تاريخ���ي الغرر، يف وجوه 

القرن���ني الثاين ع�ش����ر والثالث ع�ش�ر، جملة تدل على غ���زارة علم، ووافر بذل 

ورا�شخ حلم.

ث���م ما زال يف اأقط���اره، يروي العلم يف رواحه واإب���كاره، �شاكرا هلل على   

الإنع���ام، معظم���اً يف �شدور اخلا����ش والعام، تعط���ر املجال�ش بذك���ره، ويتحلى 

املجال�ش بهمام يده وفكره، حتى تنقلت به الأيام، ونقلت منه الأقدام، عن وطنه 

الأول، وزلزلت���ه عنه حتى حتول، من فتن���ة كم زلزلت من ملك قواعد، واأيقظت 

م���ن نائم واأقام���ت من قاعد، فنجا من �شرها، ومل ينله �شيء من �شررها، فقدم 

الزب���ارة على اأحمد، فاأكرم���ه اإكراما مثله مل يعهد، فاإن���ه اأجرى عليه بعطيات، 

كفه مـــزنـــة  ا�ــســتــمــطــرت  اإذا  كــــرمي 

اإذ جــرى املـــــزن  تــ�ــســبــه  ولــكــنــهــا مل 

جـــــرت بــعــمــيــم الــــبــــذل عـــ�ـــســـــــرة اأبـــحـــر

مبـــــــــاء ومــــــــــــدت مـــــــن نــــــــــــداه بـــجـــوهـــر
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م���ا ه���ي اإل حامتيات، واإن كان���ت اأحمديات، واأقام عن���ده، م�شرتدفا رفده، اإىل 

اأن نقلت���ه الأقدار، عن هاتيك الدي���ار، فاألقى ع�شا الرحتال، وحل رحل ال�شري 

والنتق���ال، يف الب�ش����رة الرعن���ا، والبل���دة الت���ي مل تزل ح�شنا، فت���وىل تدري�ش 

ال�شليماني���ة، وانتهت اإليه فيها الريا�شة العلمية، ورا�شله وزير بغداد، وزاد ذكره 

حتى مالأ اليفاع والوهاد، وعظمت مودته يف ال�شدور، ونفدت كلمته يف الرووؤ�ش 

وال�ش���دور، ويف خالل هاتيك الأي���ام احل�شان، والليايل التي اأ�شفرت منه ببدور 

الإح�ش���ان، ح�شل يل ات�شال بذل���ك اجلناب، وقراأت ما قدر من كتاب، فهو من 

اأج���ل م�شايخ���ي الأعالم، واأعظم اأ�شاتي���ذي الفخام، هذا واأم���ا كرامته ل �شك 

فيها، اإل من كان جاهال اأو �شفيها، ومن كرامته الظاهرة، وخوارقه الباهرة، اأن 

طعامه يزيد يف حفظ الطالب، كما �شح ذلك يف التجارب.

ترجمة ال�سيخ عبدالوهاب بن حممد بن فريوز

ومم���ن اأخذ عن هذا احلرب اجلليل، وروى ع���ن علومه اأعذب �شل�شبيل،   

ولده عبدالوهاب، املعدود من جملة ما لأحمد من الأ�شحاب، بلغ مع �شغر �شنه، 

من العلم غاية فنه، ونقاية دنه، ورحل اإىل الب�ش�رة، وح�شل له فيها اأمت ال�شهرة، 

ووله ثويني بن عبداهلل زمام اأحكامها، وعرى حلها واإبرامها، حني توىل عليها، 

ون���زع �شوار ملك حاكمها من يديها، حق���ق كاأبيه واألف، ودقق غوام�ش البحوث 

ور�ش���ف، و�ش���دع باحلق وما راعى وم���ا توقف، وانعزل بعدم���ا حق على ثويني 

النعزال، ووهت قواعد �شلطانه وزال، وقدم هجر، فمات بعد اأ�شهر، من قدومه 

امل�ش�ر، �شنة (1200ه�).

واأم���ا اأب���وه املقدم، فاإنه اأت���اه اأجله املحتم، عام �شت���ة ع�ش�ر بعد املائتني   

والألف من الهجرة، ودفن يف مقربة الزبري، قريبا من تربة طلحة اخلري، �شقى 

اهلل ق���ربه م���ن الر�شا هط���ال، وح�ش�ره يف زم���رة النبي وال�شح���ب والآل، واأما 

ولدته، الظاهرة فيها �شيادته، فاإنها عام ال�شتة واأربعني ومائة واألف، من هجرة 



-128-

اأف�ش���ل م���ن قدر وعف، واأ�شري ب���ه حتى انتهى، اإىل �ش���درة املنتهى، �شلى اهلل 

تعاىل عليه و�شلم، وبالإكرام متم.

تراجم اآل عبدالرزاق

واأم���ا (اآل عبدالرزاق)، الفائقون مبكارم الأخالق، فهم اإبراهيم واأبناوؤه،   

عبدالوهاب، و�شامل الكرمي املثاب، وهم من اأجالء اأ�شحاب اأحمد، واأعز اأخالئه 

واأنب���ل واأجود، ثالثة ه���م يف �شماء املنا�شب، �شمو����ش اأبناوؤها كواكب، واأقطاب 

مكارم، اأكفها للنا�ش غمائم، واأ�شود �شراغم، اآجامها من ال�ش�رف معا�شم، واأفنان 

�شي���ادة، متي�ش بها ن�شائ���م النجادة، وريا�ش �ش���رف، اأورادها الظرف، و�شحف 

كمال، �شطورها اآمال، و�شجرات اأف�شال، ثمراتها كرائم الأموال، وزهرات اإقبال، 

حتيا بودق �شالح الأعمال، وغرر اأعياد، تزهو يف وجوه الإ�شعاد، وبحور زواخر، 

لي����ش لها اإل الأكف مواخر، و�شيوف نوائب مل تغمد، واأنوف مناقب و�شوؤدد، مل 

ت�ش���م اإل اأنفا����ش ال�شيم، ومل ت�شمخ اإل اإىل معايل الهم���م، ورعان رزانة، وبدور 

ريا�شة ومكانة، و�شدور مل تاألف اإل ال�شدور، وروؤو�ش اأبت اإل الرتفاع والظهور، 

وعي���ون مل ت���ر اإل جارية، وجنوم ف�شائل ل تنفك �شارية، ومقل عوارف، مل تزل 

ذوارف، واأركان عواطف، كل بها طائف.

تــكــن واإن  الـــعـــفـــاة  �ــســحــب  اأكـــفـــهـــم 

مطاعيم يف الاأوا مطاعن يف الوغى

اأ�ــســيــافــهــم ووجــوهــهــم اإذا مـــا بـــدت 

ول عــيــب فــيــهــم غــري بــيــ�ــس مــكــارم

اأيـــــــــــــاد يف وجـــــــــــود زمــــانــــهــــم وغـــــــــر 

تــعــ�ــســبــوا  مـــا  اإذا  اأخــــيــــار  غـــطـــارف 

�ــســوارمــهــم تــفــري الـــعـــدو جــوازمــا

واأرمـــاحـــهـــم تـــفـــري الـــعـــدو لــهــاذمــًا

وجــــــــوهــــــــم يـــــــــــوم الـــــــهـــــــيـــــــاج كـــــواكـــــبـــــا

م�ساريب يف البي�س اخلفاف امل�سـاربا

دجــــى الــلــيــل مل يــبــقــن مــنــه غــيــاهــبــا

الــــنــــوائــــبــــا اأزحــــــــــــــن  اآراء  واأقـــــــــمـــــــــار 

طـــلـــعـــن �ـــســـمـــو�ـــســـًا مــــا طـــلـــن مـــغـــاربـــا

الـــروؤو�ـــس ع�سائبا املــعــايل يف  اأنـــاطـــوا 

نـــوا�ـــســـبـــا الــــفــــخــــار  رفــــــع  يف  كـــــن  واإن 

تــــــــــرى فـــــوقـــــهـــــا �ـــــســـــم املـــــنـــــيـــــة ذائـــــبـــــا
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ترجمة ال�سيخ اإبراهيم اآل عبدالرزاق

(فاأم���ا اإبراهي���م)، فاإن الزمان مبثل���ه عقيم، مذ برز األ���ف العبادة، قبل   

خل���ع متائم الولدة، وتطلع لل�شيادة، حتى األقت اإليه باملقادة، وولع باملكارم، قبل 

ف�ش���ل الفواطم، وحفظ القراآن، م���ع ال�شبط التام والإتقان، وقام بواجب حقه، 

ومل يله���ه ع���ن طلب رزقه، وولع باأدائه، حتى �شغله ع���ن اأبنائه، مل يزل ذا دمعة 

�شكابة، ورهبة عند قراءته واإنابة، وكان مع هذا احلال، ح�شل له حظ وافر من 

امل���ال، فاأكرث �شدقاته، على اأهله وقراباته، و�شار يتفقد بنواله الفقراء، ل�شيما 

اإذا الليل �شرى، ومن مناقبه، التي ل توجد يف اأ�شحابه، اأنه كلما مر عيد، ك�شا 

جريانه الأحرار والعبيد، وكل منت�شب اإىل علم، وكل �شريف وخلم.

لــــهــــم هــــمــــم ل تـــنـــتـــهـــي وعـــــزائـــــم

فــــمــــا تــــــركــــــوا مــــــن غـــــايـــــة ملـــفـــاخـــر

قــلــمــ�ــس بــــكــــل  اإل  فــــــخــــــروا  ومــــــــا 

مــن الــنــفــر الــقــوم الــذيــن �سيوفهم

مطاعن كــل  بال�سمر  نــظــمــوا  وقـــد 

ومــــن �ــســّدرتــهــم يف الأنــــــام �ــســوارم

لـــيـــهـــنـــهـــم جمـــــــد تــــلــــيــــد و�ـــــــســـــــوؤدد

وجـــــــاه عـــريـــ�ـــس ل يـــــــوؤد ومــنــ�ــســب

تـــــــــــاألأت اأقــــــــمــــــــار مت  لـــــهـــــم  فـــــيـــــا 

اأحــمــد م�سبه  الإعـــطـــاء  اأر يف  فــلــم 

ملــجــتــد عــــمــــيــــم  غــــيــــث  ذا  ولـــــكـــــن 

اإبــراهــيــم وهــو اإذا انتمى ومــن مثل 

عــــلــــى اأنــــــــــه مــــــن غــــــر قــــــــوم اأكــــــــــارم

اأكـــــفـــــه كــــــــــرمي  اإل  فـــــيـــــهـــــم  ومــــــــــا 

حــكــن بــقــطــع املــعــ�ــســات الــقــوا�ــســبــا

الــفــخــار وحــاجــبــا قــيــ�ــســًا يف  يـــك  واإن 

مـــواهـــبـــا جـــــــاد  الأنـــــــــــــواء  �ـــســـنـــت  اإذا 

اأقـــامـــت عــلــى الــبــاغــي عــلــيــهــم نـــوادبـــا

وقـــــــد نــــــــروا بـــاملـــ�ـــســـلـــتـــات الـــكـــتـــائـــبـــا

اأبــــت مـــن روؤو�ــــــس الأ�ـــســـد اإل الــذوائــبــا

عــــــريــــــق وعـــــــــز يـــــــــرك الـــــــــــذل جـــانـــبـــا

بــــه زاحــــمــــوا بـــــدر الــــدجــــى والـــكـــواكـــبـــا

املــنــا�ــســبــا اإل  الأفــــــــــاك  كــــانــــت  ومــــــا 

الــقــطــر بــخــل  اإن  اإبـــراهـــيـــم  مــثــل  ول 

الـــــّدر مــــــّده  الــــــذي  الـــبـــحـــر  هــــو  وذاك 

لأحـــمـــد مـــن عــمــت فــوا�ــســلــه الــ�ــســهــر

والفخر املــجــد  ينتمي  منتماهم  اإىل 

ع�سـر �ــســحــب  بــهــا  مـــــّدا  اجــتــديــت  اإذا 
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وباجلمل���ة فاإبراهي���م، حق له الإكرام والتعظي���م، ملا جبل عليه من طباع   

ه���ي الن�شيم، ومفاخر هي العقد النظيم، ومكارم هي الرو�ش الو�شيم، ولطائف 

ه���ي يف الرقة ت�شنيم، وكان من اأ�شحاب اأبي اأحمد من ال�شغر، اإىل اأن دعاهما 

داع���ي اله���رم والكرب، ومات اأبو اأحمد قبله، فبكاه و�شحب بعده جنله، ملا مل ير 

يف النجابة مثله، واأقام يف الزبارة، ي�شكر الواردون اإيراده واإ�شداره، اإىل اأن دعاه 

حمامه، وحم من اأجله ثمامه.

