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�شروط الن�شر في المجلة
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزً ا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون البحث جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍو كان ،وي�شمل ذلك البحوث المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في البحوث المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون البحث �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل بحث مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه
� - 7أن يكون البحث
بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا على الآلة الكاتبة� ،أو ٍ
ً
واحد من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية مب ّي ًنا ،ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون البحث تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالبحث �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق ِّ
الخطية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يق ّل البحث عن خم�س ع�شرة �صفحة ،وال يزيد عن ثالثين.
مالحظـات
 - 1ترتيب البحوث في المجلة يخ�ضع العتبارات فنية.
 - 2ال ُترد البحوث المر�سلة �إلى المجلة �إلى �أ�صحابها� ،سواء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر بحثه بعد عر�ضه على هيئة تحرير المجلة �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها هيئة
التحرير ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
بحث مخالف لل�شروط المذكورة.
 - 4ت�ستبعد المجلة � ّأي ٍ
 - 5تدفع المجلة مكاف�آت مقابل البحوث المن�شورة� ،أو مراجعات الكتب� ،أو � ّأي �أعمال فكرية.
 - 6يعطى الباحث ن�سختين من المجلة.

ال�شروط الخا�صة بن�شر كتب محكمة �ضمن �سل�سلة �آفاق الثقافة والتراث
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزًا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون الكتاب جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍّو كان ،وي�شمل ذلك الكتب المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في الكتب المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون الكتاب �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل كتاب مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان ،مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه واحد
� - 7أن يكون الكتاب
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا بالآلة الكاتبة� ،أو بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
ً
من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية ،مب ّي ًنا ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه ،و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون الكتاب تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالكتاب �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق الخط ّية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يقل الكتاب عن مئة �صفحة وال يزيد عن مئتين.
 - 11تخ�ضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم ح�سب القواعد وال�ضوابط التي يلتزم بها ،ويقوم بها كبار العلماء
والمخت�صين ،ق�صد االرتقاء بالبحث العلمي خدم ًة للأ ّمة ورف ًعا ل�ش�أنها ،ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين
�أ�سماء الباحثين ،وعدم معرفة الباحثين �أ�سماء المحكمين� ،سواء وافق المحكمون على ن�شر البحوث من غير
تعديل �أو �أبدوا بع�ض المالحظات عليها� ،أو ر�أوا عدم �صالحيتها للن�شر.
ٍ
مالحظـات
 - 1ما ين�شر في هذه ال�سل�سلة من �آراء يع ّبر عن فكر �أ�صحابها ،وال يم ّثل ر�أي النا�شر �أو اتجاهه.
 - 2ال ُتر ّد الكتب المر�سلة �إلى �أ�صحابها� ،سوا ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�ضه على التحكيم �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها اللجنة الم�شرفة على
�إ�صدار ال�سل�سلة ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.
كتاب مخالف لل�شروط المذكورة.
ُ - 4ي�ستبعد � ّأي ٍ
 - 5يدفع المركز مكاف�آت مقابل الكتب المن�شورة وثالثين ن�سخة من الكتاب المطبوع.
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مكتبة �أكاديمية مفتي �إلهي بخ�ش
بمدينة كاندهلة بالهند

افتتاحية العـدد

تقع هذه المكتبة في قرية كاندهلة بمديرية �سهارنفور ,والية �أترابرادت�ش بالهند وهي قديمة
جداً ,وي�شرف على �إدارتها الآن ال�شيخ نور الح�سن را�شد الكاندهلوي ,خلفاً لوالده العالمة افتخار
الح�سن الذي عجز عن ذلك ب�سبب المر�ض.
ويعدُّ العالمة مفتي �إلهي بخ�ش هو �أول من بد�أ بجمعها وترتيبها ,في المنزل الذي ا�شتراه والده
�سنة  1132هـ ,حيث لم يقت�صر في جمعها على ما كان موجوداً في الهند فقط ،بل �سعى �إلى تطوير
دائرة البحث والجمع للمخطوطات والكتب النادرة لت�شمل تركيا وم�صر وال�شام ،وبعد وفاته اهتم ابنه
بتطوير المكتبة وتح�سينها حيث ذاع �صيتها وطارت �شهرتها بين النا�س في �أيامه� ,إال �أن المكتبة بعد
ذلك ُق ِّ�س َمتْ بين الورثة وذهب كل فرد بجزء منها� ,إال �أن حفيد مفتي �إلهي بخ�ش ال�شيخ نور الح�سن
�أعاد جمع �شواردها ول ّم �شتاتها ,كما �أ�ضاف �إليها مجموعة قيمة من المخطوطات ,وا�شترى لها كتباً
كثيرة ,ف�أ�صبحت من �أ�شهر المكتبات ,وكانت وفاته في عام 1285هـ = 1868م.
ثم بعد وفاته جاء ابنه و�أ�ضاف �إليها �أي�ضا مجموعة كبيرة من الكتب ,ح�صل عليها من داخل الهند
وخارجها ,وبعد مرور �أربعة �أجيال لمفتي �إلهي بخ�ش بد�أت المكتبة تفقد ذخيرتها ,وذلك في حدود
1930م ,وقد تعر�ضت المكتبة لل�ضياع في م�سيرتها ثالث مرات.
المرة الأولى  :لما جاء الملك نادر �شاه �إلى كاندهلة ف�أحرق المكتبة.
المرة الثانية  :على �أيدي ال�سيخ ,وذلك في حدود �سنة 1220هـ.
المرة الثالثة  :بعد اال�ستقالل 1947م لم يهتم �أحد من العائلة بالمكتبة ب�سبب ظروف ال�سيا�سية
المحيطة بالم�سلمين كلهم في الهند ,وبخا�صة بعد ا�ست�شهاد عالم من العائلة على يد الهندو�س ,وبد�أ
�أفراد العائلة ي�سافرون من كاندهلة �إلى باك�ستان ،عندئذ ُق ِّ�س َم الباقي من المكتبة �إلى (  ) 37ح�صة,
بين ورثة ال�شيخ نور الح�سن؛ لأن المكتبة كانت من تركته.
وبعد عام  1947م بد�أ ال�شيخ نور الح�سن را�شد (الم�س�ؤول الحالي) بجمعها وترتيبها من جديد,
وا�شترى من �أف��راد العائلة المخطوطات الموجودة لديهم والتي كانت من ن�صيبهم ,ويوجد نحو
ثمانمائة مجلد ما بين مخطوط ومطبوع عند والده ال�شيخ افتخار الكاندهلوي.
�أما مقتنيات المكتبة حاليا فهي على النحو الآتي:
عدد المخطوطات  :في حدود  1700مخطوط.
المخطوطات العربية  600 :مخطوط
المخطوطات الفار�سية  500 :مخطوط والباقي باللغة الأردية.
�أما عدد المطبوعات فقد بلغ بحمد اهلل  10000عنوان ,كما يوجد في المكتبة ر�سائل لعلماء كبار
بخط يدهم ,ومن �أهم ما يوجد بالمكتبة م�ؤلفات لكبار علماء العائلة مثل ؛
م�ؤلفات مفتي �إلهي بخ�ش ( نحو  100م�ؤلف ) ,م�ؤلفات ال�شيخ زكريا الكاندهلوي (نحو  25م�ؤلفا),
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م�ؤلفات ال�شيخ �إدري�س الكاندهلوي وغيره من علماء العائلة الآخرين ( نحو  40م�ؤلفا ) ,وهذه بع�ض
عناوين تلك الم�ؤلفات:
 .1معجم �شيوخ البخاري  /مفتي �إلهي بخ�ش
 .2حد الب�صائر في عد الكبائر  /مفتي �إلهي بخ�ش
 .3تلخي�ص حياة الحيوان  /مفتي �إلهي بخ�ش
�	.4أمثال العرب  /مفتي �إلهي بخ�ش
� .5شرح بانت �سعاد  /مفتي �إلهي بخ�ش
� .6شرح ح�صن الح�صين  /مفتي �إلهي بخ�ش
 .7الأ�صحاب البدريون  /مفتي �إلهي بخ�ش
 .8تلخي�ص الح�صن الح�صين  /مفتي �إلهي بخ�ش
 .9حا�شية مقامات الحريري  /مفتي �إلهي بخ�ش
 .10تلخي�ص الهداية  /مفتي �إلهي بخ�ش
 .11تقرير م�شكاة  /ال�شيخ زكريا الكاندهلوي
 .12مقدمات كتب الحديث  /ال�شيخ زكريا الكاندهلوي
� .13أ�صول الحديث على مذهب الحنفية  /ال�شيخ زكريا الكاندهلوي
 .14الم�ؤلفات والم�ؤلفين  /ال�شيخ زكريا الكاندهلوي
 .15حا�شية وذيل تهذيب التهذيب  /ال�شيخ زكريا الكاندهلوي
� .16أ�صول الحديث على مذهب الحنفية  /ال�شيخ زكريا الكاندهلوي
� .17أوليات القيامة  /ال�شيخ زكريا الكاندهلوي
� .18شذرات الحديث  /ال�شيخ زكريا الكاندهلوي
� .19شرح البخاري  /ال�شيخ �إدري�س الكاندهلوي
 .20تراجم البخاري  /ال�شيخ �إدري�س الكاندهلوي
 .21مقدمة البخاري ( في مجلد )  /ال�شيخ �إدري�س الكاندهلوي
 .22حا�شية البي�ضاوي  /ال�شيخ �إدري�س الكاندهلوي
ومن المخطوطات النادرة والمهمة لغير علماء العائلة والموجودة بالمكتبة هي:
مقدمة �شرح البخاري ل�شهاب الدين �أحمد بن علي ابن حجر الع�سقالني – كتبت هذه الن�سخة
من ن�سخة كتبت بخط الم�صنف ,وعليها خط ابن حجر الع�سقالني ,وكتبها محمد بن �أبي الجاه
الح�ضرمي بن �سليمان بن داود في المدر�سة النا�صرية بالقاهرة.
الفوائد الح�سان في حل ما �ألفه الجالالن من تف�سير القر�آن لم�ؤلفه �أب��ي الح�سن ال�سندهي
المدني المتوفي �سنة 1139هـ (�إلى �سورة الن�ساء) بخط الم�صنف.
القامو�س المحيط للفيروز �آب���ادي المتوفي �سنة 817ه���ـ ,ه��ذه الن�سخة منقولة من ن�سخة الم�ؤلف,
كما يتبين من هذه العبارة في نهاية المجلد الأول� :آخر الجزء الأول من كتاب القامو�س ...التي ذهبت
�شماطيط هذا مثال ما وجد على ن�سخة الم�صنف المذكور تغمده اهلل برحمته ,ولم يذكر فيها تاريخ الن�سخ.

الدكتور عز الدين بن زغيبة

مدير التحرير
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مكتبة
�أكاديمية
مفتي �إلهي
بخ�ش
بمدينة
كاندهلة
بالهند

الت�أويل في العربية
بين القديم والحديث
الدكتور محمود ح�سن الجا�سم

كلية الآداب  -جامعة حلب � -سوريا
تقديم:

مقـــاالت

م ّيز اهلل �سبحانه الإن�سان عن بقية المخلوقات باللغة التي يعبر بها عما بداخله من �أفكار
وم�شاعر ،ليتوا�صل مع الآخرين ،فقد ع ّرفها ابن جني ب�أنها �أ�صوات يعبر بها كل قوم عن
�أغرا�ضهم((( ،و�إذا ما كان التطور من �سنن الوجود ،ف�إن عدم ا�ستقرار داللة اللفظ على حال �أمر
ح�سي �إلى
البد منه ،ذلك �أن الإن�سان قد يتو�سع بما يريده من اللفظ ،فينتقل بالداللة من حقل ّ
ح�سية �أخرى متنوعة� ،أو ينقلها من المجال الح�سي �إلى المجردات الذهنية ،فيط ّورها
حقول ّ
بالطرق المجاز ّية �إلى ما يريد التعبير عنه ،وهو �أمر مرهون بمدى حاجة الإن�سان.
وال يخفى �أن الإن�سان بتطور الزمن يحتاج �إلى
�أل�ف��اظ ذات دالالت محددة في كل ميدان علمي
ي�سلكه ،مما يجعله بحاجة �إل��ى الم�صطلح ،ولما
ارتبطت الداللة اال�صطالحية

اال�ستعمال العام ال�شائع في الحياة �إلى مجال �أ�ضيق
تخ�ص�صا ،ف�أ�صحاب علم ما بحاجة �إلى
و�أك�ث��ر
ً
لغة م�شتركة تجمع ت�صورهم وت�ضبط �آليات علمهم
وتفكيرهم به((( ،وهو ما ي�ؤديه الم�صطلح بو�صفه
�أداة ل�ضبط المعاني في �سياق كل علم ،مما يجعله
لغوي
نقطة تركيز دالل��ي معين ،فلكل علم معج ٌم ّ
وم�صطلحات خا�صة ب��ه ،وه��ذا دليل على �أهمية
(((
الوقوف عند الم�صطلح في تناول �أي ظاهرة
وعلى ذلك فالبد لنا في بحثنا هذا من �أن نقف عند
م�صطلح «الت�أويل» الذي �شاع في الدرا�سات العربية

في الأ�سا�س بالمعاني اللغوية ،كان البد لدار�س
المعنى اال�صطالحي لأي لفظ م��ن ال �ع��ودة �إل��ى
المعاني اللغوية له ،لأنه دائ ًما ثمة �صلة داللية بين
اال�صطالحي واللغوي .و�إذا ما كانت معظم دالالت
الألفاظ قد ن�ش�أت بتوا�ضع وا�صطالح ف�إن الم�صطلح
موا�ضعة على موا�ضعة� ،إذ تنقل داللته من مجال
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قدي ًما وحدي ًثا ،و�سنر�صد في تناوله المعاني اللغوية
وكيفية ت�شكل الداللة اال�صطالحية من خالل تتبع
ال�ت�ط��ور ال��دالل��ي ،وتو�ضيح ال�ع�لاق��ة بين اللغوي
واال�صطالحي ،والمق�صود بالداللة اال�صطالحية
قدي ًما وح��دي� ًث��ا ،وتجليات ال�ت��أوي��ل ف��ي م�ستويات
الدر�س اللغوي كافة ،لننتهي �إلى ر� ٍأي معين نركن
�إليه.
العر�ض:
المعنى اللغوي:

ت��رد كلمة (ت���أوي��ل) ف��ي كتب ال �ت��راث بمعان
متعددة ،يكاد ج ّلها يدلّ على رجوع ال�شيء ور ّده،
�أو على تغ ّيره وتح ّوله من حال �إلى �أخرى� ،أو على
التح ّكم في ال�شيء وتد ّبر �أمره.
فمن الموا�ضع التي جاءت بها الكلمة ذات داللة
ح�سية بمعنى ال ّرجوع وال ّرد قولهم :طبخت ال�شراب،
ف�آل �إلى قدر كذا وكذا� ،أي :رجع .وطبخت النبيذ
ح ّتى �آل �إلى الثلث �أو ال ّربع �إذا رجع(((.
وتتطور الداللة في المجال الح�سي بالتو�سع،
ف�ي�ق��ال� :آل ال���ش��يء ي� ��ؤول �أ ْو ًال وم� ��آ ًال �إذا رج��ع،
والأيلولة ال ّرجوع ،والموئل المو�ضع ال��ذي يرجع
�إليه ،ولعل الأَ ِّيل ُ�س ّمي بذلك لم�آله �إلى الجبل� ،أي:
رجوعه(((.
ويظهر �أن دالل��ة الكلمة بمعنى ال ّرجوع وال � ّر ّد
ت �ط � ّورت ،فانتقلت �إل��ى ال�م�ج��االت ال��ذه�ن�ي��ة� ،إذ
ت�شيع الداللة الذهنية بمعنى ال ّرجوع في الحياة
االجتماعية م��را ًرا ،بعد �أن ن��زل ال�ق��ر�آن الكريم،
من ذلك قوله تعالى :ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ

ﰑ ﰒ ﭼ [الن�ساء .]59/والمراد� :أح�سن
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مرج ًعا وعاقبة� ،أو ر ًّدا ،بدليل القرينة اللفظية
ال�سابقة «ف��ردوه» .ومنه قوله تعالى :ﭽﭜ ﭝ
ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ [الأع ��راف.]53/
ول�ع��ل ال �م��راد :ه��ل ي�ن�ت�ظ��رون �إال م ��آل��ه ومرجعه
وعاقبته يوم القيامة ،ويوم ي�أتي ت�أويله :يوم ي�أتي
مرجعه وم��آل��ه((( ،وق��ال تعالى :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ

[الإ�سراء .]35/والمراد� :أح�سن مرج ًعا وعاقبة(((.

وك��ذا الحال في الحديث ال�شريف ،نحو قوله
�صام
�صلى اهلل عليه و�س ّلم« :من �صام ال َّده َر فال َ
وال �آلَ »(((�« ،أي :ال رجع �إلى خير»(((.
كما يقال في ال��دع��اء ل ّلذي فقد �ضالته� :أ ّول
اهلل عليك� ،أي :ر ّد عليك �ضا ّلتك .ويقال �أي�ضا:
تقوى اهلل �أح�سن ت�أويلاً  ،والمراد �أح�سن مرجع ًا �أو
عاقبة(.((1
ويبدو مما �سبق �أن الت�أويل(الرجوع) يقت�ضي
م��آ ًال �أو عاقبة �أي :مرج ًعا ينتهي �إليه الأم��ر ،و�أن
ت�أويل الأمر (الرجوع به �إلى م�آله) يقت�ضي تغ ّي ًرا،
ولذلك �شاعت داللة �أخرى لكلمة ت�أويل في البيئة
العربية وهي تغير الأم��ر من حال �إل��ى ح��ال ،فمن
الموا�ضع التي ج��اءت فيها كلمة (ت ��أوي��ل) بهذا
المعنى قولهم� :آل ال َّلبن ،ي�ؤول �أو ًال ،وقد �ألته� ،أي:
�صببت بع�ضه على بع�ض حتى �آل وطاب وخثر ،و�آل
ُ
الدهن والقطران والع�سل ي�ؤول �أو ًال و�إيا ًال �إذا خثر.
و�آل لحم الناقة �إذا ذه��ب ،ف�ضمرت ،و�آل ج�سم
الرجل �إذا نحف(.((1
ويبدو �أن داللة الكلمة بهذا المعنى معنى التغير

الت�أويل في
العربية
بين القديم
والحديث

وتواجهنا دالل��ة �أخ��رى لكلمة (ت��أوي��ل) ترتبط
بال�سابقة وه��ي :التحكم في ال�شيء وتد ّبر �أم��ره،
فمن ذلك في المجال الح�سي قولهم� :أل� ُ�ت الإبل
�إذا ُ�سقتَها ،و�أل��ت الإب��ل �إذا �صررتَها ،و�إذا بلغت
�إلى الحلب حلبتها ،و�آل ماله ،ي�ؤوله� :إذا �أ�صلحه
و�سا�سه( .((1ووا�ضح معنى التدبر والتحكم في �أول
الإبل �أو المال.

ا�ستمرت في الحياة االجتماعية ،ولكنها انتقلت
�إلى المجاالت الذهنية ،ففي حديث الزهري قال:
ال�سفر؟ـ يريد:
قلت لعروة :ما بال عائ�شة تُتم في َّ
تتم �صالتها ،فال تجمع وال تق�صر  -قال :ت�أ َّو َلت
ّ
كما ت�أ َّول عثمان ،و�أراد بت�أويل عثمان ما روي عنه
�أنه �أتم ال�صالة بمكة في الحج بعدما نوى الإقامة
فيها( ،((1وه��ذا يعني �أن ال�صحابيين الجليلين
غ َّيرا �صالة ال�سفر من ق�صر �أو من جمع وق�صر
�إل��ى �صالة كاملة ،وبذلك يكون الت�أويل ا�ستعمل
بمعنى التغير من حال �إل��ى حال �أخ��رى للو�صول
�إلى غاية معينة .

مقـــاالت

ويظهر �أن هذه الداللة انتقلت �إلى المجاالت
الذهنية لتعني �إدارة الأمور و�إ�صالحها ،من ذلك
القول الم�أثور� :أُلنا و�إيل علينا� ،أي �س�سنا و�سي�س
علينا� ،أو و ّلينا وو ّل��ي علينا( ،((1ف�إيالة النا�س
ه��ي التح ّكم ف��ي �أم��وره��م و�إدارت �ه��ا وتدبيرها.
ولع ّل الداللة بهذا المعنى تو�سعت فباتت ت�شمل
الخطاب� ،إذ يقال� :أ ّول الكالم وت�أ ّوله �إذا د ّبره
وف�سره(.((1
وق ّدره ّ

ويبدو مما �سبق �أن الأمر لم يقت�صر على التغير
�أو التحول من ح��ال �إل��ى �أخ��رى ،و�إن�م��ا ك��ان ذلك
الت�أول بف�ضل الت�أمل واالجتهاد الذي يبتغي الو�صول
�إلى غاية معينة من خالل تغيير ال�صالة ،ولعل مما
يندرج �ضمن ذلك تف�سير �أبي عبيدة (ت210ه��ـ)
لقول الأع�شى(:((1

ويظهر �أن اال�ستعمال القر�آني للكلمة بهذه الداللة
ج��اء في غير مو�ضع ،مثل قوله تعالى :ﭽﭢ

ع��ل��ى �أنَّ���ه���ا َك���ا َن���تْ ت�������أ ُّو ُل ح ِّبها

ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

��اب ،فَ�أ ْ�ص َح َبا
�����س�� َق ِ
��ي ال ِّ
ت����أ ُّو ُل ِر ْب�� ِع ِّ
بعد �أن يذكر �أبو عبيدة �أن ت�أ ّول ح ّبه هو تف�سيره
ومرجعه ي�ضيف مف�س ًرا � ّأن ح ّبها كان �صغي ًرا في قلبه
فلم يزل يثبت حتى �أ�صحب ف�صار قدي ًما مثل هذا
ال�سقب ال�صغير الذي لم يزل يكبر حتى �صار كبي ًرا
مثل �أمه و�صار له ابن ي�صحبه( .((1ومعنى «ت��أ ّول
ال ِّربعي» على هذا التف�سير هو التعهد �أو الرعاية
التي تنقله من حال �إلى حال في حركة متغيرة(،((1
وبذلك ف�إن معنى الت�أويل في هذه الداللة هو تغير
حال ال�شيء ،و�إن هذا التغير ال يلغي �أ�صل ال�شيء،
و�إنما يجعله يتحول من هيئة هو عليها �إلى �أخرى
مختلفة.

ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [ي��و��س��ف.]6/
والمالحظ �أن ا�ستعمال الكلمة بهذا المعنى هو
الأكثر من غيره في �سياق الن�ص القر�آني(.((1
ويبدو �أن قول الر�سول �ص ّلى اهلل عليه و�سلم في
وع ِّل ْم ُه
دعوته البن عبا�س»:ال َّلهم فقِّهه في ال ّدين َ
ال ّت�أويل»( ((2يدلّ على ذلك(.((2
وفي �ضوء ما تقدم يمكن القول� :إن الت�أويل في
البيئة العربية وفي اال�ستعمال القر�آني هو حركة
بال�شيء �أو الظاهرة� ،إما باتجاه الأ�صل الم�ألوف
(بالرجوع) و�إم��ا باتجاه الغاية والعاقبة (الأم��ر
المفتر�ض المتوقع الذي ينتهي �إليه الم�ؤ َّول) وهذه
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الحركة بال�شيء هي تغير في هيئته لذلك ا�ستعملت
الكلمة بهذا المعنى (التغير) ،وال يخفى �أن الرعاية
وال�سيا�سة �أو التح ّكم والتد ّبر �سمة �أ�سا�سية من
�سمات هذه الحركة بال�شيء ،فكان �أن ا�ستعملت
أي�ضا.
الكلمة بهذا المعنى � ً
و�إذا ما انتقلنا �إلى ا�ستعمال اللفظ في ال�سياقات
العلمية التي ن�ش�أت في رح��م التفا�سير القر�آنية
وجدنا �أن مفهوم ال ّت�أويل في القرون الثالثة الأولى
ي�أتي مرادفًا لمعنى (التف�سير)( ،((2من ذلك ما
ذكره �أبو عبيدة ،وهو �أن ال ّت�أويل والتف�سير بمعنى
واحد(.((2
ويروى عن �أبي العبا�س ثعلب �أن ال ّت�أويل والمعنى
والتف�سير واحد( .((2و�إذا نظرنا في بع�ض م�ؤلفاتهم
ن�ستنتج من ال�سياق ال��ذي ترد فيه كلمة (ت�أويل)
�أن��ه ال ف��رق بينها وب�ي��ن ك� ٍّ�ل م��ن كلمتي (معنى)
و(تف�سير) ،فهم ي�ستعملون تلك الأل �ف��اظ حين
يف�سرون المعنى ويقفون عند الداللة وتحديدها
وتو�ضيحها� ،سواء �أكانوا يحملون اللفظ على غير
�شرحا يقت�صر على الظاهر(.((2
ظاهره �أم ي�شرحونه ً
وك�أن �شيوع ا�ستعمال الكلمة في القر�آن الكريم بهذا
المعنى قد �أثر في �أذهان المف�سرين.
المعنى اال�صطالحي:

عندما ت �ط��ورت ال�ح�ي��اة الفكرية ف��ي البيئة
العربية الإ��س�لام�ي��ة ازداد االخ �ت�لاف ف��ي فهم
ال �ق��ر�آن الكريم ،وت�شعبت الآراء ،و�أ�سهم فهم
الن�ص القر�آني �إ�سهام ًا فعا ًال في كثرة االختالفات،
وباتت تلك القراءات المتعددة لن�صو�ص القر�آن
ال�ك��ري��م تخ�ضع الع �ت �ب��ارات �سيا�سية ومذهبية
مت�ش ّعبة ،فما ك��ان التعدد وال�خ�لاف �إال ب�سبب
ال��دالل��ة الن�صية ال�ق��ر�آن�ي��ة و�إخ���ض��اع�ه��ا لأف�ه��ام
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مختلفة االتجاهات بف�ضل التعامل معها تعام ًال
ال يخلو من اجتهاد يحمل الن�ص على غير ظاهره
بحركة ذهنية تتحكم ف��ي دالل�ت��ه م�ستندة �إل��ى
�أ�س�س مختلفة فيما تذهب �إليه ،مما دفع بع�ض
المف�سرين في القرن الرابع الهجري �إلى �أن يجعل
هذا النمط من التلقي والتف�سير مخالفًا لما هو
م�ألوف من مظاهر تف�سيرية ،فكان �أن فرق بين
هذا ال�ضرب من الفهم وبين التف�سير بالمفهوم
ال�شائع الذي يخلو من الت�سيي�س والجهد الذهني
ال��ذي يتحكم في معطيات الن�ص ،ف�أطلق عليه
م�صطلح الت�أويل ،ومن هنا �أ�صبح �أمامنا تعريفات
ا�صطالحية تف ّرق بين التف�سير والت�أويل ،فقد ر�أى
الماتريدي (ت333هـ) �أن التف�سير هو القطع على
�أن المراد من اللفظ هذا ،وال�شهادة على �أنه عنى
باللفظ هذا ،ف�إن قام دليل مقطوع به ف�صحيح،
و�إال فتف�سير بالر�أي وهو المنهي عنه .والت�أويل:
ترجيح �أح��د المحتمالت ب��دون القطع( .((2ف�إنه
يربط التف�سير ال�صحيح بالداللة القاطعة التي
ترتكز على �أدلة قاطعة ال تقبل الخالف ،وك�أنها
�أدل��ة مادية لفظية �أو مقامية ،على حين ي�صف
التف�سير ال��ذي يعتمد االجتهاد ويفتقد �إل��ى هذه
الأدلة بالمنهي عنه ،وهو الذي �أ�صبح مع الزمن
يعرف بالت�أويل� ،أما الت�أويل عنده فهو الذي يرتبط
بما يثير �أكثر من احتمال داللي ،ويكون بترجيح
�أحدها من غير قطع� ،أي� :إن��ه يربطه بال ُم ِ
�شكل
الذي ال يمكن �أن يح�سم معناه.
ومما ي�صب في هذا التوجه ما ر�آه بع�ضهم� ،إذ
واحدا،
قال :التف�سير بيان لفظ ال يحتمل �إال وج ًها ً
والت�أويل توجيه لفظ متوجه �إلى معان مختلفة �إلى
واحد منها بما ظهر من الأدلة( .((2وهنا يت�ضح �أن
التف�سير يرتبط بما ال يحتمل تن ّو ًعا في المعنى� ،أما
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قوله تعالى :ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﭼ [الفجر.]14/
تف�سيره� :إن��ه من الر�صد ،يقال ر�صدته :رقبته،
والمر�صاد مفعال منه .وت�أويله التحذير من التهاون
ب�أمر اهلل والغفلة عن الأهبة واال�ستعداد للعر�ض
عليه .وقواطع الأدلة تقت�ضي بيان المراد من اللفظ
على خالف و�ضعه في اللغة( .((3فالثعلبي في تفريقه
بين التف�سير والت�أويل يح�صر الأول بما يعطيه ظاهر
اللفظ �أو يك�شف عنه م��ن غير ت��أم��ل ف��ي خفايا
المعنى البعيد ،على حين يذهب �إل��ى �أن الت�أويل
يتعلق بالباطن وما يحتاج �إلى ت�أمل وينح�صر بمعنى
المعنى ،وهو بذلك يختلف عمن �سبقه� ،إذ يف�صل
بين معنيين معنًى ظاهر يعطيه التف�سير حقيقة
�أو مجازًا ،ومعنًى �آخر وراءه يعطيه الت�أويل ،وهذا
معنى قوله :فالت�أويل �إخ�ب��ار عن حقيقة المراد،
والتف�سير �إخبار عن دليل المراد.

تنوعا دالل ًيا
الت�أويل فيتعلق باللفظ ال��ذي يحتمل ً
ليرجح �أحدها بدليل.
َّ
ويعطي بع�ضهم الت�أويل خ�صو�صية الم�شكل
في الن�ص الديني ،يقول ال��راغ��ب (ت502ه ��ـ):
التف�سير �أع� ّ�م من الت�أويل ،و�أكثر ا�ستعماله في
الألفاظ ومفرداتها ،و�أكثر ا�ستعمال الت�أويل في
المعاني والجمل ،و�أك�ث��ر ما ي�ستعمل في الكتب
الإلهية ،والتف�سير ي�ستعمل فيها وفي غيرها(.((2
ومن خالل التعريف المذكور يظهر �أن التف�سير
م�ستمدا من
تو�ضيحا
ي�ت�ن��اول تو�ضيح ال��دالل��ة
ً
ً
معطيات الن�ص �أو من ظاهر اللفظ ،وقد يتناول
اللفظة الواحدة �أو الكالم ،على حين �أن الت�أويل
يخت�ص بالمر ّكب وبمعنى المعنى وبما ي�شكل في
الن�صو�ص الدينية.

مقـــاالت

ويحدد بع�ضهم خ�صائ�ص كل منهما� ،إذ يبين
ارتباط التف�سير بالأدلة النقلية الملمو�سة والت�أويل
باالجتهاد وال��ر�أي بقوله :التف�سير يتعلق بالرواية،
والت�أويل يتعلق بالدراية(.((2

ويف�صل بع�ضهم ،فيربط التف�سير بالداللة
الوا�ضحة التي ت�ستمد م�شروعيتها من جملة من
الأ�س�س المتناغمة المت�ضافرة من كتاب اهلل و�سنّة
ً
مرتبطا باالجتهاد الذي
ر�سوله ،ثم يجعل الت�أويل
يخت�ص به العلماء المتبحرون في العلم ،وذلك حين
ُي ِ
�شكل المعنى وتتعدد االحتماالت ،يقول �صاحب
الر�أي :ما وقع مب ّينًا في كتاب اهلل ومع َّينًا في �صحيح
�سمي تف�سي ًرا؛ لأن معناه قد ظهر وو�ضح،
ال�سنّة ِّ
ولي�س لأحد �أن يتعر�ض �إليه ال باجتهاد وال بغيره،
بل يحمله على المعنى الذي ورد ال يتعداه .والت�أويل:
ما ا�ستنبطه العلماء العاملون في معاني الخطاب
الماهرون في �آالت العلوم(.((3

ومما يندرج في هذا التوجه ما قاله �أبو ن�صر
الق�شيري :التف�سير مق�صور على ال ّتباع وال�سماع،
�أما الت�أويل فيتعلق باال�ستنباط( .((3فهو يق�صر الأول
على النقل والم�أثور في الأدلة� ،أما الثاني فيربطه
باالجتهاد العقلي.
وي�ضيف �أب��و طالب الثعلبي ميزة جديدة لكل
منهما ،فيمثل للفرق بين الم�صطلحين بقوله:
التف�سير :بيان و�ضع اللفظ �إما حقيقة �أو مجازًا،
كتف�سير ال���ص��راط بالطريق وال�ص ِّيب بالمطر.
والت�أويل :تف�سير باطن اللفظ ،فالت�أويل �إخبار عن
حقيقة المراد ،والتف�سير �إخبار عن دليل المراد،
لأن اللفظ يك�شف عن المراد والكا�شف دليل ،مثاله

وي�ضيف اب��ن الجوزي (ت597ه ��ـ) خ�صو�صية
ن�ص ّية �صريحة ٍّ
لكل من التف�سير والت�أويل حين يربط
ّ
الأول بالظاهر ،والثاني بالحمل على غير الظاهر،
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�راج ال�شيء ِمن َم ْع ُل ِوم الخَ فاء
يقول :التف�سير �إخ� ُ
الكالم عن َمو�ض ِعه
قام ال َّت َج ِّلي والت�أويل :نَق ُل
ِ
�إلى َم ِ
حتاج في �إثباته �إل��ى َدليلٍ ل��واله ما ُت��رِ َك
�إل��ى ما ُي ُ
ظاه ُر ال َّل ِ
ِ
فظ( .((3وهنا نرى �أن الت�أويل يكون بحمل
الكالم على غير ظاهره بخالف التف�سير ،ف�ض ًال
عن ارتباط الت�أويل بالم�شكل �أو بما يحتمل معاني
متعددة ويحتاج �إلى اجتهاد ودليل.

اللفظ عما اقت�ضاه ظاهره وع ّما و�ضع له في اللغة
�إلى معنى �آخر ،ف�إن كان نقله قد �صح ببرهان وكان
ناقله واجب الطاعة فهو حق ،و�إن كان ناقله بخالف
ذلك ّ
اطرح ولم يلتفت �إليه ،وحكم لذلك النقل ب�أنه
باطل»( .((3وال تخفى القيود ال�صارمة التي و�ضعها
ابن حزم والتي تم�س الداللة �أو ال�شخ�ص الم�ؤول،
وذلك من ميزات المذهب الظاهري.

وف��ي �ضوء ما �سبق يظهر �أن التف�سير ي�ستمد
�أ�س�سه في تحديد ال��دالل��ة من الم�أثور والمنقول
عامة فيرتبط بالنقل ،ومن حيث الن�ص والداللة
يرتبط بالمعطيات ال�سياقية الظاهرة وبما يتبادر
�إلى الذهن من دالالت ،في حين �أن الت�أويل ي�ستمد
�أ�س�سه من االجتهاد العقلي ومحاكمته للأمور في
�ضوء المعطيات الن�صية التي تحتاج �إل��ى درجة
عالية من الجهد واالجتهاد ،وذل��ك حين يحتمل
الن�ص �أكثر من معنى �أو حين ُي ِ
�شكل معناه.

وقد ع ّرف الغزالي �صاحب المذهب الأ�شعري
(ت505ه� ��ـ) ال�ت��أوي��ل ب ��أن��ه« :ع �ب��ارة ع��ن احتمال
يع�ضده دليل ي�صير به �أغلب على الظن من المعنى
ال��ذي يع�ضده الظاهر ،وي�شبه �أن يكون كل ت�أويل
�صرفًا للفظ عن الحقيقة �إلى المجاز»( .((3فالغزالي
يخ�ص�ص الت�أويل بما ينطوي تحت مفهوم ال�صواب
في فكر الجماعة حين ا�شترط له الدليل في تناول
الداللة القر�آنية ،ولذلك ر ّد عليه الآمدي (ت631هـ)
نوعا من �أن��واع الت�أويل وهو
ب�أنه �أراد �أن يع ّرف ً
الت�أويل ال�صحيح عند الجماعة(.((3

و�إذا كان التعريف اال�صطالحي ن�ش�أ في رحم
التف�سير القر�آني ف�إنه ما من غرابة في �أن ي�أخذ
وا�ضحا ،يخ�ضعه
بعدا دين ًيا
التعريف ً
�صريحا ً
وتنوعا ً
ً
كل فريق لمذهبه الفكري ،ولهذا نجد بع�ضهم يربطه
ً
م�شروطا
بما يوافق الكتاب وال�سنّة ويجعل الت�أويل
في حين نجد بع�ضهم الآخر يتو�سع في مفهومه ،مما
يجعل م�ساحة الت�أويل و�شروطه تتباين من مذهب
لآخ��ر ،فالت�أويل عند بع�ض المذاهب غيره عند
بع�ضها الآخر في فكر الجماعة ،وخطوطه العامة في
فكر الجماعة غيرها عند الفرق الإ�سالمية الأخرى
كالمعتزلة والخوارج وال�شيعة ،وهو ما نلم�سه في
تفا�سير القر�آن الكريم .ون�سوق فيما يلي طائفة
من التعريفات التي تبين الخالف في المفهوم،
م��ن ذل��ك م��ا ي��راه اب��ن ح��زم(ت456ه��ـ) وه��و من
�أ�صحاب المذهب الظاهري من �أن« :الت�أويل نقل
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ور�أى البغوي (ت516هـ) �أن الت�أويل هو �صرف
الآية �إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله
الآية ،ويكون غير مخالف للكتاب وال�سنة من طريق
اال�ستنباط( .((3فه�ؤالء ي�شترطون في الت�أويل �أن
يوافق الكتاب وال�سنة وين�سجم والداللة المحيطة
باللفظ الم�ؤ ّول.
ويع ّرف الفخر الرازي �صاحب المذهب الأ�شعري
مقيدا في �سياق ر ّده على
(ت604هـ) الت�أويل تعريفًا ً
تخ�صي�صا م ّما �سبق،
من �أغرق فيه ،فيجعله �أكثر
ً
حين يرى �أن الت�أويل ال ُيلج�أ �إليه �إال �إذا كان الظاهر
يتعار�ض مع الداللة المق�صودة ،يقول« :الت�أويل هو
�صرف اللفظ عن ظاهره �إلى معناه المرجوح مع
قيام الدليل القاطع على �أن ظاهره م�ح��ال»(.((3
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فالت�أويل ُيلج�أ �إل�ي��ه بح�سب مفهوم ال ��رازي لأن
الظاهر ال يعطي ال��دالل��ة المق�صودة ،ولأن عدم
اللجوء �إليه ي�ؤدي �إلى ف�ساد المعنى.

و�إذا تجاوزنا فكر الجماعة وانتقلنا �إلى بع�ض
الفرق الإ�سالمية الأخرى تبين لنا �أنهم ترخ�صوا
في تلك القيود بح�سب ما يظهر في تفا�سيرهم فكان
الوقوف عند تحديد الم�صطلح ال جدوى منه ،لأنّهم
كانوا �أكثر حرية في الإج��راءات الت�أويلية فتو�سعوا
في المفهوم ،ومن ثم لم يكونوا بموقف الحري�ص
الذي يهدف �إلى التو�ضيح وو�ضع ال�شروط خالفًا
للجماعة ،لهذا لم يظهر لنا تعريف محدد لظاهرة
الت�أويل فيما اطلعنا عليه من جهودهم.

ون�ج��د ت��اج ال��دي��ن ال���س�ب�ك��ي(ت771ه��ـ) يقيد
الت�أويل بالدليل القاطع حين يعرفه بقوله :هو حمل
الظاهر على المحتَمل المرجوح ف��إن ُح ِمل لدليلٍ
ِ
ف�صحيح �أو لما ُي َظ ّن دلي ًال فَفا�سد �أو ال ل�شيء فلعب
ال ت�أويل( .((3وهو هنا ي�شترط ب�أنه ال بد للت�أويل من
�أن ي�ستند �إلى دليل قطعي وال يجوز �أن يقوم على
دليل ظني �أو �أن يقوم من غير دليل.

مقـــاالت

أي�ضا �أن م�صطلح الت�أويل �إذا لم يق ّيد
ويبدو لنا � ً
بقيد �شرعي ي�أخذ داللة موحدة في البيئة الفكرية
ب�ألوانها المختلفة ،وه��ي حمل الن�ص على غير
الظاهر مع مراعاة خ�صائ�ص الل�سان العربي ،فهذا
الفيل�سوف ابن ر�شد (ت595ه��ـ) يقول« :الت�أويل
�إخراج داللة اللفظ من الداللة الحقيقية �إلى الداللة
المجازية من غير �أن يخل ذلك بعادة ل�سان العرب
في التج ّوز»( .((4فهو ي�شترط في الت�أويل �أن يوافق
بعيدا عن �أ�س�س النقل والم�أثور �أو مفهوم
�سنن اللغة ً
الحاجة �أو نحو ذلك.

وي��ذك��ر ال��زرك�����ش��ي(ت794ه��ـ) �أن ال �ت ��أوي��ل
�صرف اللفظ �إلى ما ي�ؤول �إليه ،وذلك ال�ستنباط
الأحكام وبيان المجمل وتخ�صي�ص العموم ،وكل
ف�صاعدا فهو الذي ال يجوز
لفظ احتمل معنيين
ً
لغير العلماء االجتهاد فيه ،وعلى العلماء اعتماد
ال�شواهد والدالئل ولي�س لهم �أن يعتمدوا مجرد
ر�أيهم فيه(.((4
ويت�ضح في �ضوء ما �سبق �أن الت�أويل في فكر
الجماعة م�شروط بقوانين ال ينبغي الخروج عليها،
ويمكن �إدراجها �ضمن مالمح م�شتركة بين توجهات
الجماعة وه��ي �أن توافق الداللة الم�ؤولة الكتاب
وال�سنة و�أن ت�سمح به معطيات ال�سياق الظاهرة،
و�أن يكون اللجوء �إليه عند الحاجة ,و� اّأل يلج�أ �إليه
الم�ؤول �إال بعد فهم الظاهر والتف�سير ،كما يجب �أن
يكون الم�ؤ ِّول على مكانة مميزة من العلم والورع.
وفي هذا ال�سياق يقول الزرك�شي« :وال مطمع في
الو�صول �إلى الباطن قبل �إحكام الظاهر ومن ا ّدعى
فهم �أ��س��رار ال�ق��ر�آن ول��م يحكم التف�سير الظاهر
فهو كمن ا ّدعى البلوغ �إلى �صدر البيت قبل تجاوز
الباب»(.((4

وي�شير ابن حزم �إلى �أن الت�أويل بالمفهوم العام
م��ن حيث ه��و ت��أوي��ل م��ع قطع النظر ع��ن ال�صحة
والبطالن هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر
منه مع احتماله له(.((4
�أم��ا اب��ن تيمية (ت728ه��ـ) فيذكر �أن الت�أويل
عند المت�أخرين جمي ًعا من المتفقهة والمتكلمة
والمحدثة والمت�ص ِّوفة هو �صرف اللفظ عن المعنى
ِّ
الراجح �إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به(.((4
وهو بذلك يجعله ال يقوم من غير دليل لكنه يترك
الدليل من دون تحديد ،لأنه ن�سبي يختلف من فرقة
�إ�سالمية �إلى �أخرى.
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ويظهر مما �سبق ارتباط التف�سير بظاهر اللفظ
م��ن الأدل ��ة �أو الأ�س�س ال�سياقية الملمو�سة التي
يقت�ضيها منطق الن�ص وفقًا ل�شروط الذوق العربي
وقوانين اللغة ومعطياتها الم�ألوفة التي ال تثير غرابة
في الذهن ،ويبدو من تعريفهم للتف�سير الذي ورد
ملمحا نقل ًيا ،فهو
بعبارات متنوعة �أنهم �أعطوه
ً
يعتمد الأثر والنقل وت�ؤيده ال�سنّة النبوية في تحديد
الداللة الن�صية ،ف�أ�صبح ذا �سمة نقلية ،من حيث
تحديد الداللة ،فجعلها تخ�ضع ل�شروط وقوانين
لغوية و�سياقية وغيرها من �أدلة ترتبط بالم�أثور،
كما يرتبط بالداللة المحكمة المح ّددة ،في تحديده
ٍ
وعندئذ ال يرتكز
للمعنى والتو�صل �إلى ر�أي قاطع،
على الت�أمل في الداللة الخفية للن�ص التي تحتاج
�إلى االجتهاد.
على حين �أن الت�أويل ارتبط بما يخالف الظاهر
وبالداللة االجتهادية التي تحتاج �إلى درجة عالية من
الت�أمل في خفايا الن�ص ،والتي ت�صطبغ بال�صبغة
العقلية ،مما جعله �أكثر ما يرتبط بال ُم ِ
�شكل �أو بما
يثير �أكثر من احتمال داللي ،و�شرطه عند الجماعة
يرجح المعنى الم�ؤول
�أن يرتكز على دليل حتى ّ
و�أن يكون اللفظ قاب ًال له ،فـ»الم�شهور والمتبادر
�إلى الذهن عند تعريف الت�أويل ربطه بخ�صائ�ص
التركيب داخل الن�ص ،فهي التي تدفع القارئ لما
فيها من مجاز �أو تعميم �أو �إبهام �إلى االجتهاد»(،((4
بعد �أن يرتكز على المعطيات الن�صية.
وعلى الرغم من �أن الكثير من الجماعة و�ضعوا
ً
�شروطا وقوانين ،ف�إنه مع مرور الأي��ام ت�شعبت
له
مناحيه وكثرت تعريفاته ،وتن ّوع حجم الم�ساحة
المتاحة للم�ؤ ّول في تحديد الداللة الن�صية ،ومن
ثم باتت تلك التعريفات تختلف من توجه فكري
�إل��ى �آخ��ر ،ومن بيئة دينية �إل��ى �أخ��رى ،ف�أ�صبحت
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تختلف في طبيعة هذه الإجراءات الت�أويلية من حيث
الم�شروعية والمعطيات والأدلة والم�ساحة الممكنة.
بيد �أن تلك المذاهب والفرق تتفق جمي ًعا على �أن
ال ّت�أويل هو االجتهاد في تحديد الداللة التي قد
تتنوع �أو التي ال يعطيها الظاهر ،وذل��ك ب�صرف
اللفظ عن معناه الظاهر �إلى �آخر يرتئيه الم�ؤ ّول
�أ ًّيا كان انتما�ؤه� ،سوا ٌء �أكان عمله يتعلق بالم�شكل �أم
بغيره في القر�آن الكريم(.((4
وتح�سن الإ�شارة �إلى �أن الم�صطلح في الع�صر
الحديث بقي بهذا المفهوم ،فالت�أويل هو القراءة
التي تتجاوز الم�ستوى الأول من الفهم المتبادر
�إل��ى الذهن �إل��ى م�ستوى �آخ��ر من الفهم تتخطى
فيه ظاهر الن�ص �إلى باطنه ،لتو�صل فيه بين عالم
الن�ص وعالم القارئ المختلف باختالف مذاهب
القراءة( .((4وذلك للوقوف على مقا�صد الم�ؤلف،
وت�سليط ال�ضوء على كثافة المعنى للمفا�ضلة بين
وج��وه ال��دالل��ة التي يحتملها ال�ن����ص( .((4وم��ن ثم
فالت�أويل يختلف عن التف�سير� ،إنه يتجاوز المعنى
الأول ال ��ذي يعطيه ال�ن����ص ،ليبحث «ع��ن دالل��ة
ثانية قد ترمز �إليها الأل�ف��اظ وتوحي بها وتحيل
�إل��ى العالم الخارج عن الن�ص وهو عالم الكاتب
�أو عالم القارئ النف�ساني وال�سيا�سي واالجتماعي
ٍ
عندئذ فعل فردي ذاتي يخترق
والثقافي .فالت�أويل
اللغة ويخترق الن�ص المتالك فهم متجدد للن�ص
وللذات الم�ؤولة نف�سها»( .((4والخال�صة يمكن القول
في �ضوء الدرا�سات الحديثة بتوجهاتها كافة� :إن
الت�أويل هو القراءة ذات الطابع االجتهادي التي
تحتاج �إل��ى درج��ة عالية من الت�أمل في معطيات
الن�ص والتي تخ�ضعه لروح الع�صر وطبيعة المتلقي،
وذلك ب�صرفه عن ظاهره �سواء �أكان الن�ص دين ًيا

الت�أويل في
العربية
بين القديم
والحديث

في الغالب حين ي�صرف اللفظ عن ظ��اه��ره(،((5
عندما تحلل عنا�صره التركيبية ،لكنها لم تكت�سب
معنى ا�صطالح ًيا محد ًدا ،فكثي ًرا ما �أطلق النحاة
ت�سميات مثل (الحمل) ،و(المجرى) ،و(المعنى)،
و(التعليل)،
و(التوهم) وغيره(.((5
ّ

�أم �أدب � ًّي��ا �أم غير ذل��ك م��ن الن�صو�ص القانونية
ونحوها(.((5
ج -الت�أويل في الدر�س النحوي:

لما كانت الداللة نتيجة طبيعية للنظام النحوي
كان هذا النظام في �صميم الإج��راءات الت�أويلية
الداللية ،فالمتتبع لتفا�سير القر�آن الكريم وت�أويله
يلحظ �أن الق�ضايا النحوية كثي ًرا ما تمتزج بتحديد
الداللة وت�أويلها ،لذلك يح�سن بنا �أن نتتبع كلمة
ت�أويل في الميدان النحوي ،نظ ًرا لطبيعة العالقة
بين الجانبين النحوي والداللي لنرى كيف ا�ستعملت
الكلمة؟

مقـــاالت

بيد �أننا ن�ستطيع �أن نحدد مفهوم الت�أويل عند
النحاة مما ين�سب �إلى �أبي ح ّيان(ت742هـ) ،فقد
ذكر ال�سيوطي (ت911هـ) عن �أبي حيان �أن «ال ّت�أويل
�إنما ي�سوغ �إذا كانت الجادة على �شيء ،ثم جاء �شيء
يخالف الجا ّدة فيت�أول� .أما �إذا كانت لغة طائفة من
العرب لم تتكلم �إال بها فال ت ��أوي��ل .((5(»...،ولعل
لغوي مخالفٌ
ن�ص ٌّ
المراد من ذلك �أن��ه �إذا جاء ٌّ
للجادة حمل على غير ظاهره لموافقة الجادة التي
يراد بها القاعدة �أو المعنى .ويظهر �أن هذا الفهم
القديم كان �أ�ص ًال للتعريفات في الع�صر الحديث
التي تناولت ال ّت�أويل النحوي ،فهو حمل اللفظ على
غير ظاهره لمراعاة القاعدة �أو لمراعاة المعنى(.((5

نحوي موثوق ،وهو
�إذا نظرنا في �أول م�صدر
ّ
الكتاب( ،((5ف�إننا ال نجد ا�ستعما ًال لكلمة (ت�أويل)
وكذا الحال في الم�صادر المن�سوبة �إلى نحاة تلك
المدة� ،أمثال (الجمل) المن�سوب �إلى الخليل بن
�أحمد ،و(مقدمة في النحو) المن�سوب �إلى خلف
الأحمر.

وم��ن ث��م نلحظ �أن المفهوم النحوي للت�أويل
ي�شترك مع المفهوم الداللي ،فهو �صرف للفظ عن
ظاهره �إل��ى غير الظاهر ،ك��أن ُيق ّدر محذوف �أو
يحمل لفظ على لفظ �آخر ،مثل حمل تركيب على
�آخ��ر �أو لفظ على لفظ بالت�ضمين ونحوه �أو ي��ؤ ّول
كالم بمفرد� ،أو يحكم على لفظ بالزيادة�...إلخ(.((5
وه��ذا العمل يحتاج �إل��ى ت�أمل واجتهاد وتدبر كما
ر�أينا في الت�أويل الداللي.

