




القيمة

القدءة

الرحمالرحمن الله بم 

واللاموالصلاة البيان، وعلمه الإنسان، خلق الذي لله الحمد 
الأمحاد،آله وعلى حجة، وأصدقهم لمجة، العرب أفضل على 

الأغوارق التنزيل لغة ونشروا ، البلاد فتحوا الدين وصحبه 
علىألسنتهم استقامت حتى الأعجم؛ن إر وحببوها ، والأنحاد 

تبعد أما ، بالضاد التعلق 
واطهلا، كيف لعفليم؛ الكتابة أمر وإن لخلل، القلم شأن فان 

■بالقلم وأقسم ، بالقلم علم محي —عزوجل— 
يالملمعلم الذي )٣( الأكرم وربك اقرأ ؤ ت - ثناؤه جل - قال 

١لعلق.ه ( )٥ يعلم لم ما الإنسايا علم ( ٤ ) 
القلم.ه ( )١ سهلرورآ وما والقلم ن ؤ : وقال 

القلمبم أقاش أن الدهر مدى محياورفعة الكثاب قلم كفى 
ههناوالمقام ؤلويل، متشحب الكتابة عن الحديث أن ؤيب ولا 

بالمعالمأشبه هي عابرة إشارات هي وإنما بالتفصيل، يمح لا 
عنحا،يئا بالضرورة مت وليالنافعة، الرصينة للكتابة العامة 

وؤلرايقه.البحث، 



القلا«ة

منمامربي خلال ومن اليسيرة، التجربة خلال من أيدتها وقد 
؛العني هدا حول حاموا الدين الكتاب وأكابر العلماء كلام 
٠النفع عموم ي رعية ويشره؛ دللثا من شيء تقد 1تا فأحثي

طردةةعن الأسئلة كثرة ذلك( إر البواعث، أعظم من وإن 
فيها.الترقى وسل وادواتها، الكتابة، 

منغيره ومن ه نفمن المتامل يراه ما - أيضا - البواعث، ومن 
المتكلفة.أو الركيكة والكتابات المتخاذلة، الأالي.س، كثرة 

صناعةأن على التنبيه بمسن الموصؤع تفاصيل ق الدخول وقبل 
الضبوؤلة،قواعدها لما الش الفنون من كغيرها ليمت، الكتابة 

اليراعةإمداد إل بهم محتنتهي الكتاب، فيتدارسها المدونة ومسائلها 
بالثراعة.

اكضقوتم، تنموبها الكب الخهات إل ترشد مثهات ئمه ولكن 
التأليفية.هيئاتها نحبن ق والتانق الألفامحل، صاردما تو 

رمحابصْ-*آ. شة لأبن عكاتب أدب إر.قيمة اص سل على م .  ١
الأشرلأبن السائر والثل للمولي. الكثاب وأدب المكري. ملأل لأيي صامن 

١xf  ٧٠ صىمم\_0 حن الخضر محي العنلمى والعادة لختارص، التفلوؤلى ومقدمة . ٣ ١
غرسإر ، ١ ١  ١.٩٣ ١ عالي كرد محمد و١لذمات ، ١ .٦٠ ١ ٠ ٤ و ، ١ ١ .٦ ١  ١٣و

المحاب.هذا غضون ق ذكرء سرد مما 



القدرة

طابعه؛عليه فيكون صاحبه؛ :محترعه الذي فهو المرء أسلوب أما 
وقه.وذوقه، ويته، وترسه، مزاجه فهوابن 

يالتركيب،العبرة وإنما مطروقة، والألفاظ متلروحة، فالمعاني 
ووفرةالكاتبمب، علم حمالا فينيدها يصوعها؛ من ابنة والتراكبب 

الكابة.أدوات واستكماله ه، نفوأدب اطلاعه، 

منعليه تطوي وبما الألفاظ، من نحمل بما إلا الكابة نحوي ولا 
نسجها.إحكام ق ، التكلفواطراح أدائها، ق وبالتلعلف—، العاني، 

يكنلم إذا فانه الطبع؛ الأثتر- ابن يقول كما - كله ذللتم، وملأك 
سيئا.الألأت تغني لا فانه طح ئم 

يقدحالش والحديدة الزناد، ل الكامنة النار كمثل ذللتم، ومثال 
الحاّيدةتللئ، تفيد لا نار الزناد ق يكن لم إذا أنه ترى ألا بها؛ 

شيثا؟ا

ورن.اقابلا طبعا ان الإنق - تحار - اطه ركب فإذا هدا وعلى 

بكتابته،ترتقي الش الأسباب من بعدد الأحد إل بجتاج فائه ؤ الفن 
لغرصه.مندية ونحعلها 

-حالية نافعة كونها وعوامل الكتابة، أصول - الحملة ق . .فهده
افه...باذن 



اصة

ذلكق والمممل السهل من شيء صفحات من ش وفيما 
التكلأن.وعليه المسممان، وافه 

اسدإبراهيم سدبن 
٤٦•الزهم:صب:

١٤٢٧/٠/١ط : م١

الإسلامية-والدراسات الشريعة -كلة القصيم حامعة 

العاصرةوالذاهب العقيدة قم 
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امصواص1وة

يأن|صدق|إ
لجاء ما بحمق يكر يلي وقتما ، ذللثإ من شيء القدمه ق مر 

ماذلك ق حاء ومما نثراوشعرا، الكتابة شأن وتعظيم ٠ الملم وصف 

-ب
استتربما يناجيه المصر لسعان القلم رر ت يوسم، ثمن أحمد ال ق ١
.(( حكمه وأودعها حلله، نسج إذا الأسماع عن 

.القلب(( بند القلم رر ام: ابن وقال ٢. 
.العلم(( بجمعه ما ؤيمغ الكلام، صائغ القلم رر ت أبودلف وقال ٣- 

.عتلن(( والكتاب مانح، والقلم منهل، انمواة رر ت الخاحفل وقال - ٤ 
أعلنرعف إذا الضمير أنف القلم رر هارون؛ ثمن سهل وقال ٥- 

.# اثاره وأبان أسراره، 
.الفطن(( مهنايا الأقلام رر : عدة معمروين وقال - ٦ 

.(٠ المملكة وشي بجوك كيف القلم در فه رر المأمون؛ وقال ٧- 
جهةمن فوصفه ، النطق(( طبيب القلم رر ت جالينوس وقال ٨- 

عنته.صنا 

الحقل«.عقال الخط رر : أفلاطون وقال ٩. 
.اللسانان(( أحد القلم رر وقيل: ء ١ ٠ 

القلب،يجمعه ما -طيا الكلام؛ صائغ القلم ١) وقيل; - ١١
.اللب(( يكبه ما ؤيصؤغ 



امتتاءب|هىبإت٨

•(( القلم من تسسما أحسن باكيا أر ررلم ؛ بجي جعمرثن وقال — ١ ٢ 
قمتيقفل الأفئدة، ز راقد القلم » عبدافه: ُن أحمد وقال - ١٣
a.الأفواه 

.أقلامها(( أسنة تحت الرحال راعقول وقتل: - ١ ٤ 
الأذهان«.مطايا الأقلام » الخابي: وقال - ١ ٥ 

الألفاظ،ثمرتها شجرة القلم رر الكاتب: عبدالحميد وقال - ١٦
.ألحكمة(( والمكربجر'لولوه 

.الفلمئة٠( القالوب تروى القلم رريري وقيل: - ١٧
سه,((ت فقال وقاف، ساو■، الدنما أم اق، ررم: آخ وقال - ١ ٨ 

ىمسيم.>><
أبيقول الشعر من القلم وصف ق قيل ما أفضل إن وقيل: - ١ ٩ 
:النيات عبدالملك بن محمد مدحه ل تمام 

والفاصل'•'ش الأمر من محاب س،اكئإالأضاكىشات4 

الأثريبهجة محمد العلامة تحقيق للمولي الكتاب انظرأدب - ١ 
.١  ١.٠٧ ٥ صء( لكالص وانحاضرة رصيل وْي، 

منسال ;٠ - أيضا ،روى- الأمر! من تماب ونولغ:> القلم، حد الئاة: - ٢ 
وهرمفصل جمع والفاصل؛ والواو، بالياء حاء وكلوة' كلية جمع • والكلى ' الأٌرٌ 
مقاصدينال وبه I المعز ويمادف المفصل، بملق القلم أن أراد ءفلم؛ن، كل ملتقى 

اللسان.محالدة -كنه يعجز ما بالأفادم ينال نانه الأمور؛ 



امتق1ءبمهتابم

ال،ءافوصتلاك لض احمملت ئ ا لولاحثهس الخلوات ه ل
عوامل"'أيد اشتارته ايى وؤ'ؤأ س القاتلات اعي الأفلناب 

وابل"'والغرب الشرق j باثارْ ا يلنهدلاكذ طل محنمه ه ل

رموراحلحاطته إن وأعجم وهوراكب تتهشه امإذا فصيح 
حوافل"'وهي الفكر معاب عليه وأزعت اللطاف الخص امتطى ْا إذا 

اللوكلهم يحلى السر وموضع المشورة، أهل هم القلم أصحاب أن يمي - ١ 
المارة،: والتناجي المسارر، ت والنجي افللك، ظام يحصل وبهم للمشورة، الجالس 

وانحانلبالأمور، القيام حسن والاحتمال غالبا، سرا تكون المشورة فإن المشير؛ به وأراد 
وهوالجتمع.ومقعد كمجلس محفل جمع 
تهؤيلأ،يكرها للأياعي كاشنة صنت والقاتلأت الفم، من سل ما اللعاب: - ٢ 

iاستخرجته : واشتارته السل، ت والخثى الخلية، جوف ل العسل من لزقا ما • والأري 
مستحرجوالعاسل i العسل مستخرجة أي عاملة جمع و'ءواسز؛" يد، جمع ٠ واياء 

الأولياء؛إر بالنية والثاني ، الأعداء إر باكية الأول وانصريع موصعه، من العسل 
عاجل.شفاء الأولياء إر وبالنسبة فاتل، سم الأعداء على بالنسبة قلمه لعاب أن يعني 

صر.الفخم ^ظرالشديد والوبل؛ المهلوسبف، ّآ-الطلت 
المشارقخيرعم أثر له لكن الأمر، ظاهر ل حقيرتافه القلم من بجري ما إن يقول" 
والمغارب.

ل١لءلريق وهو شعّبج جمع ٠ والشعاب ، الخمس الأصاح أال3لاف بالحمس أرامح. س ٤ 
اجتمع،: وحفولأ حملا وغيره اللبن حفز • يقال حافلة، جمع والخوافل الجل، 

وسال.امتلأ : الوادي واحتفل 



الححافل'أُالخيام تقؤيضر لنجواه وقوصت الرماح أطراف أطاعته 
موافل'"وهي القرطاس j أعاليه وأمك الدكتر الدئى اسغزر إذا 

الأناملثلاث اله نواحيثلاث لئت ومالخنصران رنينه وقد 

وهوناحلُ""ّحعله وسمينا صني وهومرهف جليلاثانه رأيت 

القناأطراف أطاعته وروى إذا، هوجواب اخ: الرماح أطراف أطاعته قوله - ١ 
البناءوهوتقؤيهم من وأصله انتقمت، إذا الصفوف تقوصت ت يقال وتقوصت، 

فاعلالخحافل; الخام كممؤيض أي وضض ير، والنجوى غثرهدم، من شنه 
لهوالحش•جحفل وهوجمع قومتن، 

،التوقد والذكي ، الملم صمير وفاعله ، ضرا وجده أي ؛ الذهن اسغزر قوله " ٢ 
الكتابة.حن سواقل القلم أعالي تكون وإنما الخار، والخي؛ ' بدله الخلي وروي 
اسموهو حال، ت وهومرهف وحملة ٠ حليلأ فاعل وشأنه إذا جواب رأيت؛ - ٣ 

وهومصيرنحنيتمييز، ت وضنى إذاريقترشفرته، ونحوه يف الأرهنت من مفعول 
نحلمن وناحل جليلا، على معتلوف ومنا: مرضاملازما، إذامرض تعبا باب من 

تعب.باب وماز ّقم، تحولا بفتحهما ينحل الجم 
الأبياتو1مدْ ، UU_V،J>_الكتاب أدب وافر ، ( 5A.0U/Yتمام أبي ديوان -٤ 
عليبن محمد حدثتي إسماعيل أحمل أبي محل وحدت عبلوست ابن قال طريفة؛ قصة 

النيات.الملك عبد بن محمد أخت علكب-وأمهما بن إبراهيم وأخوه الطري سعيد ابن 
فيها:يقول الني بقصيدته قام أبا يمي الطالي أدس بن حيب جاينا قالا؛ 
والمفاصلالكل الأمر من محاب شاته الذي الأعل القلم لك 



١١امتت1ءإام1بم 

فتوخينافيه؛ طيبة نفسه تكون وقتا بها نتوحى وأن محمد، على ئعرصها أن فسألتا =
قال؛يم i أكثرها على وتوقف أولما، من فقرأها القصيدة، وأوصلنا الوقت، دلك 

فيعطىااللوك، به بمدح بما السوقة بمنيح بأنه شعره يهجن أنه إلا الشم، جيد الطائي 
قلبثم ٠ يعهليه ما السوقي أعهلى إذا حقه اللك ؤييخس حقه، من أكثر السوش 

هو:فإذا كتبه ما فقرأنا إليه، فادفعوه حاء إذا وقال; ظهرو، ق شيثا وكتب القرطاس 
هبايعالعلق بصص إن سه ال يغإنا ق والعالالبيع سع رأيتك 
بصانعهتبور أن أ يومالبيع لدى ماله بصاغ هانت بمن وأحر 
هشرائعستياح أن ويفده وردم طاب ه أجمتإن اء هوالم
فأينت قال حائزة معه أن يشك فلم شعره، أوصلنا قد أنا اعلمناه الطائي حاء فلما 
إليه.القرطاس ودفعنا حدها، ت قلنا آلخاثزة؟ 
انتشرإن فإنه الشعر؛ هدا تكتما أن حاتزته من رضيت قد افه، اثنه قال! قرأه فلما 

حجة.اض_ -أعزه مثله اللوك لبخلأء وكان الصناعة، عمود عنإ أفسد 
،به وصلتي مما استندت ولكنى بهجاته، لمانى أدير ما قال؛ وتهجوه؟  ٠٠قلتا 
دينار.بمالني إليه وبعث فضحك، لحمد، ذلك فحكيتا 
لووأنه غيره، مدح بأنه عليه واحتج تمام أبا عاتب عبداللك بن محمد أن رواية وق 
،الثلاثة الأبيات إليه وكتب فيه، زهدته للناس مدحه كثرة وأن ، أغناه عليه اقصر 
تمام:أبو إليه فكتب 

أبايعهمن له بيعي ل أس-اهل شاعرأ أصبحت كتت إن جعفر أبا 
مانحهعليه هانت من ناهل ة رواييا شساعرأ بل قكشتج فقد 

كارعهاللذاذة د بعبه تعص مشرب والوزارة ونيمأ، وصرت 
متنالمهعليه قدمدت اه رأينونيرندرأينامسلطا من وكسم 

همقاطعمل لا يف سوش هامها سلاتهليس قوس وف 
.٢٩٤_Jيانص٣٩٢أ4راء انظر 



امصوارمم1بة ١٢

الفضفاض:وقال - ١ ٦ 

يموالملام واله مافذومتطز أحزس ه فكق 
اومفيسثلالأذفثإذافسوص 

ريم'"الن مردس ااإبرة كثؤدْ ومرأس المحزف 
كتاب:وصف ق غيره وقال - ١ ٧ 

'الأموي تر زئءندْ يزدرى ب مهيثد زئم ولأقلامه
مقودحيس كل عن مغنسات قمتان اشا عن أنءسهلم 

البنود"*"خافقان _هلم'كمرهومحت، بأيدي خافمات راطيس والق

يقول-كما والكتاب رر : ظك علي كرد محمد الأستاذ وقال - ١ ٨ 
أوملخراج، جباية ي يتراسلون إنما ' الملوك ألسنة هم ؛ قتيبة- ابن 

أوجهاد، على ■تيض أو اد، فوإصلاح بلاد، عمارة أو ثغر، 
بعهلية،أوتهنئة فرقة، عن أونهي القة، إر أودعاء فئة، على احتجاج 

الشؤونومعافلم الحلوب، جلائل من شاكلها ما أو برنية، تمية أو 

١-أدب
تفعل.على صدره؛٠١١^^ من الأسد صوت الزير؛ - ٢ 

الكيير.العلم وهو يند جمع * الجود ~ ٣ 
صا،َا.الكاب ؛-أدب 



١٢امتق1،واهتابة

ومعارفكثيرة، آداب ذوي يكونوا أن إو فيها بحتاجون ام 
٠ \/\

.ممننه(( 

محولوالقلم الكتابة وصف ق عليه ومحقت ما آخر ومن - ١ ٩ 
:الكتابة وصف ق محال ،؛ العمراني١ محمود القاصي الشاب الشاعر 
الأحرفدناباوأملخراحن^ Jjة الكتابجعل من بحان 

متلفم هكل من دّلامه مرمز ص—خ —ل ك قكنامس 
تلطفن وحل ري، دئدورنا صذوات ا نموقودعه

تفيه مولنل حب ان أوحأحوموى بالمدود سكر إذا ف
ينطقلولر الموت كاس ذنت ئد ببوحها عل شف ة ليلكم 

الرشفوعذب مغناها حن يا ا وخمالهنيحاما من ورثمت، 

صمهم،ياع مثل سماءتلمع فحة كمطرصلاثيءيمتنني 

فاغرفدونك الرؤح مداد هذا طلعتي ت وحثإلا ا جئتها م
وقالوالخل الأسرار هوحافظ صاحب شعرك غثر لك ما واكتب 

الرمقكحد ي قلبل نمد صحها يطلع اد كا مة يللل 

ومعنفموافق كل مع ّعن ه كتمتالراسات يذيب وهوى 

اuنصت٢.اِأما، 
شعره-من وشيء الشاعر، هذا عن نبيه ففيها خبايا- مرايا ي ومضات-ومضة اُظركاءي . ٢ 



١٤

صاع:له قلم ل افه- -حمفله وقال 
همائوطول ثرته مد بعمن ده بفقفجت ءال_ا ا يأواه 
همائمن الني بتاذ قيتآ ومخواطري شبض كاهله ت أمال

هعطانبطول دثني يغوأراه ابتي كتبطول ه أرهقزك ا م
هبعطائة بديعل كنئر ويكتسة محثز السطر ثرقوى وي

هوورائه وأمامه فوقن مئ0 وءكالقواد زم عوئه 
هبكائلخون عل فأناأعيش ه يدمعلاتشح فإل يصغي 

هبلائحس درأث ممض ه لخانن متومت امإذاحتى 
هووفاته ولائصدى ون وبله وحبتمحمى ه منوعرك 

هأحنائمن مدر الل ه وزرعتابعي لأصادما ه،منوجعك 
صنحها؛ميانهيطلع اكاد مة بيلات العاديي منالسه ن

هلقائوم ليلاكف ابوأنه فارقتذأن ثرمناعيفأن



الكتابةامJقاءم أسباب 





١٧امتتاءداهت،بة 

الممابةامتثاءق اساب 

محمودةوتحعلها الكتابة، بمناعة تنهض عديدة أسباب هناك 
نمسا؛أمدا البرامة ق به وتبالح ، عليا مكانا الكاتب وتوفر مست3لابة؛ 

بعض.صمن بعضها يدخل ربما الش الأسباب نالك محار 
وتدبوء^٥٥ والإكثارض اثميم، القرآن حفظ - ١ 

لآالبيان؛ ملكة يقوي محهوكدلك - عبادة ذلك كون على محعلأوة 
بملكوجه على العرب ذلسان والتصرف البديع، الفلم صور من جاءبه 

المعتادةالأساليب بجالف منهاج على أسلؤيه ي حرى فانه العقول؛ 
الذروةفهو اللغة؛ قوانيرأا تقتضيه عما يخرج لم ؤإن محاؤلبة؛ للفصحاء 

،أسلوب يدانيه لا الذي والأسلوب الخزل، اللفثل ومحيه ، لبلاغة ال 
الخهلآ.من والعصمة ، والرهبة ، والبهجة ، والخلال ، الخمال ومحيه 

وحرفكلمة كل وضع ذ إصابته على الفصحاء كبراء اتفق ولقد 
بيانهبلعلف الإحساس ل الناس تفاصل وإن ، به اللائق موضعه 

القربحة.وجودة ، الذوق بسلامة تفاصلهم 
كلام.كل س وأسمى أسلوب، ^3،^ ١لقرمح فأسلوب 

استتناعتوما وترتيبه، القول نفنام ق متله الحرب يعهد ولم 
أسالؤبه،ق مثاله تحتذي أن ِ نزوله وقت ل نمحائها كثرة لى ع- 

معانيه.وأداء 
عليه.وحدوا ذلك، أييدوعلى وقد 



امصءب1هتاب،ت ١٨

قتآثيره كان كما والخطابة، الكتابة، مالكه حن والقرآن 
ر. ١^١٥^٠٠الشعر من أرق الإسلامي الشعر فجاء الشعراء؛ 

حفظرر الكاتب! نحتاجه عإ حديثه معرض ق ظقئه الأثثر ابن قال 
W١ الكلام مطاوي ق وإدراجه باستعماله، والتيرب ئيم، القرآن 
الكتابةيعني - الصناعة هذه صاحب ررفان ذلك؛ معللا ظلإ؛ةئع قال ثم 

أنهمنها كثيرة، قواني فيه لأن بذلك؛ عارفا يكون أن له بني ي- 
لما.الناسبة ومواصحها بها اللائقة أماكنها ق بالايات كلامه يضمن 
والروس•وابراله الفخامة من بذلك يميرللكلأم فيما شبهة ولا 

قالمودعة الفصاحة وأسرار البلاغة مواقع عرف إذا أنه ومنها 
ويودعهاوالخواهر، الدرر منه يستخرج بحرا اثخذه القرآن تأليف 

وكفىالكاتبات، من أنشأته فيما أنا فعالته كما كلامه، مطاوي 
فعليكالكلام؛ أفان؛؛ن استعمال ق وأداة آلة وحده ١^٧^٢ بالقرآل 

وغامضسره عن والفحص بحففله، الصناعة لمذه المتوشح أيها 
يرجعوكنز يغور، لا ومنبع تور' لن نجارة فإنه وإشاراته؛ رموزه 

عليه((يعول وذخر إليه، 

ص-؛؛.البيان أمراء انظر ١. 
الأير؛.•؛.أ.اقلالأرلأين 

'ا_الئلىئر؛/-بر؛"؛.



امتقاءب1رممإة

^الإكث1رنيطاسصس

الكاتبتمد فهي انيد؛ والمالصحاح من وغيرها الستة كالكتب 
والشرعية،اللغؤية مادته وترقد الراقية، البيانية بالأساليب 
لهودنت ، البلاغة نواصي له ودانت الكلم، جوامع أوتي فالنبي. 

يتكلمفهو الفصاحة؛ ينابيع أقواله من وتفجرت الحكمة، قطوف 
الرقة،على المشتملة المأنوسة العبرة ؤيالألفامحل الممتتع، بالمهل 
تكلم،.بدون الغرض عن والإبانة والمتانة، 

-•تقدم -كما ااكريم القرآن محرى بجرى ذلك ق والأمر 

وحهظ«اصوصاالقعر، م اممرب «طاممتدواودز، ٣- 

وكأشعارالعالقات، أصحاب وخصوصا ١^١٥^!^ كأثعار 
صدرعمّر ق ننأوا الدمن وأسعار ، وع.ّره كحان المخضرين 

ومير،والفرزدق، والأحطل، ب، أبي بن كعمر الإسلام 
الرمة•المرى،وذى والراعي 

وابن، والسي ، والحتري ، تمام وأبي يشار انماسثءن وأشعار 
،القمهللي دراج وابن ، نيدون كابن الأندلسيتي وأشعار ، الرومي 

وغيرهما.

الضبي،للمفصل الفصليات كتابي قراءة هذا 3، يفيد ومما 
بالقصادمليئان فهما ميب، بن عبادالملك للأصمعي والأصمحيات 

الرائقة.الرائعة 



امتقاءبا1ىدات ٢٠

والشعراءوالشعر القرشي، نيد لأبي العرب أشعار جمهرة وكذلك 
لابزقية•
وحافظ،وشوقي، كالمارودي، دوايئن وكذلك، 

وغيوم•
بالنحووانمرثالعلم ٤. 