(واأم���ا عبدالوهاب و�ش���امل)، فاإنهما بدرا �شيادة وبح���را مكارم، ات�شال   

باأحم���د ون�شبته، ات�شال الزهر بوردته، فن���ال بات�شالهما به اأ�شرف ن�شبة، ومن 

وثيق تلك ال�شحبة، اأعلى من�شب واأجل رتبة، �شارا �شرية والدهما، فبورك لهما، 

يف طارفهم���ا وتالدهم���ا، وع���ودا اأكفهما البذل، حتى حمدهم���ا اليافع والكهل، 

و�شارعهما املاطر بالوبل، و�شار منزلهما كعبة اآمل، ومنية عاقل وفا�شل، ومعقل 

هارب واآجل، وبهجة ناظر، وهداية حائر، وكوكب �شاري، وخ�شارم كل جاري.

ترجمة ال�سيخ عبدالوهاب اآل عبدالرزاق

وباجلمل���ة فهذان الأخوان، نادرتان يف هذا الزم���ان، فاأما عبدالوهاب،   

فه���و م���ن ذوي الألباب، الواجل���ني اإىل التقى من كل باب، يق���وم الليل بالتالوة، 

ومي���زج منه النيل باللط���ف واحلالوة، ذو معرفة باجلواه���ر وقيمتها، وبح�شاب 

منترثها ومنتظمها.

تـــاألـــفـــه الــعــا اأيــــــا مـــنـــزل مــــا زال 

نــعــمــت �ــســبــاحــا اأيــهــا املــنــزل الــذي

و�ـــــــســـــــاعـــــــده فــــــيــــــه اأبــــــــــــــــوه وعــــمــــه

بنوا �سوؤددا ل يرح الدهر �ساخما

بـــــنـــــون واإخـــــــــــــــوان كـــــــــرام كـــمـــالـــهـــم 

ــــــدر عـــــنـــــه لـــــلـــــعـــــفـــــاة املـــــــكـــــــارم ــــــ�ــــــس وت

بــنــاك بـــاأيـــدي الــفــ�ــســل واملـــجـــد �ــســامل

واإخـــــــــــــوتـــــــــــــه والــــــــــكــــــــــل غـــــــــــــّر عـــــيـــــامل

الـــدعـــائـــم اأمـــ�ـــســـكـــتـــه  هــــدمــــًا  رمي  اإذا 

�ـــــســـــوار لـــــه بـــيـــ�ـــس املـــــعـــــايل مــعــا�ــســم
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ترجمة ال�سيخ �سامل اآل عبدالرزاق

واأم���ا �ش���امل فه���و ذو ريا�شة، وجناب���ة ونباهة و�شيا�ش���ة، ورفعة وحد�ش   

وفرا�شة، وها هما يف قيد احلياة رافلني، وباأو�شاف ال�شعادة كاملني.

هذا وملا ذكرت ما لأحمد من املفاخر، مع العرتاف باأن ل�شان احل�ش�ر   

عنه���ا قا�شر، واأن ذكرها على التف�شيل ل يحيط بها نطاق الدفاتر، ول يتخيله 

فكر، ول يتوهمه خاطر، وحربت تراجم بع�ش اأ�شحابه، ومالزمي رحابه واأبوابه، 

اآ�شي���ا مبح�ش النظ���م ولبابه، ثانيا على التكليف العنان، متحريا من الألفاظ ما 

تع�شق���ه الأذهان، قبل �شم���اع الآذان، طاويا ك�شح املقال ع���ن الغرابة والتقييد، 

مائال عن التكرار والرتديد.

مراث فـي ال�سيخ اأحمد بن رزق

 اأحببت اأن اأذيله مبراثي، تذيب اأدمع الوارث والراثي، وجتعل يف لبات الق�شائد، 

عق���ودا اأو قالئد، ويتفاخ���ر ب�شماعها الأ�شماع، وتذوب عليها من الرقة الطباع، 

ويتدار�شها يف امل�شاهد، القائم وامل�شطجع والقاعد، وتتباهى بكتابها الطرو�ش، 

وتت�شل���ى به���ا عن منادمة العرو����ش، وتتغابن يف حفظها الأف���كار، ويف�شل الليل 

اإذا تلي���ت فيه على النهار، ملا ا�شتمل���ت عليه من جودة ال�شبك، وح�شن التطريز 

واإح���كام احلبك، وان�شجام املباين، وائتالف املعاين، وذلك اأنه ملا ت�شامى قدره، 

وط���ار يف الآف���اق ذك���ره، وراق مبفاخ���ره ع�ش�ره، واألق���ت اإليه بالزم���ام العليا، 

واأطاعته بالتمام الدنيا، وكادت ت�شيق مباله الأر�ش، ويطيق بنواله منها الطول 

والعر����ش، دع���اه داعي احلمام، واآذنه باأن لي�ش بعد التمام، اإل النق�ش، وما بعد 

اللتئ���ام، اإل ال�ش���دع، وما بعد النتظام، اإل الن���رث لقالدة احلياة بهذا احل�شام، 

ففارق���ت جثمانه روحه، وغابت من اأن�شه بوحه، وهدم بيت املكارم، و�شيد خباء 

املاآمت، ونظمت فيه املراثي، وكرث الناعي والراثي، و�شقت جيوب املفاخر، ودقت 
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�ش���دور املاآثر، وع���ز اجللد، وفني ال�شرب ونفد، فلم اأر ب���داً من اإن�شاد ق�شائد، 

ه���ي يف �شوال���ف املراثي قالئ���د، ق�شاء لبع�ش ماآثره التال���دة، ومفاخره التي ل 

تزال خالدة. 

البحر ين�سب  اأن  اهلل  لعمر  جدير 

واأن تـــرز احلــ�ــســنــاء تــنــدب حــا�ــســرًا

واأن ت�سقط الزهر الطوالع يف الرى

بطنها اأبــنــاء  الــغــراء  تنه�س  واأن 

واأن تقعد الأ�سراف يف ماأمت الندى

وتــــنــــفــــد اأمــــــــــــواه اجلـــــفـــــون تــلــهــفــا

�سابر كل  ال�سر عن  ثــوب  ويخلع 

ولــيــ�ــس يــ�ــســوغ الــ�ــســر يف رزء �سيد

احل�سا فهي حمروقة  املعايل  بكته 

فــــــاإن جـــنـــاح املـــجـــد هــيــ�ــس مبــوتــه

تــــــوىل فـــــــــاأوىل كـــــل قـــلـــب مــ�ــســابــه

وقـــــد فــقــئــت عــــن الـــكـــمـــال بـــرزئـــه 

اأنـــفـــذت �ــســود الــلــيــايل �سهامها بــه 

وكــــم لــلــيــايل مـــن �ــســريــع جمــنــدل

فكم من عظيم القدر اأ�سمت نبالها

اأ�سرها اأوثــق  وكم من �سديد الأ�سر 

هي الفر�س ال�سقراء مل يعد �سّرها

فاأخفت على ك�سـرى واأودت بقي�سـر

حمى ومـــا  كليبا  بــجــ�ــســا�ــس  واأردت 

وقـــــــدت بـــاأ�ـــســـقـــاهـــا عـــلـــيـــا وغـــــــادرت

ق�سريها بــكــيــد  الــزبــا  عــلــى  ودارت 

ويك�سف قرن ال�سم�س اأو يخ�سف البدر

فــتــلــطــم خــــدًا �ــســاأنــه احلــ�ــســن والــ�ــســر

فــقــد خــر مــن ل �ــســانــه عــن عـــًا خ�سـر

ال�سدر حقه  مــن  ال�سدر  منها  لينزل 

تنوح وقد مات الندى وانق�سى الفخر

كــــمــــا اأنــــــفــــــدت بـــــاملـــــوت اأيــــــامــــــه الــــغــــّر

ال�سر يلب�س  الــقــرم ل  هــذا  رزء  ففي 

عـــلـــيـــه عــــيــــون املــــجــــد اأدمــــعــــهــــا حــمــر

فــطــر قـــلـــبـــهـــا  ويف  كـــ�ـــســـــــر  يــــدهــــا  ويف 

بـــــه كــ�ــســـــر اإل  فـــمـــا مـــــن جــــنــــاح قـــــط 

اأ�سًى من م�سها يفطر ال�سخر �سدوع 

فـــفـــي جنــلــهــا قـــــرح ويف جــفــنــهــا �ــســر

فــخــانــتــه والأيــــــــام مـــن �ــســاأنــهــا الــغــدر

ال�سطر اأو  منها  ال�سطران  لــه  وقــدمــًا 

الــــقــــدر ذلـــــــك  حـــتـــفـــه  عــــنــــه  رّد  فــــمــــا 

فــــاأودى ومل مينعه مــن اأ�ــســرهــا الأ�ــســر

مـــــواطـــــئ رجـــلـــيـــهـــا ولـــــــو اأنـــــهـــــا املـــهـــر

الق�سـر النعمان من فتكها  ومل مينع 

حـــذيـــفـــة مــــن اأ�ـــســـيـــافـــهـــا ذلـــــك الــنــهــر

حــ�ــســيــنــا بـــيـــوم الـــطـــف يــ�ــســـــرعــه �سمر

نــحــره عمرو عــن  ال�سهم  رد منها  ومــا 
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وكــــم لــبــنــي مــــــروان بـــاأ�ـــســـا و�ــســطــوة

الكثري منــاوؤه اأخــا اخل�سـر  وخانت 

مريرة كاأ�سًا  العبا�س  بنى  واأ�سقت 

تــبــع اآل  و�ـــســـر�ـــســـت الأمــــــــاك مــــن 

وما خل�ست �سا�سان من خملب الذرى 

جلــمــة الــــــزمــــــان  مـــ�ـــســـيـــبـــات  واإن 

بالندى فكفن  اأودى  مــن  م�سيبة 

ــر رفـــده فــتــى اأريـــحـــي الــطــبــع اأيــ�ــســـ

ر�ــــســــيــــد ومــــــــاأمــــــــون اأمـــــــــن وواثــــــــق

كـــــــل حـــــــادث بـــــــــاهلل يف  ومــــــقــــــتــــــدر 

فــويــح املــنــايــا كــيــف مـــدت يــــدًا اإىل

وهــــمــــتــــه تـــ�ـــســـمـــو الــــــريــــــا وبــــاعــــه

ق�سى ما ق�سـى حتى اإذا يومه انق�سـى

عـــجـــبـــت لـــفـــتـــيـــان تـــــولـــــوا بــنــعــ�ــســه

قــــره اإن  اأعــــــــــــــواده  حــــامــــلــــي  فــــيــــا 

دفنتم فتًى مل يح�سـر العد بع�س ما

واأخفيتم �سم�س العوارف يف الرى

فـــا غــــرو اأن الـــكـــون اأظـــلـــم وجــهــه

ج�سمه اأعــ�ــســاء  �ــســم  لــقــر  هنيئا 

لـــيـــبـــك عـــلـــيـــه كـــــل �ـــــســـــاٍو ومـــقـــر

ويــــبــــك عـــلـــيـــه كـــــل �ــــســــار تــطــوحــت

فــــنــــاوؤه اأّم  الـــــوفـــــد  عـــلـــيـــه  ويــــبــــك 

ويـــــبـــــك عــــلــــيــــه كــــــل نــــــــاد وحمـــفـــل

ويـــــبـــــك عــــلــــيــــه كــــــل مــــهــــر ومــــهــــرة

فــنــابــهــم مـــن بــطــ�ــســهــا الـــنـــاب والــظــفــر

ول اخل�سـر عــنــه  اخلـــابـــور  ومل ميــنــع 

بـــــغـــــداد ومـــــــا مــــنــــع اجلــ�ــســـــر ومـــــــا رد 

ومــــا �ــســلــمــت مـــن وقــــع �ــســطــوتــهــا بكر

وكـــــــم لــــهــــم مـــــن غــــابــــر خـــــــدم الــــدهــــر

الع�سـر اأوقــع  ما  النف�س  واأعظمها يف 

واأ�ـــســـعـــر يف الـــتـــقـــوى فــحــنــطــه الــغــفــر

ينق�سه اجلــزر لي�س  لــكــن  الــبــحــر  هــو 

اأن يـــرجتـــى الــنــ�ــســـــر بــــاهلل  ومــنــتـــــ�ــســر 

الأمـــــــر عــــظــــم  اإن  ـــــــاهلل  ب ومـــعـــتـــ�ـــســـم 

الن�سـر واملــعــ�ــســم  كــفــه اجلــــــوزاء  فــتــى 

يـــطـــول الــ�ــســهــى مـــــدًا ومـــغـــفـــره الــغــفــر

تــقــ�ــســـــى بـــه املــــعــــروف وابـــتـــهـــج الــنــكــر

اأمــــا عــلــمــوا اأن فــوقــه الـــطـــود والــبــحــر

حمــــــــارة فـــ�ـــســـل فـــاعـــلـــمـــوا اأنــــــــه الـــــدر

متـــــــــّد بـــــــه يـــــــومـــــــًا اأنــــــامــــــلــــــه الـــعـــ�ـــســـــــر