ولكن مع مرور الأي��ام ت�شيع لفظة (ت�أويل) في
م�صادر النحو التي �أُ ِّلفت في القرن الثالث الهجري،
نحو (معاني القر�آن) للف ّراء(ت207هـ) ،و(مجاز
ال �ق��ر�آن) لأب��ي عبيدة ،و(ت ��أوي��ل م�شكل ال�ق��ر�آن)
الب��ن قتيبة (ت276ه���ـ) ،و(المقت�ضب) للمب ّرد
(ت285ه��ـ) .ويكثر ا�ستعمالهم لها حين ي�صرفون
اللفظ عن ظاهره ،غير �أنهم لم يلتزموا بمعنى
ا�صطالحي لها ،وذلك لأنهم لم يلتزموا با�ستعمالها
ّ
كلما �صرفوا اللفظ عن ظاهره ،كما �أنهم �أعطوها
دالل ��ة (م�ع�ن��ى) �أو (تف�سير) �أح� �ي ��ان� � ًا( ،((5وه��و
�أم��ر ل��م يختلفوا فيه عما ك��ان �شائ ًعا ف��ي البيئة
الثقافية الإ�سالمية كما ر�أي�ن��ا فيما م��ر بنا .ثم
تبقى الكلمة �شائعة في كتب النحو بعد ذلك ،وترد

ويبدو �أن هذا الأمر يحدث في م�ستويات الدر�س
اللغوي المختلفة ،فدار�س الم�ستوى ال�صوتي عندما
يحلل لفظة مثل (ا��ص�ط�ب��ار) يحملها على غير
ظاهرها� ،أي :ير ّدها �إلى �أ�صلها (ا�صتبار) .ودار�س
ُلن)
الم�ستوى ال�صرفي عندما يرى �أن كلمة (يق َ
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�أ�صلها (ي ْق ُول َْن) ،و�أن الواو حذفت منها بعد الإعالل
بنقل ال�ضم (ي ُق ْول َْن) اللتقاء ال�ساكنين �إنما ي�صرف
اللفظ عن ظاهره .وكذا الحال عند دار�س الم�ستوى
زيدا):
النحوي عندما يقول مثلاً في عبارة (�ضر ًبا ً
�إن (�ضر ًبا) من�صوب بفعله المتروك ،وال ّتقدير:
ا��ض��رب ��ض��ر ًب��ا .وال يختلف ال�ح��ال ف��ي الم�ستوى
ال��دالل��ي ،كما في تف�سير الخلود من قوله تعالى:
ﭽﭵ ﭶ ﭷﭼ [البقرة� ،]25/إذ يذهب
المعتزلة في تف�سير الخلود �إلى �أنه البقاء الدائم
الذي ال ينقطع � ًأبدا ،في حين يذهب غيرهم �إلى �أنه
البقاء الطويل ،انقطع �أو لم ينقطع ،و�أن كون نعيم
�سرمدي ال ينقطع
�أه��ل الجنة وع��ذاب �أه��ل النار
ّ
لي�س م�ستفا ًدا من لفظ الخلود ،بل من �آيات �أخر
من القر�آن في غير هذا المو�ضع ،وفي �أحاديث من
ال�سنة(.((5
د -مظاهر ال��ت���أوي��ل ف��ي م�ستويات
الدر�س اللغوي:

يح�سن بالبحث �أن يبين �أن�م��اط ال� ّت��أوي��ل في
اللغة من خالل عالقة بع�ضها ببع�ض ،فقد يكون
�صوت ًّيا �أو �صوت ًّيا �صرف ًّيا �أو �صوت ًّيا �صرف ًّيا نحو ًّيا� ،أو
نحو ًّيا دالل ًّيا ،فمن ال�صوتي تف�سير(م ّما) ،فالأ�صل:
+م��اُ ،ر َّدت النون �إل��ى �أ�صلها ،ومن ال�صوتي
ِم� ْ�ن َ
ال�صرفي تحليل ( َق ْالَ ) :فوزنها َف َع َل ،بفتح العين،
لأن الأ�صلَ :ق َولَ  ،تح ّركت الواو بالفتح فقلبت �ألفًا،
و�أم��ا ال�صوتي ال�صرفي النحوي فكما في تحليل
لفظة (لي�سج ُننَّه) :ف�أ�صل الكلمة( :لي�سجن ْو َن ْن َن
ـه) ،وفي �إعرابها نقول :فعل م�ضارع مرفوع وعالمة
رفعه ثبوت ال�ن��ون ف��ي �آخ��ره التي حذفت لتوالي
الأمثال(ت�صبح :لي�سجن ْو ْن َن ـه) وواو الجماعة التي
حذفت اللتقاء ال�ساكنين في محل رفع فاعل ،ونون
التوكيد الم�شددة ال محل لها من الإع��راب ،وهي:
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(ن َن)
َّ
(ن) الم�ش ّددة في �آخر الفعل التي �أ�صلها ْ
التقى متماثالن والأول �ساكن ف��أدغ��م الأول في
الثاني ،وه��و �إدغ��ام �صغير واج��ب ،والهاء مفعول
به .ففي هذه الإجراءات التحليلية النحوية تطرقنا
�إلى ق�ضايا �صرفية و�صوتية ،ال بل لم يكن بو�سعنا
�أن ن�صل �إل��ى الأح�ك��ام النحوية من غير الوقوف
عند الجوانب ال�صوتية ال�صرفية ال�سابق ذكرها.
وربما اقت�صر الت�أويل على التركيب فقط ،كما في
زيدا،
الت�أويل النحوي لـ(يا زيد) ،فالتقدير� :أدعو ً
ونابت الأداة عن الفعل ،وقد يم�س الت�أويل المعنى
والتركيب م ًعا ،كما في تحليل قوله تعالى :ﭽﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [الن�ساء .]176/ال يمكن قبول
المعنى بح�سب معطيات الظاهر ،لأن اهلل �سبحانه
ال يريدهم �أن ي�ضلوا ،مما جعلهم يذكرون �أن الت�أويل
في �ضوء معطيات ال�سياق القر�آني :بتقدير محذوف
�إم��ا (ال) النافية بعد «�أن» و�إم��ا اال�سم «كراهة»
قبلها� ،أي � :اَّأل ت�ضلوا� ،أو :كراهة �أن ت�ضلوا( .((5وقال
تعالى :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ [البقرة .]35،36/يتعدد
التحليل النحوي لل�ضمير «ها» في «عنها» ،بتعدد
المعاني المحتملة في �ضوء ال�سياق ،فالن�ص يحتمل
غير معنى ،وكل ر�أي يلج�أ �إلى �أدلة فيما يذهب �إليه
بتحديده المعنى ،فيرى �أبو حيان ال�ضمير «ها» في
«عنها» يعود على «ال�شجرة» ،لأنها �أق��رب مذكور،
والمعنى :فحملهما ال�شيطان على الز ّلة ب�سببها،
وتكون «عن» لل�سبب ،وقيل� :إن ال�ضمير يعود على
«الجنة» ،لأنها �أول مذكور ،وقيل :عائد على غير
المتح�صل من ال�سياق،
مذكور يفهم من المعنى
ّ
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وهو «الطاعة» ،بدليل قوله تعالى :ﭽﯠ ﯡ ﭼ،
لأن المعنى� :أطيعاني بعدم قربان هذه ال�شجرة،
المتح�صل من
فعاد ال�ضمير على معنى «الطاعة»
ّ
ال�سياق ،وقيل :يعود على الحالة التي كانوا عليها من
الرفاهية والتف ّكه ،بدليل قوله تعالى :ﭽ ﯛ ﯜ
ﯝﭼ التي مرت في الآية الكريمة ،وهناك �أقوال
�أخرى مرتبطة بمعطيات ال�سياق(.((6

تحقيق عبد الحليم الن ّّجار ،القاهرة ،الهيئة الم�صرية
العامة للكتاب1967 ،م�( ،أول) ،والجوهري� ،إ�سماعيل
بن ح ّماد :تاج ال ّلغة و�صحاح العرب ّية ،تحقيق �أحمد عبد
الغفور ّ
عطار ،القاهرة ،د.ت�( ،أول) ،وابن منظور� ،أبو
الف�ضل جمال الدين :ل�سان العرب ،دار �صادر ببيروت،
ط2004 ،3م�( ،أول).
 .5اب��ن فار�س� ،أب��و الح�سين �أحمد :معجم مقايي�س اللغة،
تحقيق عبد ال�سالم ه ��ارون ،مطبعة م�صطفى البابي
الحلبي ،ط1392 ،2ه� �ـ1972-م�( ،أول) ،ول�سان العرب
(�أول).
 .6الطبري ،محمد بن جرير :جامع البيان في ت��أوي��ل �آي
القر�آن المعروف بتف�سير الطبري ،تحقيق �أحمد محمد
�شاكر ،م�ؤ�س�سة الر�سالة بلبنان ،ط 1420 ،1هـ  2000 -م،
.478/12
 .7تف�سير الطبري .305/6
 .8ابن الأثير ،مجد الدين :النهاية في غريب الحديث والأثر،
تحقيق طاهر �أحمد ال �زّادي ومحمود مح ّمد الطناحي،
دار �إحياء الكتب العرب ّية ،عي�سى البابي الحلبي و�شركاه،
ط( ،81/1 ،1963 ،)1وللمزيد :الل�سان (�أول).
 .9ل�سان العرب (�أول).
 .10الم�صدر نف�سه (�أول).
 .11تاج اللغة و�صحاح العرب ّية (�أول) ،ول�سان العرب (�أول).
 .12النّهاية في غريب الحديث والأثر  ،81/1وللمزيد  :ل�سان
العرب (�أول).
 .13الأع�شى الكبير ،ميمون بن قي�س :ديوان الأع�شى الكبير،
�شرح وتعليق مح ّمد ح�سين ،مكتبة الآداب بالجماميز،
وال�سقاب :ول��د الناقة،
المطبعة النموذجية��� ،صِّ ،113
و�أ�صحبَ :ك ُبر ،و�صار له ابن ي�صحبه ،ويقال :انقا َد.
�	.14أبو عبيدة ،معمر بن ال ُم َثنّى التَّيمي :مجاز القر�آن ،عار�ضه
ب�أ�صوله وعلق عليه محمد ف�ؤاد �سزكين مكتبة الخانجي،
دار الفكر ،ط (1970 ،)2م86/1 ،ـ ،87وللمزيد :ل�سان
العرب (�أول).
�	.15أب��و زي��د ،ن�صر حامد :مفهوم الن�ص درا��س��ة في علوم
القر�آن ،المركز الثقافي العربي ،بيروت /الدار البي�ضاء،
ط1994 ،2م� ،ص .230
 .16ل�سان العرب (�أول).

الخال�صة:

مقـــاالت

وه�ك��ذا نلحظ ف��ي �ضوء م��ا تقدم �أن المعنى
اال�صطالحي للفظة (ت�أويل) حافظ على الدالالت
اللغوية الرئي�سة التي دارت حولها الكلمة في البيئة
العربية ،وهي ال ّرجوع وال��ر ّد ،والتغ ّير والتح ّول،
والتح ّكم وال�ت��د ّب��ر ،فاللفظ عندما ي�صرف عن
ظاهره يغ ّيره دار�سه ليرجعه �إلى �أ�صل في ذهنه
تو�صل �إل�ي��ه بف�ضل التحكم والتدبر للمعطيات
ّ
الن�صية �أو اللغوية التي يتناولها ،وال تخفى داللة
الغائية التي يبتغيها بالتحكم والتدبر في هذه
العملية التي يقوم بها .كما تبين �أن الت�أويل يحدث
في م�ستويات الدر�س اللغوي كافة ،فال يقت�صر
على الجانب الداللي �أو النحوي.

الحوا�شي
 .1اب��ن جني� ،أب��و الفتح عثمان  :الخ�صائ�ص ،دار الهدى
للطباعة والن�شر ،بيروت لبنان ،ط.33/2،1
 .2خليل ،ل�ؤي علي :العجائبية في النثر الحكائي الأندل�سي،
(مخطوط) ر�سالة دكتوراه جامعة دم�شق ،كلية الآداب
2001م� ،ص.20
�	.3إ�سماعيل ،عز الدين :جدلية الم�صطلح الأدب��ي ،مجلة
ع�لام��ات ،ال �ن��ادي الأدب� ��ي ،ج��دة1993 ،م ،م��ج ،2ج،8
�ص.113
 .4الأزه��ري� ،أب��و من�صور مح ّمد بن �أحمد  :تهذيب اللغة،
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 .17تهذيب اللغة (�أول) ،وتاج اللغة و�صحاح العرب ّية (�أول)،
ومقايي�س ال ّلغة (�أول).
 .18ل�سان العرب (�أول).
 .19انظر مث ًال :يو�سف،101 ،100، 45 ،44 ،37 ،36 ،21 :
والكهف.82 :
 .20النهاية في غريب الحديث والأثر .80/1
 .21عبد الغفّار ،ال�س ّيد �أحمد :ظاهرة ال ّت�أويل و�صلتها باللغة،
دار المعرفة الجامع ّية ،الإ�سكندرية د.ت� ،ص  ،28و�أبو
زيد ،ن�صر حامد  :فل�سفة ال ّت�أويل (درا�سة في ت�أويل القر�آن
عند محيي ال ّدين بن عربي) ،دار التنوير ،بيروت ط()1
1983م� ،ص.13
 .22الزّرك�شي ،بدر ال ّدين مح ّمد بن عبد اهلل  :البرهان في
علوم ال�ق��ر�آن ،تحقيق مح ّمد �أب��و الف�ضل �إبراهيم ،دار
المعرفة للطباعة والن�شر ،بيروت ،ط( ،)2د.ت،149/2 ،
وال�سيوطي ،جالل الدين :الإتقان في علوم القر�آن ،دار
المعرفة ،بيروت لبنان ،د.ت221/2 ،ـ ،222و زادة ،طا�ش
ال�سعادة وم�صباح ال�سيادة ،دائرة المعارف
كبرى :مفتاح ّ
ال ّثقاف ّية ،حيدر �آباد دكن ،الهند ط( )1د.ت.402/2،
 .23مجاز القر�آن .86/1
 .24ل�سان العرب (�أول).
 .25انظر مث ًال :ال �ف � ّراء� ،أب��و زك��ر ّي��ا يحيى بن زي��اد :معاني
القر�آن ،حقّق الجزء الأول والثاني �أحمد يو�سف نجاتي
ومحمد علي ال�ن�ج��ار ،دار الكتب الم�صرية ،القاهرة
1955م ،وحقق الجزء الثالث عبد الفتاح �شلبي وراجعه
علي النجدي نا�صف ،الهيئة الم�صرية العامة للكتاب،
1972م ،51/3 ،373 ،314، 29/2 ،ومجاز القر�آن ،13/1
86ـ ،216 ،87والأخف�ش� ،أب��و ح�سن �سعيد بن م�سعدة:
معاني ال�ق��ر�آن ،تحقيق فائز فار�س ،ال�صفاة ،الكويت،
ط(1981 )2م ،172/1 ،وابن قتيبة� ،أبو مح ّمد عبد اهلل
بن م�سلم :ت�أويل م�شكل القر�آن� ،شرح وتحقيق �أحمد �صقر،
دار �إحياء الكتب العرب ّية ،عي�سى البابي الحلبي و�شركاه،
مطبعة دار المعارف بم�صر 1968م��� ،ص ,12و المب ّرد،
�أب��و الع ّبا�س مح ّمد بن يزيد :المقت�ضب ،تحقيق مح ّمد
عبد الخالق ع�ضيمة ،عالم الكتب ،بيروت ،د.ت،119/1،
 ,381/3والطبري :تف�سير الطبري ،78 ،73 ،54 ،23/1
�...،168 ،125 ،122 ،93 ،89 ،82إلخ.
 .26الماتريدي ال�سمر قندي� ،أبو من�صور مح ّمد بن مح ّمد:
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وال�سيد
ال�سنة ،تحقيق �إبراهيم عو�ضين ّ
ت�أويالت �أه��ل ّ
عو�ضين ،الجمهورية العربية المتّحدة ،المجل�س الأعلى
وال�سنة ،القاهرة1971م،
لل�ش�ؤون الإ�سالم ّية ،لجنة القر�آن ّ
 ،24/1ول�ل�م��زي��د م��ن ّ
االط �ل�اع ع�ل��ى ك �ث��رة التّعريفات
اال�صطالحية ومناق�شتها انظر :ظاهرة ال ّت�أويل و�صلتها
بال ّلغة� ،ص 17ـ.65
 .27الإتقان في علوم القر�آن .221/2
 .28الم�صدر نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
 .29الم�صدر نف�سه .222/2
 .30الم�صدر نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
 .31الإتقان في علوم القر�آن .222-221/2
 .32الم�صدر نف�سه  ،222/2و يحدد �صاحب التعريف هنا
ال�شخ�ص الم�سموح له ب�إجراء الت�أويل.
 .33تاج العرو�س (�أول).
 .34ابن حزم الظاهري� ،أبو محمد علي :الإحكام في �أ�صول
الأحكام ،ط،1القاهرة1345 ،هـ.42/1 ،
 .35الغزالي� ،أبو حامد :الم�ست�صفى من علم الأ�صول ط،1
القاهرة 1324هـ.22/2 ،
 .36ظاهرة الت�أويل و�صلتها باللغة� ،ص.17
 .37الإتقان في علوم القر�آن .222/2
 .38الرازي ،فخر الدين� :أ�سا�س التقدي�س في علم الكالم ،ط1
القاهرة1328 ،هـ� ،ص.222
 .39تاج العرو�س (�أول).
 .40البرهان في علوم القر�آن ��� / 2ص ،167 -166و�صاحب
التعريف هنا يحدد ال�شخ�ص الم�سموح له ب�إجراء الت�أويل.
 .41الم�صدر نف�سه .155 /2
 .42ظاهرة الت�أويل و�صلتها باللغة� ،ص.18
 .43ابن حزم الظاهري :الإحكام في �أ�صول القر�آن .261/1
 .44ابن تيمية :الإكليل في المت�شابه والت�أويل ،ط ،1القاهرة
1947م� ،ص.22
 .45ال�ج�ط�لاوي ،ال �ه��ادي :ق�ضايا اللغة ف��ي كتب التف�سير،
المنهج الت�أويل الإعجاز ،دار محمد علي الحامي كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية� ،سو�سة �صفاق�س بتون�س ،ط،1
1998م� ،ص.223
 .46ظاهرة ال ّت�أويل و�صلتها بال ّلغة� ،ص .20
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الجامعة الليب ّية ،كلية التربية طرابل�س 1973م� ،ص،262
وح�سان ،ت ّمام:
وظاهرة ال ّت�أويل و�صلتها بال ّلغة �ص ّ ،56
الأ�صول (درا�سة �أب�ستمولوج ّية للفكر ال ّلغوي عند العرب)،
الهيئة الم�صر ّية ال�ع��ام��ة للكتاب 1982م��� ،ص ،148
155ـ ،160 ،156وال ّت�أويل النحوي في القر�آن الكريم �ص
.17
 .57الجا�سم ،محمود ح�سن  :مفهوم الت�أويل النحوي ،مجلة
ج��ذور ،ع( ،)6النادي الأدب��ي الثقافي بجدة 1422 ،هـ،
�ص.455-450
�	.58أبو ح ّيان النحوي� ،أثير الدين مح ّمد بن يو�سف :تف�سير
البحر المحيط .درا� �س��ة وتحقيق وتعليق ع��ادل �أحمد
عبد الموجود وعلي محمد معو�ض و�آخ��ري��ن ،دار الكتب
العلمية بيروت ،ط (1413 )1هـ = 1993م 1416 -هـ =
1995م.259-258/1،
 .59البحر المحيط.424/3
 .60البحر المحيط. 314/1

مقـــاالت

 .47الجطالوي ،الهادي :ق�ضايا اللغة في كتب التف�سير ،المنهج
الت�أويل الإعجاز� ،ص.26
 .48ح��رب ،علي :الن�ص والحقيقة الممنوع والممتنع (نقد
الذات المف ّكرة) ،المركز الثقافي العربي ،الدار البي�ضاء
وبيروت ،ط1995 ،1م� ،ص.53
 .49الجطالوي ،الهادي :ق�ضايا اللغة في كتب التف�سير ،المنهج
الت�أويل الإعجاز.27 ،
 .50انظر مث ًال :فل�سفة ال ّت�أويل��� ،ص ،15-13و�أبو زيد ،ن�صر
حامد� :إ�شكاليات القراءة و�آليات الت�أويل ،المركز الثقافي
ال�ع��رب��ي ،ط(1994 ،)3م���� ،ص ،192وم�ف�ه��وم الن�ص،
���ص ،230وحنفي ،ح�سن :ق��راءة الن�ص مجلة �أل��ف ،ع،8
���ص ،9وظ��اه��رة ال�ت��أوي��ل و�صلتها باللغة��� ،ص ،65-48
وانظر في كيفية ا�ستعمال الم�صطلح ،نا�صف ،م�صطفى:
نظرية ال �ت ��أوي��ل ،ال �ن��ادي الأدب ��ي الثقافي ب�ج��دة ،ط،1
1420هـ200/.م.
� .51سبق �إلى هذه الإ�شارة عبد الفتاح الحموز في كتابه ال ّت�أويل
النّحوي ،انظر :الحموز ،عبد الفتاح :ال ّت�أويل النّحوي في
القر�آن الكريم ،مكتبة ال ّر�شد ،ال ّريا�ض ط(1984 )1م،
17/1ـ ،18وعلى الرغم من � ّأن الكتاب يخلو من لفظة
(ت�أويل) ذهب الباحث ن�صر حامد �أبو زيد �إلى «�أن �سيبويه
ك��ان يكثر من ا�ستخدام لفظة (ت ��أوي��ل) �إزاء العبارات
الّتي يحتاج تحليلها �إل��ى بع�ض العمق» ،انظر� :أب��و زيد،
ن�صر حامد :ال ّت�أويل النحوي في كتاب �سيبويه ،مجلة �ألف
(مجلة البالغة المقارنة) العدد (1988 )8م ،ت�صدر عن
الجامعة الأمريكية بالقاهرة ،مطبعة �إليا�س الع�صرية� ،ص
 ،89و�إ�شكاليات القراءة و�آليات ال ّت�أويل �ص .192
 .52انظر مث ًال :الف ّراء  :معاني القر�آن ،373، 314، 29/2
وم �ج��از ال �ق��ر�آن 86 ،13/1ـ ،87والمقت�ضب ،119/1
.381/3
 .53ال ّت�أويل النّحوي في القر�آن الكريم .17/1
 .54الم�صدر نف�سه 17/1ـ ،20وعيد ،مح ّمد� :أ�صول النّحو
العربي في نظر النّحاة ور�أي ابن م�ضاء ب�ضوء علم اللغة
الحديث ،عالم الكتب ،القاهرة1982 ،م� ،ص .185
ال�سيوطي ،جالل ال ّدين :االقتراح في علم �أ�صول النّحو،
ّ .55
ال�سعادة،
تحقيق وتعليق �أح�م��د مح ّمد قا�سم ،مطبعة ّ
القاهرة ط(1976 )1م� ،ص .75
�	.56أب��و المكارم ،علي� :أ�صول التفكير النّحوي ،من�شورات

الم�صادر والمراجع
-

-

-

-
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ابن الأثير ،مجد الدين ابن الأثير  :النهاية في غريب
الحديث والأث ��ر ،تحقيق طاهر �أحمد ال� �زّادي ،محمود
مح ّمد الطناحي ،دار �إحياء الكتب العرب ّية ،عي�سى البابي
الحلبي و�شركاه .ط(.1963 )1
ابن تيمية� ،أحمد بن عبد الحليم :الإكليل في المت�شابه
والت�أويل ،ط ،1القاهرة 1947م.
ابن جنّي� ،أبو الفتح عثمان :الخ�صائ�ص ،تحقيق محمد
علي النجار ،دار الهدى للطباعة والن�شر ،بيروت لبنان،
ط.2
ابن حزم الظاهري� ،أبو محمد علي :الإحكام في �أ�صول
الأحكام ،ط،1القاهرة1345 ،هـ.
اب��ن فار�س� ،أب��و الح�سين �أحمد :معجم مقايي�س اللغة،
تحقيق عبد ال�سالم هارون ،م�صطفى البابي الحلبي ،ط،2
1392هـ1972-م.
ابن قتيبة� ،أبو مح ّمد عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة  :ت�أويل
م�شكل ال �ق��ر�آن� ،شرح وتحقيق �أحمد �صقر ،دار �إحياء
الكتب العرب ّية ،عي�سى البابي الحلبي و�شركاه ،مطبعة دار
المعارف بم�صر 1968م.
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 ابن منظور� ،أبو الف�ضل جمال الدين :ل�سان العرب ،دار�صادر ببيروت ط2004 ،3م.
	�أبو ح ّيان النحوي� ،أثير الدين مح ّمد بن يو�سف :تف�سيرالبحر المحيط ،درا��س��ة وتحقيق وتعليق ع��ادل �أحمد
عبد الموجود وعلي محمد معو�ض و�آخرين ،دار الكتب
العلمية بيروت ،ط (1413 )1هـ = 1993م 1416 -هـ =
1995م.
	�أبو زيد ،ن�صر حامد� :إ�شكاليات القراءة و�آليات الت�أويل،المركز الثقافي العربي ،ط(1994 ،)3م .
	�أبو زيد ،ن�صر حامد :الت�أويل النحوي في كتاب �سيبويه،مجلة �ألف (مجلة البالغة المقارنة) العدد (1988 )8م،
ت�صدر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة ،مطبعة �إليا�س
الع�صرية.
	�أبو زيد ،ن�صر حامد :فل�سفة ال ّت�أويل (درا�سة في ت�أويلالقر�آن عند محيي ال ّدين بن عربي) ،دار التنوير ،بيروت
ط(1983 )1م.
	�أب��و زي��د ،ن�صر حامد :مفهوم الن�ص درا��س��ة في علومالقر�آن ،المركز الثقافي العربي ،بيروت /الدار البي�ضاء،
ط1994 ،2م.
	�أبو عبيدة ،معمر بن ال ُم َثنّى التَّيمي :مجاز القر�آن ،عار�ضهب�أ�صوله وعلق عليه محمد ف�ؤاد �سزكين مكتبة الخانجي،
دار الفكر ،ط (1970 ،)2م.
	�أبو المكارم ،علي �أبو المكارم� :أ�صول التفكير النّحوي،من�شورات الجامعة الليب ّية ،كلية التربية طرابل�س 1973م.
 الأخف�ش� ،أب��و ح�سن �سعيد بن م�سعدة :معاني القر�آن،تحقيق فائز فار�س ،ال�صفاة ،الكويت ،ط(1981 )2م.
 الأزه��ري� ،أب��و من�صور مح ّمد بن �أحمد  :تهذيب اللغة،تحقيق عبد الحليم الن ّّجار ،القاهرة ،الهيئة الم�صرية
العامة للكتاب 1967م.
	�إ�سماعيل ،عز الدين :جدلية الم�صطلح الأدب��ي ،مجلةعالمات ،النادي الأدب��ي ،جدة1993 ،م ،مج ،2ج� .8أبو
المكارم ،علي :تاريخ النحو العربي حتى �أواخ��ر القرن
ال�ث��ان��ي ال �ه �ج��ري ،ال �ق��اه��رة ال�ح��دي�ث��ة ل�ل�ط�ب��اع��ة ،ط،1
1391هـ1971/م.
 الأع�شى ،ميمون بن قي�س الأع�شى الكبير  :ديوان الأع�شىال�ك�ب�ي��ر�� ،ش��رح وتعليق م�ح� ّم��د ح�سين ،مكتبة الآداب
بالجماميز ،المطبعة النموذجية.
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-

-

-

-

-

-

-

-

الجا�سم ،محمود ح�سن :مفهوم الت�أويل النحوي ،مجلة
جذور ،ع( ،)6النادي الأدبي الثقافي بجدة 1422 ،هـ.
ال�ج�ط�لاوي ،ال �ه��ادي :ق�ضايا اللغة ف��ي كتب التف�سير،
المنهج الت�أويل الإعجاز ،دار محمد علي الحامي كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية �سو�سة �صفاق�س تون�س ،ط،1
1998م.
ال�ج��وه��ري� ،إ�سماعيل ب��ن ح� ّم��اد الجوهري  :ت��اج ال ّلغة
و�صحاح العرب ّية ،تحقيق �أحمد عبد الغفور ّ
عطار ،القاهرة
د.ت.
ح��رب ،علي :الن�ص والحقيقة الممنوع والممتنع (نقد
الذات المف ّكرة) ،المركز الثقافي العربي ،الدار البي�ضاء
وبيروت ،ط1995 ،1م.
ح�سان ،تمام الأ�صول« ،درا�سة �أب�ستيمولوجية للفكر اللغوي
ّ
عند العرب» ،الهيئة الم�صرية العامة للكتاب1982 ،م.
الحموز ،عبد الفتاح �أحمد الحموز:ال ّت�أويل النّحوي في
القر�آن الكريم ،مكتبة ال ّر�شد ،ال ّريا�ض ط(1984 )1م.
حنفي ،ح�سن  :قراءة الن�ص ،مجلة �ألف (مجلة البالغة
ال�م�ق��ارن��ة) ال�ع��دد (1988 )8م ،ت�صدر ع��ن الجامعة
الأمريكية بالقاهرة ،مطبعة �إليا�س الع�صرية .
خليل ،ل�ؤي علي :العجائبية في النثر الحكائي الأندل�س،
(مخطوط) ر�سالة دكتوراه جامعة دم�شق ،كلية الآداب،
2001م.
الرازي ،فخر الدين� :أ�سا�س التقدي�س في علم الكالم ،ط1
القاهرة1328 ،هـ.
ال�سعادة وم�صباح ال�سيادة،
زادة ،طا�ش كبري زادة :مفتاح ّ
دائ��رة المعارف ال ّثقاف ّية ،حيدر �آبادوكن ،الهند ط()1
د.ت.
الزّرك�شي ،ب��در ال� ّدي��ن مح ّمد ب��ن عبد اهلل الزّرك�شي:
البرهان ف��ي علوم ال �ق��ر�آن .تحقيق مح ّمد �أب��و الف�ضل
�إبراهيم ،دار المعرفة للطباعة والن�شر ،بيروت ط()2
د.ت.
ال�سيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن :االقتراح في علم
�أ�صول النحو ،تحقيق �أحمد �سليم الحم�صي ومحمد �أحمد
قا�سم ،جرو�س بر�س ،ط(1988 )1م.
ال�سيوطي ،جالل الدين :الإتقان في علوم ال�ق��ر�آن ،دار
المعرفة ،بيروت لبنان ،د.ت.

الت�أويل في
العربية
بين القديم
والحديث

-

-

-

الطبري ،محمد بن جرير :جامع البيان في ت�أويل �آي
القر�آن المعروف بتف�سير الطبري ،تحقيق �أحمد محمد
�شاكر ،م�ؤ�س�سة الر�سالة بلبنان ،ط 1420 ،1هـ 2000 -م.
عبد الغفّار ،ال�س ّيد �أحمد عبد الغفّار :ظاهرة ال ّت�أويل
و�صلتها باللغة ،دار المعرفة الجامع ّية ،الإ�سكندرية د.ت.
عيد ،مح ّمد عيد �:أ�صول النّحو العربي في نظر النّحاة
ور�أي ابن م�ضاء ب�ضوء علم اللغة الحديث ،عالم الكتب،
القاهرة1982 ،م.
الغزالي� ،أبو حامد :الم�ست�صفى من علم الأ�صول ط،1
المطبعة الأميرية بالقاهرة1324 ،هـ
الف ّراء� ،أب��و زكر ّيا يحيى بن زي��اد :معاني القر�آن .حقّق
الجزء الأول والثاني �أحمد يو�سف نجاتي ومحمد علي

النجار ،دار الكتب الم�صرية القاهرة 1955م ،وحقق
الجزء الثالث عبد الفتاح �شلبي وراجعه علي النجدي
نا�صف ،الهيئة الم�صرية العامة للكتاب 1972م.
 الماتريدي� ،أب��و من�صور مح ّمد ب��ن مح ّمد الماتريديال�سنة ،تحقيق �إبراهيم
ال�سمرقندي  :ت ��أوي�لات �أه��ل ّ
ّ
وال�سيد عو�ضين ،الجمهورية العربية المتّحدة،
عو�ضين ّ
وال�سنة،
المجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالم ّية ،لجنة القر�آن ّ
القاهرة 1971م.
 المب ّرد� ،أبو الع ّبا�س مح ّمد بن يزيد :المقت�ضب ،تحقيقمح ّمد عبد الخالق ع�ضيمة ،عالم الكتب ،بيروت .د.ت.
 نا�صف ،م�صطفى :نظرية الت�أويل ،النادي الأدبي الثقافيبجدة ،ط1420 ،1هـ2000/.م.
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كنا�شة محمد الطالب و�أهميتها
للتاريخ الثقافي المغربي
الدكتور حماه اهلل ولد ميابي

نواك�شوط  -موريتانيا

ال تزال الكنا�شات المغربية �أر�ضاً بكراً لم تط�أها �أقدام الباحثين كثيراً ،رغم �أنها تمثل كنوزاً
معرفية مه ّمة ،وظلت ترقد على رفوف المكتبات طوال ال�سنين ,وتكتنز �آداب ع�صور و�أجيال لفَّها
الن�سيان ،وتعد كنا�شة محمد الطالب بن حمدون بن الحاج (1273هـ) من �أهم هذه الكنا�شات ،لما
ت�ضمنته من �آداب ع�صرها التي لم ت�سعفنا بها م�صادر �أخرى معروفة.
�أوال الم�ؤلف:

�أ  -ن�ش�أته وحياته:

�شهدت فا�س عا�صمة الغرب الإ�سالمي �إب��ان
القرن  13هـ 19م �أحداث ًا داخلي ًة �أليم ًة ,و�أطماع ًا
ا�ستعماري ًة باتت و�شيكة .و�شكلت ه��ذه الأح��داث
ج��رح� ًا عميق ًا انعك�ست �آث ��اره جلية على العطاء
المعرفي والثقافي ,و�أظلمت �سما�ؤه بعد �أن ظلت
�سنين طويلة متلألئة بم�صابيح العلوم والمعارف.

ولد �أبو عبد اهلل محمد الطالب بفا�س غير �أننا
ال نملك معلومات تحدد �سنة ميالده ,لكن الأ�ستاذ
جعفر ابن الحاج ال�سلمي يفتر�ض �أنه ولد بين �سنة:
(1222-1217ه� �ـ= 1807-1803م) ا�ستناد ًا �إلى
()1
مجموعة من الأدلة الوجيهة

غ�ي��ر �أن �ه��ا ل��م ت �ع��دم �إن �ج��اب رج� ��االت �أف ��ذاذ
ا�ستطاعوا �أن يحركوا ال��رك��ود ,وي�ب��ددوا الظالم
الذي لف محيطهم ,لعل من �أهمهم �أبا عبد محمد
الطالب بن حمدون بن الحاج ال�سلمي المردا�سي
الفا�سي.
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وقد ن�ش�أ في �أح�ضان بيت عريق توارثت رجاالته
العلم وال�سيادة طوي ًال ,الأم��ر ال��ذي جعل الرجل
ي�ست�شعر �ضخامة الإرث الثقيل الذي ينتظره ،ف�شمر
عن �ساعد الجد وهو ال يزال يافعا ،و�أمدته مواهبه
الذاتية بما يكفل لـه الو�صول �إلى ما ي�صبو �إليه،
وهكذا تولى الخطابة بفا�س ثم الق�ضاء بمراك�ش

كنا�شة محمد
الطالب
و�أهميتها
للتاريخ
الثقافي
المغربي

ابن ال�سلطان موالي �سليمان( :ت1326:هـ) والعبا�س
ابن ال�سلطان عبد الرحمان (1296هـ)والعربي بن
�إدري�س العلمي(:ت1320:هـ)وغيرهم(.)4

زهاء ع�شرة �أعوام ،ثم بفا�س حتى وفاته 1273:هـ.
ب  -درا�سته وتدري�سه:

ال تختلف المتون التي در�سها محمد الطالب
عن تلك المدر�سة في ع�صره ،حيث در�س �صحيحي
البخاري وم�سلم ,وال�شفاء للقا�ضي .عيا�ض ,وموط�أ
الإمام مالك ،و�شمائل الترمدي ،و�ألفية ابن مالك،
ومخت�صر خليل ،ومخت�صر التفتازاني ،وخريدة
والده حمدون في المنطق ,والأجرومية ,والمر�شد
المعين البن عا�شر( )2وقد اختطف الموت منه �أباه
قبل �أن يتعلم عليه,غير �أنه وجد في �شقيقه محمد
ال �م �ح��دث 1274(:ه��ـ) خير خلف ل��ه ,ف��أخ��ذ عنه
�أغلب علومه.

جـ  :م�ؤلفاته:

ك��ان محمد ب��ن الطالب �سيال ال �م��داد غزير
الت�أليف �شملت ت�آليفه الفقه ،وال�صرف ،والتاريخ،
والأن�ساب والعرو�ض ،والأدب ،من ت�آليفه:
 -1حا�شيته على �شرح ميارة على المر�شد المعين
في الفقه ،طبع عدة مرات.
 -2حا�شية على �شرح بحرق لالمية الأفعال ،وقد
طبع عدة مرات.
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 -3ريا�ض الورد فيما انتمى �إليه هذا الجوهر الفرد,
في ترجمة �أبيه �أبي الفي�ض حمدون بن الحاج,
وقد حققه الأ�ستاذ جعفر بن الحاج ال�سلمي,
و ُن ِ�ش َر جز�ؤه الأول في دم�شق �سنة 1993م وجز�ؤه
الثاني في تطوان �سنة  1999م.

ثم �أخذ عن �أغلب علماء فا�س �أمثال :بدر الدين
ال�شاذلي الحموي الفا�سي (ت 1266 :هـ) ,و�أحمد بن
عبد الملك العلوي ( ت1241:هـ) ,وعبد القادر بن
�أحمد الكوهن( :ت1253 :هـ) ,والقا�ضي �أبي الفتح
محمد التهامي الحمادي المكنا�سي( :ت1249 :هـ),
ومحمد الزرهوني الفا�سي( :ت1233:هـ) ,ومحمد
ال �ي��ازغ��ي( :ت1238 :ه� ��ـ) وم�ح�م��د اب��ن العربي
ق�صارة الحميري( :ت1257 :ه��ـ) ,وغيرهم كما
�أخذ الطريقة الدرقاوية عن ال�شيخ محمد الحراق:
()3
(ت1261:هـ).

 -4التعريف بالتاودي بن �سودة ,وقد حققه
ون�شره الأ�ستاذ جعفر بن الحاج ال�سلمي في
دم�شق1991م.
 -5نظم الدرر واللآل في �شرفاء عقبة بن �صوال,
وقد ن�شره الأ�ستاذان حمزة بن الطيب ,وعلى بن
المنت�صر الكتانيين بالرباط �سنة  2000م.

وقد �أخذ عن محمد الطالب �أغلب علماء فا�س
القادمين عليها لأخذ العلم� ،أمثال :القا�ضي �أحمد
ابن الطالب بن �سودة الفا�سي (ت1321هـ) ،وابن
�أخيه �أحمد بن محمد المحدث  ،و�شقيقه المهدي بن
محمد المحدث( ت1290 :هـ) ،ومحمد بن المديني
كنون الفا�سي1202( :هـ) ،ومحمد بن �أحمد بناني
النفري الفا�سي1370( :هـ) ومحمد بن عبد العزيز

 -6الأزهار الطيبة الن�شر ،فيما يتعلق ببع�ض العلوم
من المبادئ الع�شر ,ن�شر بطبعة حجرية بفا�س
�سنة  1317هـ ،ويقوم الآن بتحقيقه الأ�ستاذ
جعفـر ابن الحاج ال�سلمي.
� -7شرح �أحياء الميت ،بف�ضائل �آل البيت ،لل�سيوطي,
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ال زال مخطوطا.

()5

� -8شرح مق�صورة والده حمدون في العرو�ض
()6
مخطوط.
 -9كنا�شة كبيرة بالخزانة العامة بالرباط م�سجلة
برقم 62 :ك.
 -10كنا�شة بالخزانة الملكية مقيدة برقم ,12324:
وهي التي نحن ب�صدد تحقيقها الآن.
وعلى العموم فمحمد الطالب كان يتمتع ب�صفات
خلقية فا�ضلة مثل الزهد ال�شديد وال��ورع البالغ,
ومواهب علمية تمثلت في التعلق بالعلم ,وغ��زارة
الت�أليف ,والولع الزائد بالأدب ,لي�س فقط من خالل
تدوينه ,و�إنما �أي�ضا من حيث �إنتاجه .كما يتمتع
بح�س تاريخي تجلى في كافة ت�آليفه ,هذه ال�صفات
وغيرها جعلت منه �أحد �ألمع �أعالم فا�س والمغرب
كلها �إب��ان حياته ,وجعلته محط اهتمام الباحثين
والدار�سين قديم ًا وحديث ًا ,لعل ذلك تترجمه غزارة
الم�صادر التي تحدثت عنه(.)7
ثانيا -الكنا�شة:

تقيد فيها الفوائد وال�شوارد لل�ضبط»(.)8
ه�ك��ذا عرفها ال��زب�ي��دي ،وه��و تعريف ال يبعد
عنه في جوهره تعريف محمد المنوني� ،إذ يعرفها
ب�أنها هي « :المجموعات التي ي�سجل فيها المعتنون
مختارات مما يقر�ؤون �أو ي�سمعون ،و�أحيانا ي�ضيفون
لذلك �إنتاجاتهم وم�شاهداتهم وما جرى مجرى
ذلك(.»)9
وتقييد الفوائد وال���ش��وارد قديم ق��دم الكتابة
نف�سها ،غ�ي��ر �أن االع �ت �ن��اء ب�ه��ذه ال�م�ق�ي��دات في
الم�شرق والمغرب ،وت�سميتها هناك بالتذكرات،
وهنا بالكنا�شات لم يعرف �إال في ع�صور مت�أخرة.
و�إذا ك��ان��ت «ت��ذك��رة اب��ن مكتوم» وت��ذك��رة بن
حمدون من �أقدم التذكرات في الم�شرق ،ف�إن �أقدم
الكنا�شات المغربية غير معروفة على وجه ال�ضبط،
و�إن كانت الكلمة التي هي مغربية �صرفة دخلت
التداول الثقافي في القرن 8:هـ و�أول كنا�شة مذكورة
هي كنا�شة الجادري الفا�سي المتوفي818:هـ ،ح�سب
ر�أي المنوني(.)10
ومنها يكون الع�صر الوطا�سي هو الع�صر الذي
اكتنف �شيوع هذا اللون من المقيدات وانت�شاره،
لكنه عرف تزايد ًا ملحوظ ًا �إ َّب َان الع�صر ال�سعدي،
الذي ُعرِ َف علما�ؤه بحب التقييد والتكني�ش� ،أمثال:
محمد الق�صار القي�سي (1072هـ) ،وتالمذته� :أبي
زيد الفا�سي وعلي بن القا�سم ،ومحمد العربي...
وغيرهم(.)11

ال��ك��ن��ا���ش��ة ه���ي« :الأ���ص��ول ال�ت��ي تت�شعب منها
الفروع ...ومنها الكنا�شات :الأوراق تجعل كالدفتر
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ثم بلغت الكنا�شات �أوجها في الع�صر العلوي
الذي يعد ع�صر الكنا�شات الذهبي ،يتجلى ذلك من
الثبت الذي ختم به المنوني مقاله عن الكنا�شات
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حيث �أح�صى  67كنا�شة بالخزانات المغربية �أغلبها
()12
ينتمي للع�صر العلوي.

ي�ستفاد بو�سائط �أخرى ،مثل مقارنة الخط،
�أو �إفادات �أخرى� ،أو ا�ستنباط ذلك من ثنايا
الكنا�شة نف�سها.

ويعتبر الأ�ستاذ محمد المنوني �أن �أقدم كنا�شة
موجودة هي كنا�شة الزجالي المتوفى �سنة 1070هـ،
و�آخ��ره��ا كنا�شتا محمد بن عبد القادر الرباطي
المتوفى �سنة 1371هـ.

 .4تعدد جامعيها ،فكثير من الكنا�شات تداولتها
�أيدي كثيرة ،وتناوبها مقيدون متعددون ،ويغدو
الأمر غير بعيد �إذا الحظنا �أن كنا�شات كثيرة
انتقلت  -ل�سبب �أو لآخر -من حوزة �أحد لغيره،
فيوا�صل الأخير الت�سجيل بها من حيث انتهى
الأول ,فتخ�ضع الكنا�شة لذوق وميول جديدين،
فتزداد مو�ضوعاتها المتباينة �أ�ص ًال تباين ًا �أكثر.

مقـــاالت

ومهما يكن م��ن �أم��ر ف ��إن الكنا�شات �أ�سلوب
للتقييد ال يخ�ضع لنظام محدد مثل الكتب ،و �إنما هو
جمع وت�سجيل لكل ما يراه المقيد جدير بالت�سجيل
والحفظ ،وم��ن هنا ج��اءت مو�ضوعات الكنا�شات
م�ت�ع��ددة ،و�إن ك��ان يغلب عليها تخ�ص�ص وذوق
�صاحبها ،ويطغى عليها ميوله المعرفي لكنها تظل
دائما ذات مو�ضوعات م�شتتة ومتنائية ،دون منهج
�أو نظام �أو ترتيب ،وال يجمع بين مو�ضوعاتها �سوى
الغالف في �أحيان كثيرة.ولعل هذه �إحدى ال�سمات
البارزة للكنا�شات ،والتي يمكن �أن نجملها في:

كما يمكن �أن يكون هذا التعدد ناتج عن طلب
�صاحبها من غيره �أن يقيد له بع�ض المعلومات .
 .5ندرة ن�سخ الكنا�شات ،فجل الكنا�شات بخطوط
�أ�صحابها ،وال توجد منها ن�سخ �أخرى با�ستثناء
بع�ض الكنا�شات ذات الأهمية الخا�صة.
 .6غلبة الخط المدمج ال�سريع على الكنا�شات،
ومن هنا كثير ًا ما تكون الكنا�شات كثيرة
الت�صحيف ،و�صعبة القراءة ،لأنها ت�سويد
�أولي لم يول عناية كافية .هذه الخ�صو�صيات
ت�ستوجب التعامل بحيطة وحذر �شديدين مع
معلومات الكنا�شات ،و�إخ�ضاعها دائما للم�ساءلة
والتدقيق والتحمي�ص.

تعدد المو�ضوعات ،ففي ورقة واحدة تجد علم
الفلك ،والرقيا ،والطب ،والفقه ،وال�شعر...
 .1عدم الترتيب والنظام ،فلي�ست للكنا�شة �أبواب
�أوفهار�س ،ولهذه ال�سمة �صلة وثيقة ب�سابقتها،
ولعلهما يعودان �إلى �أن المالحظات تقيد ح�سب
ورودها الزمني ،الح�سب اعتبارات �أخرى.
 .2الخلو من عنوان ،ف�صاحب الكنا�شة ال يعطيها
عنوان ًا محدد ًا في الغالب ،غير �أنه قد ي�سميها
كنا�شة في ثنايا كالمه� ،أو ت�سمى في الأو�ساط
العلمية بت�سمية معينة ،كالكنا�شة� ،أو المجموع �أو
غير ذلك.

وهنا �أود الإ�شارة �إلى �أن هذه الكنا�شات ال غنى
عنها في كتابة التاريخ وتدوين التراث ،خ�صو�صا
في بيئة تتهم بعدم العناية الكافية بالتاريخ كالبيئة
المغاربية.
وت�أتي هذه الأهمية مما ت�ضمنته الكنا�شات من
معلومات نادرة عن �أحداث عا�شها �صاحبها� ،أو من

 .3عدم ت�سمية جامعها في كثير من الأحيان ،و�إنما
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تراجم لأعالم مغمورة� ،أو ا�ست�شهادات من م�ؤلفات
مفقودة ،والحتوائها لم�ؤلفات ن��ادرة ل�صاحبها �أو
لغيره من �سابقيه �أو معا�صريه.

الكنا�شة ال��ذي تحدثنا عنه �سابقا في ع��دم ذكر
الم�ؤلف ،غير �أن هناك �أدلة �أخرى ،قد تكون كافية
للجزم ب�صحة هذه الن�سبة ،ومن بينها:

ه��ذا بالإ�ضافة �إل��ى كونها في الغالب تت�ضمن
معلومات ال تتوفر في الكتب المن�شورة لأ�سباب
�سيا�سية �أو غير �سيا�سية ،حيث �أن �سرية الكنا�شة
وم �ح��دودي��ة ت��داول �ه��ا تتيح ل�صاحبها �إي��داع �ه��ا
مالحظات ال يمكن ن�شرها؛ لأن الكنا�شة في الأ�صل
لي�ست �سوى اختيارات ومالحظات �شخ�صية لم
يردها �صاحبها �إال لنف�سه ،غير �أنه قد ي�أتي بعده من
يجد �أنها جديرة باالهتمام ،كما ح�صل لمقيدات
محمد بن قا�سم الق�صار القي�سي ( 1012هـ) التي
()13
بيعت بعد موته بوزنها ذهبا.

�	.1أن الكنا�شة نف�سها تفيد ب�أن جزء ًا منها لأحد
�أبناء حمدون بن الحاج.

ومن هنا يمكن القول �إن الكنا�شة هي ما نطلق
عليه في لغتنا اليوم م�صطلح المذكرات ،والتي هي
في الأ�سا�س و�سيلة من و�سائل التعلم واال�ستذكار،
لهذا تعددت �أ�سما�ؤها من جهة حيث نجد الدفتر،
وال�ت��ذك��رات ،والمقيدات والمجموع ،كما تعددت
�أن��واع �ه��ا �أي���ض��ا حيث نجد كنا�شات ع��ام��ة وهي
الدواوين المالية والق�ضائية والإداري��ة ،وكنا�شات
علمية هي التي كنا ب�صدد الحديث عنها.
وق��د تمثلت كنا�شة محمد ال�ط��ال��ب ج��ل تلك
ال�سمات ال�سابقة في مختلف تجلياتها.
�أ  -الن�سبة والعنوان:

لعله مما يجب البدء به هنا البحث في �صحة
ن�سبة الكنا�شة �إل��ى جامعها ،لما لهذا الأم��ر من
()14
�أهمية في علم التحقيق.
ول��م تخرج كنا�شة محمد الطالب على عرف
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�	.2أن الخط بعد مقارنته �أثبت �أن ابن حمدون هذا
هو محمد الطالب.
�	.3أنها من�سوبة �إليه على �صفحتها الأولى ،وفي
فهار�س الخزانة الح�سنية ،وفي مقال المنوني
«الكنا�شات المغربية».
�	.4أن مترجمي محمد الطالب قد ن�سبوها له.
�	.5أن كثير ًا من ن�صو�ص الكنا�شة وردت في م�ؤلفات
�أخرى للم�ؤلف ،الأمر الذي يعنى �أنها كانت
بحوزته.
هذه الأمور مجتمعة تفيد �إفادة قد تكون قاطعة
�صحة ن�سبة هذه الكنا�شة لمحمد الطالب.
�أما العنوان فيمكن الإبقاء على« :الكنا�شة» بناء
على مجموعة من االعتبارات ،نعد �أنها ال تخلو من
وجاهة مثل:
•	�أنه هو العنوان الذي عنونها به جامعها �ضمنيا،
فبرغم �أنه لم ي�ضع لها ا�سم ًا كما هو ال�ش�أن
في الكنا�شات -ف�إنه يرد في ثناياها« :هذه
الكنا�شة».
•	�أنه هو اال�سم الذي �سماها به �أحدهم على
�صفحتها الأولى.
• و�أنه هو اال�سم الذي اختاره المفهر�سون لها ،كما
اختاره مترجمو الم�ؤلف.
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• و�أن الكنا�شة تمثلت كافة عنا�صر و�سمات
الكنا�شات ،بحيث ال يمكن ت�سميتها بغير هذا
اال�سم.
ب  -مو�ضوع الكنا�شة:

يبدو لمت�صفح الكنا�شة منذ الوهلة الأول��ى �أن
�صاحبها كان يريدها �أن تكون كتاب ًا لما تت�سم به
من ت�ساوي �أوراقها كيف ًا وحجم ًا ،خالف ًا لكثير من
الكنا�شات التي كتبت في �أوراق غير متجان�سة في
الغالب.

مقـــاالت

الطب

07

الت�صوفيات

23

27,05

الأدعية

17

20,00

الحكم

02

02,35

متفرقات

13

15,29

وقد توزعت �أ�شعارها على كافة الجهات العربية،
غير �أنها اقت�صرت على الع�صور المت�أخرة غالب ًا.

وقد ت�ضمنت نحو ًا من  90ن�ص ًا نثري ًا ،واحتل
ق��راب��ة� 60 :صفحة من �أ�صل  ،182وت��وزع��ت على
المو�ضوعات الآتية:
8,23

الطرف

09

10,58

والكنا�شة يمكن اعتبارها كنا�شة �شعرية ،حيث
اح �ت��وت  375قطعة �شعرية ،واح �ت��ل ال�شعر من
�صفحاتها� 122 :صفحة من �أ�صل .182

 - 1نثــر:

المو�ضوع

الرقية

02

10,58

� - 2شعر:

و يمكن تق�سيم مو�ضوعات الكنا�شة مبدئيا �إلى:

التكرار

المرا�سلة

09

02,35

ومن تباين هذه المو�ضوعات وطبيعتها يمكننا �أن
نالحظ �أنماط الثقافة ال�شائعة حينها ،والتي تنحو
منح ًا مو�سوع ًّيا يتجلى في كثرة هذه المو�ضوعات
وتباين مجاالتها ،فنجد الطب �إزاء الرقيا ،والطرف
�إزاء المواعظ ،وعلم الفلك �إزاء الأ�سطورة ،وهكذا
تتباعد مجاالت المعارف �إلى حد التناق�ض �أحيان ًا.

ولعل محمد الطالب �أع��ده��ا م�شروعا لمدونة
�شعرية� ،أراده��ا �أن تكون خا�صة بال�شعر المغربي،
ال يخالطه من �شعر �آخر �إال ما له عالقة به ،كتلك
الق�صائد التي عار�ضها �شعراء مغاربة� ،أو �ضمنوا
بع�ض �أبياتها ...لكن هذا الم�شروع توقف �سريع ًا
في الورقة ،23 :وبد�أ ي�أخذ من هنا وهناك لتتحول
المدونة �إلى كنا�شة �صرفة.

الن�سبة

المواعظ

03

03,52

ولم ت�أت مبوبة �أو خا�ضعة لمعايير محددة في
الت�صنيف با�ستثناء بع�ض الحاالت ،كالتغزل بالإمام
والم�ؤذن ،و�أ�شعار تتعلق بالغناء والمغنيين ،و�أخرى
عن الثقالء و�أمثلة كثيرة لبع�ض الألوان البديعية،
كالتوجيه والق�سم ،واالكتفاء.
وقد ت�ضمنتً 73 :
ن�صا ل�شعراء مغاربة هم
على التوالي:

• التاودي بن �سودة ( 1109هـ) ،وقد �أوردت له
بيتين فقط.
26

�آفاق الثقافة والتراث

•	�أحمد بن عبد الحي ،الحلبي الأ�صل ،الفا�سي
الموطن ( 1112هـ) .وقد �أوردت له ق�صيدة
واحدة في المديح النبوي ،وهي ق�صيدة طويلة،
ولم ترد في ديوانه عرائ�س الأفكار المخطوط
بالخزانة العامة بالرباط.
• محمد بن عبد ال�سالم بناني ( 1163هـ)،
وقد �أوردت له ق�صيدة واحدة في ختم �شيخه
الم�سناوي ل�صحيح البخاري.
•	�أبو حف�ص عمر بن عبد اهلل الفا�سي الفهري
( 1188هـ) ،وقد �أوردت له 22 :ن�ص ًا وتظهر تلك
الن�صو�ص الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها.
وال يخفى �أن �أبا حف�ص كان �شاعر ًا معدود ًا من
خيرة �شعراء ع�صره ،ومن �أغزرهم �إنتاج ًا ،لهذا
نجد محمد الطالب يورد له كل هذا ال�شعر ،على
الرغم الفارق الزمني بينهما.
• حمدون بن الحاج ،والد �صاحب الكنا�شة (1232
هـ) ،وبرغم �أنه جمع �شعره في ديوانين ،فقد
�أورد له في الكنا�شة  12ن�ص ًا لكن �أغلبها ورد في
ديوانه.
• محمد بن �أبي بكر اليازغي ( 1238هـ).
ويبدو �أنه كانت تربطه بمحمد الطالب عالقة
متميزة ،تبدو من خالل الم�ساجالت بينهما،
الأمر الذي مكنه من جمع  12ن�ص ًا له ،واليازغي
من �أدباء ع�صره المعدودين.
• محمد بن العربي ق�صارة ( 1257هـ).
�صديق الم�ؤلف و�شيخه القريب منه جدا ،حيث
ما فتئ يمدحه ويكيل لـه الثناء ،وكانت لـه معه
م�ساجالت كثيرة عبر عنها بالقول« :وكم بيني
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وبين �شيخنا هذا من مراجعات نف�سية» )15(،وقد
�أورد له �ستة ن�صو�ص.
• محمد الطالب بن الحاج 1273( :هـ) ،جامع
الكنا�شة نف�سه ،ووردت له �ستة ن�صو�ص ،لعلها
كانت هي محاوالته ال�شعرية الأولى.
وعلى العموم فتتميز �أ�شعار الجزء المغربي
بالق�صر الن�سبي ،ويغلب عليها غر�ض الغزل ،ثم
المديح ،لكن بقية الأغ��را���ض التقليدية ك��ان لها
ح�ضورها الملحوظ.
ج  -م�صادر الكنا�شة:

يمكن تق�سيم م�صادر الم�ؤلف التي �أعتمدها
على:
 م�صادر لل�شعر المغربي ،وقد اعتمد فيه علىالنقل المبا�شر عن نف�سه وعن معا�صريه.
 ثم على كنا�شات �أو مقيدات قديمة ،حيث نجده()16
يكرر القول« :نقلته من محل غير مهذب»
في �إ�شارة �إلى �أن م�صادره �أوراق قديمة� ،أما
ال�شعر الأندل�سي فلعله اعتمد فيه على م�صادر
ثالثة هي:
 نفح الطيب من غ�صن الأندل�س الرطيب ،لأحمدالمقري.
 و�أزهار الريا�ض في �أخبار عيا�ض لأحمد المقري�أي�ضا.
 والكتيبة الكامنة في �أعيان المائة الثامنة لل�سانالدين بن الخطيب.
لكننا لم ن�ستطع �إثبات �أن جامع الكنا�شة قد
اعتمد م�صادر محددة فيما يخ�ص ال�شعر الم�شرقي.
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وال ت�صرح الكنا�شة بم�صادرها �إال ن��ادر ًا ،وفي
النثر خا�صة ،فت�صرح �أحيان ًا ب�أنها تنقل من رحلة
العيا�شي مثال.
د  -قيمة الكنا�شة:

�إن قيمة ك�ن��ا��ش��ة محمد ال �ط��ال��ب تكمن في
احتفاظها بهذا الكم الهائل من ال�شعر المغربي
خ�صو�ص ًا والعربي عموم ًا ،ل�شعراء يندر �إيجاد �شعر
لهم في م�صادر �أخرى ،ثم ما ت�ضمنته من �إ�شارات
تاريخية معتبرة.