تركسها.وق الحربية، الخملة ق ييحث هوما فالمحو؛ 
الضيية.الكلمة بنية ق يحث هوما والصرف: 

بالكاتبؤينأى الكتابة، فصاحة يضمن بالنحووالصرف فالعالم 
التراكيب.ق والخهلآ اللحن وبجنبه بنيتها، ق خاطئة لغفلة إيران. عن 

الختلآ،من وتراكيبه مفرداته سلامة فصي٠حا به الكلام يكون ومما 
ولخنه.الخعليب ختلآ من أقبح ولحنه الكاتب وحعلآ 
مفاخرها.من ومفخرة اللغة، معالم من معلم الإعراب إن ثم 

اهميته:الإعرابؤبيان معنى عن النبذة مده ؤإليك 

الإعراب:معنى أولا: 

فارسابن قال )عرب( المائة: هذه أصل ت اللغة ق الإعراب ( أ 
اوالإفماح،الإباذة١ أحيها: ثلاثة: أصول والباء والراء المن ١) بمحلققع:

أوعضوحم ق اد ف: والمال القس، وحلب المشاط والأخر. 

واصح.خطآ )الإنابة( مارون; الأستاذعداللام نحمق القاييس ق - ١ 



٢١امتت1ءباه1اوت 

)اوأوصح بين( إذا ت نفسه عن الرحل أعرب فالأول 
بالأعرابلأن القياس؛ هذا من أيضا- - الكلام »إعراب وقال: 

والتعجب،والتقي، واشعول، الفاعل، ق ا،لعاني يفرق 
العالم((النحومن هدا أبواب وسائر والاستفهام، 

قالعامل بجلبه أومقدر ظاهر أثر رر ت الاصطلاح ل الإعراب ب( 
آخرالكاوة((ص.

كون،الأو الثلاث الحركات من العامل بجدثه ما بالأثر والمراد 
عنها.يتوب وما 

ومررتنيدا، وأكرمن نيد، حاء نحو به يلفظ ما ت وبالذلاهر 
منوالكسرة والفتحة، كالضمة، ذلك من ينوى ما ؤباكدر: ، ؛نيو 

)لتلون(•" مثل ؤ، والنون الفتى' تحو• 
المعريان.والفحل الأمم : بالكلمة ويراد 

تنثر.من يعميها وما أواخرها، أحوال ت الكلمة بآخر والمراد 
هل،مثل: واحدة حالة الكلمة آخر لزوم هو البناءت معنى ج( 
ومندلْا.وأمس، وقام، 

•٣.س ماص ١.معجم 
٣.• مقاييس معجم - ٢ 

.٤ /٩ ١ المالك أوضح إو المالك انفلرضاء ه هشام ابن نمق هاوا ٣. 
؛_اظرضياءارالكا/أ'أ.'ه.

ه_اظرضياءااالكا/>ْ.



الإرتقاءراامم1وة ٢٢

فيه:العلماء وأقوال الإعراب أهمية يانيا؛ 

أهميةمتهم شذ من إلا النحاة وحميع الميتة علماء يرى 
معنؤية؛وأغراضا معينة، دلالات وألمابه لعلاماته وأن الإعراب، 

أوفاعلية، من الأسماء ثعتور الش المختلفة المعاني على تدل فهي 
غيرذلك.أو مفعولية، 

:العلماء بحص أقوال من نبذة وهذه جدا، كثيرة ذلك ق وأقوالمم 

الإعراب- العرب يمي - )رولما ; آهلقه  ١٣ت ثنية ابن ال ئ~ 
يحضق وفارقا انفلامها، وحلية لكلامها، وسيا اش جعله الذي 

كالماعل، المختاشن والعتيان ، التكافئان الكلأمجن  ijfoالأحوال 
أنالفحل إمكان ل حالاهما تساوت إذا بينهما يقرق لا والمفعول، 

بالإعراب.إلا - منهما واحد لكل يكون 
)هذا"آخر؛ وقال بالتتؤين، أحي( قاتل؛ )هذا قال؛ قائلا أن ولو 

حذقودل يقتله، لم أنه على التتؤين لدل - بالإصافة أخي( قاتل؛ 
اكنوينعلىأنهقدئله«له.

قائل:قال »فان ; بهللمحّ ت٧٣٣ه الزجاجي أبوالقاسم قال و~ 
واحتجإليه، دعا الذي فما الكلام ق داخل الإعراب أن ذكرت قد 

أحله؟من إليه 

-اويلثكلمأنلأسيص؛د١. 



٢٢امصباامم1بت 

وتكونالعاني، تعتورها كانت لما الأسماء إن ت يقال أن ت فالخواب 
صورها،ق يكن ولم إليها، ومضافا ومضافة، ومفعولة، فاعلة 

حركاتجعانت، - مثش$ة كانت بل المعاني، هذه على أدلة وأبنيتها 
عمرا،نيد صرب فقالوا: المحانى، هذه عن نبئ فيها الإعراب 

الفعلأن على عمرو وبمصب له، الفعل أن على نني برفع فيلوا 
واقعبه•

أنعلى محني ورفع النعل' بتغثترأول فيلوا محا؛ صرب وقالوات 
منايه.ناب قد المفعول وأن فاعله، يم لم ما الفعل 

إليه.الغلام إصافة على نني بمنقض فيلوا نيد؛ غلام هذا وقالوات 
ليتعواعليها؛ دلائل الحركات هذه جعلوا العاني سائر وكذللئ، 

الحاجةعند المفعول أو ، ذللئ، أرادوا إذا الفاعل ويقيموا كلامهم، ؤ، 
المعاني((على دالة الحركات وتكون تقديمه، إل 

للأفعالالبناء وأصل ، للأسماء الإعراب رروأصل : ظلقئع ويقول 
الفاعلسن ليفرق الكلام؛ ق يدخل إنما الإعراب لأن والحروف،؛ 
ذللئ،وسائر إليه، والضاف، والمضاف، والمملمولئ، والماللئذ والفحول، 

المعاني.من الأسماء يعتور مما 
،.٢١الحروف«j ولا الأفعال  ijذللن، من شيء ولين 

الآشاءو1كلارهمضوانظر ، ص؟\■ المحوللزجاجي علل على الإيضاح ١. 
>،_Urrمدالمواب رمضان د. العرية ض ي وانظرنمول ،  ١/٧٨ 

الخملفيالأحولأزضص'آأ.رمماب 





٢٥الإرتق1ءباهت1بات 

أباه،سعيد أكرم ت سمعت إذا أنك ترى ألا بالألفاظ؛ المعانى عن 
الأخرونصب أحدهما، برفع علمت - أبوه سعيدا وشكر 

منأحدهما لأستبهم واحدا شرحا الكلام ولوكان اشعول، من 
•صاحبه 

إعراباهنالأ نحد فلا بشرى، بحيي صرب تقول فقد محلت؛ فان 
قيخفى مما سبيله هده ما اتفق إذا محيل؛ - تحوه وكيلك فاصلا، 

ماا.لفعول وتأخير الفاعل، تقديم من الكلام الزم حاله، اللففل 
الإعراب.بيان مقام يقوم 

فيهالممرف ومحع انمي مل من أخرى دلالة محاك كانت فان 
تؤخروأن تقدم أن لك - كمثرى بحيى أكل تحو واكأخير؛ بالتقديم 

إنوكيلك هدا، هده وكلم هده، هدا صرُتا وكيلك شئت، كيف 
أكرممحولك؛ نحو التصرف، للث، حاز الخمع أو يالتثتية الغرصن وضح 

أومأيت،لو وكدللئ، ، اليحون البثنري،ن وصرب، ، البشنيين الحان 
الفاعللخعلت، يجبه فلم هدا، هدا كلم ؛ فقلت، وفرس، رحل إر 

تحني.لما بيانا الخال ق لأن شئت،؛ أيهما والمفعول 
منالأم حال كانت، حيت، من هده، هده ولدت قولك،: وكيلك، 

عيرمنكوره.معروفة، البنت، 
لماالتصرف، للئ، حاز الإتب؛ع من صربا الكلام ألحقت، إن وكدللئ، 

بشرىكلم أو بشرى، ه نفبحيى صرب تحو البيان، من تحبب 

والضرب.امع ; الشرج . ١ 



٢٦

صوزيدا هذا أوكلم مل، العاقد 
ونئدهذا )كلم نحو ذ ذلك يجر لم عمرو ونيد قام أجاز ومن 

وعمروزيد1 رصرب بجتز كما ونيد، بحتى هذا وهومليكلم بحى( 
جعم(«رال
الإعراب،أهمية عل يتفقون القدماء العالعإء أن لنا يسين وهكذا 
الإعرابمن غفلا كانت لو الحمالة أن ؤيبيتون وصرورته، 
واحدمعنى على نصت اعربت فان عدة؛ معاني لاحتملت 

فكثيراالستثرمن؛ ومنهم الحدين، أكثر ذلك ق تبعهم وقد 
هوالميزللغة.الإعراب أقربأن منهم 

وإلاوالصرف النحو معرفة من للكاتس، بد لا أنه يتبين وثبدا 
والخلل.الخلمأ، على مشتملة كتابته كانت 

والصرفالنحو كتب دراسه ذللئ، عل يعين ما أعفلم من ؤإن 
•وفهمها 

شروحهاأحن ومن الاحرومية، مس للمتدئ أنفعها ومن 
نية،البالتحفة الحروف عبدالحميد الدين بحي محمد الشيخ شرح 

اللهرحمهما — قاسم بن عبدالرحمن الشيخ حاشية وكذلك 
وشرحههشام، لابن الصدى وبئ الندى قطر إوكتاب يرتقي تم 

./١٩٨ جني لأبن الخمائص - ١ 
-٢



٢٧امصءبامم1هت 

ومن، وشروحهامالك ابن ألفية إر يممل ثم -أيضا- هشام لابن 
وشرحالماظم، ابن وثرح عميل، ابن شرح الشروح تلك أنفع 

السالك.أوضح -ت بالمعروف هشام ابن 
وشرحهشام، لابن اللبيب مغض بكتاب فعليه التعمق أراد وإذا 

الرضيوشرم الأزهري، حالي للشيم التوصيم على ااتصريم 
الك١فية.عنى 

■أحما| لليد الأساسية القواعن. النحوت ق الميسرة الكتب ومن 
الغلامحني•مصطفى للشيخ الممحة الدروس وجامع الماشمي، 
النحووالصرف.؛ jruنجمع الماضية الكتب وأغلب 

للحملأوي،الصرف فن ق العرف شذا بالصرف الخاصة الكب ومن 
الراححي.للدكتورعبده ااصرفي والتطبيق للمراعي، والصرف 

بهةاهاسالعلم ه_ 

الذيالعلم على يطلق اللغة، فرؤع من شؤيف ومئ عظيم، فهوفن 
فيهاالمهمة الموضوعات من كثيرأ ؤيتناول اللغة، قضايا بدراسة يعنى 

قالعرب سنن وكمعرفة ذلك، ق والحلاق اللغة، أصل ق كالقول 
منعلته تنهلوي وما اللغة، خصائص على والوقوف كلامهم، 

وحمال.أسرار 
العربولمجات اللغؤية، الأصوات علم - كذلك - ؤيتتاول 
وانحطاطها.وتطورها، الألفاظ، ودلالة واختلافها، 
والحت،والمتضاد، والمترادف، ، والمشترلئ. الاشتقاق، ؤيتناول 
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ومناهجومدارسها، المية، والعاحم وضواطه، والتميب وللمشجر، 
أصحابها.

واستيعابهاللجديد، الميية اللغة مواكبة .أيضا- ؤيتناول 
وغيرها.والصناعية الخلية، كالمصطلحات الحديدة، للمصهللحات 

قاسء_اوحا.يثاؤاللنة ق الخلماع جهود ؤيتناول 

ومااللغؤية، انحامع بها تقوم الش بالدراسات انماية ؤيتناول 
وقرارات.نتائج من محها يتمخض 
صدهايحاك وما عقبات، من الصبية تواجهه -كيلك-بما ؤيعنى 

مؤامرات.من 

وإصلاحالإعراب، وترك الخامية، إر الدعوة بقضايا ؤيعنى 
الميي•الخط 

اللغة.فقه عام: يتناوله مما ذلك إل وما 
سننيعرف به إذ العلم؛ هدا إر بحاجة الكاتب أن للب ولا 
يلغتهمعتزا ويكون السليمة، الكتابة من ويتمكن كلامها، ق الرب 
أسرارها.معرفة من متمكنا 

لهنواة يعد مما العلم هذا ق الولفات أهم من ؤإن هذا 

كتابين؛

عنبي،معجم أول وهو أحمدت بن للخليل )انمن( كتاب أولهإ؛ 
الخليلاستaلاع إذ الموتى؛ الترتيب من مبتكرة ءلريقة على مولنه بناه 



٢٩الإرتقا«رارهابات 

محئقيمالشنت؛ن، إل الخلق أقصى من الأصوات محارج يرتب أن 
الصوتية.التقاليب نظام على معجمه 
والستعمل.العرب، كلام من المهمل بحيل أن اسطلمع ظك أته كما 

والعربيةالإسلام أعداء من كثير على صعب العمل هدا ولعفلم 
الخليلأن ؤيدعون التهم، يكيلون فراحوا الخليل؛ إر يتسبوه أن 

الصوتيالنفلام عرفت الم، الس.|ايقة الأمم من غيره عن اقتبسه 
والعجمي.

عثمانبن عمرو وهو ميبويه(ت )كتاب فهو الأحر الكتاب ما أ~ 
يؤيه.مت ب_ الملقهب قنير ابن 

يعدالعلمام انحده وقد الحربي، النحو دستور - بحق - يحال وكتابه 
وتحليلا.شرحا لمولفاتهم أساسا سيبؤيه 

يقارنلا الكتاب هذا بعد الضبي النحو إر أصيف ما وكل 
بالكتاب.

والمرفية.المحؤية، القضايا ممايه ق •؛ؤلقع سيبؤيه عاخ وقد 
الكتاب.آخر ق وصفاتها محارحها، : الأصوات عن تحدث كما 
الحروف،ومحاني والتأخير، التقديم ي مائل على اشمل أنه كما 

فهوبعده، من البلاغة ءا!م,اء عمدة فكان وتحوها؛ العقلف، ومحاسن 
وكان، والثناء القبول، محل كتابه كان ولقد متكاملا؛ لغؤيا عملا يحي. 

مرموقة.منزلة له 
كانررولما قوله: عالمه وعل عليه الخاء ل -ض ابن ذكره ومما 



امتت1ءوام1بت ٢٠

ويألماظهمآخذين، سمتهم وعلى لاحقن، بالعرب المحؤيون 
العلمهذا لصاحب حاز - آمين ومحصولهم ولمعانهم متحالن، 

أشكاله،ورسم أوضاعه، وشؤع سعاعه، جمع سيبؤيه-الذي -يعني 
موارده،وزم أحضانه، وبعج أشطانه، وحلج أغفاله، ووسم 

ا_هرأوا(( مما نحوا قيه يرى أن - نوادره وأقاد 
سييؤيه؛عل مثنيا الزمحشري ومحال 

مشمبن همياذ بن عمري عل دق صصلاة الإله ألاصل 
jLi منجواد أعولا م وقلبنه عنبغس لر ه كتاب؛

تلكاللغة، ق التأليف ق العلماء جهود عن موجزة نبذة هذه 
اللغة()محقه لظهور و١لإرهاصات كالمقدمات، كانت التي التاليف 

مستقل.كحلم 
علىمحكانت - مستقلا علما وظهوره اللغة لفقه الحقيقية البداية أما 

محرلممّا كان حيث الرابع؛ القرن ق الكبار اللغة علماء من عالمين يد 
الحقيقيةالبداية مولغاتهما وتحد اللغة( )محقه ق التأليف ل الأثر 

خاصة.بكتب العلم هذا لإفراد 
محموعةألف الن.ي —! ٥٣٩تءفارس ين أحمد أبوالحسين الأول! 

اللغةمحقه ق )الماحبي كتاب: ومنها وغيرها، اللغؤية الكتب من 

ا_الخهائصا'/'اا*؛.



٢١امتداءو1لممود 

كلامها(.ق العرب وسنن اثلها ومالعربية 
أونأكوثه أهمها لعل عديدة أمور إل الكتاب هذا أهمية وترجع 

اللغة(.)فقه اصطلاح بحمل الميية ق كتاب، 
لغؤيافنا الاصطلاح ^ا واتخذوا يعده، من المؤلفون تأثر ويه 

مستقلا.

منعددا رالصاحبي( كتابه ق ه فارس ابن عاخ وقد 
تفرقما كتابه ق وحمع اللغة، فقه صميم من تحد التي الموضوعات 

٠سبقه من تب كق 
مفرقهذا مؤكا j جمعناه اروالذي كتابه: مقدمة ي ه قال 

أفضلعنا وجزاهم عنهم الله رصي - التئل.مان العلماء صناف أق 
ابزا،..
مشكل،ثرح أو محتصر، أوبمتل مبوؤل، اختصار فيه لتا وإنما 

؛.متفرق((١ جمع أو 
الأولالنواة تعد الني الكتاب أبواب ق •؛ؤئلفقع شؤع ذلك بحد ثم 

وعنالعربي، والختل اللغة، نشأة عن كحديثه وذلك اللغة، قه فق 
ومزاياها.اللغة، حمائص 

الحروف.ومعاني الكلام، وأقام اللغات، اختلاف عن وكحديته 
وانحاز،الحقيقة وعن والقيد، الطلق الحطاب عن وكحل>يته 

والاختصار،والحذف والخصوص، والعموم، والإبل.ال، والقلب، 

.١ الماص - ١ 



الإردتاءبا1ممبة ٣٢

وغيرها.والإشباع، وانمحت، والإساع، 
الأبواب.من ٢ ٠ ٧ على بحتوى الكتاب قان وبالخملة 

واحو.محلي ق الكتاب أن ْع ذلك كل 
الكتابدار طعة آخرها من ولعل طعان، عدة طع وقد 

بحدؤيقع بمج، حسن أحمد حواشيه ووضع عليه علق وقد 
ضة. ٢٣٨ق التحقيق 

)مقاييسسماه بمعجم الصبية المكتبة أمد جةئلث؛ع فارس ابن أن كما 
الالنة(ب

الميية.المعاجم أضخم وهومن 
اللغة(.)محمل اسمه آخر معجم وله 

متكرة.فذة وموهبة جبارة، عقلية على تدل الكتب وهده 

رومنامملوكا جى أبوه كان ت جني بن عمأن الفتح أبو الأحر؛ 
■الموصلي الأردي احمد بن فهد ابن لسليمان 

-اناء وسكون ، مكسورة النون وتشديد الخمم يكسر وجئى 
سربكتح•

■مح'مبغداد ق وتوق آه ٢٢وقيل ،  ٠JtX ٠ سنة الموصل ق ولد 
فلموقوله؛ فعله ل صدق وامرأ جد، رجل جني ابن كان . ٥٣٩٢

والجون.والشرب، اللهو، عنه يعرفا 



٢٢امتةاءو،ص1بت 

كثيرقدره يعرف لا رحل ررهدا فيه؛ ؤيقول بجله، البي وكان 
•سمىس«' 

شعرهي والتصردف النحو دقائق من شيء عن سل اذا وكان 
.الفتح(( أبا صاحبنا ملوا رر ت يقول 

؛٢،•<، مني بشعري أعرف جني ابن را يقول؛ وكان 
العاني،ق بشعره ؤيستشهد المي، بثعر يعجب جني ابن وكان 
كبيروصغير.سرحان: ذلك ق وله ديوانه، شرح من وهوأول 
وأفداذها.العرُية علماء كار من جني ابن ؤيعد 
ررهوالثعالبي: عنه قال ، العلماء كيرمن قل من الثناء محل وكان 

١ا( الأدب ق الرياسة انتهت وإليه العرب، لمان ل القعلب 
المتقدما<البارع الأوحد، الإمام ا • أبادي الفيروز عنه وقال 

نفليرا.لما الميية تعرف لم محتلمة فنون ق كثيرة كتب وله 
جليلان.اللغةكابان فقه صميم من يحد فيما وله 

فقهقضايا من كثيرا فيه عاخ حيث )الخصائص(: كتاب أولهإ: 
العلماءبه قال ما أحدث تفوق أو بجاري وآراء نظؤيات وقدم اللغة، 

الحديث.لعصر ال 

.١ :أ/ا'\/وآآ٠ الخمري  cjyUالأدباءسبمم - ١ 
M\/rالساد لأبن قنب نذرات ٢. 

•ا-تمتاسمسانىا/أأد

١صرإبّآ للمروزأبادي أللغة أتمة و\رخ ق أللعة - ٤ 



امصدالمم1دات ٢٤

صميممن تعد كثيرة موضوعات عن الذكور وكتابه تحدث وقد 
اللغة.محقه 

اللغات،وتداخل الميية، ومقاييس اللغة، أصل عن حديثه ومنها 
والتقديموالمعاني، الألفافل و؛و1 والعلاقة والإدغام، الأكبر، والاشتقاق 
والإبدال.المعاني، من الأوصاف محاني واستخلاص والتأخير، 

وطبعالنجار، علي بن محمد الشيخ كهلبعة طبعات عدة طبع وقاد 
العلممهالك.ام|ا دار ومحشرته ، هنداوى عيدالحمد د. يتحه؛ى اخمرا 

حيثفهارسها، ودقة إخراجها، بحسن تتميز العلبعة وهده 

عبرالفهارسحني ابن آراء إر الوصول خلالما من الباحث يستطع 
كلمة.بدون 

حنيابن خصه وقد الإءراب(ت صناعة )مر فهو• الثاق كتابه أما 
البحثهدا يفرد الصبية ق عالم أول محكان الأصوات؛ للراسة 
قكما النحو بجون صمن يدرس قبله كان حيث ممتثل؛ بكتاب 
للمبرد.والقتمبمب سيبؤيه، كتاب 

الأصواتعلم ل قيمة مباحث كتابه ل حني ابن قدم ومحي 
عنيتحدث مقدمته فهوق الكثير؛ إليه ومضيقا سابقيه، من مستفيدا 

ؤيدكربالتاي، والغم الحلق وهويسبه والحرف، الموت ( jruالفرق 
س.حروف أبعاض الحركات أن 



٢٥امصءوا)ىبة 

ومدارجها،وأجناسها، ومحارحها، الخروف، عن تحدث ثم 
فيهاالعلماء حلاف وذكر تقبحة، والالمستحسنة، وفروعها 

•مشروحا متقصى 

الحروفعلى مرتبة الملية حروف من حرف لكل يعقد ذلك وبعد 
منله يحرض وما ومحرجه، صفاته، على فيه يتكلم بابا الألفبائية 

المحؤية.القضايا لكثيرمن يتعرض كما إدغام، أو أوإبدال، قلب، 
وحمعها،واشتمالها، المحجم، حروف عن نحدت كما 

وماببعض، بحضها الحروف مزج 3، العرب مدهب عن نحدث كما 
حفلمما غيرذلك إو يمح وما بجن وما بمتع، وما ذلك من بجون 

الكتاب.ذلك به 

سبيلعلى منها ■يويدة مزايا فيه يلحفل الكتاب هذا ق والنافلر 
والشمول،والسهولة، والوضوح، المائة، غزارة • الإجمال 

والاستقصاء.

بهامعتني محليبة جعة محليين ق موحرا الكتاب ا هن. طع وقد 
للكتابقوم وقد هنداوي، حمن ئ.. وحققها درسها حيث كثيرا، 
مانعبجديث وأردفها حني، ابن سيرة من شيئا فيها بجن رائعة بمقدمه 

مراياه.يعضر وعن نمته، سيبمب وعن الكاُب، عن 
فقهق كثيرة كتب السالمة بعد ظهر وفد هدا 

اكال؛سيل عش سها 

ؤيعد-; ٥٤٣٠الثعالبىمنصور لأبير العربية ومر اللغة فقه ( أ 



امتت1ءداهتابة ٣٦

كتاببعد اللغة( )محقه مسمى حاملا إلينا وصل الذي الثاني الكتاب 
فارس•لابن رالصاحكب( 
للمعانيهومعجم إذ تماما؛ مسماه يهنابق لا الكتاب هذا وعنوان 

أسالسساعن كحديثه ااالغة، محقه ق الفصول بعض وفيه مله، حمق 
وحذفوتأخير، وتقديم ومحاز، حقيقة من التمير j العرمحة 

واختمار.