البدر ي�سفر  ال�سم�س مل  وجــود  ولــول 

بـــلـــيـــل مــــن الأحــــــــــزان لـــيـــ�ـــس لــــه فــجــر

والي�سـر والــعــزم  الــنــدى واحلــلــم  ففيه 

الــبــ�ــســـــر اإىل جــــــوده  فـــــاأهـــــداه  اأ�ـــــســـــاق 

ظــهــر ول  لـــــديـــــه  زاد  ل  الــــبــــيــــد  بــــــه 

فـــوافـــاه مــنــه الــ�ــســفــر واحلـــلـــل احلــمــر

جــــوانــــبــــه مـــــن �ـــســـيـــب راحـــــتـــــه خــ�ــســـــر

كــفــر ول  كــــــّر  لـــيـــ�ـــس  اأن  عـــلـــمـــا  فـــقـــد 
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ملوته الــهــجــان  الــكــوم  ت�سحك  نعم 

ويـــبـــك عــلــيــه الــنــظــم والـــنـــر اإمنـــا

دركــــم دّر  ــر ل  الــعــ�ــســـ �ـــســـعـــراء  اأيــــــا 

جـــوده �ــســيــب  راأى  مــــروانــــا  اأن  فــلــو 

اأن بكرًا �ساهدت منه ما جرى ولــو 

الندى يــد  املنايا  اأيـــدي  بــه جدعت 

فـــويـــح املـــعـــايل كــيــف يـــرفـــاأ دمــعــهــا

ابت�سامها كيف  املجد  وجــوه  وويــح 

ولول التاأ�سي كنت اأق�سـي من الأ�سى

فيا اأحمد اخلريات اأ�سبحت يف الرى

ويـــا طــاملــا اأطــلــقــت مـــن اأ�ـــســـر فــاقــة

ويــــا طـــاملـــا اأطـــلـــقـــت بـــالـــبـــذل راحـــة

وكـــــم فــتــحــت ميـــنـــاك بـــــاب مـــكـــارم

لــئــن مـــت مـــا مـــاتـــت مــــاآثــــرك الــتــي

فــكــم لــك مــن جنــل �سرفنا مبجده

عـــرانـــن فــ�ــســل لــلــكــمــال مــعــاطــ�ــس

عزائما املــوا�ــســي  كالبي�س  بهاليل 

لــهــا قــــــاعــــــدة  اأنـــــــــت  فـــــــروعـــــــًا  واإن 

حممدهم للف�سل واحل�سن يو�سف

مـــالـــه اإن  اأمــــــــوالــــــــه  وارثــــــــــــي  فــــيــــا 

ـــروه عـــــن مـــــكـــــارم كــفــه فـــــا تـــقـــ�ـــســــ

فيكم  والــقــيــل  لــلــقــال  ت�سمعوا  ول 

بينكم ذات  يومًا ع�سا  تك�سـروا  ول 

اأ�سد غ�سا�سة القربى  وك�سـر ع�سا 

لــيــ�ــس عــقــر ول نحر اأن  عــلــمــت  فــقــد 

عــلــى مــثــلــه يــ�ــســتــعــذب الــنــظــم والــنــر

تــــعــــالــــوا لــــرثــــي مـــــن مــــواهــــبــــه الـــتـــر

ملــــا �ـــســـدحـــت مـــعـــنـــا اأعــــاريــــ�ــــســــه الــغــر

ملـــــا افــــتــــخــــرت يف مـــعـــنـــهـــا اأبـــــــــــدًا بــكــر

فـــــا كـــــــرم يــــرجــــى ول يــــرجتــــى ذخــــر

وهـــــــا هـــــي مـــــذ ريـــــعـــــت بـــــه اأبــــــــــــدًا بــر

مــــغــــّر بــــــالــــــكــــــاآبــــــة  اإل  وجـــــــــــه  ول 

وكــيــف يطيق الــ�ــســر مــن ل لــه �سر

�ــســفــر ول  لـــديـــك  بــيــ�ــس  ول  رهـــيـــنـــا 

اأخــــــــا عـــيـــلـــة اأيــــــديــــــه مـــغـــلـــولـــة �ــســفــر

الع�سـر ذهــــب  عــ�ــســـــرة  يف  اأطــلــقــت  اإذا 

وكــــم فــا�ــس مـــن يــ�ــســـــراك يف كــــرم نهر

بــهــا يــقــتــدي يف اجلــــود اأبــــنــــاوؤك الــغــّر

بــهــا كـــهـــال الــعــيــد قـــد �ـــســـرف الــ�ــســهــر

الـــنـــدى والــثــنــا عطر اإل  ولــيــ�ــس لــهــم 

فــكــر بـــــه  دهــــــا خـــطـــب وحــــــــار  مـــــا  اإذا 

ــر لأغـــــ�ـــــســـــان اآمـــــــــــال ذوائـــــبـــــهـــــا خــ�ــســـ

وحمـــ�ـــســـنـــهـــم يف الـــنـــا�ـــس خــــالــــد الـــر

عــن الــبــذل والإعـــطـــاء لــيــ�ــس لــه �سر

الق�سـر بــعــده  الـــنـــدى  مــــدود  فـــيـــدرك 

فــبــالــقــيــل فــيــمــا بــيــنــكــم يــحــدث ال�سـر

جر له  لي�س  الأ�سحاب  ع�سا  فك�سـر 

واأجــــــدر اأن يــلــحــى بـــه الــعــظــم والــهــر



-135-

فـــا تــعــقــدوا اأمـــــرًا ول راأ�ـــــس فيكم

اأبـــوكـــم ول تـــهـــدمـــوا جمــــــدًا بـــنـــاه 

اأكـــارمـــًا الــ�ــســبــاب  تــكــونــوا يف  اإذا مل 

واأيـــديـــكـــم مـــــاأى واأيـــامـــكـــم ر�ــســى

نــــدًى بــالــكــائــنــن ذوي  اأنــــتــــم  فـــمـــا 

فـــا حتــ�ــســبــوا اأن املـــعـــايل مــابــ�ــس

ولـــكـــنـــهـــا �ــــســــّم الــــــــذرى مــ�ــســمــخــّرة

ودونـــــــــكـــــــــم مـــــنـــــي مــــــــراثــــــــي جـــمـــة

نـــاظـــم فــــكــــري  اأن  بــــبــــدع  ولــــيــــ�ــــس 

وقــــــد جــــــاء تــــاريــــخــــا لــــعــــام وفـــاتـــه

متــــت مل  اأحـــــــــــمـــــــــــد  مــــــــــــــات  اإن 

ـــــــّن مـــــــــن طـــــــــــرق الــــــنــــــدى قـــــــــد �ـــــــس

ــــــــاأى الـــــــــرامـــــــــكـــــــــة الـــــــكـــــــرا فــــــــ�ــــــــس

ـــى فـــقـــ�ـــســـــــى الــــنــــدى ولـــــقـــــد قـــ�ـــســــ

جـــــــــــدعـــــــــــت بـــــــــــــه الأيـــــــــــــــــــــــــــــــام عـــــر

وتــــــ�ــــــســــــعــــــ�ــــــســــــعــــــت اأركــــــــــانــــــــــهــــــــــا

اأ�ــــــــســـــــــ الآفـــــــــــــــــــــــــــاق  كـــــــ�ـــــــســـــــا  رزء 

�ـــــــــســـــــــرا�ـــــــــســـــــــة كـــــــــــــــــل  واألن 

ــــــــرة والـــــــهـــــــنـــــــا وطــــــــــــــــــــوى املــــــــ�ــــــــســـــــــ

الأمــر ف�سد  فقد  الفو�سى  كانت  متى 

و�ـــــســـــيـــــده حــــتــــى بــــنــــى املـــــــــــاأمت الـــقـــر

وفــــــر  ومـــــــالـــــــكـــــــم  واف  وجـــــــاهـــــــكـــــــم 

واأخـــــاقـــــكـــــم بـــيـــ�ـــس واأوجـــــهـــــكـــــم غــــّر

العمر وانتق�س  ال�سيب  فجر  لح  اإذا 

مــــفــــّوفــــة بــــالــــطــــرز مـــ�ـــســـبـــوغـــة حــمــر

وعــــر مـــثـــلـــكـــم  عــــلــــى  اإل  فـــمـــ�ـــســـلـــكـــهـــا 

نـــــزر فــــ�ــــســــل والــــــــدكــــــــم  ولــــكــــنــــهــــا يف 

وخـــــدي لــهــا طـــر�ـــس ودمـــعـــي لــهــا حر

لأحــــمــــد جــــنــــات لـــهـــا حـــ�ـــســـن الــبــ�ــســـــر

مــــــــــــنــــــــــــه املــــــــــــــــــــاآثــــــــــــــــــــر واملـــــــــــــــــكـــــــــــــــــارم

حلــــــــــــامت اأو  ملــــــــــــعــــــــــــن  ل  مــــــــــــــــــا 

اخلـــــــ�ـــــــســـــــارم وهــــــــــــــم  مـــــــــكـــــــــارمـــــــــًا  م 

وبــــــــــكــــــــــى الأرامــــــــــــــــــــــــــــــل والأيـــــــــــــائـــــــــــــم

ـــــــن الــــــــــعــــــــــا ويــــــــــــــــد املــــــــــراحــــــــــم ــــــــ نــــــــ

وتـــــــــوا�ـــــــــســـــــــعـــــــــت مــــــــنــــــــه الــــــــدعــــــــائــــــــم

قــــــــــامت كـــــــــالـــــــــلـــــــــيـــــــــل  فــــــــــــاحــــــــــــم  ود 

ـــــكـــــائـــــم الـــــ�ـــــس ـــــيـــــد  لـــــلـــــ�ـــــس واأذاب 

واأحـــــــــــــــــــــــــــــــال يـــــــنـــــــ�ـــــــســـــــــــــــر لــــــــلــــــــمــــــــاآمت

)  1224 هـ(

ومل���ا اأطربت امل�شامع، وعط���رت الرحائب واملجام���ع، وحركت ببالغتها   

الطبائع، و�شاأت يف م�شمار البيان طالئع، وجرت برد ف�شحاتها فخرا، على كل 

خريدة وعذرا، واأعقبها بفريدة اأخرى، تكاد تكتب يف اخلدود �شطرا.
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ـــــــــــوح نـــــبـــــتـــــه فـــــــالـــــــفـــــــ�ـــــــســـــــل �ـــــــــــس

والــــــــــفــــــــــخــــــــــر مــــــــــــهــــــــــــدوم الــــــبــــــنــــــا

ــــــــعــــــــد اأ�ــــــــــســــــــــبــــــــــح طــــــــريه والــــــــ�ــــــــس