�أولها:

ال�ح�م��د هلل ،ف��ائ��دة جليلة ل�م��ن رك��ب البحر

مقـــاالت

كما تكمن في ت�أريخها للحركة الثقافية ،ومدى
ال���رواج الأدب���ي ف��ي عا�صمة الثقافة ف��ي الغرب
الإ�سالمي خالل القرن  13هـ ،وتك�شف عن مدى
تعاطي الآداب في جو ثقافي عرف عنه العزوف عن
الأدب.

هذه :و�إنك �إذا عزمت على ركوب البحر ت�أخذ معك

هـ  -تاريخ الت�أليف:

ح�صيات وت�أخذ منهم �سبعة .....

�أخذناها عن �سيدنا و�شيخنا ال�شيخ البركة �أبي
[� ]...سيدي �أحمد بن عبد الفتاح عجان الحديد
الرفاعي� ،أفا�ض اهلل علينا من بركاته� ،آمين ،وهي

وهناك على الغالف كتبت ن�سبة عبد ال�سالم بن

ال تحدد الكنا�شة تاريخ ت�أليفها ،ولعلها جمعت
طوال �سنوات عديدة ،قد تكون بداياتها حوالي �سنة
 ،1234حيث يحدد تاريخ �أحد الن�صو�ص في و�سط
الكنا�شة بهذا التاريخ ،ونجد ن�ص ًا �آخ��ر م��ؤرخ بـ:
.1239

م�شي�ش ،غير �أنها ت�آكلت بفعل الأر�ضة.

لكن نهاية التقييد بها لم ن�ستطع تحديدها.
ثالثا  -و�صف المخطوطة

بعد بحث ال يخلو من م�شقة لم ن�ستطع التو�صل
�إل��ى ن�سخ �أخ��رى للكنا�شة ،غير الن�سخة الوحيدة
الموجودة بالخزانة الح�سنية.
رقمها12324 :
عدد �أوراقها 91 :

�آخرها :

ولأبي محمد غانم:
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����ص���ي���ر ف�������������ؤادك ل���ل���م���ح���ب���وب م���ن���زل���ة
�����س����م ال�����خ�����ي�����اط م�����ج�����ال ل��ل��م��ح��ب��ي��ن��ا
وال ت�������س���ام���ح ب��غ��ي�����ض��ا ف�����ي م���ع���ا����ش���رة
ف����ق����ل����م����ا ت���������س����ع ال�����دن�����ي�����ا ب���غ���ي�������ض���ي���ن���ا
ا�سم النا�سخ :لقد �أ�سلفنا �أن الكنا�شة تعاقبت
عليها �أق�ل�ام ع��دة غير �أن �أغلبها بخط محمد
الطالب ا�ستناد ًا �إلى الأدلة �آلتي تقدمت ،كما يغلب
عليها الخط المغربي الم�سند ،الرقيق ،خلو ًا من
الزخرفة والتلوين.
الم�سطرة :غير من�ضبطة.
المقا�س� 13*17 :سم.
حالة المخطوطة :لي�ست �سيئة ،غير �أن بع�ض
�أوراقها كانت عر�ضة لبع�ض الت�آكل ،وهو ما خلف
بها بع�ض الخروم القليلة.
مالحظة :الن�صو�ص �أغلبها مكتوب في و�ضعه
الطبيعي ،غير �أن بع�ضها كتب بالهام�ش وهو �أمر
�شائع ف��ي الكناني�ش ،وه��ي خالية م��ن التمليك
وتاريخ الن�سخ.
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العربي
الو�ضوح والغمو�ض في الأدب
ّ
بين التراث والحداثة
الأ�ستاذ الدكتور وليد �إبراهيم ق�صاب

جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية
الريا�ض  -المملكة العربية ال�سعودية
تمهيد

الو�ضوح

لعل �أول �إلماعة �إلى الغمو�ض� ،أو عدم و�ضوح الكالم  -في تراثنا النقدي  -نجدها في الع�صر
الجاهلي عندما �أن�شد النابغة الذبياني النعمان بن المنذر قوله في مديحه:

والغمو�ض

ت�����������راك الأر����������������ض �إم�����������ا م���������تَّ خِ ������ َّف������اً
وت�����ح�����ي�����ا �إن ح�����ي�����ي�����ت ب�����ه�����ا ث���ق���ي�ل�ا
فقال له :هذا بيت �إن لم تتبعه بما يو�ضح معناه
كان �إلى الهجاء �أقرب .ويروى �أن النابغة �أعانه ابن
لزهير ،هو كعب بن زهير بن �أب��ي �سلمى على �أن
يقول:
وذاك ب�������������أن ح����ل����ل����ت ال������ع������ز م���ن���ه���ا
ف�����ت�����م�����ن�����ع ج�����ان�����ب�����ي�����ه�����ا �أن ي���������زوال
فطابت نف�س النعمان(((.
ثم برزت ق�ضية الو�ضوح والغمو�ض ب�شكل عميق
في الع�صر العبا�سي مع ظهور المحدثين ومذهبهم
في ال�صنعة والبديع ،و�أ�شير �إل��ى �أب��ي تمام على
وجه الخ�صو�ص ب�أنه �شاعر ي�ؤثر الغمو�ض؛ �إذ يعقّد
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في الأدب
العربيّ

المعنى ،ويبالغ ،ويحيل ،ويبعد في ال�صور ،وي�ستعمل
بين التراث
الغريب من الألفاظ.
ونقل التاريخ النقدي الحوار الطريف الذي دار
بينه وبين ناقد ْيه �أبي �سعيد ال�ضرير و�أبي العميثل
عندما ا�ستمعا �إل��ى �شعره فقاال ل��ه « :لم ال تقول
ما ُيفهم؟» فكانت �إجابته التي ا�ستُظرفت « :لم ال
تفهمان ما يقال؟(((».
ثم اتّهم �شعراء �آخرون بعد ذلك بالغمو�ض ك�أبي
الطيب المتنبي و�أبي العالء المعري وغيرهما.
وعلى وجود نقاد �أ�شاروا �إلى الغمو�ض في ال�شعر،
�سنو�ضح-
وعدوه ميزة� ،إال �أن هذا الغمو�ض -كما
ّ
كان له مفهوم خا�ص يختلف عن مفهومه في ال�شعر
الحديث ،كما �أن الغمو�ض ظل  -ب�شكل عام  -عيبا
ي�ؤاخذ به الكاتب� :شاعرا كان �أم ئائر َا.

والحداثة

ال�ن�ح��و -ي��و��ض��ح ال�م�ع��ان��ي ،ويك�شف ع��ن وظ��ائ��ف
الألفاظ والتراكيب.

ظل النقد العربي ،بل الثقافة العربية الإ�سالمية
ع��ام��ة ،تميل �إل��ى ال��و��ض��وح ،وتحث عليه ،وتعيب
الغمو�ض والتعقيد ب�أ�شكالهما كافة ،وت�ستهجن كل
ما يمكن �أن يكون �سببا فيهما:كوح�شي الألفاظ،
وغ��راب��ة ال �م �ف��ردات ،وال�م�ع��اظ�ل��ة ف��ي التركيب،
والتقديم والت�أخير من غير �سبب بالغي ،والبعد
في اال�ستعارة ،وعدم المقاربة في الت�شبيه و�إدخال
الفل�سفة والمنطق ،وما �شاكل ذلك.

�إن هذه الأمثلة وكثيرا غيرها لتقفنا -ب�شكل
ج �ل� ّ�ي -ع�ل��ى �أن ال��و� �ض��وح خ�صي�صة ك �ب��رى من
العربي والثقافة الإ�سالمية .وقد
خ�صائ�ص الفكر
ّ
م�ضت كثير من قواعد النقد والبالغة عند العرب
وح�شي
تر�سخ مفهوم الو�ضوح والجالء ،فنفّرت من
ّ
ّ
الألفاظ وغرابتها ،وهي تلك التي ال يظهر معناها،
ف ُيحتاج �أن ينقّر عنها في كتب اللغة .كما نفّرت
اللفظي العائد �إلى
البالغة من التعقيد بنوعيه:
ّ
اختالل نظم الكالم ،فال يدري المتلقي كيف يتو�صل
والمعنوي ،وهو الذي يرجع �إلى المعنى،
�إلى معناه.
ّ
فيكون انتقال الذهن من المعنى الأول �إلى المعنى
الثاني غير الظاهر ودعي في الت�شبيه �إلى المقاربة،
وفي اال�ستعارة �إلى منا�سبة الم�ستعارمنه للم�ستعار
له ،وا�ستقُبح ما ب ُعد من الت�شبيهات ،وما اعتا�ص
من اال�ستعارات كما كان حال بع�ض ا�ستعارات �أبي
تمام(((.

م�صطلحات البالغة والنقد ّ
تدل على
الو�ضوح:

مقـــاالت

ظل الو�ضوح هو ال�سمة الأ�صيلة المميزة للأدب
ال �ع��رب��ي ،ب��ل �سمة وا��ض�ح��ة م��ن ��س�م��ات الثقافة
العربية ،والل�سان العربي .و�إن المالحظ �أن جميع
الم�صطلحات الأدبية التي تحدثت  -في تراثنا -
عن جماليات الكالم وخ�صائ�ص القول الإيجابية،
هي م�صطلحات تحمل معنى الو�ضوح والظهور.
�إن ف��ن ال �ق��ول ي�سمى «ب�لاغ��ة «وال �ب�لاغ��ة من
البلوغ والو�صول ،فالقول الفني الجميل هو قول يبلغ
المتلقي ،وي�ؤثر فيه ،ولو كان غام�ض َا مبهم ًا ما بلغه
وال و�صل �إليه ،وال �أثر فيه.

ول��و م�ضينا ن�ستق�صي م��ا ف��ي تراثنا الفكري
من �أقوال ت�شير �إلى الو�ضوح ،وتنفّر من الغمو�ض
والتعقيد لطال بنا اال�ستق�صاء ،و�أخ��رج�ن��ا عن
الق�صد .ولكن ح�سبنا على ر�أ�س ما ذكرناه جميعا
ما و�صف اهلل تعالى به كتابه العظيم ،وهو القمة
ال�سامقة المعجزة للقول الفني الجميل ،و�أرف��ع
نموذج �أدبي عرفته �أو يمكن �أن تعرفه الب�شرية؛؛لقد
و�صف اهلل تعالى القر�آن الكريم في �أكثر من مو�ضع
بالو�ضوح والبيان قال تعالى�« :آلر تلك �آيات الكتاب
المبين»( يو�سف )1:وق��ال ع ّز ا�سمه »:تلك �آيات
الكتاب المبين « (ال�شعراء.)2:

و�إن الف�صاحة  -وه��ي م��ن �صفات الأل �ف��اظ،
و�أحد عنا�صر البالغة -تعني كذلك الإبانة؛ تقول
العرب�:أف�صح ال�صبح� ،إذا �أ�ضاء.و�أف�صح اللبن،
أعجمي� ،إذا
�إذا انجلت رغوته فظهر .و�أف�صح ال ّ
�أبان بعد �أن لم يكن يف�صح ويبين.
و�إن من �أ�سماء البالغة -وهي فن القول كما
ذكرنا -البيان ،وهو الظهور والو�ضوح واالنك�شاف.
و�إن م��ن خ�صائ�ص العربية» الإع� ��راب» وهو
يعني كذلك الإبانة والإف�صاح .و�أع��رب فالن عما
في نف�سه� :أب��ان و�أظهر .والإع��راب -في م�صطلح

واقترن و�صف القر�آن الكريم بالعربية والإبانة
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في قوله تعالى« :ل�سان الذي يلحدون �إليه �أعجمي
وه��ذا ل�سان عربي مبين» (النحل )103:وو�صفت
�آياته ب�أنها مبينات «ولقد �أنزلنا �إليكم �آيات مبينات»
(النور )34:و�سميت الآيات والبراهين والأدلة بينات
قال تعالى«:و�آتينا عي�سى بن مريم البينات و�أيدناه
بروح القد�س» (البقرة.)87 :
وو�صف اهلل  -ع� ّز وج� ّل  -ال�ق��ر�آن ب�أنه مي�سر
للفهم والحفظ واالت �ع��اظ ،ف�ق��ال( :ول�ق��د ي�سرنا
القر�آن للذكر فهل من ُم َّد ِك ْر) (القمر)17:
وع��د بع�ض العلماء م��ن وج��وه �إع�ج��از ال�ق��ر�آن
الكريم ي�سر تناوله ،و�سهولة حفظه وفهمه((( ،و�أنه
قادر على مخاطبة جميع فئات النا�س على مختلف
ثقافاتهم وع���ص��وره��م؛ �إذ �إن معانيه م�صوغة
«بحيث ي�صلح �أن يخاطب بها النا�س كلهم على
اختالف مداركهم وثقافاتهم ،وعلى تباعد �أزمنتهم
وبلداتهم ،ومع تطور علومهم واكت�شافاتهم.»((( ...
ذم الغمو�ض والتعقيد:

�إن �أق ��وال النقاد والبالغيين العرب في ذم
الغمو�ض والتعقيد ،والتنفير من ال�صعب الغريب
�أكثر من �أن تح�صى.بل � ّإن مفهوم البالغة نف�سه
ارتبط عند العرب -كما �سبق �أن ذكرنا -بالو�ضوح
والإبانة.
ق��ال ع�ل� ّ�ي ب��ن �أب��ي ط��ال��ب -ر��ض��ي اهلل عنه:-
«البالغة �إف�صاح قول عن حكمة م�ستغلقة ،و�إبانة
عن م�شكل».
علي -ر�ضي اهلل عنهما:-
ومثله قول الح�سن بن ّ
«البالغة �إي�ضاح الملتب�سات ،وك�شف عوار الجهاالت،
ب�أ�سهل ما يكون من العبارات» ،وقوله« :البالغة
تقريب بعيد الحكمة ب�أ�سهل عبارة».
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وم��ن ذل��ك ق��ول محمد ب��ن ع�ل� ّ�ي -ر��ض��ي اهلل
عنهما« :-البالغة تف�سير ع�سير الحكمة ب�أقرب
الألفاظ»(((.
و�أ�شار �أبو هالل الع�سكري �إلى مفهوم الو�ضوح
ال��ذي ارتبطت ب��ه البالغة العربية ،ف�ق��ال« :ق��ال
العربي :البالغة التق ّرب من المعنى ،والتباعد من
ّ
ح�شو الكالم ،وق��رب الم�أخذ ..ومثله قول الآخ��ر:
«البالغة تقريب ما ب ُعد من الحكمة ب�أي�سر الخطاب»
والتق ّرب من المعنى البعيد هو �أن يعمد �إلى المعنى
اللطيف فيك�شفه ،وينفي ال�شواغل عنه ،فيفهمه
ال�سامع من غير فكر فيه وتد ّبر له.»((( ..
قال ب�شر بن المعتمر�« :إن �أمكنك �أن تبلغ من بيان
ل�سانك ،وبالغة قلمك ،ولطف مداخلك ،واقتدارك
في نف�سك ،على �أن تفهم العامة معاني الخا�صة،
وتك�سوها الأل �ف��اظ المتو�سطة التي ال تلطف على
الدهماء ،وال تجفو عن الأكفاء ،ف�أنت البليغ التام»(((.
وتح ّدث ب�ش ٌر عن ثالثة منازل للمعاني ،وجعل
«�أول��ى ذلك �أن يكون لفظك ر�شيق ًا عذب ًا ،وفخم ًا
�سه ًال ،وي�ك��ون معناك ظ��اه��ر ًا مك�شوف ًا ،وقريب ًا
للخا�صة ق�صدت،
الخا�صة �إن كنت
معروف ًا� ،إما عند
ّ
ّ
و�إما عند العامة �إن منت للعا ّمة �أردت .((( »..و�سئل
بع�ض العلماء :م��ا ال�شعر ع�ن��دك؟ ق��ال :ال�سهل
الممتنع(.((1
وقال �أبو هالل الع�سكري« :من �أراد الإبانة في
مديح �أو غزل �أو �صفة �شيء ،ف�أتى ب�إغالق؛دل ذلك
على عجزه عن الإبانة»(.((1
وقال الآمدي في التعقيب عن بيت �أبي تمام:
ج����ه����م����ي����ة الأو������������ص�����������اف �إال �أن�����ه�����م
ق��������د ل�����ق�����ب�����وه�����ا ج�������وه�������ر الأ�������ش������ي������اء

الو�ضوح
والغمو�ض
في الأدب
العربيّ
بين التراث
والحداثة

���اب ال��و���ص��ل �أ���س��ي ُ
��اف هجرها
وج����ذّتْ رق َ

مازلت �أ�سمع ال�شيوخ يقولون :هذا البيت من
تخليطه وو�ساو�سه ،لأن ال�شعر �إنما ُي�ستح�سن �إذا
فُهم .وهذه الأ�شياء التي ي�أتي بها منغلفة  ،لي�ست
على مذهب الأولين والمت�أخرين.((1(»..

وق���دّت ل��رج��ل البين نعلين م��ن رجلي
فجعل للو�صل رقابا ،وللبين رجال .وهذا بعي ٌد
جدا.((1( »..

ذك��ر الثعالبي م��ن ع�ي��وب المتنبي ا�ستعماله
لألفاظ المت�ص ّوفة ،وا�ستعمال كلماتهم المعقّدة،
ومعانيهم المغلقة ،من مثل قوله في و�صف فر�س:

وعرف ال�شعراء �أنف�سهم �أن رواج �شعرهم عند
المتلقي م�ق��رون بو�صوله �إليهم ،وع��دم انغالقه
دونهم؛قال ابن �أب��ي المنذر�« :إنما نفق �شعر �أبي
نوا�س على النا�س ل�سهولته ،وح�سن �ألفاظه .وهو مع
ذلك كثير البدائع.والذي ُيراد من ال�شعر هذان»(.((1
وق��ال �إ�سحاق بن ثابت العطار« :كنا كثيرا ما
نقول لل�سيد :مالك ال ت�ستعمل في �شعرك من الغريب
ما تُ�س�أل عنه كما يفعل ال�شعراء؟ قال :ل ْأن �أقول
�شعر ًا قريب ًا من القلوب ،يلذه من �سمعه ،خي ٌر من
�أن �أقول �شيئ ًا معقد ًا ت�ضل فيه الأوهام»(.((1

وت�������س���ع��� ُدن���ي ف�����ي غ����م����رة ب���ع���د غ���م���رة
�����س����ب����و ٌح ل����ه����ا م���ن���ه���ا ع���ل���ي���ه���ا �����ش����واه���� ُد
كما ع ّد من عيوبه -ب�سبب تعقيده « -الخروج
عن طريق ال�شعر �إلى طريق الفل�سفة».((1(.

مقـــاالت

ودع��ا النقاد ال�شعراء �أن يجتنبوا من القول
ك � ّل م��ا ُي�ع�ت��ذر ع��ن ع��دم و��ض��وح��ه .ق��ال �أب��و بكر
ال�شنتريني« :الأول��ى بال�شاعر �أن يجتنب ك ّل ما
اع�ت��ذر منه؛ فقد قيل� :ش ُّر ال�شعر م��ا �سئل عن
معناه ،و�أح�سنه ما كان لفظه �إلى �سمعك �أقرب
من معناه �إلى قلبك.((1(»..

وق��ال البحتري يمدح ق�صائده باالبتعاد عن
الغمو�ض والتعقيد:
ُح��������زن م�������س���ت���ع���م���ل ال�����ك��ل��ام اخ����ت����ي����اراَ

وتح ّدثت طائفة من العلماء عن ال�صور الفنية
التي ي�أتي بها ال�شعراء ،فربطوا جمالها بالو�ضوح،
وق��درت �ه��ا ع�ل��ى ك�شف ال�غ��ام����ض؛ ق��ال ال��رم��ان��ي:
«الت�شبيه الح�سن هو ال��ذي يخرج الأغم�ض �إلى
الأو�ضح .والقبيح خالفه .و�أح�سن الت�شبيه ما قارب
الحقيقة وكان �أبلغ منها.((1( »..

وت�������ج�������ن������� ْب�������ن ظ������ل������م������ة ال�����ت�����ع�����ق�����ي�����د
ورك ْبن اللفظ القريب ف�أدر
ْك����������ن ب�������ه غ������اي������ة ال��������م��������راد ال���ب���ع���ي���د
مفهوم الو�ضوح:

م��ا م�ف�ه��وم ال��و� �ض��وح ال���ذي ه��و ��س�م��ة عامة
من �سمات الفكر العربي الإ�سالمي ؟وم��ا �صلته
بم�صطلحات كثيرة قد تلتب�س به؟

وقال �أبو بكر ال�شنتريني« :كلما ب ُعدت اال�ستعارة
عن الحقيقة ق ُبحت ،كقول بع�ضهم:
ا������س�����ف�����ري ل������ي ي������ا �������ض������ ّرة ال�������ش���م�������س

�إن الو�ضوح ال يعني ال�سطحية واالب�ت��ذال كما
ق��د ي�ظ��ن بع�ضهم ،وه��و ال يتنافى م��ع الإي �ح��اء
والإ�شارة وا�ستخدام الرمز والأ�سطورة ولغة المجاز
والت�صوير ،ب��ل �إن الأ��ص��ل ف��ي لغة الأدب عامة،

ك ��أن��ه ت��وه��م �أن ال �� �ض � ّرة ال ت�ك��ون �إال ح�سنة.
وهذا وهم �شديد ،وتوهم غير �سديد ..ومن قبيح
اال�ستعارة ُ
قول ب�شار:
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وال�شعر خا�صة� ،أنها لغة ت�صويرية مجازبة ،تعتمد
التخييل ،وتقوم على التج�سيد والت�شخي�ص.
قال الجاحظ « �إنما ال�شعر �صناعة ،و�ضرب من
الن�سج ،وجن�س من الت�صوير»(.((1
وقال ابن �سينا:ال�شعر كالم مخ ّيل ،م�ؤلف من
�أقوال موزونة مت�ساوية .وعند العرب مقفاة»(.((2
وك��ان النقاد ي��درك��ون خ�صو�صية لغة ال�شعر،
وتميز لغة ال�شعراء م��ن لغة ال�ك�لام ال �ع��اديّ � .إن
ال�شعراء -كما يقول الخليل بن �أحمد الفراهيدي:-
«�أمراء الكالم ،ي�ص ّرفونه �أنى �شا�ؤوا ،ويجوز لهم ما
ال يجوز لغيرهم :من �إطالق اللفظ وتقييده ،وم ّد
المق�صور ،وق�صر الممدود ،والجمع بين لغاته،
والتفريق بين �صفاته ،وا�ستخراج ما ك ّلت الأل�سن
عن و�صفه ونعته ،والأذه��ان عن فهمه و�إي�ضاحه،
حتج بهم ،وال
فيق ّربون البعيد ،ويب ّعدون القريب ،و ُي ّ
حتج عليهم.((2(»..
ُي ّ
وقال ابن فار�س عن لغة ال�شعراء « :ال�شعراء قد
يومئون �إيماء ،وي�أتون بالكالم الذي لو �أراد مريد
نقله العتا�ص ،وما �أمكن �إال بمب�سوط من القول،
وكثير من اللفظ .ولو �أراد �أن يع ّبر عن قول امرىء
القي�س:
ف����دع ع��ن��ك ن��ه��ب��ا ���ص��ي��ح ف���ي ح��ج��رات��ه
بالعربية -ف�ضال عن غيرها -لطال عليه.((2(»..
ويق ّيد اب��ن فار�س �أم��ارة ال�شعراء للغة بقوله:
«ف��أم��ا لحن ف��ي �إع ��راب� ،أو �إزال ��ة كلمة م��ن نهج
�صواب؛ فلي�س لهم ذلك ،وال معنى لقول من يقول:
� ّإن لل�شاعر  -عند ال�ضرورة� -أن ي�أتي في �شعره بما
ال يجوز.((2( »..
وقال ابن ر�شد« :والأقاويل ال�شعرية هي الأقاويل
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المخ ّيلة.((2( »..
وق��د �أجمع النقاد والبالغيون العرب على �أن
التعبير المجازي �أبلغ من التعبير الحقيقي ،و�أن
الكناية  -ومن �ضروبها الرمز � -أبلغ من الت�صريح.
فالو�ضوح الذي ن�صف به الفكر العربي ال يعني
ال�سطحية ،والتعبير المبا�شر ،و�أداء المعنى ب�شكل
مبتذل رخي�ص� ،أو تقريره في الذهن تقريرا �ساذج َا
كما تقرر الأقوال العادية في لغة الخطاب اليومي؛�إن
الو�ضوح الذي هو من �صفات البيان العربي لي�س
�شيئ َا من ذلك ،ولكنه يعني في مفهومه العام بلوغ
الن�ص المتلقي ،وو�صوله �إليه؛ لأن من غايات اللغة
 �سواء �أكانت عادية �أم �أدبية -االت�صال والإفهام.ول�ك��ن م��ن طبيعة ال�ق��ول الأدب���ي �أن��ه ال ي�صل
ب�سهولة ،وال ي�سلم قيادة من �أول �سانحة؛ لأن لغته والغمو�ض
 في �أ�صلها � -شفافة كثيفة� ،إذ هي ت�ستعمل فيه في الأدبب�شكل طريف جديد ،وهي تكت�سي بكثير من الظالل
العربيّ
والإيحاءات ،مما يجعل التعامل مع الن�ص الأدبي
بين التراث
 وال�شعري خا�صة  -تعام َال غير مي�سور للجميع،وهو يحتاج �إلى غو�ص وت�أمل ،و�إعمال فكر ،و�إيقاظ والحداثة
خاطر ،مرفود َا ذلك كله با�ستعداد ثقافي ،وذوق
نقدي ،وملكة مدربة م�صقولة
الو�ضوح

�إن لغة الأدب تت�سم بالعمق وال�شفافية وال�صعوبة
�إذا قي�ست باللغة ال �ع��ادي��ة ،و�إذا اف�ت�ق��دت هذه
ال�شفافية ،ف�صارت تقريرية مبتذلة� ،أو مطروحة
�سهلة؛ لم تع ّد نماذجها من الأدب الجيد المعتبر.
الغمو�ض عند العرب:

وعلى �أن��ه ق��د �أث��رت ع��ن بع�ض النقاد العرب
�أقوال �أ�شادت بالغمو�ض في ال�شعر ،وعدته عالمة
م��ن ع�لام��ات ال�شعر الفاخر ،كقول �أب��ي �إ�سحاق
ال�صابئ�« :إن طريق الإح�سان في منثور الكالم

مقـــاالت

يخالف طريق الإح�سان في منظومه؛ لأن �أفخر
التر�سل ما و�ضح معناه ،و�أعطاك غر�ضه في �أول
وهلة �سماعه .و�أفخر ال�شعر ما غ ُم�ض ،فلم يعطه �إال
بعد مماطلة منه ،وغو�ص منه عليه»(.((2

الت�سطيح والمبا�شرة ،مما ُيحو ُِج �إلى �إلطاف نظرٍ
حتى ُيفهم ،ولكنه ُيفهم وال يعمى ،وال ينبهم� ،أو
ال يعطيك م��ا ال قيمة ل��ه كما يقول عبد القاهر
الجرجاني.

ويالحظ �أن المق�صود بالغمو�ض عندما يرد في
كالم النقاد العرب  -وقلي َال ما يرد  -ين�صرف �إلى
�أم��ر �إيجابي ،لأن��ه يعني عمقا في الفكر� ،أو غنى
في لغة ال�شعر ،وخروجها على الم�ألوف بالمجاز
والتخييل ،حيث يكون المتلقي مطالبا ب�إدامة النظر
كي ي�صل �إلى مراده بعد طلب ،مما يجعل ذلك مثير َا
ممتع ًا .وهذا ما ع ّبر عنه عبد القاهر الجرجاني
بقوله� « :إن المعنى �إذا �أتاك ممث َال فهو في الأكثر
ينجلي ل��ك بعد �أن يحوجك �إل��ى طلبه بالفكرة،
وتحريك الخاطر ل��ه ،والهمة في طلبه ،وم��ا كان
منه �ألطف كان امتناعه عليك �أكثر ،و�إبا�ؤه �أظهر،
واحتجابه �أ�شد .ومن المركوز في الطبع �أن ال�شيء
�إذا نيل بعد الطلب ل��ه ،واال�شتياق �إليه ،ومعاناة
الحنين نحوه؛ كان نيله �أحلى ،وبالميزة �أولى.((2(»..

و�ضحه اب��ن �أب��ي الحديد وه��و يب ّين
وه��ذا م��ا ّ
المق�صود بعبارة ال�صابئ�« :أفخر ال�شعر ما غ ُم�ض»
�إذ قال�« :إن مفهوم الغمو�ض الذي تردد فيه ابن
الأثير يعني �أن طبيعة ال�شعر قائمة على الإيجاز،
ولكثرة المعاني احتيج بال�ضرورة �إل��ى �أن يكون
ال�شعر يت�ضمن �ضروبا من الإ��ش��ارة ،و�أن��واع��ا من
الإيماءات والتنبيهات ،فكان فيه غمو�ض.((2(»..
�إن��ه �إذن غ�م��و���ض� -إذا �شئنا ا�ستعمال هذا
الم�صطلح -يف�ضي �إلى الإفهام والو�صول بعد �شيء
من الت�أمل والطلب ،ولكنه يكون م�ستهجنا مذموما
ْ�ض الت�أمل في الكالم �إلى �شيء ذي بال،
�إذا لم ُيف ِ
كما يقول عبد القاهر الجرجاني في تعليقه على
بع�ض �شعر �أبي ن ّمام�« :إن �صنيع �أبي تمام في �أبياته
هذه �سوف ي�ستفرغ ُجهد الناقد ،و ُيحوجه �إلى �إدامة
النظر ،و�إط��ال��ة الفكر فيها ،واالحتيال في �سبيل
ت�صويبه ،ولكنه ال يعطيك مقابل ذلك.((2(»..

ومما يدل على �أن الغمو�ض عندما ُي�ستعمل في
كالم العرب �إنما يراد به العمق والت�أمل ،و�إدام��ة
النظر؛ ما جاء في ل�سان العرب من قوله� « :أغم�ض
النظر� :إذا �أح�سن النظر� ،أو ج��اء ب��ر�أي جيد.
و�أغم�ض في الر�أي� :أ�صاب .وم�س�أل ٌة غام�ضة :فيها
ر� ٌأي ودقة»(.((2

وانتقد ابن الأثير قبول «�أفخر ال�شعر �أغم�ضه»
من غير �أن يق ّيد هذا الغمو�ض بوجود قرائن في
تو�ضحه ،فقال« :وق��ران ال�شيء بما يزيل
الكالم ّ
الغمو�ض �أو الإ�شكال ال��واق��ع فيه يكون ب ��أن ُيتبع
ال�شي ُء بما يكون �شرحا له �أو تف�سيرا من جهة ما
يكون في معناه .ويجب �أي�ضا على ال�شاعر فيما
يمكنه �أن يبين عنه حقّ الإبانة �أن يقرن ذلك داللته
في معنى داللته �أو من جهة ما ينا�سبه وي�شابهه،
ويكون ب�أ�شياء خارجة عن معنى ال�شيء� ،إال �أن فيها
دالالت على �إبانة ما انبهم في الأ�شياء المقترنة

فالغمو�ض عندما ي��ر ُد في ك�لام بع�ض النقّاد
العرب على �أنه ميز ٌة لل�شعر -وهو قليل الورود على
�أية حال  -ال يعني انغالق الكالم على القارئ� ،أو
عدم و�صوله� ،أو تعميته و�إلغازه ،ولكنه يعني �شيئ ًا
من طبيعة ال�شعر؛ وهو عمق المعاني و�إيجازها،
وا�ستعمال لغة التخييل وال�م�ج��از ،واالب�ت�ع��اد عن
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بهذا المعنى بما ينا�سب ويقرب منه من المعاني
الجلية ،ليكون في ذلك دليل على ما انبهم من ذلك
المعنى؛ �إذ قد ي�ستدلّ على المعنى بما يجاوره من
المعاني ،وين ّبه بع�ضها على بع�ض.((3(»..
وفي جميع الأحوال ف�إن ظاهرة الغمو�ض بقيت
ب�شكل عام� -أق��رب �إلى معنى التعقيد ،واقترنتبه ،وظلت من الظواهر ال�سلبية في الكالم .وهي
غير �شائعة في كالم الأدباء وال�شعراء ،وهي عر�ضية
قليلة حتى في �شعر من وجدت عندهم ،ك�أبي تمام،
والمتنبي ،و�أب��ي العالء ،وتمثلتها  -ب�شكل �أو�سع-
بع�ض الطوائف ،كال�صوفية والباطنية ،لأغرا�ض
مذهبية و�سيا�سية �أكثر مما كان ذلك لأغرا�ض فنية.
ومن ّثم� ،إذا �أردنا  -ونحن نتح ّدث عن ال�شعر-
�أن نبقى ف��ي �إط��ار ه��ذا الم�صطلح؛ ف��إن��ه ينبغي
�أن نم ّيز في الغمو�ض بين نوعين:غمو�ض طبيعي،
و هو من طبيعة لغة ال�شعر القائمة على المجاز
والتخييل ،والخروج على اللغة العادية ،بما فيها
من ع��دول �أو انزياح �أ�سلوبي� ،إنها لغة تقوم على
التكييف والإيجاز ،وعلى الرمز والإيحاء ،ولذلك
فهي -بطبيعتها � -أغم�ض و�أ�صعب من اللغة العادية.
ولكن الغمو�ض هاهنا يتبدد بالت�أمل في الن�ص،
وتدقيق النظر فيه ،ف�ي��ؤول ما فيه �إل��ى انك�شاف
وو� �ض��وح ،و�إل��ى توا�صل و�إف �ه��ام ،وه��ذا ال�ل��ون من
الغمو�ض هو ما �أ�شار �إليه بع�ض نقادنا القدماء،
وهو عندئذ  -بهذه الإيجابية  -ال يعني االنقطاع،
وال يتنافى مع الو�ضوح الفني.
وهذا اللون من الغمو�ض � -إذا ما �شئنا �أال ننازع
في ا�ستعمال هذا الو�صف  -كان دائما موجود ًا في
ال�شعر العربي ،وكان هذا ال�شعر مع ذلك وا�ص ًال
بالغ َا �إال في ا�ستثناءات قليلة عند بع�ض ال�شعراء
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ووقف منها النفاد موقف انتقا�ص وا�ستهجان.
و�أما الغمو�ض الآخر فهو الغمو�ض ال�سلبي ،الذي
ال تبدده القراءة ،وال يو�صلك �إلى داللته �إعادة النظر
فيه؛لأنه قائم في الأ�صل على عدم و�ضوح العالقات
بين عنا�صر ال�صور الفنية� ،أو على المبالغة في
تفتيت المجاز وطم�س عالقاته البيانية� ،أو على �سوء
ا�ستعمال اللغة� ،أو على عدم الدقة في ا�ستعمالها،
�أو على عدم و�ضوح الفكرة ،ون�ضج التجربة� .إنه
ناتج عن الغلو في االنزياحات الأ�سلوبية غلو ًا يقطع
ال�صلة بين المعنى الأ�صلي للكلمة والمعنى المجازي
الجديد الذي ت�ستعمل فيه ،حتى تفقد لغة الن�ص
قدرتها على الإي�صال ،وتبدو عالما مغلق ًا ال يفهمه
ال�شاعر نف�سه.
وقد يكون �أولى بمثل هذا ال�ضرب من الغمو�ض
ال�سلبي �أن ي�سمى « �إب�ه��ام� َا» �إذ الإب �ه��ام ف��ي لغة
العرب ،هو الإغالق وعدم االنك�شاف.
ج��اء في ل�سان العرب «طريق مبهم �إذا كان
خفي َا ال ي�ستبين ،وا�ستبهم عليهم الأمر :لم يدروا
كيف ي�أتون به ،وا�ستبهم عليهم الأمر� :أي ا�ستغلق
و�أم��ر مبهم .ال م�أتى له .وكالم مبهم ال ُيعرف له
وجه ي�ؤتى منه ،و�إبهام الأمر� :أن ي�شتبه فال يعرف
وجهه(.((3
الغمو�ض في �شعر الحداثة:

� ّإن ال��ذي ال يخفى على �أح��د هو �أن الغمو�ض
الحداثي اليوم ،ولكن
�سمة كبرى من �سمات ال�شعر
ّ
�أغلب �ضروب الغمو�ض ال�سائدة في هذا ال�شعر هي
من النوع ال�سلبي الذي �أ�شرنا �إليه� ،إنه من غمو�ض
الإبهام ،ولذلك انقطعت ال�صلة بين كثير من نماذج
ال�شعر العربي الحديث وبين الملتقي ،و�أ�صبحت
«�إ�شكالية التو�صيل » ومن �أب��رز الإ�شكاليات التي
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�إِ َّن ال���� ُو� ُ����ض����و َح َج���� ِري���� َم���� ٌة

يعاني منها هذا ال�شعر ،فانح�سرت قاعدة ق َّرائه،
و�أ�صبح هذا الفن العربي الأ�صيل يعي�ش في عزلة
تامة �أو �شبه تامة عن الجمهور ،وراح ي�شتكي من
غمو�ضه �أهل ال�صنعة �أنف�سهم ،ال الجمهور العادي
وحده.

(((3

ويقول كذلك:
���������ض
�����ي ٍء َغ����امِ ٍ
ُط�����و َب�����ى لِ������ َ�����ش ْ
ْ (((3
ُط��و َب��ى ل َ
ِ�����ش ْ��ي ٍء َل��� ْم َي���ِ��ص��ل
ولعل دروي�ش ًا قد تخلى عن مبادئه القديمة بعد
�أن ركب موجة الحداثة �إذ كان يقول:

يقول نزار قباني معبر ًا عن �أزمة التوا�صل في
ال�شعر الحديث:

ق�������������ص������ائ������دن������ا ب�����ل����ا ل�������ون

«�أزمة ال�شعر العربي الحديث �أنه �أ�ضاع عنوان
الجمهور ،فهو يقف في قارة والنا�س في قارة ثانية،
وبينهم بحار من التعالي وال�صالفة ،وعقد العظمة،
وب��دال من �أن تكون ثقافة ال�شاعر و�سيلة للتفاهم
واالق �ت��راب� ،أ�صبحت قلعة من ال�غ��رور ال يدخلها
�أحد ..لماذا يعيد موزع البريد ق�صائد �أكثر �شعرائنا
(((3
�إليهم؟ لأنهم ن�سوا عنوان ال�شعب �أو تنا�سوه»

ب�����ل����ا ط�������ع�������م ب�����ل����ا ������ص�����وت
�إذا ل�����م ت���ح���م���ل ال��م�����ص��ب��اح
م�����������ن ب�������ي�������ت �إل������������������ى ب����ي����ت
�إذا لم يفهم الب�سطا معانيها
ف�������������أول������������ى �أن ن������ذري������ه������ا

مقـــاالت

ون�����خ�����ل�����د ن�����ح�����ن ل���ل�������ص���م���ت

وي�شبه ن��زار بع�ض ق�صائد ال�شعر الحداثي
بالكيمياء ،ويقول:

و�إذ كان يقول:
قلب
�أجمل الأ�شعار ما يحفظه عن ظهر ْ
كل قارئ
النا�س �أنا�شيدك ُ�ش ْر ْب
ف���إذا لم ي�شرب
ُ
قل� :أنا وحدي خاطئ
و�إذ كان يقول:
ل�����و ك����ان����ت ه������ذي الأ�����ش����ع����ا ْر
�إزم�����ي��ل��ا ف����ي ق��ب�����ض��ة ك������اد ْح
ق����ن����ب����ل����ة ف�������ي ك�������ف م����ك����اف ٍ����ح
ل�����و ك����ان����ت ه������ذي الأ�����ش����ع����ار
ل�����و ك����ان����ت ه�������ذي ال���ك���ل���م���ات
م����ح����راث����اً ب���ي���ن ي������دي ف�ل�اح
وق��م��ي�����ص��اً �أو ب���اب���اً �أو م��ف��ت��ا ِح
(((3
ل��و ك��ان��ت ه���ذي ال��ك��ل��م��اتْ

ن����رف���������ض ال�������ش���ع���ر ك���ي���م���ي���اء و����س���ح���را
ق����ت����ل����ت����ن����ا ال�����ق�����������ص�����ي�����دة ال����ك����ي����م����ي����ا ُء
ن�����رف�����������ض ال���������ش����ع����ر ع����ت����م����ة ورم�����������وزا
ك���ي���ف ت�������س���ط���ي���ع �أن ت������رى ال���ظ���ل���م���ا ُء
والغمو�ض �شعا ٌر رفعه �شعراء الحداثة ،وجعلوه
معلما ب��ارزا من معالم �شعرهم ،ف�شعر الو�ضوح
عندهم تافه ال قيمة له .يقول �أدوني�س:
���ث ال��� ُغ��� ُم ُ
َح��� ْي ُ
���و����ض �أَ ْن َت ْ��ح�� َي��ا
(((3
َح�� ْي ُ��ث ال�� ُو�ُ��ض��و ُح �أَ ْن َت�� ُم��وتْ
ويقول محمود دروي�ش:

َل���نْ َت�� ْف�� َه�� ُم��و ِن��ي دُو َن ُم�� ْع��جِ �� َز ٍة
ِ ألَ َّن ُل���� َغ����اتِ���� ُك���� ْم َم���� ْف����هُ����و َم���� ٌة
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�أ�سباب الغمو�ض:

�إن هذا الغمو�ض ال��ذي ُيرفع اليوم �شعاره في
العربي الحديث هو ثقافة غير �أ�صيلة كما
�أدبنا
ّ
غربي ،وق��د نبتت نابتته في
عرفت؛ �إن��ه م�ستورد
ّ
الثقافة الغربية .
يتح ّدث �ألبير ليونار عن �أزمة ال�شعر الحديث
في فرن�سا ،وهي �أزمة كان الغمو�ض �أحد �أ�سبابها،
�إذ انقطعت �صلته بالمتلقي ،وف�ق��د ال�شعراء
قراءهم؛ لأن ه��ؤالء ال�شعراء لم يعودوا مع ّبرين
عنهم كما كانوا .يقول  « :لقد ظ ّل ال�شعر �إجماال
في متناول جمهور وا�سع �-إل��ى ح� ّد ك��اف -حتى
عام  ،1914غير �أننا �سرعان ما �شهدنا هوة تت�سع
بين هذا الجمهور وبينه ،و�أخ��ذ اجتيازها يزداد
�صعوبة..ولقد �أخ��ذ ال�شعراء يكثرون في الوقت
الذي فقد فيه ال�شعر قراءه الذين رف�ضوا �أن يلعبوا
لعبة التف�سير؛ لأنهم كانوا معتادين على ر�ؤي��ة
ال�شعراء وهم يع ّبرون عن م�شاعر نبيلة و�شاملة،
وفي متناول الجميع ،وب�أجمل ما يكون الو�ضوح...
وه��ذا معناه �أن حاجز اللغة ،وم��ا ي�ستج ّره معه
بال�ضرورة :كالبيان ،والنزعة الباطنية ،والتعمية،
والنزعة الباروكية ،وتفكيك اللغة ،ه��ي عوائق
كبرى �أمام انت�شار الأعمال وفهمها.((3(»..
عم الأدب
ولقد كان وراء هذا الغمو�ض ال��ذي ّ
عوامل �سيا�سية واجتماعية ونف�سية كثيرة؛منها
انهيار الثوابت ،وانعدام اليقين ،و�إح�سا�س الغربي
بعبثية الحياة ،وال غائية الكون ،والت�شكيك في كل
�شيء.
� ّإن �أدب��اء غربيين عرفوا بالغمو�ض من �أمثال:
�صاموئيل بيكت ،ويوجين �أوني�سكو و�أمثالهما� ،إنما
ك��ان��وا ي�ب�ل��ورون» موقف الإن���س��ان المعا�صر ال��ذي
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فقد ك ّل تف�سير محتمل لغمو�ض الكون حوله ،ولم
أخالقي �شامل يخل�صه من العبث
يعثر على قانون �
ّ
المحيط به من ك ّل جانب.((3( »..
يقول جون فليت�شر « :وجب على الإن�سان الحديث
�أن يحيا ف��ي ان �ع��دام وج ��ود ن�ظ��ام ف��ي ال�سيا�سة
والمجتمع والعلم� ...إذ �إن ع�صر التحليل الراهن
ي�ضع المناهج المتكاملة مو�ضع ال�شك .و�إن رف�ض
الو�صول �إلى نتيجة -كما كان �سيدعو فلوبير هذا
الو�ضع -ق��اد �إل��ى اتهامات بالغمو�ض والجفاف
والمر�ض ،بل حتى االتهام بالخالعة ..وال ب ّد �أن
يبدو غام�ضا حينما ال يكون الع�صر م�س ّوغا للنظام
والو�ضوح.((3(»..
ول�ق��د و��ص��ل ال�شك �إل��ى اللغة نف�سها ،و�إل��ى
العالقة بين الدال والمدلول فيها ،كما نجد عند
التفكيكيين ،حتى بدا  -كما يقول تيري ايغلتون:
« وك� ��أن ال�ت��اري��خ ق��د �أ� �ض��اع االت �ج��اه ،وارت ��د �إل��ى
الفو�ضى والت�شو�ش»(.((4
وقد قادت مذاهب غربية كثيرة موجة الغمو�ض
كالرمزية ،والدادية ،وال�سوريالية ومدار�س العبث
والالمعقول وغيرها .ومثلت ال�سوريالية خا�صة في
الأدب الحديث م�شكلة الغمو�ض في �أجلى �صورة؛
فهي �أدب يهدف �إلى الهرب من الواقع ،ون�سج عالم
يعو�ض  -في زعمهم  -عن نق�ص العالم الواقعي.
و�شعر ه ��ؤالء القوم هو �شعر الهواج�س ،و�أ�ضغاث
الأحالم ،والهلو�سات ال�صادرة عن اختالل الحوا�س
ب�سبب االنكفاء على العقل الباطن .وهي هلو�سة ال
ي�ضبطها �ضابط ،وال تخ�ضع لمنطق؛ لأن المنطق
والعقل وال�ضبط �أعداء ال�سوريالية ،وهي ما قامت
�إال لتحطيمها� .إن الكلمات عند ه�ؤالء القوم تفقد
معانيها وم�ضامينها الم�ألوفة؛ �إذ تنف�صل عن العالم
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وظيفة الكاتب الأ�صيل �أن ي�ضيء �شمعة في هذا
النفق المظلم ،ال �أن يزيده ظالم َا وعمى ،و�أن يعين
المتلقي على فهم هذه الحياة ،وتعرف �أ�سرارها
بوعي وب�صيرة ،لكي ي�ستطيع �أن يحيا على �سطحها
بطم�أنينة �أكثر.

الذي ن�ش�أت فيه ،وت�سبح في عالم زئبقي رجراج ال
ُيم�سك منه ب�شيء.
عرب هذه المفاهيم الغربية،
وقد تبنى حداثيون ٌ
وراحوا ي�سوغون الغمو�ض الذي غرق فيه �شعرهم
بهذه الم�سوغات الغربية نف�سها :عبثية الحياة،
و��س�ي��ادة ال�ف��و��ض��ى ،وان �ع��دام المنطق وال��و��ض��وح
و�أحكام العقل ،و�أن الع�صر ع�صر �شك ،ال ثوابت
فيه ،وال حقائق مطلقة ،كل �شيء �أ�صبح في دائرة
االتهام والمراجعة واالرتياب.

�إن �أدب ال�ي��وم ال��ذي �أ� �س��رف على نف�سه في
ال�ه��روب �إل��ى ال��رم��وز والأ��س��اط�ي��ر ،ق��د ع ّمى على
ب�صيرة المتلقي ،وملأ عقله بالغمو�ض والطال�سم،
وطم�س �أمامه �أي ب�صي�ص �ضوء يلوح هنا �أو هناك،
بحجة تعقد الحياة وال معقوليتها.

مقـــاالت

يقول �أدوني�س م�سوغ َا الغمو�ض :كان ال�شاعر
العربي القديم يعي�ش في عالم وا�ضح منظم ،كل
�شيء فيه مف�سر م�ح��دد ،ب��دء َا م��ن كيفية غ�سل
اليدين والقدمين ،وانتهاء بما �سيحدث للإن�سان
في الآخ ��رة .وك��ان ه��ذا العالم يقوم على حقائق
مطلقة نهائية ،وعلى �إيمان را�سخ بها ..هكذا كان
عالم ال�شاعر العربي القديم منظم َا ويقيني َا ،وكان
نتاجه �صورة للنظام واليقين .لكن التطورات التي
حدثت  -منذ ذلك الوقت حتى اليوم  -زلزلت في
وعي ال�شاعر العربي الحديث �صورة عالمه القديم،
وزلزلت �أفكاره وطرق تعبيره .لم تعد هنالك حقائق
مطلقة ،وال �أ�شكال ثابتة.

�إن كل �أدب هو انتقاء ،هو �إعادة �صياغة للأ�شياء
�صياغة جديدة خا�صة ،و�إن الأديب الأ�صيل الجدير
بحمل ر�سالة القلم ،ليحر�ص في هذا االنتقاء على
ما فيه الخير وال�صالح ،على ما يحمل الطم�أنينة
للإن�سان ،وهو �إذ يتغيا هذه الر�سالة النبيلة البد �أن
يكون قادرا على بلوغ المتلقي ،ب�أ�سلوب فني م�ؤثر،
ت�ستعمل فيه �أرقى تقانات التعبير الأدبي ،من غير
�أن ينحجب عنه� ،أو تكون بينهما �أ�ستار من العتمة،
�أن ت�صل �إليه ثمرة ما يقر�ؤه ،و�إن ك ّلفه ذلك جهدا،
�أو غا�ص وراءه كما يغو�ص ال�س ّباح وراء درة نفي�سة
كما يقول عبد القاهر الجرجاني.
�إ�شكالية التوا�صل واحتقار المتلقي:

�إن ما يقوله �أدوني�س و �أمثاله من الحداثيين
العرب هو تعبير عن �أزمة مجتمع غربي ال مجتمع
عربي م�سلم ،فلمجتمعنا ثوابته وقيمه اليقينية
ال��را� �س �خ��ة ،وه��و ال ي �ع��رف ح��ال��ة ال���ش��ك والعيث
وال�لام�ع�ق��ول ،ب��ل ي�صطنعها ف��ي �أدب��ه ا�صطناع َا
�أولئك المتغربون من �أدبائه ،المقلدون لأدب الآخر
وثقافته.