وغيرها.والنحت، والقلب، الإبدال، عن حديث وفته 

بيروت،العلمية الكتب د؟ار طبعة منها سيدة، طبعات طبع وقد 
وأمراراللغة )فقه فيها الكتاب عنوان وجاء الخياة، مكتبة دار وطبعة 

تحقيقالعربي، الكتاب دار طبعة الطبعات أجود ولعل ' ١لعربيةا 
يعقوب.إميل وئ. فائزمحمد، د. ومراجعة 

صمتهقيم معجم وهو تخْإهت ميدْ لأبن الخصهس ب( 

والاشتراك،والتضاد، والترادف، اللغة، نشأة ق المباحث بعض 
والمتقوص.والقصور، والتأنيث، والتن.كير، والتعريب، 

منصورلأبير العجم حروف عل الأعجمي الكلام من المعرب ج( 
الصية،الألفاظ عن بالحديث له محدم ومحي ٥^ ٤ ٠ ت الحواليقي 
ذلك.على نتعرف وكيف الأعجمي، استعمال ق العرب ومذاهب 



٢٧امتقا،باصوت 

؟ه.١ ١ ت لييوطى وأنواعها اللغت علوم ل الرهر ( د
موضوعاتصمته وقد اللغة، علوم ل موسوعة الكتاب وهذا 

عرصاوعرضها ورتبها السارفتي، كتب من اقتبسها عديدة لغؤية 
حيثمن اللنة ق ثمانية نوعا؛ حمسّان ق مؤلفه جعل حيث جيدا؛ 

إرراجع وواحد وملحها، لطائفها حيث من عشر وثلاثة الإسناد، 
ورواتها،اللغة حال إر راجعة وثمانية مفاريدها، وصبعل اللغة حففل 
الأغلأءل.والأخيرلمعرفة ، الشعروالشعراء لحرفة ونهمع 

والمصنؤعاللغة، نشأة حول واسعة مادة الأنولع هذه صمن وق 
واللهجات،واللغات، والهمل، والمستعمل والغريب، والفصيح، 
والترادف،وانحاز والاشتقاق، والنحت، والقلب، والإبدال، 

٠اللغؤية البحوت، من وعرها والممناد ، والمشترك 
وتحقيقشرح بيروت، الخيل دار طبعة منها حلبعات عدة طع وقد 

الفضلابو ومحمد البجاوي، محمد وعلمي المول، جاد أحمد محمد 
إبراهمم•

قالخممبن والأساتذة العلمإء من كثير ألف الحاصر عصرنا وق 
وعلومها.اللغة ق كتبا اللنؤية الدرuت 

وناربجهااالعرُية ق )دراسات كتاب؛ الكتب تلمك أشهر ومن 
علىالكتاب هذا احتوى وقد حجز، الخضر محمد الشيخ للعلامة 

اللغة.ق والموضوعات ، الرسائل من عدد 



امتقاءإاص1بة ٢٨

الرافعيصادق لصطمى العرب آداب تاريخ الكتب تلك ومن 
منه.الأول الخزء خصوصا اللغة فقه مباحث من كثيرا يضمن حيث 

وعالموق، عبدالواحد علي ئ. اللغة فقه الباب: هذا ق الكب ومن 

عبدهد. العربية الكتب ق اللغة وفقه واق، عبدالواحد د-ءني، اللغة 
والمعاحمعبدالتواب، رمضان د. اللغة فقه ق وفصول الراجحي، 

خليل،حلمي د. اللغة علم لال.راسة ومقدمة فاخر، امين د. الضيية 
فقهوالوجيزق أبوالفرج، أحمّل، محمد د. اللغة ممه لدراسة ومقدمة 

إبراهيمد. القارن اللغة وفقه مايو، محمد عبدالقادر الصبية اللغة 
يعقوب.إميل ئ. وخهائمها العنبية اللغة وفقه المامرائي، 

ييسالفقرة؛ هلأه ق أحللّت.، وإنما اللّغة، فقه علم عن نبذة هذه 
به,زوينوه عليه، ينبه من ولقلة ، الحلم إرهذا الكاتب حاجة 

العوبياسراراسان على والوقوق البلاغة، معوقة ٦- 

ينهضجليل علم فهو البلاغة؛ علم عن لuكاتب غنى فلا 
منفيتمكن درجاُت،؛ وبلاغته بفصاحته ؤيرتقى الكاتب، بأسلوب 

وصعضالكلماُت، تنافر من الخالص ، التحقياJ من الخالي بالكلام الإتيان 
ويعرصىالتقوس، ق يتمكن الذي الحال لمقتضى الهلابق ، ، التأليف

جمعفيه انته يسر فقد للكاب؛ قضاياه - موضوعاته مفهومه. - اللغة فقه اظرت - ١ 
والحديث.القديم ق العلم هدا تتاثرمن كثيرمما 



٢٩امتقا«ب1]مم1وات 

حنة.مقبولة صورة ق

وميسالعلم هذا فضل عن متحدثأ بمحك انمكرى أبوهلال قال 
لك،ومضه ، عليه ودلك الخير، اش علمك - اعلم ار إليه؛ الحاحة 

بعد- بالتبمؤففل وأولاها بالتعلم، اللوم أحق أثما - أهله من وجعلك 
بهالذي الفصاحة، ومعرفة البلاغة، عالم - حل باطه المعرفة 
سيلإر المادي بالحق، الناؤلق - تعار - اممه كتاب إعجاز يعرف 
رفعتالش النبوة، وصحة الرسالة صا.ق على به المدلول ، الرشد 
ببراهينها،الكفر شبه وأزالت الدين، منار وأقامت الحق، أعلام 

■بمنها النلث■، حج.ّبا وهكهتا 

بمعرفةواحذ ' البلاغة علم أغفل إذا الإنسان أن علمنا وقد 
منبه النه خصه ما جهة من القرآن باعجاز علمه يقع لم الفصاحة 

الإعجارمن به شحنه وما ، التركي.ب وبراعة ، التأليفا حن 
رونقمن وجلله الحلاوة، من وصمته اللهليفسا؛ والاخممّار الثا>يع، 

غيرإر وسلاستها، وعل-وبتها وجزالتتها، كلمه سهولة مع الطلاوة، 
فيها.عقولمم وتحيرت عتها، الحلق عجز الّي، محاسنه من ذلك 

عنوقصورهم عنه، الخرب عجز جهة من إعجاز>، يعرف وإنما 
،معانيه وكمال ، ونمماعته وسلاسته ؤيراعته، حمته ق غايته، بلؤغ 

ألفاظه.وصفاء 

.صرآ١ للخطيب والإيضاح ، ١ • ص السكري ملأل لأبي كامن انظر - ١ 
الوضوح.ها; اكماعت ٢- 



امتىءد1دئت1دة ٤٠

والتكلميهديه، الهتدى والقارئ يه؛ الموم بالفقيه - لعمري - وقبيح 
شكيمتهوشدة محادلته، ق آلته وتمام مناظرته، حن ق إليه المشار 

يعرفألا - ا الصؤيح' والقرشي ، ، ل الصليب ؤبالعؤيي ، ر جاجه حق 
مهايعرفه الش الخهة من إلا - تعال - الله كتاب إعجاز 

.٢٦١الغبي«الخاهل ُه استيل بما عليه يستدل أوأن والمطيرْا، 
مشهورة،فضائل ذلك بعد الحالم ررولمدا : ظقتع قال أن إر 

قوفرط طلبه، أحل إذا الحربية صاحب أن منها معروفة؛ ومناقب 
جميععلى عمى - فوته رذيلة به وعلمت، فضيلته، ففاتته التماسه، 
جيد،كلام بين يفرق لم إذا لأنه فضايله؛ سائر ٢ وءمىل محاسنه، 

-بارد وآخر نادر، وشعر قبيح؛ وآخر حسن، ولفظ رديء؛ وآخر 
وظهرنقحه.جهله، بان 

فاتهوقد - رسالة أوينقى قصيدة، يصنع أن أراد وهوسأيضا-إذا 

الحجة.ق غلبه إدا ت حاجه مصدر ت والجاج ' بمقال لا أش " الشكيمة شديد - ١ 
اكب.الخاض آآ-اكاوب;

المب.الخالهص ت ^؛،، ٣٣٥١١- 
السودان.من جل وهم الزنوج واحد وكسرها؛ الزاي بمتح الزنحمحب؛ - ٤ 

ض^ UaJUالعجمكانوايتزلون من جل وهم يغسرن النط واحد : البْلي ْ- 
.-٢ ١ ص العنامن كتاب - ٦ 

الافى■ار؛رءس--أضدال



٤١الإرتقا«وااممبات 

واستعمل، بالعرر العرر وخلط الصفوبالكير، مزج العالم_ هذا 
كماللعاقل؛ وعبرة للجاهل، مهزأة ه نففجعل العكر؛ الوحشي 

جحدرزقوله:ابن فعل 
■>لمهانتظم'*"ه محزجأنحوله أرممغ ي—،ا حمئ 

زبريمُ"ابى دحي مذ بما توف ن مسوت ا دم
حسيبك.قافه إنكتتكاذبا ت فقال الأعرابي، ابن وأنشده 

رئويامكركسة ت الرؤساء بعض إر كتابه بعضهم ترحم وكما 
رسروتا.ومحبوسة 

الذيالضيب وصره جهله؛ واستحكام عقاله، سخافة على فدلأ 
عنوتخلف العلم، هذا فاته فا يرفعه ولم وحتله ينفحه، ولم أتقنه 
الفن.هذا 

منظوم،شعر تأليف أو منثور، كلام تصنيف - أيمبما - أراد وإذا 
الرديءفأخذ فيه؛ آثاره وقبحت له، اختياره ساء العلم هازا وتحهلى 

وتأخرفهمه، نمور على فدل القبول، الحيي وترك المرذول، 
وعلمه.معرفته 

القدر.ومرة: ، منكرش، القس ١-الغرة: 

الإبلمن الفتي الخم الطويل •• والثيفلم الناقة. : أسرعت.وا^م٠رحاة أرثك: ٣. 
والخلوالاس•

العييةالواسعة والأرض اكازة ; واكوفية وحدا. مابة عدو ; الشبرقة شرك. ،_ 
الخن.صوت ونئنيم: ، الحفي، الموت والوحم،: الأطراف، 



امتقاءباهت1بات ٤٢

منقطعه شعره أن كما عقله؛ من قطعة الرجل اختيار ت قيل وقد 
علمه«لا/

علىفحقيق للكاتب؛ اللاغة علم أهمية لنا بمتن مفى ما حلال ومن 
العلم.هذا على واطلاع ذادراية، يكون أن الكابة صناعة ارس ميس 

كانالبلاغة معلم فيه؛ كتب ما عل يقف أن ذلك عل يعينه مما وإ0 
النحوشعب من شتة مسائله وكانت الأدب، علم حملة ق متدرجا 

سيبؤيه،ككتاب العلماء مؤلفات تضاعيف ق مثوثة وكانت والأدب؛ 
واول.ع، للجاخل والتبي^ن والبيان سلام، لابن الشعراء وكهلبقات 

تمامأبى يمن والموارنة جعفر، بن لقيامة الشعر ونقد المعتز، لأمن 
علىللقاصى وخصومه المتنبي بمن والوساطة ، ^^۶٠؛ والبحتري 

اإ؛رجاذي•■مدال*زئز امن 
)ممابالحفليم كتابه  ٥٣٩٥ت المكري هلال أبو ألف ثم 

كتابهوصار الكتب، تلك زبده فحرض والشعر( الكتابة ت الصنامن 
البلاغة.أمهات من 

البلاغةعلم فخمي -  ٥٤٧١ت الخرحانى عبل|القاهر الشيح جاء يم 
البلاغة(أسرار و)كتاب الإعجاز( دلائل )كتاب : كتابيه ي بالتدوين 

الصفةعن الإعجاز ق الكلام وأخرج ائل، للمألقابا فأعطى 

اكستاءتتيصآ_م.-كتاب 



٤٢

■يرهتة مسهبة كلية قواعد إر الخزئية 

كاكيال، يوسمصنف متذ إلا مهديا فنا البلاغة علم يصثر ولم 
الميية(.علوم )مفتاح كتابه من الثالث المم -٦٠٦٢ ت 

لألتهاونفلم الفنون، هده ق قبله الأئمة كتبه ما نبدة جمع حيث 
قالمبعثرة قواعدها من بكثير واحاحل كتبهم، تضاعيف ق المتفرقة 

فولوصل تبؤيب، خير ؤيؤبها ترتيب، أحسن ورتبها الأمهات، 
علىالاؤللاع واسع من له كان لما بعض؛ من بعضها الثلاثة البيان 

ي•
بحفرولخصه )التبيان( سماه احر كتاب ق مؤلفه اختمر وقد 

)الصباح(كتابه ق مالك ابن فعل كما مشهورة أمهات ق التأ-ضن 
سنةالمتوفى القزويش عبدالرحمن ن محمد الدين حلال والحتلميب 

٩UV،، _ الإيضاح(.و)شرح الفتاح( )تلخيص كتابيه ق
دلائلو) )الفتاح( خلاصة مذك فيه جمع جليل والأخيرمؤلف 

الخفاحي-سنان لابن الفصاحة( )سر و البلاغة( و)أسرار الإعجاز( 
الشروحيوسعون يعده وما الثامن القرن من المؤلفون طفق ثم 

jهمتهم حئ وصرفوا للقزؤيني، وتلخيصه المفتاح على والحواشي 
أرائهما.من تناقص ما ، jruوالخمع الموشن، عبارات من أشكل نفيرما 
تالتفتازاني الدين سعد عود مشروح الشروح تلك أجنأ ومن 

١jhU١لتةارير،تتابعت ثم ، - ١٥٨ ٦ ت الحرحاني السيد وشروح ،  ٩
الغامضة.والعبارات ائتمالة، التراكيب تلك من انثهم ما توضح والحواشي 



امصءواهت1وق ٤٤

قدالعصور تلك ز التأليف أساليب أن عليه التنبيه محن ومما 
بجعلهاأن للقارئ يكن لم يم ومن أمرها، العجمة عليها ملكت 

العلمية اصطلاحية أساليب تكون أن أحرى فهي، أساليبها؛ ق قدوة 
مراياه.وتبين العرب، كلام تشرح أدبية، لغؤية 
مصر،ي والثانؤية الحالية المدارس الحديث العصر ق أنشئت ثم 

حملةومن ، المدرسية البرامج تلك تناسب التي المختصرات فألمت 
-وتبؤيثها ترتيبها، اختلف وإن - فهي البلاغة، ل الفن ما ذلك 

•وسراحه اللخممل صاحهب كته ما منحى الحملة ق تنحو 
علومل المفتاح لتلخيص الإيضاح بغية ت كتاب أهمها ومن 
الصعيدي.لعبدالمتعال البلاغة 
١^١^المثل - آنفا ذكر ما على نيادة - فيها ألفت الش الكتب ومن 

القديم.ق هذا الأثير، لابن 
لابنالبلاغة موجز منها؛ كثيرة كتب فهنالئ- الحديث العصر ل أما 

وهوأمين، وممطفى الحارم، لعلي الواضحة والبلاغة عاشور، 
.عبدالعنيرئ. آ العربية البلاغة )ق وسلسلة ممور، سّهل كتاب 

د.البلاغة ومعجم صيف، شوقي ئ. وتاؤيخ تطور والبلاغة عمحق، 
أمن.شيح بكري د• العربية والبالغة محلبانة، يدوي 

فيه.والتأليف أهميته ؤييان البلاغة، علم عن نبذة فهاوه 

١صه_ الراض مصطفى لأحمل. البلاغي نظرعلوم ا- 



٤٥

و«راءاةهلأ«ات٧.سوقةالإملاء، 

بالإملاءعالما كان فإذا الكاتب؛ على بجب ما أهم من فذلك 
الإملائية.الأحهلماء من يا0 يمت 

مراده؛توضيح على ذلك سماعي المقيم لعلامات مراعيا وإذاكان 
الإشكال.بعض وتنيل المعنى، تبمث الترقيم فعلامات 

الكلام،أثناء ق توضع اصطلاحية علامات هنا؛ والمقصود 
والتعجب،الاستفهام وعلامتي والمهلة، كالفاصلة، آخره ق أو 

وهكذا....والشرحل التنصيص، وكعلامات المنقوطة، وكالماصلة 

وار•حسيرن للشيخ الإملاء كتاب ت الإملاء ل محب ما أحسن ومن 
اللغةق وعلاماته الترقيم كتاب والرقيم: لحب ما أحسن ومن 
الإملاءي نحعلئ لا كي وكتاب باشا، زكي أحمد للعلامة العرُية 

عتمان.شيخ لحني الترقيم وعلامات 

القواعدلما وتضع الكتابة، أدب تتناول الش الكتب بها والمقصود 
بعلرائقوتعنى والتراكيب، الألفاظ، فتتناول البارزة؛ والمعالم العامة، 

غلىالأمثلة وتضرب حقه، مقام كل واعيناء وملأءمته، الكلام، 
كله.ذلك 

الكتابوأدب قتيبة، لابن الكاتب أدب هذا: j المؤلفة الكتب ومن 
وكتاب^3، وكتاب النكيت، لابن المتهلق وإصلاح للصولي، 



امتقاءإارمم1دة ٤٦

بنلثابت المرق وكتاب اللغوي، فارس لابن كلاهما الألماحل متخير 
ودرةالعسكري، هلال لأبي العنامن وكتاب اللغوي، ثابت أبي 

السائروالمثل جعفر، ابن لقيامة الألفاخل وجواهر للحؤيري، الغواص 
وسرالبلاغة وسحر الكاتب، للهمدش الكتابية والألفافل الأثير، لابنر 

سوالمنتخب للثعالبى، كلاهما وانحاصرة التمثيل وكتاب البرانممة 
وكتابالخرحاني، العباس لأبي البلغاء وإرشادات الأدباء كنايات 
وشرحدرستؤيه، لامو الكتاب وكتاب للثعالبي، والممريتس الكناية 

الإصابةومغاتم الكتابة ومعالم الخواليقي، متصور لأبي الكاتب أدب 
 )jاهمس•نمدارحم؛

لغؤيةبثروة الكاتب تمد فهي المعاجم؛ كتب القبيل هذا ق ؤيدخل 
والخمهرةقارص، لامي والمقاييس للخليل، ١^-؟، كمحجم هائلة، 

وأساسللأزهري، اللغة وتهذيب سيده، لابن وانحكم ليلي، لاسمي 
انحيطوالقاموس منظور، لابن العرب ولسان للزمحشري، البلاغة 

للفيروزأباديأم
علىوتقوم الكتاب، بأكابر تعنى الي الكتب ذلك ؤ( ؤيدخل 

حيثعلي، كرد نحمد البيان أمراء ككتاب وطرائقهم أساليبهم دراسة 

وطريةةعليها، مزاياها، وبيان المعاجم، هذه عن الحدث انقلرق - ١ 
قضاياه.موضوعاته. - مفهومه اللغة: ممه كاب: إل فيها البحث وكيفية أصحابها، 

.٣٩Vلالكا-بص٣•٣.
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الروض، ijواكهمير العقد، ل كالتئضيل الكلام ق هو وإنما 
مهاالإقلال لأن أنواعه؛ يستكثرمن أن فينبغي البردرآ،؛ ق والتسهيم 

قصور.التماسه والتقصيرق إقلال، كاسمه 

والخهلأعم، منفعته لأن ألرم؛ فمعرفته سائرا مثلا منه كان وما 
.'٢،أقبح((به 

أكثرز تتصرف الأمثال أن العرب عرفت ءولما : ه قال أن إر 
أقواهال أخرجوها القول أساليب •خأ ل وتدخل الكلام، وجوه 

أجزمن فهي، تداولما؛ ؤيسهل استعمالها، ليخفا الألفاظ؛ من 
معانيها،وكثرة ألفاظها، لقلة وأفضله؛ وأشرفه، وأنثله، الكلام 
عاثدلها(وحم كبرعتالها، مع الكلم على مووسها ويسر 

ولماالإطناب، عمل تعمل - إبجازها ْع - ألها عجائبها ومن 
الخطاب.أثناء ق برزت إذا روعة 

،.١٣المعنى(( من وندر اللفظ، من رغ بما مركز والحفظ 
حتىالمرء أدب يكمل ءوليس : م هديل بن عبدالرحمن وقال 

منالعصور أهل عن بحكى وما النادر، واليت السائر، التل يحرفا 
ال٠ريية؛والعاني الليغة، الألفاظ من لهم وقع وما العجيبة، الأخبار 

مها.اكخطيط. الثري: ق اكهيم - ١ 
.١٤المكري؛/هلال لأبي الأمثال جمهرة - ٢ 

'ا-جمهرةالأْثال؛/إ؛.



٤٩امام1ءإارمم1دة 

عنالصادر والأدب الكتب، والعقل بالأمور، العلم ذلك فمي 
لوالحب(( المروءة ذي 

أدبىاُه ق ه الشوكان الإمام كلام من اكري المونج هذا ؤإليك 
الوخيمة.عواقبه مبينا الكل، محذرامن العالم، طلب على حايا الهللمب 
إليه.يصل أن يؤيد لما الأمثال وظف ، المثال؛_؛rjهذا وق 

وحل١لبهلالأت، ق شبابه عنان أرسل من فان ء ت جمحلققه يمول 
منالخمانية اللذة من أدرك - اللذات ميادين ق فأجراها ه نفرياط 
وحمال.مال ذا إذاكان سئما ولا منها، له يتمق ما بحسب ذلك 

عقله،تكامل إذا - الحلاوة هذه وتفارقه اللذة، عته تنقضي ولكنها 
منيدهمه ما ذلك عند يدري لا فانه فكره؛ وقوى فهمه، ورجح 

الهسرةثم الله، معاصي من اقترفه ما على الندامة منها الش المرارات 
غيرق المال من أنمقه ما على ثم غيرطال، ق الحمر من فوته ما على 

طائل•الكل ؤلفرمن ولا ' بشيء الجمع يفرمن ولم حله، 
اشتغلمن بتئس ه نفقاس إذا - كربته وتتحاظم حسرته، وتزداد 

ذاتهموازنة عني. يزال لا فانه شبابه؛ مقتبل ق أترابه بن بالعالي؛ 
متصاعدة،وزفرات متجددة، حسرات ؤ؛ _ بصفاته وصفاته بذاته، 

المتأهلثنمن وسلفه الدعائم، طؤيل الحلم ؤ، بيته كان إذا سئما ولا 
عنهوتتقشع البهيالة، سكرة عته تذهب حيتئن. فانه المكارم، لعالي 

وانظر، ١ مرآ٥ هذيل بن لعلي والسياسة الخسب ونين والياسة الأدب ■_ - ١ 



٥٠

فات،ما فات وقد ثقيلة، وهموم طؤيلة، بكروب الخهالة عماية 
الصفول المريض''' دون الحريص وحال والنزوان'"، الم محن وحل 

ص4تاض''،ب'/
كتاب،بحؤيه لا الأمثال من صخم رصيد العرب عند وإن هذا 

٠مصنما وفه يولا 
وكتابالضبي، للمفحل العرب أمثال ذلك ق الصفة الكشس، ومن 
لأبيالأمثال وجمهرة للميداني، الأمثال ومحمع عبيد، لأبي الأمثال 
وانحاصرةوالتمثيل للماوردي، والحكم والأمثال المكري، هلال 

الأمثالومحجم للزمحثري، العرب أمثال من والستقصى للثعالبي، 

صخربنقاله من وأول ، أنثاهعلى وثؤيه العير؛ ونزوان الوثان' النزوان؛ ~ ١ 
تاء الخنأخو السلمي عمرو 

والنزوانالعثر ب؛ن حيل وند لوأسفه الحزم بآم أهم 
.٣١٩/١٠الرب لمان انظر: 

الحرة،والق-ريض: الغصة، الحؤيض: نل: مص، لون الخلص حال نولمم ٢" 
والحرصضض ■' الرياش-م، ونال الشعر، واهميض؛ الغمص، الخنيض؛ وقيل 

. U١٣/• العرب انظرلمان الموت. محي بالإلمان نندنان 
حيلنولمم؛ وكذ.لك العرب، محي مشهور مثل هدا اللن؛ صيت الميما - ٣ 

اهميص•لئن الجّيض حال دنولم العيروالنزوان، 
الأوان،فوات يعد استدراكه يريد ثم الأمر، يضح لن مرب الثلاثة الأمثال وهل.ه 

يءونه.فحيل علميه؛ مقدورا أمركان كل محل وتقال؛ 
أ.أدبالطالبصو-اا.