دفـــــــــــــــــنـــــــــــــــــوا نــــــــــــــــــــــــــــداه بــــــــ�ــــــــســــــــره

فــــــــمــــــــ�ــــــــســــــــابــــــــه حـــــــــــــــل الــــــــــعــــــــــرى

و�ـــــــــســـــــــطـــــــــا عـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا قــــــا�ــــــســــــمــــــا

مــــــــــــــــن لـــــــــلـــــــــنـــــــــ�ـــــــــســـــــــاء املـــــــــــعـــــــــــول

ومـــــــــــــــن الــــــــــــــــــذي تـــــــــرجـــــــــى املـــــــــــدا

اإذا يــــــــــرجــــــــــى  الــــــــــــــــــــذي  ومــــــــــــــــن 

ومــــــــــن الــــــــــــذي يــــــدعــــــى حلــــــــل الــــــ

احلــــــــــامــــــــــا الــــــــــنــــــــــ�ــــــــــســــــــــاء  اإن 

يـــــــــــــا دهـــــــــــــــــر غـــــــــــــــــريت الـــــــــــوجـــــــــــوه

يـــــــــزل مل  وجـــــــــــهـــــــــــا  ولـــــــــطـــــــــمـــــــــت 

واأ�ـــــــــــســـــــــــبـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــا مبــــــ�ــــــســــــيــــــبــــــة

وكـــــــــــــويـــــــــــــت اأفـــــــــــــــئـــــــــــــــدة الـــــــــــــــــورى

وكــــ�ــــســـــــــرت جــــمــــع الـــفـــ�ـــســـل حــتــى

و�ــــــــــســــــــــعــــــــــدت اأبــــــــــيــــــــــنــــــــــة الـــــــعـــــــا

وطـــــــــــــويـــــــــــــت اأثـــــــــــــــــــــــــــــواب الــــــهــــــنــــــا

وقـــــــــطـــــــــعـــــــــت عــــــــــــــــــرق املــــــــكــــــــرمــــــــا

وكــــــ�ــــــســــــفــــــت �ـــــســـــمـــــ�ـــــس �ــــســــمــــائــــهــــا

الــــــــــــــرى بــــــــــطــــــــــن  يف  غــــــــيــــــــبــــــــت 

الــــــعــــــبــــــا يـــــــحـــــــكـــــــيـــــــه  رام  اإن 

فــــــالــــــبــــــحــــــر يـــــــولـــــــيـــــــك الأجــــــــــــــــاج

والـــــــــبـــــــــحـــــــــر يـــــــعـــــــطـــــــي هــــــائــــــجــــــا

وتـــــــقـــــــ�ـــــــســـــــعـــــــت مـــــــــنـــــــــه الـــــــغـــــــمـــــــائـــــــم

واملــــــــــــجــــــــــــد مـــــــطـــــــمـــــــو�ـــــــس املــــــــعــــــــامل

مـــــقـــــ�ـــــســـــو�ـــــس اأطـــــــــــــــــــراف الـــــــــقـــــــــوادم

ولـــــــــــكـــــــــــم بـــــــــــــه �ـــــــســـــــمـــــــل الـــــــــــعـــــــــــوامل

وعـــــــــــن الـــــــــــــــــورى األـــــــــقـــــــــى الـــــعـــــمـــــائـــــم

�ــــــــســــــــلــــــــب املـــــــــــــــــــــــــــروة بـــــــاملـــــــنـــــــا�ـــــــســـــــم

غـــــــــــــــارم وكــــــــــــــــــــل  املــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــات  ت 

ئـــــــــــــح نـــــــــــحـــــــــــوه مـــــــــــــن كـــــــــــــل نـــــــاظـــــــم

اغــــــــــــــــرت مــــــــــن الأفـــــــــــــــــــق املـــــبـــــا�ـــــســـــم

مــــــــ�ــــــــســــــــكــــــــات مـــــــــــــن الــــــــقــــــــوا�ــــــــســــــــم

عـــــــقـــــــائـــــــم اأبـــــــــــــــــــــــــــــــــدًا  مبــــــــثــــــــلــــــــه  ت 

بـــــــوا�ـــــــســـــــم اأو  �ـــــــــســـــــــواحـــــــــك  فــــــــــــا 

لـــــــلـــــــ�ـــــــســـــــــــــــر والآفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات لطــــــــــم

اأوهــــــــــــــــــت مـــــــــن الـــــــــديـــــــــن الــــــدعــــــائــــــم

مبـــــــبـــــــا�ـــــــســـــــم املــــــــــــــــــــوت الـــــــطـــــــاخـــــــم

�ــــــــســــــــامل لـــــــلـــــــفـــــــ�ـــــــســـــــل  يــــــــــــــــــــرى  ل 

ـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــه املـــــــــــــــــــــــاآمت وبــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــت اأب

ونـــــــ�ـــــــســـــــــــــــرت اأكـــــــــــــمـــــــــــــام الـــــــلـــــــواطـــــــم

هـــــــــــــادم لـــــــــلـــــــــمـــــــــوت  ــــــــــارم  بــــــــــ�ــــــــــس ت 

فــــــــــالــــــــــكــــــــــون بــــــــــــــــالإظــــــــــــــــام واجــــــــــــم

بـــــحـــــر الـــــــنـــــــدى الـــــغـــــمـــــر اخلـــــ�ـــــســـــارم

زاعـــــــــــــــم ذاك  يف  فـــــــــــــــاإنـــــــــــــــه  ب 

ومــــــــــــــــــــــــــده حمـــــــــــ�ـــــــــــس الــــــــــــــــدراهــــــــــــــــم

وبـــــــــــزجـــــــــــرهـــــــــــا تــــــــهــــــــب الــــــغــــــمــــــائــــــم
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وميـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــه �ـــــــــــســـــــــــحـــــــــــًا وفــــــــجـــــــــ

يــــــــــــا دهـــــــــــــــر مــــــــــزقــــــــــت الـــــــقـــــــلـــــــوب

وهـــــــــــــــدمـــــــــــــــت ركـــــــــــــنـــــــــــــا بــــــــــاذخــــــــــا

روحــــــــــــــــه وردة  وقـــــــــــطـــــــــــعـــــــــــت 

ـــــــــرورنـــــــــا واأغــــــــــــــــبــــــــــــــــت بــــــــــــــــــرق �ـــــــــس

اأحــــــــ�ــــــــســــــــائــــــــنــــــــا يف  وبــــــــــنــــــــــيــــــــــت 

ونــــــ�ــــــســــــبــــــت اأ�ـــــــــســـــــــبـــــــــاب الـــــــــــــردى

اأنـــــــــ�ـــــــــســـــــــبـــــــــت فـــــــــيـــــــــه �ــــــــســــــــارمــــــــا

لــــــــــــــــــــــــــوله عــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــدر جـــــــــــرى

لــــــــكــــــــن جــــــــــــــــرى الــــــــــــقــــــــــــدر املــــــتــــــا

لــــــــــدا اإنــــــــــــــ�ــــــــــــــســــــــــــــان  دام  لـــــــــــــــو 

دهـــــــى اإن  اأوىل  فـــــــالـــــــ�ـــــــســـــــر 

�ــــــــــــــــســــــــــــــــرا بـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــه فـــــــــــــاإمنـــــــــــــا

مـــــــــــــا مــــــــــــــــــات مـــــــــــــن اأنـــــــــــــتـــــــــــــم لـــــه

ـــــلـــــوا الــــــ�ــــــســــــحــــــاف املــــــرعــــــا فـــــ�ـــــس

و�ـــــــســـــــلـــــــوا الــــــ�ــــــســــــفــــــاح املــــ�ــــســــلــــتــــا

ــــــيــــــوف فـــــاإنـــــهـــــم ـــــــوا الــــــ�ــــــس ـــــــل و�ـــــــس

و�ــــــــســــــــلــــــــوا الــــــــــــقــــــــــــوايف والأعــــــــــــــــــا

هــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــان غــــــــــــــــري جــــــــنــــــــابــــــــه

فـــــــ�ـــــــســـــــقـــــــى ثـــــــــــــــــرى فـــــــــيـــــــــه يـــــــــرى

و�ــــــســــــقــــــى الـــــــر�ـــــــســـــــا جــــــــدثــــــــا لـــه

دمــــــــــــــــــــًا لأبــــــــــــــــيــــــــــــــــكــــــــــــــــه  اإين 

فــــــــــاقــــــــــفــــــــــوا بـــــــنـــــــيـــــــه مـــــــكـــــــارمـــــــا

ــــي فـــــ كـــــــــاأبـــــــــيـــــــــه  يـــــــكـــــــن  مل  مـــــــــــن 

املــــــبــــــا�ــــــســــــم طــــــــلــــــــق  �ـــــــســـــــبـــــــاحـــــــه  ر 

فــــــــــكــــــــــلــــــــــهــــــــــا فــــــــــــــيــــــــــــــه �ــــــــــــســــــــــــبــــــــــــارم

ـــــبـــــارم و�ـــــــســـــــطـــــــوت بــــــــالأ�ــــــــســــــــد الـــــ�ـــــس

مبـــــــخـــــــالـــــــب الأ�ـــــــــــســـــــــــد الـــــقـــــ�ـــــســـــاعـــــم

ولــــــــــكــــــــــم �ــــــــــســــــــــرى حتــــــــــــت املــــــــــكــــــــــارم

اأطـــــــــــمـــــــــــا مـــــــــــن الأحــــــــــــــــــــــــــــزان قــــــائــــــم

لــــــتــــــ�ــــــســــــيــــــد اأكــــــــــــــــــــــرم مـــــــــــن يــــــــكــــــــارم

ــــــر �ــــــــســــــــارم ولــــــــــكــــــــــم عــــــــــــــــدا لــــــلــــــ�ــــــســـــــ

تــــــــــقــــــــــاوم ومل  عــــــــــنــــــــــه  لــــــــــــــــــــــــــــرددت 

دائــــــــــم بـــــــعـــــــد  مــــــــــن  تـــــــــــــرى  فـــــــمـــــــن  ح 

خــــــــامت لـــــــلـــــــر�ـــــــســـــــل  مـــــــ�ـــــــســـــــــــــــرف  م 

خــــــــــطــــــــــب بــــــــــحــــــــــالــــــــــة كــــــــــــــل حــــــــــــــازم

�ــــــســــــر الــــــفــــــتــــــى عــــــنــــــد الـــــعـــــظـــــائـــــم

خــــــــلــــــــف ومـــــــــــــــن اأبــــــــــــقــــــــــــى املــــــــــكــــــــــارم

ــــــــــــت فـــــــــاإنـــــــــهـــــــــا تـــــــــــــــــــدرى الأكــــــــــــــــــــــارم

والـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــادم لــــــــلــــــــ�ــــــــســــــــاقــــــــم  ت 

لقــــــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــه مــــــــــعــــــــــنــــــــــًا وحـــــــــــــــامت

ريــــــــ�ــــــــس الــــــ�ــــــســــــعــــــاب وكــــــــــــل نـــــاظـــــم

يــــــــــــرجــــــــــــى وميـــــــــــــــــــــــدح بـــــــاملـــــــنـــــــاظـــــــم

ـــــــــــــوب املــــــــــــــــــــــــــرة واملــــــــــــــــراحــــــــــــــــم �ـــــــــــــس

فــــــــيــــــــه الـــــــــــنـــــــــــدى جـــــــــــــــار و�ـــــــســـــــاجـــــــم

قــــــــائــــــــم غـــــــــــــــري  بـــــــــــــــــــــــــاأين  واأرى 

�ــــــــســــــــحــــــــت بـــــــــهـــــــــا مـــــــــنـــــــــه غــــــمــــــائــــــم

فـــــ�ـــــســـــل يـــــعـــــ�ـــــس عــــــلــــــى الأبـــــــــاهـــــــــم
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فــــــــــــــــاجلــــــــــــــــود فـــــــــيـــــــــكـــــــــم خــــــــالــــــــد

وا�ــــــــــــســــــــــــقــــــــــــوه مـــــــــــــن اأيـــــــــديـــــــــكـــــــــم

ودعـــــــــــــــــــــــــوا اخلــــــــــ�ــــــــــســــــــــام فـــــــــاإنـــــــــه