ب�سبب الغمو�ض ال�سلبي الذي ف�شت فا�شيته في
العربي الحديث؛ بدا ثمة
كثير من نماذج ال�شعر
ّ
العربي،
ج��دار �صفيق ين�ش�أ بينه وبين الجمهور
ّ
الخا�صة �أنف�سهم.
وانح�سرت قاعدة قرائه حتى بين
ّ
ديوان العرب-
�أ�صبح هذا الجن�س الأدبي الرفيع ُ -
يعي�ش في عزلة تا ّمة �أو �شبه تامة .وعمت ال�شكوى
منه وط ّمت ،ولكن �أ�صحاب الحداثة م�ضوا يحملون
القارئ العربي م�س�ؤولية العجز عن فهم �إنتاجهم؛

و�إذا ما افتر�ضنا  -جد َال � -أن الحياة المعا�صرة
قد تعقدت ،وانبهمت فيها الق�ضايا والأم��ور؛ ف�إن
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فالجماهير العربية عند �أدوني�س ال تفهم هذا ال�شعر
الحديث لأنها �أمية ،وغير ثورية(((4؛ وهو يفتخر ب�أن
من �سمات هذا الحديث ذلك التنافر بين ال�شاعر
والقارئ(.((4
ولكي ت�سوغ الحداثة عجزها عن الو�صول �إلى
المتلقي العربي� ،أو لإيمانها الفعلي بغباء هذا
المتلقي وعدم ثوريته؛ م�ضت ت�ستهين به ،وتحتقر
ذوق��ه الفني ،حتى بلغ الأم��ر �أن ق��ال قائل منهم:
« ل�سنا طالبي حداثة ،و�إنما نحن حديثيون.لهذا
ال يمكننا ال�ت��راج��ع� ،أو الت�ساهل� ،أو الم�ساومة.
الغمو�ض؟ فليكن ،وليكن الهذيان والجنون(.»((4
وراح ال�شاعر الحديث -بتعبير �أحد الدار�سين-
يتعالى على المتلقي ،وينفيه «م��ن معادلة العمل
الفني ،لي�صير النتاج ال�شعري نتاج َا ف��ي ذات��ه
ولذاته .ال وجود للآخر .الأنا وحدها هي الموجودة،
هي العالم.((4(»..
وبدا هذا التعالي وهذا النفي مق�صودين ،معمود َا
�إليهما عمد َا؛ �إذ راح بع�ض الحداثيين «يتطيرون من
�أي توا�صل ،حدث �أو يحدث ،بين ال�شعر والقراء
والق�ضية ،ويريدون لهذا التوا�صل �-شبه المقطوع-
�أن ال يعود �أبد َا ،حفاظ َا على نقاء ال�شعر ونظافته،
�أي عدم تلوثه بما يجري على الأر�ض .فلكي نظل في
ال�شعر  -كما يقول �أحدهم -ال مف ّر لل�شاعر ،ول�شعره
تحديدا� ،أن يظ ّل خارج العالقات االجتماعية ،خارج
ال�صراع ،وبدون موقف.((4( »..
وهو كالم يج ّرد ال�شعر من �أية وظيفة اجتماعية
�أو �إن�سانية  ،ويقطع �صلته بالجمهور.وعلى �أن انعدام
التوا�صل بين ال�شعر الحديث والمتلقي العربي،
الذي يحتج �أ�صحاب الحداثة -في غمرة الدفاع عن
ق�ضية خا�سرة -بقزامته وجهله ،لم تقت�صر على
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المتلقي العادي ،بل ع ّمت المتلقين المتخ�ص�صين،
من نقاد و�أدباء.
يقول عبد القادر القط وهو -رحمه اهلل� ،أ�ستاذ
جامعي ،وناقد كبير� »:-أعتقد �أن التيار الجديد
الذي يطلقون عليه م�صطلح « الحداثة» �سينح�سر؛
ذلك �أن ال�شعراء �سيدركون �أن �صلتهم بالمتلقي
تو�شك �أن تنقطع تماما.((4( »..
وتمتد هذه ال�شكوى �إلى بع�ض من رموز الحداثة
�أنف�سهم ،ممن �أوتوا �شجاعة االعتراف .يقول بلند
الحيدري متح ّدثا عن �أدوني�س� »:أنا ال �أفهم �أدوني�س،
وهو �أقرب �أ�صدقائي ،و�أ�صدق �أ�صدقائي�.أعرف كل
دخائل حياة �أدوني�س ،لكن ما عدت �أفهم ق�صيدته.
يجب �أن نجد العالقة التي ت�ؤكد عدم االنف�صال ما
بين المتلقي وبين المبدعّ »..ثم يقول عن �أدوني�س:
«يعت ّز ب�أن الآخ��ر ال يفهمها� -أي ق�صيدته -ويلت ّذ
ب�أن هذا الآخر ربما جاهل� ،أو قا�صر عن ا�ستيعاب
تجربته.((4( »..
ويقول بلند الحيدري عن �أدوني�س في مو�ضع
�آخر « :م ّهد �أدوني�س لهذا االغتراب ،ف�صار المرء ال
يعرف ماذا يريد ال�شاعر �أن يقول؟»(.((4
وهكذا قطع الغمو�ض المقيت  -الذي دعت �إليه
الحداثة ،و�أ�سرفت فيه -الأدب عن �أداء ر�سالته؛
�إذ تح ّول �إلى طال�سم ،بل �آل  -على ح ّد تعبير �أحد
الحداثيين �أنف�سهم� « -إلى هلو�سات ال تعرف لها
ر�أ�سا من ذيل ،وال ذيال من ر�أ�س؛ لأنها بك ّل ب�ساطة
ال ذيل لها وال ر�أ�س.((4(»..
وانقطع التوا�صل بينه وبين المتلقي العربي،
عا�شق ال�شعر الأول� ،إذا راح ال�شاعر الحديث
يكتب  -في �أغلب الأحيان -لنف�سه ،ال لأداء ر�سالة،
�أو التعبير عن ق�ضية� ،إذ «ال وظيفة ل�ل�إب��داع �إال

الو�ضوح
والغمو�ض
في الأدب
العربيّ
بين التراث
والحداثة

في بال ال�شاعر من �أ�سئلة ،وتقدم له الحلول
الحا�سمة لكل ما يعتر�ض حياته من م�شاكل
وق�ضايا� ،أما �شاعر الحداثة ف�إنه يفتقد
�إلى هذا الموقف الثابت ،وال يفت�أ ينظر �إلى
العالم على �أنه مو�ضوع مثير للده�شة الدائمة
وللأ�سئلة المتوا�صلة ،لذلك فهو ي�صدر دوم ًا في
�أعماله عن القلق الوجودي الذي يقابل اليقين
العقائدي عند ال�شاعر التقليدي .وال بد هنا من
الت�أكيد على �أن تو�صيفنا هذا لل�شاعر التقليدي
ال يقت�صر �أبد ًا على من يتم�سكون بالدين� ،أو
بالعادات والتقاليد الرا�سخة والموروثة فح�سب،
بل ي�شمل �أي�ض ًا كل �أ�صحاب اليقين العقائدي من
حملة الأيديولوجيات الحديثة.((5(»...

الإبداع»( ((5كما يقول �أدوني�س ،والق�صيدة «لي�س لها
هاج�س �سوى وجودها الذاتي( ،((5كما يقول جابر
ع�صفور ،والأدب «عملية �إبداع جمالي من من�شئه،
وهو عملية تذوق جمالي من المتلقي ،وهدفه لي�س
نفعي َا بل جمالي َا»( ((5كما يقول عبد اهلل الغذامي.
ونفي المتلقي من الح�سبان ،ون�سب �إلى العجز
والجهل والأمية ،مهما كان موقعه الثقافي :ناقد َا� ،أو
�أ�ستاذ َا جامعي َا� ،أو �أديب ّا� ،أو �شاعر َا؛ فه�ؤالء جميع َا
جهلة �أقزام ما عجزوا عن الولوج �إلى عالم ال�شاعر
الحديث..
�إن الغمو�ض ال�سلبي هو مثلبة في الأدب ،وهو
عالمة �ضعف وانحطاط ،ومبدعو مثل هذا الأدب
هم قوم عاجزون ،ال يمتلكون نا�صية الأدوات الفنية
التي تجعل تجربتهم الفنية ت�صل �إلى الآخرين.

مقـــاالت

وينبني على ذلك �أن ال�شاعر الحداثي  -بحكم
اغترافه من ر�ؤية ال�شك وال�ضياع وعدم الإيمان
 يقدم تجربة من�سجمة مع هذه الر�ؤية� ،أيتجربة غارقة في الغمو�ض وال�ضبابية وال�سراب.

م�س�ؤولية ال�شاعر:

�	.1إن المالحظ �أن ال�شاعر العربي الحداثي الغارق
في تقليد فكر غربي ،والنا�سج على منوال نظرة
وجودية تبدو ر�ؤيته للعالم غير وا�ضحة ،ر�ؤية
ي�شوبها ال�شك وعدم اليقين؛ لأنها لم تعد تحتكم
�إلى بع�ض الثوابت واليقينيات التي تنطلق من
عقيدتنا وقيمنا ،ومن ثم يقدم لنا ر�ؤية �ضبابية
غام�ضة ال و�ضوح فيها وال ا�ستقرار.

وح �ت��ى ال نحمل ال�شعر وال �� �ش �ع��راء وح��ده��م
م�س�ؤولية ما و�صلت �إليه حالة التوا�صل بينهم وبين
الملتقي من تقل�ص �أو �ضعف ،ن�شير �إلى مجموعة
من العوامل التي يتحمل م�س�ؤوليتها الملتقي من
ناحية ،والو�ضع الثقافي من ناحية �أخ��رى .ويمكن
في �شيء من الب�سيط  -الإ�شارة �إل��ى �أبرزها من
خالل النقاط التالية:

وهذا ما عبر عنه �أحد الباحثين بقوله في
مواطن الموازنة بين ال�شاعر الحداثي ومن �سماه
ال�شاعر التقليدي «الكال�سيكي» الذي يرجع �إلى
الموقف الفكري الفل�سفي لكل منهما من الكون
والإن�سان والعالم والوجود .يقول:

م�س�ؤولية الملتقي:

�أ .عدم �أهلية الملتقي �أحيانا للتعامل مع ال�شعر الذي
هو بطبيعته ذو لغة غير عادية ،لغة تقوم على
التخييل والمجاز ،واالنزياح عن اال�ستعماالت
العادية .ال�شعر ذو لغة كثيفة موجزة ،وهو -من
ثم� -أكثر غمو�ض ًا من لغة الكالم العادي� ،أو

«ال�شاعر الأول � -أي التقليدي  -يمتلك عقيدة
وا�ضحة محددة كاملة وناجزة ،في و�سعها �أن
تقدم الإجابات الجاهزة عن كل ما يخطر
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الكالم الأدبي النثري ب�أجنا�سه المختلفة .و�إذا
لم يكن لدى الملتقي ثقافية عالية ق�صر عن
التوا�صل مع ال�شعر وفهمه.
ب .عدم �أهلية المتلقي للتعامل مع ال�شعر الحديث
ب�شكل خا�ص ،هذا ال�شعر الذي ي�ستعمل تقانات
و�أ�شكا ًال فنية جديدة ال عهد لمتلق تربى ذوقه
على ال�شعر القديم بها ،ومن هنا تقع الجفوة
بين ال�شاعر والملتقي ويكون مثل هذا ال�شعر
الحديث بها مواكبة التطورات التي ح�صلت
لل�شعر.

�أن هنالك هوة عميقة تف�صل بينه وبين ال�شعر.
 .3غلبة العجمة والعامية على �أل�سنة النا�س في
هذا الع�صر ،ب�سبب طغيان العاميات واللغات
الأجنبية ،وتراجع اللغة الف�صيحة حتى في كثير
من الأجهزة الثقافية والإعالمية ،مما جعل
فهم ال�شعر  -الذي هو �أعقد �شكل من �أ�شكال
اال�ستعمال اللغوي � -صعب الفهم عند طائفة
كثيرة من النا�س ،ب ْله الحداثي منه ب�شكل خا�ص.
وقد يكون من جملة الم�ؤ�شرات على �إح�سا�س
الجمهور ب�صعوبة ال�شعر الف�صيح -في ط ّل هذا
الثقافي الذي نتح ّدث عنه -ما نجده
الو�ضع
ّ
من احتفاء هذا الجمهور بال�شعر العامي الذي
يجده �أقدر على الإي�صال ،و�أبعد عن الغمو�ض
والتعقيد.

ج -تردي الذائقة ال�شعرية العامة ،ب�سبب تردي
الم�ستوى الثقافي والتعليمي ،بحيث �أ�صبحت
�أغلب الجامعات العربية تخرج -حتى في كليات
�آدابها ،و�أق�سام اللغة العربية فيها� -أن�صاف
متعلمين ،ال يكاد كثير منهم يح�سن قراءة
ال�شعر ،بله فهمه وتذوقه والتعامل معه.

 .2تقليد كثير من ال�شعراء الحداثيين العرب
ال�شعر الغربي في �أ�شكاله الفنية ،وفي رموزه
و�أ�ساطيره ،وفي معانيه و�أفكاره ،مما هو بعيد
كل البعد عن ذائقة هذه الأمة وقيمها ،لذلك
ف�إن �أغلب الجمهور العربي لم يعد يجد نف�سه في
هذا ال�شعر ،لم يجد همه �أو �شجنه� ،أ�صبح يح�س
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والغمو�ض
في الأدب

والواقع �أن انغالق ال�شعر على المتلقي -ب�سبب
�ضعف ذائقته اللغوية� -شيء قديم؛ فهذا حازم
العربيّ
القرطاجني -على �سبيل المثال -يعيد زهد بين التراث
النا�س في ال�شعر في زمانه �إلى هذا العامل .والحداثة
يقول« :و�إنما هان ال�شعر على النا�س هذا
الهوان لعجمة �أل�سنتهم ،واختالل طباعهم،
فغابت عنهم �أ�سرار الكالم ،وبدائعه المح ّركة
جملة.((5(»..

م�س�ؤولية و�ضع ثقافي قائم:

 .1االنبهار بالآخر الغربي :في ظل و�ضع عربي
متردد� :سيا�سي ًا واقت�صادي ًا ،وثقافي ًا ،ومن ثم
تقليد هذا الآخر في بدعه و�شذوذه ،وفي �إغرابه
وغرامه بمخالفة الأعراف ،وفي ا�صطناع
م�شكالته وق�ضاياه ،مما غرب الكثير من نماذج
ال�شعر العربي الحداثي ،و�أبعده عن ذوق الملتقي
العربي وفهمه والإح�سا�س به.

الو�ضوح
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.1
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.4
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بين التراث
والحداثة

ح�سان بن ثابت
( النور ) في �شعر َّ
ر�ضي اهلل عنه
الدكتورة قديرة �سليم

الجامعة الإ�سالمية العالمية  -كلية اللغة العربية
�إ�سالم �آباد  -باك�ستان
مقدمة:

مقـــاالت

ح�سان بن ثابت
كلمة «النور» ت�ستخدم رمزاً للقر�آن والإ�سالم والهدى والثقافة وغير ذلك�.أما َّ
فهو �شاعر الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،و�شاعر الإ�سالم والم�سلمين ،و�شاعر الع�صرين؛
الع�صر الإ�سالمي والجاهلي� ،أما كلمة (النور) ف�إنه ا�ستخدمها في �شعره مراراً ،ا�ستوحاها من
الآيات القر�آنية التي تحمل معاني الهدى والإ�سالم.
�إن المتم ِّع َن ل�شعره ،يجد فيه التنوع والتفنن
من الناحية البالغية والأدب�ي��ة ،التي هي جديرة
بالبحث والتحقيق .ولكن قبل �أن نقوم بدرا�سة
ظاهرة (النور) في �شعره ر�ضي اهلل عنه ،ال بد

اهلل عليه و�سلم ،من قبيلة الخزرج ،ول َّما كانت بين
الأو�س والخزرج �سل�سلة من الحروب ،كان ن�صيب
ح�سان من هذه الحروب والأحداث ن�صيب ال�شاعر
َّ
العبقري المتفنن الموهوب ال��ذي �أذاب ال�شعر
وال�شعر يذيبه((( ،ويدعو القول والقول ي�ستجيب له،
بحيث �أنه كان ل�سان قومه في الحروب .ويقال� :إنه
عر�ض �شعره على النابغة ب�سوق عكاظ ،وق َّدم عليه
الأع�شى ،ف�أثار موجدته ،وقال بل �أنا �أف�ضل منك
ومنه(((.

�أن نلقي ال���ض��وء ع�ل��ى ح�ي��ات��ه ب�شكل مب�سط
ومخت�صر.
ح�سان بن ثابت بن منذر بن حرام،
حياته :هو َّ
ويكنى �أب��ا الوليد ،و�أب��ا عبد الرحمن .كان يتردد
على ب�لاط الغ�سا�سنة قبل الإ� �س�لام ،ويمدحهم
ويح�صل على النوال والعطايا والجوائز منهم� .أما
ن ََ�س ُبهُ ،فهو من بنى النجار �أخ��وال الر�سول �صلى

النبي
دخل َّ
ح�سان في الإ�سالم عندما هاجر ّ
�صلى اهلل عليه و�سلم من مكة �إلى المدينة المنورة،
حتى �إذا �أخ��ذ �شعراء قري�ش في هجاء الر�سول
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�صلى اهلل عليه و�سلم و�أ�صحابه انبرى لهم بالذع
هجائه((( ،وكان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يحثه على ذلك ويدعوا له بمثل « :اللهم �أيده بروح
القد�س» وا�ستمع عليه ال�صالة وال�سالم �إلى بع�ض
هجائه لهم ،فقال « :لهذا �أ���ش��د عليهم م��ن وقع
ح�سان يع ِّير الكفار بالمثالب ويهجوهم
النبل» .وكان َّ
بالأيام التي هزموا فيها؛ وهذا طبيعي لأنهم كانوا
م�شركين ،فلو هجاهم بالكفر وال�شرك ما بلغ منهم
مبلغا((( .ويقال �إنه كان ين�شد الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم �شعره في الم�سجد ،وكان يحظى عنده
بمنزلة رفيعة ،حتى الخلفاء الرا�شدون يجلُّو َن ُه
ح�سان �شاعر
ويفر�ضون له في العطاء .وبحق �س ِّم َي َّ
الإ�سالم و�شاعر الر�سول الكريم ،فقد عا�ش ينا�ضل
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أعداءه من قري�ش
عن ّ
واليهود وم�شركي العرب((( .وبالمجمل نقول� :إنه
من المحقق �أنه كان �شاعر ًا بارع ًا ،وقد اتفق الرواة
والنقاد على �أنه �أ�شعر �أهل المدر في ع�صره ،و�أ�شعر
�أهل اليمن قاطبة((( .وقد خ َّلف ديوان ًا �ضخم ًا ،غير
�أن كثير ًا من ال�شعر الم�صنوع دخله ،يقول الأ�صمعي:
«تن�سب �إليه �أ�شياء ال ت�صح عنه» .ويقول ابن �سالم:
«قد حمل عليه ما لم يحمل على �أحد» .على الرغم
من ذل��ك ،فقد �أثنى عليه كثير من النقاد ،قال
ح�سان على ال�شعراء بثالث،
�أب��و عبيدة« :ف ُِّ�ض َل َّ
النبي في
كان �شاعر الأن�صار في الجاهلية و�شاعر ّ
النبوة و�شاعر اليمن كلها في الإ��س�لام»((( ،وقال:
ح�سان �أ�شعر �أهل المدر».
اجتمعت العرب على �أن َّ
«ح�سان بن ثابت �أحد فحول
بينما عند الأ�صمعيَّ :
ح�سان
ال�شعراء ،وم��ال عمرو بن العالء �إلى كون َّ
�أ�شعر �أه��ل الح�ضر ،وق��ال �أب��و الفرج الأ�صفهاني:
ح�سان يجول
ح�سان فحل من فحول ال�شعراء .كان َّ
َّ
في جميع الأغرا�ض ال�شعرية ،وت�صرف في �سائر
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يق�صر� ،أما من ناحية الديباجة
فنون ال�شعر ولم ِّ
فديباجته ديباجة �أهل ع�صره و�أ�سلوبه �أ�سلوب فحول
�شعراء الجاهلية والمخ�ضرمين ،بل يتفوق على �أكثر
معا�صريه في جزالة اللفظ وفخامته ونقاء الديباجة
و�صفائها وكان يرتجل ال�شعر ارتجاال ويجود(((.
لي�س مو�ضوعنا مكانة �شعره بل المو�ضوع هو
معالجه كلمة «النور» في �شعره .فلذلك ن�أتي �إلى
المو�ضوع ونعالج معنى كلمة «النور».
معنى النور :ا�ستخدمت كلمة «النور» في معان
مختلفة:
• الهدى :يقول ابن الأثير :هو من �أ�سماء اهلل
�سبحانه وتعالى ،هو الذي يب�صر بنوره وير�شد
بهداه ذوو الغواية.
ق��ال اهلل تعالى في ��س��ورة» ال �ن��ور» :ﭽ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶﯷ...ﭼ الآي��ة(.ال �ن��ور .)35 :ق��ال ابن
عبا�س ر�ضي اهلل عنهما :معناه هادي �أهل ال�سماوات
والأر�ض ،مثل نوره :مثل هداه في قلب الم�ؤمن ،كما
يكاد الزيت ال�صافي ي�ضيء قبل �أن تم�سه النار،
ف��إذا م�سته النار� ،أزداد �ضوء ًا ،كذلك يكون قلب
الم�ؤمن يعمل الهدى قبل �أن ي�أتيه العلم ،ف�إذا �أتاه
العلم ،ازداد هدى على هدى ،ونور ًا على نور ،وما
يعلم ت�أويله �إال اهلل.
وقوله ع َّز وج ّل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﭼ (النور )40 :قال ال َّز َّجاج معناه :من لم يهده
اهلل للإ�سالم لم يهتد(((.

• الظهور :قيل :النور :هو الظاهر الذي به كل

( النور )
في �شعر
ح�سَّ ان بن
ثابت
ر�ضي اهلل
عنه

ُيلقى في قلب الم�ؤمن كم�صباح اجتمعت فيه
�أ�سباب الإ�ضاءة(.((1

الظهور ،الظاهر في نف�سه ،المظهر لغيره ي�سمى
نورا .ن ّور ال�صبح� :أي ظهر نوره ،ويقولون :نور
ال�صبح والليل عاتم� ،أي :ظهر ال�صبح وغاب
الليل ،ومنه التنوير� :أي وقت �إ�سفار ال�صبح،
يقال :قد ن ّور ال�صبح تنوير ًا ،التنوير :الإ�سفار.

«النور» في �شعر ح�سَّ ان بن ثابت ر�ضي اهلل عنه:

ق��د ن ��رى ب� ��أن ال �ن��ور ق��د ا��س� ُت�ع�م��ل ف��ي معنى
الظهور ،والهدى وال�ضوء ،والحق والحدود والح�سن
والجمال ..وغير ذلك في المعاجم المختلفة(،((1
وهكذا نرى كيف �أن �شاعر الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم ي�ستخدم ه��ذه الكلمة في �أبياته التي كان
يقر�ضها مدافعا عن الإ�سالم والم�سلمين .فهو يقول:
ّ
�����س��ى � ِ���س��� َراج���اً ُم ْ�����س�� َت�� ِن�� ْي�� ًرا و َه����ا ِدي����اً
ف��� ْأم َ
َّ (((1
َي��� ُل��� ْو ُح َك�� َم��ا لاَ َح ال��� ّ��ص��قِ�� ْي�� ُل ال�� ُم��ه��ن�� ُد

• ال�ضياء :النور �ضياء �ضد الظلمة ،وفي المحكم :
النور ال�ضوء �أي ّا كان ،قيل :هو �شعاعه و�سطوعه.
• الحق :قال اهلل عز وجلَ ( :و َّات َب ُع ْوا ال ُّن ْو َر الذي
�أنْزلَ َم َعهُ) (الأعراف� )157 :أي :اتبعوا الحق
الذي بيانه في القلوب كبيان النور في العيون،
قال :النور هو الذي يب ِّين الأ�شياء و ُيرِ ي الأب�صار
النبي �صلى اهلل عليه
حقيقتها .فمثل ما �أتى به ّ
و�سلم في القلوب في بيانه وك�شفه الظلمات كمثل
النور(.((1

مقـــاالت

قوله :ف�أم�سى �سراجاً م�ستنيراً� :إ�شارة �إلى
قوله تعالى :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ
(الأحزاب ،)46:يعني :جعلناه �صلى اهلل عليه
و�سلم في الهدى الذي يهتدى به في ظلمات الكفر
والجهل مثل ال�سراج �أو ال�شم�س الذي ي�ست�ضاء
به( .((1م�ستنير :ا�سم فاعل ،من باب (ا�ستفعال)
يفيد معنى الطلب ،والوجدان والح�سبان والتحول
واالتخاذ والمبالغة ..وغير ذلك ،يعني :فهو
كال�سراج �أو ال�شم�س الذي ي�ستمد النور وال�ضوء من
الم�صدر الآخر� ،أي :لي�س بنف�سه منور ًا ،وهذا يعني
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ي�ستمد العلم والهدى
�أن ّ
والنور من اهلل �سبحانه وتعالى ،حيث �أ�شار �إليه قوله
ج َّل وعال :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ (النجم.)4-3:

• الح�سن والجمال ،يقال :الح�سن الم�شرق اللون
�أنور ،وهو �أفعل من النور ،والنور ح�سن النبات
وطوله ,ن ّورت ال�شجرة و�أنارت� ،أخرجت نورها،
و�أنار النبت و�أنور ،ظهر وح�سن ،والأنور الظاهر
الح�سن ،قد قيل� :أنورت ال�شجرة �أي ح�سنت
خ�ضرتها.
• الحدود :هي المنار ،وهو ال َع َل ُم ما يو�ضع
بين ال�شيئين من الحدود ،وال َع َل ُم هي العالمة
تجعل بين الحدين ،والمنار :حجة الطريق،
وقوله عز وجل :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃﭼ(.المائدة.)15:
قيل :النور هو القر�آن(� ،((1أي :قد جاءكم من
اهلل كتاب يحدد الحدود الوا�ضحة بين الحق
والباطل ،هذا الكتاب هو النور؛ ل ّأن هذا الكتاب
هو الذي ي�سبب �إ�ضاءة الطريق المظلم كي يفرق
الفارق بين الهدى وال�ضالل ،النور في الحقيقة

� َّإن ال�شم�س م�صدر ال�ضوء ،والنور التي ت�ستفيد
منه جميع الأ�شجار والأزه��ار والنبات هي الو�سيلة
الوحيدة للحياة في الكون ،وم��ن دون ال�شم�س ال
ينبت النبات وال ينمو وال تتفتح الأزه��ار وال تن�ضج
الأثمار ،هكذا من دون النبوة والر�سالة تكون الحياة
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الروحية والمعنوية خالية من العلم والهدى والثقافة
والح�ضارة.
ومن جهة �أخرىَّ � :إن خبر كلمة �أم�سى وا�سمها
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم،
�ضمير راج��ع �إل��ى ّ
والخبر ي�أتي للأغرا�ض المختلفة ،مثال :الخبر
االب �ت��دائ��ي ،والطلبي والإن��ك��اري ،كما �أن��ه ي�أتي
للت�أ�سف والح�سرة� ،أو الفخر والتنبيه والن�صح
والإر�شاد ،وغير ذلك.
نرى الخبر هنا قد جاء للفخر والتباهي ،بمعنى
�أن ال�شاعر يتفاخر بالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم،
ويفتخر بالنبوة والر�سالة التي مثلها كمثل النور
في ع�صر الجهل والظلمة� ،أي :ك�أن النا�س يتيهون
الغي والظلم حتى ظهر النور ،ووجدوا الطريق
في ِّ
القويم� .أما التحول ،فهو �إخراج النا�س من الظلمات
�إلى النور ،كما قال اهلل �سبحانه وتعالى :ﭽ ﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ

ﭬ ﭼ (�إبراهيم�:آية.)1

�أما المبالغة ،فخروج النا�س من الظلمات �إلى
النور ،ب�أن ت�ستنير قلوبهم و�أفكارهم وعقولهم وهذا
مبالغة في التقوى ،حتى ك�أنهم نظروا �إلى العواقب
بالقلوب ال بالعيون ،كما ورد في الحديث ال�شريف:
«اتقوا ب�صيرة الم�ؤمن ف�إنه ينظروا بنور اهلل»(.((1
ح�سان:
قال َّ
���اب ي�����س��ت�����ض��ا ُء ب��ه
ٍ
واف وم ٍ
�����ا������ض ����ش���ه ُ
ب����������� ْد ٌر �أن�������������ا َر ع����ل����ى ك�������� ِّل الأم�����اَج�����ي�����د
ال ِأماجيد  :الأماجد� ،أي :الأ�شراف.
النبي �صلى
هذا البيت من ق�صيدة يمدح فيها ّ
اهلل عليه و�سلم و�أ�صحابه يوم بدر(.((1
ا�ستعملت كلمة «ال���ن���ور» ،ف��ي �صيغة الما�ضي
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«�أن��ار» ،من باب �إفعال ،الذي يفيد المعاني الآتية:
االب �ت��داء -وي ��أت��ي بمعنى مختلف ع��ن المجرد-
وال�سلب ،وال�صيروة ،والمبالغة ،والبلوغ ،والموافقة،
والتمكين ،وغير ذلك...
النبي �صلى اهلل عليه
ُي�شَ ِّب َه ال�شاعر في هذا البيت ّ
و�سلم بالبدر ،الذي لما جاء بالنبوة والر�سالة غمر
بنوره النا�س كافة ،ف�سلب كبر المتكبرين والجبابرة،
و�صاروا مهطعين ،حتى بالغوا في الطاعة ،وبلغوا
�إلى درجة المتقين ،ووافقت طباعهم ورغباتهم ما
جاء في كتاب اهلل و�سنة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم موافقة كاملة ،حتى قال اهلل �سبحانه وتعالى:
ﭽ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓﭼ .فتمكنوا ف��ي الأر���ض
من دينهم ا�ستعدادا للآخرة ،ولقوا اهلل �سبحانه
وتعالى مت�شوقين �إليه ،وفقا لقوله �سبحانه وتعالى:
ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ

ح�سان:
(الفجر .)28-27:عن ذلك قال َّ

َت���� َر َّح���� َل ع����نْ َق������� ْو ٍم َف���� َ���ض��� َّل ْ���ت َع���قُ���و ُل��� ُه��� ْم
������ج������ ِّد ٍد
َو َح����������� َّل عَ�����لَ�����ى َق����������� ْو ٍم ِب������� ُن������� ْو ٍر ُم َ
النبي �صلى
في هذا البيت يمدح َّ
ح�سان بن ثابت ّ
اهلل عليه و�سلم حين ذكر هجرته من مكة المكرمة
�إلى المدينة المنورة(.((1
ج ��اءت كلمة « ن ��ور» ه�ن��ا م �� �ص��در ًة ب �ـ «ال �ب��اء
الم�صاحبة» التي تفيد معنى التعدية� ،أم��ا معنى
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم غادر
ذلك فيكون �أن ّ
مكة المكرمة وحل في المدينة المنورة ،وكان معه
ذل��ك ال�ن��ور ،وكلمة «ال�ن��ور» هنا ا�ستعارة للقر�آن
الكريم والنبوة والر�سالة( ،((1والحلول في مكان
هو محل �صدور �أي فعل� ،إ�شارة هنا �إل��ى «يثرب»
التي �صارت مهبط الوحي ومنزله ،وم�صدر العلوم
ومنهلها ،بعد ما �أ�شرقت ب�أنوار الإ�سالم والقر�آن

( النور )
في �شعر
ح�سَّ ان بن
ثابت
ر�ضي اهلل
عنه

�إلى المدينة المنورة خرج عن معناه الأ�صلي وظهر
في معان �أخ��رى ،مثال :الأخ��وة والمودة والحكومة
وال�سيا�سة والعدالة والتعليم والتعلم وغير ذلك.

النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،حتى قيل عنها:
بقدوم ّ
المدينة المنورة ،وطيبة ،وطابة...

مقـــاالت

وجاءت كلمة « نور» نكرة ت�أتى بمعنى ال�شمول،
يعنى لم ُت� َن� َّو ْر القلوب والأف�ك��ار والأذه��ان فقط؛
بل ن � ّورت تلك الأر���ض المقد�سة التي وردت في
رفعة �ش�أنها كثير من الأحاديث النبوية ال�شريفة،
وكفى �شرف ًا وف�ض ًال للمدنية المنورة ب�أن جعلها
اهلل تعالى لنبيه وحبيبه �سيدنا محمد �صلى اهلل
عليه و�سلم حرم ًا �آم �ن � ًا( ،((2وجعلها اهلل تعالى
مدخل �صدق ،وجعل فيها البركة �أ�ضعاف ما جعل
في مكة .هي �سيدة البلدان ودار الهجرة ،ودار
الإيمان ،وم ��أرزه ،يئ�س ال�شيطان �أن يعبد فيها،
حر�سها اهلل تعالى بالمالئكة ال�ك��رام ،وحفظها
من ال��زالزل والطاعون والدجال ،ولجدرانها من
الطيب م��ا ال يوجد ف��ي غيرها .ق��ال ر��س��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم« :غبار المدينة �شفاء من
ال�ج��ذام»(((2؛ كل ذلك ب�سبب النور الذي جاء به
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
ّ
النبي �صلى اهلل
وقال ر�ضي اهلل تعالى عنه يرثى ّ
عليه و�سلم:
ِب َ
���ط��� ْي��� َب��� َة َر� ْ�����س����� ٌم ِل���ل��� َّر� ُ���س���ـ���ـ��� ْو ِل و َم��� ْع��� َه��� ٌد
ُم��� ِن��� ْي��� ٌر َو َق������ ْد َت��� ْع��� ُف��� ْو ال���� َّر� ُ����س���� ْو ُم َو َت��� ْه��� َم���د

والمبالغة :داللة على �أن �أ�صحاب ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم قد بالغوا في الزهد والتقوى
والورع.
وال�سلب :كما تزيل ال�شم�س ظلمة الليل ،هكذا
زالت ظلمة الظلم بف�ضل هذا النور.
وال��وج��دان :وجد الكفار والم�شركون -الذين
كانوا ي�ستهز�ؤون بالم�سلمين وي�سخَ رون منهم  -ب�أن
هذه الجماعة القليلة قد �أنارت العالم كله بالإيمان
والتقوى والحكمة.
النبي �صلى
وال�صيرورة� :صارت يثرب بعد دخول ّ
اهلل عليه و�سلم وبنزول الوحي من اهلل �سبحانه
وتعالى وبنور اهلل عز وجل المدينة المنورة ،هذا من
جهة ،ومن جهة ثانية« :المنير» ا�سم فاعل معرفة
ي�شير �إلى معنى االخت�صا�ص ،يعني رفعة �ش�أن هذه
النبي �صلى
البلدة وعلو قدرها ،هذا فقط ب�سبب ّ
اهلل عليه و�سلم ،وفى ذكر «المعهد المنير» كناية
ع��ن الح�ضارة الإ�سالمية التي ب ��د�أت مالمحها
و�آث��اره��ا بعد خ��روج الم�سلمين من �شبه الجزيرة
العربية فاتحين البلدان المجاورة ومب�شرين بالدين
الجديد.

طيبة :هي المدينة ال�م�ن��ورة(� ،((2أي :مدينة
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،والمعهد :المنزل
ّ
ال��ذي ال ي��زال ال�ق��وم �إذا ن ��أوا عنه رج�ع��وا �إليه،
وق��ول��ه « :المنير» ا�سم الفاعل من ن��ور من باب
�إفعال ،وهذا الباب يفيد معنى :التعدية ،واالبتداء
والوجدان ،وال�سلب ،وال�صيرورة ،والمبالغة وغير
ذلك...

وقوله في رثائه �صلى اهلل عليه و�سلم(:((2
�����ج����� َراتٌ َك������ا َن َي����� ْن�����ز ُِل َو� ْ���س َ
���ط��� َه���ا
بِ��� َه���ا ُح ُ
مِ َ
هلل ُن�������� ْو ٌر ُي���� ْ���س��� َت���� َ���ض���ا ُء َو ُي���� ْو َق���� ُد
������ن ا ِ
في هذا البيت يتحدث ال�شاعر عن رفعة �ش�أن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،الحجرات التي
حجرات ّ
كان ينزل فيها نور اهلل �سبحانه وتعالى ،النور الذي

�أما التعدية ،فهو -كما نرى -لما و�صل «النور»
50

�آفاق الثقافة والتراث

كان الم�ؤمنون ي�ستنيرون به ،وي�ضيء به �أهل التقوى
قلوبهم� ،أما الكفار والمنافقون فكانوا ي�ست�شيطون
غيظ ًا وح �� �س��د ًا ،كما ق��ال اهلل �سبحانه وتعالى:

ﭽ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ....ﭼ «الآي��ة»
(الفتح.)29:

كلمة «نور» هنا ا�ستعارة للقر�آن الكريم والوحي
المنزل من اهلل �سبحانه وتعالى و»ن��ور» م�صدر
يفيد معنى ت�سل�سل الوحي ،و�أي�ضا نكرة تفيد معنى
ال�شمول والجماعة ،يعنى ه��ذه ال�شريعة الغراء
لي�ست محددة لطائفة خا�صة �أو ال تعالج جانب ًا
واح��د ًا من الق�ضايا الإن�سانية؛ بل تتناول جميع
جوانب الحياة الدنيا والآخرة؛ لأن «النور» ُم َركَّب
من �سبعة �ألوان:
اللون الأخ�ضر :هو رمز ل�شهادة الكلمة الطيبة؛
لأن الكلمة الطيبة قد مثلت في ال�ق��ر�آن الكريم
بال�شجرة الطيبة ،ال�شجرة الطيبة تكون مخ�ضرة،
كما في قوله تعالى :ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

ﰀ ﭼ (�إبراهيم.)24:

اللون الأزرق :هذا اللون رمز لل�صالة الركن
الثاني لهذا الدين الحنيف ،وهي معراج الم�ؤمنين،
والم�ؤمن حين �صالته يتجاوز هذه ال�سماء ويحاور
اهلل �سبحانه وتعالى حتى ك�أنه ي��راه ،وه��ذه درجة
الإح�سان.
اللون البرتقالي :هذا اللون رمز للنمو المالي
والتوفير االقت�صادي ،و�إ� �ش��ارة �إل��ى ال��زك��اة التي
هي الركن الثالث لدين الإ�سالم ،ت��ؤدي ال�صدقة
والزكاة �إلى النمو والكثرة في الدنيا والآخرة ،وهذا
ما �أ�شار �إليه القر�آن الكريم :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ
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ﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ...ﭼ الآية « (البقرة.)261:

ال��ل��ون الأ���ص��ف��ر :ه��ذا ال�ل��ون يجمع بين القلة
والكثرة ،وال�شدة وال��رخ��اء ،يتذوق فيه ال�صائم
م��رارة ال�شدة من الجوع والعط�ش ،يتبعها حالوة
الإي �م��ان وال�ت�ق��وى وال �ع��رف��ان وال�م�ع��رف��ة .كما في
الحديث القد�سي ال�شريف« :ال�صوم لي و�أنا �أجزي
به»(.((2

اللون الأبي�ض :هو يقر العين ويبهج القلب ،وهو
قدر من الي�أ�س وال�شدة ،فالناظر �إليه يالحظ فيه
عالمات الت�آخي والت�آلف ،وهو رمز للحج الجامع
لجميع العبادات.
ال��ل��ون الأح���م���ر :ه��ذا ال�ل��ون ه��و ل��ون الأزه ��ار
والورود يعنى عالمة الحب ال�شديد ،هنا رمز لدم
ال�شهداء الذين يظهرون الحب ال�شديد هلل ولر�سوله
عند ا�ست�شهادهم لإعالء كلمة اهلل.
ال��ل��ون البنف�سجي :ه��ذا اللون بجتذب �أنظار
الناظرين �إل �ي��ه ،وي�سر الناظرين حتى يت�سرب
�إلى القلوب و ُينقِّي الأذه��ان ،وهو رمز للمعامالت
وال�سلوك والأخالقيات .هكذا تكتمل المعاني التي
يخرج �إليها «النور» والتي ت�ؤدي المعنى المطلوب.
ح�سان:
و�أي�ضا يقول َّ
َت���ق َّ
�����ي َع��� ْن��� ُه��� ْم
َ���ط��� َع ِف���� ْي���� ِه َم����� ْن�����ز َُل ال����� َو ْح ِ
َو َق�������� ْد َك�������ا َن َذا ُن�������� ْو ٍر َي����� ُغ����� ْو ُر َو ُي��� ْن���جِ ��� ُد
غار ،يغور ،ويغير :يبلغ الغور ،وهو المنخف�ض
من الأر���ض ،وينجد :يبلغ النجد وهو المرتفع من
الأر���ض ،وال�م��راد يعم جميع الأمكنة ،ومثله قول
الأع�شى:

( النور )
في �شعر
ح�سَّ ان بن
ثابت
ر�ضي اهلل
عنه

ب �ن��زول ال��وح��ي وال�م�لائ�ك��ة المقربين ،ال�ت��ي كان
�أ�صحاب الر�سول �صلى هلل عليه و�سلم يتنف�سون
ويتذوقون فيها حالوة الإيمان ،وتلك ال�سكينة التي
كانت تنزل عليهم عند ال�ت�لاوة وال�ع�ب��ادة ،وتلك
البهجة وال�سرور التي كانوا يجدونها عند الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم.

�����ي ي��������رى م������ا ال ت�����������رو َن وذك����������� ُر ُه
ن�����ب ٌّ
�����ج�����دَا
�أغ��������ا َر ل���ع���م���ري ف����ي ال����ب��ل�ا ِد و�أ ْن َ
النبي �صلى اهلل عليه
يتح�سر ال�شاعر على و�صال ّ
و�سلم ،وعلى حرمان �أهل البلد من النعمة العظيمة،
النبي �صلى اهلل
وهي الوحي الذي كان ينزل على ّ
عليه و�سلم متتابعا.

مقـــاالت

وال�صورة الثانية� :شدة �ألم �أ�صحاب الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم وكيفية ا�ضطرارهم حين
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،با�ستخدام «�إذ»
وفاة ّ
الفجائية كما ي�ضطرب وي�صيح طفل �صغير عند
انقطاع الكهربا في ف�صل ال�صيف متخوفا من
الظلمة ،ومت�ألما م��ن �شدة الحر .ك��رر �شاعرنا
«النور» مرتين ،مرة بالم التعريف ومرة معرفة
النبي �صلى اهلل عليه
ب��الإ��ض��اف��ة �إل��ى �أ��ص�ح��اب ّ
و�سلم ،وكالهما خ�ب��ران ،فالخبر الأول �إظهار
التفاخر والتناف�س ،بينما الخبر الثاني للت�أ�سف
والتح�سر.

و ُي�شَ ِّب ُه ال�شاعر الوحي ب��ال�ن��ور( ((2ال��ذي ين ّور
الأغ��وار والأنجاد ،يعني كان من االت�ساع ما ي�شمل
نجد ًا واليمن و�صو ًال �إلى العراق وخرا�سان .ي�ستخدم
ال�شاعر كلمة «ال �ن��ور» نكرة مقترنة ب�ـ «ذا» �أح��د
الأ��س�م��اء ال�ستة  ،وه��ذا يعني لي�س ال��وح��ي �شيئ ًا
ح�سي ًا �أو مرئيا ،بل هو ُي ْ�س�شَ ْع ُر ويلقى في القلب.
وو�صول «النور» �إلى الأغوار والأنجاد هو رمز للأخوة
ونفي
والم�ساواة ،واالتحاد بين الأم��ة الإ�سالميةٌ ،
للفرق بين العرب والعجم ،والأ��س��ود والأحمر �إال
بالتقوى .كما هو �إ�شارة �إلى تح ِّلي الم�ؤمن بحلية
الأخ�ل�اق الح�سنة وتنوير قلبه بالإيمان والتقوى
والمعرفة والعرفان.

وقال �أي�ضا يرثي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:

النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
وقوله �أي�ضا يرثي ّ

ُن���������� ْوراً �أ� َ������ض������ا َء َع����لَ����ى ا ْل����� َب����� ِر َّي����� ِة ُك��� ِّل��� َه���ا

���اه��� ُم ف���ي َذ ِل َ
�������ك ال����� ُّن����� ْو ِر �إ ْذ غَ���� َدا
َف��� َب��� ْي��� َن ٌ
�إ َل���ى ُن��� ْورِهِ ��� ْم � َ��س�� ْه�� ٌم مِ َ��ن ا ْل�� َم�� ْوتِ ُم ْق َ�ص ُد

َم�����نْ ُي��� ْه��� َد لِ���ل��� ُّن��� ْو ِر ا ْل���� ُم���� َب����ا َركِ َي��� ْه��� َت���دِ ي
لهذا البيت عالقة بالبيت ال�سابق:

ال�سهم:
أق�ص َد
ُ
قولهُ :مق َْ�ص ُد� :أي م�صيبِ ،م ْنَ �« :
�أي �أ�صاب فقتل مكانه ،قال الأخطل:

َي�����ا ِب�����كْ����� َر � ِآم������ َن������ َة ا ْل������ ُم������ َب������ا َر ِك ِب����كْ���� ُر َه����ا
َو َل������ َد ْت������ ُه ُم ْ���ح���� َ���ص��� َن��� ًة ِب���� َ���س��� ْع���دِ الأ� ْ���س��� َع���دِ

ف�����إن ك��ن��ت ق���د �أق�����ص��دت��ن��ي �إذ رميتني

يعنى ولدت �أمه �آمنة المح�صنة نور ًا .ففي هذا
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
البيت ي�شبه ال�شاعر ّ
بالنور الذي �أ�ضاء على البرية كلها ،كما روى ابن
�سعد �أن �أم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،قالت:
«لما ولدته خرج من فرجي نور �أ�ضاءت له ق�صور

ب�سهميك ف��ال��رام��ي ي�صيد وال ي��درى
ح�سان بن ثابت ر�ضي اهلل
في هذا البيت ي�صور َّ
عنه �أمامنا �صورتين:
ال�صورة الأولى :تلك البقعة المباركة المعطرة
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ال�شام ،((2(»،وروى �أحمد عن العربا�ض بن �سارية
ما يقارب ذلك.
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
يعنى �سبب وج��ود ّ
المبارك �إزال��ة الجهل والظلم وال�ع��دوان ،ووج��وده
ال�سعيد مثل ال�سراج المنير ،فمن اهتدى بنوره فقد
فاز ونال ما يتمناه.

عن المعا�صي والمحرمات ،كما قال النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم�« :أال و� ّإن لكل ملك حمى� ،أال و� ّإن حمى
اهلل محارمه»(.((2
ومع َّرف بالالم يفيد معنى االخت�صا�ص ،بمعنى
�أن هذا النور هو خا�ص بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم،
�إذ لم يكن لأحد غيره عليه ال�صالة وال�سالم.

«النور» الأول نكرة يفيد معنى ال�شمولية العموم،
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
وهذا يعني �أن �شخ�صية ّ
كالم�صباح الذي ي�ست�ضاء به ،و�أي�ضا «ن��وراً» كلمة
من�صوبة تفيد معنى الثبات واال�ستقرار واالرتفاع،
يعنى ك ��أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم م�صباح
الح ُظ ،ي�صادف الرياح
على ر�أ���س جبلُ ،ين َْظ ُر و ُي َ
العا�صفة من جميع الجوانب ولكن على الرغم من
ذلك يثبت وي�ستقر� ،إ�شارة �إلى عزمه وهمته العالية
�أمام الم�شاكل والإيذاء من جانب الكفار والم�شركين
والمنافقين.

ووردت هذه الكلمة عقب كلمة « ال�ضياء» ،مبينا
الفرق بين النور وال�ضوء� ،أما ال�ضوء هو الأ�شعة
التي ت�صدر من ذات الج�سم الم�ضيء ،كال�شم�س
والم�صباح ،بينما النور هو الأ�شعة المنعك�سة عن
ال�شيء �أو الج�سم كالقمر وغير ذلك ،ومع ذلك
يكون ال�ضوء متوهج ًا متقد ًا ومتماوج ًا بينما النور
يكون لطيفا ورق�ي�ق��ا( .((2وه��ذا يعني �أن وج��وده
�صلى اهلل عليه و�سلم من حيث العطاء هو �ضياء
يعطي العلم للآخرين كال�شم�س عندما تمنح الكون
ال�ضياء.

ك�����ا َن ال���� ِّ���ض��� َي���ا َء َو ك�����ا َن ال����� ُّن����� ْو َر َن��� ْت��� َب��� ُع��� ُه
�����س�� ْم�� َع َوا ْل��� َب���� َ���ص��� َرا
َب��� ْع��� َد الإل�����ه وك�����ا َن ال ّ

ولكونها (خبر كان) ف�إنها تمثل الأغرا�ض الآتية:
التح�سر على وفاته �صلى اهلل عليه و�سلم،
�أو ًال:
ُّ
وعلى حرمان �أ�صحابه من تلك النعمة الغالية التي
لن ينالها �إال الكرام.
بالنبي �صلى اهلل عليه
ثاني ًا :التفاخر بعالقته
ّ
و�سلم وبم�صاحبته واالقتداء بالنور الذي جاء به.

النبي �صلى اهلل عليه
قال َّ
ح�سان بن ثابت يرثى ّ
و�سلم:

النور هنا خب ُر كان من�صوب ،والن�صب هو رمز
الثبات وال��دوام ،يعنى نوره لم يكن مقت�صر ًا في
حال حياته �صلى اهلل عليه و�سلم ،بل هو باق بعد
وفاته �صلى اهلل عليه و�سلم �إلى يوم القيامة ،كما
قال عليه ال�صالة وال�سالم في خطبة الوداع« :قد
تركت فيكم ما لن ت�ضلوا بعده �إن اعت�صمتم به،
كتاب اهلل»(.((2
والن�صب �أي�ض ًا رمز للفرق بين �شيئين �أو بين
موجودين ،يعنى هذا النور يف ِّرق بين الحق والباطل
ويهدى �صاحبه �إلى ال�صراط الم�ستقيم ،و به يكف
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ثالثا :مدح النبي �صلى اهلل عليه و�سلم والتغني
بمكانته التي هي �أرفع من المنال و�أعلى من الفهم
والإدراك ،التي تطمئن �إليها القلوب وينال بها
المطلوب وت�ضاء بها الب�صائر.
ح�سان ر�ضي اهلل عنه عندما فقد ب�صره:
وقال َّ
�إنْ ي�����أخُ ِ����ذ ُ
اهلل م���ن َع��� ْي��� َن َّ���ي ُن���� ْو َر ُه���� َم����ا
َف���فِ���ي ِل���� َ���س���ا ِن���ي َو َق��� ْل��� ِب���ي مِ ��� ْن���هُ��� َم���ا ُن���� ْور

( النور )
في �شعر
ح�سَّ ان بن
ثابت
ر�ضي اهلل
عنه

����������ي َو َع������ق ٌ
������ل غَ������� ُر ذي َدخَ ٍ
�������ل
َق����ل ٌ
����ب َذ ِك ٌّ
�����س��ي ِ��ف َم�����أث����و ُر
َوف�����ي َف���م���ي �����ص����ا ِر ٌم َك��ال َ

الحميد ،م�شير ًا �إلى الآية القر�آنية:

ﭽﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ.
(�إبراهيم �:آية )1يعني قبل الإ�سالم كان النا�س في
ال�ضالل ك�أنهم في ظالم ليلٍ يتيهون في الغي ،ففلق
الإ�سالم هذا الظالم وظهر الحق كال�صبح المنور؛
لذلك فرق النا�س بين الحق والباطل.

ح�سان فقدان ب�صره
في هذين البيتين يذكر َّ
وحرمانه م��ن ه��ذه النعمة العظيمة ،ولكنه على
ال��رغ��م م��ن �سلب ب�صره ل��م يكن ي��أ��س� ًا ،ب��ل ن��راه
النبي �صلى اهلل عليه
م�سرور ًا؛ لأن ل�سانه منور بمدح ّ
و�سلم ،وقلبه منور بحبه و�إيمانه به.
في الجزء الأول جاء «النور» مفعو ًال به من�صوب
يفيد معنى الر�ؤيا الب�صرية للأ�شياء الظاهرية
المادية ،بينما في الجزء الثاني �إ�شارة �إلى الر�ؤيا
القلبية من الرموز والأ�سرار الباطنية ،التي يقال
عنها« :الب�صيرة �أو الفرا�سة» ،والتي ق��ال عنها
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم « :اتقوا فرا�سة
الم�ؤمن ف�إنه ينظر بنور اهلل»(.((3

مقـــاالت

ول� َّم��ا ج��اء «ال �ن��ور» ف��ي �صيغة الما�ضي «ن � ّور»
من ب��اب التفعيل ،يفيد معنى االت�ساع وال�شمول
والمبالغة ،ويعنى بهذا النور نور القر�آن الذي ي�سلط
ال�ضوء على الأحوال الما�ضية بالأ�ساليب المتنوعة،
وي�ضرب الأم �ث��ال ويحكى الق�ص�ص ،وي�ستخدم
�أ�سلوب اال�ستفهام ،ويكت�شف الأ� �س��رار والخفايا
م�ستخدم ًا �أ�سلوب ال�ن��داء والخطاب ،ول��م يترك
جانب ًا من الجوانب العلمية والفكرية �صغير ًا كان
�أو كبير ًا.

وقال ُي َع ِّر ُ�ض بالزُّبعرى:

ح�سان بن ثابت ر�ضي اهلل عنه ِل ُع َي ْينَة بن
قال َّ
ِح ْ�صن بن حذيفة بن ب��در حين �أغ��ار على �سرح
المدينة:
�أَ ِم���������ي��������� ٌر َع�����لَ����� ْي����� َن�����ا َر� ُ���������س��������� ْو ُل ال���� َم���� ِل����ي����ـ

ِب������ه������ا َن�����خ����� َت�����ل�����ي ُم�������� َه�������� َج ال������دا ِرع������ي������ـ
ـ َ
�������ن ِ�إذا َن������������� َّو َر ال����� ُ����ص����ب���� ُح لِ����ل����ن����اظِ ���� ِر
نختلي� :أي :ننزع ،وال�سيف يختلي� ،أي :يقطع.
والدارعين� ،أي :الب�سي الدروع.

�������ب ِب������������ َذ َ
اك �إ َل����� ْي����� َن�����ا �أمِ ����� ْي�����را
ـ������كِ � ْأح������� ِب ْ

قد وقع «النور» هنا في معنيين :المعنى الحقيقي
والمجازي.

َر� ُ������������س������������ ْو ٌل ُن��������� َ��������ص�������� ِّدقُ َم����������ا َج������������اء ُه
مِ َ
����راج����ا ُم��� ِن��� ْي���را
������ي ك������ا َن � ِ����س ً
������ن ا ْل������ َو ْح ِ

المعنى الحقيقي :يدفعنا �إلى ميدان الحروب
والقتال والجهاد الم�ستمر ،وي�صور �أمامنا �صورة
�شدة وقع ال�سيوف و�ضرب الأع�ن��اق ،ب��أن العرب
كانت تتعود �شن ال�غ��ارات على العدو عند طلوع
الفجر.