٥١امتق1ءواه11بة 

وغيرها.سليمان ومصطفى عثدمئز، وناصف صيتي محمود د• محمية 

العوبايام معرفة - ٠١ 

يالوقائعومعرفة العرب، بأيام بصر ذا يكون أن بالكاتب فيحز 
تتنؤع،الحرب أيام فان بأقوام؛ خاصة حوادث ق وردت التي 

منافرة،أيام ومنها محاربة، أيام ومنها فخار، أيام قمتها وتتشعب؛ 
غيرذلك.ومنها 

لنومخزاز، محنوم حليمة' يوم الرب عند المشهورة الأيام ومن 
الإسلام.أو الخاهلية ق مواء الأيام من وغيرها بعان، 

الإسلامق الحرب كأيام المحدد، هذا ل مصنفة كتب وهناك 
قصمنا ترد الأيام هذه أن كما وغيره، إبراهيم الفصل أبو نحمد 
والتواؤيخ.، والأدباء ، العلماء كتب 

بعضق ممربه يوم لوصف الانتصاب الناثرمن أو الناظر بخلو ولا 
لمرادهالناسبة الأيام بعمى يذكر حاء فإذا له؛ ومماثل الأحوال، 

كما- والرونق الحس غاية ق يكون فانه - عليه وقاس له، الموافقة 

الأثير-لااابن يقول 
كالأمثالفانها بأقوام خاصة حوادث ق وردت التي الوقائع وأما 

بها.رىلاستشهاد اق 

اظرالثلىثر؛/أأ..آ_ 



الإدتت1«بااكت1بم ٥٢

اا-اأمسع1ىالأخذضممحبملرش

الأثثرابن يقول كإ ~ الكتابة صاعق صاحب فان فبالخملة 

مامعرفة إو بحتاج إنه حتى الفنون، من فن بكل الشث إو تاج حي» 
ماوإر العروس، جلوة عند والماشتلة ، النساء ُان النائبة تقوله 
هذا؟فوق بما فلناك فما السلعة؛ على السوق ل المنادي يقوله 

أنإل محتاج واد؛ كل ق يهيم لأن مؤهل أنه ذلك ؤ، والسبب 
فن«ُمبكل يتعلق 

أرادفمن فيه؛ والتفنن التأليف ق معلى قدحا للعرب وإن هدا 
فنأي ق ألفوه ما على فلميقف - علمه زهلاق وتوسع مداركه، تنمية 

ماعلى يقف فالذي غلته؛ ؤيروي نهمته، يشع ما وسيجد يريده، 
مذهب.بهكل ؤيذهب العجب، يأخذه وكتبوه الأوائل، شاده 

عنله حديث أثناء ق هقس عاشور بن الطاهر محمد الشيح يقول 
الإسلامي;التاريخ مراحل بعض ق إليه وصلت وما العلوم، تاميخ 

يومئذتدرسوتدون الشكانت، العلوم أن تعلم • إرهنا تقدم ررومما 
السيرة،، الحديث، التمسير، هي؛ علما وئلانثن اننثن إر تنتهي 
أصوله،الغمه، العروؤس، التصوف، الصرف، النحو، اللغة، 

لكُاوي؛ضخذلمح\ك±لوضة وانظرمماب  irمائر\/\الئل - ١ 
اعابفيساكان.بحتاب مما 



٥٢امتق1ءواصاوة 

الطق،الفلك، البلاغة، العرب، آداب الهلب، التاؤيخ، 
علم، ا،لوسيقى ، الخغرافيا ، الميثة ، الحاب ، المندسة ، القلقة 

ال.صيادلة،التك-لأم، والم_صص، الرواية العلمة، الخيِران، 
وتبعهاوالتحرك، الأثقال حر الخبر، الساحة، الفلاحة، ، الكيمياء 

وآدابوالخيل، الحديث، مصهللح مقل بعضها عن تتقيع علوم 
.الشعر(( ونقد البحث، 

أفرادمن تحتها يندرج ما أما والوصوعات، للفنون ية بالنهدا 
حصره.يمكن فلا ومجؤلفات 

^سضكتابمتارئباسن

بيانها،ق الغور البعيل.ة المنشئات متلمالة على بالانصجاب وذلك 
معانيهاورثاقة ألفافلها عدوبة ق الأعلى العلرف إر المنتمية 

قتيثة،وابن والخاحظ، الكاتب، وعبدالحميل. المقفع، ابن ككتايات 
الماسبن وإبراهيم مسعدة، بن وعمرو هارون، ابن وسهل 

النيات،عبدالملك بن ومحمد الكاتب، يوسف ابن وأحمل، المولي، 
العميد"وابن التوحيدي، حنان وأبي 

مععلى المحدقن الكتاب من كثير كتابات ؤ، ذلك مثل وقل 
أرملان.وثكيب والنيات، والرافعي، كالمتفلومحلي، ملءارسهم، 

٠٣٩^٠٥الصّح أليس - ١ 
علي.كرد نحمد البيان أمراء انظر - ٢



_b«LujYI ٥٤

إرفيجمعون ُتحريراتهم؛ يعنون الذين العلماء كتب وكذلك 
كابنالأساليب وحمال الأسر، وشدة الكتابة، ق التمهن العلم 

القثم،وابن محمية، وابن حزم، وابن الخوزى، وابن عبدانر، 
والشؤكالي.حجر، وابن والشاطئ، 

بنالطاهر ومحمد التونسي، حمن الخضر محمد اماسمين ومن 
٠الخزاثمري الايراهمى الشر ومحمد الوُسى، عاشور 
فأمهات_ مضى ما على نيادة - السياق هذا ل الكتب أشهر وأما 
وكليلةالمغير، والأدب الكبير الأدب ككتاب والبيان، الأدب 
والكاملللجاحفل، والتبيمن والبيان القمع، لابن وهما ودمتة 

قمحة،لابن الأحبار وعنون القالي، علي لأبي والأمالي للمبرد، 
لسدي،الأعشى وصبح الأصفهاني، الفرج لأبي والأغاني 

القيرواني،للحصري الأداب وزهر ؤبه، عبد لابن ١^٧؛^■ والعمد 
للممري*الهلبب ونمح عبدالبر، لابن الجالس وبهجة 

والمختارات، والعبرات، الظرات، ت والمعا٥^^ الحدثعن ومزكتس، 

للراقعي'الرب آداب القلم، ووحي، لل٠نفلو٠لي،، 
وصداقةوشوقي ، ندسية الوالحلل ، ١للهلاذ، امات والارم

وفيض، النيايت، حسن لأحمد والرسالة أرسلان، لشكيب سنة 
الإسلام،ؤ( والحرية الإصلاح، ورسائل ، لأحمد الخاطر 

نحمدالعظمى والسعادة الإسلامية، والمداية إسلامية، ومحاصرات 



٥٥امتت1ءواامما 

ببمثثار،ديوان وشرح ، يضيب الصبح وأليمر ، حسان الخضر 
قالاحتماض ، liaJ؛وأصول الإسلامية، الشريعة ومقاصد 
الطاهرنحمد الكبمب هذه وجمع تؤير، الّحريروالوتممر الأملأم، 

محليات.حمسة البشيرالإبراهيمي محمد الإمام واثار عاشور، ابن 
وا،لممدم؛ن كلام عل الاطلاع فائدة مسنا •كك الأثير ابن يقول 

أغراؤسمنه يعلم لأنه جمة؛ فوائد ذلك ق ررمحان ت والمتثور النثلوم 
وإومنهم، هميق كل مقاصد يه ؤيعرف أفكارهم، ونتائج الناس، 

القربجة،يشحذ مما الأشياء هذه فان ذلك، ل صنعته به ترامت أين 
الفعلة.وتدكي 
التيالمعانى تصير - بها عارفا الصناعة هذه صاحب كان وإذا 
مامنه يأخذ يديه بين الملمى كالشيء استخراجها ق وتحب ذكرت 

أراد.ما ،ؤيترك أراد 
لهينقدح قد إليها المسبوق الحاني على مهللحا كان إذا فانه وأيضا 

-الناس خواطر أن المعلوم ومن إلثه، يبق لم غؤيب معنى نها حمس 
عاليايكون لا بعضه.ا فان - والرداءة الخودة ل متفاوتة كانت وإن 

ثبملدأ،عشر حمة ل تع موسوعة ل ألإمام هذا مولهات جمح أخيرا خرجت وقد - ١ 
١لحدثتيالكتاب لكيرمن مقالا وثمانئ وستة مائة انتقاء لي الله يسر وقد - ٢ 

الخديثا(.العصر ق الميية لك-اركتاب )مقالات ت عنوان نحت محليات ثلاثة ق وخرجت 

الكتبxبطون من )المتقى بعنوان محليات  Ajuj؛- أيضا - رج كما 
٠ّرجرةدراسة على ويشمل وحديثة، قدممة متتوعة كثيرة كتب من منتقاة وهي 

منها.محتارات وعلى الكتب تلك 



امصءدأ;هأبات ٥٦
ٍم

القرائحتتساوى ما وكثيرا يسر، بشيء إلا عنه منحطا أو بعض على 
بمسيأتي، قد الناس يعص إن حتى بايُاني،، الإتتان ل والأفكار 
منبعينهما واللفظ المحنى يذللئ، الأحربحده يأتي ثم بلفظ، موصؤع 

هدهأرباب يميه الذي وهذا الأول، يه جاء بما منه علم عير 
.را،الحافر((الحافرعلى وقؤع الصناعة 

ؤيرتمىالقربحة، يشحذ مما البيان أؤياب كتابات، على فالاطلاع 
مدارسعلى اطير إذا حصوصا الكاسس، خيال ؤيتري بالكتابة، 

يوجزمن وفتهم ؤيسهب، يطيل من فهم لأن الكتاب؛ من محتلمة 
ييقتصد من وفيهم ؤيغلو، الحض ق يبالغ من وفيهم ، ؤيقضب، 

بجسمن وفيهم ليرقا، يسهل من وفيهم يسرف، ولا اللفظ 
)٢(

ؤيمعب.

كتابمن السابقثن، الكتاب أكابر كتابات، من يسيرة نماذج وإليلئ، 
الثيان:أمراء 
قالانبساط عن نفسلث، رروامللئ، I طس الكانس، عيدالحميد قال أ_ 

فان؛ وينحله الغضب بإظهار المقلوب وعن ، والأنفهاوال الضحلئ، 

لأير\/ا،أ.السائرلابن المثل .١ 
الماناظرأمراء - ٢ 
الأتساع..٣ 
ادعاه.: وانتحله الشيء تنحل - ٤ 



٥٧

اسمانتحال من وخروج الخهل، سورة ملك عن صعق ذلك فان 
وأوقاته،ذلك أحاي؛ن ق أوكشرا نسما حكك ص وليكن الفضل، 

وأحوالهذلك مواضع ق إطراقا وقطوبك مطرب، رائع كل وعند 
رؤيةيكنفها أن دون الطيرة إر إسرلع ولا السهلوة، إر عجلة بلا 

.»؛؛_UU(( الخهل بادرة عليها وتملك الخلم، 
العثرة،وتقيل انحمدة، تنثر فانها الخير؛ فوائد من استكثر ه ت ومحال 
وثعهدالساحة، ؤيومن الراحة، يورث فانه الغيفل؛ كفلم على واصبر 
حتىدفائنهم؛ واستثاره أحوالمم، وتعلن لحلهم بمعرفة العامة 
ونحبرعدبمهم، محتنمش حمة؛ ؤيقثن عم، رأي على منها تكون 

حاسدهم؛وتستصلح حاهلهم، وتعلم أودهم، وتقوم كسيرهم، 
ؤيبقيالفضل، ق ؤيقدمك العزة؛ يورثك بهم فعلك من ذلك فان 
عليكؤيرد الاحرة، ثواب لك وبجرز الحاقية، ق المدق لسان لك 

٠٨ ص . ٠ عنك اكحية وقلؤيهم منك، المستنفرة عواطفهم 
كماحلائقه، فليمتشفث الرجل أحدكم صحب وإذا ت وقال 
علىأعانه وقبيحها حسنها عرف فإذا لنفسه، يشتؤيه التوب يستشف 

بألعلم،القبيح من يهواه عما لصرفه واحتال الحسن، من يوافقه ما 
كانإذا البهيمة سائس أن عرفتم فقد ورفق؛ مداراة واحسن حيلة، 
مناتقاها رموحا كانت فان أحلاقها، محرفة التمس بسياستها حاذقا 

شموساكانت وإذا ركبها، إذا يهجها لم جموحا كانت وإن رحلها، 
ناحيةمن توقاها عضاضا منها حاف وإن يدها، ناحية من توقاها 



امصراع1بق ٥٨

وإن،  ١٠٠^؛ق هواها وثثح يلاحها لم حرونا كانت وإن رأسها، 
قيادها.لبما ملمأ عطمها؛ استمرت 
دليل- سياسته ورفق البهيمة، سائس من الوصف هدا ومن 

٩صء وصحهم• وخدمهم وعاملهم، الماس ساس لن وأدب 
حاجةكنية المادب إل الحاجة شدة ق القفع ابن وقال ب( 
والشربالعلعم من يأرماقنا يمك ما إر ررولسنا التغددةت إل الخم 

العقول،ثماوت به الل.ى الأدب من عقولنا شن ما إر منا بأحوج 
نباتق الأدب غداء من الحد نيات ق بأسميع العلعام غذاء وليس 

الصردفع به يلتمس الذي  ٤٣١طلب ق بالكي تا ولالعقل، 
صلاحبه يلتمس الذي العلم طلب ق بالكي متا بأحى ٢ والملةر 

١٣٠ص . والدنيا# الدين 
يزاللا ولكنه أبدا، واحل،ة حالة على الرء دين يثبت لا رر وقال: 

تيقول حتى الأحرة، ق افه يرغيه المحيد ناقصا، وإما زائدا إما 
اللهبحرمه لم لأخرته فيها وزهد دنياه هضم فإذا غيرها، لاشيء 

فيها.سروره من ينقصه ولم الدنيا، من نصيبه بن.لك 
غيرها،شيء لا • يقول حتى الدنيا، ذ الثيهل-ان يرغبه والشقي 

نازعته.إذا ت ولحاء ملاحاة لاحيته - ١ 

الفقر.١^^ بفتح •' العيلة ١- 



٥٩امصب1هتابة 

يلقىالذي الخزي مع آثر التي الدنيا ق التنغيص له افه فيعجل 
١٣٢ص. (( بعدها 

ولاكلمة، كل عند به والظفر صاحبك علبة تلتمس ررلا ; وقال 
أنالغلبة حب بجملهم قد قوما فان حجتك؛ بفلهور عليه تسممليلن 

علىوالأست3لالة الغلبة بدلك يلتمسون تنمى ما بعد الكلمة يتحقبوا 

ص٤٣١. لوم،اخلاق الأ ول صحف، العقل ؤ، وذلك الأصحاب، 
لكمالله بارك رر ت جارية له ولدت صديق إل الختصرة رسائله ومن 

فلاخيرا؛ بها لكم وأحرى نيتا، لكم وجعلها الستمائة، لابنة ال 
ومتهنوالحالات، والعمات والأخوات الأمهات فانهن تكرهها؛ 
وربمسرتهم، بعل أهله ساء غلام ورب الصالحات، الباقيات 

٥١ صرا" . اءتهم(( أهلهايعدمزثحت جارئ؛ق 
علىوأحن أحرك، المصيبة على النه أعفلم رر ولد: عن تحنية وله 
الثوابلك وذخر فيه، الخلف لك وعجل ثوابك، الرزء جليل 
.صاُهاعلميه((

واستوجبلإخوانه، الحوائج قضى من فان بحد: أما رر وله: 
عندوضع إذا والمعروف لمم، لا فلنفسه - عليهم الشكر بدلك 

يعده،من أولحمبه حصاده، من لزارعه بد لا فهوزيع يشكره لا من 
فيهاما أول حاجة ندكرك فيما بها نحن التي ولحالتا إليك وكتبت 

.قبلتا(( الأيادي به وتدخر عليتا، الشكر يه تستوجب معروف 
صا"ها



امصو1ءىوت ٦٠

أوفائق انان إلا الخطبة على يقدم ررلا ت هارون بن مهل وقال ج( 
الحجليورث خاطر كل عته تتغير ه يتقفثفته الفاثؤر أما مائق، 

١٧٨١UU?_. أصاب(( أم أخطأ يبالي لا فانه المائق وأما والانقطاع، 
البعيد،واسمملراف الغريب، بتعفليم موكلون رروالناس وقال؛ 

الرأيمن قدرتهم تحت وفيما الراهن' الوجود فا  ٢٠٣١وليس 
الشاذ،النادر وؤر القليل، الضب نر معهم الذي مثل - والموى 

غيرهم.مالك ؤ، كان ما وكل 
منالفائدة ؤ، والأصحاب عالمهم، ؤ، الخيران زهد ذلك وعلى 
صاحبهم.
النازحإر ؤيرحلون ، عليهم؛ القادم يستطرفون المسيل هده وعلى 

تصرفا،الحلم وجوه ؤ، وأكثر نفعا، أعظم هو من ؤيتركون عتهم، 
علىالخارجؤأ الناس بحص قدم وليلك فايوة؛ وأكثر مونة، وأخف 

١ UA^ja. ا(التلياس على والءلارف الحريوا، 
المموم،تثير البغضاء ة محال ١١الكاتب؛ يوسف بن أحد وقال ( د 

وتطويالنشاط، ؤ، وتقدح القالب، وتؤلم العموم، ونحلب 
.الانبساط((

.الأقاليم(( تساس رربالأقلام وقال; 
نجإذا الأسم.اع عن استتر بما يناجيه البصر لسان القلم رر ت وقال 

٤٢ .حكمه(( وأودعها حلله، 



٦١امتت1«و1امماإة 

زخرفالله أعداء ووجد ه اك>ولت العباس بن إبراهيم وقال ( ه
جاءهإذا حتى ماءا القلمان بحسمه بقيعة مرابا كدبهم وممؤيه باطالهم، 

حتىفاطمع، وبع، فأسؤخ، عرض، رق وكومض شنئا، بجده لم 
راجيهوأيقن مذاهبه، مولية ونشمت مغاربه، مشتقة انحسرت 

محصر.الخرب من ولا مصدر، ولا مورد ولا وزر، ولا ملاذ ألا وءلالبه 
ستةمردية، الباطل وحواممر منجية، الحي عواقب ظهرت وهناك 

لقضائهولا تبديلا، انله لسنة نحد ولن وأداله، أزاله، فيما افه 
.ص٧٦٢تحويلأ((

سكنه،يزكو تما رافلأن إخوانه؛ بعض إر لرجل شفاعة وكتب 
موقعها،واقعة عنده والصنيعة أمره، ؤيعنسى ذكره، ويحسن 
:وسالكه 

أجرمعه يضع لي شكر إصابة والحجا ذوالدين يأتيه ما وأفضل 

بالذنبصافت إذا مغفريه تكون ما أوسع الكنيم )١ ت وقال 
٢٧٠ص . محذرته(( 

أحبوالله أنا •' فقال وليا لك يكون أن بحب فلأنا ررإن ت له وقيل 
اطيقمن إلا منهم 'آخذ لا ولكني إخواني، جميعا الناس يكون أن 

قليلهاالنار كمثل إلا مثلهم وما أعداء؛ استحالوا وإلا حقه، قضاء 
.a محرق وكثيرها مقنع، 



٦٢

•بواره وكثترها متاع، قليلها كالنار، الأصدقاء ررمثل ت يقول وكان 
ص١٧٢

سنوالن إنكم رر اللام.; _عليه المي كلمات ررلووزنت وقال: 
.لرجحت(( الأرض أهل بكلام أحلاقكم١؛ فسعوهم أموالكم، الناس 

بحضرةمكة عل الواثق عهد ل الريان بن محمل وقال و( 

وزمزم،مكه قلدك قد أمير فإن ت بعد أما رر وهوت المعتصم، 
وسقثاوركضه الأكرم' وحدك الأقدم، أبيك وران 

اللهبتقوى فعليلئا العباس؛ وسقاية عبدالaiااب، وحفر إسماعيل، 
.بنتها(أهل على واكوسعة -تعال- 
سرروهدا المقرة: هدْ عل معلقا عل كرد محمد الأستاذ قال 

الروية،واعتادت البديهة امحادت قربحة تمليه الذي انمص_ا الإيجاز 
منوهي ، إسماعيل،، وسقيا جميل' ركضة ١١قوله؛ أحلى وما 

٢٩٨_^اأئالهصالكابن((.ص٧٩٢
والعمدة،والخليس الدحروالعقدة، نعم ررالكتاب الخاحفوت وقال ( ز

الأنيسونعم والخرقة، المستغل ونعم النزهة، ونعم النشوة، ونحم 
والدخيل١لقرين ونحم الغربة، ببلاد المعرفة ونحم الوحدة، ساعة 

الونثروالنيل-ونعم والزميل، 



٦٣امتقاءبالمم1وة 

شحنوإناء ظرفا، حثي دطزك علما، مليء وعاء واوكتاب 
منأبلغ كان شئت وإن باقل، من أعيى كان شئت إن مزاحا؛ 
مواعظه.وشجنك نوادره، سرتك ثشى وإن وائل، سحبان 

لكومن أحرس؛ وناطق فاتك، وبنامك مثاله، بواعفل لك ومن 
ونديممولد،وفارسيؤيوناز، وهندي، ورومي، طتبأعرني، 
و-مثبم؟

والوافر،والناقص والأخر، الأول لك بجمع بشيء لك ومن 
والثكلوالمجن، والغث والوضيع، والرقيع والغائب، والشاهد 
rY،\_rYA_والخسوصد٠؟(( وحلاقه، 

وحابالدين، كتب الماس إل يودى الذي هو اروا3محاب وقال: 
وبلغأسكته، ما صامت حجمه، وصغر نقاله، حفة مع الدواوين، 

ويدعوكشغلك، حال ق يبتديك لا امر مبلك وس استنعلمته، ما 
منه؟((.والمدمم له، المجمل إر بجوحلئ، ولا نشاطك، وقات أق 

به،ادله عاقبه مما بأكثر أعاقبه لم الحاسد عقؤيه ررلوملكت : وقال 
عليهوأقامه حسدا، الله فراده عله، وتليهلها محلبه، المموم بإلزامه 

-رحمكأحسست ررفإذا بقوله: الحامد داء لداواة ارتاه عإ وأبان 
أعونفإنه محالطته؛ س استتلعت ما فأقلل بالحد صديقك س ادلة_ 



امتقاءباهت1ية ٦٤

شذىمن سلم منه سرك وحصن ، مسالمته على للش الأسماء 
مننفسك فتمكن مشاورته؛ ل والرغبة وإياك صره، وعوائق شره، 
صهّآّآ_ا-م'*ا. مشاررته((سهام 

مصيبا،كنت وإن رأيا، لك يصوب حاسدا رأيت ومتى ١) ت وقال 
غيبتهق لك نصح أو محلتا، كنت وإن الصواب، إلى يرشدك أو 

الخرب،والنمر الكلب، الكلب فهو ِ لك عيبه من أومحصر عنك، 
العرم.اوالسيل المطمر والفحل القشب، والسم 
موتهحياتك ؤبغى، عمى مالك وإن وسبى، قتل ملك إن 

زور'شاهد كل عليك يصدق وسروره؛ عرسه وموتك ' ونوره 
يبغضك،من إلا اكاس من بحب لا مرضي؛ عدل كل فيك ؤيكدب 

وصديقكبطانته، عدوك بحبك، من إلا الناس من يغض ولا 
علاوته...