هـــــمـــــهـــــم لــــــــــــئــــــــــــامــــــــــــًا  وذروا 

عــــــــــــــــي �ــــــــــــــســــــــــــــوى عــــــــــــــــن غــــــيــــــبــــــة

ومــــــــــــــــــن الــــــــــــغــــــــــــبــــــــــــاوة والــــــــعــــــــنــــــــا

فــــــــابــــــــقــــــــوا جـــــلـــــيـــــ�ـــــســـــا �ـــــســـــاحلـــــا

اإمـــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــاأحـــــــــــــنـــــــــــــف حــــــلــــــمــــــه

هــــــــــــــــــــــــاوؤم نــــــ�ــــــســــــيــــــحــــــة نــــــا�ــــــســــــح

يـــــــــبـــــــــكـــــــــي اأبـــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــم طــــــــرفــــــــه

وخـــــــــــــــــــــــــــــــذوا مــــــــــــراثــــــــــــيــــــــــــه فــــــهــــــا

وقــائــلــة قـــد مــــات اأحـــمـــد ذو الــعــا

اأقــــول لــهــا كــفــي لــئــن مـــات مل متت

وبــيــ�ــس غـــطـــاريـــف كـــــاأن وجــوهــهــم

بنوه الأوىل اأ�سحى بهم ناظر الندى

الــذيــن عزومهم الأ�ــســد  النفر  مــن 

اأكـــفـــهـــم  اأن  غــــــري  فـــ�ـــســـل  مـــــــــــوارد 

مـــقـــاول اأقــــيــــال فـــا غــــرو اأن زهــت           

كــــــاأن املــــعــــايل قــــد خــلــقــن خـــوامتـــا

فــمــا تـــركـــوا فـــخـــرًا طــريــفــًا وتـــالـــدًا

مـــتـــوج بــــكــــل  اإل  افـــــتـــــخـــــروا  ومـــــــا 

فــــــــــــــــــــــــــذروه مـــــــــــــركـــــــــــــوز الـــــــــدعـــــــــائـــــــــم

لــــــــــــــــيــــــــــــــــدوم مـــــــــــفـــــــــــر الــــــــكــــــــمــــــــائــــــــم

ملــــــــــــــــــــاآثــــــــــــــــــــر الآبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــــادم

الــــــــولئــــــــم اإىل  الــــــــبــــــــطــــــــون  نـــــــقـــــــل 

الـــــنـــــمـــــائـــــم مـــــــــطـــــــــوي  نـــــ�ـــــســـــــــــر  اأو 

يــــــــائــــــــم ل  مـــــــــــــــن  تــــــــقــــــــريــــــــبــــــــكــــــــم 

مـــــــــــغـــــــــــرًى بـــــ�ـــــســـــحـــــبـــــة كـــــــــــل حـــــــــــازم

عـــــا�ـــــســـــم بــــــــــن  قــــــيــــــ�ــــــس  خــــــــالــــــــه  اأو 

املــــخــــا�ــــســــم ــــح  الــــنــــ�ــــس مـــــــا غـــــ�ـــــس يف 

ــــــاجــــــعــــــات مــــــــــن احلــــــمــــــائــــــم كــــــالــــــ�ــــــس

هـــــــــــــي لـــــــــلـــــــــمـــــــــراثـــــــــي كــــــالــــــتــــــمــــــائــــــم

ومـــــــات الـــــنـــــدى مـــــن بــــعــــده واملـــفـــاخـــر

مــــــاآثــــــره الـــــاتـــــي بــــهــــا الـــــقـــــول �ـــســـائـــر

�ــــســــوافــــر الـــــــظـــــــام  جـــــــن  اإذا  بـــــــــــدور 

كـــحـــيـــا لــــــه مــــــن جمــــديــــهــــم ونـــــــــوادر

بــــواتــــر املــــ�ــــســــكــــات  كــــاأ�ــــســــيــــافــــهــــم يف 

لـــــكـــــل جــــمــــيــــل يف الأنـــــــــــــــام مــــ�ــــســــادر

وحمـــــا�ـــــســـــر اأيـــــــامـــــــهـــــــم  يف  مــــــنــــــابــــــر 

لـــهـــا مـــنـــهـــم يف كـــــل عـــ�ـــســـــــر خــنــا�ــســر

يـــفـــاخـــر يـــــــومـــــــًا  جـــــــــاء  اإن  ملــــفــــتــــخــــر 

عــــامــــر املــــــــوؤثــــــــل  املــــــجــــــد  اإىل  منــــــــــاه 

وملا فوفت بردها، ونظمت يف �شالفة البيان عقدها، واأطلعت من كمائم   

الرث���اء وردها، وارت�شفت امل�شامع ر�شابها، وجتلببت الطرو�ش جلبابها، اقت�ش�ى 

احلال، اأن اأن�شد على الرجتال.
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فما �سئت فيهم من ثناء فقل بهم

يـــقـــولـــون اأ�ـــســـد يف الـــهـــيـــاج كــوا�ــســر

اأمـــــا عــلــمــوهــم اأبـــحـــرا يف رحــابــهــم

واإمنــــــا اجلــــيــــاد  اأرواق  يـــطـــيـــلـــون   

فــ�ــســائــلــهــم مل يــنــتــهــن فـــقـــل ملــن

يــــــروق بـــهـــم وجـــــه الــــزمــــان طــاقــة

فطاول بهم من �سئت جمدًا و�سوؤددًا

عـــلـــى كــــل فـــ�ـــســـل يف الأنـــــــــام اأدلــــــة

و�ــــســــيــــادة  حمــــتــــد  اإل  عــــيــــب  فــــــا 

فــعــمــا بـــهـــم مـــدحـــا تــ�ــســيــق الـــدفـــاتـــر

نـــوا�ـــســـر الـــ�ـــســـيـــوف  اإل  يـــكـــن  مل  اإذا 

الــعــمــيــم زواخـــــر الــــبــــذل  اإىل  منــتــهــم 

جـــــــيـــــــادهـــــــم اأرواقــــــــــــهــــــــــــن اخلـــــــواطـــــــر

يـــكـــاثـــرهـــم يف الـــفـــ�ـــســـل اأيـــــــن املـــكـــاثـــر

ويـــغـــدو بــهــم وجــــه الـــدنـــا وهــــو �ــســافــر

فـــــكـــــل طــــــويــــــل عــــنــــهــــم فـــــهـــــو قـــا�ـــســـر

وفـــ�ـــســـلـــهـــم فـــيـــه الـــنـــ�ـــســـو�ـــس ظـــواهـــر

يـــــزيـــــنـــــهـــــمـــــا بـــــــــن الأنــــــــــــــــــــام املـــــــاآثـــــــر

تراجم اأبناء ال�سيخ اأحمد بن رزق

فلنع���د بعد الإن�ش���اد، اإىل (اإن�شاء تراج���م الأولد)، فنقول: ملا غربت يف   

رم�ش���ه، حما�ش���ن �شم�شه، ورث���ه خم�شة بدور، اأ�شرقت بهم وج���وه ال�شدور، قد 

غذتهم املروة بلبانها، وقلدتهم بالآليها وجمانها، وفتحتت بهم اأورادها، وح�شنتهم 

اإذ كانوا اأولده���ا، واعتنقوا ولدها، ولفقوا فرائدها، وزينوا مقاعدها، و�شهلوا 

لطالبها م�شاعدها، وحلوا منها املقاعد، وقربوا منها املقا�شد، واأعادوا �شبابها، 

و�ش���ادوا بعد الهدم قبابها، واأمط���روا �شحابها، يف احل�شي�ش واليقاع، وخا�شوا 

عبابها، ب�شفن مكارم �شراعها الطباع، واأحرزوا ق�شبها، ورفعوا ح�شبها، وعمروا 

منه���ا الديار، وح�شنوا منها الآثار، وت�شنموا منه���ا ال�شنام، وفتقوا منها الكمام، 

واأهبوا منها الأرواح، واأعادوا منها الأرواح اإىل الأ�شباح، واأفجروا منها ال�شباح، 

واأج���روا منه���ا احليا�ش، ووردوا منه���ا الريا����ش، و�شرحوا �شدوره���ا، واأ�شعوا 

بدوره���ا، ودبج يف ثنائهم املنظور واملنثور، حتى غدا كل ممدود من املدح عليهم 

مق�شور. 
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ــــريــــون عــــــامــــــريــــــون حـــــــــازوا ـــــ مــــ�ــــس

اأر�ـــــســـــعـــــتـــــهـــــم لــــبــــانــــهــــا فــــرعــــوهــــا

�ــســيــف               وجــــــــه  راأت  اإذا  ووجـــــــــــوه 

كـــــل يــــــوم مل يـــلـــقـــهـــم فـــيـــه �ــســيــف

بــــــــــــــعــــــــــــــزوم كـــــــــــــاأنـــــــــــــهـــــــــــــّن بــــــــــــــروق

�ــســواهــم مــــن  اإىل  الـــعـــا  يـــحـــن  ل 

ـــــــــــرزوا املــــجــــد يف خــــبــــاه واأبـــــــــدوا اأب

وبـــــــدوا يف الـــــــورى �ــســمــو�ــس جـــال

كـــــــــــل امــــــــــــــــــرئ لقـــــــيـــــــتـــــــه مــــنــــهــــم

حمـــــــمـــــــد يــــــو�ــــــســــــفــــــهــــــم حمــــ�ــــســــن

وخــــتــــمــــهــــم عـــــبـــــدالـــــعـــــزيـــــز الـــــــذي

ثنائه الــذي يف  القرم  الفا�سل  هو 

مـــع الـــكـــرم الــفــيــا�ــس حــــاز لــطــافــه

ــــــبــــــاق لـــــلـــــكـــــرمـــــات قــــــ�ــــــســــــبــــــات الــــــ�ــــــس

بــــــــــاأيــــــــــاد مــــــــن جــــــــودهــــــــم مـــــر�ـــــســـــات

اأ�ــــــســــــرقــــــت كـــــالـــــريـــــا�ـــــس مـــبـــتـــ�ـــســـمـــات               

الــــنــــحــــ�ــــســــات راأيــــــــهــــــــم مـــــــن  فـــــهـــــو يف 

مـــنـــ�ـــســـلـــتـــات غـــــــــــــدون  �ـــــســـــيـــــوف  اأو 

بـــــل اإلــــيــــهــــم كـــالـــطـــفـــل لـــلـــمـــر�ـــســـعـــات

يف �ــــســــمــــاء الـــــنـــــدى بـــــــــدور الـــ�ـــســـات

مـــنـــكـــ�ـــســـفـــات الأنــــــــــــــــام  يف  تـــــكـــــن  مل 

تــــــــــــقــــــــــــول فـــــــــيـــــــــه اإنـــــــــــــــــــــــه املــــــطــــــلــــــب

الأطـــــــيـــــــب الــــــ�ــــــســـــــــــــرف  ذو  وخــــــــالــــــــد 

ـــــلـــــه كــــــــــل فـــــــتـــــــى مـــــعـــــرب عــــــــــن فـــــ�ـــــس

يـــــــروق ويـــحـــلـــو مـــنـــي الــــنــــر والـــنـــظـــم

ورقــــــة طـــبـــع زانــــهــــا الــ�ــســمــت واحلـــلـــم

وه���ا اأن���ا اأ�شرد تراجمهم على هذا الرتتيب، ذاك���را ما اطلعت عليه من   

اأحواله���م على التقريب، جاعال ذلك خامتة ه���ذا الكتاب، مطرزا للنرث بالنظم 

امل�شتطاب.

ترجمة ال�سيخ حممد بن رزق

فاأما حممد فاأ�شلبهم على الإعباء متنا، ذو عزم ي�شاهي م�شاه احل�شام،   

وحزم ل يوجد يف �شواه من الأنام، وحلم اأرزن من اله�شاب، وكرم كم مد له من 

عباب.