جاءت كلمة« :منير» ا�سم فاعل من باب �إفعال،
�صفة للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ي�شبه ال�شاعر
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بال�سراج المنير ،ال�سراج
َّ
هو ال�شم�س ،وال�شم�س هي منبع الحياة لكل حي
في ال�ك��ون ،وو�سيلة النمو ،وم�صدر نفع لكل من
الإن�س وال�شجر والنبات ،كما �أن القوة ب�أنواعها
النبي �صلى
قد ت�ستمد من ال�شم�س .وهذا يعني �أن ّ

وال���م���ع���ن���ى ال����م����ج����ازي :ي�غ�ط�ي�ن��ا بال�سكينة
واالطمئنان ويملأ قلوبنا بالإيمان والإيقان ،وي�ضيء
�أم��ام �ن��ا م�صباح ال �ه��دى يهدينا �إل ��ى ال���ص��راط
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اهلل عليه و�سلم قد �أعطى الم�ؤمن حياة حقيقية،
فال�شريعة الإ�سالمية هي م�صدر الحياة الروحية
والقوة الإيمانية ،التي من خاللها ُي ْعت ََ�ص ُم بحبل اهلل
و ُت َّت َب ُع �سنة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم.
وكلمة «منيراً» خبر كان من�صوب يفيد معنى
الدوام واال�ستمرار؛ لأن الحياة في الحقيقة لي�ست
مقت�صرة على هذه الدنيا فقط ،بل ممتدة �إلى ما
بعد الموت ،وتنتقل �إل��ى لون �آخ��ر ومن كيفية �إلى
�أخ��رى ،وتخرج من قيد الج�سد� ،إل��ى قيد الحياة
الحقيقية� ،إم��ا �أن ت�سعد وتتمتع بجنة عر�ضها
ال�سماوات والأر���ض� ،أو تذوق �أنواع العذاب في نار
جهنم �أعاذنا اهلل منها.
ح�سان يذكر غزوة بنى قريظة:
وقال َّ
�أ� َ�������ص�������ا َب������� ُه������� ُم َب َ
�������ل�������ا ٌء ك�����������ا َن ف����� ْي�����هِ����� ْم
����اب َب��� ِن���ي ال�� َّن���ِ��ض�� ْي�� ِر
� ِ���س��� َوى م���ا َق����� ْد �أ� َ����ص َ
���������اه��������� ُم َي�������� ْه��������و ِْى �إ َل������ ْي������هِ������ ْم
غَ�������������� َدا َة �أ َت ُ
هلل َك����ا ْل���� َق���� َم����ـ���� ِر ا ْل���� ُم���� ِن���� ْي���� ِر
َر� ُ�����س�����ـ�����ـ����� ْو ُل ا ِ
غ��زوة يهود بنى قريظة وقعت في ذي القعدة
من ال�سنة الخام�سة للهجرة ،دام ح�صارهم خم�س ًا
وع�شرين ليلة ،وانتهت ب�ضرب �أعناق الرجال و�أ�سر
الن�ساء وال�صبيان ،نكا ًال بما غدروا وخانوا ونق�ضوا
المواثيق.
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بالقمر
�ش َّبه ال�شاعر ّ
المنير ل�سببين:
ال�سبب الأول :ب�صيرته وفرا�سته � -صلى اهلل
عليه و�سلم  -ال�ت��ي ق�ضى بها على بني قريظة
وا�ست�أ�صل خبثهم من تلك البلدة المباركة.
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وال�سبب الثاني :الرعب الذي ُق ِذ َف في قلوبهم.
و(منير) ا�سم فاعل من باب �إفعال يفيد معنى
المبالغة ،وهى �شدة حب الم�ؤمنين هلل ولر�سوله
وغاية �شجاعتهم وب�سالتهم ،حيث توجهوا �إلى بنى
قريظة عقب رجوعهم من غزوة الأح��زاب والعرق
ك��ان يت�صبب منهم ،وال��دم ينزف من جروحهم.
ولكونه مجرور ًا يحمل معنى االنقياد والت�سليم؛ لأن
قبائل اليهود انقادوا بعد ذلك وا�ست�سلموا.
ح�سان في مكانة جبريل عليه ال�سالم:
ويقول َّ
َ ْي����ن���� َت����اب����ن����ا ِ ْج�������ب������� ِر ْي������� ُل ف�����ي �أب����� َي����� ِات����� َن�����ا
�����������ض الإ� ْ��������س َ
����ل���ا ِم َواْل ْأح�������� َك��������ام
ِب����� َف����� َرائ ِ
َ ْي���ت��� ُل��� ْو َع���لَ��� ْي��� َن���ا ال����� ُّْن����� َور ِف��� ْي��� َه���ا ُم ْ��ح�� َك��م��اً
���������س ك����اَلأ ْق����� َ����س����ام
ق�������س���م���اً َل����� َع����� ْم����� ُر َك َل���� ْي َ
«ال���ن���ور» هنا ا�ستعارة م��ن ال �ق��ر�آن الكريم،
�إ��ش��ارة �إل��ى الوحي ال��ذي ي�أتي به �سيدنا جبريل
عليه ال�سالم.
و«النور» هنا �أي�ض ًا م�صدر معرف بالالم يحقق
معنى الثبات واالخت�صا�ص ،ويعنى ب�أنه ينور قلوب
الذين ي�ؤمنون به ويالزمون تالوته ويتدبرون في
�آياته ويتفكرون في الرموز والأ�سرار الكامنة في
طياته.
فملخ�ص ال��ك�لام �أن «ال��ن��ور» في �شعر �سيدنا
ح�سان بن ثابت ر�ضي اهلل عنه لم يرتكز على زاوية
َّ
محدودة في التعبير فقط ،بل �أحاط بجميع النواحي
البيانية والإن�سانية.

( النور )
في �شعر
ح�سَّ ان بن
ثابت
ر�ضي اهلل
عنه

المعروف بجار اهلل� ،أ�سا�س البالغة ،تحقيق :الأ�ستاذ عبد
الكريم (بي�شاور :دار الكتب العربية ) �ص289
 .13محمد بن يو�سف ال�شهير بابي حيان الأندل�سي ،تف�سير
البحر المحيط ( ،بيروت :دار الفكر للطباعة والن�شر
والتوزيع ،ط ،3عام )1983-1403ج� ،3ص448
 .14الإم� � ��ام ج �ل�ال ال ��دي ��ن ع �ب��د ال��رح �م��ن ب ��ن �أب � ��ي بكر
ال�سيوطي،التحقيق والتعليق ،ف ّواز �أحمد زمرلي ،الإتقان
في علوم القر�آن( بيروت :دار الكتاب العربي1427( ،هـ-
� )2007ص.566
 .15حمد علي ال�صابوني� ،صفوة التفا�سير(القاهرة :دار
الحديث) ج� ،2ص.229
ح�سان بن ثابت،
ح�سان بن ثابت الأن�صاري� ،شرح ديوان َّ
َّ .16
و�ضعه و�ضبط الديوان و�شرحه ،عبد الرحمن البرقوقي،
راجعه وفهر�سه دكتور يو�سف محمد البقاعي (بيروت :دار
الكتاب العربي ،ط ،1عام1424هـ2004-م) �ص.85
 .17الإمام الكبير� ،أبو القا�سم محمود بن عمر الزمخ�شري،
جار اهلل� ،أ�سا�س البالغة ،تحقيق :الأ�ستاذ عبد الكريم
(بي�شاور :دار الكتب العربية) �ص.289
�	.18أب��و عي�سى محمد بن عي�سى بن �سورة الترمذي ،جامع
ال�ت��رم��ذي (ده�ل��ى ال�ه�ن��د :المكتبة الر�شيدية) حديث
�أب��ي �سعيد الخدري ،رقم الحديث( .)3127و�أي�ضا ورد
هذا الحديث في تاريخ بغداد ،الخطيب البغدادي ،ج،3
�ص ،192-191وحلية الأولياء لأبي نعيم،ج� ،6ص.96
ح�سان بن
ح�سان بن ثابت ر�ضي اهلل تعالى عنه  ،ديوان َّ
َّ .19
ثابت(،بيروت :م�ؤ�س�سة العلمي ،للمطبوعات ،ط  ،1عام
1418هـ� )1998-ص70
 .20عبد العزير ،نبوى  ،الدكتور،موجز تاريخ ال�شعر العربي،
(القاهرة :الهيئة الم�صرية العامة للكتاب ،عام )2006
�ص.33
�	.21أحمد بن �إبراهيم بن م�صطفى ،الها�شمي الأزه��ري،
جواهر البالغة في المعانى والبيان والبديع( ،بيروت :دار
�أحياء التراث العربي،طبعة جديدة وم�صححة) �ص،99،
.198
 .22العالمة القا�ضي �أب��و الف�ضل عيا�ض اليح�صبي ،ال�شفا
بتعريف حقوق الم�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم( ،بيروت:
المكتبة الع�صرية،عام1423هـ� )2002-ص.149
 .23الإمام الحافظ �أبو عبد اهلل محمد بن محمود ابن النجار

الحوا�شي
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 .1الدكتور �شوقي �ضيف،تاريخ الأدب العربي  ،الع�صر
الإ�سالمي ( ،القاهرة :دار المعارف) ط�،12ص .77
 .2الذهبي ،العالمة الحافظ ،الم�ؤرخ �،شم�س الدين بن محمد
ابن �أحمد بن عثمان ،تاريخ الإ�سالم ووفيات الأعيان.
 .3ك��ام��ل �سلمان ال �ج �ب��وري ،معجم ال���ش�ع��راء م��ن الع�صر
الجاهلي حتى �سنة 2002م (،بيروت :دار الكتب العلمية،
طبعة �أولى 1427 ،هـ  )2003 ،ج� ،2ص.27
�	.4أح�م��د ال�شايب ،ت��اري��خ النقائ�ض ف��ي ال�شعر العربي(،
القاهرة :مكتبة النه�ضة الم�صرية ،ط 4ع��ام )2002
�ص.143
 .5العالمة عز الدين �أبو الح�سن على بن �أبي بكر ال�شيباني،
المعروف بابن الأثير� ،أ�سد الغابة في معرفة ال�صحابة،
(بيروت  :دار �إحياء التراث الإ�سالمي) ج�،2ص.4
 .6ابن ه�شام ،ال�سيرة النبوية ،التحقيق وال�ضبط وال�شرح
لعبد الحفيظ �شلبي( ،م�صر:مطبعة م�صطفى البابي
الحلبي و�أوالده ،ع��ام 1300ه� � �ـ1936-م) ج��� ،2ص،22
 .123 ،100للمزيد انظر :اال�ستيعاب� ،ص ،130والمغنى،
�ص ،114والخزانة ،ج� ، 1ص  ،108و ال�شعر وال�شعراء ج،1
�ص.264
�	.7أحمد بن محمد بن عبد رب��ه الأندل�سي،العقد الفريد،
(بيروت :دار الكتب العلمية� )،ص.289
 .8ع �ل��ى ب ��ن ح���س�ي��ن � ،أب� ��و ال� �ف ��رج الأ� �ص �ف �ه��ان��ي ،ك�ت��اب
الأغ��ان��ي(،ب �ي��روت :دار �أح �ي��اء ال �ت��راث ال�ع��رب��ي )،ج،3
�ص.352
 .9الدكتور �شوقي �ضيف ،ال�شعر وطوابعه ال�شعبية على مر
الع�صور( ،القاهرة  :دار المعارف ،ط� )2ص.40
 .10ال��دك�ت��ور �شوقي �ضيف،تاريخ الأدب ال�ع��رب��ي ،الع�صر
الإ�سالمي ( ،القاهرة :دار المعارف) ط� ،2ص.77
 .11ل�سان الدين ابن منظور،العالمة ،ل�سان العرب ،تحقيق
وت�صحيح� ،أم�ي��ن محمد عبد ال��وه��اب ،ومحمد �صادق
العبدي(،بيروت :دار �إحياء التراث العربي ،طبعة جديدة
م�صححة)ج1مادة ( ،ن و ر)�.أنظر للمزيد من التفا�صيل:
الطبري ،ج� ،11ص ،68و�صفوة التفا�سير� ،ص ،574ج ،1و
القرطبي ،ج� ،12ص.256
 .12الإمام الكبير� ،أبو القا�سم محمود بن عمر الزمخ�شري،
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البغدادي ،الدرة الثمينة في �أخبار المدينة ،تحقيق ح�سين
محمد علي �شكري (المدينة المنورة :دار المدينة المنورة
للن�شر والتوزيع ،ط1418 ،2ه �ـ1998-م) �ص .51قد ورد
في الفردو�س للديلمى� ،ص ،101ج ،3،وفي الجامع ال�صغير
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من
لل�سيوطي ،قيل لما رجع ّ
تبوك ،تلقاه رجال من المخلفين ،ف�أثاروا غبار ًا فخمروا،
النبي �صلى اهلل عليه
فغطى بع�ض من كان معه �أنفه ،ف�أزال ّ
و�سلم اللثام عن وجهه وقال�« :أما علمت �أن عجوة المدينة
�شفاء من ال�سم ،وغبارها �شفاء من الجذام».
 .24الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ،الترغيب
والترهيب ،تحقيق وتخريج �أيمن �صالح( ،م�صر :دار
الحديث ،القاهرة ،ط1994-1415 ،1م )،ج� ،4ص.419
ح�سان بن ثابت،
ح�سان بن ثابت الأن�صاري� ،شرح ديوان َّ
َّ .25
و�ضعه و�ضبط الديوان و�شرحه ،عبد الرحمن البرقوقي،
راجعه وفهر�سه ،دكتور يو�سف محمد البقاعي( ,بيروت:
دار الكتاب العربي ،ط ،1عام1424هـ2004-م) �ص.85
 .26محمد بن �إ�سماعيل البخاري � ،صحيح البخاري( ديوبند
ال�ه�ن��د :المكتبة الرحيمية) ب��اب ف�ضل ال���ص��وم ،رقم
الحديث.1929،
 .27الإم� ��ام ع�ب��د ال�ق��اه��ر ال �ج��رج��ان��ي ،دالئ ��ل الإع��ج��از في
علم المعاني ،ت�صحيح المفتي محمد ع�ب��ده ،وال�شيخ
م�ح�م��د م�ح�م��ود ال �ت��رك��زي (م �� �ص��ر :مكتبة ال �ق��اه��رة،
عام1381هـ�)1961-ص.123-122
� .28صفي الرحمان المباركفوري ،الرحيق المختوم ( بيروت
لبنان :المكتبة الع�صرية ،ط 1423-2003هـ) �ص.422
 .29نف�س الم�صدر.
 .30الحافظ ابن رجب الحنبلي ،جامع العلوم والحكم في �شرح
خم�سين حديثا من جوامع الكلم ( ،القاهرة :دار الحديث،
�سنة 1424-2004ه �ـ ) �ص ( .48حديث �صحيح �أخرجه
بخاري ( )52وم�سلم(  )1599و�أب��و داود  ،3329وابن
حبان .)719
 .31ال�شيخ محمد بن �صالح العثيمين رحمه اهلل� ،شرح الأربعين
النووية� ،ص.249-248
�	.32أب��و عي�سى محمد بن عي�سى بن �سورة الترمذي ،جامع
الترمذي (دهلى الهند :المكتبة الر�شيدية) حديث �أبي
�سعيد الخدري ،رقم الحديث(.)3127
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الم�صــادر والمراجع
 )1ابن �سيدة على بن �إ�سماعيل ،المحكم والمحيط الأعظم
في اللغة ،م�صر :مطبعة م�صطفى البابي الحلبي و�أوالده،
الطبعة الأولى1377 ،هـ1958-م.
� )2أحمد بن الأمين ال�شنقيطي� ،شرح المعلقات الع�شر و�أخبار
�شعرائه ،بيروت :دار الأندل�س للطباعة والن�شر.
� )3أبو داود �سليمان بن الأ�شعث بن �إ�سحاق الأزدي ،ال�سنن،
تعليق �أحمد �سعد علي ،م�صر:مطبعة م�صطفى البابي
الحلبي و�أوالده ،الطبعة الأولى1371 ،هـ1952-م.
 )4ابن كثير �أبو الفداء �إ�سماعيل ،تف�سير ابن كثير ،بيروت:
دار الفكر للطباعة والن�شر وال�ت��وزي��ع ،الطبعة الثانية،
1389هـ1970-م.
� )5أحمد اال�سكندري ،و�أحمد �آمين على جارم ،المف�صل في
تاريخ الأدب العربي ،القاهرة :مكتبة الأدب.
 )6الإمام الكبير� ،أبو القا�سم محمود بن عمر الزمخ�شري،
المعروف بجار اهلل�،أ�سا�س البالغة ،تحقيق الأ�ستاذ عبد
الكريم ،بي�شاور :دار الكتب العربية.
 )7ابن ه�شام ،ال�سيرة النبوية ،التحقيق وال�ضبط وال�شرح لعبد
الحفيظ �شلبي ،م�صر :مطبعة م�صطفى البابي الحلبي
و�أوالده1300 ،هـ  1936 -م.
� )8أحمد بن �إبراهيم بن م�صطفى ،الها�شمي الأزه��ري،
جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع ،بيروت :دار
�أحياء التراث العربي ،طبعة جديدة وم�صححة.
 )9ال�ب�خ��اري ،محمد ب��ن �إ�سماعيل ب��ن �إب��راه �ي��م ،الجامع
ال�صحيح ،م�صر :م�صطفى البابي الحلبي،ط1372،هـ-
1953م.
ح�سان بن ثابت،
ح�سان بن ثابت الأن�صاري� ،شرح ديوان َّ
َّ )10
و�ضعه و�ضبط الديوان و�شرحه ،عبد الرحمن البرقوقي،
راجعه وفهر�سه ،دكتور يو�سف محمد البقاعي ,بيروت :دار
الكتاب العربي ،ط1424 ،1هـ2004-م.
 )11الدكتور �شوقي �ضيف ،تاريخ الأدب العربي ،الع�صر
الإ�سالمي ،القاهرة :دار المعارف.
 )12الدكتور �شوقي �ضيف ،ال�شعر وطوابعه ال�شعبية على مر
الع�صور ،القاهرة  :دار المعارف.
 )13عبد العزيز ،نبوى ،الدكتور ،موجز تاريخ ال�شعر العربي،

( النور )
في �شعر
ح�سَّ ان بن
ثابت
ر�ضي اهلل
عنه

القاهرة :الهيئة الم�صرية العامة للكتاب،ط 2006م.

الكريم ،لبنان :دار �أحياء التراث العربي.

 )14على بن ح�سين� ،أبو الفرج الأ�صفهاني ،كتاب الأغاني،
بيروت :دار �أحياء التراث العربي.

 )18الطبري� ،أب��و جعفر محمد بن �إ�سماعيل ،جامع البيان
في تف�سير القر�آن ،بيروت :دار المعرفة للطباعة والن�شر،
ط1392،هـ1972 -م.

 )15عز الدين �أبو الح�سن على بن �أبي بكر ال�شيباني ،المعروف
بابن الأثير� ،أ�سد الغابة في معرفة ال�صحابة،بيروت  :دار
�إحياء التراث الإ�سالمي.

 )19ل�سان الدين ابن منظور،العالمة ،ل�سان العرب ،تحقيق
وت�صحيح� ،أم�ي��ن محمد عبد ال��وه��اب ،ومحمد �صادق
العبدي ،بيروت :دار �إحياء التراث العربي ،طبعة جديدة
م�صححة.

 )16ع�ب��د ال�ق��اه��ر ال �ج��رج��ان��ي ،دالئ ��ل الإع��ج��از ف��ي علم
المعاني،ت�صحيح المفتي محمد عبده  ،وال�شيخ محمد
محمود التركزي م�صر :مكتبة القاهرة ،ط1381،ه��ـ-
1961م.

 )20اليح�صبي� ،أبو الف�ضل عيا�ض بن مو�سى ،ال�شفا بتعريف
حقوق الم�صطفى ،م�صر :مطبعة البابي الحلبي و�أوالده،
ط1369،هـ1950-م.

 )17عبد الباقي محمد ف�ؤاد ،المعجم المفهر�س لألفاظ القر�آن
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�شع ُر
�أحمد بن ال ُم َع َّذل (ت نحو 240هـ)
(جمع وتحقيق ودرا�سة)

الدكتور /ع َّبا�س هاني الـﭽ َّراخ

جامعة بابل  -العراق

ُ
حياته:

العبدي ،من عبد القي�س
هو� :أبو الف�ضل �أحمد بن ال ُم َعذَّل(((بن غيالن بن الحكم بن �أعين
ّ
من عمرو (((.
ك��ان وال ��د ُه ال�م�ع�ذّل((( م��ن �أه��ل الكوفةَ ،ق� ِ�د َم
عي�سى بن جعفر بن المن�صور و�أَ َق َام َب َها
ال َب�ص َر َة َم َع َ
ال�ص َمد
وولده ،وخ َّل َف �أحد ع�شر ابن ًاُ � ،
أ�شهرهم عبد َّ
و�أحمد.
ِ
بع�ض
وقد
عن ِتبيان ما ُيل ِقي َ
�سكتت الم�صاد ُر ْ
ٍ
�شذرات متف ِّرقة،
ال�ضو ِء َع َلى ن�ش�أت ِه الأُو َل��ى �سوى
�لام
عرفنا منها � َّأن وال� َ�د ُه المعذَّ ل عهِ َد ل َأح� ِ�د �أع ِ
اللغ ِة والنحو بتدري�س �أوال ِد ِه  -ومن ُهم� :أحمد ،وهو
الأخف�ش الأو�سط �سعيد بن م�سعدة (ت 215هـ(((،
و ُن ِقل عن �أحمد قولهُ :ل َّما جاءنا ال ُ
أخف�ش لي�ؤ ِّدبنا
قال« :جنّبوني ثالثة �أ�شياءْ � :أن تقولوا «ب�س»((( ،و�أن
«ه ْم»(((كذا ،ولي�س لفالن «بخت»((( » (((.
تقولواَ :
لكنّه لم ِ
يكتف بالتدري�س (النظري) على يد
يكتب عن الأعراب،
ذهب �إلى الباديةُ ،
�أُ�ستاذ ِه ،بل َ
ليق ِّوي لغته.
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عوفي �شعره �أنه َ�ساف َر الى َطر�سو�س ،وهي مدين ٌة
بثغور ال�شام بين �أنطاكية وحلب وبالد الروم.
ون�ش�أَ ك�أبي ِه  -و�أخوته ال َع�شَ َرة � -أدي ًبا �شاع ًرا،
ينظم ال�شع َر في �أوقات ِه.
ُ
الجاحظ (ت 255هـ) بقوله « :كان ذا
وو�ص َف ُه
وت�ص ُّر ٍف في الألفاظ»(((.
بيان ُّ
وتبحر في المعانيَ ،
وقد ا�شتهر بالفقه ،ور َوى عن مالك( ،((1ح ّتى قال
في ذلك �أح ُد تَالمذته ،وهو �أبو �إ�سحاق �إ�سماعيل بن
الب�صري (ت 288هـ(�« :((1أفخ ُر على
أزدي
ّ
�إ�سحاق ال ّ
النا�س برجلين بالب�صرة� :أحمد بن المعذَّ ل يعلمني
وعلي بن المديني ُيعلمني الحديثَ »(.((1
الفق َهّ ،
وكان �أهل الب�صرة ي�سمو َن ُه (الراهب) ،لتع ّب ِد ُه
و ِدينه(.((1
و�شغلت ق�ضية خلقِ القر�آن اختالفًا بين الفقهاء
ْ

�شعرُ
�أحمد بن
المُ ع ََّذل
(ت نحو
240هـ)
(جمع
وتحقيق
ودرا�سة)

ﭽ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

النا�س بها
في ع�صره ،وكان الم�أمون قد امتحن
َ
قبل وفاته ب�أ�شهر �سنة 218ه� �ـ( ،((1وكتب بذلك
كتا ًبا( ،((1وتابعه ولده المعت�صم (ت227هـ)ُ ،ث َّم
الواثق الذي َ�سا َر على َن ْه ِج �أَبي ِه في َ
ذلكُ ،ث َّم َر َجع
في � ِآخرِ �أَمر ِه ،وا�ش َت َه َر ال ُم َت َو ٍّكل ب�أنه هو الذي رف َع
تلك المحنة.

ﯖ ﭼ( ،((2فَخَ جِ َل �أبو َع ِ
كان ُي ْق ِع ُد
ا�صمُ ،ث َّم َ
أحمد ْب َن ال ُم َعذَّ ل �إلى جنبه(.((2
� َ

بن عبد الملك بن �أبي
ودعا( ((2المتو ِّك ُل
محمد َ
َ
التميمي
إبراهيم
ال�شوارب ،و�أح َم َد بن ال ُم َعذَّ ل ،و�
َ
ّ
ِم َن الب�صرة ،وعر�ض على ُك ِّل واح� ٍ�د منهم َق َ�ضا َء
بال�سن العالية
بن عبد الملك
ِّ
الق�ضاة ،فاحت ََّج محم ُد ُ
ِ
بن المعذَّ ل
وغير ذلك،
ب�ضعف ال َب َ�صرِ
واحتج �أحم ُد ُ
َّ
التميمي ،فقال :لم يبق
إبراهيم
وغير ذلك ،وامتن َع �
ُ
ّ
ال�ص َمد.
غيرك ،وجزم عليه فو ِل َي َم َع �أخي ِه عبد َّ
ُ
المتوكل �إلى �إلي ِه و�إ َلى غيره من العلماء،
و َو َّج َه
النا�س
َام
ف ََج َم َع ُه ْم ِفي َدارِهُ ،ث� َّ�م خَ � َر َج َع َليهمَ ،فق َ
ُ
ُكلُّ ُهم َل � ُه غير �أحمد بن ال� ُم� َع��ذَّ ل ،فقال المتوك ُل
لعبيد اهلل بن خاقان� :إن هذا الرجل ال يرى بيعتنا،
ولكن في ب�صره
فقال له :بلى يا �أمير الم�ؤمنينْ ،
�سو ٌء،فقالَ  :يا �أمير الم�ؤمنين ما في ب�صري �سو ٌء،
ولكن ن َّزهتُك من عذاب اهلل؛ قال النبي �صلى اهلل
أحب � ْأن َيتَم َّث َل الرجال له ِقيام ًا
عليه و�س َّلم«َ :م ْن � َّ
مقعد ُه من النار»،ف ََجا َء المتوك ُل ف ََج َل َ�س �إلى
فليتبو�أ َ
جنب ِه(.((2

وك��ان لأحمد ر� ٌأي فيها� ،إذْ كان يقف في خلق
يف�سر �سكوت الم�صادر عن ِذكرِ
القر�آن( ،((1وهذا ِّ
ويف�س ُر  -في ِ
الوقت نف�س ِه-
لقائه بالخلفاء الثالثةِّ ،
�إ�شارتها �إلى لقائه بالمتو ِّكل �أكثر من م ّرة.
كما ك��ان ين َهى عن طلبِ ال�ح��دي��ث(((1؛ زه��اد ًة
ِمنهُ.
أخباره:
أقواله و�
من �
ِ
ِ

مقـــاالت

ق��ال( :((1دياركم �أمامكم وحياتكم بعد موتكم،
و�أن�شد في �أثره لل�سمو�أل:
م��ي�� ًت��ا ُخ��� ِل���قْ���تُ و َل������ ْم �أَ ُك�������نْ مِ �����نْ َق�� ْب�� ِل��هَ��ا
����ش���ي��� ًئ���ا ن����م����وت َف����� ُم�����تُّ حِ ����� ْي َ
�����ن َح���� ِي���� ْي����تُ
واحتمى لعل ٍة به فبر�أ فقال :الحمية �صالحة لأهل
الدنيا تبرئهم من المر�ض ،ولأهل الآخرة �صالحة
تبرئهم من النار (.((1
وذَ َك َر يوم ًا العافية فقالّ � :أي ِغطاء و� ّأي وِطاء(.((2

وكان بي ��ن الأخوين عب ��د ال�صمد و�أحمد ُمنافرة
والكف عن
و ُمباع ��دة ،ف�أحم ��د يميل �إل ��ى اله ��دوء،
ّ
ال�ص َم ��د -ب ُرغم
�أذى النا� ��س ،ف ��ي حي ��ن كان عب ��د َّ
�شاعر ّيت ��ه -ب ��ذيء الل�س ��ان ،هج ��ا ًء ،ي� ��ؤذي النا�س
حت ��ى �أقاربه و�إخوانه وجيران ��ه ،وكانوا يتقون ل�سان ُه
ويجانبونه ويبغ�ضونه ،ويودون �أحمد ،وكان ذلك مما
يزيد ُه غيظ ًا ويحمل ُه على � ْأن َي َق َع في ُك ِّل َم ْن ُي�صاحب
�أخا ُه �أحمد.
ال�ص َمد �إتيانه المتو ِّكل
وقد َع َ
اب عليه �أخو ُه عب ُد َّ
و�أَخْ ذَ الأَموال ِمن ُه (:((2

الن�س ُ
�ضب ِلحي َت ُه
اك الخَ ث َع ِم ّي وقد خَ َ
َوم َّر عليه َّ
ٍ
�شعرات ِب ْي ً�ضا،يوهم � َّأن ال�شَّ ْي َب �أ َّول ما
و َت َر َك فيها
َوخَ َطهَُ ،فقَالَ َلهُ :ما هذا؟ فقالَ ِ :غ ُّ�ش ال ِغ ِّ�ش(.((2
�صبي له ُذ�ؤاب ٌة  -في مجل�س
وكان �أحمد  -وهو ّ
�أب��ي عا�صم( ((2ال�ضحاك بن مخلد بن ال�ضحاك
ابن م�سلم ال�شيباني الب�صري ،فمزح �أبو عا�صم،
فقال له �أحمد :يا �أبا عا�صم� ،إن اهلل خلقك ج ًّدا،
َ
�ستهزئ جاه ٌل .ق��الَ َت َعا َلى:
فال تهز َلن ،ف �� َّإن ال ُم
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ول������� َّم�������ا � ْأن �أت��������ت�������� ُه ُد َري�����هِ�����م�����ـ�����ـ�����ـ ٌ
�����ات
مِ َ
��������ن ال����� ُّ����س����ل����ط����انِ َب����������ا َع ِب������هِ������نَّ َر َّب�����ـ����� ْه
وك����������ان َي������� ُذ ُّم�������هُ�������م فِ��������ي ُك���������� ِّل َي����ـ����ـ����و ٍم
َي���� ِ���ش���ي ِب���ال���ج���ه���لِ وال�����هَ����� َذ َي�����انِ ُخ���ط��� َب��� ْه
وكان �أحمد قد خرج عن الب�صرة ليجاور الثغر،
لك ّن ُه زار �صاحب ال�شرطة �إ�سحاقَ ب� َ�ن �إبراهيم،
الذي ته َّي�أ للغزوِ ،ول َّما دخل علي ِه مدح ُه بق�صيدة
�سين ّية ،ف�أمر له بخم�س مئة دينار فقب�ضها ،ورجع
�إلى الب�صرة ،من دون � ْأن يذهب �إلى الغزو ،وبلغ عبد
ال�صمد خبر ُه ،فقال فيه:
ُي����������رِي ال�������غ�������زا َة ب�����������أ َّن اللهّ هِ ��� ّم���ـ���ـ���ـ��� ُت���ه
�������س �إ����س���ـ���ح���اقِ
و�إن�����م�����ا ك������ان َي�����غ�����زو ك���ي َ
ف�����ب�����ا َع ُزه�����������داً ث������واب������اً ال َن����ف����ـ����ـ����ـ����ا َد ل��ه
واب����ت����ا َع ع���اج���ل ِرف������دِ ال���ق���وم ب��ال��ب��اق��ي
ول َّما زا َد �أذا ُه ل ُه وهجا�ؤ ُه �أكثر م ّرة َكت ََب ِ�إ َلي ِه
�أَح َمد:
«�أما بعد ،ف� َّإن �أعظم المكروه ما جاء من حيث
يرتجي المحبوب ،ولقد كنت مرجو ًا حتى �أ�شمل
وعم �أذاك ،ف�صرت ِفينَا كاالبنِ العاقْ � ،إن
�ش ّرك َّ
�ات نق�ص ،و�أعلم �أن��ك خَ �شَّ ن َْت
عا�ش نغَّ�ص و� ْإن م� َ
نا�صح .وال�سالم»(.((2
�صد َر � ٍأخ ٍ
أي�ضا« :و�أن��ت كالإ�صبع الزائدةْ � ،إن
وق��ال في ِه � ً
�شانت و�أن ُق ِط َع ْت �آ َل َم ْت»(.((2
ُركت ْ
ت ْ
وكان �أحمد من التجنّب للعيب والتعر�ض لما في
�أيدي النا�س على غاية ،فلما ُحمل �إلى بغداد في جملة
ال�صمد
فقهاء الب�صرة ،و َقب َِل ِّ
ال�ص َل َةَ ،ن ِق َم عليه عبد ّ
خروجا ع َلى ما كان
بعد � ْأن وجد في ذلك
وهجا ُهَ ،
ً
يدعو �إليه من الز ِ
الح َّكام.
ُّهد وعدم التق ّرب �إلى ُ
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ال�ص َمد في ِه(:((3
ِوم َّما قال ُه عبد َّ
�أَ َط��������������������ا َع ال������ َف������ري������� َ������ض������ َة َوال������� ُّ������س������ َّن������ ْه
َف��������� َت���������ا َه ع�����ل�����ى الإن���������� ِ���������س وال������جِ ������ َّن������ ْه
ك�����������������أ َّن ل������� َن�������ا ال����������� َّن�����������ا َر م�����������نْ دُون������������� ِه
�������ج������� َّن�������ـ������� ْه
و�أف��������������ـ��������������ـ�������������� َر َد ُه اهلل ِب�������ال َ
وي��������ن ُ
��������ظ�������� ُر َن���������ح���������وي �إذا ُزر ُت����������������� ُه
������ن َح������������ َم������������ا ٍة �إل���������������ى َك����� َّن�����ـ�����ـ�����ـ����� ْه
ب������ع������ي ِ
وبلغ �أحمد عن �أخيه �شيء غَ َّم ُه و�أوج َعهُ .فقال:
ما ع�سيت � ْأن �أقولَ في َم ْن ُل ِف َح بين قد ٍر وتن ّور ،و ُر ِّب َي
ال�ص َمد ط ّباخ ًة.
بين زقّ وطنبورْ .
وكانت �أ ُّم عبد َّ
وكان يوم ًا تحت �أخيه مع جماعة من �أخوانه على
مجل�س �شرابِهم و َقد َعال َ�صو ُت ُهم وار َت َف َع كال ُم ُهم
ٍ
ُح�ش وغيرِ ِه على ع��ادة ال�شراب،فَ�شَ َّو ُ�شوا َع َلى
ِبف ٍ
�أحمد ح��ا َل�هَُ ،فت ََط َّل َع �إليهِ م ورف��ع ر�أ�سه �إل��ى عبد
ال�ص َمد وق��ال :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
َّ
(((3
ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ  ،ف َّ
ال�ص َمد وقال:
َاط َل َع عب ُد َّ
(((3( ((3
ﭽﯲﯳﯴﯵﯶﯷﭼ .

ت�صانيفه:

ّهبي � َّإن «له
قال عنه �أبو �إ�سحاق ال�شيرازي والذ ُّ
م�صنّفات»( ،((3ولم تذكر م�صادر ترجمته �سوى
كتاب (الع ّلة) ،الذي ين�صر فيه مذهب مالك (.((3
يذكرهما مترجمو ُه ،هما:
ووجدت له كتابين لم
ُ
ُ
المالكي ،وقد نقل منه
(المب�سوط) ،في الفقه
ّ
�صاحب المنتقَى � -شرح َّ
الموط�أ.
والآخر في :ف�ضائل القر�آن (.((3
رجاالت ع�صره:

ح � َّدثَ عن ب�شر بن عمر بن الحكم بن عقبة

�شعرُ
�أحمد بن
المُ ع ََّذل
(ت نحو
240هـ)
(جمع
وتحقيق
ودرا�سة)

الزهراني (ت 207هـ)(.((3

تالميذهُ:

الطيال�سي
و�سليمان بن داود بن الجارود� ،أبو داود
ّ
(ت 203هـ)(.((3

�أخذ عنه� :إ�سماعيل القا�ضي ،و�أخوه حماد(،((4
الب�صري
دو�سي
ّ
و�أب��و يو�سف يعقوب بن �شيبة َّ
ال�س ّ
المالكي (ت 262هـ)،وهو من كبار علماء الحديث،
ّ
وقد تا َب َع �شيخه �أحمد في القول بالوقف ِفي القر�آن،
النا�س(.((4
فهجر ُه ُ

و�أيوب بن �أبي تميمة ال�سختياني (ت 131هـ(.((3
و�أبو قالبة الجرمي (ت نحو 105هـ) (.((4
و�أب��و �أ ّي��وب �سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي
وع�م��ر ب��ن عبد
ّ
الب�صري القا�ضي (ت 224ه ��ـ)ُ ،
الوهاب �أبو حف�ص الرياحي الب�صري (ت 221هـ).

ور َوى عنه عبد الملك بن محمد بن عبد العزيز
ا�شي (ت 276هـ)( ((4خب ًرا عن �أبيه المعذّل(.((5
ال َّر َق ّ
و :العبا�س ب��ن ال �ف��رج ب��ن علي ب��ن عبد اهلل
الريا�شي الب�صري (ت 257ه� ��ـ)( ،((5وه��و لغوي
وراوية وعارف ب�أيام العرب ،التقَى به في م ّكة(.((5

مقـــاالت

و :عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد اهلل بن
دارت عليه الفتيا في زمانه ،وعلى
الماج�شون ،الذي ْ
�أبيه قبله .توفّي نحو �سنة 212ه �ـ( ،((4وكانت لديه
مكانة كبيرة ،وكان الماج�شون يعزّه كثي ًرا ،وم ّما
دخلت المدينةَ ،فت ََح َّم ْل ُت على
ُي�ؤ ّكد هذا قول �أحمدُ :
عبد الملك بن الماج�شون ،برجل يخ�صني ،ويعني
أنت �إلى �شفيع،
بي ،فلما فاتحني ،قال :ما تحتاج � َ
َ
وال�سقاء ما ت�أكل به ُل ّب ال�شجر،
معك ِم َن الحذاء ِّ
وت�شرب به �صفو الماء(.((4

كما ر َوى عنه �أب��و بكر محمد ب��ن الح�سن بن
دريد (321هـ)( ((5عن طري ِق ِه َق ِ�ص ْي َد ًة لأخيه عبد
ال�سن.
َّ
ال�صمد( ،((5وكان �صغي َر ِّ
وفاته

الذهبي في � ِ
أحد ُكتبهَ « :ل ْم �أَ َر َل ُه َوفَاةً»(،((5
قال
ُّ
لكنه ِفي ِكت ٍ
َاب �آخر َو َ�ض َع ُه ِفي َوفيات �سنة مئتين
و�أربعين( ،((5وهذه ال�سنة هي �سنة وفاة �أخيه عبد
ال�صمد ،و�أظ� ُّ�ن �أ َّن� ُه ذكر هذا َظنًّا منه �أ ّن��ه توف َِّي
ّ
فيها.

وح��زن �أحم ُد كثي ًرا لوفاة �شيخ ِه ،وق��الَ  :كلما
اب ي� ُ
ل�سان عبد الملك َ�ص ُغ َر ِت
أكل َ
ُ
تذكرت � َّأن ال ُّت َر َ
(((4
ال ُّدنيا في عيني.
و ِقيل له� :أي��ن ل�سانك من ل�سان �أ�ستاذك عبد
الملك؟ فقال :كان ل�سان عبد الملك �إذا تعا َيى �أحيا
ِم ْن ل�ساني �إذا تَحا َيى(.((4

ال�صف َِد ُّي �أنه ُت ُوف َِّي َ
قبل الأربعين ومئتين
وذ َك َر َّ
تقري ًبا.

ول ��ه � �ص��دا َق � ٌة م��ع ال�ق��ا��ض��ي َي �ح � َي��ى ب � ُ�ن �أك�ث��م
(ت242هـ).

مات رثا ُه �أبو العالية ال�شامي( ((5بقوله:
ول ّما َ
ل�������و ل��������� ْم ي������� ُك�������نْ َج���������دُّ هُ ���������م عَ��������اثِ�������� ًرا
وح ُّ
���������ظ���������هُ���������م َط�����������������ا َح ب������������ ِه َط���������ائِ��������� ُح
َ

وعا�صر ع�ب� َ�د اهلل ب��ن � �س � ّوار ب��ن عبد اهلل بن
العنبري القا�ضي (ت 228هـ) ،وابنَه �س ّوا ًرا
قدامة
ّ
(ت245هـ)( ،((4وقد َنق ََل عن ُه �أح َم ُد ِقط َع ًة َرا ِئ ّي ًة في
الغزلِ (.((4

م����ا م������ات م���ن���ه���م �أح����� َم�����د ال���م���ر َت���� َ���ض���ى
وعَ�������ا� َ�������ش عَ������ ْب������ ُد ال����� َّ����ص���� َم����د ال���ف���ا����ض��� ُح
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�شعر ُه

�إذا كان ما و�صلنا من �شعر عبد ال�صمد كثي ًرا،
وقد ُجمع في ديوان ( ،((5فهو قليل عند �أحمد ،و�أهم
بع�ض ِ�شعره هو القا�ضي عيا�ض
َم ْن ترجم ل ُه و�أورد َ
ال�سبتي (ت 544هـ) في كتاب ِه
اليح�صبي
مو�سى
بن َ
ّ
ّ
أثبت له  31بيتًا في ت�سعة
(ترتيب المدارك)� ،إذْ � َ
ُ
ن�ص واحد وبيتين
ن�صو�ص ،وانفر َد ب�سبعة �أبيات من ٍّ
من قطعتين مختلفتين ،و�إن كنَّا ن��رى � َّأن الكتب
نقلت منه،
الذي ا�شتركت ب�إيراد باقي الأبيات �إنما ْ
وجاءت �أهمية كتابه برغم ت�أخُّ ره � َّأن �صاح َب ُه رجع
ْ
�إلى عدد من الكتب المفقودة ،منها كتاب (نزهة
الأ�سرار) للدالئي الذي �أورد لل�شاعرِ بيتين ،كما
رجع �إل��ى ترجمة ال�شاعر في الق�سم ال�ساقط من
كتاب (الورقة) البن الج ّراح (ت296هـ)(.((5
�وري
ويليه �أح�م��د ب��ن م ��روان ب��ن محمد ال��دي�ن� ّ
في كتاب ِه( :المجال�سة وجواهر العلم) ،فقد �أورد
ال�صفدي
له ع�شرة �أبيات في �أربعة ن�صو�صَّ ،ثم
ّ
(ت764هـ) في كتـــــــاب ِه (الوافي بالوفيــــــات)� ،إذ
�أورد له ثالثة ن�صو�ص ،وانفرد بنتف ٍة منها ،و�أورد
�أب��و حيان التوحيدي (ت نحو 400ه��ـ) في كتاب ِه
خم�س َة �أ�شطا ٍر ِم َن ال َّر َجزِ ،
(الب�صائر والذخائر) َ
وفي ترجمته لأخيه عبد ال�صمد �أورد له �أبو الفرج
الأ�صبهاني (ت نحو 356هـ) في (الأغاني) لأحمد
المرزباني
نتف ًة جديدة من ثالثة �أبيات �سينية� ،أما
ّ
(ت 384هـ) ف�أفادنا في (المو�شّ ح) ّ
بمقطعة يائ َّية
بيت ُم�ض ّمن لجرير،
من خم�سة �أبيات؛ الأخير منها ٌ
وانفرد ال�سري الرفّاء (ت 360هـ) ّ
بمقطعة دال ّية
من ثالثة �أب�ي��ات ،كما انفرد الخطيب البغدادي
(ت463هـ) في كتابـــــه (تقييد العلم) بنتفــــة من
أثبت له ابن النجار (ت 643هــ) في
بيتين ،كما � َ
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كتابه (ذيل تاريخ بغداد) بيتين بائيين لم يردا عند
�سوا ُه ...وغيرها.
تبي في
وم��ن الغريب � ْأن يقولَ اب� ُ�ن �شاكر ال ُك ّ
ال�ص َمد بن
كتاب ِه( :فوات الوفيات) في ترجمة عبد َّ
ال ُم َعذَّ ل« :وله ذكر في ترجمة �أخيه �أحمد»( ،((6في
حين �أ َّن ُه لم ُيتَرجم لأحمد على الإطالق.
انعكا�س ِل�شَ خ�صيت ِه،
مو�ضوعات ِ�شعر ِه فهي
�أما
ُ
ٌ
�إذْ تدور في َف َلك الزُّهد وذ ّم الدنيا وو�صف ظواهر
الكون ،والر�ضا ِ
ال�س�ؤال
والحكمة والقناعة وذ ّم ّ
والمدح والعتاب ،وبع�ض ُه في الو�صف.
ور�ؤيته للأمور،
ِ
و�إذا انتقلنا �إل��ى المو�سيقى الخارجية ر�أينا
اهتمام ال�شَّ ِاعر بها ،ويتجلى ذلك في اعتماده على
الأبحر الطوال ،وهي الطويل وتبعه الوافر فالكامل،
وذلك ب�سبب مو�سيقاها الهادئة الرزينة التي ت�سمح
ب��ام�ت��داد النغم وتطويله وتفخيمه ،وا�ستيعابها
الأَفكار المبا�شرة �أو الخطابية ،وليدلّ على قدرته
على الأداء الفني وبراعت ِه في التجويد ،ف�ض ُال عن
دت تم ّكنه من عنا�صر الفن ال�شعري
بحور �أُخر �أ ّك ْ
في نظمه عليها.
تر�سمه َن ْه َج
وي ّت ُ
�سم �شعره بالجزالة بف�ضلِ ّ
الخا�صة.
الذين َ�س َبقُو ُه وثقافته
ال�شُّ َع َراء َ
ّ
على � َّأن الذي بين �أيدينا لي�س �شعره ك ّله ،بل ما
و�صل �إلينا من الم�صادر التي ترج َم ْت َل ُه َو�أَو َر َد ْت
�شيئ ًا منهُ ،وهذا وا�ض ٌح في � َّأن �أكث َر ُه َّ
مقطعات و ُنتَف،
وذكر القا�ضي عيا�ض في كتاب ِه (ترتيب المدارك):
� َّأن لأحمد بن المعذّل «ق�صيدة م�شهورة في �صفة
النخل ِة» ،لكن َل ْم ت َِ�ص ْل منها �سوى ثالثة �أبيات في
و�صف الرطب.
و ُيالحظ � َّأن البيت:

�شعرُ
�أحمد بن
المُ ع ََّذل
(ت نحو
240هـ)
(جمع
وتحقيق
ودرا�سة)

ومن المنا�سب � ْأن ُ�أب ِّين � َّأن البيتين:
ُت���� َك���� ِّل���� ُف���� ِن����ي ِ�إ ْذال َل َن��� ْف���� ِ���س���ي لِ��� ِع���ـ���ـ��� ِّزهَ���ا
وه�������ا َن عَ���لَ��� ْي���هَ���ا �أَ ْن �أُهَ�����������ا َن لِ��� ُت��� ْك��� َر َم���ا
��ول��َ � :س��لِ ال�� َم��ع َ
ت��ق ُ
��روف َيح َيى ب��ن �أَك�� َث ٍ��م

�أق�������������������و ُم �إل����������ي���������� ِه �إذا َب����������������دَا ل���ـ���ـ���ـ���ي
و�أك����������رم���������� ُه و�أم�������� َن��������ح�������� ُه ال����� َّ����س��ل�ام����ا
مك�سور ال��وزن على ال��واف��ر ،وق��د انتبه لهذا
ميدي ،ور�أى � َّأن ال�صدر ي�ستقيم �إذا ق��ال:
الح ُّ
َ
إعظاما و�شو ًقا» ،ثم قال« :وابن المعذل
«�أقوم �إليه � ً
الخطيب
ال يجوز عليه مثل ه��ذا» ،و�أث �ب��ت ه��ذا
ُ
البغدادي(.((6
ُّ

َف��� ُق��� ْل���تُ ���َ :س�� ِل�� ْي�� ِه َر َّب َي��ح�� َي��ى ب���ن �أ ْك��ث��م��ا
�أورده�م��ا د .زهير غ��ازي زاه��د في دي��وان عبد
من دون التنبيه
ال�ص َمد بن ال ُم َعذَّ ل �ص  169فقطْ ،
َّ
ونحن ُ
نميل مي ًال
على تنازعهما مع �أخيه �أحمد !ُ ،
�شديدا �إلى انهما لأحمد لأنهما �أ�شبه به وبنف�س ّيت ِه،
ً
ف�ض ًال عن ورودهما في ثالثة ٍ
كتب هي( :المجال�سة
�وري
وج��واه��ر ال �ع �ل��م) لأح �م��د ب��ن م� ��روان ال��دي �ن� ّ
(ت333هـ) �ص ( ،289ترتيب المدارك) للقا�ضي
عيا�ض (ت 544ه ��ـ)  ،12/4وج��اء الثاني فقط
في�( :أخبار الق�ضاة) للقا�ضي وكيع (ت 306هـ)
 ،166/2وعلى ال ّرغم من َ
ذلك فقد �أثبتنا ُه في ِق ْ�س ِم
(المن�سوب) على َوفْق ال َم ْن َهج ال ِع ْل ِم ّي.

المرزباني � َّأن �أحمد بن يح َيى ثعلب �أخذ
وذكر
ُّ
على ال�شّ اعر ت�ضمينه بيت جرير على غيرِ المعنى
المراد ،وذلك في معاتبة �صديقه �أبي حف�ص:
و�إن�������ي لأ���س��ت��ح��ي��ي �أخ������ي � ْأن �أرى ل��� ُه
ع���لَ َّ���ي مِ َ
����ح���� ِّق ال������ذِ ي ال َي������ َرى لِ�� َي��ا
�����ن ال َ

مقـــاالت

وقال« :وهذا البيت ت�أ ّول ُه �أحمد بن المعذّل على
غير وجهه ،والبيت لجرير ،ت ��أ ّولَ �أ َّن� ُه ي�ستحيي �أن
ي��رى ل�صديقه حق ًا ،وال ي��را ُه ذل��ك ل��ه .وه��ذا كان
له ت�أول ،ف�أما معنى البيت والذي �أراده جرير عند
الحذّاق فهو:و�إني لأ�ستحيي �أن �أرى ل�صديقي عندي
حق ًا و�أيادي ال �أكافئه عليها ،وال �أرى لي عنده مثلها،
فهذا الذي ي�ستحيي منه»(.((6

منهج الجمع والتحقيق

بل َغ مجموع �أبيات هذا العمل الذي قمنا به ()54
بين ُم َّ
قطعة ونتفة،
ن�صا ،ما َ
بيت ًا ،في خم�س َة ع�شر ًّ
�ست ٍ
نتف من المن�سوب له
ف�ض ًال عن ( )16بيتًا في ّ
ولغير ِه ،ليكون المجموع
النهائي( ((6بيتًا في ثالث ٍة
ّ
ن�صا.
وع�شرين ًّ
ويتم َّثل منهجنا في جمع ِه وتحقيق ِه في النحو
الآتي:
 -1ترتيب القطع على وف��ق روي�ه��ا ترتيب ًا �أَبتث ًّيا
(�ألفبائ ًّيا) ،ب��دء ًا م��ن ال�ساكن فالمفتوح ثم
الم�ضموم ثم المك�سور.

�أ َّما قولهُ:
������ب لإ���������س�������� َراع��������ي �إل������ي������ ِه
ف���ل���ا ت������ع َ
������ج ْ
َف������ـ������ـ�������إ َّن لِ�����مِ ����� ْث����� ِل����� ِه ُذخِ ������������� َر ال����قِ���� َي����ا َم����ا
(القيام) على
تكون بال َّرف ِع
َف� َّإن َّ
حق القافي ِة � ْأن َ
ُ
انها ا�سم فاعل.
ُ
وبع�ض م��ا �أورده مترجموه م��ن ال�شعر ُ�سبِقَ
ونظن �أنّما �أن�شدها �إعجا ًبا بها،
بعبارة� « :أن�شد »ّ ،
لي�س ْت ل ُه ( ،((6وقد ت�أ ّكد لنا ذلك بعد
ِوم ْن َث َّم فهي َ
ٍ
بحث وتنقير �شديدين.

وقد اعتمدنا في �إثبات الن�صو�ص على الم�صادر
التي �أوردت النَّ�صو�ص كاملةُ ،ث� َّ�م الم�صادر
64
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الأخ ��رى التي �أوردت �ه��ا ب��درج��ة �أق� � ّل ،م� ْ�ن ُدون
النظر �إلى قدمها ،وقد �أ�شرنا �إلى �أرقام الأبيات
ب�صور ٍة دقيقة �أمام ِّ
كل م�صدر.
ن�ص  -ق�صيدة كانت �أو قطعة  -رقم ًا
 -2جعلت لكل ّ
خا�ص ًا ،للإ�شارة �إليه عند الدرا�سة والتخريج.
الن�ص عرو�ض ًيا ،و�إثبات ا�سم البحر.
 -3تقويم ّ
عين على َف ْه ِم المعنَى.
ّ�ص َ�ضبط ًا ُي ُ
� -4ضبط الن ّ
 -5تخريج النّ�صو�ص من المظان المختلفة  -بعد
ا�ستق�صا ِئها  -و�إثبات عدد الأبيات ال ِتي وردت
في ِّ
كل م�صدرٍ.
ِ -6ذكْر االختالف الحا�صل في الروايات وترجيح
الرواية ال�صحيحة التي تطمئن �إليها النف�س
و�إثباتها في المتن.
ولم
 -7ترجمة الأعالم الذين وردوا في النّ�صو�صْ ،
ا�س ِة.
ُنتَرجم َل ُهم ِفي ِّ
الد َر َ
8ـ-الإ�شارة �إلى الأخطاء الواردة في الم�صادر التي
رجعت �إليها.
ُ
�	-9إثبات ق�سم للمن�سوب له ولغير ِه.
وبع ُده:
فهذا الجهد ل� ْ�م ي�سبقني �إليه �أح � ٌد ،ر�أي� ُ�ت � ْأن
ُي َ
�ضاف �إل��ى المكتبة العرب ّية ،و�أه��دي��ه �إل��ى �أخي
علي َج ْمع
الدكتور عبد الرازق حويزي الذي َ
اقترح َّ
�شعر ابن المعذل.
ما تبقّى من �شعر ِه:
قافية الهمزة
[]1
فا�سترج َع
ابن �أحمد بن ال ُم َعذَّ ل بالب�صرة
مات ُ
َ
ُث َّم �أن�ش�أ ُ
يقول( :الوافر)
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ن�����������ؤَ ّم���������� ُل َج�������� َّن�������� ًة ال َم َ
�������������وت فِ����� ْي�����هَ�����ا
و ُدن�����������ي�����������ا ال ي���������ك���������دِّره���������ا ال��������ب����ل���ا ُء
التخريج :المجال�سة  ،78ترتيب المدارك.12/4
قافية الباء
[]2
قال( :الطويل)
َل����ئِ����نْ ك����ا َن����تِ الأَ َّي�����������ا ُم �أَع�����لَ�����تْ َل������ ُه َي�����دًا
������اب
������ج ُ
ي�����ط�����ول ب����ه����ا ف�����ي ُظ����� ْل�����مِ ����� ِه و ُي َ
َف���� َم����ا مِ �������نْ َي�������دٍ �إ َّال َي������� ُد اهلل َف���و َق���هَ���ا
������ب �إ َّال َل���������� ُه ُ
ِ������ب
وال غ������ال ٌ
اهلل َغ������ال ُ
التخريج :ذيل تاريخ بغداد .178/3
[]3
قال( :ال�سريع)
�������س الأرزا َق مِ ������نْ عِ ���� ْن����دِ ال�����ذِ ي
ال��� َت���مِ ِ
م�����ا دون���������� ُه � ْأن � ِ�����س����� ْي����� َل م�����ن ح����اجِ ����بِ
َم������������نْ ي����غ����م����ر ال���������ت���������ارك ت���������س����ـ����ـ�����آ َل���� ُه
َ������ن ال َّ
���ط���الِ���بِ
ُج��������وداً،و َم��������نْ ي���ر� َ���ض���ى ع ِ
و َم������������نْ �إذا ق����������ا َل ج����ـ����ـ����ـ���� َرى َق������� ْو ُل������� ُه
��������ع وال َك�������اتِ�������بِ
ِب����� َغ����� ْي�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ����� ِر َت��������وقِ�������� ْي ٍ
التخريج :الجامع لأحكام القر�آن  ،165/5ترتيب
المدارك  ،9/4التمهيد لما في الموط�أ من المعاني
والأ�سانيد .110/4
الروايات:

التمهيد :التارك عن ُ�س�ؤل ِه.
 -4الجامع لأحكام القر�آن ،التمهيد� :إلى ٍ
كاتب.