تكونما وأكثر مالأ، يراك ما أقن حالا عنده تكون ما أحسّن 
ماأقرب بك يكون ما وأفرح ضلالا، تكون ما وأعفلم عيالا، 
كانفإذا حماو.ا؛ الناس س تكون ما وأبعد عهدا، بالميبة تكون 
والأكتتانالزمني، ومحالهلة الأموات، فمجاوره هذا على الأمر 

وزنأوععنى.الثن.ىلكلأذى - ١ 
المم.وسقي الخلط ت والقشب العض، الكثير ئص؛ القطم ٢- 



٦٥امتقاءب1لمم1دة 

مثله،معاشرة من أهون - القردان وأكل اكران، ومص يالخدران، 
بحباله...والاتصال 

افتقادق إلا السرور ولا ، الخاسئ، قهلع ق إلا السلامة أرى وما 
تركل إلا الربح ولا مداراته، صرم ق إلا الراحة ولا وجهه، 

luj^ ،)).ص1ّآّا.ؤ.

ومحوصلونه، بتغير مكتوئه ت؛ّتي إلا قعل حاسل،ا لقيت >اوما ت وقال 
،عنك والإعراصس ، غيرك على والإقبال ، سلامه وإخفاء ، عينه 

.لرأيك((والخلاف لحديثك، والأستثقال 
امحرومخلق ومن ' عليه يحد ما تهجا؛ن الحاسد شان ارمن 

١أهله(( على والعلعن وتصغيره حرم ما تقبيح 
متعئ.ه فححسده؛ يكون له حد لا ما فعلى بحئ. رروالدي 

٠(( عليه حا« ما اتساع بقدر 
علىقدر ولا صبطه، يمكنه لم إلا قلبا الحد خالعل ما ءر 

فيهدهوإعلانه، فلهوره ق عليه يتمرد حتى وكتمانه، ، ر تنحيته 
منصاحبه على أغلب ولمو عليه، لقهره ؤيستحهلفه ؤيستحمله، 

علىمرجل وس رعيته، على السلطان ومن ، جيم محلى بر ال
nvrriعلىأسئم.._الأس وس زوجي. 

صد.وسله أغمده السيف اشحن . ١



امتق1ءباه11بة ٦٦

الأحواوو4راءاةسضيات الدوق، سلامة - ١٢

يشاءلمن الله يهبها - نعمة الأدب وكمال النطق، وحمال محالذوق، 
عباده.من 

أنبالكاتب فيحسن بلية؛ وأي بلية العبارة ونبو النفس وكثافة 
أنهواستشعار ، القراء حال بمراعاة وذلك الذوق، سلامة يلاحغل 
يكتب.لما يلقيهم ل ينظر أمامهم 
نحسنوإنما ، الحقيقة حاب على نحاملهم أن ذلك يعني ولا 

ينحرفواأن إلا ضمائرهم ؛ ٠٧ما إر الوصول ق وتتالطف المدخل، 
فدلكالحق؛ صوت من يتألموا أن إلا يولهم ما وتتجنب الرشد، عن 

القلوب.إر طريقها تأحد الكتابة وبجعل بالألباب، يأحلم. مما 
وأن' الناس بأحوال دراية ذا يكون أن بالكاتب حؤيا كان ولمذا 

مشاربمحتلمون فالناس الحال؛ تلك تقتضيه بما كلامه يصؤخ 
ومرتبة.ومهنة، وسنا، وأخلاقا، وعادات، 
تقتفيهلا الكتابة من نوعا تقتضي أحوال الناس من طائفة ولكل 

بعباراتتكاتب _متلأ_ الثائرة فالخماعة الأخرى؛ الخماعة أحوال 
القلوب.على وسلاما بردا لتكون هادئة؛ 

للهمة،موقغلة للحميه، مثيرة بعبارات تكاتب ة الخنوالخماعة 

للحزيمة.حافزة 

قوةفيها بعبارة تكاتب رأسها وركبت شملت التي والخماعة 



٦٧امتقا،واهتاوق 

روحوفيها المنقي، ؤيمظة المنذر، إرعاده ومها الحق، ونور العزم، 
سيقتومع التيهميب مع الترعيب ليجتمع الإبمار؛ وحن ، الرحمة 
الرحمة.ربحان القمة 

قلوبهم.ؤيوقفل حماسهم، يثير الكتابة من نوعا للشباب إن ثم 
ود؟قته.٠ الكلام وعمق التوقير، بحتيبهم والعلماء 
كماوالركانة، والرزانة، ، بالحياء تحملا تمتصي الرؤساء ومكانية 

التعار،مظاهر من مظهر أي وعن المزري، التملق عن ايتعادأ تقتفي 
إنبالاعتراض والتلميح الما-حل، وحن يالتلقلف، أحذا وتقتضي 

ذلك.يقتضي ما هناك كان 
يتجنبأن الذوق سلامة ق يدخل ومما الكتابة، مكملات ومن 
لن.لك.حاجة ئم يكن لم إذا الألفاظ تكرار الكاتب 
تللكاتب متحل.ثاتماينبغي المكري أبوهلال قال 

أعادالعاني إعادة إر احتاج فان عنده؛ الألفاظ يكثر أن )١ؤينبغي 
لم)من نمحي؛ محاؤية قول مثل ايتد.أه، الذي اللففل. بغير منها يحييه ما 

النمحريني من يكن لم ومن فهودخيل، جوادأ عبدالطلب بني من يكن 
فهوسيدا•تياها المغيرة ولد من يكن لم ومن فهولنيق، شجاعا 
)ستيد.(اقال؛ ثم ، )لنيق( ت قال ثم ، )دخيل( ت فقال 

لنيق،قال؛ ولو أحن، تراه ما على والكلام واحد، والمعنى 
لمج((أعائد لم 

.١ >؛_AO اكنامحى -محاب 



٦٨

اممايىوالاستقرارعرلغة اس - ١٤

أنيقتضي العام فالذوق الماضية؛ الغقرة من الفقرة وهذه 
الآحرين.نفوس على انحمل حفيف عموما الإنسان يكون 

يعرضلأنه الكاتب؛ الخلق بذلك بالتخلق الناس أور ص وإن 
مدخل.وحمن تلطف، ار فيحتاج الناس؛ على عقله 

علىثقيلا يكون أن الكتاب بعض بها يبتلى الض اللأيا من وإن 
وتعمدوالأستفزاز، التعالي، لغة استعماله حلال من وذلك محراثه، 

الكتابة.من الطراز هذا إلا بجن لا محتراْ الإثارة؛ 

والتسديدف، المال. النقل,. من بعضهم ممارسه ما ذلك من يراد ولا 
مبتغاة،وغاية ملح، مطالب فذلك المنشود؛ والإصلاح الثمر، 

ادJا،,عند ما ابتغى إن مأجور مشكور بذلك، والقائم 
النوق،جاب، الأعمال تللئ، ممارس س يعقل ألا المقصود ؤإمما 

يكرهون؛مما مواجهتهم من يأنف ولا الاضن، بمشاعر يالي لا بحتث 
ومقصداجتماعي، مطالب، المشاعر فمراعاة الإصلاح؛ يروم أنه بحجة 

الوجه.ويسهل ، الخاب، لن بجون فالناس شرعي؛ 
ولايردريها' ممن وثم لما، يتواضع من على محل والقلوب 

تكونبعلريقة يصؤغكلامه أن بالكاب، فاللائق عز؛ من إلا يكلمها 
عنيعيدا متواصعا، يكون أن به فيحسن والقبول؛ القلوب إر أقرب 
الماس,على والمحالي ، القاو_، ومحاوة الطبع، جفاء 



٦٩امتق،ءباصاة 

منكحال النفس، بتعفليم المشعرة العبارات عن يترفع أن ئه وبجير 
)زيقول كأن مقامه يقوم ما أو )أنا( المتأكلم صمير إدارج من يكثر 

ونحوذلك.( إليه توصك أورهداما ، حبرتى( رحب أو رأيي(، 
كالإتيانللقس تفخم قيه كان ما ذلك عن بالبعد وأجدر 

رهناأو ، ترجيحنا( ورهدا رأينا( رهدا ت يقول كأن الخمع، بضمير 
إليه(.توصلنا ما 

منذلك ونحو ورمحلنا( رئقول( ت كلمة يكرر أن ذلك ومن 
صدرتإذا خصوصا وغرور، نقص عن تنم التي الفجة العبارات 

مكانة.له ن لممن 
التأثير.وقلة الأرواح، وتناكر الأنفس، لتباعد محلبة فهداكله 

توحيالتي الصيغ ستعمل أن به بجن ذلك من ويدلا 
كداللمتأمل رويبدو يقول؛ كأن لأصحابه، العلم وعزو بالتواضع، 

ونحوذلكوكدا( كدا يقال؛ أن الصواب رولعل ت يقول أو ، وكن.ا( 
الض.واهتمام بالتواضع، المشعرة العبارات من 

ذيمن صدرت إذا بالتحفليم المشعرة العبارات باستعمال بأس ولا 
إلها.ينتمي ؤش أوالخهة الؤمة باسم تكلم إذا والقيرخصوصا ا1كانة 

بالقبول.لذلك القراء وثلثي الكاتب، ذوق إر راجع ذللا، وكل 
اللوم،كثر س الكتاب بحص ء.ارسه ما الاستفزاز صور ومن 

منشأن كل ق والخاJيث المهارات، ل والدخول والقد، والعتاب، 
الشؤون.

قادمة.فقرات ق سيتثعن ما ا وهلم، 





٧١امتت1،دامم1بة 

فيه.يوضع الذي انحل قابلية ومدى 
ناصح.حاذق طيب إر تحتاج المهمة تلك إن ثم 

نفعه.أكثرمن الدواء صرر الأموركان تلك _؛؛؛ لم فإذا 
ممتلكعاقل بصير من فيه بد فلا للنقاس؛ ية بالنالخال وكيلك 

استعماله.وكيفية النقد، أدوات 

منوليس والتجريح، الامقاحل وُين الممد متن تلازم لا إنه ثم 
والثالب.المماوى لتنا النقد صرورة 

النقد.مهمات أهم من والنامحب اتحاسن على التأكيد إن بل 
بلده،إر ولا المتممد، أهل إر الإساءة الشد من يلزم لا أنه كما 

هيئته.أو عرقه، أو ه، جنأو لونه، أو 
والتلعن، شيء فالنقد يطرحه؛ وما أفكاره، على النقد يكون وإنما 

آخر•شيء 
ولطفالمدخل، وحسن الدوق، عن له لاغنى البصير الناقد إن نم 

صحيحةمعلومة لديه يكون أن يكفى فلا العبارة؛ وحمال الإشارة، 
٠٠٠

ناء.صوره أى ق فلصها ، النهد سمتحى أمر لثمد 
التأتي.وحسن واللهلم، الدوى، - ذلك ق - يرامي أن بد لا بل 

مصلتاسيفا فيكون ، النقن. رؤح عليه تميطر أن بالأمان محن ولا 
ذلكبحد فتراه والضباب؛ الركام يعلوها معيشة عين الأمورمن إل ينظر 

السقهلات.نتع ق ؤيبالغ العيوب، عن ؤيبحث النقل، يتكلفا 
التهؤيل؛ولغة التهؤين لغة نقده ي يتجنب أن بالناقد محس كإ 



امتق1ءبالممابة ٧٢

عنه،ؤيدعي الناقد، إليه يدعو الذي الحق تضعف فالأول 
سيله.عن وتمد الحق، معالم تهلس والثانية 

والتهؤنل•التهؤنن ض تضع قتل- -كا والحمتقة 
متبوعهمأن رأوا إذا فانهم المنتمي؛ أملمع يراعي أن -أيضا- به وبجمل 

بهوقع ما يتجنبوا لأن أدعى ذلك كان راق بأسلوب عليه ورد أخهلآ 
الباطل.ق ؤيقلدوه يتعصبواله، ألا وأحرى متوعهم، 
قدذلك فان مقن،عا؛ لاذعا جارحا الثو أسلوب إذاكان ما بخلاف 
محطئا.ولوكان لمتثوعهم التعصب إر يدعوهم 

المغلق،طهارة على بحرص أن -إذا- الناقد بالكاتب فيحسّبن 
وبحدرالمستكرهة، الحافية الكلمات يتجنب وأن العبارة، وطلاوة 

برحابةمحرر الش فالكتابة والتسفيه؛ السب، عبارات إطلاق من 
يخالعلهاالي الكتابة تلقاه لا ما القبول من تلقى عبارة وسمو صدر 

والعليس.قه ال

قليس وهم ، الض- ميلءان الناس؛تقحمون من محثاما لأن هدا يقال 
قسواء وكبيرة، صغيرة كل ل آراءهم يبدون فتراهم نفيره، ولا 'ممأ 

غيرها؛أو الاقمماد، أو السياسة، أو الأدب، أو الحلم، ائل م
مراعاةدون واييدا وتفنيدا، نقدا، مشرحتهم: نحت الناس فيضعون 

أنودون وآدابه، القد، أدوات لديهم تكون أن ودون للتخصحى، 
فيكونالنظر؛ ؤبعد الصدر، وسعة الخلأل، من قدر لديهم يكون 



٧٢الأرصءباهت1يم 

والخصوماصللمهارات، ميدانا ننيمم 
غجرالخز همن الحث ٌنة ديا ييتلر الخمإن وإذا 

قالبق يهلرحه ولكنه صحيحا، نقدا ينقد من هناك أن كما 
والخفاء.والتجنع، السخرية، 

أيق الإصلاح إر والمعي المادف البناء النقد قان وبالخملة 
والأفكار؛بالأمم الارتقاء أسباب أعظم من يعد الشؤون من شأن 
يتعاور،أن إر قيه يحتاج الذي للبناء بالحماية يكون ما أشبه فهو 

ويقتد.يقوى، حتى والأخرى، الفينة  Cjyما.وشاهد 
أجزائهوتماسك بنائه، يجوده حسنه يكمل لا البناء أن ؤيب ولا 

٠فحسست 

يظهررونقه.الذي الخميل الهللأء من - ذلك مع - بدله لا بل 
العرضوحن للثناء، والحماية البناء بمثابة المادف فالنقد 
العيون.ق ويجملها صورته، يحسن الذي الهللأء بمئزلة وحماله 

الودحاو الرمانوالئان وعامل مراعاةالعدل، - ١٧

الإلميه،الشرائع حسنه على تواطأت مما وهو الحياة، قوام فالعدل 
وسجلواالأمم، عفلمأء به القيام بادعاء وتمدح الحكيمه، والعقولا 
_كماوهندية ومصرية، كاا..انية، من المياكل نقوش على يمدحهم 

عاشورظه_.أا،ابن يقول 

.١ ص٦٨ عاشور الطاهربن ى للشيخ الإسلام ل الاجتماعي الظام أصول أفلر .. 



صلثقث
وعلىوحبه، العدل على يهلعه أن المرء على الله نعم أعغلم من ؤإن 

وإيثاره•الحق 
واستخفافهالفللم وعلى واستمهاله، الخور على ؤلبع من وأما 
يصلحلا أنه وليعلم ءر\عه، يقوم أو ه، نفيصلح أن من فلييأس 

ج5ئأذمح_.أحزم ابن يقول -كما محمود حلق ولا ين، دي 
يعلول.ذلك ق الواردة والاثار وحسنه، العدل، عن والحديث، 
العدل.ق مسألة ق متحصرا ههتا الكلام وسيكون 
محيايمضالاس.٧اكانوالحال عامل مراعاة ألأوهى 

نازلة.أو مسألة، أو قضية، ق رأي لعالم يكون فقد 
-قال ما فيها قال النير الحال أو المكان أو الزمان لعامل يكون وقد 

أثرؤ،ذللئا.
ؤ،مشتبهة أو حمة، النازلة أو المسالة، أو القضية، تكون وقد 
الشأن.بدللث، فه اوتكلم فيه، عولخمّتا الدي الوقت 
الربما - آخر مكان ؤ، كان من إليها ئظر أو بعارّه، زمان حاء فإذا 
اشتباه.ولا ، حفاء فيها يكون 

،للصواب، محالفا يراه رأي على امحللع بمن بحسن، فانه ذلك على ؤيناء 
البيئةأو فيه، قيل الذي الزمان عن يمصاله ألا الرأي ذللئؤ يقني أن وأراد 



٧٥امتم1ءر،اممبة 

به.تحيط كانت التي أوالفلروف الرأي، صاحب فيها عاش التي 
عنبعيدا والإنصاف بالعدل، حؤيا كان الأمور تلك راعى فإذا 
اق.والأعنوالتزيد، القللم، 

الخانب؛هذا ق مر؛ةلا هناك أن الأحيان كثيرمن ق يلحقل والدي 
أنهبحجة عليه؛ اشتد أو فلأنا، انتقد فلأنا أن تسمع أو ماتقرأ فكثيرا 

كلمن و-مد0 ، فيه ليس بما ذلك بعد فرماه ، وكدا كدا ت قال 
يلزم.لا بما وألزمه فضيلة، 
ذلكفيه قال الذي والخال والمكان، الزمان، عامل راعى أنه ولو 
الحديث.تغيرمار لربما ِ قال ما الممد 
مدعاةذلك فان الاعتبارات حميع من بحريا كلامه أخن، إذا أما 

للفللم،واتجما
يحملفلا العاّل، الكاتب يلزم أن الأحوال هن>ه مثل ق واللائق 

يلزم.لا بما أويلزمه بحتمله، لا ما القائل 
 Jيراعىوأن الرحال، أقدار على الحقافل ذلك_ _في يراعى أن ولأبا

صوأالأكاتب كان فإذا عليه؛  Vjالذي الرحل ذلك أتباع مر_ _كما 
ذلككان - أسلوب وحسن بلتلف، الحهلأ وسن الحق، يوصل لهليقا 
نقده.من المرجوة الغائا،ة وحصول قوله، لقبول أدعى 

١عمياء متن ؤيركب ، عشواء حنط يحثهل كمن كان وإلا 
العلميةالرسائل ق ينلك ما ذلك ق الحميالة المنن من وإن 

تشتملالرسائل تلك فان أوأعلام؛ مسائل، ق تبحث التي الحامعية 



٧٦

الدراسة.بتلك انحيطة والخغرامحية التاربجة، للعوامل دراسة على 
المقولة،تلك فيها انتشرت الش الفلروف على تشتمل أنها كما 

كانتإن الشخصية بتلك مرت الش والأطوار الأحوال على وتحتوي 
الأعلام.من علم 3، تبحث الدراسة 

ملكعن وابعد والعدل، العلم، إرروح أقرب ذلك أن ؤيب ولا 
والظلم•الخهل 

خا-مومالأماو

التهؤينعن بعيدا طرحه، ق مترنا الكاتب يكون بأن وذلك 
حيرx ت أمثالما ق تقول والعرب ذلك، بعن تضيع فالخقيقة والتهؤيل؛ 

القصروالغالي.بحن يعني والأوستل(( الأول التمهل هل«ا الناس 
وحرصهعقله، ورجحان الكاتب، حكمة على يدل مما وذلك 

الحقيقة.على 

يكونوأن واصحة، رشيقة تكون أن الألفاظ ي الاعتدال ومن 
الضب.وفي والالغريب، الوحشي بين حالين: بين حالا الكلام 

ولاسجع، ق يبالغ فلا التكلف؛ عن يبتعد أن الاعتدال؛ ومن 
القلقة١بالعبارات يأتي ولا التحمية، إر يقصد 
سلاسته،يحسن ادوه_ _أرا..ك الكلام رر ؤءس انمكرى أبوهلال قال 

مطالعه،وجودة معناه، وإصابة لمغله، وتخير اعته، ونم وسهولته، 
أعجازهوتشابه أطرافه، وتعادل نقاسئمه، واستواء مقاطعه، ولين 



٧٧

عدمهابل صروراته، قلة مع لمبادئه، ماخيره وموافقة ، بهواديهأ 
قالثور مثل الفلوم فتجد أنر، الألفاظ j يا يكون لا حش أصلا، 
وكمالوتأليفه، رصفه وحمن مقعلعه، وجودة ، مهس، سهولة 
وتركيبه.صوغه 

\حليقا(( وبالتحففل حقيقا، بالقبول كان كذلك الكلام فإذاكان 
طائععن الغلابي عن المولي عن أبوأحمد اروأخبرنا يهنلقثم؛ وقال 

ألات للسيد قيل ت قال مثم، ابن غلمان من ميمون، بن العبامس وهو 
شعرك٠ق تستعمل 

طبعارزقت وقد ، لوقلته مني وتكلف زماني، ق عؤأ ذاك ت فقال 
بحتاجولا الصغيروالكبير، يعرفه ما أقول فأنا الكلام، ق واساعا 

أنشدني:ثم تفسير، إل 
فارحمعلتاغبروجهك مدحئ ه بذي لرأرذبالإل ارب أي

.إبانه(( ق ويستعمله موصعه، الشيء يضع عاقل فهذاكلام 
التحقيد،إر ثنلنك التوعر فان والتوعر؛ »وإياك : أبوهلال وقال 

أرادومن ألفاظك، ؤيشجن معانيك، يستهلك الذي هو والتعقيد 
اللفغلالشريض المعنى حى فان كريما؛ لففلا له فليلتمس كريما معنى 

دهماويفيدنسهما عما يصونهما أن حقهما ومن الشريف، 

الموالى.وجمعه والقدم العنق ت المائي - ١ 
٢-محاب

.٦ ١ ص الصناعي كاب - ٣ 



الأرتق1ءب1ه1ابمت ٧٨

أنقبل منك حالا أسوأ قيه تكون حد إر بهما فتصير ' ؤيهجنهما 
،.٠ ملابستهما(( ي نفك وريهس البلاغة، منازل تلتمس 
،معنا0 ينغلق لا ، سهلا جزلا يكون ما الكلام اروأجود ت وقال 

متقعرا،ومتوعرا ، مستكرها مكدودا يكون ولا مغزاه، يستبهم ولا 
الرثاثة.من عاريا الغئاثة، من ^٠^١ ويكون 

احتوىولو مردودا كان رثا ومعرضه عئا، لفثله كان إذا والكلام 
•رآ،وأفضله« وأرفعه وأنله مص أجز على 

يفهمهالذي المهل الممتغل٣،؛ المهن الكلام: أجود فان وبالحملة 
يقولأو يكتب أن رام من على التعذر ت الممتنع وسمعه، قرأه من 

مثله.