ولقد اأجاد فيهم القائل:  
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الذي واملن�سب  امل�سهور  ال�سـرف  له 

اأغـــــــــــــــــّر عـــــقـــــيـــــلـــــي كــــــــــــــاأن جـــبـــيـــنـــه

الأنـــــام يزينها بــيــ�ــس يف  مــ�ــســاعــيــه 

ولــــــــــــو اأنـــــــــهـــــــــا غـــــــــر بــــــكــــــل مــــهــــنــــٍد

تراع�ست مــنــه  املــتــنــان  ارتــعــ�ــس  اإذا 

لــلــعــا اأحـــــمـــــد  يـــنـــمـــيـــه  فـــتـــى  واإن 

لقد مات من بعد الرامكة الندى

ـــــــــوه وجـــــده فــــاأحــــيــــاه بــــالإعــــطــــا اأب

ملـــــــــــا بـــــــــــــــدا نـــــــــــــــور حمــــــــــيــــــــــاه بــــهــــا

انـــثـــنـــى مــــــا  فــــــن  مــــــن  يــــكــــن  ومل 

قـــــد اأر�ــــســــعــــتــــه الــــــــــّدر بــــكــــر الـــعـــا

حــــــــ�ــــــــســــــــن الـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــاع كـــــــــاأمنـــــــــا

ـــــر عــــطــــفــــه كـــــالـــــغـــــ�ـــــســـــن يـــــبـــــ�ـــــســــــ

تـــقـــاعـــ�ـــس فـــيـــه عـــــن مــــنــــازلــــه الــنــجــم

الــــتــــّم الــــقــــمــــر  وفـــــــــــاده  راأى  مــــــا  اإذا 

وقـــــائـــــعـــــه الــــــاتــــــي كـــــاأفـــــرا�ـــــســـــه دهــــم

لــــــــه عــــــمــــــل يف �ـــــــســـــــده هــــــــو اجلــــــــزم

يــــــــدا كــــــل �ـــــســـــرغـــــام واأدركـــــــــــــــه احلــــــزم

خلـــــري فــــتــــًى يـــنـــمـــو بـــــه الـــــكـــــرم اجلـــم

بــــعــــد مــــوتــــهــــم ر�ـــســـم يــــبــــق مــــنــــه  ومل 

يــنــمــو ـــره  عـــ�ـــســــ زال يف  مـــــا  بــــــدا  وملــــــا 

الـــــفـــــرح يـــــبـــــق وجــــــــــه مــــــــا عــــــــــاه  مل 

ـــــدح �ـــــس مــــــــــا  دوحـــــــــــــــــه  يف  وطــــــــــائــــــــــر 

وعــــــــــــــــــــــــودت ميــــــــــنــــــــــاه بــــــــــــــــذل املــــــنــــــح

الأرواح ــه  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاقـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اأخـــ

املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّداح هــــــــــــــــــــــــــــــــــــزه  اإن 

ول���د يف بل���د والده الزب���ارة، يف اأيام ه���ي الريا�ش بالن�ش���ارة، وليال ما   

اأنورها، واأ�شعدها واأق�ش�رها.

اإن برز بروز الغزالة، فله الريا�شة هالة، والكمال مدار، والأف�شال اأنوار،   

واجلالل مطلع، والنبالة م�شطع، فهو الواحد يف املعايل، والبدر ملا وجد فيه من 

الليايل.

مكارم اأخالقه، اأو�شح دليل على طيب اأعراقه، وتب�شمه يف وجوه الوفاد،   

اأمارة على �شرف الأجداد، ورحب فنائه، دال على �شعة عطائه.
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لــئــن اأ�ــســبــحــت مــنــه املـــنـــازل رحــبــة 

ي�سيق الف�سا عن بع�س ما هو مف�سل

فــا غـــرو اأن تــزهــو بــ�ــســاطــع ف�سله

وغــــــــــّر قــــــــــواف جـــــاذبـــــتـــــه زمــــامــــهــــا

يـــقـــيـــمـــون مــــعــــوج الـــــقـــــوايف كـــاأنـــهـــا

مبــ�ــســهــد مــــقــــال  قــــالــــوا  اإذا  يــــكــــاد 

اإذا قـــّومـــوا �ــســعــرًا فــفــي مـــدح جــده

اأن �ـــســـوى  عـــــاه عـــيـــب  يـــــرى يف  ل 

اأغــــزر الــبــذل اأظــهــر الــفــ�ــســل حتى

هــــمــــم تـــعـــجـــز الــــــزمــــــان احـــتـــمـــال

ثــوى الــكــرم الــثــجــاج يف قــر اأحمد

اأقــ�ــســم الندى الـــذي  حممد الــقــرم 

تــــــعــــــّود بــــــــذل املـــــــــال حــــتــــى كــــاأمنــــا

لأو�ــــــــســــــــع مــــنــــهــــا لـــــلـــــوفـــــود مــــكــــارمــــه

ومـــعـــا�ـــســـمـــه كــــفــــه  عــــنــــه  َتـــــــْعـــــــَي  ومل 

حمـــا�ـــســـر فـــيـــح عـــطـــرتـــهـــا الـــفـــوا�ـــســـل

مــ�ــســاقــع غــــرب �ــســاعــدتــهــا الــفــوا�ــســل

ذلئـــــــل يـــــديـــــهـــــم  يف  ثــــقــــفــــوهــــا  اإذا 

اجلــــنــــادل املـــــقـــــال  ذاك  عـــنـــهـــم  تـــعـــي 

ومـــــــــدح اأبــــــيــــــه ذلــــــــك الــــ�ــــســــعــــر كـــامـــل

اأملــــــعــــــيــــــه وذا  �ــــــــــــســــــــــــوؤدد  ذا  كــــــــــــــان 

حـــــلـــــف الــــــــّدهــــــــر مـــــــا راأيـــــــــــــت �ـــســـمـــيـــه

واأيــــــــــــــــــــــاد مــــــهــــــمــــــا جـــــــــــــرت حـــــامتـــــيـــــه

فــــــــاأبــــــــرزه مــــــن قــــــــره بـــــعـــــده الـــنـــجـــل

اأبـــــــــــدًا مــثــل ـــره  لـــــه يف عـــ�ـــســــ بــــــــاأن ل 

تـــرا�ـــســـع مـــعـــه مـــر�ـــســـعـــًا ذلـــــك الـــبـــذل

فه���و قطب ت���دور عليه رحى املفاخ���ر، وترنو اإليه من املع���ايل النواظر،   

وفلك �شرف مل يزل باملكارم دائر، ورو�ش جمد بالنجابة زاهر.

اإن فخ���ر ب���ه زمانه، واأقر له بالف�شل اأقرانه، فقد رام كيوان، اأن ي�شاميه   

يف علو املكان، فرد عن م�شاهاته خجالن.

فلما تويف اأبوه، وحف به راثوه، �شرب وجانب ال�شجر، و�شمر عن �شاعد   

اجلد وح�ش�ر، وقام مقام والده، ودرج على مدارجه ومقا�شده، واأعطى كل وارد، 

م���ا ل���ه من �شلة وعائد، حتى عرف ف�شله امل�ش���ود وال�شائد، ونوه بذكره الغائب 

وال�شاهد، ونظمت فيه املدائح والق�شائد. 
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ق���د فو�ش اإخوان���ه اإليه من اأمره���م الزمام، وداروا ب���ه دوران الكواكب   

ببدر الظالم، ونظروا اإليه باأعني اإجالل واحرتام، واتخذوه يف حمراب املهمات 

اإمام���ا، ولنوائ���ب الزمان عدة وح�شام���ا، ولأعني املفاخر اإن�شان���ا، ولعالية املاآثر 

�شنان���ا، ول�شهام اأ�شراره���م كنانة، وملعاط�ش اآرائهم ريحان���ة، وافتخروا بوجوده، 

افتخ���اره باأبي���ه وجدوده، وطاوعوه مطاوعة يده، ل مطاوعة عبده، ونزلوا عنده 

منزلة عينه، ل منزلة ن�شاره وجلينه، ونه�ش باأعباء والده، فاأقر عني موده، وفقاأ 

عني حا�شده، واأعمل الهمم، يف اتباع ما لأبيه من الكرم. 

ل بدع اأن �شار من املكارم عينها البا�شرة، ومن املفاخر رو�شتها الزاهرة،   

وم���ن ال�شيم اأرجها ال�شميم، ومن الأيام �شباحه���ا الو�شيم، ومن التعظيم غرته، 

وم���ن التكرمي زهرته، وم���ن التفخيم نا�شيته، ومن ال�ش����رف رابيته، ومن املجد 

�شاريت���ه، مل ي���دع منها �شاخما اإل ارتقاه، ول فن���ا اإل ع�ش�ره وثناه، ول قنواً من 

الك���رم اإل اأدن���اه، ول زلل م���ن اللطاف���ة اإل احت�شاه، ول بردا م���ن الظرافة اإل 

اكت�ش���اه، ول مطرف���ا من البيان اإل و�ش���اه، ول مع�شما من املعايل اإل �شوره، ول 

ورداً منها اإل اأزهره، ول مقلة اإل وهي اإليه رانية، ول دوحة اإل وهي عليه حانية، 

ول خل���ة م���ن اخلري اإل وهي اإلي���ه من�شوبة، ول مهرة من���ه اإل وهي له مركوبة، 

ول حمم���دة اإل وه���ي ملفوف���ة يف ب���رده، ول منقبة اإل وهي منتمي���ة اإىل زنده، 

وباجلمل���ة فهو من الرفعة واملكانة، والنزهة وال�شيانة، باملحل الأ�شمى، واملنازل 

التي دونها الهمم ترمى، ومن الراأي والتدبري، بحيث ل يوجد له نظري، اأبان اهلل 

�شيادته ومقدراه، يف البلدة املعروفة بالزبارة، يف العام اخلام�ش والت�شعني، بعد 

املائ���ة والألف من هجرة الأمني، وتربى يف حجرة الدلل، اإىل اأن اأدرك الكمال، 

ونظرته عيون ال�شعادة، بعد ترديته باأردية ال�شيادة، وقدمه اأبوه املقدم، فكمل به 

يــــــا ملــــــــوىل اأبــــــــــــدى مــــــكــــــارم �ــســتــى

تــــنــــاهــــى اأبــــــــيــــــــه  اإىل  جــــــــــود  كــــــــل 

اأبـــــــــوه الـــــ�ـــــســـــمـــــاح  ذو  مـــــــــات  بـــــعـــــدمـــــا 

فــــــــلــــــــه اخلــــــــــلــــــــــق كـــــــلـــــــهـــــــم نـــــ�ـــــســـــبـــــوه
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نق����ش الف�شل ومتم، وعقد له عقد الريا�شة ونظم، وتفر�ش يف النجابة وتو�شم، 

فها هو ذا يف املحل الأعلى من اأجفان العناية، بالغا من املفاخر كل غاية.

ترجمة ال�سيخ يو�سف بن رزق

واأم���ا (يو�ش���ف) فهو ذو ف�شائ���ل جمة، تق�ش�ر عنه���ا كل همة، وحمامد   

عدي���دة، زينت من الكمال جي���ده، ونزلت من �شمائه، منزلة بردة ذكائه، ومكارم 

ل حت�ش����ى بالعدة، قد اأترعت كل يفاع ووه���دة، وبرزت حلامت فبهرت عطاياه، 

و�شهدت باأن الكرم ليو�شف ل يتعداه، وملعن فاأدركه اخلجل، ولبن مامة فاكت�شب 

منها ما بذل، واأن�شد فيه وارجتل.

مل ي���زل مذ فتحت عيناه، ت�شنف بالثناء اأذن���اه، وتتحلى بالإعطاء كفاه،   

وتهت���ز اإىل املحام���د عطف���اه، وتبت�ش���م ثناياه ملن واف���اه، ببذل يق�ش����ر منه مد 

ال�شح���اب، ويعج���ب من زخوره كل عب���اب، وراأي يف املهمات �شاط���ع كال�شهاب، 

وعزم كاحل�شام اإل اأنه بال قراب، وهمة �شرغام، تعجز عنه الأيام، ورحاب لي�ش 

عليها حجاب، يردها �شيوف، رمبا بلغوا الألوف، ع�شقته املعايل وهو يف مهده، 

وح�شدته العوايل يف �شرفه وجمده.