�شعرُ
�أحمد بن
المُ ع ََّذل
(ت نحو
240هـ)
(جمع
وتحقيق
ودرا�سة)

التخريج :تاريخ بغداد  ،411/13الكنَى والألقاب
.54/1

[]4
قال( :الطويل)
عَ������دَا َو ُة ذي ال��ق��رب��ى تميق ذوي النهى

بال عزو في :ال�صراط الم�ستقيم .210/3
الروايات:

ِ���ب
وت�����ؤث���� ُم ذا ال��� َّت���ق��� َوى و ُت���������ؤذِي و ُت���ت���ع ُ
�إذا َم���ا �أَ َت َ
�������اك ال������دَّا ُء مِ ����نْ قِ��� َب���لِ ال����� َّد َوا
�أَ َت َ
�������س ُي�������ر� ُأب
����������اك ِب�������أَ ْم������ ٍر � َ����ص����دعُ���� ُه َل���ي َ

كنت كاذب في الذي
 -1ال�صراط الم�ستقيمْ � :إن َ
حدثتني
العادلين عن ال�شّ ريع ِة
 -2ال�صراط الم�ستقيم:
َ
والأ َثر.

التخريج :الوافي بالوفيات .185/8
الدال
قافية ّ

ال�سني
قافية ّ

[]5

[]7

قال �أحمد بن ال ُم َعذَّ ل( :الطويل)

مقـــاالت

قال يمدح �صاحب ال�شرطة �إ�سحاق بن �إبراهيم:
(الب�سيط)
�أف�����ض�� ْل��تَ ُن��ع�� َم��ى ع��ل��ى ق���و ٍم َرعَ��� ْي���تَ َل��هُ�� ْم

�أال م����ا ل����وج���� ِه ال���� ُّ���ص���ب ِ���ح دا ٍج ق��ن��اع�� ُه
وم�����ا ب ُ
�������ال �أروا َق ال�����دُّ َج�����ى ال ت����ق���� َّد ُد
ه��ل ال��غ��و ُر م�����س��دودٌ؟ �أم ال��ن��ج�� ُم غ��ائ�� ٌر؟
�أ ِم ال�صب ُح م��ك��ب ٌ
��ول؟ �أ ِم اللي ُل � َ��س��ر َم��دُ؟
�����ي ال�����ل�����ي����� َل ح����ت����ى ك�������أ َّن������ ُه
�أط�������������ا َل ع�����ل َّ

ح��� ًّق���ا ق���دي���م���اً م����ن ال�������و ّد ال������ذي َد َر�����س����ا
وح�����رم����� َة ال����ق����� ْ����ص����دِ ب������الآم������ال �إ ّن�����ه����� ُم
َ
�����س�����واك ف���م���ا ال َق��������� ْوا ب����ه �أَ َن�������س���ا
�أَ َت����������� ْوا �

َح������ ِ�����س����� ْي����� ٌر ب����ه����ي���� ٌر �أو �أ������س�����ي����� ٌر م���ق��� َّي��� ُد

لأن����������تَ �أَك��������������� َر ُم مِ �����ن����� ُه عِ �����ن����� َد ِرف���� َع����ت���� ِه
َق��������� ْو ًال وف����ع ً
��ل�ا و�أخ���ل��اق������اً و ُم��� ْغ��� َت���ر����س���ا

التخريج :المحب والمحبوب .241/2
الراء
قافية ّ

التخريج :الأغاني .228/13

[]6

ال�صاد
قافية ّ

قال يهجو زُف َر بن الهذيل وهو من �أقدم �أ�صحاب
�أبي حنيفة ،وقد كان �شديد القيا�س( :الكامل)
�إن ك������ن������تِ َك���������اذب��������� ًة ب�����م�����ا ح���دث���ت���ن���ي

[]8

ف���ع���ل���ي ِ���ك �إث�������م �أب�������ي ح��ن��ي��ف��ة �أو ُز َف������� ْر
����ا�����س َت���� َع ُّ����م����دًا
ال���� َم����ا ِئ����ل���� ْي����ن �إ َل��������ى ال����قِ���� َي ِ

الريا�شي :ر�أي� ُ�ت �أحمد بعرفات ُم�ضح ًيا
ق��ال
ُّ
لل�شم�س ال َي�ست َِظ ُّلَ ،ف ُق ْل ُت :ما هذا يا �أبا الف�ضل؟
ِ
فقال( :الطويل)
���َ � -1ض���حِ ��� ْي���تُ ل����� ُه ك����ي ا����س���ت���ظ��� َّل ب��ظ��ل�� ِه

��س��ك ب��ال َ��خ�� َب�� ْر
وال���راغِ ���ب���ي���ن ع���ن ال��ت��م��� ِ

��ض��ح��ى ف��ي القيامة قال�صا
�إذا ال��ظ ُّ��ل �أ� َ
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 -2ف��ي��ا �أ���س��ف��ا � ْإن ك���ان �أج������ ُر َك ح��اب ً��ط��ا
����ج َ
����ك ن��اق��� َ��ص��ا
وي�����ا ح����زن����اً � ْإن ك�����ان ح ّ
-3و َغ���ا َرتْ
ا�س عن َد ُحلو ِق ِه ْم
نفو�س ال َّن ِ
ُ
ي��ري��ق��ون زي���ف���اً غ���ائِ��� َر ال��� َم���ا ِء � َ��ش��اخِ ��� َ��ص��ا
 -4ه��ن��ال��ك ق���ا َل ال���م���رءَُ :ي���ا َل��ي��تَ �أَ َّن�� ِن��ي
�أُ َردَّ ،و�أُ���ض��حِ ��ي َق��ب�� ُل َق���د ُك��ن��تُ َق��امِ ��� َ��ص��ا
-5وم����ا ُك��ن��تَ َت��رج��و � ْأن ي��ن��ال��ك َح�� ّرهَ��ا
وق���د ك��ن��تَ ف��ي َح��� ِّر ال َّ��ظ��هِ�� ْي�� َر ِة َخ��ا ِئ���َ��ض��ا
-6ل��ع��م��ري ل��ق��د ���ض��اع��تْ �أُ ُم�����و ٌر لأَهْ �� ِل��هَ��ا
ليغتبطنْ ب��ال��� ِّ��ص��دقِ َم���نْ َك����ا َن َخ��ا ِل��� َ��ص��ا
ال���ت���خ���ري���ج :ال�م�ج��ال���س��ة  ،94-93ع ��دا ال �ث��ان��ي.
 البيتان  2 ،1ف��ي :ترتيب ال �م��دارك ،8/4تاريخ مدينة دم�شق  ،18/43الذخيرة في الفقه
المالكي  ،305/3المغني  ،284/3حياة الحيوان
ّ
الكب َرى  ،318/2ال ُمفهِ م ِلما �أُ�شكل من �صحيح
م�سلم  ،123/10ال�شرح الكبير على متن المقنع
.270/3
 الأبيات  5 ،4 ،3 ،1في :ترتيب المدارِك .9/4الروايات:

قافية الفاء
[]9
(مجزوء الكامل)
قالَ في َو ْ�ص ِف ال ّرطبِ َ :
���������ب َق�������مِ ������� ْي�������� ِ�������ص�������هَ�������ا
ان�����������������ش�������� َّق ج���������ي ُ
ُ
��������������������ف
ف�������������ال�������������دم������������� ُع ع��������ن��������ه��������ا واك
ي����������� ْل�����������ف�����������ى ب��������������ق��������������اع �إن�����������ائ�����������ه�����������ا
ح���������ي���������ث ا������������س�����������ت�����������ق����������� َّرتْ ق���������اط ُ
���������ف
وم����������������������ن ال���������������غ���������������رائ���������������ب �أن�����������ه�����������ا
ِب��������������� ْك��������������� ٌر عَ���������������������������������� َو ٌان َن����������ا� ِ����������ص ُ
����������ف
التخريج :ترتيب المدارك .13-12/4
قافية الالم
[]10
قال( :الرجز)
النف�س ا�سمعي وقيلي
�أ ّيتـها
ُ
�أن���تِ مِ ـ َـن ال َ��ح�� َي��ا ِة فِ��ي �أَ ِ���ص��ي��لِ
و�أن��ـ��ـ��تِ ���ص ّ��ب الأم����ل ال��ط��وي��لِ
َف�لا َيغ َّر ْنـكِ َم��ـ��دَى ال َّت�أمِ يـلِ
وق��د َدن��تْ َ�ش ْم ُ�س َك مِ ��نْ �أف��ولِ

 -1تاريخ دم�شق:

التخريج :الب�صائر والذخائر .51/8

يا ح�سرتا �إن كان �سعيك خائبا
حياة الحيوان:
ف���ي���ا �أ����س���ف���ا � ْإن ك�����ان ����س���ع��� ُي َ
���ك ب ً
���اط�ل�ا
وي����ا ح�����س��ر َت��ا �إن ك�����ا َن َح ُّ���ج���ك ن��اق�����ص��ا
 -3ترتيب المدارك :وعادت ريقًا.
 -4ترتيب المدارك :حا ِئ ً�صا.
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[]11
قال( :الب�سيط)
نا�ص َح َ
تك َخ َبا َيا ال��و ِّد مِ ��نْ َر ُج��لٍ
 -1ما َ
م����ا ل����� ْم ي���ن���ل َ
���ك ب���� َم���� ْك���� ُرو ٍه م َ
�����ن ال���ع���ذلِ
 -2م���و َّدت���ي ل���ك ت����أ َب���ى �أَ ْن ُت��� َ��س��امِ َ��ح�� ِن��ي
ِب���������أَ ْن �أَ َر َ
����ي ٍء مِ َ
�����ن ال���� َّز َل����لِ
اك عَ���لَ���ى � َ����ش ْ

�شعرُ
�أحمد بن
المُ ع ََّذل
(ت نحو
240هـ)
(جمع
وتحقيق
ودرا�سة)

�إليه (الب�سيط):

التخريج :ذي��ل تاريخ بغداد  ،86/4تاريخ مدينة
دم�شق .74/31

-1ف���ي���ه دع�����ا ٌء �إذا م���ا الأم����� ُر �أع��� َ��ض��لَ��ن��ي

قافية امليم

وا���س�� َت��ح�� َك�� َم ال���ه َُّ���م فِ���ي َق�� ْل�� ِب��ي َف َ����أ َّر َق��� ِن���ي

[]12

-2ن�����ادي�����تُ ُم��ع��ت��م��دي ف���ي ُك����� ِّل َن���ائِ��� َب��� ٍة
َف�����لَ����� ْم �أُ َت����� ِّم����� ْم����� ُه َح���� َّت����ى ه����و ُي��خ��ل�����ص��ن��ي

دخ� ��ل ع �ل �ي � ِه م �ح �م��د ب ��ن � �س �ل �ي �م��ان ب ��ن ع �ل� ّ�ي
الها�شمي( ،((6فقام �إليه اب��ن ال� ُم� َع��ذَّ ل ،فقال ل ُه
ُّ
الها�شمي :على مكانك يا �أبا الف�ضل ،ف�أن�ش�أ ابن
ُّ
ال ُم َعذَّ ل ُ
يقول( :الوافر)
�أق����������������������و ُم �إل�����������ي����������� ِه �إذا َب�������������������دَا ل����ي
و�أك�����������ر ُم����������� ُه و�أم�������� َن��������ح�������� ُه ال����� َّ����س��ل�ام����ا

التخريج :تقييد العلم .134
[]15
خرج �أحمد بن ال ُم َعذَّ ل من الب�صرة �إلى طر�سو�س
َ
وكتب �إلى ابنه( :الطويل)
ف�أطال بها المكثَ ،

������ب لإ���������س�������� َراع��������ي �إل������ي������ ِه
ف���ل���ا ت������ع َ
������ج ْ
َف���������������إ َّن لِ������مِ ������ ْث������ ِل������ ِه ُذخِ �������������� َر ال�����قِ����� َي�����ا َم�����ا

� -1أ ت����أم ُ
���ن ب��ال��ن��ف�����س ال��ن��ف��ي�����س��ة ر ّب��ه��ا
���ا����س ك��ل��ه��م ث��م��نْ ؟
�������س ل��ه��ا ف���ي ال���ن ِ
ول���ي َ

مقـــاالت

التخريج :الجامع لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع
 ،346/1تاريخ مدينة دم�شق .132/53

 -2ب��ه��ا �أم���ل���ك ال��دن��ي��ا ف������ ْإن �أن����ا ِب��ع�� ُت��ه��ا

والبيت الأول مك�سور الوزن كما ت َرى.

ب�������ش���ي ٍء مِ َ
������ن ال����دُّ ن����ي����ا ف���ذل���ك���م ال��غ��ب��نْ

قافية النّون

� -3إذا ذه���ب���تْ ن��ف�����س��ي ب��دن��ي��ا َت�� َن��ال��ه��ا

[]13

َ�����ب ال��ث��م��نْ
ف��ق��د ذه��ب��تْ ن��ف�����سِ ��ي و َق����د َذه َ

قال �إذا َح َّز َ ِب ِه �أَم ٌر( :الكامل)
�أ�����ش����ك����و �إل�����ي َ
�����ك َح�������� َوا ِد ًث��������ا �أَق����لَ����ق���� َن���� ِن����ي
َف���� َت���� َر ْك���� َن����نِ����ي ُم����� َت����� َوا� ِ�����ص����� َل الأَح������������� َزانِ

َ -4ف�� ِب��ع��هَ��ا ب��ه��ا مِ ��� َّم���نْ �إل���ي���ه م�صيرها
ف���������إ َّن َ
��������ك ف����ي����ه����ا ل����ل����م����ن����ي���� ِة ُم������ر َت������ َه������نْ
-5و َد ْع َل�������� َّذ َة ال���دن���ي���ا ل��ت��ن��ع��م خ���ال���دًا

ل��������وال رج��������������ا�ؤك وال������������ذي عَ������ َّو َدت������ن������ي
م���نْ ُح ْ�����س ِ��ن �ُ��ص��ن��ع َ��ك ال���س��ت��ط��ا َر جناني

ل����دى ج���ن��� ٍة ال خ����وف ف��ي��ه��ا وال َح����� َز ْن

ترتيب المدارك  ،9/4المجال�سة -652
التخريج:
ُ
.653

 -6ف��ت��ب��ذل ���ش��ي��ئ��اً ل ْ�����س��تَ َت��م��ل ُ��ك َن��ف�� َع�� ُه
َف َيجزِيك ِبالإح�سانِ ذو ال َف ْ�ضلِ والمِ َننْ

[]14

التخريج :ترتيب المدارك .10/4

�أهدى �أحمد بن المعذل �إلى �أبي يحيى عي�سى
ابن �أبي حرب ال�صفَّار( ((6دفت ًرا فيه دعا ٌء ،و َكت ََب

 الثاني والثالث في:الزهرة  190/2بال عزو.68
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املن�سوب
ُ
[]1

الروايات:

 -2ال َّزهرة :لدنيا �أ�صبتها.
قافية الياء
[]16
اعت َّل �أحمد بن المعذّل فلم يعد ُه �صديق ُه �أبو
الرياحي( ،((6ولزمه في ع َّل ِته �سليمان بن
حف�ص
ّ
حرب( ،((6وب�سر بن داود المهلبي ،فكتب �إليه �أحمد:
(الطويل)
� َ����س��ل�ا ٌم �أَ َب��������ا َح���ف���� ٍ���ص عَ����لَ���� ْي َ
����ك و َرح���� َم���� ٌة
����ج����افِ���� َي����ا
و� ْإن ُك�����ن�����تَ ع���� َّن����ا َن����ائ����ي����اً ُم���� َت َ
َك���� َف َ
����اك � ُ���س���لَ��� ْي��� َم ُ
���ان ْب ُ
�����ن َح�����ربٍ عِ ��� َي���ا َد ِت���ي
و َم�������ا َزا َل ب�������س��� ٌر ِب�������ال������� ِّز َي�������ا َر ِة َوافِ����� َي�����ا
َوم�������ا م��ن��ه��م��ا �إ َّال َت َ
�����راخ�����ي�����تَ دُو َن�����هَ�����ا
و َم������ا ك���ن���ت ع����ن كِ��� ْل��� َت���ي���هِ��� َم���ا م���ت���راخ��� َي���ا
و َق����د َق����ا َل َب��ع ُ
�����ض ال�� ُم��ن���ِ��ص��ف�� ْي َ��ن َم��ق��ا َل�� ًة
�ل�ا َب���ي َ���ن الأخِ َّ
�����ض��تْ َم��� َث ً
َم َ
����ل���ا ِء َج���ا ِر َي���ا:
( و�إ ِّن�����ي لأَ���س�� َت��ح��ي��ي �أَخِ �����ي �أَ ْن �أ َرى َل�� ُه
ع��لَ َّ��ي مِ َ
����ن ال َ���ح��� ِّق ال����ذِ ي ال َي���� َرى لِ�� َي��ا )
التخريج :المو�شّ ح .427
َ�صحيفات المح ّدثين .581
الثاني فقط في :ت
ُ

ال�ص َمد وهو
َم َّر �أحم ُد ُ
بن ال ُم َعذَّ ل ب�أخيه عبد َّ
يخطر ف�أن�ش�أ يقول(:مجزوء الخفيف)
�إن ه��������������������ذا َي����������������������������� َرى �أُ َرى
ُ
�أ َّن��������������������������������� ُه اب
�����������������������ن ال����������� ُم�����������هَ����������� َّل�����������بِ
�أن���������������������������ت واللهّ
�������������ب
ُم������������� ْع�������������جِ ٌ
ول��������������ن��������������ا غ��������������ي�������������� ُر ُم������������� ْع�������������جِ �������������بِ
التخريج :الأغاني .66/12
ال�ص َمد بن ال ُم َعذَّ ل في :ديوانه .83
 لعبد َّ[]2
ّرج�س( :الكامل)
قالِ �أحمد بن المعذّل يهجو الن َ
ْ � -1إن ك���ن���تَ ت��ن��ك�� ُر م���ا ذك���رن���ا ب��ع��د َم��ا
َق�������ا َم�������تْ عَ�����لَ�����ي����� ِه دَالئ ٌ
ِ�������������ل و� َ������ش������وَاهِ ������ ُد
 -2ف��ان ُ��ظ��ر �إل���ى ال ُم�صف ِّر ل��و ًن��ا مِ ن ُه َما
واف�����طِ �����نْ َ ،ف��� َم���ا َي�����ص��ف�� ُّر �إ َّال ال َ���ح���ا� ِ���س��� ُد
التخريج� :سكردان ال�سلطان .210
 لأحمد بن يون�س الكاتب في :اللآلي في �شرح�أمالي القالي  ،549/1زهر الآداب .235/1
 لأحمد بن يو�سف الكاتب ف��ي :المرق�صاتوالمطربات  ،168و�أخ� � َّل ب � ِه �شعره المجموع في
م�صر.
[]3

والبيت الأخير م�ض َّمن ،وهو لجرير في ديوانه
ِ
باختالف الرواية.
،605

قال( :الرمل)

الروايات:

ق������ال ل������ي� :أن���������تَ �أخ�������و ال����ك����ل����بِ  ،وف���ي

المح ِّدثين� « :سليمان �أخوك ».
-2
ُ
ت�صحيفات َ
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َ�����ج�����ا ِن�����ي واج���� َت���� َه����ـ���� ْد
ظ����� ّن����� ِه � ْأن ق�����د ه َ

�شعرُ
�أحمد بن
المُ ع ََّذل
(ت نحو
240هـ)
(جمع
وتحقيق
ودرا�سة)

�أح���������م��������� ُد اهلل َت�������� َع��������ا َل��������ى �أَ َّن�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ����� ُه
َم�����ا َد َرى َ�أ ِّن��������ي َ�أ ُخ��������و عَ���� ْب����د ال���� َّ���ص��� َم��� ْد

 -2ديوان �أبي هفّان« :ف�ؤا َد مهجت ِه».
 -3ديوان �أبي هفّان « :كئي ًبا ».
[]5

ال��ت��خ��ري��ج :ال��واف��ي ب��ال��وف�ي��ات  ،185/8التذكرة
ال�صالح ّية ج  26غير مر ّقم.

ق��ال يخاطب عبد اهلل بن �س ّوار القا�ضي(:((6
(الوافر)

ال�صوري في :يتيمة الدهر
وهما لعبد المح�سن
ّ
 ،321/1تاريخ دم�شق  ،255/36ونقلهما محققا
دي��وان��ه ف��ي تكملة ال��دي��وان  ،130-129/2عن
الم�صدر الأول فقط ،ولم ُي�شيرا �إلى ن�سبته البن
ال ُم َعذَّ ل.

�أال �أب���������ل��������� ْغ �أ َب���������������ا � َ������س������ـ������ـ������ َّوار عَ����� ِّن�����ي
ر� َ�������س�������ا َل������� َة َك��������اتِ��������بٍ �أه��������������دَى ����س�ل�ام���ا
�أ فِ�������ي َح�������� ِّق ال ُأخ���������������� َّو ِة �أَ ْن �أُق����� ِّ����ض����ي
ِذ َم�������ا َم������� ُك������� ُم ،وال ت���ق���� ُ���ض���وا ِذ َم������ا َم������ا؟

[]4

وق������د ق�������ا َل ال���ح���ك���ي��� ُم َم������ َق������ا َل � ِ�����ص�����دْقٍ
َر�آ ُه الأَ َّو ُل������������������������ ْو َن َل�������هُ������� ْم �إِ َم���������ا َم���������ا:
�إذا �أ ْك����� َر ْم����� ُت����� ُك�����ـ�����ـ����� ْم و�أَه�����ن����� ُت����� ُم�����ونِ�����ي

قال( :الوافر)
�����������ف َرم���� ْت����ـ����ـ����ـ���� ُه َف������أَق������ َ�����ص����� َد ْت����� ُه
�أخ��������و َد َن ٍ

مقـــاالت

� ِ����س����هَ����ا ٌم مِ �������نْ ُج��� ُف���و ِن���ـ���ـ���كِ ال َت���طِ ���ي ُ
�������ش

�����ب لِ�����ذلِ����� ُك����� ُم ف������� َذا َم������ا ؟
َو َل���������� ْم �أَغ������ َ�����ض ْ

ق�����وات�����ل ال قِ������������دَا َح � ِ�����س����� َوى �أح��������ـ�������� ِو َرا ٍر

التخريج :ترتيب المدارك.12/4

����ح َ
����ظ����اتِ ِر ْي ُ
���������ش
ب�����ه�����نَّ ،وال � ِ�����س����� َوى ال����ل َ
�أ�����ص����ب َ
���ض���ح���ى
����ج���� ِت���� ِه َف����أَ� َ
����ن � َ������س������ َوا َد ُم���� ْه َ

 ل ُه في :الوافي بالوفيات  ،185/8عدا الأ ّول. لأبيه المعذّل ف��ي :الأغ��ان��ي  ،228/13عداالأ َّول ،وج��اء فيه« :م � َّر المعذل ب��ن غيالن بعبد
اهلل بن �سوار العنبري القا�ضي ،فا�ستنزله عبد
اهلل ،وكان من عادة المعذل �أن ينزل عنده ،ف�أبى،
و�أن�شده.»:

� َ����س����قِ���� ْي���� ًم����ا ال َي�������� ُم�������� ْو ُت وال َي����عِ���� ْي ُ
���������ش
����ب � ْإن َت�������� َر َّح�������� َل عَ������ ْن������ ُه َج���� ْي ٌ
���������ش
ك����ئ����ي ٌ
��������ن ال������ َب������ ْل������ َوى �أَ َل������������� َّم ِب�������� ِه ُج���� ُي ُ
مِ َ
����و�����ش
التخريج :ترتيب المدارك .10 –9/4

الروايات:

ال ُ
أول في :زهر الآداب .651/2

 -2ترتيب المداركْ � :أن �أُقفّي

َّ
ولم يذكر
المقطعة لأبي هفَّان في :ديوانه ْ ،49
جامعه ن�سبته �إلى �أحمد وال الروايات المختلفة.

نق�ضي.
الأغانيْ � :أن ِّ
أديب ...ر�آه الآخرون.
 -1الأغاني :قال ال ُ

�داب
 -1دي��وان �أب��ي ه� ّف��ان « :ال ِن �� �ص��الَ  .....الأه � َ
ُ
ري�ش».
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�����ب �أب�����ك�����ا َر ال����� َك��ل��ا ِم وعُ���و َن���ـ���ـ��� ُه
 -3و�أك�����ت ُ

اللغة:

ت�سمي َ
ذلك ؟.
 -4فذاما :ماذا ِّ
[]6
فقالت
َو َر َد القا�ضي َيح َيى ُ
بن �أكثم( ((7الب�صرةْ :
أتيت يح َيى ف ََ�س�أَل َتهُِ ،ل ُ�ض ٍّر �أ�صابهم،
زوج ُة �أحمد :لو � َ
فلم يجبها َّثم قال( :الطويل)
ُت��� َك��� ِّل��� ُف��� ِن���ي �إِ ْذال َل َن��� ْف���� ِ���س���ي لِ��عِ�� ِّز َه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
وه������ا َن عَ���لَ��� ْي���هَ���ا �أَ ْن �أُهَ����������ا َن لِ�� ُت�� ْك�� َر َم��ـ��ـ��ـ��ا
��ول��َ � :س��لِ ال�� َم��ع َ
ت��ق ُ
��روف َيح َيى ب��ن �أَك�� َث ٍ��م
َف��� ُق��� ْل���تُ ���َ :س�� ِل�� ْي�� ِه َر َّب َي��ح�� َي��ى ب���ن �أ ْك��ث��م��ا
التخريج :ال ُمجال�سة  ،289ترتيب المدارك .12/4
الثاني فقط ل ُه في� :أخبار الق�ضاة .166/2
ال�ص َمد بن ال ُم َعذَّ ل في :ديوانه .169
 لعبد َّ[]7
قال( :الطويل)
 -1غ ٌ
���زال �سقي ُم ال��ل��ح ِ��ظ ُي��خ��فِ��ي �أن��ي�� َن�� ُه
و ُي�����ض��حِ ��ي ك��ئ��ي َ��ب ال��ب��الِ ع��ن��دِ ي َح��زي��ن�� ُه
 -2ي��ل��و ُم ع��ل��ى �أَ ْن ظ�� ْل��تُ ل��ل��ع��ل ِ��م َط��ا ِل�� ًب��ا
�أُ َج������ ِّم������ ُع مِ ������نْ عِ ���� ْن����دِ ال���������� ُّروا ِة ُف��ن��و َن��ـ��ـ��ـ�� ُه
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و�أح������ف ُ
������ظ مِ ��� َّم���ـ���ـ���ـ���ـ���ا �أ����س��� َت���ف���ي��� ُد عُ���ي���ون��� ُه
ف��ي��ا ح���ا����س���دي َدع���ن���ي �أُغ��������الِ ِب��قِ�� ْي�� َم�� ِت��ي
����ا�����س َم�����ا ي��ح�����س��ن��و َن�� ُه
ف��ق��ي��م�� ُة ك���ـ���ـ��� ِّل ال���� َّن ِ
التخريج :ل ُه في :الذخيرة في محا�سن �أهل الجزيرة
.391 – 390/3
 للقا�سم ب��ن محمد ب��ن ال�ق��ا��س��م ال�شريفالح�سني المعروف بابن طباطبا ،في :العقد الفريد
 ،216/2المحا�سن والم�ساوىء  ،121/2االزدهار
 ،53مع بيت �آخر.
 لمح ّمد ب��ن �أح�م��د ب��ن مح ّمد ب��ن �أح�م��د بن�إبراهيم طباطبا (ت 323هـ) ،في :معجم الأدباء
 ،2314/5مع خم�سة �أبيات �أُخَ ر .و�أخ َّل بها مجموع
�شعره.
 ل َيح َيى بن محمد ال�شريف بن طباطبا العلوي(ت 478هـ) ،في :معجم الأدباء .2829/6 ،556/2
اللغة:

 -1العون :جمع عوان ،المتو�سطة في ال�سن.
 -2العجز ي�شير �إلى قول �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي
طالب« :قيم ُة ِّ
كل امرئ ما يح�سنه» �شرح نهج
البالغة .230/18

�شعرُ
�أحمد بن
المُ ع ََّذل
(ت نحو
240هـ)
(جمع
وتحقيق
ودرا�سة)

(	)14تاريخ الخلفاء .346
(	)15كتاب بغداد .239 -230
(�	)16سير �أعالم النبالء .7/10
(�	)17س�ؤاالت الآجري .70/2
(	)18المجال�سة وجواهر العلم .341
(	)19محا�ضرات الأدباء  ،120/2الم�ستطرف .307/3
ال�ص َمد في:
(	)20لمح ال ُملح  .184و ُن�سب القول �إلى �أخيه عبد َّ
لطائف اللطف .124
(	)21لطائف اللطف  ،125وقد ورد فيه« :الن�ساك الجعيني»،
خط�أ.
(�	)22شيخ المحدثين الأث �ب��ات ،ك��ان فيه م��زا ٌح .توفّي �سنة
224هـ .ترجمته في� :سير �أعالم النبالء ،485 -480/9
التاريخ الكبير  ،336/4تهذيب التهذيب  ،98/2العبر
 ،262/1م�ي��زان االع �ت��دال  ،325/2تهذيب التهذيب
� ،450/4شذرات الذهب .28/2
(�	)23سورة البقرة .67
(	)24الجلي�س ال�صالح الكافي  ،364 - 363/1تاريخ دم�شق
�ِ ،366/24سير �أعالم النبالء .8/10
(	)25تاريخ بغداد  ،48/5الب�صائر والذخائر  ،159/8التذكرة
الحمدونية .265/9
(	)26المجال�سة وج��واه��ر العلم  ،79فتح المغيث ،329/2
البداية والنهاية  ،386/10تاريخ الخلفاء .414
ال�ص َمد بن ال ُم َعذَّ ل .79-78
(	)27ديوان عبد َّ
(ُ 	)28ينظر� :أمالي القالي  ،106/1الب�صائر والذخائر ،13/5
ف�صل المقال  ،484لحن العوام  ،260وفيه�« :إن��ك قد
خ�شنت ب�صد ٍر جي ُبه لك نا�صح» ،ت�صحيح الت�صحيف
 ،109وفيه ....« :ب�صد ٍر قل ُبه.» ...
(	)29الب�صائر والذخائر  ،33/5التذكرة الحمدونية ،125/5
ت�شبيهات اب��ن �أب��ي ع��ون  ،312زه��ر الآداب  .652وفي
محا�ضرات الأدباء  « :685/1قال بع�ضهم البن له عاق».
ال�ص َمد بن ال ُم َعذَّ ل .185
(	)30ديوان عبد َّ
(�	)31سورة الأعراف .97
(	)32جز ٌء من �سورة الأنفال .33
(	)33لطائف اللطف  ،124الوافي بالوفيات .184/8
(	)34طبقات الفقهاء  ،164العبر � ،434/1سير �أعالم النبالء

الحوا�شي

مقـــاالت

ت�صح َف والد ُه �إلى (المع ّدل) بالدال المهملة في :ديوان
(	)1
َّ
المعاني  ،121/1الثقات  ،16/8العبر �ُ ،434/1شعب
الإيمان  ،323/6تاريخ مدينة دم�شق ،132/53 ،18/43
زاد المعاد  ،661/5رحلة العبدري  ،187مواهب الجليل
.364/6
وفي :د ّرة الغوا�ص � :249أحمد بن �إبراهيم المع ّدل !
و ُينظر :تو�ضيح الم�شتبه  ،123/8تب�صير المنتبه ،1299
ؤلفاهما على هذا الخط�أ.
�إذْ ن َّبه م� ُ
َرج َم ُت ُه و�أخبار ُه في :طبقات ابن المعتز  ،236/1العبر
( 	)2ت َ
� ،434/1سير �أعالم النبالء  ،8-7/10تاريخ الإ�سالم
(� )240-231ص  ،52الوافي بالوفيات ،185-184/8
الثقات  ،16/8الديباج المذهب � ،30شجرة النور ،64
العربي .58/4-2
تاريخ التراث
ّ
( 	)3ترجمته في :معجم ال�شعراء  ،372/1الأعالم .267/7
( 	)4ترجمته في :معجم الأدباء  ،1376-1374/3نور القب�س
� ،97إنباه الرواة  ،36/2وفيات الأعيان  ،380/2الأعالم
.101/3
( 	)5ب�سَ :ح ْ�سب.
( 	)6جاء في :د ّرة الغوا�ص  « :249يقولون للمخاطب :هم
فَعلت وهم خرجت ،فيزيدون (هم) في افتتاح الكالم
وهو من �أ�شنع الأغ�لاط والأوه��ام « .وقيل هي لغة في
(�أما) اال�ستفتاح ّية ،وقد تُحذف �أل ُف َهاُ .ينظر� :شرح درة
الغوا�ص .234
( 	)7البختُّ :
الحظ.
( 	)8الب�صائر والذخائر  ،179/6نزهة الألبا  ،93ت�صحيح
الت�صحيف .532
( 	)9البيان والتبيين .103/1
(	)10تهذيب الكمال .204/16
(	)11ترجمته في :معجم الأدباء  ،651-647/2العبر ،67/2
الديباج المذهب  ،282/1الوافي بالوفيات  ،91/9بغية
الوعاة .443/1
(	)12ترجمته في:طبقات الفقهاء ،164الديباج المذهب ،92
العبر .67/2
(�	)13سير �أعالم النبالء .7/10
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.7/10
(�	)35سمط اللآلي .549
(	)36الفهر�ست .39
( 	)37ترجمته في:التاريخ الكبير  ،80/2الجرح والتعديل
.422/1
(	)38من كبار حفاظ الحديث� .سكن الب�صرة .ترجمته في:
تاريخ بغداد  ،24/9تهذيب التهذيب  ،128/4الأعالم
.125/3
(	)39ترجمته في :تهذيب التهذيب  ،297/1الأعالم .38/2
(	)40ترجمته في :تهذيب التهذيب.224/5
(	)41ترجمته ف��ي :وف�ي��ات الأع �ي��ان  ،167-166/3م�سالك
الأب�صار  ،129-128/6ترتيب المدارك  ،360/1نكت
الهميان  ،197الديباج المذهب  ،153ميزان االعتدال
 ،659-658/2العبر  ،363/1تهذيب التهذيب ،407 /6
�شذرات الذهب  ،28/2الأعالم .160/4
(	)42محا�ضرات الأدباء .415-414/2
(	)43طبقات الفقهاء  ،148/1ترتيب المدارك  ،9/4تهذيب
التهذيب  ،362/6نكت الهميان  ،197وفيات الأعيان
� ،166/3سير �أعالم النبالء  ،360/10تاريخ الإ�سالم
 ،273/15ميزان االعتدال  ،659/2رحلة العبدري .187
وفي :وفيات الأعيان  ،166/3م�سالك الأب�صار ،129/6
� َّأن القائل هو :يحيى بن �أحمد بن ال ُم َعذَّ ل.
(	)44وفيات الأعيان  ،377 / 3ترتيب المدارك � ،361/ 2سير
�أعالم النبالء  ،360/10م�سالك الأب�صار .129/6
ف�صيحا.
(	)45قا�ضي الر�صافة ببغداد ،وكان �شاع ًرا مح�سنًا
ً
ترجمته في :تاريخ بغداد � ،210/9سير �أعالم النبالء
 ،543/11العبر  ،444/1تهذيب التهذيب ،269 ،286/4
النجوم الزاهرة � ،321/2شذرات الذهب .108/2
(�	)46سير �أعالم النبالء  ،544/11ال�شعور بال ُعور .143
(	)47كانت له مكانة عند بني العبا�س في بغداد و�سامراء.
ترجمته في� :شذرات الذهب  ،152 /2الأعالم .271/2
(	)48ترجمته ف��ي :تاريخ بغداد  ،281/14تذكرة الحفاظ
،141/2النجوم الزاهرة �،37/3شذرات الذهب ،149/2
ك�شف الظنون  ،1678هدية العارفين � ،357/2إي�ضاح
المكنون ،482/2الأعالم .199/8
(	)49ترجمت ُه في :تاريخ بغداد .427-425/10
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(	)50الطيوريات .88
(	)51ترجمت ُه في� :إنباه الرواة  ،367/2وفيات الأعيان .27/3
(	)52حياة الحيوان الكب َرى .318/2
(ُ 	)53و ِل َد في الب�صرة �سنة 223هـ .ترجمته في :وفيات الأعيان
 ،323/4نور القب�س  ،342العبر � ،187/2إنباه الرواة
.92/3
(	)54ديوان المعاني .121/1
(�	)55سير �أعالم النبالء .8/10
(	)56العبر .434/1
(	)57الح�سن بن مالك ،نزل الب�صر َة ثم ق َِد َم بغدادَ ،ف��أَ َّد َب
بن الم�أمون .وك��ان �أديب ًا �شاعر ًا ،راوي � ًة ،من
العبا�س َ
َ
�أ�صحاب الأ�صمعي .ترجم ُت ُه في :نور القب�س ،210الوافي
بالوفيات  ،210-209/12فوات الوفيات .351-350/1
(	)58نال به زهي ُر غازي زاهد الماج�ستير من جامعة بغداد،
1967مُ ،
وط ِب َع في النجف الأ�شرف ،مطبعة النعمان،
�سل�سلة� :شعراء متمردون (� ،)1ساعد المجمع العلمي
العراقي على ن�شره1390 ،هـ1970 /م.
وا�ستدرك عليه الدكتور نوري ح ُّمو ِدي ِ
القي�س ّي �أكثر من
مئة بيت في مجلة المجمع العلمي العراقي ،مج  ،31ج،2
1980م� ،ص .313 -306
ون�شر الدكتور زهير م�ستدرك ًا على عمله في مجلة (كلية
و�ضم 153
التربية) ،جامعة الب�صرة ،العدد 1982 ،7مّ ،
َبيتًا.
وع��ا َد الدكتور ن��وري القي�سي فن�ش َر م�ستدرك ًا ثان ًيا في
مجلة (ال َمورِد) ،مج  ،18العدد 1989 ،3م� ،ص -160
 ،161نق ًال عن كتاب (ال��در الفريد) ،و�أع��اد ذلك في
كتاب( :الم�ستدرك على ُ�صنَّاع ال � َّد َواوي��ن ،بغداد/1 ،
و�ضم َ 14بيتًا (ط  ،2بيروت-285 /1 ،
ّ )261 -260
.)287
َّثم �أ�صد َر د .زُهير غازي زاهد الديوان عن دار �صادر،
بيروت1998 ،م.
قلت :ولدينا مالحظات ونظرات نقدية على �آخر طبعة
ُ
منه.
ن�صا من
(�	)59أعدنا تحقيق كتاب (الورقة) ،و�أ�ضفنا له ًّ 92
الق�سم المفقود ،وتقع ترجمة اب��ن المعذل برقم ،8
الكتاب عن دار ال�ش�ؤون الثقافية العا َّمة في
وي�صد ُر
ُ

�شعرُ
�أحمد بن
المُ ع ََّذل
(ت نحو
240هـ)
(جمع
وتحقيق
ودرا�سة)

(	)70و ّال ُه الم�أمون ق�ضاء الب�صرة �سنة 202ه �ـ .توفِّي �سنة
َرج َم ُت ُه و�أخ�ب��ار ُه في�:أخبار الق�ضاة ،161/2
242ه �ـ .ت َ
وف�ي��ات الأع �ي��ان  ،147/6النجوم ال��زاه��رة ،217/2
،308ال �ع �ب��ر  ،439/1م ��ر�آة ال�ج�ن��ان  ،135/2ميزان
االع�ت��دال �� ،361/4ش��ذرات الذهب  ،101/2الأع�لام
.138/8
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بغداد.
(	)60فوات الوفيات .330/2
(	)61الجامع لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع .346/1
(	)62المو�شح .427
(	)63من ذلك ما ج��ا َء في:البيان والتبيين  306/2ق�صيدة
مطلعها:
ت�����واع�����د ل���ل���ب���ي���ن ال���خ���ل���ي���ط ل��ي��ن��ب��ت��وا
وقالوا لراعي الظهر :موعدك ال�سبتُ
لي�ست لهُ ،فالبيتان الأ ّول وال ّرابع لمحمد بن
والق�صيدة ْ
الثقفي في� :شعراء �أمويون .122/3
ُنمير
ّ
وورد في�ُ :شعب الإيمان � 323/6أنه �أن�شد:
�إذا م����ا ام�������ر�ؤ م����ن ذن����ب���� ِه ج�����اء ت���ا ِئ��� ًب���ا
�إل����ي����ك ،ف��ل��م ت��غ��ف�� ْر َل����� ُه َف����لَ َ
����ب
����ك ال���� َّذ ْن ُ
الباهلي (ت 218هـ) في :ديوانه
وهو لمحمد بن حازم
ّ
لي�س لأحمد.
 ،33فالبيت َ
(	)64ترجمته ف��ي� :أخ �ب��ار الق�ضاة  ،156-155/2ال��واف��ي
بالوفيات  ،205/17تهذيب التهذيب .248/5
وعزِ لَ �سنَة 164هـ،
(�	)65أمير الب�صرة ،وليها في �أيام المهديُ ،
و�أعاده هارون الر�شي ُد ،وز َّو َج ُه �أخته العبا�سة ،وا�ستمر في
الب�صرة �إلى � ْأن ُت ُوف َِّي �سنة 173هـ .ترجم ُت ُه و�أخبار ُه في:
تاريخ بغداد  ،291/5الوافي بالوفيات  ،121/3النجوم
الزاهرة  ،47/2البيان والتبيين .129/2 ،295/1
(	)66عي�سى بن مو�سى بن �أبي حرب الب�صري ،قدم بغداد،
َرج َم ُت ُه و�أخ�ب��ار ُه في:
وح � َّدث بها .توف َِّي �سنة 267ه �ـ .ت َ
تاريخ بغداد .165/11
الب�صري (ت
(	)67عمر بن عبد الوهاب �أبو حف�ص الرياحي
ّ
ُ
221ه��ـ) .ترجمته في :التاريخ الكبير  ،176/6الثقات
.445/8
الب�صري
(�	)68أبو �أ ّي��وب �سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي
ّ
وعزِ لَ
القا�ضي� .سكن مكة وولي ق�ضاءها �سنة 214هـُ ،
�سنة  219هـ ،فرجع �إلى الب�صرة وتوفّي فيها �سنة 224هـ.
ترجمته في :المعارف  ،229تاريخ بغداد  ،33/9تهذيب
التهذيب  ،178 :4الأعالم .122/3
(	)69ترجمته ف��ي� :أخ �ب��ار الق�ضاة  ،156-155/2ال��واف��ي
بالوفيات  ،205/17تهذيب التهذيب .248/5

الم�صــادر والمراجع

	�أب��و هفّان �شاعر عبد القي�س في الع�صر الع ّبا�سي حياتهوديوانه :هالل ناجي ،دار الزَّمان ،دم�شق2008 ،م.
	�أخبار الق�ضاة�َ :أ ُبو َب ْكرٍ ُم َح َّم ُد ْب ُن خَ َل ِف ْبن َح َّي َان ْبن َ�ص َد َق َة�صح َح ُه
َّ
ال�ض ِّب ّي ال َبغ َْدا ِد ّي ال ُم َلقَّب بِـ « َو ِكيع» (ت 306ه��ـ)َّ ،
وع َّلقَ عليه وخ ّرج �أحادي َث ُه عبد العزيز م�صطفى المراغي،
المكتبة التجارية الكبرى ،القاهرة1366 ،هـ1947/م.
 االزدهار فيما عقده ال�شعراء من الأحاديث والآث��ار :جاللالدين عبد الرحمن ال�سيوطي (ت  911هـ) ،تحقيق د .علي
ح�سين البواب ،المكتب الإ�سالمي ،بيروت ،دار الخاني،
الريا�ض1411 ،هـ1991/م.
 اال��س�ت��ذك��ار� :أب��و عمر يو�سف ب��ن عبد اهلل ب��ن عبد البرالنمري (ت 463هـ) ،تحقيق �سالم محمد عطا ،محمد علي
ّ
معو�ض،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط 1421 ،1هـ2000/م.
الزركلي (ت1396ه���ـ) ،دار العلم
 الأع�ل�ام :خير الدينّ
للماليين ،ط ،4بيروت1979 ،م.
أ�صفهاني (ت نحو
 الأغاني� :أبو الفرج علي بن الح�سين الّ
356هـ) ،تحقيق د� .إح�سان عبا�س ،دار �صادر ،بيروت.
البغدادي
	�أم��ال��ي ال� َق��ا َل��ي� :إ�سماعيل ب��ن القا�سم ال� َق��ا َل��يّ
(ت356ه ��ـ) ،دار الكتب الم�صرية ،القاهرة1344 ،ه �ـ /
1926م.
	�إي�ضاح المكنون في الذيل على ك�شف الظنون�:إ�سماعيلب��ا��ش��ا ال �ب��اب��ان��ي ال �ب �غ��دادي (ت1339ه � � ��ـ) ،دار الفكر،
بيروت1402،هـ1982 /م.
الدم�شقي (ت 774هـ) ،تحقيق
 البداي ُة والنهاية :ابن كثيرّ
علي �شيري ،دار �إح�ي��اء ال�ت��راث العربي،
وتدقيق وتعليق ّ
بيروت1408،هـ1988 /م.
 الب�صائ ُر والذخائر� :أبو ح َّيان التوحيدي (ت نحو 400هـ)،تحقيق د� .إح�سان عبا�س و د .وداد القا�ضي ،دار �صادر،
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بيروت1988 ،م.
�ان وال�ت�ب�ي�ي��ن� :أب ��و ع�ث�م��ان ع�م��رو ب��ن ب�ح��ر الجاحظ
 ال �ب �ي� ُ(ت255هـ) ،تحقيق عبد ال�سالم هارون ،مكتبة الخانجي،
القاهرة1948 ،م.
 تَاريخُ الإ�سالم ووفيات الم�شاهير والأع�لام� :شم�س الدينالذهبي (ت 748هـ) ،تحقيق د .عمر عبد
محمد بن �أحمد
ّ
ال�سالم تدمري ،دار الكتاب العربي ،بيروت 2000م.
 تاريخ بغداد�:أحمد بن علي �أبو بكر الخطيب البغدادي ،دارالكتب العلمية ،بيروت.
 تاريخ ال�ت��راث العربي :ف ��ؤاد �سزكينَ ،ن َق َل ُه �إل��ى العربيةد .محمود فهمي حجازي و د .فهمي �أب��و الف�ضل ،الهيئة
الم�صرية العامة ِللكتاب،القاهرة1978،م.
البخاري (ت 256هـ)،
 التاريخ الكبير :محمد بن �إ�سماعيلّ
اليماني الم ِّكي ،حيدر �أباد،
المعلمي
تحقيق عبد الرحمن
ّ
ّ
1360هـ.
ال�شافعي
علي بن الح�سن بن هبة اهلل
ّ
 تاريخ مدينة دم�شقّ :علي
المعروف بابن ع�ساكر (ت 571ه��ـ) ،درا�سة وتحقيق ّ
�شيري ،دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع ،بيروت.
 تب�صير المنتبه بتحرير الم�شتبه :اب��ن حجر الع�سقالنيعلي محمد
علي النجار ،مراجعة ّ
(ت852هـ) ،تحقيق محمد ّ
البجاوي،المكتبة العلمية ،بيروت.
 التذكرة الحمدونية :ابن حمدون ،تحقيق د� .إح�سان عبا�س،دار �صادر ،بيروت1996 ،م.
 التذكرة ال�صالح ّية� :صالح الدين خليل بن �أيبك بن عبدال�صفدي (ت 764هـ) ،م�صورة �إدارة المخطوطات في
اهلل
ّ
وزارة الأوقاف الكويتية.
ترتيب المدارك وتقريب الم�سالك لمعرفة �أع�لام مذهب
ُ
ال�سبتي
اليح�صبي
مو�سى
م��ال��ك :القا�ضي عيا�ض ب��ن َ
ّ
ّ
(ت544ه� ��ـ) ،تحقيق عبد ال�ق��ادر ال���ص�ح��راوي ،ال�ش�ؤون
الإ�سالمية ،المغرب ،ط1983 ،2م.
 الت�شبيهات :ابن �أبي عون (ت 322هـ) ،ت�صحيح محمد بنالمعين خان ،مطبعة كمبردج1369 ،هـ1950/م.
 ت�صحيح الت�صحيف وتحرير التحريف :خليل ب��ن �أيبكفدي (ت 764ه��ـ) ،حقّقه وع ّلق عليه و�صن َع َف َهار َِ�س ُه
ال�ص ّ
ّ
ال�شرقاوي ،راجع ُه د .رم�ضان عبد الت َّواب ،مكتبة
ال�سي ُد
ّ
الخانجي ،القاهرة1407 ،هـ1987 /م.
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حد ِث ْين� :أب��و �أح�م��د الح�سن ب��ن عبد اهلل
 ت�صحيفات ال ُم ِّالع�سكري (ت 384ه ��ـ) ،تحقيق محمود ميرة ،المطبعة
ّ
الحديثة ،القاهرة.
 التعديل والتجريح لمن خَ � � َّر َج َل � ُه ال�ب�خ��اري ف��ي الجامعالباجي
ال�صحيح� :أب��و الوليد �سليمان بن خلف بن �سعد
ّ
(ت 474هـ) ،تحقيق د� .أبو لبابة ح�سين ،دار اللواء للن�شر
والتوزيع ،الريا�ض1406 ،هـ1986/م.
 تقييد العلم� :أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي(ت463هـ ) ،تحقيق يو�سف الع�ش ،دار �إحياء ال�سنة النبوية،
ط 1974 ،2م.
 التمهيد لما في الموط�أ من المعاني والأ�سانيد� :أب��و عمرالنمري (ت 463ه��ـ)،
يو�سف بن عبد اهلل بن عبد البر
ّ
العلوي و محمد عبد الكبير
تحقيق م�صطفى بن �أحمد
ّ
البكري ،وزارة عموم الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،المغرب،
ّ
1387هـ.
 تهذيب التهذيب :ابن حجر الع�سقالني (ت 852هـ) ،حيدر�أباد1325 ،هـ1327-هـ.
 تهذيب الكمال في �أ�سماء الرجال :الحافظ جمال الدين �أبويو�سف المز ّّي (ت 742هـ) ،تحقيق د .ب�شار عواد معروف،
م�ؤ�س�سة الر�سالة1406 ،هـ1985 /م.
 تو�ضيح الم�شتب ِه في ِ�ضبط �أ�سماء الرواة و�أن�سابهم و�ألقابهم
َاهم� :شَ ْم�س الدين محمد بن عبد اهلل بن محمد القي�سي
و ُكن ُ
الدم�شقي ،تحقيق محمد نعيم العرق�سو�سي ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،بيروت1993 ،م.
 ال�ث�ق��ات :محمد ب��ن ح�ب��ان ب��ن �أح�م��د �أب��و ح��ات��م التميميالب�ستي ،تحقيق ال�سيد �شرف الدين �أح�م��د ،دار الفكر،
1395ه1975/م.
 الجامع لأحكام القر�آن� :أبو عبد اهلل محمد بن �أحمد بن �أبيبكر بن فرح الأن�صاري الخزرجي �شم�س الدين القرطبي
(ت671هـ) ،تحقيق ه�شام �سمير البخاري ،دار عالم الكتب،
الريا�ض1423 ،هـ 2003 /م.
علي بن
 الجامع لأخالق ال��راوي و�آداب ال�سامع� :أحمد بن ّالبغدادي (ت 463ه��ـ) ،تحقيق د .محمود
ثابت الخطيب
ّ
الطحان ،مكتبة المعارف ،الريا�ض1403 ،هـ.
ال�صالح الكافي والأني�س النّا�صح ال�شّ افي� :أبو
 الجلي�س ّالجريري (ت 390هـ)،
الفرج المعافَى بن زكر ّيا النهرواني
ّ
تحقيق د .محمد مر�سي الخولي ،عالم الكتب ،بيروت،

�شعرُ
�أحمد بن
المُ ع ََّذل
(ت نحو
240هـ)
(جمع
وتحقيق
ودرا�سة)
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البجاوي ،دار �إحياء الكتب العربية ،القاهرة1953 ،م.
 �سكردان ال�سلطان :ابن �أبي حجلة التلم�ساني (ت 776هـ)،تحقيق د .علي عمر ،مكتبة الخانجي ،القاهرة2003 ،م.
 ُ�سمط اللآلي في �شرح �أمالي القالي� :أبو عبيد عبد اهلل بن عبد
البكري (ت 487هـ) ،تحقيق عبد العزيز الميمني،
العزيز
ّ
لجنة الت�أليف والترجمة والن�شر،القاهرة1354،هـ1936/م.
ؤاالت �أب��ي عبيد الآج��ري �أب��ا داود �سليمان بن الأ�شعث
 ��س�� ُال�سج�ستاني في معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم ،درا�سة
ّ
وتحقيق د .عبد العليم عبد العظيم الب�ستوي ،مكتبة دار
اال�ستقامة ،مكة المكرمة،م�ؤ�س�سة الريان للطباعة والن�شر
والتوزيع،بيروت1418 ،هــ1997/م.
 �سير �أعالم النبالء :محمد بن احمد الذهبي (ت 748هـ)،تحقيق �شعيب االرنا�ؤوط وزمالئه ،بيروت1984-1981،م.
 �شجر ُة النور الزكية في طبقات المالك ّية :محمد بن محمدمخلوف (ت 1360هـ) ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،د .ت.
 �شرح ُد ّرة الغوا�ص� :شهاب الدين الخفاجي (ت 1069هـ)،َمطبعة الجوائب ،ا�ستانبول1299 ،هـ.
 �شرح ديوان جرير ،تحقيق محمد �إ�سماعيل ال�صاوي ،دارمكتبة الحياة ،بيروت1966 ،م.
 ال�شرح الكبير على متن المقنع� :أب��و الفرج عبد الرحمنالمقد�سي (ت 682هـ) ،دار
ابن محمد بن �أحمد بن قدامة
ّ
الكتاب العربي للن�شر والتوزيع ،بيروت.
 �شرح نهج البالغة :ابن �أبي الحديد (ت 656ه��ـ) ،تحقيقمحمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،مطبعة البابي الحابي ،القاهرة،
1962م.
البيهقي
 ��ُ�ش � َع� ُ�ب الإي� �م ��ان� :أب ��و ب�ك��ر �أح �م��د ب��ن الح�سينّ
(ت458هـ) ،تحقيق محمد ال�سعيد ب�سيوني زغلول ،بيروت،
1410هـ.
القي�سي،
 ُ�شعراء �أُمو ُّيون :درا�سة وتحقيق د .نوري ح ّموديّ
المجمع العلمي العراقي1402 ،ه1982/م.
 �شعر ابن طباطبا العلوي،جمع وتحقيق جابر الخاقاني ،دارالحرية للطباعة،بغداد1975 ،م.
ال�صف َِد ّي (ت 764هـ) ،حقّقه
 ال�شعور بال ُعور :خليل بن �أيبك َّوا�ستدرك علي ِه د .عبد ال��رزاق ح�سين ،دار ع ّمار ،ع َّمان،
1409هـ1988/م.
العاملي (ت 877هـ)،
علي بن يون�س
ّ
 -ال�صراط الم�ستقيمّ :