أحبرناقال: أحمد أبو أخبرنا رر : ■؛^!؛^٠ العسكري هلال أبو قال 
بنالفضز وصف قال: إسماعيل بن أحمد حدثنا قال: المولي 

كلأن بلاغته ومن الناس، أبلغ هو ت فقال مسعدة بن عمرو سهل 
ا(عليه تعدرت رامها فإذا كتبه؛ مثل يكتب أنه يقلن أحد 

ا-ىاباكاصص؛آا.
.ص٧٦ كتاب - ٢ 

آ-اظرمحاب
.٦ ١ ص الصاعتين لتاب - ٤ 



٧٩الإرتةاءبالمم1بة 

الوضؤخثغد«ة والعاري ا]ثقافة توظيف - ١٩
أن- بالكاتس، بجن ما أحمل ومن بالكتابة، يرتقي ما أعظم فمن 
إليه؛يرمي الذي الغرض لخدمة ومعارفه وثمافته، طاقاته يوظف 
فيجتمعالخوانب؛ جمح من مشعا متكاملا موصوعه يكون أن لأجل 

والنادرةالبلاغية، والنكتة التاريخي، والشاهد الشرعي، الدليل فيه 
وهكذا...المائر، واكل الشارد، والبيت الأدبية، 
وتوظيفاكادر، لسوع يشهد بما حافلة الأوائل كتب وإن هذا 
ا،لتأحرين.كتاباُت، بعض وكذلك ا،لوصوع. لخدمة والعارف الثمامحة 

العصر:كتاب بعض أقلام رقمته مما القبيل هذا من طرفا وإليك 
:الاسّلأم ق الخمية رمحالة ق جفئلقمحه حن الخضر محمد الشمع يقول 

مطمحأن وجلءانها وشرف عنصرها، طاب نقس علمت ١)ؤإذا 
بسعيهانقما لم - الطبيعية حياتها وراء وحياة غاية، هي إمما الممم 

إله.تأوي، ومس؛كن س.رها، وكمهاء ممويها، غداء حد عنل. 
محا-ايلغمتا إذا إلا قرارها ها ؤيطمئن جه.ا.ها، تستفيق لا بل 
١ص٠ . الخوزاء(( بكوكب نحتانمل أن إر بها يصعد ثامحا 

الث.ريحة،بقوان\ن الحالم ؤققمن الصديؤ، أبوبكر راوكان ت ؤيقول 
محمإء.لاتطاولها منزلة ؤ، السياسة بوجوه والخبرة 

البوصيري؛لبيت تضمين ذا ه• 

طاولهابءت داس،اأ ك؛_فرضسالآساء 



امتق1ءبالممبة ٨٠

جماعةآراء تنداولما أن بعد إلا حادثة و حكما يبرم لا هدا ومع 
الصحابة.من 

الخمل.ت قال الحادثة على يتهلبق صربحا نما أحدهم له ثقل وإذا 
١٢ ص ينا«. عن بحفظ من فا جعل لذي اض 

الاراء.احتمالات من الحق نحليص المشورة فوائد ءوأهم ت ؤيقول 
قوتمثيله المغرى هذا تصؤير ق الأدباء من الحكماء وذهب 

بعضهم؛قال شتى، مذاهب إر النفوس 

المحبعل سر رأى ذا كث ؤإن صاحبا فيه فاسشر أمئ عن إذا 

الشهبموضع ق حل ند ما وتدرك منها عبهل ؛ث العرأبئ إل ف

رالأثيهمل بمي لا فالخى دامتشر غبرك رأي ادرذ'برأبك 
ضم بجمع ءماْ رى لبوجهه ؤ تربراة مرء دالم

واف_للأسإلأ؛مصثاحاسملإكائلَداحوافه 
مصباحضء تزدد اك رأيمصباح إل الرجال آراء ممايخ فاصمم 

الأتتاسباب ق خصوصا يان، اب أرو-من •؛خهقئه الخضر محمد الشيخ و —
الميدان.هدا ي غبار له يشق لا فهوفارس والتضعان؛ 



٨١امتقاءاالمم1باأ 

التصرفاتوجوه من كبثرة ولا صفرة الشريعة تغادر ررلر ت ؤيقول 
 )j ٣.ص؛ عائلا((حكما عليها وعلقت أحصتها، إلا الأموال

٠^٤من والختل التزهد، سياق ل الواردة الايات رروأما ت ويقول 
،محانبا ليعيش الإنسان؛ ترغيب منها يقصد محلا الدنيا الحياة 
الإطلاق.على بشهواته التعلق عن الإرادة ميت 

الدينالفقراء لية كتأحرى حكم - نفهمه محتما - منها يقصد وإنما 
تناولها؛عن أيديهم محترت ومن الأرض، ق صربا يستطيعون لا 

أسفا.اثارها على صل.ورهم تضيق لئلا 
،الشن؛ من طبيعتها j، ما وانتزلع الشاردة، الأنفس تعديل ومنها 
الاكتسابق بها ؤيتطوحا السبيل، محصي عن بها يخرحا لئلا والهلمع؛ 

إو>فءيرلأئقة•
يرفعهمالناس نفوس ق لدائدها وتحقير الدنيا، متلع فاستمعار 

وجوههميولون قله جعلها عن ويكئرثهممهم فتها، الاستغراق عن 
.ص^/٢كانوا(( حيئإ شعلرها 

وبجعلالرأفه الرجل فواد من يشع الذتم، هو المال ررحب ت ويقول 
٢الليل١ جناح واسود الأفق، أظلم إذا حتى والفذلاظة، القوة مكانها 

■رييُة أش ئن عمر لقول ظق الؤلف من تضم؛ن هذا - ١ 
حراساأسداإن ا خفافحياك ولكن فلتات الألل حخ اسود إذا 



٨٢

البيوتليأتي خفافا؛ نحطوحطا وذهب سيفا، تقلد أو خنجرا، تأبط 
طعمأذاقه صاحبها دافعه محاذا أتتها، إر بسبب ويمد ظهورها، من 

٤ ٤٠٤صررّآ. الانتصار(( يلدة ثملا وانصرف i المنون 
طيشها،يدل وانع إر المال حب داعية افتقرت ررولمدا ؤيقول: 

قتاما•تنقم ان إل من'ك^وحا ويكر 
القابضةالأصول من ومفصلها الشرJعة محمل ق ورد ما والوانع 

أواغتصابها، على والعامل؛ن اختلاسها، حول الداح؛ن أيدي على 
٤٤ .ص صاحبها(( به يأذن بغيرما فيها التصرف 

بعباراتوجوههم ل يرمي وطفق أمته، عن تحيز ررفمن : ويقول 
الغيرة،بصفة ثصفه لا - ناقعا سما حياتهم كأس ق ؤينفث ، الازدراء 

• ٠٠' جدار بعد جدارأ وقبلها ديارهم، بحب شغف وإن والوطنية، 

تنصب باب ق النحوي للشاس تضمحن هذا - ١ 
كع،ربااوتمتقيإكرت نوم اة قنإداغمزت مثج ركن

الشاعر؛لقول تضم؛ن هدا ٢- 
الخداراوذا ا-فلار ذا انسل يل لديار ديار ال٢، أمر 

الدياراسكن من حب ولكن قلبي شغفن الديار حب وما 

إلحر اليخجمح؛ه مؤلمات ق — واكضما^ن الاقتياٌس أعني — الفن هذا أحد تتح ولو 
يرقعلمتة بمادة 



٨٢امتق1ءاارممبمت 

أفواهعلى - الخؤية كلمة - الكلمة هذه دارت رروقد ت ؤيقول 
أبوابعند صالتها ينشدون الكاتب^ن أقلام بها ولمجت ، الخهلباء 

-مصافحتها من الراحة مكانها، عند ويقفون الحكومات، 
١صاُ •  ١١حاتمه الترب ل  ٤١٥شحيح وقوف 

الحاهلالشعر ق كتاب )نقضن ت كتابه ق الخضر محمد الشخ ؤيقول 
يطاإنإ الحاهلي(( الشعر  jtكتاب ناقش الذي ررفالقلم -من(: لعله 

القاصيةالهلعنة وحسبته الكتاب، بهذا احتفلت ءلادفة يغيظ موؤلثأ 

لمبعيظهم كمروا الذين الله ُؤورد العرب وفضل الإسلام على 
.(( ه حيرا ينالوا 

منحبرة على وكنت الكتاب، هذا تحت ظرى رُوقع وقال' 
قولو والتشكيك ائق، إذا بالقمر ولو التهكم فن ق مولنه حذق 
ينيحبنفلر أقرأه فأخذت واد؛ كل ل بأشعتها الضاربة الشص مهللع 
حهلابه.لحن ار اللففل صريح من وينفذ لبابه، عن القشر 

الحاجةشديدة رأيتها حتى فصوله، مaلالعة عن يدي نفضت وما 
مستحقها.على بضاعة ؤيردكل علاتها، على ينه قلم إو 

العوزهذا وسداد ا،أارب، هذه لقضاء القلم ندبت أن إلا هو وما 

التنبي؛الطيب أبي لقول نضبن هذا . ١ 
خاتمهالرب ل صّلع شحيح وثوق  ١٢سف انر إن الأطلال بل تليت 



امتق1ءد1ه1ابة ٨٤

فلميمماصتي-صا
الفطرذوي تأخذان وحكمة حجة الإسلام ق »فإن وقال؛ 
ولونسلتؤيرصوه، به، يتصالوا أن إر السامية والعقول السليمة، 

١٤١ص حدب(( كل من الخطوب عليهم 
بنينيد سيرة ق إصبعه يضع أن  ١١٠٥١^على رايمهل وقال؛ 

الباطلأو الصحيح، التاريخ ق بجد لأنه الراؤية؛ حماد أو معاؤية، 
تصغيأذنا يعدم لا ثم إغراق، أو بغلو عنهما الحديث إر به يعبر ما 

أوقلأضابم•إلثه،
مننبراس نحت متجلية سيرته فان الخط،اب بن عمر أما 

ءء وإنكيدا، يسومها أو لونا، منها يغير أن القلم يستطع لا الصحيح 
٥١ صرا" . مرحليوث"؛(( حقيبة من زاده وتناول ديكارتارا'، منهج ركب 

بالهعلى بجيء قد الإخلاص ولا الإمحان ما يدري لا دمن رر  ٠٠وقال 
.إطراءV أو مديح بكلمة المخلمن الومت\ن سكوت يشتري أن 

٤٢^

ُذي ١٦٥٠٠١٥٥٦ديكاردت ريي-ه الرياصي والعالم الفرنسي هوالفيلسوف - ١
فلسفتهوأقام الفلممة، عر الؤياصي مهجه تطيق حاول ثم التحليلة، المندسة ابتكر 
حستي.طه به ناثر وقد النهجى، الشك على 

كان( الإسسلامية العارف )دائرة محرري ومن متعحب، إنحليزي ت مرجليوث - ٢ 
شككمن أوائل وهومن دمشق، ل العلمي والجمع ق مصر ل اللغوي الجمع محا عضوأ 

حستي.طه به وتأثر ا*باهلىا، لشعر اق 



٨٥امتقاءب1رمماة 

تكتابه ل عاشور بن الطاهر محمد الشخ العلامة ناله مما فقرأ وإليك 
الامال،حائي بي حدا ررقدكان : ه قال بصب( الصبح )أليس 
وألف،وثلاثمائة وعشن واحد عام من ضميري، عليإ وأملى 

أشعرتنيالذي الإسلامي العربي تعاليمنا إصلاح محلوق ق للتنكر 
الواسعالإصلاح إر حاجته بوامحر ومعلما متعلما مزاولته مدة 

ؤبيانذلك إر الدعوة ق كتاب ضر على عزمي فعمدت الطاق؛ 
هومحادا ١لت٠حرير ابتداء ق بقلمي أنحست أن أنثس_ا ولم أسبابه، 

تالقائل العلاء أبى مهنايا من كأنه يسابقني 
رحالاا هللرثني وجدك عقول ا هلالطي وأن ول

العام،ذلك ق الصيفية التدريس ععللة أيام »وصادقتن ومحال: 
العمل،هذا ق الخميلة، وبكرها التلؤيالة، هواجرها محقضست 

بارئبمغتثل التنعم دعة وعن الأحباب، محادثة عن به مشتغلا 
سهرينمدة ق الاستراحة انتهاء عند القلم يى ومحق حتى وسراب، 

ثلاثةق هذا عملي مراجعة على مشجعتي كانت جمالة ضير إر 
٠(ا بقريمب الصثح اكس رر وعنونته أصاف 
والمساواة((الحرية ق المحمدية الدعوة أثر )) ت عنوانه له مقال ل وقال 

الحديثمن وتصتنيد ماعه، لوتهش النفومحس، تهواه افثلا نحد لا رر 
■الحنية لفظ مثنإ - منه الراد مقدار يضبقل لا معفلمهم أن مع - محيه 

هذايسمحون من محفلم أن إلا العام التعلق ذلك سبب وما 



امتةاءب1لممبة ٨٦

نفوسهم.ي محملها محامل؛بمتف على بحملونه به ينطقون أو ، اللففل 
منالناس ينكره ما عنده فيخف حرية، الوقاحة نحب فالوح 

مبرراذللئ، من فيجد إليها، صنيعه ينمى القاتل؛، والخريء وقاحته، 
قوالفتون ، لدعوته مسوغا الخؤية يعد الثورة ومحِّ.، لخرأته، 
غيرهؤلأء.إر العقيدة حر بأنه عليه يدافع اعتقاده 

عنيه عدل، وماذا انحن، من لقي ماذا الخن المحنى لمدا لله فيا 
■تحرسن؟اارال

هوالحؤية تمام لأن البشر؛ نهلمام ق تامة حؤية تتحقق لا  t١١ وقال 
عيشةالمرء يعيش للُيربأن مراعاة كل وعن القيود، جميع عن الانحلاع 

تيقول إذ الشنفرى نحيله فيما إلا ■ءيرمست؛لإع وذللثإ الوحوش، 
حنأل'"وعرفاء زهلول وأرفهل عملر صيد أهلون يدنكم ول 
يعزل،دان بعا الخاف ولا لدبمم ذاع المر متويغ لا الأهل هم 

أنلمنتسسس، يتبمب فلا ١) ت ٢ ٧ ٤ / ١ والتنؤير التحرير تفسيره ؤ؛ وقال 
الشريحة،بموارد وإحاطة تأمل، قلة عن ناشئة سخيفة بقولة بجازفط 

النحوي;الشاهد من اقتاس ط؛ - ١ 
سنخثر ل امن ايتنن اهمدو فلا وفقني رب 

بيضانقطا ييه لأن النمر؛ ; والأرقط السير، الؤيع ; والعنلس الذئب، ; المني - ٢ 
؛والحسال( الشعرI من ءرذا لم_ا لأن الفجع؛ والعرفاء؛ الأملس، والزهلول،: وسودا، 

للضع.اسم 



٨٧امتق1ءبالممبت 

وانتقاضالسلمن، تكفيرجمهور إر ؤيوول غرضها، عن وإغضاء 
الحتى محيطة؛ نظرة ق ينظر إنما بل ' الإسلامية الخامعة 

لحكمه يكون بل ، ئيء وحضره أشياء، عته غابت، ثمن يكون 
ألةكماضاةاضرأ،«.ال

٠نواس أبي لبثت تضْيرن هدا - ١ 
أشاءمحك ت وغابيئا نحفئك فلمة: م الطز دعي يلن فقل 
:النايغة لبيت يضمئ هدأ - ٢ 

داشوارد برخ محام ول نفلرت إذ الحي اة فتكحكم احكم 
الرملمن تكحل لر الرجاحة مغل ه وتتبعق بجانيا تحنه 
فقدؤنصمه ا حمامتنإل ا لنالحمام هدا لما ألا ت قالت 

زدتولر منقص ب وتعين تسعا حست ما كيألفوه ئيوه فح
البصر.حدة ق احل بها يضرب وكان النمامة، زرقاء هي ت الخي( )فتاة •* قوله 

الصيف.ق ؤيقل ، الشتاء ل يكون القليل الماء ٠ )والتمد( محنمعة، ت ■ وقوله 
توالحبة حب، أي ت رقد( ت وقوله الجل، ٠ روالنيق، به، ؛بحتط ' )بحفه، ٠ وقوله 
الحسّاب.

الناحية.نالك الءلرفي حساب أخد ق أسرعت أنها والمعنى 
الحمامعدد ق الزرقاء أصابت كما فيه محلى ولا أمري، ل أمب ت اليت ومعنى 

لمّاوحديس-كان حلمم بقايا من -وهي اليمامة زرقاء أن - زعموا كما - والقصة 
:فقالت ، بحن اكلما من سرب بها فمر قطاة؛ 

حمامتيهإل ليه الحإم لتت 
ميهالحإم تم لديه أونصقه 

تيقول أن أراد أنه السياق هدا من عاشورظك، ابن ومقصود الخي، فتاة قصة فهده 
مصيباحكماك كان م.سألة، أي ق حكمت إذا حتى شاملة؛ تفلرة الشريعة إلى انفلر 



امتقاءبالهاو،ا ٨٨

العفومسألة قرر أن بعد  ٤/٢٧ ١ والتتؤير الت٠حرير ل ظقع وقال 
قولمثل على الأزمان مرور من أعجب عجب )رولأ ت العصاة عن 

منعلمائهم حذاق من سري ولا والعتزلة، والإباصية الخوارج 
وكانالعتاد، التأويل ذلك قدمائه قول يزول أو المراد، يهذب 

.الرمادرا؛ا(حلل من يلوح أحذ بهائهم فطثة بوميض 
الإبراهيميالبشير محمد العلامة للشيخ مقالة من فقرة وهذه 
البيطار،٠بهجة محمد الشيح الأستاذ الشرق نفحات ،رمن عنوانها• 

ه:قاله ومما البيطار، الشيخ عن المقالة هذه ق محدث وقد 
لممعالم ق تراه أن ششت ما فصاهل، محموعة الثيهنار والأستاذ رر 

والإقليمية،الذهبية للحدود محاوز قيه، رأيته إلا فاصل حلق من 
ؤيعطيالأئمة، بأقدار لا الأمة، ق ياثارها الشائعة المذاهب هذه ؛زن 
الخرآةولكن العلميات، ق الحق قولة على جريء يمتحق، ما كلأ 
مزاجذلك من فيأتي الخرأة، ينينه فيه والوقار الوقار، يلطمها منه 

قنحده أن لإ الخلايا، مزدحم ، الأجزاء متساوي لطيف، حلقي 

الحي.فتاة حازماكحكم 
غرصه.لخدمة القمة تلك وهكذاوظف 

تمطلعها يقول سار بن لتمر أبيات من ليت تضمن هذا - ١ 

ضراما فون يكان ك ليوثبمر يمض اد الرمل حلارى 



٨٩امصءبالمم1بت 

.(( العدودين علماسا من أحد 
اليلماء:أصحابه مع واحماعه دمشق ق ذكؤياته عن متحدثا وقال 

واتسعت، اللقاء أساب واتسقت وانتفلمت، الاجتماعات تعاقت يم )ر 
المعبر،السابق إلا ومامنهم وكزالصحب، الأسمار، ق البحث آفاق 

علىإلا احتماع من نفترق لا فكنا العبر، والتين المحبر؛ والكاتب 
الخليلالأستاذ انحالس نالك ق العقد واستله وكان لأحتماع، موعد 
حياتهق الله مد - حين الخضر محمد الأستاذ الشيخ الول والأخ 

محأسهدقليلا، إلا سين أرع الكرام الصحب أولئك بين أقمت ولقد 
الخزءهي وأنها انحدبة، حياتي ق الخضراء الواحة هي أنها صادقا 

منحالا وأسعد عينا أقر فيها كنت وأنني الغامر، عمري ي العامر، 
والإقبالرائحا الإدبار فوحد ثانيا، الهلس، آل عل نزل الذي ذلك 
٠١٠آت؛آ«.

الموامعوحالتها الفيحاء دمشق عهد الله رعى راؤيا قال؛ أن إلى 

:المندي أبي قول، يشيرإل ١- 
محلد بلل الأوطان غريباعض انيا ثالهلب آل ل عت، نزل

أهل،■بهم حس رهم دبالهم وانتقرامهم إكي زال ؛ا ن

ذويمن البمّرة أهل تذأكر ، ; ٢ ٩ ٤ / ١ اتحالس بهجة ز عدالبرجؤلك ابن قال 
غسيرتعحفذولاالخوارمن حن ل املولدون قاله ما أحن ق اب والأحالأدب 

.٠ اتجدي أبي يش على فأجمعوا تعجرفا، 
المطرة.اوحّا الموامع: ٢- 





٩١امصواركت1بة 

الضبقيها يذوق لا ٠ مبة من بوركت الدحداح، تربة ؤيا 
اش.لرحمات مسقهلا زلت ولا الغربة، مرارة 

أولادي؛وجدى واض أبي علي؛ الناس أعر ثراك أودعت إض 
المناع•تحزى يوم إل الوداع فاحففلي 

والخدالفعلر، محلى زلت لا المغبوطة، وقراها الغوطة، حنات ؤيا 
ُ،نارُإل الغرب من عشوت ما أشهد والحضر، البدو بتن الفاصل 

بنور.منه عشيت ولا 

الأردية.محضر آذار وشي من وكساك أودية، سعة رواك من نارك 
وكمالسحررة، بمجاليك وأخذت الشمية، كناظرلئ؟ فئت كم 

حداوللئ،من أذناي تمتعت وكم ' وغدير بروصة فيك عيناي تزودت 
.وهدير(( بحفيف وأشجارك 

قوصداها الفر، ق ذكراها إلا يبق لم ررعهود : قال أن إل 
القواد.من الأهواء يجامع ق إليها والحنتن الخوانح، 
يتص.ادم،العقل مع الموى وأن يتقادم، لوكالزمن الأن ولولا 

،٢١لقلتصعاننبي:ثمآدما...(( 

الشاعر!لقول تضمين هذا - ١ 
مولدحثر عندها ار نحير نحد تسور0 صوء إل تعشر تأتسه متى 

تبوان شعب قصيدة ق اكبي قول إر يشتر ٢- 
الطعانإل هداثار أعن حماق بران بثعب ول يق

انالخنة مقارنوعلمكم اصي العن سآدم أبركم 



امتق1«ب1س ٩٢

والعارفالثقافة، توظيف على أمثلة لرأت الماضية القمر فلوتأملت 
للموصؤع.

ائناسةالامولش*>اطنها ^١٥ اثقا،د4 بموطن اتعلم - ٢٠

أن— الشؤون من شأن أي ق موضوعا اختار إدا يالكايبمب فحس«بن 
،المقام يناسب ما ذلك من ينتقي م ، موضوعه يخدم ما كل بجمع 

الأسلوب.ؤيلائم 
قكلاما يورد فلا - والمننع ، الشاهد موطن يعرف أن عليه كما 

٠محله عر ق بكلام صيحهد ولا ' موضعه عر 
منكحال ، للمخؤية شمه عرض ذلك ل جيل الأحهلآ فإذا 

لمامغاير مكان ل فيضعه ، معناه يحرف لا وهو شعر يبيت يستشهد 
أراد.