يـــو�ـــســـفـــًا تــــكــــاثــــر  اأن  اأيــــــــــاد  تـــــــــروم 

ويـــو�ـــســـف يــــــــدان  اإل  لـــهـــا  ولـــيـــ�ـــس 

فــتــى يف ذرى الــعــلــيــا يــلــوح فــخــاره

ومل تــن عــن مـــّد الــنــدى مــنــه راحــة

لـــكـــل فـــتـــى يــــبــــدو مــــكــــان لــ�ــســكــنــه

ــــانــــه بــــــــرد �ــســنــة لــــــه كــــــــرم مــــــا �ــــس

اأيـــــــــــــاد ذات  تــــــنــــــفــــــك  ل  مــــــــــكــــــــــارم 

اأيــــــــــاد بــــــعــــــّد  ــــى  اأيــــــــــاديــــــــــه ل حتــــ�ــــســـــ

�ـــســـنـــان الـــــقـــــنـــــاة  عـــلـــيـــا  يف  لح  كــــمــــا 

مــــنــــه عـــنـــان عــــلــــيــــاه  مــــــن  يــــثــــن  ومل 

وهــــــــــــــذا لـــــــــه بــــــيــــــت الـــــــثـــــــنـــــــاء مـــــكـــــان

واأبـــــيـــــ�ـــــس عــــر�ــــس بــــالــــكــــمــــال يـــ�ـــســـان
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فه���و اجلدير ب���اأن يعظم، وي�ش���در يف كل �شدر ويق���دم، وتلقى اإليه من   

املع���ايل الأزم���ة، ويعمل يف زيارت���ه كل قدم وهمة، واأن يهت���دى به يف كل ظلمة، 

واأن متتد اإىل ثنائه اأعناق الق�شائد، وتتفاخر باملثول بني يديه الأماجد، وتغبط 

بجل�شته املجال�ش، وبحكمه امل�شامر واملجال�ش.

ولد يف الزبارة عام املائتني، بعد الألف فقرت به العني، وا�شتنارت اأرجاء   

ب���الده، ب�شمو����ش �شيادته واإ�شعاده، وهن���ئ اأبوه بوروده، وطل���وع �شم�ش �شعوده، 

وانهمال �شحابة جوده، فما زال يرتقى اإىل قنن ال�شيادة، متفيئا باأفياء ال�شعادة، 

متاأدباً بكل ذي عفة، خلقه الن�شيم يف اخلفة، ووجهه الرو�ش يف الق�شامة، وكفه 

باجلود �شيل الغمامة.

وملا انتقل بالرحمة اأبوه، وق�شده للتعزية معزوه، وجدوه اأخا جلد و�شرب،   

وهم���ة م���ن دونها همة الدهر، قائما بوظائف اأبي���ه، قيام اأخيه، متلطفا بخدمه 

ومواليه، متعطفا بكرمه على راجيه، عا�شرته فوجدته يف املالطفة ال�شماأل، ويف 

املفاكهة ال�شاحب بل هو اأكمل.

ترجمة ال�سيخ عبداملح�سن بن رزق

واأما (عبداملح�شن)، فاإنه البحر الذي ل يقرب من ال�شنة، ول يكدر املن   

اإنعامه ومنه، ذو مالطفة ح�شنة، ومبا�شرة ل تعرب عنها الأل�شنة، وهمة ل تزال 

اإىل املع���ايل �شاعدة، وعزمة عن املكارم غري متقاعدة، ومكارم على ممر الأيام 

خالدة. 

منــتــه جــــدود مـــن عــقــيــل �ــســمــوا به

فــــــــــزاد بــــــه عــــلــــيــــا عــــقــــيــــل وعــــزهــــا

يكاد ي�سيل اللطف من عطف طبعه

ثـــغـــرًا يف وجـــــوه �ــســيــوفــه افــــر  اإذا 

والن�سـرا ال�سماكن  ي�سمو  �سرف  اإىل 

وفــاتــت بــه عــن غــريهــا م�سـر احلــمــرا

كـــ�ـــســـيـــل �ـــســـقـــيـــط الــــطــــل فـــــــوق اأقـــــــاح

ـــبـــاح بـــ�ـــس لئــــــحــــــا  �ــــســــبــــاحــــا  اأراك 
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ح�ش����ر عن �شاعد ج���ده و�شمر، فاأدرك ماآثر اأبيه وم���ا ق�ش�ر، وداأب يف   

اكت�ش���اب املحام���د، حتى خيل اأنه فيه���ا الوالد، وات�شف باأو�ش���اف، من بع�شها 

امل���روة والإن�ش���اف، واأو�شع فنائه، ليو�ش���ع ثناءه، وتزدحم عل���ى اأبوابه، واأ�شغي 

مل�شامع خطابه، ذو اأنفة و�شجاعة، واإقدام وحزم وبراعة.

وباجلمل���ة فل�شان احل�ش�ر عن ف�شل���ه ذو ق�شور، والكرم واإن ن�شب اإىل   

غريه فباحلقيقة عليه مق�شور.

ول���د يف الزبارة كاأخيه حممد، فقمط���ه ال�شعد بقماطه ومهد، وتواترت   

الأفراح بطلعته، واأعملت الق�شائد لأبيه يف تهنئته، و�شارت ال�شعراء بالإجازات 

عليه اأمرا، وقال فيه من قال.

مــكــارم جتــريــهــا يــد اخلـــري حم�سن

اأعـــــــــز عـــقـــيـــلـــي راأيــــــنــــــا بـــــه الــــنــــدى

بــــخــــفــــة طــــبــــع ل يــــــــــزال يـــزيـــنـــهـــا

ووجـــــــه غـــــــداة الــــبــــذل يــــزهــــو كـــاأنـــه

وعـــــــزم كـــــــاأن الـــعـــ�ـــســـب بــــاتــــر حـــده

كــا�ــســف اأنـــــــه غـــــري  اإل  الـــــبـــــدر  هـــــو 

وجــــوهــــرة مل يـــــرز الــــدهــــر مــثــلــهــا

لــــكــــل امـــــــــرئ فــــخــــر ولـــــكـــــن فـــخـــره

ك�سم�س ال�سحى اإن تبد مل تبق كوكبا

فا تعجبوا من قذفه الدر يف الورى

وارد القرم  عبداملح�سن  مثل  فمن 

له وذا  ي�سب  الإعـــطـــاء  اإىل  فـــذاك 

مــعــنــا ـــرتـــه  اأبـــ�ـــســــ جــــــــدواه  طـــلـــبـــت  اإذا 

مـــــتـــــى �ــــــســــــار مــــعــــنــــا جــــــــاريــــــــا مـــعـــنـــا

رزانـــــــــــــــــــــــــة حـــــــــلـــــــــم فـــــــــــوقـــــــــــه ووقـــــــــــــــــار

وجــــــــــــــــــوه ريـــــــــــا�ـــــــــــس زانـــــــــــهـــــــــــن نــــــهــــــار

اإزار لــــــلــــــفــــــخــــــار  عــــــلــــــيــــــه  وجــــــــــــــــــاه 

هــــو الــ�ــســمــ�ــس واملــــجــــد الأثـــــيـــــل مــــدار

ولــــــكــــــن لـــــهـــــا مـــــنـــــه الــــــكــــــمــــــال حمـــــار

فــخــرا يــــــدع  مل  اأقــــــمــــــاره  طـــلـــعـــت  اإذا 

ويـــبـــحـــر طـــمـــي زخــــــــاره فـــعـــا الـــنـــهـــرا

الــّدرا يقذف  اأن  القامو�س  عــادة  فمن 

والــــد ــر  ـــ الــعــ�ــس كـــاأبـــيـــه اخلـــــري يف  ول 

فـــــرائـــــد الــــــــزمــــــــان  نـــــحـــــر  مـــــــكـــــــارم يف 
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فبق���ي يف اأيام والده، يقتفيه يف مناهجه ومقا�شده، م�ش�روراً بالأخالم،   

من الإخوان وبني الأعمام، ي�شابق اإخوانه اإىل الكرم، ويتفاخرون يف معايل الأمور 

وال�شيم، اإىل اأن غابت �شم�ش والده، ف�شرب جتلداً يف عني �شامته ومكائده، برز 

من الرحم اإىل الدنيا، ملحوظا باأحلاظ العليا، عام اثنتني، بعد الألف واملائتني، 

وها هو ذا واأحالها، اإليه يف املهمات املنتهى.

ترجمة ال�سيخ خالد بن رزق

واأم���ا (خال���د) فاإن���ه ذو م���كارم طامي���ة، وعزائم ل ت���زال يف امل�شكالت   

ما�شي���ة، وحمامد يف اأذين الزمان كقرطي ماري���ة، ومعال اأ�شهر من ال�شنان يف 

العالية، و�شرف له الكواكب ال�شارية �شارية، وجمد عمد بال�شفاح، واأتد بالرماح، 

وعطر اأرجه اله�شاب والبطاح، وجاه امتد يف الطول والعر�ش، حتى طبق اأرجاء 

الأر����ش، و�شوؤدد البدر عم���اده، واجلوزاء نطاقه، والرثي���ا مهاده، وجنابة حتري 

الأفكار، ولبابة هي الزهر والبهار، وطالقة هي ال�شبح يف الأ�شفار، وعر�ش هو 

يف النقا النهار.

طــاقــتــه الــ�ــســبــح الــبــهــيــج وعر�سه

واأمـــــــــــــــــا مــــــــــزايــــــــــاه فــــــغــــــر كــــــواكــــــب

لئحا ال�سيف  اأب�سـر  مــا  اإذا  يكاد 

كــــــــرمي عــــلــــيــــه لــــلــــمــــهــــابــــة مــلــبــ�ــس

كــفــه �ــــســــائــــل  اأن  اإل  الــــبــــحــــر  هـــــو 

منــتــه اإىل الــعــلــيــا عــقــيــل بــن عامر

فـــيـــا لـــنـــجـــار يف الأنــــــــــام كــمــعــ�ــســم

ويــا خالد الذكر الــذي فــوق جمده

واأ�سبهت يف الإعطا اأباك فهل ترى 

نــــــــــهــــــــــار واأمــــــــــــــــــــــــا طـــــــبـــــــعـــــــه فــــــبــــــهــــــار

ــــــمــــــاء املــــــــكــــــــرمــــــــات مـــــــــدار لــــــهــــــن �ــــــس

يــــــــكــــــــلــــــــمــــــــه بــــــــــيــــــــــت لـــــــــــــــه وجـــــــــــــــــــدار

اإزار الـــــ�ـــــســـــمـــــاك  فــــــــــوق  لــــــــه  يـــــــجـــــــّر 

جلـــــــــن وطــــــــــــــــــــورًا جـــــــوهـــــــر ونـــــ�ـــــســـــار

واأعـــــــطـــــــتـــــــه اأعــــــــــــــام الــــــفــــــخــــــار نـــــــزار

لــــه الـــ�ـــســـــــرف الــ�ــســخــم الــتــلــيــد �ـــســـوار

اإلــــــــيــــــــك بـــــــــاإميـــــــــان الــــــعــــــظــــــام يــــ�ــــســــار

�ــــســــح الــــيــــمــــن بـــحـــار يـــــجـــــاريـــــك يف 
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ولد يف اإبان �شعادة، واأيام م�شتطابة م�شتجادة، فن�ش�رت لالأفراح الأعالم،   

وازه���رت م���ن الأن�ش الأكمام، ونظرت مق���ل امل�ش�رة اإىل الأن���ام، وهنئ به اأبوه، 

وا�شتغنى باجلوائز مادح���وه، وزينت املحافل واملجال�ش، ونرث الدر على امل�شامر 

واملجال�ش، ونودي يف املعاهد وامل�شاهد، من رام العوائد، فليهنينا بخالد، فانثالت 

ال�شعراء من كل فج، و�شهد ذلك اليوم فكان يوم حج، وطمى فيه بحر اأبيه وعج، 

وتفاخرت ال�شعراء بالتهاين، وا�شتغنى عند ذلك القا�شي والداين، وفك اإكراما 

له كل عاين، ومد ب�شاط املكارم، قبل اأن تناط به التمائم.