1413هـ1993/م.
 ح �ي��اة ال �ح �ي��وان ال �ك �ب��رى :م�ح�م��د ب��ن م��و��َ�س��ى ال��دم�ي��ري(ت808هـ) ،تحقيق � ِ
إبراه ْيم �صالح ،دار الب�شائر ،دم�شق،
2005م.
 درا�سة في �أدب �أحمد بن يو�سف الكاتب وال�شاعر� :إعداد د.محمد يون�س عبد العال ،دار ح ّراء بالمنيا ،م�صر1986 ،م.
ا�ص في �أوهام الخوا�ص :القا�سم بن علي بن محمد
 د ّر ُة الغ ّو ِبن عثمان الحريري (ت 516هـ) ،تحقيق محمد �أبو الف�ضل
�إبراهيم ،دار نه�ضة م�صر ،القاهرة1975 ،م.
 الديباج المذهب في معرفة �أعيان علماء المذهب� :إبراهيمعلي بن محمد بن فرحون المالكي (ت799ه��ـ) ،دار
ابن ّ
الكتب العلمية ،بيروت ،د .ت.
 دي��وان ال�صوري ؛ عبد المح�سن بن محمد (ت 419ه��ـ)،تحقيق م ِّكي ال�س ِّيد جا�سم و�شاكر هادي �شكر ،دار الر�شيد
للن�شر ،بغداد1981-1980 ،م.
ال�ص َمد بن ال ُم َعذَّ ل :ح َّق َق ُه و َق � َّد َم َل ُه د .زهير
 دي��وان عبد َّغازي زاهد ،دار �صادر ،بيروت1998 ،م.
الباهلي� ،صنعة �شاكر العا�شور ،تموز
 ديوان محمد بن حازمّ
للطباعة والن�شر ،دم�شق2011 ،م.
 دي��وان المعاني� :أب��و ه�لال الح�سن بن عبد اهلل بن �سهلالع�سكري (ت 395هـ) ،مكتبة القد�سي ،القاهرة1352 ،هـ.
ّ
 الذخيرة في الفقه المالكي� :شهاب الدين �أحمد بن �إدري�سالقرافي (ت 684هـ) ،بيروت.
ال�شنتريني
علي بن ب�سام
ّ
 الذخيرة في َمحا�سن �أهل الجزيرةّ :(ت 542هـ) ،تحقيق د� .إح�سان ع ّبا�س ،بيروت.
 ذي��ل ت��اري��خ ب�غ��داد :اب��ن النجار ال�ب�غ��دادي (ت 643ه��ـ)،درا��س��ة وتحقيق م�صطفى عبد ال�ق��ادر عطا ،دار الكتب
العلمية،بيروت.
العبدري (ت بعد
علي
ّ
 رحلة العبدري :محمد بن محمد بن ّ700ه��ـ) ،حقّقها وق � ّدم لها د� .إبراهيم ك��ردي ،دار �سعد
الدين للطباعة والن�شر والتوزيع ،دم�شق1419 ،هـ1999/م.
 زاد المعاد في هدي خير العباد :محمد بن �أبي بكر بن �أيوبابن �سعد �شم�س الدين ابن قيم الجوزية (ت 751هـ) ،ط ،3
بيروت 1406 ,هــ1986/م.
علي ب��ن تميم
 زه��ر الآداب وثمر الأل �ب��اب� :إب��راه�ي��م ب��ن ّعلي محمد
الح�صري
ّ
القيرواني (ت 453ه ��ـ) ،تحقيق ّ
ّ
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تحقيق ت�صحيح وتعليق محمد الباقر البهبودي ،مطبعة
الحيدري ،المكتبة المرت�ضوية لإحياء الآث��ار الجعفرية-.
ّ
طبقات ال�شعراء :عبد اهلل بن المعتز (ت 296هـ) ،تحقيق
ُ
عبد ال�ستار �أحمد فراج ،دار المعارف،القاهرة 1956م.
ال�شيرازي ،هذَّ َبهُ :محمد بن
 طبقات الفقهاء� :أبو �إ�سحاقّ
جالل الدين المكرم ابن منظور (ت 711ه��ـ) ،تحقيق د.
�إح�سان عبا�س ،دار الرائد العربي،بيروت1970 ،م.
لفي من �أبي الح�سين المبارك بن
 الطيور ّيات :انتخاب ّال�س ّ
الحنبلي ،القاهرة.
عبد الجبار ال�صيرفي الطيوري
ّ
فتح المغيث �شرح �ألفية الحديث� :شم�س الدين محمد بن عبد
 ُالرحمن ال�سخاوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت1403 ،هــ.
 ف�صل المقال في �شرح كتاب الأم�ث��ال� :أب��و عبيد البكري(ت487ه ��ـ) ،تحقيق د� .إح�سان عبا�س و د .عبد المجيد
عابدين ،دار الأمانة ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت1971 ،م.
 ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون :م�صطفى بنعبد اهلل المعروف بحاجي خليفة (ت1067ه��ـ) ،المكتبة
الإ�سالمية ،تبريز ط1378 ،3هـ.
 (كتاب) بغداد� :أب��و الف�ضل �أحمد بن �أب��ي طاهر طيفورالبغدادي الكاتب (ت 280هـ) ،نَ�شَ َر ُه َعن ُن�سخَ ٍة فَرِ ْي َد ٍة و َق َّد َم
الثامري،
ال�ضائعة د� .إح�سان ذنُّون
ل ُه وجمع بع�ض ن�صو�صه َّ
ّ
دار �صادر ،بيروت ،ط1430 ،1هـ2009 /م.
 ال ُكنَى والأَلقاب :ال�شيخ عبا�س القمي (ت 1359هـ) ،المطبعةالحيدرية ،النجف الأَ�شْ َرف1376 ،هـ1965 /م.
 اللآلي في �شرح �أمالي القالي :عبد اهلل بن عبد العزيز بنمحمد البكري (ت 487هـ) ،تحقيق عبد العزيز الميمني،
دار الكتب العلمية ،بيروت1417 ،هــ1997/م.
ُّبيدي (ت379هــ)،
 لحن العوام :محمد بن ح�سن بن مذحج الز ّتحقيق د .رم�ضان عبد الت ّواب ،مكتبة الخانجي ،القاهرة،
1420هــ2000/م.
ُ
الني�سابوري الثعالبي
لطائف اللطف :عبد الملك بن محمد
ّ
(ت 429هـ) ،تحقيق د .عمر الأ�سعد ،دار الم�سيرة ،بيروت،
1400هـ1980/م.
علي الحظيري (ت 568هـ) ،تحقيق د.
 لمح ال ُملح�َ :سعد بن ّعلي عبد العظيم ،القاهرة2007 ،م.
ّ
 المجال�سة وجواهر العلم� :أبو بكر �أحمد بن مروان بن محمدالدينوري المالكي (ت 333ه��ـ) ،دار اب��ن ح��زم ،بيروت،
ّ
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1423هـ2002/م.
 المحا�سن والم�ساوىء :البيهقي ،القاهرة1324 ،هــ. محا�ضرات الأدباء ومحاورات ال�شعراء والبلغاء :الأ�صبهاني(ت 502ه ��ـ) ،تحقيق د .ريا�ض عبد الحميد م��راد ،دار
�صادر ،بيروت2004 ،م.
المحب والمحبوب والم�شموم والم�شروب :ال�سري الرفاء (ت
ُّ
360ه��ـ) ،تحقيق م�صباح غالونجي ،مجمع اللغة العربية،
دم�شق1986 ،م.
اليافعي
 مر�آة الجنان وعبرة اليقظان :عبد اهلل بن �أ�سعدّ
(ت 768هـ) ،دائرة المعارف الإ�سالمية ،حيدر �أباد ،الهند،
1338هــ.
أندل�سي (ت 685هـ)،
 المرق�صات المطربات :ابن �سعيد الّ
تقديم وتحقيق �إب��راه�ي��م محمد ح�سن الجمل و د .عبد
هنداوي ،دار الف�ضيلة ،القاهرة2002 ،م.
الحميد
ّ
ُ
الم�ستطرف في ك� ّل فن م�ستظرف :محمد بن �أحمد بن
من�صور الأب�شيهي (ت 854هـ) ،تحقيق � ِ
إبراه ْيم �صالح ،دار
�صادر ،بيروت1420 ،هـ 1999/م.
الرومي (ت 626هـ) ،تحقيق
الحموي
معجم الأُدباء :ياقوت
ّ
ُ
ّ
إ�سالمي ،بيروت1993 ،م.
د� .إح�سان ع ّبا�س ،دار الغرب ال
ّ
معجم ال�شُّ َعراء :المرزباني (ت 384ه��ـ) ،تح ِقيق و َت ِت َّمة
ُ
الدكتور ع َّبا�س هاني ال�ـﭽراخ ،دار الكتب ال ِعل ِْم ّية ،بيروت،
2010م.
ال�شيباني :عبد اهلل بن
 ال ُمغني في فق ِه الإمام �أحمد بن حنبلّ
المقد�سي (ت 682هـ) ،دار الفكر ،بيروت،
�أحمد بن قدامة
ّ
1405هــ.
تلخي�ص ِ
كتاب ُم ْ�س ِلم�:أبو الع َّبا�س
 ال ُمفْهِ م ِل َما �أَ�شْ َك َل ِم� ْ�نِ
أن�صاري
إبراهيم الحافظ ال
ْ�ص ُع َم َر بنِ �
بن �أبي َحف ٍ
�أح َم ُد ُ
ُّ
َ
القرطبي ،القاهرة.
ُّ
مواهب الجليل :محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي
ُ
الرعيني (ت 954هـ) ،تحقيق �ضبطه
المعروف بِالحطاب
ّ
وخ��رج �آياته و�أحاديثه ال�شيخ زكريا عميرات ،دار الكتب
العلمية ،بيروت1416،هــ1995 /م.
 المو�شح ؛ م�آخذ العلماء على ال�شعراء :محمد بن عمرانال�م��رزب��ان� ّ�ي (ت 384ه) ،تحقيق علي محمد ال�ب�ج��اوي،
القاهرة1965 ،م.
ميزان االعتدال في ِ
نقد الرجال� :شم�س الدين محمد بن
ُ

�شعرُ
�أحمد بن
المُ ع ََّذل
(ت نحو
240هـ)
(جمع
وتحقيق
ودرا�سة)

 ه��دي��ة العارفين ؛ �أ��س�م��اء الم�ؤلفين و�آث ��ار الم�صنفين:البغدادي (ت 1339هـ) ،دار الفكر ،بيروت،
�إ�سماعيل با�شا
ّ
1402هـ1982/م.
ال�صف َِد ّي (ت 764ه��ـ)،
 الوافي بالوفيات :خليل بن �أيبك َّتحقيق مجموعة من المحقِّقين الم�ست�شرقين والعرب،
جمعية الم�ست�شرقين الألمانية ،فرانز �شتاينر ،ا�سطنبول
وبيروت.

علي محمد البجاوي،
�أحمد
الذهبي (ت 748ه��ـ) ،تحقيق ّ
ّ
القاهرة1963 ،م.
 النجوم ال��زاه��رة ف��ي ملوك م�صر وال�ق��اه��رة :اب��ن تغريبردي (ت 874هـ) ،مطبعة دار الكتب الم�صرية ،القاهرة،
1936م.
�اري
 نزهة الأل � َّب��ا ف��ي طبقات الأدب���اء� :أب��و البركات الأن �ب� ّ(ت577ه��ـ) ،تحقيق محمد �أب��و الف�ضل �إبراهيم ،مطبعة
المدني ،القاهرة1967 ،م.
ال�صف َِد ّي
 َنك ُْت الهِ ميان في ُن َك ِت ال ِعميان :خليل بن �أيبك َّ(ت 764هــ)َ ،و َق� َ�ف على َط ْب ِع ِه �أحم ُد زكي بك ،المطبعة
الجمالية ،القاهرة1329 ،هــ1911 /م.

 وفيات الأعيان و�أنباء �أبناء الزمان� :أحمد بن محمد ابنخ ّلكان (ت 681هـ) ,تحقيق د� .إح�سان عبا�س ،دار الثقافة،
بيروت1968،م.
 يتيمة الدهر :عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت429ه��ـ)،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،مطبعة ال�سعادة،
م�صر1956 ،م.

اليغموري
 ن��ور القب�س المخت�صر من المقتب�س :الحافظّ
(ت673هـ) ،تحقيق رودلف زلهايم ،في�سبادن1965 ،م.

مقـــاالت
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�شعرية التنا�ص في مرثية
ابن الرومي للب�صرة
الأ�ستاذ /محمد عبد الب�شير م�سالتي

جامعة فرحات عبا�س� -سطيف -الجزائر
المقدمة

وجدت القراءة العربية الحديثة في ال�شعر العبا�سي عبر م�سارها الطويل ميدانا خ�صبا
لتطبيق �أدواتها الإجرائية ،ور�ؤاها المعرفية ،فال�شعر العبا�سي ن�ص متم ِّيز متفرد ،له من
خ�صو�صية الأ�صالة والتفرد الق�سط الوافر ،وهذا ما جعله ن�صاً ال يرف�ض �أي قراءة تحاول �أن
ت�ستنطق جوانبه من �أجل الك�شف عن بع�ضها� ،أو محاولة ا�ستنطاق ما غم�ض منها ،ومن ثم ثبت
ن�ص متمنع دائما ،وتلك خا�ص ّية النُّ�صو�ص الإبداعية الراقية ذات
الن�ص ال�شعري العبا�سي ٌّ
�أنّ ّ
البعد الإن�ساني.
والقول الحق � ّإن الع�صر العبا�سي هو الع�ص ٌر
الذهبي لل�شعر العربي ،ففيه ازده ��رت الحركة
ال�شعرية و تبلورت ،و ت�شعبت �إل��ى ت�ي��ارات ع� َّدة،
وانفتحت على �آفاق معرفية ،و حقول علمية �ش َّتى،
وال جدال في � َّأن الظروف ال�سيا�سية واالجتماعية
التي كان يعي�شها الع�صر كان لها عميق الأث��ر في
ب��روز �أ�شكال وخطابات �أدب�ي��ة ج��دي��دة؛ فما يميز
الحركة ال�شعرية لذلك الع�صر � َّأن ال�شعر �أ�ضحى
وثيقة تاريخية تن�ضاف �إلى �صفته الفنية الجمالية،
�إ ّال � ّأن هذا التجدد لم يكن اعتباطيا بل كان طبيعيا
مادام �أن المجتمع العربي �أطل على دنيا غير دنياه
ال�سابقة ،دنيا جديدة ،حملت معها فتنا ،وحروبا
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�أهلية ،وقد كان لل�شعراء ح�ضورهم ،ودوره��م ،بل
كان لعدد منهم مواقف م�شهودة ،وموثقة تاريخي ًا؛
وفي طليعة هذه الخطابات ال�شعرية ،نجد �شعر رثاء
المدن ،بحيث �أذكت نكبات ،وم�صائب ذلك الع�صر
مواهب ال�شعراء وعمقت تجاربهم ال�شعرية .وفق
هذا الطرح تولد ان�شغالنا العميق ورغبتنا الملحة
في معالجة جزء من تراثنا ال�شعري العربي الذي
�صور عبر الع�صور جانب ًا هام ًا من جوانب الحياة
الإن�سانية؛ والدرا�سة بذلك ت�سعى لمقاربة ق�صيدة
ابن الرومي في رثاء الب�صرة مقاربة تنا�صية ولكن
ال��ر�ؤى التي تحكم ه��ذه ال�ق��راءة جديدة وطازجة
ومهمة ،م�شغولة على تفاعل القديم(الخطاب)،

�شعرية
التنا�ص
في مرثية
ابن
الرومي
للب�صرة

ن�ص؛ لذا ف� ّإن الن�ص المتداخل هو :ن�ص يت�سرب
�إلى داخل ن�ص �آخر ،ليج�سد المدلوالت� ،سواء وعى
الكاتب بذلك �أم لم ي ِع(((.

مع الحديث(المنهج) لتوليد الجديد المرتقب...
ويمكن �أن ن�شير �إل��ى بع�ض المعطيات النظرية،
والمالحظات المتوا�ضعة ،التي ت�شكل تمهيد ًا لتحليل
ظاهرة التنا�ص في ق�صيدة ابن الرومي.

والن�ص ح�سب محمد مفتاح « :ف�سيف�ساء من
ن�صو�ص �أخ��رى �أدمجت فيه بتقنيات مختلفة»(((،
فالتنا�ص يتعاي�ش مع ال�شعر ،ويمنحه
وعلى العموم
ّ
ثوب ًا جديد ًا ،وين ّمي فاعليته التوا�صلية ،وه��ذا ما
�أ�شار �إليه الباحث عبد اهلل الغذامي بقوله« :وعلى
الن�ص يقوم كرابطة ثقافية ،ينبثق من ك ّل
ذلك ف�إن ّ
الن�صو�ص ،ويت�ض ّمن ،ماال يح�صى من الن�صو�ص،
والعالقة بينه ،وبين القارئ هي عالقة وجود؛ ل َّأن
الن�ص خا�صيته
للن�ص هو ما يمنح ّ
تف�سير القارئ ّ
الف ّن ّية»(((.
وت�أ�سي�سا على ما�سبق ف� ّإن « فهمنا ،وا�ستيعابنا
للن�ص الذي نواجهه يتوقف في كثير من الأحيان
ع�ل��ى ق��درت �ن��ا ع�ل��ى ال �ت �ع��رف ع�ل��ى ال�ن����ص ال��ذي
�أزاح��ه� ،أو الذي حل محله .لي�س فقط لأن جدلية
الن�ص"الحال" ،والن�ص "المزاح" جزء ال يتجز�أ
من تكوين الن�ص نف�سه ،ولكن �أي�ضا لأن فاعلية
الجدلية تعود �إلى ما قبل تخلق �أجنة الن�ص الأولى،
وتترك تر�سباتها في �شتى طبقات الن�ص �سواء،
وللتنا�ص عند
�أوع��ى الن�ص ذل��ك� ،أم لم ي�ع��ه(((.
ّ
�شاعرنا في هذه الق�صيدة �أهمية خا�صة في الك�شف
عن البنية العميقة ،وك�شف العالقات التي تربط
ال�شعري الحا�ضر بالن�صو�ص الغائبة ،وهنا
الن�ص
ّ
ّ
ال�شعري� ،إلى توجيه ق ّوة �ضاغطة،
يعمد الخطاب
ّ
الن�ص الغائب
خف ّية تدفع
المتلقي �إلى ا�ستح�ضار ّ
ّ
من خ�لال بع�ض الإ� �ش��ارات ،والت�ضمينات لبع�ض
المفردات ،والتراكيب ،وعلى هذا الأ�سا�س �سنتناول
هنا تجليات التنا�ص و�أ�شكاله المختلفة في البنية
التركيبية للق�صيدة ،والعوامل التي �ساهمت في

 -1التنا�ص من المفهوم �إلى الإجراء:
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ال� �ت� �ن ��ا� ��ص م �� �ص �ط �ل��ح م� ��ن ال �م �� �ص �ط �ل �ح��ات
الم�ستحدثة في الأدب ،والنقد ،ويعود الم�صطلح
ل��غ��وي��اً �إل��ى م��ادة (ن�ص�ص) ،حيث تنتمي جميع
ا�شتقاقاتها �إلى حقل داللي واحد ففي القامو�س
المحيط للفيروز�آبادي(»:تنا�ص) القوم »،عند
اجتماعهم»((( ،ويالحظ اح�ت��واء م��ادة (تنا�ص)
على (المفاعلة) بين طرف ،و�أطراف �أُخَ ر تقابله،
يتقاطع معها ،ويتمايز� ،أو تتمايز هي في بع�ض
الأحيان� .أما عن مفهوم التنا�ص ا�صطالحاً فهو
ف��ي ر�ؤي ��ة ال�ب��اح��ث ع��ب��د اهلل ال��غ��ذام��ي م�صطلح
�سيميولوجي (وت�شريحي) �أو تفكيكي؛ ويف�ضل
ت�سميته (بالن�صو�ص المتداخلة) ترجمة للم�صطلح
الغربي ( ،)Intertextualityواألهم من ذل��ك �أنه
ي�سوق تعريف «�شولز» له ،ال��ذي ي�ؤكد به ر�ؤيتين:
�إح��داه�م��ا منهجية تتعلق ب ��أن التنا�ص م�صطلح
�سيميولوجي ( كما �أنه في ر�ؤية الغذامي عالوة على
ذلك ت�شريحي) ،والأخ��رى � ّأن التنا�ص يتم بوعي،
وبغير وع��ي ،وف��ي ه��ذا يقول ���ش��ول��ز « :الن�صو�ص
المتداخلة ا�صطالح �أخذ به ال�سيميولوجيون مثل
بارت ،وجينيت وكري�ستيفا وريفاتير ،وهو ا�صطالح
يحمل معان وثيقة الخ�صو�صية ،تختلف بين ناقد
و�آخ��ر ،والمبد�أ العام فيه هو �أن الن�صو�ص ت�شير
�إلى ن�صو�ص �أخرى ،مثلما �أن الإ�شارات ()Signs
ت�شير �إلى �إ�شارات �أخرى ولي�س �إلى الأ�شياء المعنية
مبا�شرة ،والفنان يكتب وير�سم ،ال من الطبيعة،
و�إنما من و�سائل �أ�سالفه في تحويل الطبيعة �إلى
80
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تكوينه ،والخلفية الثقافية التي نتج عنها ،ومدى
م�ساهمة هذه الخلفية الثقافية في �إ�ضفاء دالالت
وا�سعة على ن�صنا.

فلفظ عالم بالنحو ،مطلع على �شواهد العربية ،وال
�سيما ال�ق��ر�آن ،(((»...ومن �أهم �صور االقتبا�س في
هذه الق�صيدة نذكر قوله:

 -2التجليات التنا�صية :وفيما يلي �أهم �أنماط
التنا�ص في الق�صيدة:

� -17أيَّ ه�������ولٍ ر�أوا ب���ه���م �أيَّ ه���ول

�/2أ -التنا�ص القر�آني (االقتبا�س):
التنا�ص القر�آني هو اقتبا�س عند القدماء «وهو
� ْأن ُي�ض ّمن المتكلم كالمه كلمة من �آية� ،أو �آية من
كتاب اهلل تعالى(((».....؛ وقد �شكل القر�آن الكريم
منبع ًا ثري ًا لقرائح ال�شعراء في مختلف الع�صور،
ف�ت��أث��روا ب��ه مبا�شرة ،وا��س�ت�ف��ادوا م��ن الأح �ك��ام،
والت�شريعات الإ�سالمية الم�ستنبطة منه ،غير � ّأن
الت�أثر بالقر�آن الكريم ،والأحكام الإ�سالمية عامة
يتباين بتباين الع�صور ،ويختلف في الع�صر الواحد
بين �شاعر و�شاعر ،كما يتباين بتباين مو�ضوعات
ال�شعر ،و�أغرا�ضه المختلفة وهو»ال يحيل �إلى تدين
ال�شعراء �إنما يحيل �إلى م�صدر �أ�سا�سي من م�صادر
ثقافتهم ،وغ��ر���ض ق�صيدتنا -رث��اء ال�م��دن -من
�أكثر الأغرا�ض ال�شعرية اتكاء على القر�آن الكريم،
وما ت�ضمنه من �أحكام ،ومواعظ ،وت�شريعات ،ال
ي�ضاهيه في ذلك �سوى ال�شعر الديني الخال�ص،
و�شعر الزهد �أحياناً(((».
� ّإن وجوه اال�ستفادة من القر�آن الكريم ،و�أحكام
ال�شرع الإ�سالمي في ق�صيدتنا متعددة ،وكثيرة
بحيث ال تكاد تخلو وح��دة من وح��دات الن�ص من
نماذج عدة من تلك اال�ستفادة مبا�شرة� -أي اقتبا�س ًا
من القر�آن الكريم� ،-أو ب�شكل غير مبا�شر� -أي
ع��ن ط��ري��ق ال�م�ف��اه�ي��م الإ� �س�لام �ي��ة ،والأح� �ك ��ام،
والت�شريعات ،-يقول العقاد متحدثا عن معجم ابن
ال��روم��ي� »:أم��ا لفظه من حيث هو �صحيح ،وخط�أ
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��������������س ال����غ��ل�ام
ُح��������ق م����ن����ه ت�������ش���ي���ب ر�أ� ُ
يحاول اب��ن ال��روم��ي في ه��ذا البيت � ْأن ير�سم
دب في
�صورة الفزع؛ و� ّأي فزع عظيم ،هذا الذي ّ
روع �أهلها ،فابي�ضت ل�شدته ر�ؤو�س الغلمان ،وهذا
يحيلنا �إل��ى قوله تعالى :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ((( ،ويقول �أي�ضا مبينا هول
الفتنة؛ حيث امت�شق الزنوج �سيوفهم عالنية مما
�أرع��ب الن�ساء ،ف�أ�سقطت الحوامل منهن قبل �أن
يحين موعد الإنجاب:
 -15ط��ل��ع��وا ب��ال��م��ه��ن��دات جِ ��ه�� ًرا ف�ألقت
ح���م���ل���ه���ا ال�����ح�����ام��ل��ات ق����ب����ل ال����ت���� َّم����ام
ويحيل ه��ذا البيت �إل��ى ق��ول��ه :تعالى:

ﭽﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱ ﭼ( .((1وفي بيت �آخر البن الرومي يقول فيه:

��� -27ص�� ّب��ح��وهُ �� ْم ف��ك��اب�� َد ال���ق���و ُم منهم
ط�����������ول ي��������������و ٍم ك�����������أ َّن����������ه �أل ُ
�����������������ف ع������ام

تتجلى في هذا البيت ترجمة الو�ضع النف�سي في
ال�صورة التي ر�سمها ابن الرومي للحظات القلق
واال�ضطراب والخوف التي عا�شها الب�صريون في
ي��وم محنتهم على ي��د ال��زن��ج ،وال�ت��ي يلتفت فيها
�إلى قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭼ(.((1

�شعرية
التنا�ص
في مرثية
ابن
الرومي
للب�صرة

التنا�صية على �أ�ش َّدها في الأربع
وتتبلور الداللة
ّ
وح��دات الأخ �ي��رة م��ن ق�صيدتنا ،نتيجة العتماد
ال�شاعر على ال�م�ف��ردات والتراكيب م��ن ناحية،
وا�ستدعائه ل�سل�سلة م��ن الآي ��ات ال�ق��ر�آن�ي��ة ،ذات
الأبعاد الإن�سانية المتع ّددة من ناحية ثانية .وهنا
يتم فيها
تنا�صات؛ ّ
تكثر الدفقة ال�شعرية بمجموعة ّ
ح�ضور الخطاب القر�آني ح�ضور ًا جماعيا ً  ،ل�شحن
بكم هائل من القدا�سة والإيحاء ،يقول في
العبارة ّ
و�صف مظاهر الح�ضارة بالب�صرة:
� -42أي�������ن ف����ل ّ
����ك ف���ي���ه���ا وف����ل����ك �إل���ي���ه���ا

� -60أيُّ ع����������ذ ٍر ل����ن����ا و�أيُّ ج������واب
ح����ي����ن ُن�����دع�����ى ع����ل����ى ر�ؤو������������س الأن��������ام
� -62أخ����ذل����ت����م �إخ�����وان�����ك�����م و َق���ع���دت���م
ع����ن����ه���� ُم -وي����ح����ك����م -ق�����ع�����و َد ال����� ّلَ�����ئ�����ام؟
وفكرة هذه المحاكمة ُ�سبق �إليها ابن الرومي،
تقول ابنة عقيل ابن �أبي طالب بعد مقتل الح�سين:
م�������اذا ت���ق���ول���ون �إن ق�����ال ال���ن���ب ّ���ي ل��ك��م
���������م ؟
م�������اذا ف��ع��ل��ت��م و�أن�����ت�����م �آخ�������ر الأم ِ
ب����ع����ت����رت����ي وب������أه�����ل�����ي ب����ع����د م���ف���ت���ق���دي
(((1
منهم �أ���س��ارى وقتلى �ُ��ض�� ّرج��وا ب���د ِم

����ح����ر ك������الأع���ل��ام؟
م����ن���������ش����� ٌآت ف�����ي ال����ب ْ

وت�أ�سي�سا على ما تقدم نلحظ � ّأن اال�ستدعاء
التنا�صي القر�آني(االقتبا�س) في هذه الق�صيدة دار
�أغلبه في حيز التجلي ال الخفاء ،بمعنى �أن تنا�ص
ابن الرومي كان مع الآيات �سبيال �إلى الم�ضمون،
فتم ُّثل ال�شاعر الن�ص القر�آني دا ًال �سيميولوجي ًا،
و�أ�سلوبي ًا مقنع ًا ِل َما �أراد �أن يطرحه في تحوالت
خطابه ال�شعري من ديني تاريخي� ،إل��ى �سيا�سي،
اجتماعي� ،أخالقي.

وفي القر�آن الكريم :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

مقـــاالت

ﭸ ﭼ( ،((1و هكذا نالحظ � ّأن ال�شاعر قد ا�ستقى
قافيته ،ب�إيقاعها وداللتها من �سورة الرحمن من
خالل دالة «الأعالم» .ويقول� -أي�ضا -م�ستفهما عن
التبرير ،الذي يقدمه ،و�أهله حين يناديهم اهلل يوم
الح�ساب على مر�أى ،وم�شهد من النا�س:
� -60أيُّ ع����������ذ ٍر ل����ن����ا و�أيُّ ج������واب
ح����ي����ن ُن�����دع�����ى ع����ل����ى ر�ؤو������������س الأن��������ام

يقول الباحث عبده بدوي»:على �أنه مما يالحظ
�أنّه في هذا الجانب ي�ستخدم �صورا دينية كثيفة»(،((1
ومن هنا تتبدى لنا �أولى مظاهر وعي ابن الرومي
بما يمكن �أن �أ�سميه «التجريب الإي�ق��اع� َّ�ي» ،وفق
التنا�ص القر�آني الفاعل؛ اتِّ�ساق ًا مع بواعث نف�س َّية
و�إبداع َّية؛ وفق تح ُّو ٍ
الت من خطاب ديني يتداخل
بتداعيات متباينة في حوار ي�سقطه ال�شاعر على
خطاب �سيا�سي ،واجتماعي ،تلعب فيه اللغة �أ�صوات ًا،
و�إيقاع ًا دور البطولة ،في منظومة التنا�ص؛ التي
تحمله هذه الخطابات المتباينة.

وهذا يحيلنا �إلى قوله تعالى :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ(.((1

وفي المحاكمة التي يت�صورها ابن الرومي عندما
يحا�سب اهلل عباده ،وعندما ي�س�أل النبي (�صلى اهلل
عليه و�سلم) �أبناء ملته عما فعلوه لمنكوبي الب�صرة
�إح��ال��ة �إل��ى المعاني الإ�سالمية وا�ضحة الداللة،
والأبعاد� ،إنّهم م�س�ؤولون (لأن الأديان كالأرحام):
 -59واح���ي���ائ���ي م��ن��ه��م �إذا م��ااْل��ت��ق��ي��ن��ا

ونح�س ونحن نقر�أ هذه الق�صيدة � ّأن ابن الرومي

��������ح�������� ّك��������ام
وه���������������� ُم ع�������ن�������د ح��������اك��������م ال ُ
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كان يدرك �أهمية هذه الآلة البالغية في الإخبار،
والتبليغ ،والإقناع ،والت�أثير ،لذلك جاء �شعره يعبق
لذة ،لتوفيقه في ا�ستخدام الآيات القر�آنية ،وح�سن
ا�ستعمالها في موا�ضعها .ويتلقف �شاعرنا ما ي�ضمه
الخطاب الديني لغ ًة ،و�إيقاع ًا م�سجوع ًا جاء تعبير ًا
عن م�ضامين ،وم�شاهد �أُخروية ،لي�سقطها -عبر
خطابه البكائي اال�ست�صراخي  -على واق��ع �أمته
المنكوبة ب�أبنائها ،م�ش َّك ًال خطا َبي ًة وفق التركيب
ال�صوتي للقر�آن الكريم؛ يقول:
� -75أ ْن������ف������روا �أي����ه����ا ال������ك������را ُم خ���ف���ا ًف���ا
وث��������ق��������ا ًال �إل�����������ى ا ْل�����ع�����ب�����ي�����د ال َّ
�����ط�����غ�����ام
يقول عبده ب��دوي معلق ًا على هذا البيت»:فهو
ق��ادم من المناخ الديني ال��ذي م� ّر بنا -المتعلق
بالوحدة ال�سابقة -وهو الذي حرك به الم�شاعر،
ولهذا كان من الطبيعي �أن ينظر �إلى قول اهلل تعالى:
}ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭼ( ،((1والأب�ي��ات كما يالحظ ت�ستثير
الحما�س الديني لدى الم�سلمين»( .((1و من �صور
الت�شاجر القر�آني في ق�صيدتنا؛ قوله حا�ضا على
جهاد �صاحب الزنج ،و�أن�صاره يقول:
 -79ل���م ت���ق��� ُّروا ال��ع��ي��و َن م��ن��ه��م ب��ن���ْ��ص�� ٍر
ف��������أق�������ـ�������ـ�������ـ������� ُّروا ع�����ي�����ون�����ه�����م ب����ان����ت����ق����ام
�إنه يرتكز على قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ(.((1

ويرمي ابن الرومي في �آخر بيت من الق�صيدة
�إلى �أن يكون الكفاح بداية ،وفاتحة الطريق ،و�أن تكون
الثورة هي الخيار الأمثل الذي يمثل طريق العودة؛
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ل��ذا نجده ي�ست�أن�س با�ستخدام الأ�سلوب القر�آني
في بناء القفل -البيت الأخير من الق�صيدة -مع
التغيير في مفرداته بما يتوافق ومدلول ن�صه ،يقول:
ْ -86
فا�شتروا الباقياتِ با ْل َعر�ض الأ ْد
ن���ـ���ـ���ى وب����ي����ع����وا ان����ق����ط����اعَ����ه ب������ال������دَّوام
ويحيلنا هذا البيت �إلى عديد الآي��ات القر�آنية
المت�ضمنة معنى الجهاد الديني ،والإق �ب��ال على
الآخرة ،منها قوله تعالى :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ( ،((1كما
ال�شعري
تتج ّلى في ق�صيدتنا فاعلية االمت�صا�ص
ّ
لبع�ض التراكيب ،والمفردات القر�آنيةّ ،
وظفها ابن
الرومي ب�صياغة جديدة ،م َّما �أك�سبها نوع ًا من
التنا�ص هنا لم يعتمد
الخ�صو�صية والتميزّ ،وك� ّأن
ّ
�شعرية
الت�ضمين المبا�شر فقط �أي «الت�ضمين ّ
اللفظي»� ،أو
التنا�ص
الوظيفي» ،و�إنما اعتمد �أي�ضا على نوع من التم ّثل
ّ
في مرثية
الخفي لبع�ض التراكيب ،والمفردات
الرمزي� ،أو
ّ
ّ
ابن
القر�آنية ،ب�شكل يثير في نف�س المتلقّي قدرة �إيحائية الرومي
الن�ص
ّ
خا�صة ،تم ّكنه �أن ي�ستجلي ّ
ال�شعري ،ومدى للب�صرة
بالن�ص القر�آني ،وم��دى ا�ستقطابه لبع�ض
ت�أثره
ّ
تو�سع ف�ضاء
اللمحات ،والوم�ضات القر�آنية ،التي ّ
ق�صيدته ،وتغني تجربته ك ّلها« ،والذي يجب الإ�شارة
التنا�ص بالمفردات ،ال يمكن االعتماد عليه
�إليه �أن
ّ
الن�ص �أحيان ًا� ،إال
في ر�صد المحاور وتداخالتها في ّ
�إذا كانت هذه المفردات ت�ستح�ضر �صور ًا»( ،((2ومن
التراكيب ،والمفردات التي ا�ستدعت �صور ًا تنا�صية
قوله:
 -21ك���� ْم �أ ٍخ ق���د ر�أى �أخ�������ا ُه ���ص��ري�� ًع��ا
������د ب���ي���ن �����ص���� ْرع����ى ك������رام؟
َت����������ر َِب ا ْل������خ ِّ
وه��ذا يحيلنا �إل��ى ق��ول��ه �سبحانه وت�ع��ال��ى في
�سورة الحاقة :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶ ﯷ

المفردات والتراكيب ،قوله:

ﯸ ﯹ ﭼ( ،((2وف��ي تنا�ص �آخ��ر على م�ستوى
التراكيب ،يقول:

� -76أ ْب������� َر ُم�������وا �أم�����رهُ �����م و�أن�����ت�����م ن���ي���ا ٌم
�����������س����������وء ًة �����������س����������وء ًة ل�������ن�������وم ال�����ن�����ي�����ام

 -7وت�����������س����� َّم�����ى ب����غ����ي����ر ح�������ق �إم������ام������ا

ويحيلنا هذا البيت �إل��ى قوله تعالى في �سورة
الزخرف :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ( ((2ومن باب
تكري�س النادر على ح�ساب ال�شائع ا�ستعماله دالة
«الخلد» م�صدرا بديال «للخلود» ،يقول:
 -85ال تطيلوا ال��م��ق��ا َم ع��ن جنة ا ْلخ ْلـ
د ف�������أن������ت������م ف��������ي غ�����ي�����ر دار م����� َق�����ام

ال ه���������دى اهلل � َ�����س����� ْع�����ي�����ه م�������ن �إم���������ام
فالتركيب الأول «بغير ح��ق» تكرر في القر�آن
الكريم في موا�ضع خم�سة؛ ثالثة منها في �سورة �آل
عمران (الآي ��ات ،)181-121-21:ومرة في �سورة
الحج (الآي��ة ،)40و�أخرى في �سورة الن�ساء (الآية
�.)155أما التركيب الثاني «هدى اهلل» والذي تكرر
في القران الكريم في عديد الآيات منها قوله تعالى:

وي ��رى ال �ب��اح��ث محمد ال �ه��ادي الطرابل�سي
� ّأن الم�صدر «خ���ل���ود» �أك�ث��ر �شيوعا �إذا م��ا قي�س
بالخلد»(� ،((2أما ا�ستعمال ابن الرومي لهذا الم�صدر
فيمكن �أن نعزوه �إلى:

مقـــاالت

ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﭼ( ،((2ونجد هذا التركيب �أي�ضا في

• حر�ص ابن الرومي على �سالمة الوزن (باعتبار
�أن الكلمة وقعت في بيت مدور).

الآي��ة  143من �سورة البقرة ،والآي��ة  36من �سورة
تتفجر في التركيب الثاني
النحل؛ غير � ّأن المفارقة ّ
«ه��دى اهلل» من خ�لال المخالفة الت�صويرية بين
وال�شعري» .فال�شاعر ا�ستدعى
الن�صين «القر� ّآني
ّ
ّ
التركيب القر�آني بم�ضمونه الفكري ،ووظفه في
للن�ص القر� ّآني،
إيقاعي مخالف تمام ًا ّ
بنائي �أو � ّ
�إطار ّ
من ناحية الم�ضمون :ال�سلب والإيجاب� ،إذ وظفه
ب�أ�سلوب النفي» ال هدى اهلل.»....
ومن المفردات والتراكيب المندرجة في هذا
الإط��ار قوله مكررا دالة «�سالم» ،في �إط��ار دعائه
على عظام القتلى الطاهرة ،ب��أن يمن اهلل عليها
�سالما منقطع النظير:
 -74وع���ل���ي���ه���ا م�����ن ال���م���ل���ي���ك ����ص�ل�ا ٌة

• احتفاظ ابن الرومي بنف�س من الدين ،ذلك
�أن هذا الم�صدر ورد في القر�آن الكريم ،من خالل
قوله تعالى :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ(« ،((2ويدخل
هذا الإج��راء في باب تعميم الخ�صو�ص ذلك � ّأن
«الخلد» يقترن بالجنة كثيرا وينزع �إلى االخت�صا�ص
بها»( ،((2فيكون ابن الرومي بذلك -كما �سبق وان
�أ�شرنا �إلى ذلك -م�ؤثرا لهذا الم�صدر الحتفاظه
بنف�س من الدين .من هذا المنطلق �شكلت ال�صيغ/
ن�ص ابن الرومي ب�ؤرة داللية،
التراكيب القر�آنية في ّ
ا�ستقطبت الإيقاع ،والبناء في �آن ،لهذا كان تم ّثل
الن�ص جلي ًا �أمام القارئ .ي�ستخل�ص
القر�آن في هذا ّ
مما م ّر �أن ن�ص ابن الرومي قد ت�أثر بالجو الإ�سالمي،
ومناخه ،وروحه في المعنى ،واللفظ وطريقة التناول

و��������������س������ل������ا ٌم م����������������ؤ َّك��������������� ٌد ب�����������س�����ـ�����ـ��ل��ام
وفي القر�آن الكريم :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ

التنا�ص على م�ستوى
ﮤ ﮥ ﭼ( . ((2ومن �صور
ّ
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مع ًا ،فتجلت  -بذلك -البنية القر�آنية في الق�صيدة،
�أو لنقل � ّإن الن�ص امت�صها على � ٍ
أنحاء مختلفة.
/2ب-التنا�ص ال��داخ��ل��ي :وه��و التنا�ص الذي
يك�شف ل�ن��ا ع�لاق��ة ن�صو�ص ال�ك��ات��ب ال �ت��ي نحن
ب�صدد درا�ستها بن�صو�ص معا�صريه ،وبخا�صة
�إذا كان ه��ؤالء« :قد انطلقوا في �إنتاج ن�صو�صهم
المتنا�صة مع ن�صو�صه ،من خلفية م�شتركة»(،((2
َّ
(((2
وعلى العموم ف»وح��دة التجربة الإن�سانية ،
مهما اختلفت زاوي��ة النظر �إليها ت��ؤدي حتم ًا �إلى
وحدة بع�ض الأفكار ،وت�شابه بع�ض ال�صور ،وتماثل
بع�ض التراكيب ،والتعابير التي تتناول تلك التجربة،
وتتحدث عنها ،وت�صف �آثارها(».((3
وقد ر�أى علي بن �أمية �أن �أيام النكبة البغدادية
نقلت الأطفال �إلى ال�شيب ،وال�شيخوخة ل�ش ّدتها،
وق�سوتها ،ومرارة لحظاتها:
وم�����ن�����ه�����ا ه�������ن ٌ
�������ات ت���������ش����ي����ب ال�����ول�����ي����� َد
(((3

وي���خ���ذل ف��ي��ه��ا ال�����ص��دي��ق ال�����ص��دي ُ��ق

وهذا ما ر�آه ابن الرومي في �أهوال دمار الب�صرة
على يد الزنج ،و�صاحبهم:
� -17أيَّ ه�������ولٍ ر�أوا ب���ه���م �أيَّ ه���ول
��������������س ال����غ��ل�ام
ُح��������ق م����ن����ه ت�������ش���ي���ب ر�أ� ُ
وت�أ�سي�سا على هذا ف»ت�أثر �شاعر ب�آخر ،وا�ستفادته
من �أفكاره ،وطريقته ،و�صوره �أمر ال يمكن �إنكاره،
وبالمقابل ف�� َّإن وقوع �شاعرين على معنى واح��د� ،أو
�صورة م�شابهة� ،أو تعبير م�شترك �أمر ال يمكن ر ّده
�أي�ض ًا ،خ�صو�ص ًا عندما يكتوي ال�شاعران بنيران
تنور واح��د ويعالجان مو�ضوعاً م�شتركاً( ،((3وفي
ق�صيدتنا تتكرر �صورة الدعاء بال�سقيا ،و�إلى جانبها
ا�ستفادة من الموروث الديني تمثلت بال�صالة على
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�أرواح القتلى ،وال�سالم لهم ،وعليهم:
 -73ب������أب�����ي ت���ل���ك���م ال����ع����ظ����ا ُم ع���ظ���ا ًم���ا
و� َ���س��� َق��� ْت���ه���ا ال�������س���م���ا ُء � َ������ص������ ْو َب ال���غ���م���ام
 -47وع���ل���ي���ه���ا م�����ن ال���م���ل���ي���ك ����ص�ل�ا ٌة
و�������������س������ل�����ا ٌم م���������������ؤ َّك�������������� ٌد ب���������س����ـ����ـ����ـ��ل�ام
و قد ت��رددت �صورة الدعاء بال�سقيا في درج
الق�صائد التي تناولت نكبة الب�صرة ،كما في
و وق��د ت��رددت ��ص��ورة ال��دع��اء بال�سقيا ف��ي درج
الق�صائد التي تناولت نكبة الب�صرة ،كما في بائية
ال�سدو�سي ال��ذي بكى ،وا�ستبكى في نكبة مدينة
الب�صرة:
ف��ي��ا �أر� َ���ض���ه���م �أَخ����ل����وك ف��اب��ك��ي ع��ل��ي��هِ�� ُم
وج�������ودي ع��ل��ي��ه��م ي����ا ����س���م���ا ُء و���ص��وب��ي
�إذا ال����دم���� ُع ل���م ُي�����س��ع��د ك��ئ��ي��ب��اً ف���إن��ن��ي
����س����أب���ك���ي و�أب�����ك�����ي ال�����ده����� َر ك������ َّل ك��ئ��ي��بِ
��������ن ج������ ّرت ب���ه���ا ال����ري����ح ب��ع��دن��ا
ع���ل���ى ِد َم ٍ
(((3
ذي����و َل ال��ب��ل��ى م��ن ���ش��م��� ٍأل و ج���ن���وبِ
وم��ن التنا�صات الداخلية �أي�ضا الوقوف على
الأطالل -و�إن كنا �سنفرد له حيزا �آخر -يقول:
 -39ع��� َّرج���ا ���ص��اح��ب َّ��ي ب��ال��ب�����ص��رة ال�� َّزه��ـ
��������ف ذي ����س���ق���ام
ـ����������راء ت�����ع�����ري����� َج م�������� ْد َن ٍ
����واب ل��دي��ه��ا ل��د ْي��ه
 -40ف��ا���س���أال ُه وال ج َ
ل�����������������س���������ؤالٍ وم�������������نْ ل������ه������ا ب������ا ْل������ك���ل��ام
وي �ق��ول :ون�ج��د مثل �صنيع اب��ن ال��روم��ي عند
ال�شاعر يحيى بن خالد بن م��روان الذي وقف في
نكبة الب�صرة �أمام �صورة ال�صمت المعبرة عن و�ضع
المدينة المنكوبة ،يقول(:((3

�شعرية
التنا�ص
في مرثية
ابن
الرومي
للب�صرة

�أَ ِب������ن ل���ي ج���واب���اً �أي���ه���ا ال��م��ن��زل ال��ق��ف��ر
ف��ل�ا زال م���ن ً
���ه�ل�ا ب���ج���رع���ائ���ك ال��ق��ط�� ُر

الخارجين على �سلطة الخالفة وطاعتها -مبينا ما
كان من المعت�ضد ،و�صاحب الزنج:
������ن
ف������ل������م ي�����������زل ب������ال������ع������ل������وي ال������خ������ائ ِ
(((3
����ن
ال���م���ه���ل���ك ال���� ُم����خ���� ْت����رِب ل����ل����م����دائ ِ

�أب����ن ل���ي ع���ن ال��ج��ي��ران �أي����ن ت��ح��م��ل��وا؟
وه��ل ع���ادت ال��دن��ي��ا وه��ل رج��ع ال�سف ُر؟

ويقول �أحدهم:

وك���ي���ف ت��ج��ي��ب ال�������دار ب���ع���د درو����س���ه���ا؟
ول����م ي���ب��� َق م���ن �أع���ل��ام ���س��اك��ن��ه��ا ���س��ط�� ُر

�أي�����������ن ن�������ج�������و ُم ال���������ك���������اذبِ ال�������م�������ارق؟
(((3
م�����ا ك������ان ب����ال����ط����بِ وال ال��������ح��������اذقِ

م������ن������ازل �أب������ك������ان������ي م�����غ�����ان�����ي �أه���ل���ه���ا

وفي �صوت �آخر يجعله ابن الرومي على ل�سان
النبي ما يذكرنا بـ«وامعت�صماه» التي قالتها امر�أة
�شريفة في الأ��س��ر عند علج من علوج ال��روم في
عمورية ،وا�ستخدمها من قبل ا�ستخداما ذكيا �أبو
تمام»( ،((4يقول:
����� -71ص����رخ����ت»:ي����ام����ح����م����داه» ف َّ
���ه�ل�ا

(((3

و�ضاقت بي الدنيا و�أ�سلمني ال�صب ُر
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كما نلحظ � ّأن تكرار �صيغة «الخائن اللعين»
ال تقف في �إطار الن�ص فح�سب بل تتعداه �إلى بيئة
ابن الرومي حيث � ّأن هذه» النبرة كانت �شائعة عند
الكتاب ال��ذي��ن كتبوا ع��ن �صاحب ال��زن��ج؛ وزعيم
الفتنة»( ،((3يقول ابن الرومي:
� -60أق�������دم ال���خ���ائ ُ
���ن ال���ل���ع���ي ُ���ن ع��ل��ي��ه��ا
وع����������ل����������ى اهلل �أ َّي�������������م�������������ا �إ ْق����������������������دام

ق���������ا َم ف���ي���ه���ا رع�����������ا ُة ح����� ّق�����ي َم����ق����ام����ي.
وبذا �شكلت وحدة التجربة الإن�سانية رافد ًا من
روافد بنية الق�صيدة .غير � ّأن ابن الرومي اعتمد
فيما تبقّى على ذوقه ،وتفاعله مع الحدث ،معوال على
نف�سه في ا�ستنباط الطرائق التي ي�صوغ فيها �أبياته.
وعلى العموم فغر�ض رثاء المدن عبر محاكاة الواقع
في المدن المنكوبة نجده قد كان �صاحب ال�سبق في
�شيوع �أ�سلوب الت�شابه بين ال�شعراء(.((4

� -82إن ق���ع���دت��� ْم ع���ن ال�� َّل��ع��ي��ن ف���أن��ت��م
������ن ف��������ي الآث�������������ام
��������ش�������رك�������ا ُء ال������ َّل������ع������ي ِ
وف��ي نف�س الفتنة �أي�ضا � -أي نكبة الب�صرة-
يمزج المهلبي تعري�ضه بقائد الزنج بتهديده له،
ومحاججته �إياه ،وقد ادعى االنت�ساب �إلى �آل النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم من خالل ادعائه االنت�ساب
للبيت العلوي يقول:

/2ج-ال�������ت�������ن�������ا��������ص ال�����م�����ف�����ت�����وح (ال����ت����ن����ا�����ص
الخارجي)«:وهو تداخل الن�صو�ص التي يمتلئ به
العالم ،وال يرتبط بدرا�سة عالقات الن�ص بن�صو�ص
ع�صر معين� ،أو جن�س معين من الن�صو�ص ،بل
هو تداخل حر يتحرك فيه الن�ص بين الن�صو�ص
بحرية تامة ،محاوال �أن يجد لنف�سه مكانا في هذا
ال�ع��ال��م»( ،((4ويمكن �أن ن�ست�شف ه��ذا النمط من
التنا�ص في عالقة ق�صيدتنا بالمعلقات ،وخ�صو�صا

�أيها الخائن الذي د ّمر الب�صـ
ـ���������رة �أب�������������ش������ر م�������ن ب�����ع�����ده�����ا ب������دم������ا ِر
�إن ت�����ق�����ل ج���������دي ال�����ن�����ب�����ي ف�����م�����ا �أن�������ـ
(((3

ـ������ت م������ن ال���ط���ي���ب���ي���ن والأخ����������ي����������ار

ويقول ابن المعتز -بعد �أن ع ّدد �أ�سماء المتمردين
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فيما يتعلق بمعلقة ال�ح��ارث بن حلزة الي�شكري؛
فيكفي �أن نقر�أ البيت ال�ساد�س وال�سبعين ( )76من
ق�صيدتنا ،وهو:
� -76أ ْب������� َر ُم�������وا �أم�����رهُ �����م و�أن�����ت�����م ن���ي���ا ٌم
����������س���������وء ٌة ����������س���������وء ٌة ل�������ن�������وم ال�����ن�����ي�����ام
حتى ي �ب��د�أ ف��ي مخامرتنا ح��� ّ�س غ��ري��ب ب�أننا
قد �سمعنا هذا من قبل ،يقول الحارث بن حلزة
الي�شكري:
�أج������م������ع������وا �أم��������ره��������م ع�����������ش�����اءا ف���ل���م���ا
(((4