حيثالعلماء؛ أحد ق رثاء كلمة كتب لما أحدهم كحال وذلك 
حتىه« اروكان محول; من وأكثر عليه، والثناء مدحه، j أفاض 

;ظ!؛مح وكان محال; 

مهلاله؛ قاك بالمعروف هم إذا كرة جنبيه ؛ن بأ نف،ارّس ب
معنىما أتدري : الصاحب فقال مقالته، له صاحب على فحرض 

البيت؟

وثناءمدحا، يتضمن جميل، بيت إنه نعم، • الكاتب فقال 
الخليل.الحالم ذلك مقام يناسب 



٩٣امتق1ءإاهت1بم 

يكادمقدعا مرا هجاء يتضمن البيت معنى إن صاحبه؛ له فقال 
الثديي،بالبخل ا،لهجو وصف حنث المجاء؛ اعفلم من يكون 

الكارم.على تطاوعه لا بأنها نفسه ووصمت والكزازة، 
؛سارة- ■>وود0 إر المقال إرسال نيته ق -وكان الكاتب فقال 
^١خرق، 

أستاذإر رسالة أرسل حيث الخامعة، ق العللأب أحد وكحال 
المكنونة،الشاعر تلك عن يعبر أن الهلالب هدا فأراد وبحبه، يجله 
رسالةفأرسل عنده، الحالي بمقامه تليق بمغان أستاذه يصف وأن 
■فتها يقول الجوال عبر 

سمبمحثيامك من العاص وؤيح ذونقى كانك حش التقى وصئث 
فاحتولو كثيرة، ذنوبي إن صحيح قال؛ الأستاذ قرأها فلما 
أحد.ني حاللما رائحتها 

عرفه،كانه تكلم فلما يعرفه، وهولا المرمل هذا على ايصل ثم 
قأحثك إنني شيح يا والله • الْلالب فقال البيت؟ هدا ما له؛ فقال 
وخطركبيرة، فائدة منه أفدت وقد مولماتك، أحد يدي و؛ذو1 اممه، 

وحثيإعجابي عن معثرأ لك فأرسلته البيت، ذلك الي بل 
البيت؟محنى أتدرى الأستاذ؛ له فقال 
حميل.معنى أنه شك لا الهلالب؛ فقال 
وافهوقال: الطالب، فتلحثم وكذا، كدا معناه إن الأستاذ: فقال 

الأستاذ.أيها تعرفني لم فلعلك هكذا، معناه أن أعلم لا إنني 



امتق1ءإاساوة ٩٤

عليكولكن ذلك، من أهون الأمر عليك؛ لا الأساذ: ممال 
تكتس،.ما ومعرفة بالتثئت، 
عليها:مثنيا لزوجته بعضهم قال وربما 

الخوربييح بمشل علتك مثن فإش علمت بإ شئ أمي 

والسءضوة.والسب، الإقاJاع منتهى ذلك أن علم وما 
غيرمواضعه.ل الكلام ووضع المهم، سوء عن ناتج ذلك وكل 

نمالهافيها ليس تهوي لكالنل غثركنهه ل المرء كلام وإن 
الملائممكانه ق الشاهد ووضع الشاهد، بمواكلن فالعلم ويالخملة 

الخطألأن شعرا؛ ذلك من كان ما خصوصا بمكان الأهمية من - له 
مر.,كما كثيرا فيه يقع 

قبكتابته الارتقاء شيد الذي ينفلر أن ذلك على يعتن تما وإن 
الأمر.هدا يحكمون الذي الكتاب أكاض أساليب 

مواردهاالشواهد يوردون الذين سير ل ينظر أن به بجن كذلك 
 jتمربهم•التي والواقف حاديتهم أ

،والأدب، المر، كمي، من كر عضون ل ميثونه المائة وهذه 
لابنوهما الكبير المعاني( وكتاب والشعراء' الشعر ككتاب ونحوها 

وديوانانمناعتمن( وكتاب عبدالبر، لابن انحالس بهجة وكتاب قتيبة، 
الكتب،.من وغيرها العسكري، هلال لأبي، وهما المعاني( 

مؤلف_حؤ( - الاستشهاد حن أعنى - المادة تلك، وحوي أن عير 



٩٥اموق1ءبالممابة 

٣؛•نادر جامح واحم 
الإمامإلا خاص بمولف أفرده العلم أهل من أحدا أعرف ولا 
الاستشهاد()أيان كتابه ق ظه اللغوي فارس بن أحمد 

نادربابه، ق شد مضمونه، كبيرق حجمه، ق صغير وهوكتاب 
وضوعه.مق 

الشالأيات بذكر وذلك بالشعر، الاستشهاد حول يدور وهو 
ذكرمع الشعرية الأمثال أوهو ، محتلمة مقامات ق بها للتمثل تصلح 

منموقف به مر أو عارض، ان للإنعرض إذا بحيث مما^،١؛ 
المقام،ذلك، يناسمسا الذي الشعر من بشيء عليه استشهد المواقف، 

يقويمما هو التأليف، من الطراز ذللن، مثل على الكاب، فامحللاع 
وإيقاعالاستشهاد، حس على ويعينه حجته، ؤيثبت، عارضته، 

مواقعه.أحسن ق الكلام 

الاستهلالوبراعة وجودءائطلع، الافتتاح، بمس الاهتمام - ٢١

سبيلأنه كما الن،وق، وسلامة ، اليان، جودة على دليل؛ فازلكا 
دالامقبولا، حنا يكون أن ينبغي فلذلك الأذهان؛ إر المعاش بلؤغ 
أو، شيء عن الأول محالفكرة حفي؛ طرف من ولو الغرض على 
النفي.ق ومر ين.، شخص أو أمر، 

أبيات)كتاب عنوانه محلي ق فجاء ، الكتاب بذلك العناية لي الله يسر ولقد . ١ 
منوالهعلى بكتاب ذيلته ثم وشرح، دراسة اللغوي( فارس ابن للعلامة الأستثهاد 

الأستثهاد-(.أبيات ذيل - بالشعر )التمثل اسمه 





٩٧امتقاءوا)ممواأ 

علىمؤسسا كان إذا الكلام فان الحادثة؛ الخطوب ووصف المراثي، 
بجاطبإنما الشاعر أن يعلم كان وإن سامعه، منه ثطير المثال هدا 

٠١٠. ا( الممدوح دون ه نف
أباالبحتري أنشد رر قوله: منها ذلك، على أمثلة ظق صرب ثم 
٠اولما محصيه معد 

أباءرْتزم حى نوى ددئك أحره تطاول ليل من الهمل لك 
ارلهوجعله؛ فعيره، لك، والحرب الؤيل بل سحي،-؛ أبو فقال 
وهورديء-أيضا-•الؤيل® 

الداعي:أبومقاتل وأنشد 
المهرجانوبوم داعي الغره ثنرياذ ولكن لأملتشرى 

;محلت هلا : محال ثم صربا، الداعي فأوجعه 
٠بشردان(( فعندى بشرى تمل إن 

ىباكاءسص؛آأ._١ 
الرحيمعبد التنميص معاهد احب وذكرمح،  ٤٣٢ص العنا■ءت؛زا محاب - ٢ 

الخزإو للداعي أنشد الحال- شعراء -ألخد الضر مقاتل ابن أن ٠ : ٢ ٢ ٩ - ٤ انماس 
نوله;طرسان الخاتر العلوي 

غدموعدأحبابك؛الفرقة 
وء.الالقل ولك أحبابك، موعد بل الداعي؛ له فقال 

الايداء.قبح فيه: الثاهد 
وأنشده؛مهرحان، يوم ي عليه دخل أنه -أيضا- وروي 

الهرجانوبرم الداص غرة بشريان دلكن بشرى لاممل 



امصbلممابق ٩٨

عبداللكبمدح جؤير قول المحة الابمداءات رامن العباسي: ق1ل 
تمروان بن 

بحٌتر قوادك أتمحوأم 
الفاعلة.يابن قوادك بل الملك: عبد له قال أنشده لما فانه 

قصيدتهوأنشل.ه الملك، عبد على دخل لما الرمة ذي قول ومئله 
أولها:الض 

ينكبالماء منها عينك بال ما 

به،وعرصى خاطبه، أنه فتوهم دائما، تدمع اللك عبد ع؛ن وكانت 
وأمربإخراجه((ومقته، الفاعلة، بن يا هدا عن موالك ما فمال: 

معالموصلي إبراهيم بن إسحاق قمة ررومنه العباسي: وقال 
لفشيع يالميدان؛ قصره بتاء من فؤخ وقد عليه دخل فانه المعتصم؛ 

٠اولما قصدة إنساد 

ونماكغ_زكانل دار ا مب

علىالقصر بهدم وأمر ، الابتداء هدا قح من المعتصم فتطير 

وص-ريه، يبطحه أمر يم ، الهرجان يوم بهذا يبتدئ أعمى ت وتال الداعي، فتطيرمنه بت 
٠ثوابه! ق أبلغ أدبه إصلاح ت وتال ، عصا حمسمن 

• ٢٣٠—٢٢٩٠٤العباسي الرحيم لعبد التلخيهس شواهد على التنصيتس معاهد - ١ 
صرره.ؤبيان وتحركه، ونفيه، بإبطاله الإسلام جاء التهليرمما - ٢ 

تفقي هؤيرة أبي حديث من الصحيحمن ق جاء ما منها جدا كثترة ذلك على والأدلة 
(.YTYr)_(0U0i)^l_lساكالح« 



٩٩امتةا«واهت1وة 

وطولالحاصرة، بجس وشهرته إسحاق يقفلة مع وهذا الغور' 
للخالفاء.خدمته 

ابتدأابتلءاع أحس ت قيل أنه مع الخواد ؤيكيو الزناد، .بجو قد ولكن 
ء٠

تالموصلي إسحاق قول مولد به 

طويلُ"عهد بالنوم عهدي إن ميل عض شام أن إل هل 
قوله:ذلك ومن ، حياد لابتداءات أمثلة ظلته أبوهلال ذكر وقد 

تموأل القول العرب ابتداءات أحكم ومن رر 
لخميه يرتدبرداء ل فكعزضه اللوم من يدنس ل؛ ارء إذا 

ُميل"'الثناء حن إل تس فلضيمها الض عل محمل هولر ؤإن 

•يقآ لبيد قول ابتا-اءاتهم أحكم بعضهم؛ وقال 
لزائة نمملأمحالوكل ألأكلثىءماخلأافباطل 

القصيدة:هده ابتداءات بجعل وبعضهم 
وباطل'"ضلال أم كققى محب محاول اذا مرء الألأ"الأن 

٢٣١l٣المم؛ص٤_•ا_ساس 
المناصأ_ىاب 

 _.T.اكناصصأ'\أ



اموتاءواهت1بة ١٠٠

؟مأ-اساوهضاممنام

ماآخر هي إذ الباقي؛ أثرها ولما يكتب، ما احر هي فالخاتمة 
كانفان بالقلب؛ ؤيتصل الذهن، ق يبقى ما وأكثر النفس، ي يعلق 

ء

الأثر،ساء وإلا مضى، ما جمع عن ذلك انسحب حسنا وقعها 
حني يجتهد أن الكاتمب، على يضن المنشودة؛ الغاية وصاعتآ 

اللفغل،جمال على مشتملا حلوا، رشيقا، يجعله وأن الختام، 
وألطفعبارة، بأحمر مضى لما إيجازا متضمنا الغرض، وإصابة 
إثارة.

كماالكتاب، خاتمة عن تختلم، الممالة فخاتمة بحسبها، خاتمة وكل 
وهكذا..وصغرها، كبرها باختلاف نحتلم، ^٦١ ١١خواتمر أن 

وا]قا4االناسباسد4 'ا'ا-اخسارامىق 

مسطرةالأوراق وكانم، تحبه، الل-ي بالقلم كتبت، فإذا يجرب وهذا 
الكتابة.ق للأسشسال دافعا ذلك كان للقس مربحة 

وحروأوراق، جلود قال؛ السرور؟ ارما لوراق؛ قيل ولميا 
.'١،مت!اق{(تر١ق،وقلم 

وقت•كل ل تى يتلا فقد حال؛ بكل ذلكر يلزم ولا 

يرجعللهمة.١ِ 



١٠١

بمايكتب-الطم ٢٤

ودراسة؛علما، يه أحاط وقد إلا موصؤع ق الكاتب بجوؤض فلا 
يعلمفقد فن؛ بكل  U.Lpيكون أن الفنون من بفن علمه يعني فلا 

لعليه يفتح ولا باب ل علته يفتح وقد أشياء؛ عنه وتغيب شيئا، 
>وهكذا* غره 

العلم،واسع رجل اررب ؛ شاكر محمود الملامة الثسخ يقول 
وإنماالغاية، مضلل العقل قصير ذلك على وهو يزاحم، لا بحر 

تهورهثم خبرة، فه له ماليس على جرأته قبل من ذلك له يعرض 
أنتأبى م الكمياء إصرار إصرارْ ثم تدبر، ولا رؤية غير من 

تعقل.

بهأنه يعلم الذي وعلى بحن، ما على لتميم أحدنا وإل 
الحقلكان ، أشياء حسابه من أسقتل أنه التدبر بعد يرى ثم مضطلع، 

فيفضهعليه؛ أقدم ما إر هويعود فاذا يتثبت، أن فيها عليه يوجب 
الغزل.نقص 

يتفلرأن على صاحبه بحمل أن فنونه، من فن ل العلم آفة ومن 
قالتمادي طول ده يفأن يلث لا ثم المتنزه، العجب نظرة رأيه إل 

الفيما اثرزى اجتلاب إر يقذفه حتى العلم، من بحسن بما إعجابه 
الما ينزل حتى بنفسه الاعجاب عادة تغيره تزال لا يم بحسن، 
يتكبر،ثم يحنقا، لم يغالي، ثم يصر' ثم بحن، ما همتزلة بحن 



امذقاءدارمم1ية ١٠٢

ل١ا.وعلمه« فضله على والعقل الرأي قصير الناس هوعند إذا ثم 
بجوضأن عنه يتحدث ما أبجديات يعلم لا باسمان يليق هل ثم 

ونحطثة؟وتصحيحا، وتنفليرأ، وتحليلا، نقدا، فيه 
فهلعابرا، حديثا زملائه مع ذلك ق يتحدث أن له ملغ ولثن 

أوسع؟نaل١ق على وينشره يذيعه أن له يمؤخ 
بالحجاب؛ياتي بأن حقيقا كان يعنيه لا فيما الخوض إلا أبى وإن 

يحرف.لا بما تكلم لأنه 
ولامحال، كل ز نحوض ألا بالعاقل نحن أنه القول وحلاصة 

فليسرأى له كان وإذا مسالة، كل ل رأى له يكون أن يلزمه 
لكليبديه أن ضروريا فليس سيبال.يه، كان وإذا يبديه، أن صروؤيا 

فيه.يقحل أن أو أحد 
الحجا،ذوي على آراءه يعرض أن -أيضا- بالعاقل وبحسن 
ركبلأنه الحسرات؛ بحر ق يقع لا حتى البعيد؛ والفلر والنصح، 

الندامات.أم وهي العجله 
وأنوحل- -عز الله يستخير أن وبعده وأثناءه، ذلك قبل يه ويجير 

الكبار-.الأمور ق -خصوصا والتسديد والمدى، التوفيق، يسأله 
قمسلم رواه بما قاثيغ فيه اختلف قد مما شيء عليه اشتبه ؤإذا 

دممحمود شالات وانظرجمهرة ، ١٩٤٤إميل  ٥٦٢سد الرسالة محلة . ١ 
حال.سليمان، د.ءادل اعداد ٢ ٥ ٨ /١ 



١٠٢امتق1ءب1هتاوات 

إذايقول كان اممه. رسول أن - عنها الله رصي عاثثة عن صححه 
فاطرؤإمرافل، وميكائيل، حجل، رب رراللهم الليل: من بملي قام 

كانواف؛ءا عبادك ُين تحكم أنت والشهادة الغيب عال؛ والأرصى، موات ال
تشاءمن مدي إنلئ، باذنلث،؛ الحق من فيه احتلمن لما اهدن ~ ثنتلفون فيه 
مستقيم((.را،صراط إل 

كلكمعبادى يا )) رسوله: عنه رواه فيما قال قد _تعار_ ارن4 فان 
.أهدكم(( فاستهدون هديته من إلا صال 

ؤينيلاممه، يوفقه بأن حؤيا كان التقليم الدعاء بدلل؛، دعى فإذا 
اتباعه،ويرزقه حقا الحق وشيه وتردده، واضطرابه، حيرته، عنه 

اجتنابه.ؤيرزقه باطلا والباطل 
سيكونمضيق. كل ق واكولج طريق، كل و الدخول إلا أى فإن 
منالأواثل به يأت لم لا بما أتى وربما للذم، وغرصا للوم، عرضه 

ح\نحجر ابن الحافظ مقولة عليه وستنطبق والغراثب، العجاب 
.١ (( العجاثب بهده أتى غيرفته ق المرء تكلم إذا )) : ق\}(:هنج 

مقدمةل لأحدهم ساقتلآ قولا نقل إذ حبان ابن افه ورحم 
قبارئه إر القول هذا قائل تملق ررولو فقال: :)انحروحتن( كتابه 

(.٢٥٧٧)(آ_رواْسلم 
.0M/Tالمقلأني حجر لابن الباري محح . ٣ 



امتق1ءب1لممئت ١٠٤

فيماالخوضر من به أور لكان الحق لإصابة التوفيق وسأله الخلوة، 
٠ا( صناعته من ليعس 

والتأليفالكتابة اغواض مراماة - ٢٥

الحاجةق النغلر بعل إلا ما موصؤع ق يكتب ألا بالكاتب فيحسن 
وجمعها، العلماء بيتها التي الكتابة لأغراض ملأءمته ومدى إليه، 

فوله:^٢ ٧١
حالصالنميحة ق لست، لكل بُه آليس التأن اعلمن فألا 

اكصنغثر مقدم حي وإو_واغ محلئ ونصحح لإغسلاق قثى 
ناقصوتتميم وتقصرتهلؤيل رق مفوروجغ منثلترسب 

-استر٠قالأضلأمUي٢٦

علىعقله يعرض ويألأ يستعجل، بألا ينصح الإنسان أن فكما 
بجنفكذلك - الكتابة أدوات واستكمال التروي، بعد إلا الناس 

للكتابة.إذاكانمه!أ أويترانى ضل ألا به 
بجمرنفسه.وألا يقدم، أن عليه بل 
للأخرالأول ترك ررما مقولة: من يحيرون والحكماء العلماء زال وما 
.للأخرH الأول ترك رركم : وهي الأخرى بالكلمة ويوصون شيئا(( 

لأبيه اللغوي فارس ابن العلامة كمها رسالة س ممرأ وإليك 

\/U\حبان لابن انحروحى -محاب 



١٠٥امتق1ءبالمموة 

العني.هذا حول تدور الكاتب، معيد عمروابن 

وجنبلثاالسداد، واصمحك الرشاد، اض ررألممالث، : •؛5؛!؛^ قال 
الإنصاف.إليلئ، وحبب الخلاف، 

عليبن محمد الخمن أبي على إنكارك لك بهذا دعائي ومب 
ذللئ.،.و\عظ\طثأ الجماسة، ق اليمهكتابا العجلي 

المنهلنيري ^٥، الذي الغرض يصب حتى فعل لو ولعلمه 
كشراورصئه ومحناره ، ونقيه الشعر جيد من لأستدرك ، يومه الذي 

ذاومن الاعتراض؟ هذا واله الإنكار؟ فماذا الأول؛ فات مما 
تركما t قال من بقول تأخذ ولمه القدم؟ مضادة المتأخر على حفلر 
الأخرتقول وتيع ، للأخرشيئاالأول 
للأخر؟الأول ترلأ كم 

بعدالعلوم وهل رحال؟ زمان ولكل أزمان، إلا الدنيا وهل 
العقول؟١ونتائج الأوهام، خهلرات إلا انحفوؤلة الأصول 
محدود؟وقت على ووقفها معلوم، زمان على الأداب قمر ومل 

وبجمعتأليفه، مثل يولف حتى الأول نغلر مثلما الأخر يتفلر لا ولمه 
محيري3،^،مثلرأيه•مثلجمعه، 

لمنازلة الأحكام نوادر من بهم نزلت إذا زماننا للفقهاء تقول وما 
خاؤلرا،قلب لكل أن علمت ما أو قبلهم؟ كان من بال على محلر 

ولمشعره، مثل تمام أض يحد يقال أن حاز ولمه خاؤلرنتيجة، ولكل 
تأليفه؟مثل يولف أن يجز 



اموق1،راهت1بات ١٠٦

وسددت، حلالا وحرمت مباحا، وحظرت واسعا حجرت وله 

لولك؟طرJقام

عليهم؟ما وعليه لمم ما له اسّ؛ن من واحد إلا ، ل حبيب وهل 
يالنحو وأهل مؤلفاتهم، من الفقهاء يعارض أن حاز ولمه 

حميعق الصناعات وأؤياب موضوعاتهم، ق والنفلمار مصنفاتهم، 
الأبوابق عنه شد كتاب ق تمام أبي معارضة :نحز ولم صناعاتهم، 

قدره؟يدرى ولا ُيدزك لا أمر فيه شرعها ام 
ولدهبكثير، علم لضلمع القدماء كتب على الناس اقتصر ولو 

توثثىولما لسنة، ألمس ومحلت ثاقبة أفهام ولضلت غنير، أدب 
ولمجبالبلاغة، شعاب من شعبا سلك ولا با-لنهلابة، أحد 

ممصغ،مرجع كل القلوب وللففلمت مكرر، مردود كل الأسماع 
يسأم:لا وحتام 

إبلتستبح ب مازن من كشت، لو 

ضعن صمحنا وإرمتى•■ 

الخبزبن لحمزة واعترمحت محروقا؟ العجفيأ على أنكرت ولمه 

أوسبن حبثب تمام؛ أبا به؛ ؛عني - ١ 
شيبانا■بن ذهل من بنواللقيطة لوكتت.... القائل؛ نول إل يثير - ٢ 

■آ-ثيرإرملاشممانى:
إح-دانوم القلتلنا ذمل بتي صفحنامن 



١٠٧

وتصحنا،تكؤيرا كتابه ق أن زعمه ق تمام أبي على أنكره ما 
ولابها نلتق لا أبواب إل أبوابها عن لأبيات ونقلا وإقواء' وإيطاء 
عليلة؟وأمور مدحولة، روايات من ذلك سوى ما إل لما تصلح 

غنتهما إثارة على حتشت وهلا الرصى؟ بغير لتا رضيت ولمه 
هذاخواؤلر شحته ما وتدوين الأيام، أخلقته ما وتحديد الدهور، 
ولولأتعبه، راثم رامه لو ذلك أن على العمر، هدا وأفكار الدهر، 

،يروعلا، جد من ت مله من درجة عن يتحعل لم ما لقرأت فعله 
يلهيلن،.ومزاج يعمك، وامماط يروقك، وهزل 

حضرالقزويني' الضير حامد يأبي معروف رجل بقزوين وكان 
فقال:أكله يجودة حامد أبو فأحس ، رجل جنبه وإل طعاما 

''معاويه ه أمعائق أن كة كالهاويه بطنل اح_< وص

جبإر الأمعاء وقؤع وجودة اللغفل، هدا وجازة إر فاظر 
الثمقمق؟وأبو عجرد حماد يقله لم أن ذللا، صر وهل معاؤية، 

؟مدونه على وصمة تدوينه وق مثبته، على عار ذلك إثتات ق وهل 

أرادبما وِ الرجل، سمي وبها وتابجها، الكلاب تعاوي الش الكبة ت العاوية - ١ 
ال٠، ءقأ. النبي فيه قال وقد أكولا رجلا كان فقد خق سفيان أبي بن معاوية الخليفة يدللثا 
(.٢٦٠٤)ملم رواه وطنلئ،ا، اف أشح 

إنماأنابشئ،اللهم  ٠٠قال؛ اكبيءقل دعاءلمعاويةهلإلأن - الحقيقة_في الدياء وهذا 
رواهورحمة® زكاة له ا اجعله— جلدنه أو أولعنته، سبته، السالم؛ن من رجل نأي،ا 

مالم)أ'ا'أ(.



امتتاءب1هتابات ١٠٨

منحم إل ظر المزؤيش، الناشئ بابن يعرف رجل وبقرؤين 
وطيلسانسوداء عمامة عليه مقيلا، أهل من حكامها 
كلهذلك مع وهو أحمر، وخص البياض، شديد وقميص أزرق، 
نظرص فقال الخلق، طؤيل الخلق، _)؛ أبلى يردون على قصير 
اله:

اءضص،كث-قجق أبلل اءعجاكم وح
بصحةللشاعر لشهدت محرمه على الحاكم هازا شهدت محلو 

بشارتمحول عن يقصر لم أنه ولعلمت التمثيل، وجودة التشبيه، 
كواكهادى تبملتل وأساقنا دويّهم فوق البع مئاد كأن 

وجحودإحسانه، إنكار ق ظالمه بحسن وهل لمدا، تقول محما 
نحؤيده؟

لرحل، المضل ين أحمد بن محمد على أبو الأستاذ وأنشديى 
بعضعاتبءن ومحي يرزق، حي الثوم وهو بالممدم يعرف بشيران 

:منه مرض طعاما حضوره على كتابها 

العللدماك قن ولاعزقالعلل وصروف ردى الدمث 
أبلليإ منهضت إ سثافيمرص الحدلما المرصن شكا 

امانفلست،طماذاأكالفلكالذبلأىإلأس 

ا_فيالأصل;أءابأ.