فم���ا زال ي�شب اإىل املكارم، �شباب الورد يف الكمائم، ويرتفع يف املعايل،   

ارتف���اع ال�شن���ان يف العوايل، ياألف كل كرمي، وياأن���ف عن كل لئيم، ذو ثغر ب�شام، 

وفخر واف تام، ومنطق ذا بيان عذب، يتحدر منه كاللوؤلوؤ الرطب، اإن اأ�شبه اأباه 

يف الل�شان، فقد اأ�شبهه بعلو ال�شان، وكرم الأخالق والبنان.

ق���د ب���رز عام ال�شبع بعد املائتني، والأل���ف، بكل خلق رزين، وقد ذكر يل   

عن اأبيه، اأنه يقدمه على كافة بنيه، فال بدع اأنه يف املكارم، هو الكامل اخلامت.

فــيــا لـــك مـــولـــود بــــدا جنـــم �ــســعــده

لـــــيـــــال زانــــــهــــــا بـــجـــمـــالـــه بــــــــدا يف 

به افــر وجــه الدهر ح�سنا وبهجة

لـــقـــد فــــــارق الــــرحــــم الــــزكــــي مــقــره

فــــــا تــــنــــكــــروا مــــنــــه مــــــكــــــارم جــمــة

فــــا عـــيـــب فـــيـــه غــــري تـــقـــوى وعــفــة

اأي خ�سلة الآبـــــاء يف  يــ�ــســبــه  ومـــن 

بــــــــاإبــــــــان خـــــــري مـــــــا وجـــــــدنـــــــا لـــــــه نـــــــدًا

كـــمـــا زيـــــن الــــزهــــر الـــكـــمـــائـــم والــــــــوردا

و�ـــــســـــد عــــلــــيــــه مــــــن مـــــفـــــاخـــــره عـــقـــدا

كـــمـــا فــــــارق الــبــيــ�ــس املـــهـــنـــدة الــغــمــدا

فــــقــــد اأ�ــــســــبــــهــــت ميــــنــــى اأبـــــيـــــه ميــيــنــه 

ولـــــــطـــــــف طـــــــبـــــــاع لـــــــلـــــــكـــــــرام تــــزيــــنــــه

يــــــــــدم اأبــــــــــــــدا مـــــنـــــه اإلــــــيــــــهــــــا حـــنـــيـــنـــه
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ترجمة ال�سيخ عبدالعزيز بن رزق

واأم���ا (عبدالعزيز) فاإنه �شقيق خالد، مع���دود على �شغره من الأماجد،   

معروف مبكارم الأخالق واملحامد، نها�ش اإىل املعايل غري متقاعد، ذو و�شامة، 

وح���دة و�شهام���ة، وكرم ل يوجد يف اب���ن مامة، وطبع اأرق م���ن املدامة، وظرافة 

باهرة، ولطافة هي الأرواح النا�شرة، و�شراحة هي الغمام الباكرة. 

ول���د عام الت�شع���ة واملائتني بعد الأل���ف، فارتدى ب���رود ال�شيادة والتف،   

وعظ���م الهنا اإب���ان ميالده، ووفى الزمان باإجناز ميعاده، و�شدحت بالبل الفرح، 

واخ�شل���ت غ�ش���ون املنح، واأزهر رو����ش ال�شعادة، واأ�شفر بدر امل���روة وال�شيادة، 

واأخ���ذ بحر الك���رم بالزيادة، وترنحت اأعطاف امل�شرة، وبدا يف وجه الدهر منها 

اأبي����ش غ���رة، بقدوم تلك ال���درة، وطلوع �شم�ش املربة، وت���اأرج ريح هذه النفحة، 

وورود هذه املنحة.

هذا وعبدالعزيز واإن �شغر �شنه، فقد كرب قدره وكرث منه، اأبقاه اهلل اإىل   

اأن يبلغ من اآماله، غاية اأف�شاله، ونهاية كماله.

عــــزائــــمــــه ل يـــنـــثـــنـــن عـــــن الـــعـــا

اتــــ�ــــســــاع ميــيــنــه تــــنــــكــــروا مـــنـــه  ول 

ومـــن اأحــمــد الــ�ــســامــي اأبــــوه وخــالــد

اأنــظــم الــــدّر الــثــمــن مــن الثنا واأن 

تب�سمت مــذ  اأفــراحــنــا  لقد عظمت 

كــــــرمي لـــــه فـــــخـــــران فـــخـــر بـــاأحـــمـــد

فـــمـــا نــــــزل عـــــن �ــــــســــــوؤدد يـــعـــرفـــانـــه

معتد �ــســر  ي�سبحا  اأن  عــجــب  ول 

واجلديا القطب  تبلغ  اأن  تنكروا  فــا 

بـــوافـــر بــــذل عــنــه قـــد �ــســاقــت الــدنــيــا

�ــســعــيــا اأفــــ�ــــســــلــــه  اأن  لأحــــــــــرى  اأخــــــــــوه 

واأجـــــعـــــلـــــه يف نــــحــــر �ــــــــســــــــوؤدده حــلــيــا

وجــــــــوه الـــــدنـــــا مـــــن بــــاأبــــيــــ�ــــس مـــاجـــد

اأبــــــــــيــــــــــه وفــــــــخــــــــر بــــــــاملــــــــقــــــــدم خـــــالـــــد

والـــــــد بـــــعـــــد  حمـــــــمـــــــودة  ــــفــــة  �ــــس ول 

ونــــقــــمــــة حـــا�ـــســـد قــــربــــى  ونــــعــــمــــة ذي 
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اخلامتة

يق���ول مو�ش���ي بروده، وناظم قالئ���ده وعقوده، ومف���وف مطارفه، وثاين   

معاطف���ه، وحملي �شوالفه، وجاين ثمره، ومنبت زه���ره، ومطلع غرره، يف وجوه 

اأ�شطره، (امللتجي اإىل كرم ال�شمد، عثمان بن �شند)، وفقه اهلل يف القول والعمل، 

وغف���ر ل���ه الزلل واخلطل: ق���د اآن اأن اأع���ري يعامل الأقالم، عن ت���داآب ال�شري 

يف مهام���ه النظ���ام، واأن اأنيخها يف مبارك اخلتام، م���ن كتابي املو�شوم: ب�شبائك 

الع�شج���د، يف اأخب���ار اأحمد، ومن له مكارم اأ�شحاب، هم لفلك ال�شيادة اأقطاب، 

ولنح���ر الف�شائ���ل �شحاب، خدمت ب���ه ح�ش�رة اأبنائه الك���رام، امل�شتحقني نهاية 

التوق���ري والح���رتام، ال�شائدين من املع���ايل قبابها، ال�شادين بامل���كارم اأطنابها، 

املديرين اأفالكها على اأقطابها، املبحرين يف اأوداء الأكف جود �شحابها، املعيدين 

بع���د ذبوله غ�شن �شبابها، امل�شل�شل���ني �شحيح اأخبارها، املح�شنني طرق اآثارها، 

املطلع���ني يف اأفقه���ا اأن���وار اأقمارها، الناظم���ني لآيل تق�شاره���ا، امل�شهورين يف 

قحطانها ونزارها، �شهرة ذكاء يف رابعة نهارها.

فهم اجلديرون اأن يخدموا مبثل هذا الكتاب، وتقرط اآذانهم بجوهر كل   

ثناء م�شتطاب.

فدونكم �شبائك ع�شجد، وفرائد يف �شلك البيان تن�شد، وخرائد ح�شان،   

اختل�شته���ا م���ن يد الزمان، وعقود جم���ان، نظمتها يد البي���ان، وعرائ�ش اأفكار، 

زفته���ا يد البتكار، وزهرات فوؤاد، اأن�شر من زاه���رات الأوراد، وبنات َذكا، اأنور 

من ُذكا، وعذارى �شطور، اأفخر من ربات اخلدور.

تــنــمــيــهــم اإىل املـــجـــد عــامــر اأكــــــــارم 

مـــقـــاول اأمـــــا يف الـــوغـــى فــ�ــســيــاغــم

بــاأحــمــد تــ�ــســامــوا  قـــد  اأنـــا�ـــســـًا  واإن 

فــيــا لــيــلــة فـــّوفـــت فــيــهــا مــديــحــهــم

وتــــ�ــــســــمــــوا بــــهــــم يـــــــوم الــــفــــخــــار نــــــزار

فـــبـــحـــار الـــــــنـــــــدى  اأ�ــــــــســــــــود واأمـــــــــــــا يف 

ال�سعر هــامــة  بــهــم  ت�سمو  اأن  حــريــون 

اأنــــــريي لــعــيــنــي حتــ�ــســبــي لــيــلــة الــقــدر
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فجدي���ر به���ا اأن تفخر، على منظم اجلوه���ر، واأن تكون لها املكانة، على   

ال�شالفة والريحانة، ملا انطوت عليه من اأو�شاف والدكم احلميدة، وذكر اأحواله 

الت���ي مل ت���زل �شعيدة، ون�ش�ر مكارمه ببنان كل ق�شي���دة، فهي واإن اختل�شت من 

يد الزمان، جدير اأن ي�شم عليها بالأجفان، واأن ت�شنف بها كل �شمع، واأن تكتب 

مبداد هو الدمع.

فاملاأم���ول ممن وقف على ه���ذه العجالة، وا�شت�شبح بن���ور هذه الذبالة،   

وارت�ش���ف من هذه الزللة، اأن ينظرها بع���ني الإن�شاف، وي�شلك منهج العتذار 

عم���ا فيها م���ن اخلالف، فاأي مقال، ثبت له كمال، واأنا اأحمد اهلل على الإمتام، 

واأ�شلي مع ال�شالم، على اأ�شرف الأنام، واآله و�شحبه الفخام، ما حربت مطارف 

اخلتام.

مت بحم���د اهلل طب���ع كتاب �شبائك الع�شجد، يف اأخب���ار اأحمد جنل رزق   

الأ�شعد، تاأليف الإمام الأوحد، والعالمة املفرد، ال�شيخ عثمان بن �شند الب�ش�ري، 

رحم���ه اهلل مبن���ه وكرمه، وقد ا�شتمل هذا الكتاب عل���ى تراجم اأعيان الب�ش�رة، 

وم�شايخ الزبارة والبحرين والكويت، وبع�ش اأعيان جند والبالد العراقية، الذين 

كان���وا يف اأوائ���ل القرن الثالث ع�ش�ر من الهجرة النبوي���ة، وما ت�شمنه من اإيراد 

ف�شائله���م ال�شني���ة، وحما�شنهم الفائقة البهية، وقد جرى طبعه مبطبعة البيان، 

الكائن���ة مبومباي، م�شمول بنظر مال���ك املطبعة، ح�ش�رة ال�شيد: حممد ر�شيد، 

اب���ن املرحوم ال�شيد داود ال�شعدي، على ذمة �شاحب الف�شيلة الأبدية الباهرة، 

عـــذارى قري�س مــا تــخــدرن عــن ذكا

تــعــب ومل  املــــديــــح  زي  يف  تـــبـــهـــرج 

فــــــاإن تــقــبــلــوهــا فـــهـــي كـــفـــٌو كـــرميـــٌة

ــُكــُم ــْت ــَل َو�ــسَ بــعــدمــا  َتــْرِجــعــوهــا  واإن 

�ـــســـطـــور بــــخــــدر  يـــــومـــــًا  حـــجـــبـــت  واإن 

بــــظــــهــــور تـــــعـــــب  لـــــــــعـــــــــذارى مل  فـــــيـــــا 

ووالــــــــدكــــــــم بــــعــــل لــــهــــا وهــــــــو الـــفـــخـــر

الــــّدهــــر غــــــــادة خـــانـــهـــا  اإل  هـــــي  فـــمـــا 
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والهم���ة العلية الفاخرة، ح�ش�رة ال�شيخ عبداهلل اأفندي العبا�شي، ال�شهري ببا�ش 

اأعي���ان، دام كم���ا رام، وبلغ ما �شاء بعون اهلل امللك املنان، وكان الإمتام على هذا 

النظ���ام، يف اخلام����ش ع�ش�ر من �شهر حمرم احلرام، �شن���ة ثالثمائة و�شتة بعد 

الألف، من هجرة من خلقه اهلل على اأكمل و�شف. 

�سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلم

وعظم و�سرف وكرم
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