�أ���ص��ب��ح��وا �أ���ص��ب��ح��ت ل��ه��م ���ض��و���ض��اء

والحا�صل �أننا �إذا ما م�ضينا نقر�أ الق�صيدة،
ونتلقى قوافيها ال��واح��دة بعد الأخ��رى� ،أخ��ذ هذا
الإح�سا�س يت�ضاعف ،يقول الباحث عبده ب��دوي:
«ويالحظ �أنه في هذا الق�سم � -أي الوحدة الأخيرة
الممتدة من البيت (� )76إل��ى البيت الأخير من
الق�صيدة -تهب عليه ري��اح من همزية الحارث
بن حلزّه الي�شكري؛ التي هي من البحر الخفيف
ك��ذل��ك»( ،((4وه�ك��ذا يظهر لنا م��دى ال�ت�ق��ارب� ،أو
الن�صين رغم اختالف رويهما ،الأولى:
التماثل بين ّ
همزية ،والثانية ميمية؛ �إال �أنهما تلتقيان في حركة
القافية ،وحركة التفعيلة الأولى« :فاعالتن».
عطفا على توا�شج الق�صيدتين في القافية،
والبحر ف�إنهما ي�صدران عن منهل �شعري فائ�ض-
ت��وازي الفكرة ،وتناظر ال��ر�ؤي��ة-؛ حيث ي�ضع ابن
الرومي من معاني الحزن ما يناظر معاني ال�شاعر
الأول -الحارث بن حلزة الي�شكري -و�إن اختلفت
دواعيه عند ال�شاعرين .غير � ّأن ابن الرومي في
الق�سم الأخير من ق�صيدته -من البيت(� )75إلى
البيت (  -)86فتق المعاني ،وف ّرعها ،وجاء ب�صور
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�شعرية جديدة.
�صحيح � ّأن ق�صيدة اب��ن ال��روم��ي �أف��ادت من
معلقة الحارث بن حلزة -،وه��ذا �أم��ر ن�سلم به-
ولكننا يجب �أن ال نغفل عن �شيء مهم جدا «وهو
� ّأن الق�صيدة المت�أخرة ،تعطي لل�سابقة مثلما ت�أخذ
منها .وهذه هي العالقة الت�شريحية التي تنبثق من
المداخلة بين الن�صو�ص»(� ،((4إننا ن�ستك�شف معلقة
الحارث بن حلزة من خالل قراءتنا لق�صيدة ابن
ال��روم��ي ،فابن ال��روم��ي �إذ ًا �سبب في ا�ستح�ضار
الحارث بن حلزة ،وهذه وحدها �إ�ضافة كبيرة لها؛
لأنها تهب معلقة الحارث حياة جديدة ببعثها من
الن�سيان ،وغير ذلك هناك �إ�ضافات عملية عليها،
فهي ام�ت��داد لها ،وت�ط��ور لإ��ش��ارات�ه��ا ،وب��ذا تقوم
بين الق�صيدتين عالقة تطورية مت�شابكة وبناءة� ،شعرية
لع�صرين مختلفين ،ف��إح��داه�م��ا ت�ق��وم كخلفية التنا�ص
للأخرى ،وهذه تقوم ك�أمامية لتلك ،فيتدخالن في في مرثية
ابن
ذهن القارئ تداخال يوحد بينهما.وعلى الجملة ف� ّإن
في ت�ضمين ابن الرومي لأ�شطار من معلقة الحارث الرومي
بن حلزة نموذج من نماذج الت�أثر ،واال�ستفادة من للب�صرة
الآثار الممتازة ،وتلك ظاهرة طبيعية ال يخلو منها
زمان ،وال مكان.
كما يتبدى لنا هذا النمط من التنا�ص� -أي
التنا�ص المفتوح -في تعانق الق�صيدة بخا�صية من
ّ
خ�صائ�ص المعلقات وهي الوقوف على الأط�لال،
حيث ا�ستدعى ال�شاعر في ن�سيج ن�صه الطريقة
الفنية التي اتبعها بع�ض �أ�صحاب المعلقات في بناء
�أعمالهم ال�شعرية ،وقد عالج ج ّل �شعراء الجاهلية -
�إن لم نقل كلهم -في م�ستهل ق�صائدهم ق�صة الدار
الدار�سة ،فو�صفوها ،وح ّددوا معالمها ،وتفنّنوا في
تحديد موا�ضعها ،والإ�شارة �إلى مالمحها التي تدلّ
على وجودها في الزمن الما�ضي ،الذي له عالقة
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حميمة بذكرياتهم؛ ولقد تج ّلى �أثر ال�صورة الطللية
في �أ�شعار نكبة الب�صرة �أكثر مما تج ّلى في �أ�شعار
نكبة بغداد الأولى ،وهذا ناتج عن و�ضعية المدينتين
في �أثنا ِء نكبتهما ،وبعدهما ،فالب�صرة د ّمرت خالل
�أيام مما جعل نكبتها م�شهد ًا طللي ًا القتراب زمني
البداية ،والنهاية ،ول ّأن ال�شعراء كانوا بعيدين عنها
مما جعل الم�شهد الطللي حا�ضر ًا في �أخيلتهم وهم
يحاولون ت�صوير م�شاهد الدمار فيها ،بينما امت ّد
زمن الخراب في بغداد �أ�شهر ًا ،وعا�شه ال�شعراء
و�سجلوا �آث��اره،
لحظة بلحظة ،وتابعوا �أخ �ب��ارهّ ،
ومواقعه»(� ،((4أما ابن الرومي فقد جعل الطلل في
متن الق�صيدة ،وذلك بخالف الق�صائد الجاهلية
التي كان الطلل ي�أتي في م�ستهلها؛ وذلك راجع في
ر�أيي �إلى عظم الحدث ،ومرارة الألم .فابن الرومي
لم يتنا�سى �أطالل الب�صرة ،فالق�صيدة كلها طلل؛
و�إن انزاح عن طابعها اال�ستهاللي ،ف�إننا نجده في
�أبيات الحقة يعود بنا �إلى هذه النغمة التراثية ،يقول
محمد حمدان» وقد لعب هذا الغر�ض ال�شعري دور ًا
في تجاوز المقدمات ت��ارة ،وف��ي دمجها مع بقية
المعاني تارة �أخرى .كما لعب دور ًا في تك�سير وحدة
البيت ل�صالح وح��دة المعنى .وه��ذا من الجديد
النكبوي على كل حال ،((4(».يقول ابن الرومي:
 -39ع��� َّرج���ا ���ص��اح��ب َّ��ي ب��ال��ب�����ص��رة ال�� َّزه��ـ

بالب�صرة ،مرور المري�ض الذي �أو�شك على الموت؛
وك� ّأن ابن الرومي �أراد �أن يقول �إنكما �ستعانيان من
المر�ض ،والموت فور ر�ؤيتكما للب�صرة على هذه
الحالة ،ثم ي�أمرهما ب�س�ؤالها� ،إال �أنهما �سيعدمان
جوابا منها .وكيف لها �أن تجيب؟ يقول عبده بدوي:
«وقد ُوفق ال�شاعر هنا حين بد�أ هذا الق�سم بنغمة
قديمة تراثية ،تذكر بالوقوف على الأط�لال؛ وفي
الواقع لقد �أ�صبحت المدينة �أط�لاال حزينة ،ومن
هنا ال منا�ص م��ن ا�ستدعاء فكرة ال��وق��وف على
الأطالل في هذا الق�سم من الق�صيدة ...فال يكون
مقلدا ،و�إنما معبرا ب��الأداة المنا�سبة ،والإح�سا�س
المنا�سب»(.((4
ويقول ابن الرومي:
����������واب ل����د ْي����ه
 -53ف������ا�������س�������أال ُه وال ج َ
�أي����������ن عُ��������� َّب���������ادُه ال ّ
���������ط ُ
���������وال ال����ق����ي����ام؟
وعلى الجملة فالوقوف على �أطالل الب�صرة عند
اب��ن الرومي تعبي ٌر عن حاجة نف�سية� ،أع��رب من
خاللها عن خبايا نف�سه التي نظرت فيما حولها،
فوجدت الديار قد خربت ،وما كان يزينها ،وي�ضفي
عليها �شيئ ًا من الم�ؤان�سة ،والإح�سا�س بالجمال،
وباالطمئنان ،قد غادرها هو الآخر ،وال ن�ستبعد � ّأن
هذا المكان قد ربطته بال�شاعر م�شاعر عاطفية ما،
فجا�شت عواطفه ،وراح ي�صفه ،ويت�أ�سى على الزمن
ال��ذي تح ّول �إل��ى مجرد ذك��رى ،فجاءت ق�صيدته
وعموما
معبرة عن تلك الم�شاعر ،والأحا�سي�س.
ً
يمثل الوقوف على الأطالل مظهر ًا �إبداعي ًا ،وو�سيلة
�إلهامية تثري تجربة ال�شاعر ،وتحفزه على االبتكار؛
بمعنى � ّأن الطلل عند ال�شاعر يعد قناع ًا فني ًا ي�سقط
عليه جملة �أحا�سي�سه ،ويتخذه �ستار ًا لت�أزم نف�سيته؛

��������ف ذي ����س���ق���ام
ـ����������راء ت�����ع�����ري����� َج م�������� ْد َن ٍ
����واب ل��دي��ه��ا ل��د ْي��ه
 -40ف��ا���س���أال ُه وال ج َ
ل�����������������س���������ؤالٍ وم�������������نْ ل������ه������ا ب������ا ْل������ك���ل��ام
فال�شاعر كما يظهر يوظف الطلل في متن الن�ص،
ويدمجه مع بقية المعاني ،وقد وقف عند نماذج
للت�أثير على القارئ ،وذلك حين لج�أ �إلى الت�أثير
بالمدينة ككل ،فال�شاعر هنا ي�أمر �صاحبيه بالمرور
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�إذ نالحظ � ّأن بيئة ابن الرومي �أمدته بروافد طللية،
ف��أ ّث��رت فيه حتى �أ�سقط عليها نف�سه ،ووج��دان��ه؛
ف�أ�سرف في ذكرها ،وذكر �أماكنها؛ لأنها متنف�س
عواطفه ،و�أحالمه؛ بحيث لم ي�صبح الوقوف على
الطلل عند اب��ن الرومي تنا�ص ًا فنيا فح�سب ،بل
�ضرورة نف�سية �أي�ضا؛ �إذ لم ي�أت بكاء ابن الرومي
هنا للبكاء ،ولكنه �أتى ع ّل ًة ل�شفاء نف�سه الملتاعة،
حيث تبلغ هذه النف�س درجة الت�أزم ،فتارة تتلم�س
التما�سك ،والتجلد ،و�أخ ��رى تلج�أ �إل��ى ال��دم��وع،
وال�ن��داء ،واال�ستفهام ،وك��ل ذل��ك ق�صد التخفيف
من تلك المعاناة النف�سية؛ فالق�صيدة �-إذن -في
مجملها محاولة لتعديل م�سار اللغة ال�شعرية �إلى
البنى التراثية ،ثم �إ�سقاطها على حا�ضر ال�شاعر.
/2د -التنا�ص ال�شعبي:

هناك المعاني ال�شائعة ال�شعبية التي لي�ست
لأح��د ،ولكنها لكل �أح��د� ،أي التي ي�أخذ منها كل
�إن�سان ،وي�ضيف �إليها كل �إن�سان؛ فهي كالهواء
يت�ساوى منه ن�صيب من ي�شاء« ،وقد بد�أ العن�صر
ال�شعبي في ه��ذا الع�صر يفر�ض ذوق��ه في مجال
الأدب ،ويدخل في ت�شكيل مفاهيم ال�شعراء»(،((4
«ولي�س من �شك في � ّأن ابن الرومي كان �إلى جانب
ات�ساع مح�صوله في اللغة �شاعرا �شعبيا بكل ما يحمل
هذا التعبير من م�ع��ان»( ،((5ومن �أب��رز تم�ضهرات
هذا النمط في الق�صيدة نذكر قوله:
 -33م���ا ت����ذ َّك ُ
����رت م���ا �أت�����ى ال����زن���� ُج �إ َّال
�أوج�������ع������� ْت�������ن�������ي م��������������������رار ُة الإرغ�����������������ام
فقوله �أوجعتني؛ « قريبة من قولنا حاجة توجع
في القلب»( ،((5ونالحظ قوله كذلك مكررا دالة «�أخ»
وم�شتقاتها:
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 -21ك���� ْم �أ ٍخ ق���د ر�أى �أخ�������ا ُه ���ص��ري�� ًع��ا
������د ب���ي���ن �����ص���� ْرع����ى ك������رام؟
َت����������ر َِب ا ْل������خ ِّ
� -22أخ����ذل����ت����م �إخ�����وان�����ك�����م و َق���ع���دت���م
ع����ن����ه���� ُم -وي����ح����ك����م -ق�����ع�����و َد ال����� ّلَ�����ئ�����ام؟
فحين ن�سمع ه��ذه ال �ت �ك��رارات ل��دال��ة «�أخ»،
وم�شتقاتها على الم�ستوى العمودي؛ فك�أننا ال ن�سمع
�إلى �شاعر ،بل �إلى رجل حزين يتكلم .ومن �صور
هذا النمط من التنا�ص �أي�ضا قوله:
 -9ل��ه َ��ف نف�سي عليك ي��ا م�� ْع��دَن ا ْلخيـ
ـ������������رات ،ل����ه���� ًف����ا ُي����ع����� ُّ����ض����ن����ي �إ ْب�����ه�����ام�����ي
� -17أيَّ ه�������ولٍ ر�أوا ب���ه���م �أيَّ ه���ول
��������������س ال����غ��ل�ام
ُح��������ق م����ن����ه ت�������ش���ي���ب ر�أ� ُ
وقوله :ومن تلك المعاني التي يرددها العامة
ت�شبيه حدوث ماال ي�صدق� ،أو ماال يت�صور وقوعه
ب�أحالم النائم ،يقول:
 -04إ� َّن ه�������ذا م�����ن الأم�������������و ِر لأم������� ٌر
ك����������ا َد �أن ال ي������ق������و َم ف������ي الأوه������������ام
ومن ذلك �أي�ضا تلك المعاني ،و ال�صيغ الندبيه
التي قرع بها النفو�س لترك الب�صريين يواجهون،
واقعهم المر منفردين»( ،((5يقول:
 -58وان����دام����ي ع��ل��ى ال��� َّت���خ��� ُل���فِ عنهم
وق�������ل�������ي ٌ
�������ل ع�����ن�����ه�����م غ�������ن�������اء نِ�������دام�������ي
 -59واح���ي���ائ���ي م��ن��ه��م �إذا م���ا ال��ت��ق��ي��ن��ا
�����ح����� ّك�����ـ�����ـ�����ـ�����ام
وه�������������� ُم ع������ن������د ح�������اك�������م ال ُ
 -67واح����ي����ائ����ي م�����ن ال���� َّن����ب����ي �إذا م��ا
الم������ن������ي ف�����ي�����ه����� ُم �أ������ش�����ـ�����ـ�����ـ����� َّد ال������م���ل��ا ِم

�شعرية
التنا�ص
في مرثية
ابن
الرومي
للب�صرة

وهكذا كان حتما �أن يبقي للغة الأدبية المتوارثة
عبر القرون كثير من النفوذ في الع�صر العبا�سي،
و�أن ي�ستمر كثير من تقاليدها التعبيرية في �أدب ذلك
الع�صر»( .((5وبذا يقف ن�ص ابن الرومي كفاتحة
لمداخالت متعددة -اقتبا�سات قر�آنية ،تنا�صات
داخلية ،وخارجية ،و�شعبية -...ت�أتي من مداخل
متباينة لتتالقى مع ن�صو�ص كانت بعيدة عنها،
ألف بينها جميعا ن�ص واحد ،وهو ق�صيدة (رثاء
ف� ّ
الب�صرة) التي �صارت تمددا لعديد الخطابات،
وه��ذا هو (�إع��ادة ال��ر�ؤي��ة)؛ �أي �إب��داع الن�ص من
مختلف الن�صو�ص ،وت�شكيلها بر�ؤية جديدة تتيح
مجاال لن�صو�ص �أخ ��رى ك��ي تنبثق م��ن قلب هذا
الن�ص .ليبقى الأدب دائما حيا ناب�ضا بالحياة،
أ�سي�سا
والتجدد ،وال يركن �إل��ى �سبات يميته .و ت� ً
على هذا لم يكن تناول التنا�ص في هذه الق�صيدة
من باب الر�صد ،وال لتتبع م�صادر هذه التنا�صات؛
ذل��ك � ّأن � �س ��ؤال التنا�ص لي�س م��ن �أي��ن �أت��ى هذا
الن�ص� ،أو ذاك ،و�إنما كيف يحول الن�ص ال�شعري
هذا الن�ص المقتب�س وكيف يجادله ،وهو �س�ؤال ال
يمكن الإجابة عنه دون االلتفات �إلى ذلك الجدل
بين �سياق الن�ص المقتب�س منه ،ووجوده في �سياق
الن�ص ال�شعري الجديد بو�صفه ن�ص ًا يعيد �إنتاج هذا
الن�ص المقتب�س.

 -68وان��ق��ط��اع��ي �إذا ه���� ُم خ��ا� َ��ص��م��ون��ي
�����ي ع����ن����ه����م خ�������ص���ام���ي
وت�������و َّل�������ى ال�����ن�����ب ُّ
ومن �أثر ال�شعبية في ق�صيدتنا كذلك ما يمكن
ت�سميته بالتعابير الجاهزة الم�شترة ،من ذلك قوله:
� -18إ ْذ رم���� ْوه���� ْم ب���ن���اره���م م���ن يمين
و����������ش���������م���������الٍ وخ�������� ْل��������فِ��������ه��������م و�أم����������������ام
وه��و تعبير دا ٌل على �شمول ،و عموم الفتنة،
وعظمتها؛ وعلى الف�ساد الذي ح ّل ب�أهل بالب�صرة؛
يمينا و�شماال...
ومن التنا�صات المندرجة في هذا النمط �أي�ضا،
قوله م�ستعمال ال�سهم بمعنى الن�صيب:
و�سط ا ْل ّز
 -30من ر�آه َّ��ن في
المقا�سم ْ
ِ
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َن��������� ْج ُي���� َق����� َّ����س����م����ن ب���ي���ن���ه���م ب����ال����� ِّ����س����ه����ام
وال�سهام جمع �سهم والمق�صود الن�صيب .قال
اب���ن منظور« :ال�سهم واح��د ال�سهام ،وال�سهم:
الن�صيب ،وال�سهم الحظ.((5( »...
�أما عن �أ�صل الكلمة فيقول « :ال�سهم في الأ�صل
�ضرب بها المي�سر�ُ ،سمي به ما
واحد ال�سهام التي ُي ُ
يفوز به الفالج (الظافر) �سهمه ،ثم كثر حتى ُ�سمي
كل ن�صيب �سهما»(.((5
وع�ل��ى الجملة ف «ح�ي��ن ي�ستخدم ال�شعر
لغة النا�س اليومية ف�إنه يعك�س بال�ضرورة الدالالت
الإ�شارية ،والإيماءات المعنوية التي اكت�سبتها هذه
اللغة من خالل اال�ستعمال ،وال��دوران على �أل�سنة
النا�س ،وفي هذا قدرتها التعبيرية»( ،((5وقد �ساهم
هذا النمط من التنا�ص� -أي ال�شعبي -عامة في
بروز النزعة الخطابية« ،والتي ظلت مت�صلة على
قطاع عري�ض من �شعر الع�صر»(.((5

وعلى هذا النحو كانت ديباجة ابن الرومي-كما
بين مبحث التنا�ص -تتغذى من ر�صيد ثقافي وا�سع
مراجعه� :أدبية ولغوية ودينية...والجدير بالذكر � ّأن
�أكثر الظواهر ا�ستدعاءا وكثافة في الق�صيدة هي
ا�ستدعاء الخطاب القر� ّآني؛ وقد نجح ابن الرومي
في توظيفه ،بما يتالءم و�سياق الن�ص ،ف�ساهمت
بذلك التراكيب القر�آنية في ت�شكيل ر�ؤي��ة جديدة
للق�صيدة ،وفتحت لها �آفاق ًا ممت ّدة ،ح ّتى غدت �أ�شبه
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بلوحة فّنية ،فيها من التكامل والتمازج والتقاطع
ما يجعلها تحفة �شعرية رائعة....وهذا ي� ّدل على
الن�ص القر� ّآني
رهافة �إح�سا�س ابن الرومي� ،إذ جعل ّ
مرجع ًا رئي�سا ،ا�ستمد من قيمه وروحانيته ال�شيء
الكثير....،غي َر �أ ّن��ه �أ�ضفى عليه لون ًا جديد ًا من
م�شاعره و�أحا�سي�سه ووجدانه بما يتنا�سب وطبيعة
الر�ؤية الم�أ�سوية اال�ست�صراخية التي يم ّثلها ،...من
ذلك تن ّويعه �أ�ساليب اال�ستح�ضار ،بحيث لم يقت�صر
ا�ستح�ضاره على الآي��ة ،و�إنما تع ّدى ذلك ك ّله �إلى
ا�ستح�ضار الإ�شارة القر�آنية ،و الإيماءة ،و ال ّلفظة،
و التركيب ،وه��ي جوانب ثر ّية منحت الق�صيدة
بين مبحث
نف�سا ملحم ّيا ،دراميا ....وعلى الجملة ّ
التنا�ص � ّأن لغة اب��ن الرومي ال�شعرية كانت ح ّية
ناب�ضة بثقافة وا�سعة ،ومتم ِّثلة ل ُك ّل الأَ ْط َوار ال�شعرية،
م ّما جعلها تغدو َح ّية في نف�س المتلقِّي ،فجاءت
الق�صيدة بذلك م�شحونة بفي�ض هائل من الدالالت
التراثية.
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4 .4الغذامي ،عبد اهلل :الخطيئة والتكفير� ،ص .57
�5 .5صبري ،حافظ� :أفق الخطاب النقدي ،درا�سات نظرية
وق��راءات تطبيقية ،ط ،1دار �شرقيات للن�شر والتوزيع،
القاهرة� ،1996،ص.49
6 .6بدوي طبانة:ال�سرقات الأدبية ،درا�سة في ابتكار الأعمال
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الأدبية وتقليدها ،ط ،2مكتبة الأنجلو الم�صرية،1969،
�ص.163
7 .7محمد� ،إبراهيم حمدان�:أدب النكبة في التراث العربي،
�أدب نكبات المدن ذات الأ�سباب الداخلية ،في الم�شرق
العربي في الع�صر العبا�سي ،د/ط ،من�شورات اتحاد
الكتاب العرب ،دم�شق � ،.2004ص .241
8 .8العقاد ،عبا�س محمود :ابن الرومي ،حياته من �شعره،
د/ط ،دار الهالل� ،.1969 ،ص.281
�9 .9سورة :المزمل ،الآية.17:
�1010سورة :الحج ،الآية.2:
�1111سورة :الحج ،الآية.47:
�1212سورة :الرحمن ،الآية.24:
�1313سورة :المر�سالت ،الآية.36،35:
1414ابن الأثير ،علي :الكامل في التاريخ ،دار الفكر ببيروت،
،1978ج� ،3ص .301
1515عبده ،بدوي :درا�سات في الن�ص ال�شعري العبا�سي ،د/ط،
دار قباء للن�شر والتوزيع»عبده غريب» ،القاهرة،.2000 ،
�ص.190
�1616سورة :التوبة ،الآية.41:
1717ع�ب��ده ،ب��دوي :درا� �س��ات ف��ي الن�ص ال�شعري العبا�سي،
�ص.192
�1818سورة :مريم ،الآية.26:
�1919سورة :غافر ،الآية.39:
2020ع�صام� ،شرتح :ظواهر �أ�سلوبية في �شعر بدوي الجبل،
من�شورات اتحاد الكتاب العرب ،دم�شق� ،.2005 ،ص.218
�2121سورة :الحاقة ،الآية.7:
�2222سورة :الأنعام ،الآية.90:
�2323سورة :الرعد ،الآية.24:
�2424سورة :الزخرف ،الآية.79:
2525الطرابل�سي ،محمد الهادي:خ�صائ�ص الأ��س�ل��وب في
ال�شوقيات ،د/ط ،الجامعة التون�سية� .1981 ،ص.430
�2626سورة :الفرقان ،الآية.15:
2727الطرابل�سي ،محمد الهادي:خ�صائ�ص الأ��س�ل��وب في
ال�شوقيات� ،ص.431
2828ح�سن ،محمد حماد :تداخل الن�صو�ص في الرواية العربية،

�شعرية
التنا�ص
في مرثية
ابن
الرومي
للب�صرة
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ال�سبع ،د/ط ،تحقيق لجنة التحقيق في ال��دار العالمية
للنا�شر ،النا�شر الدار العالمية� ،1993 ،ص.149
4646الغذامي ،عبد اهلل :الخطيئة والتكفير� ،ص .342
4747محمد� ،إبراهيم حمدان� :أدب النكبة في التراث العربي،
�ص.344
4848المرجع ال�سابق �ص .329
4949عبده ،بدوي :درا�سات في الن�ص ال�شعري العبا�سي�،ص.190
5050ينظر :عز الدين �إ�سماعيل:في الأدب العبا�سي،الر�ؤية
والفن ،دار النه�ضة العربية ،ببيروت� ،1975 ،ص.323
5151عبد الحميد محمد ج�ي��دة :الهجاء عند اب��ن ال��روم��ي،
المكتب العالمي ،دار مكتبة الحياة ،بيروت ،لبنان،1974،
�ص.361
5252المرجع نف�سه� ،ص.437
5353ينظر :محمد� ،إبراهيم حمدان� :أدب النكبة في التراث
العربي� ،ص .368
5454اب��ن منظور� ،أب��و الف�ضل جمال الدين محمد بن مكرم
الأفريقي الم�صري :ل�سان العرب ،،د/ط ،تحقيق عبد
اهلل علي الكبير ،ومحمد �أحمد ح�سب اهلل ،وها�شم محمد
ال�شاذلي ،دار المعارف ،القاهرة ،د/ت.مادة(�سهم)� ،ص
2135
5555المرجع نف�سه �ص ن.
5656عز الدين �إ�سماعيل:في الأدب العبا�سي،الر�ؤية والفن،
�ص.438
5757المرجع ال�سابق �ص ن.
5858المرجع نف�سه� ،ص.323

الهيئة الم�صرية
2929العامة للكتاب ،م�صر� ،1998،ص.45 ،46
3030يق�صد بالتجربة ال�شعرية «ال�صورة الكاملة النف�سية �أو
الكونية التي ي�ص ّورها ال�شاعر حين يفكر في �أم��ر من
ينم عن عميق �شعوره و�إح�سا�سه) ،محمد،
الأمور تفكير ًا ّ
غنيمي هالل:النقد الأدب��ي الحديث  ،دار الثقافة ودار
العودة ،بيروت� ،1973 ،ص .383
3131محمد� ،إبراهيم حمدان� :أدب النكبة في التراث العربي،
�ص .381
3232المرجع نف�سه� ،ص .361
3333محمد� ،إبراهيم حمدان� :أدب النكبة في التراث العربي،
�ص .381
3434المرجع نف�سه �ص .343
3535الطبري ،ابن جرير :تاريخ الأمم والملوك و الر�سل ،ت:
محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار المعارف بم�صر،1966 ،
ج.11/8حوادث �سنة 270ه..
3636الطبري ،اب��ن ج��ري��ر :ت��اري��خ الأم��م والملوك و الر�سل،
حوادث �سنة 270ه..
3737ع�ب��ده ،ب��دوي :درا� �س��ات ف��ي الن�ص ال�شعري العبا�سي،
�ص.188
3838الح�صري :ذيل زهر الآداب ،المكتبة التجارية الكبرى
بم�صر،ج ،1د/ت �ص154
3939ابن المعتز ،عبد اهلل :الديوان ،تحقيق محمد بديع �شريف،
دار المعارف بم�صر� ،1978 ،سل�سلة ذخائر العرب .54
�ص ،481وما بعدها.
4040الطبري ،ابن جرير :تاريخ الأمم والملوك والر�سل8 ،ج،
�ص ،144حوادث 270ه.
4141ع�ب��ده ،ب��دوي :درا� �س��ات ف��ي الن�ص ال�شعري العبا�سي،
�ص.191
4242ينظر محمد� ،إبراهيم حمدان� :أدب النكبة في التراث
العربي� ،ص.376
4343ح�سن ،محمد حماد :تداخل الن�صو�ص في الرواية العربية،
�ص.46
4444ع�ب��ده ،ب��دوي :درا� �س��ات ف��ي الن�ص ال�شعري العبا�سي،
�ص.192
4545الزوزني� ،أبو عبد اهلل الح�سين بن �أحمد�:شرح المعلقات

قائمة الم�صادر والمراجع
• القر�آن الكريم برواية حف�ص عن عا�صم.
�أوال -الم�صادر:
 .1ابن الرومي� ،أبو الح�سن علي بن العبا�س :الديوان� ،شرح
�أح�م��د ح�سن ب�سج ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان ،1994،ج .3
ثانيا -المراجع التراثية:
 .2ابن الأثير ،علي :الكامل في التاريخ ،دار الفكر ببيروت،
،1978ج� ،3ص .301
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 .3ابن المعتز ،عبد اهلل :الديوان ،تحقيق محمد بديع �شريف،
دار المعارف بم�صر� ،1978 ،سل�سلة ذخائر العرب .54
 .4الح�صري :ذيل زهر الآداب ،المكتبة التجارية الكبرى
بم�صر ،ج،1د/ت.
 .5الزوزني� ،أبو عبد اهلل الح�سين بن �أحمد�:شرح المعلقات
ال�سبع ،د/ط ،تحقيق لجنة التحقيق في ال��دار العالمية
للنا�شر ،النا�شر الدار العالمية
 .6الطبري ،ابن جرير :تاريخ الأم��م والملوك والر�سل ،ت:
محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار المعارف بم�صر1966 ،
ج11/8
ثالثا -المراجع الحديثة:
 .7بدوي طبانة:ال�سرقات الأدبية ،درا�سة في ابتكار الأعمال
الأدبية وتقليدها ،ط ،2مكتبة الأنجلو الم�صرية.1969،،
 .8ح�سن ،محمد حماد :تداخل الن�صو�ص في الرواية العربية،
الهيئة الم�صرية العامة للكتاب ،م�صر.1998 ،
� .9صبري ،حافظ� :أفق الخطاب النقدي ،درا�سات نظرية
وق��راءات تطبيقية ،ط ،1دار �شرقيات للن�شر والتوزيع،
القاهرة.1996،
 .10الطرابل�سي ،محمد ال �ه��ادي :خ�صائ�ص الأ��س�ل��وب في
ال�شوقيات ،د/ط ،الجامعة التون�سية.1981 ،
 .11عبد الحميد ،محمد جيدة :الهجاء عند اب��ن الرومي،
المكتب العالمي ،دار مكتبة الحياة ،بيروت ،لبنان.1974 ،
 .12عبده ،بدوي :درا�سات في الن�ص ال�شعري العبا�سي ،د/ط،
دار قباء للن�شر والتوزيع»عبده غريب» ،القاهرة.2000 ،
 .13عز الدين �إ�سماعيل:في الأدب العبا�سي :الر�ؤية والفن  ،دار
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النه�ضة العربية ،ببيروت.1975 ،
 .14ع�صام� ،شرتح :ظواهر �أ�سلوبية في �شعر بدوي الجبل،
من�شورات اتحاد الكتاب العرب ،دم�شق.2005 ،
 .15العقاد ،عبا�س محمود :ابن الرومي ،حياته من �شعره،
د/ط ،دار الهالل.1969 ،
 .16الغذامي ،عبد اهلل :الخطيئة والتكفير ،من البنيوية �إلى
الت�شريحية ،ق��راءة نقدية لنموذج معا�صر ،ط ،4الهيئة
الم�صرية العامة للكتاب.
 .17محمد� ،إبراهيم حمدان�:أدب النكبة في التراث العربي،
�أدب نكبات المدن ذات الأ�سباب الداخلية ،في الم�شرق
العربي في الع�صر العبا�سي ،د/ط ،من�شورات اتحاد
الكتاب العرب ،دم�شق .2004
 .18محمد ،غنيمي هالل:النقد الأدبي الحديث  ،دار الثقافة
ودار العودة ،بيروت.1973 ،
 .19مفتاح ،محمد :تحليل الخطاب ال�شعري� ،إ�ستراتيجية
التنا�ص ،ط ،3المركز الثقافي العربي.1992،

راب ًعا -المعاجم والقوامي�س:

 .20اب��ن منظور� ،أب��و الف�ضل جمال الدين محمد بن مكرم
الأفريقي الم�صري :ل�سان ال�ع��رب ،د/ط ،تحقيق عبد
اهلل علي الكبير ،ومحمد �أحمد ح�سب اهلل ،وها�شم محمد
ال�شاذلي ،دار المعارف ،القاهرة ،د/ت.
 .21الفيروز �آبادي ،مجد الدين محمد ابن يعقوب :القامو�س
المحيط ،ط ،6تحقيق مكتب التراث في م�ؤ�س�سة الر�سالة،
.1998

�شعرية
التنا�ص
في مرثية
ابن
الرومي
للب�صرة

ن�صو�ص �شعرية جديدة م�ستخرجة
الد ّر الفريد
من مخطوط ُّ
د .عبد الرازق حويزي

جامعة الطائف ،كلية الآداب

مقـــاالت

الد ّر الفريد من المو�سوعات ال�شعرية التي �ض َّمت بين د َّفتيها ح�صيل ًة �ضخمة
يعد كتاب ُّ
َّ
والمقطعات والنُّتف ِّ
ال�شعرية لل�شُّ عراء في مختلف الع�صور ،يندر �أن نح�صل على
من الق�صائد
مو�سوعة مثلها في المكتبة التراث َّية ،وقد �ض َّم هذا الكتاب من الأ�شعار ما ا�شتم َل على نواد ِر
ِ
وجيد الأ�ساليبِ ،م َّما جع َل له قيمتَه بين كتب التُّراث،
وح ِّر الألفاظ،
الحكم ،وفاخ ِر المعانيُ ،
وخ�صو�صا المختارات ِّ
ال�شعرية ،وم�ؤ ِّلفه هو « مح َّمد بن �أيدمر ت710هـ » ،وم�ص َّنفُه هذا ي ُد ُّل
ً
توجهه الأخالقي� ،إن ا�شتما َل هذا الكتاب على كثي ٍر
على طبيعة اختياراته ،وعلى ذوقه ،وعلى ُّ
من النَّ�صائح الحانية والحكم ال َّر�شيدة ُّ
يدل على منزع م�ؤلفه في االختيار ،وقد د َّل عنوانُه على
الد ّر الفريد وبيت الق�صيد » ،لذا اختار « ابن �أيدمر » من كل ق�صيدة
م�ضمونه ،فالعنوان هوُّ « :
�أجود ٍ
بيت فيها مع التعليق والإ�ضافة في هوام�شه في �أحيان كثيرة( .ينظر كتاب الم�ستدرك على
�صناع الدواوين .)272 – 265/1
وقد ع� َرف الباحثون المحدثون لهذا الكتاب
قيمتَه ،فبادر بع�ضهم �إلى ال َّتعريف به ،والتنويه
بمكانته بين م�صنَّفات مكتبة ال ُّتراث ِّ
ال�شعري،
وم َّمن َن َّوه به الدكتور «نوري حمودي القي�سي» الذي
كتب مقا ًال في مجلة ال�م��ورد العراقية �ص 152
  ،164مج /18ع 1989/3بعنوان« :الم�ستدركعلى دواوين ال�شعراء» ع َّرف فيه به ،وراح ي�ستدرك
منه على طائف ٍة من ال َّدواوين ِّ
ال�شعر َّية المطبوعة،

وم �ن��ذ ه ��ذا ال �م �ق��ال وال �ب��اح �ث��ون ي��رج �ع��ون �إل��ى
مخطوط ِة هذا الكتاب التي �أ�صبحت متاح ًة  -بعد
طباعتها م�ص َّورة على ما �س ُيذكر بعد  ،-ي�صنعون
بع�ض ال � َّدواوي��ن المفقودة،
 اعتما ًدا عليها َ -يرم ُمون الخلل الكامن في بع�ض ما َّتم جم ُعه
�أو ِّ
ون�شره من دواوين ،فظهرت ع َّد ُة ا�ستدراكات على
�أ�سا�س عمل «ابن �أيدمر» هذا.
وظ� َّ�ل تحقيقه حل ًما ي ��راود بع�ض الباحثين
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المهت ِّمين ب�ش�ؤون ال ُّتراث ِّ
ال�شعري� ،إ َّال �أنَّه يبدو �أن
�ضخامته ،وكثرة حوا�شيه وق َّل َة ن�سخ مخطوطاته
م َّثلت حاجزً ا مني ًعا �أمام بع�ضهم� ،إال �أن هذا لم
االهتمام
يقف حج َر عثرة �أمام بع�ضهم في درب
ِ
به �سواء بال َّتعريف� ،أو تحقيق بع�ض �أجزائه� ،أو
درا��س��ة مقدمته النَّقدية ال َّرائعة ،فمن الجهود
التي ت�ستح ُّق ِّ
الذكر في هذا ال ِّنطاق خال الجهود
اال�ستدراكية:
 -1جهد ال�ع� َّ
لام��ة « :محمد ف���ؤاد �سزكين »
الذي بادر �إلى ن�شر مخطوطته م�ص َّورة ،وجاء هذا
الجهد �ضمن اهتمامات هذا العالم الجليل بن�شر
كثير من المخطوطات الم�ص َّورة ،منها «م�سالك
الأب���ص��ار ف��ي ممالك الأم���ص��ار الب��ن ف�ضل اهلل
العمري ت749ه�ـ» ،و«المنثور البهائي» ،و«قالئد
الجمان في فرائد �شعراء هذا ال َّزمان البن ال�شَّ عار
ُ
ال َم ْو�صلي ت 654ه� �ـ» ،وم�شروعه ه��ذا ل��ه زاوي��ة
خا�صة في دار الكتب الم�صرية با�سم مكتبة «ف�ؤاد
�سزكين» ،وكان لجهده هذا �أث ُره البالغ في ميالد
بع�ض البحوث حول هذه الم�صادر� ،أو حول � ٍ
أجزاء
منها� ،أو طرح ق�ضايا على � ِ
أ�سا�سها ،بل �إن جهوده
بع�ض الباحثين على تحقيق الم�صادر
حملت َ
ال�سابق ِة �أو غيرها م َّما ن�شره بعد �أن �أ�صبحت
مخطوطاتُها في متناول �أي��دي الباحثين ،فجزاه
اهلل خي ًرا على هذه الجهود المباركة في خدمة
اللُّغة العرب َّية وتراثها النَّفي�س.
 -2جهد د « .م�صطفى عناية » المتم ِّثل في
مقدمة الكتاب في جز�أين مطبوعين في
تحقيق ِّ
مدينة طنطا ،م�صر ،عام 2000م ،ودرا�سته في
ن�ص في �سيرته الذَّ ا ِت َّية المن�شورة على
كتاب  -كما َّ
ال�شَّ بكة العالمية  -عنوانه « :قواعد ِّ
ال�شعر وقوانينه
مقدمة كتاب ال ُّد ّر الفريد
عند ابن � َأيدمر :درا�سة ِّ
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وبيت الق�صيد » ،ون�شره في م�صر عام 1997م ،ومن
أي�ضا
جهده الم َّت�صل بكتاب ال ُّد ّر الفريد و�صاحبه � ً
نهو�ضه بجمع �شعر « ابن �أيدمر » من كتابه هذا،
وقد ن�شر د « .عناية » ما جمعه في حول َّية كلية اللُّغة
العرب َّية بالمن�صورة ،م�صر.
 -3جهد د « .وليد محمود خال�ص » المت َم ِّثل
أي�ضا ،ون�شرها في كتاب
مقدمة الكتاب � ً
في تحقيق ِّ
الثقافي� ،أبو ظبي2003 ،م.
�صدر عن المج َّمع
ّ
 -4جهد د�« .أحمد �سليم غانم عبد الوهاب»
المتم ِّثل في درا��س��ة الكتاب تحت ع�ن��وان« :ال � ُّد ّر
الفريد وبيت الق�صيد البن � َأيدمر :درا�سة تحليل َّية
ك��ودي �ك��ول��وج � َّي��ة» ،ون���ش��ر ع�م�ل��ه ف��ي م�ج� َّل��ة عالم
ال�سعودية �ص ،516 - 486
المخطوطات والنَّوادر َّ
مج ،10ع2005 ،2م.
التقيت في مدينة ال َّزقازيق
وفي عام 2005م
ُ
بم�صر الأ�ستاذ الفا�ضل «كامل �سلمان الجبوري»
�صاحب اليد ُّ
الطولى على المكتبة ال ُّترا ِث َّية بما
ٍ
مو�سوعات �ضخمة� ،صدرت بتحقيقه
�أتحفها من
الوا�ضح في ال� ُّد ّرا��س��ات الأدب� َّي��ة،
ك��ان لها الأث��ر
ُ
مقدمة ما ق َّدمه للمكتبة ال ُّتراث َّية «مجلتُه
ي�أتي في ِّ
المو�سوم ُة بـ«الذَّ خائر» التي �صدر منها ح َّتى الآن
( )28عد ًدا ،و�أثناء اللقاء دار بيننا حديثٌ حول
الم�شاريع البحث َّية ف�أخبرني �أنه انتهى من تحقيق
ك�ت��اب «ق�لائ��د ال�ج�م��ان ف��ي ف��رائ��د ��ش�ع��راء ه��ذا
ما�ض في تحقيق كتاب «م�سالك
ال��زم��ان» ،و�أن��ه ٍ
الأب�صار» ،وكتاب ال ُّد ّر الفريد البن �أيدمر ،وبعدها
�صدر بتحقيقه عن دار الكتب العلم َّية كتاب «قالئد
الجمان» ،وكتاب «م�سالك الأب�صار» و�شاركه فيه
ُ
بع�ضهم� ،أم��ا كتاب ال � ُّد ّر الفريد فقد بلغني �أنه
ما�ض الآن في تحقيقه.
ٍ

ن�صو�ص
�شعرية
جديدة
م�ستخرجة
من
مخطوط
ُّ
الد ّر
الفريد

بذلت ق�صارى ما � ُ
أملك
الو�صول �إليها ،المه ُّم �أنَّني ُ
ُّ�صو�ص م�ضاف ًة لأ َّول م َّرة
من جهد لكي تكون هذه الن ُ
بعيد ًة عن ال َّتكرار ،وال �أنك ُر  -كذلك � -أنَّه ر َّبما ال
ُ
أبيات �أخرى لل�شُّ عراء
تزال في كتاب « ال ُّد ّر الفريد » � ٌ
المذكورين هنا فاتني �إثباتُها ،وال � ُ
أتيت
أقول ب�أنني � ُ
في هذه النُّ�صو�ص على ِّ
كل ال�شُّ عراء الذين ُي�ستدرك
على دواوينهم من هذا الكتاب النَّفي�س ،فال يزال
فيه �شعرا ُء �آخ��رون يفتقرون �إلى جمع ن�صو�صهم
منهجا في
و�إ�ضاف ِتها منه �إلى دواوينهم ،وقد ات ُ
َّبعت ً
ن�صو�ص ،يتم َّثل في:
ر�صدت من
ما
ٍ
ُ
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وال ��� ُّ�س �ط��ور ال� َّت��ال�ي��ة تت�ض َّمن تحقيقًا لبع�ض
النُّ�صو�ص ِّ
ال�شعرية المنتقاة من مخطوط «ال � ُّد ّر
ولكن انتقاءها لم ي�� ِأت
الفريد وبيت الق�صيد»َّ ،
من طريق جودتها ،وال من طريق � ِ
أغرا�ضها ،وال
من طريق المكان ِة ِّ
ال�شعر َّية لأ�صحابها؛ بل �أتى
من طريق �إ�ضاف ِتها �إلى دواوين �أ�صحابها المحقَّقة
الرئي�س في �إثباتها يرجع
والمن�شورة� .إذن فال َم َح ُّك
ُ
�إلى �أنها تُن�شر لأ َّول م َّرة م�ستدرك ًة على ٍ
عدد من
ال� َّدواوي��ن من كتاب واح��د هو «ال � ُّد ّر الفريد وبيت
الق�صيد» ،وذلك بعد الرجوع �إلى هذه ال َّدواوين،
الباحثين
و�إلى ما َّتم ا�ستد ُراكه عليها على يد بع�ض
َ
الأف��ا� �ض��ل ،ولي�ست ه��ذه ال� ُّن���ص��و���ص ه��ي ك�� ُّل ما
ُي�ستدرك من هذا الكتاب بعد النُّ�صو�ص الأخرى
بع�ضهم �إلى ا�ستدراكها ون�شرها ،فال
التي �سبقني ُ
يزال هذا الكتاب منب ًعا ث ًّرا لكثير من الإ�ضافات
حد ذاته ي�ؤ ِّكد �إ�شارة
وتكمل ِة ال َّدواوين ،وهذا في ِّ
العلماء والباحثين �إلى �أهم َّيته ،وقيمته الأدب َّية� ،إذن
ُ
ال�سطور يتلخَّ �ص في جمع
فالهدف من �إعداد هذه ُّ
لطرح
�شعر ال�شَّ اعر منه ،ثم عر�ضه على ديوانه
ِ
بع�ضهم �إل��ى ا�ستدراكه،
ما ورد فيه� ،أو ما �سبق ُ
والإم�ساك على ما �أخ َّل به لإزجائه هنا بعد الت�أَ ُّكد
من �أنه لل�شَّ اعر حقيقة� ،أما َّ
الطبعات المعتمدة من
هذه ال َّدواوين فهي َّ
الطبعات ِ
العلم َّية المتعارف بين
ِ
لر�صد
الباحثين على اعتمادها �أكاديم ًّيا ،وال مجال
بياناتها في ثنايا هذه النُّ�صو�ص ،ويكفي �أنه مذكورة
ومعها م�صادر الم�ستدركات التي َّتم ال ُّرجوع �إليها
في فهر�س الم�صادر .معنى هذا �أن هذه النُّ�صو�ص
ت�ضاف لهذه ال � َّدواوي��ن لأ َّول م�� َّرة ،وال �أن�ك��ر �أ َّن��ه
ا�ستدراكات �أو طبعات جديد ٌة
ر َّبما تكون هناك
ٌ
لبع�ض ال َّدواوين م�شتملة على بع�ض ما �أوردتُه هنا
أقف عليها� ،أو لم �أ�ستط ِع
دون علمي ،وبال َّتالي لم � ْ

 -1توزي ِعها على ِّ
كل �شاعر.
 -2ترتيبِها لدى ِّ
كل �شاعر ح�سب قوافيها على
حروف المعجم.
أقدم �إلى
 -3ترتيبِ ال�شُّ عراء ترتي ًبا زمن ًّيا من ال ِ
الأحدث.
تق�سيم الأبيات على �أ�شطرٍ  ،وقد كتبها الم�ؤ ِّلف
-4
ِ
دون ف�صل �شط َري ِّ
كل بيت ،وما لم َت َت َو َّجه
لي قراءته من النُّ�سخة الم�ص َّورة عن الن�سخة
الأ�صلية و�ضعت مكانه ً
نقاطا مع الإ�شارة �إليه،
اقترحت
الم�ص َّحفة فقد
ُ
و�أ َّما الألفاظ المح َّرفة �أو َ
بد ًال منها ح�سب ر�ؤيتي المتوا�ضع ِة � ً
ألفاظا �أخرى
أقوا�س ،وهي ال تتجاوز �أ�صاب َع اليد
وو�ضعتُها بين � ٍ
أبيات المت�ض ِّمنة لدالالت
الواحدة ع ًّدا ،و�أما ال ُ
هت عليها في
تخد�ش الحياء فقد �أ�سقطتُها ون َّب ُ
ن�صو�صها.
ر�صد البحور ال َعرو�ض َّية �أعلى ي�سار ِّ
ِ -5
ن�ص بعد
كل ٍّ
وزنه.
ِ -6
ر�صد رقم الجزء ورقم ال�صفحة من « ال ُّد ّر
الفريد « في ن�صو�ص كثيرة قبل ذكرها مراعاة
للإيجاز �إ َّال �إذا كان هناك تعلي ٌق �أو �شرح فيكون
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التخريج �أ�سفل الن�ص.
طرح ِّ
ال�شعر المتدافع وقد �أورده الم�ؤ ِّلف على �أنه
ِ -7
خال�ص ال ِّن�سبة لل�شُّ عراء.
�شرح بع�ض الألفاظ التي ر َّبما ي�صعب معناها
ِ -8
بع�ض الق َّراء باالعتما ِد في هذا ال�شَّ ْر ُح على
على ِ
المعاجم اللُّغوية.
تخريج النُّ�صو�ص على م�صادرها الأخرى دون
-9
ِ
ا�ستطراد في تثبيت ال ِّروايات ،ولي�س معنى
هذا � َّأن هذه النُّ�صو�ص هي ك ُّل ما ورد في
م�صادر ال ُّتراث مما ُي�ستد َرك على دواوين ه�ؤالء
ال�شُّ عراء ،فال ُ
تزال الم�صادر المختلف ُة م�شتمل ًة
على �أ�شعا ٍر �أخرى تفت ِق ُر �إلى الإ�ضاف ِة على ِّ
كل
ديوان ،و�أبد�أ �أو ًال بديوان
عدي بن زيد ال ِع َبادي (ت  36ق .هـ):
(ِّ )1
()1
[من َّ
الطوِيل]
قال
ف���ك��� ْم م���ن ك���ري ٍ���م �أف�������س��� َد ال���ي���وم ُج������و َد ُه
و�ساو�س ما ْ
يخ َ�شى من الفق ِر في َغدِ
ُ
ال ُّد ّر الفريد  ،210/4وبال ُّرجوع �إلى �ص 186/3
الديوان ق�صيدة موزَّعة في على
منه ي َّت�ضح � َّأن في ِّ
ق�صيدتين.
()2
وق��ال  ،361/2وال َّثامن له فيه  47 /3بحذف
[من الخفيف]
كلمة الأ َّولى:
��ا���س��ي
 -1ط������ا َل ل��ي��ل��ي وط�������ا َر ع��� ِّن���ي ُن��ع ِ
م�����ن ه�����م�����و ٍم ط�����ر ْق َ
�����ن ����ش��� َّي���ب َ���ن را� ِ����س����ي
� -2أح����� َدق�����تْ ب���ي َف��� َم���ا َت�������� ُز ُ
ول وح��� َّل���تْ
��را���س��ي
ف���ي ���ض��م��ي�� ِر ال�����ف������ؤا ِد م��ن��ه��ا ال��م ِ
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�������ا��������س ُرزي����� ُت�����ه����� ْم ك��ال��م��� َ��ص��اب��ي��ـ
 -3لأُ َن ٍ
������ا�������س
ـ�����ح خ�����ي�����ا ٍر �أك����������رم ب����ه����م مِ �������ن ُ�أن ِ
ُ -4م���� ْ���س��� َت���ه���ا ًم���ا �أُظ ُّ
��������ل ق���وم���ي َك�����أَ ِّن����ي
ُح����������� َّز ق����ل����ب����ي عَ����ل����ي����ه����م ب����ال����م����وا� ِ����س����ي
-5ق����د ل��ب�����س��تُ ال��� َّزم���ا َن وال��� َّده��� َر َك�� ْه ً
�لا
وغ����������ري���������� ًرا ك��������أ َّن�������ن�������ي غ�����������ص ُ
�����ن �آ� ِ����������س
 -6ف����وج ُ
���اب غ���ي��� َر َخ���دي ٍ���ن
����دت ال���� َّ���ش���ب َ
ووج ُ
������������دت ال�������� َّزم��������ا َن غ�����ي����� َر ُم����وا� ِ����س����ي
ْ
رمي ال َت�أ َمني ال َّدهـ
 -7يا ابن َة
الح�ض ّ
������ا�������س
������ج ِ
ـ�������ر و ُك��������ون��������ي م�����ن�����ه ع�����ل�����ى �إي َ
�������ن ع������ا ُد الأ َّول���������ى و�أي َ
� -8أي َ
��������ن �أب������و ق��ا
����و�����س �أم �أي َ
ؤا������س
��������ن ق���ب���ل���هُ��� ْم ُذو ُن������ ِ
ب َ
 -9ن����� َّق�����ب ال������م ُ
������وت ع���ن���ه���م ف�����أ َت����اه����م
م�����ن ورا ِء ال�����ح�����ج�����ابِ وال ْأح��������را� ِ��������س
ِر�ض والما
 -10خ َّلفوا ما َحووا من الع ِ
������ا�������س
لِ و� َ������ص������اروا ف����ي ُظ����ل����م���� ِة الأرم ِ
� -11إ َّن����م����ا ال���� َّده���� ُر دول������ ٌة ب��ع��د �أخ����رى
لأن��������ا� ٍ��������س ي������أت�����ـ�����ـ�����ـ�����و َن ب�����ع����� ُ َد �أ َن��������ا� ِ��������س
بياني (ت  18ق .هـ):
( )2ال َّنابغة الذُّ
ّ
()1

قال  ،107/3والبيتان  6 ،3له فيه :356/3
[من َّ
الطوِيل]
� -1أال �أب����ل���� ِغ ال��� ُّن���ع���م���ا َن ع��� ِّن���ي �أل����وك���� ًة
وخي ُر الملوكِ الماج ُد الوا�س ُع الحِ ِلم
� -2أ َت��ان��ي � -أب��ي��تَ ال َّلعن � -أ َّن َ
���ك ن ْل َتني
ع��ل��ى ُب���ع���دِ دِاري ب��ال��وع��ي��دِ وب��ال َّ�����ش�� ْت ِ��م

ن�صو�ص
�شعرية
جديدة
م�ستخرجة
من
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ُّ
الد ّر
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�َ -3سعى ب��ي �إل��ي َ��ك ال َ��ح��ا���سِ ��دُو َن بباطلٍ

ال ُّد ّر الفريد  ،433/5وفيه :قيل� :إنّه له ،و�أخذه
المت َو ِّكل ال َّل ْي ِث ُّي ،قلت :هو في ديوانه �ص  ،81وينظر
أي�ضا وم�صادر
تدافعه في هام�شه ،وفي  284تدافعه � ً
تخريجه ،وهو من م�شهور الأبيات.

من القولِ لم َي ْخط ْر ببالِي وال وَهْ مِ ي
�����س��ا َن ب��م��ث�� ِل�� ِه
 -4ف������ ْإن �أ َن�����ا �أَ ْج����ري����تُ ال�� ِّل َ
ف������أَ ْب�����ع�����دَه ق���ط��� ًع���ا ل����ه ُ
اهلل م����ن ف�� ِّم��ي

الج ْعدي ( ت  50هـ):
( )3ال َّنابغة َ

 -5و�إن كا َن ُجر ًما ُ�ش ْك ُر َمنْ كا َن ُمنع ًما
ع��ل َّ��ي َف�����ش��ك��ري ن��ع��م�� ٌة ل َ
���ك م���ن ج��رمِ ��ي
 -6ت���ب��� َّي���نْ وال َت ْ������أ ُخ����� ْذ ب���ري��� ًئ���ا ب���ك���اذِبٍ

()1
			
قال :184/2

[من َّ
الطوِيل]

� -1أق��ار���ض �أق���وا ًم���ا و�أج����زي ُق َ
رو�ضهم

َظ��ن��ي ٍ��ن وخ ْ
����ف ف���ي ذاك ع��اق��ب�� َة ال ُّ��ظ�� ْل ِ��م

������ب
و�أع��������ل��������م م�������