١٠٩امتق1ءباي 

الأسدي،عمرو بابن يعرف هناك شاعرهواليوم ي له وأنشدني 
;ا،لوصوف وافقت صفة فرأيت رأيته وقد 
يرثقهغه مايدعيكل ق ة الخدنأزرق ون فراللوأص
عشهوي لد وقزرق بهم إذا رين الحك ماله كأن
صدقهعرأقوله ثفكل بقافية وم هجق قمت إن 

أهلمن حمؤيه ين ليوسف القاري، شاذان بن عبدالله وأنشدني 
:ايادى بابن ؤيعرف محزؤين؛ 

الأنيسْ ئ متثليم—ئرك لا فسنتميحا مأخمد جثت ا مإذا 
قولاتريروق تة كيارقعرف لديه يس وللطف ه ل

الصديقلايثق بالوعد كإ دا وعيه دولالعنحشى إ ف

رأىوقد ذلك بعا_ قال ثم البصرة، أمراء بعض رج)؛ ومدح 
تسائلا بجنب فيهاكأنه يقول قصيدة أمره ق توانيا 

ا->.رفكيفأنئكئذمكقالأت ح_ئدتثس

شيءوُأي فتظلمه؟ تأتي وجه أي ومن لمذا؟ تقول فيكف، 
وأوجزلفظ بأقصر اراد على والدلالة الإيجاز؟ عن فتدفعه تعانده 
أنشدتش:الذي وأنت كلام، 
القطوبه وجق ام وقن الزما عل ق الهلريند 

٠احلوصل شعراء لبعصن أنشديني كما 

الحسابوهذا مص وهذي ثرة كعن ثبت ما فديتك 



امتقاءبالمم1بة ١١٠

الا'بلمساد وملمت قد ولو جب الفحل هحسرمت ولكن 

الشعراءفحولة مزاحمتهما ق الرحل؛ن هذين نحاصم لم فلم 
الشعر؟ق العالم ومرية الإنس، وثياطتن 

تلنمه المراعي المغلمسي أبوعبداش وأنشدني 
فعمتترحالهم عل بكيت وا ئترحلعسسهم توك غداة 

رصيئبذاك عيني عن أنا ولا ودادهم حقوق أدت فلامقلتي 
يميحليسب عندنا كان ت يقول المروحي الخبز أبا وسمعت 

;لي صديق فيه فقال المنير، أبا ويكنى العمان، 
الأرضاطن بإل ات نفبآ نفومطثه محاق د وللمان ول أن
يعاضر*اهن أهون الشر بعضن حنانيك بعصنا تبق خامأفنيت منير ا أب

آخرئقالهفيرظك4إو 

اينفسلأما-«>سأدب 

رذيل•حلق كل عن والتخلي ' جمل خلق بكل بالتحلي وذلك 
مضى.فيما ذلك من شيرء مر وقد 
أنبكتبنا وانم متا، قبل لمن نستحب »وتحن ه:قتسة ابن قال 

.٤ ٨ ديوانه ل لطرفة البت - ١ 
٠.٢ . ١٠/ ١ القاص مقدمة ، ٤ \  A.T١i/rالدهرساش اظريتمة - ٢ 



١١١امتقاءد1لممايم 

يهذبأن قبل أحلاقه ؤيهذب لسانه، يؤدب أن قيل ه نفيؤدب 
الكدب،شن من وصناعته الغيبة، دنايا عن مروءته ؤيصون ألفاظه، 
ورفثالكلام، شنح - القول وخطل اللحن، محانثته قبل - وبجانب 
.أا،المزاحا(

أنينبغى وما الكاتب، اداب من حملة ساق أن -بعد ظك وقال 
الألوان،هذه فيه تكاملت رافمن ؛ أتوان- من ؤيتكمله به، يتحلى 
والتواضع،والصبر، والحلم، العفاف، من النفس بأدب الله وأمده 

العاليالفضل، ل التناهي فذلك - الحناح وحفص الهلائر، وسكون 
شاءإن - الداؤين بجيري الفاتن بق، القصب الحاوي انحد، را ذق 

اللهتعاو-((لأ،.
العبارة،سمو على ذلك حمله النفس بأدب الكاتب اتصف فإذا 
والأمانةالحقيقة وبجري والحيل، الإنصاف إر وقاده المتعلق، وطهارة 

أعمالهصحيفة به وتزداد شكورا، يكبه تما غيرذلك إر لقل، ال 

دما-سإإواسايج

يكتب،أن به بجن إذ يكتب؛ ما بإخراج يتعجل بألا وذلك 
مرة،بحد مرة فيه النفلر ويعيد إليه، يرجع ثم مدة، كتب ما ؤييع 

#حميرقيل؛ وقد والإصلاح، والتهذيب، يالتشذيب، ؤيتعاهده 

.١ ص٤ شة لابن احاتب أدب - ١ 
.٢ • ص شة لأبن اللكب أدب . ٢ 



|متقاءباس ١١٢

خيرمنمحْ«لالالرأي 
منوالروية الأناة أور أحد وليس الكتاب: رؤساء بعض قال 
المخ،يعمل أن له فينبغي بلاغته؛ وينشر عقله، يعرض كاتب 
الناسجميع أف على ؤثعمل ستكرهها، ولا القربحة، عفو ويمل 
،.١٢إليه{( متفرغون عليه، منتقيون بكتابه، عارفون له، أعداء 

فإذاتحجب؛ وجدة تروق، فتنة الكلام لابتداء ررإن آحرت وقال 
النغلر،فليعد ِِ الشمى وصمت التأمل، وعدل القربحة، سكتمتا 
.1 بإساءته لغمه اؤيا مبإحسانه فرحه وليكن 

الكاتبلأن الخطاب؛ يتصفح تما أكثر يتصفح ازكتاب رر وقالوا: 
مضعلر.والمخاطب متخير، 

أيهلآت.أم فيه أأسرعت يعلم فليس كتاباك عليه يرد ومن 
كمابإصابتك، قادح غير فإيهلاؤك أصبت؛ أم أأحطأت ينظر وإنما 

،٤١.غلعلتك((على غيرمغط إسراعاك أن 
عمركأهل وسبقت عمرك، أهل فمك يم رر ٠ برد بن لبّثثار وقيل 

ألفاظه؟وتهذيب الشعر، محاني سن حق 
محئبعثهويناجيني قرم، على تورد ما كل أنل لم لأني ت فقال 

٦•٠ ص؛، الخوزي لأبن الخاطر د ص- 
.١ ٥ ٥ . ١ ه ١شروانى٤ للنمترى الأداب زهر ٤ . ٣. 



١١٢امتق1ءواس 

ولطائفالخمائق، ومعادن الغطن، مغارس إل وظرت فكرى، 
،سرها فاحكسسا ؤؤية؛ وغؤيرة ، جد بمهم إلها فسررتا الشب|هارتا؛ 

مذكلمها،من واحترزت حمائمها، عن وكشفت -،رها، وانتمست 

.v به آتى مما بشيء الإعجاب محط محيادى مالك ما واش، ولا 
إنفمال: ذلك، ق له فقيل كثمأ؛ يقف االةفع ابن محلم رروكان 

ليتخير((.قلمي؛ فيقف صدرى، ز يزدحم الكلام 
القول،يتكلف ابتليت ررفان ت ظك العسكري هلال أبو ومحال 
وتعصىوهلة، أول ق الهلبيعة لك تسمح ولم الصناعة، وثعاطي 

ولايومك سحابة ودعه تحجل، فلا ء المكره إحالة بعد عليك 
تعدملا فانك نشاطك؛ عند وعاوده ليلتك، مواد وأمهله تضجر، 
علىالصناعة من وحري0 طييحة، هناك 'كانت، إن والواتاة الإجابة 

عرى((.)٣(

كان)روقي النظر؛ وإعادة والمراجعة، التنقيح، فضل مسنا ومحال 
زهير،منهم ، والقلماء انحدقن من الشعراء حداق من جماعة هذادأب 

يظهرها؛يم أشهر، ستة ق أشهرؤيهذبها ستة ق القصيدة يعمل كان 
لذللئ،.الحوليان قصائده فتسمى 

يحملالحهليئة وكان المنمح؛ الحولي الشعر خير ت بعضهم ومحال 

.١٠١ص الآداب^ زهر - ١ 
أأ_زمرالآدابصأها.

"آ_كتأباكاصصْ*اا.



امتق1ءإاثممابق ١١٤

يبرزها.ثم أشهر ثلاثة فيها وينظر شهر، ؤ، القصيدة 
فتلقيفيها ينظر ثم ليلة، ويمكها القصيدة يعمل أبونواس وكان 

قصرأكثرقصائده.فلهيا منها؛ العيون ؤيقتصرعلى أكثرها 
ُهيرتاب ما حمتع يعملها قصيدة كل من يلقي الحتري وكان 

مهدبا.شعره فخرج 
فنعيحاتلر بأول يرضى وكان الفعل، هدا يفعل لا تمام أبو وكان 

كشر.عبب عله 

اوكلأم؛التئام يوجب يعص من بعضها وابدال، الألفافل، وتختر 
.را؛ا(صفاته وأنين نعوته أحسن وهومن 

الرأيإبداء ي والاروي النقل، ش التثبت - ٢٩
ليلحاطب يكون أن للكاتب يتبغيب فلا مضى؛ تما قشيب وهدا 

وإصدارأحكامه؟رأيه، إبداء ق ويتسرع خطربباله، ما كل يكتب 
إبداءي يتأنى أن به وبحسن نقله، ق يتثبت أن عليه بجب بل 
صحته؛من تثنت إذا إلا شيء ي يتكلم لا اللبيب فالعاقل آرائه، 

حفزنشره ق كان فان نشره؛ حدوى ق ثفلر ذلك لد.يه ثبت فإذا 
أعرضذلك حلاف كان وإن وأظهره، نشره، عليه واحتملع للخير، 

وطواه.عنه، 

٤١ ١ ص الصنامن تاب ك- 



١١٥امتق1ءإا)ىبة 

سمع،ما بكل الرء يحدث أن عن الهميح الهي حاء ولقد 
محْع((ما بكل كئدث أن كذبا بالرء كفى رر : قال. 
اربابسماه بابا صحيحه مقدمة ق :ظه لم مالإمام عقد ومحي 
منهاالاثار من حملة نحته وساق سمع(( ما بكل الحدث عن الهي 

)ؤؤعتعالخطاب بن عمر عن بسده رواه ما ومنها ، السابق الخديحا 
.ر محهع(( ما بكل محدث أن الكذب من المرء رربحب محال؛ 

عيدالرحمنسمعتا ت محال ا|ئثقى ين محمد حدينا ؛ جظقمحه ملم ومحال 
عنممسك حتى به يقتدي إماما الرحل يكون ررلأ ت يقول مهدى بن 

مع((ما بعض 
الملمعلى محيجب ، والملمات القس وقت ق الأدب هدا ؤيتعمن 

العطب.عن وينأى السلامة، من يقرب حتى الأدب؛ هدا يتحرى أن 
أداعواالحوف أو الأمن من أمر جاءهم وإدا ُؤ ؛ - تعار - ايله محال 

تجهمهم الأمر أولي وإلى الرسول إلى ردوه ولو يم 
الوطانم ورنثئ طبج؛ اش محي ه؛ بجلولأ 

(.Ar;_l)4 قيلا إلا 
الأية:هده ضر ل ه العيي الرحمن عبد العلامة الشخ قال 

ينبغيوأنه اللائق، غير هدا فعلهم عن لعباده الله من اديب ررهذا 

صحيحه.مقدمة ق لم)٥( م. ١ 
صحيحه.مقدمة ق ( 0 ) مسالم ٢. 

صحيحي.مقدمة ل ( ٥ ) ملم - ٣ 



امتةاءإط}ممبات ١١٦

يتعلقمما العامة والما-غ الهمة، الأمور من أمر جاءهم إذا لمم 
أن- عليهم مصيبة فيه الذي بالخوف أو وسرور بالأمن، 
الرسولإر يريونه بل الخبر، ذلك باثاعة يستعجلوا ولا يتثبتوا، 

والعقل،والمحح، والعلم، الرأي، أهل منهم: الأمر أولي وار 
الصاخوصدها.ؤيعرقون الأمور، يعرفون الذين والرزانة، 

لمم،وسرورا ، ونثاءلا مصلحة إذاعته ق رأوا فإذا 
أومصلحة، فيه ليس ما رأوا وإن ذلك، فحلوا - أعدائهم من ونحرزا 

ولمال.ايذيحوه، لم مصالحته على تنئي مضرته ولكن مصلحة، فيه 
ستحرجونهأى ه منهم يستنهلوثه الذين لعلمه ؤ ٠ I سبحانه 1 محال 

الرشيدة.وعلومهم الديل>ة، بفكرهموَآرائهم 
منأمر ؤ، بحث حصل إذا أنه وهي أدبية، لقاعدة دليل هذا ول 
تتقدمولا أهله، إر وبجعل لذلك، هوأهل من يول أن يتغي الأمور 

الختلآ.من للسلامة وأحرى الصواب، إر أقرب فانه أيد.يهم؛ ب؛ن 
سماعها،حى من الأمور لشر والت٠رع الحجلة عن الهي وفيه 
عليهفيقدم هومصلحة؛ هل فيه والنقلر الكلام، قبل بالتأمل والأمر 

أملأ؛فيحجمعنه؟((لا،.الإنسان، 
يراعيوأن العواقب، ز ينظر أن العاقل بالكاتب اللائق إن ثم 

يلزمهولا وكبيرة، صغيرة كل ق رأيه يبدي أن به بحسن فلا المماخ؛ 

.١٥٤صن للسهدي الرحمن تفسيركلأم ق الناي! الكريم تستر ن' 



١١٧امتق1ءااهت1بة 

وربما، يبني( كما الأمر يتصور لم ربما لأنه نازلة؛ بكل يتكلم أن 
يبدىأن الخكمه من ن ليل ، الصواب، وحامت، ، المدمر أخطأ 

ؤ،مصيبا حكمه، ؤ، متأنيا ولوكان حتى يعلم ما كل ؤ، رأيه الإنسان 
ماكل ولا يقال، يعلم ما كل ولا به، تجهر رأي كل فما رأيه؛ 

مناسبة.أو مكان كل ق أو أحد، كل عند يقال أن يصالح للقول يصالح 
ورصانة،ورؤية، بمقل، فليكن عنده ما يدي أن أراد وإذا 
وزكانة.وركانة، 

والظؤوفااس«ةالغاصة، الأحوال إعلاءات استر«ر، -  ٢٠

ؤيمتحمرالكتابة، شأن يدرك المخلص الخصيم، العاقل فالكاتسؤ 
لميلا -• كايته سوؤج فراه اثرها؛ عفلم ؤيسححر ، حعلرها 

أوغضت، فرط من ، الش والعوارض الخاصة، لأحواله 
حرىما أو رهبة، أو رغبة أو استهجان، أو استحسان أو رصا، 
عليهتمليه ما حِا فكتِا ، ؛، JLJJUاستسلم إذا لأنه ذللئ،؛ محرى 
-حالته واستقريت، ربحه، وسكنتر ه، نفهدأُت، ثم الحاصرة، حاله 
الشمسر■ممر سارلصإكتايته ان يحد الكسعى ندامة ندم 

تمليهما فيكنم، به؛ بجيتل لما - كذللئ، - العاقل الكانس، يستسلم ولا 
العروقؤيمور بالباطل، الحق فيلبس الحقائق، لا الظروف، عليه 

يشهدأو ، الحعن، رأي يراه وهو فملأ لأحد وبجحد النكر، يصورة 
*

الممسل٠سواء عن منحرفا يراه وهو المسرة ياستمامة لأحد 

،وإحلاصه ، دينه عليه يمليه ما وش إلا يكتب لا تراه بل 



امتق1ءب1هتاا ١١٨

شهادةمستحضرا ،  Ajjيدي ( j؛rjوقوفه مستشيرا ونزاهته، وأمانته، 
يقلبأن عن الكاتب قلم يريع ما أعظم من فذلك عليه؛ ١لتاريخ 

محلاطائفة؛ أو لشخص إرصاء غيرلونها؛ لونا يكسوها أو الحقائق، 
عليهأمطر ولو الباطل من شيئا يلبسه أو الحق، يناوئ أن منه يخشى 
أوذهبا.فضة الباطل أشياع 

قيءإل مشيرأ هس الإبراهيمي البشير محمد الشيح العلامة محال 
فيهالكون بجن وقت ق محتارأ العاقل يسكت ارولأ'ن مضى: ثما 

آ.أ فيه« الكلام بجن لا وقت ق محارا يطق أن خيرمن 
عنسكتة تتمر الضمائر لا الفلروف تمليها ئطمة رروكل؛ ت وقال 

،بد((.أمن ذلك من ما الحق 
الإنكاءالعدو، ل الإنكاء فهي والرمح السيف وظيفة أما رر وقال؛ 

التجإع.شجاعة إليها تنتهي اش لعدوهوالغاية اي 
التشبيهليحققوا يكونوا؛ أن بجب والأفلام الألسنة حملة كذلك 

ولتنزلصوب، كل من المصائب فلتأتهم الأمم؛ عليه تواطأت الذي 
إلاشيء كل من وليخرجوا سماء، كل من الضرورات عليهم 

بيعمن أقبح از واللمالقلم، بيع إن واللسان؛ القلم، شيثيث؛ 
للاحه((الحندى 

.المارعيون ١- 
.١ _A الصائر عيون ٣ - ٢ 
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منانتهى إذا بالكاتب فيحسن الكتابة؛ بذلك وااقصود 

منفيه همغ الذي اليوم خاتمته j يضع أن ضيد ما شو 
اللاحقمن السابق معرفة منها ، كثيرة فوائد التاؤيخ فالsكتاية الكتابة؛ 

عنه.القول من الناقل ومعرفة الكتاب، من 
أحدأراد إذا الكاتب بها ممر الش الأؤلوار معرفة ذلك فوائد ومن 
وماأقواله، "آخر ومعرفة مؤلفاته، على الضوء وإلقاء دراسته، 

رأيه.عاليه استقر 
ذلكيسير ثم حياته، بوكير ؤر رأيا يبدي أو كلاما، يكتب وقد 

التاؤيخيصع لم فإذا أحرى، طعة ل عنه يتراجع ثم الناس، ق الرأي 
الأقوال.من إليه انتهى ما يعلم فلا الإثكال، ق يوقع رمما فانه 

وبهالشك، وناق اليق^ن، عمود التاؤيخ رر ت الكتاب بعض قال 
ا.١ الهول(( ونحفظ الحقوق، تحرف 

سمة{(بلا وغفز محرفة، بلا نكرة بغير الكتاب رر وقيل: 
أمةلكل وكان فائقة؛ عناية توليه الأمم كانت التاريخ ولأهمية 

ضهما•عن ومميزها بخصها' تامحثخ 
فأماتاؤيخ؛ وممزكة لإوة ررولم : به؛نه المولي بكر أبو قال 
صارومنه أصل، وهو قدمما؛ بالنجوم يورحون فكانوا الخرب 

نحوم.ق يؤديه حش كدا؛ فلأن عر نحت ; يقولون الكتاب 

 T.ائب؛.
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إذايقولون؛ الشيا، يالتجم نحص والعرب تحوم، جمع وانجمة 
قولمم؛ومنه الشيا يؤيدون النجم طلع 

كيهي الراعاسغى فعديه الجم ع طل

كماجميعها على الواحد ياسل النجوم سائر هذا بعد والنجم 
الخنس.يراي. الديناروالدرهم الناس أهلك ت يمال 

عقبىالكمارلمذ ءؤوستفم العلاء؛ بن أبويمر قرأ هذا وعلى 
الأار4.

وهوغيرهدا.ظهر ما الرأي ومن النبات، من نحم ما والنجم 
متعارف؛مشهود أمر فيه يكون عام بكل تؤرخ العرب وكانت 

الثامنةالسنة ق وكان ه النبي ولد وفيه الفيل، بعام فأرخوا 
أنوشروان.كسرى ملك من والثلاثين 

عندهموعفلم فيه، تماوتوا لأنهم الخنان؛ بعام العرب وأرخت 
الخعدي؛المابغة فقال أمره؛ 

ان"'الخنأسام شبان الس ان نعني مائلا يك فمن 
انوحجتذاك يمل. شر وعه فيولدت لعام مائة مضت 

فثهم،لخلألته المخزومي؛ الغيرة بن هشام بموت هميش وأرخت 
شاعرهم:قال وليلك 

مرضفيهم بها هاج قد العرب كانت أيام الرمي ائب. قال الخنان أيام قوله - ١ 
 jانتهى•نوفهميحلونهم• أ
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مشاما ع؛يس لالأرصن أن كعرا مقمكة يطن وأصح 
نارمن أرحوا إسماعيل بني أن والشعبي الزهري عن وروي 

وأنإسماعيل، مع بناه ( >vrjالبيت بنائه إر - السلام عليه - إبراهيم 
كانواثم معد، تفرق إر البيت بتتان من أرحوا إسماعيل يني 

الفيلبعام وحوا ثم لزي، بن كعب موت إل شيء بشيء يورخون 
.النبي. هجرة من ه، الخيناب بن عمر أرخ أن إل 

أميرقبل من يأتينا أنه رر إليه؛ كتب موسى أبا أن ذلك سبب وكان 
.نعمل(( أيها على فلا؛ري ، لما ليس كتب المومت؛ن 

ررأيفقال؛ شعبان، محله صكا قرأ أنه _أيضا_ وروي 
ص-

الفيل،بعام نورخ قالوات أن بعد المجرة، من التأريخ سبب فكان 
المجرة.على الرأي أجمع ثم المبعث، من ؛ وقالوا

؟التاؤيخ أول يكون ما ت وقالوا 
شهرفانه رحب؛ بعضهم: وقال رمضان، شهر بعضهم: فمال 

وزن-على الخنان أن العروق رر الأثري بهجة محمّد العلامة الكتاب محقق ال ق— 
.H منه وتموت مناخرهما ق الإبل ياخد زكام ت غراب- 

منه.وتموت مناحرها ق الإبل ياخذ داء الخان كأن ت الأصمعي وقال 
وروايةاللغة، كتب ق كذا يها، يورخون وكانوا ، السماء ماء بن الذر عهد ق وكان 

المن:ق التاج 
انالخام أيالشبان عن فإل مّي عل بمرص فمن 



١٢٢

حرام،شهر فقالوا؛ انحرم، على احمعوا ثم تعفلمه، والعرب حرام، 
الحج•من الناس وهومنصرف 

سردثلاثة عندهم لأنها أولا؛ محميروه الحرم؛ الأشهر آخر وكان 
تقعالأربعة فكانت رحب؛ والغرد وانحرم، وذوالحجة، ذوالقعدة، 

ستة((ل وقعت أولا انحرم صار فلما تمن؛ مق 
التاؤيحعلى المسلم الكاتب بحرص أن عليه التنبيه تبحسن ومما 

ومماالإسلام، أهل تاؤيخ لأنه غيره؛ إر عنه يعدل وألا المجري، 
الأمم.من غيرهم عن به يتميزون 

-عوضاثمماUأضالآسم٣٢

لإحكامأدعى فدلك ملحوخناهم؛ إر والاستماع رأيهم، لأحد 
علم،ذوى على عرضت إذا خصوصا إليها والأءلمئنان الكتابة، 

الراقية.بالأساليب وحبرة ومحمى، ؤبصيرة، ونفلر، 
الكابةفيأمرخءلير،إرادة أوعند البدايات، الأمرل هدا ؤيتأكد 

مثلو الكتابة أراد بمن فيحسن شأنها؛ لما التي النوازل من نازلة أو 
الذ-ينالأكابر على عمله ويعرض ويتأنى، ' يضيث أن الشؤون هدم 

ا-لحلأإر فانه ذلك ق الاستبداد إلا أبى فان المالأت؛ ق ينفرون 
الصواب.إر منه أقرب 

\.A'.\VA_المحاب -أدب 
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سرئممراسس،واهراحاسنمرمممد

يمالما على ه نففليوطن - عنده ما لإظهار الكاتب الله وفق فإذا 
قه.

فقدأحسن فان ا، ل استهدف فمد صف ررمن الخاحظ: قال 
رص.فمد أنء وإن اسعتلف، 
زالمادح؛ن مدح به يطش ولا ه، نمقدر - إذا _ الكاتب فليعرى 

حرة.ق المادح\ن قدح به ينزل ولا زهو، 
النمدمن ينزعج ألا عليه بل المادف، للنمل. صدره ليتشرح ثم 

واثيركلامه.علوكعبه، على دليل ذلك لأن الظالم؛ 
ظنانتقاده كثر إذا ثم ودب، هب ما يحب أن ذلك يعني ولا 

الماضية،يالخهلوات ممر أن المعود وإنما مكانته، على دليلا ذلك 
ماذلك _ُعد فيه قيل فإذا بالتمدم، والعلم المضل أهل له يشهد وأن 

منعليه يرد ما استقبال على نمه وليلءرب مضى، ؟ا فليأخن. قيل- 
يرتقعوالمنممد انحتمعات، حياة الهادف فالنقد أوتعقبات؛ ملحوظات، 

وسلامهصدره، سعه دلل فد.للثا حن؛ بقبول النقد ثقبل إذ١ قدره 
ء

وكترثمسه.قصده، 
زاويةمن إلا اإنقل٠ يرون فلا المغيرة القوس أصحاب أما 

القي..لهام هدفا ه نقصير ت اسهدف — ١ 
للقدف.ه نقعرض اسقن؟ف؛ - ٢ 

ص-ا\/ا.'ا'.زهرالآداب 
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،والإطراء بالإعجاب، تقابل أن إلا لأعمالمم ولا ضيقة، 
حلفه.من ولا يديه ُتي من الباطل يأتيه لا وحي وكأنها 

الترقىوأسباب الكتابة، لصناعة مهمة عامة أصول فهذه وبعد 
اللهبإذن - حالية نافعة وجعلها يها، 
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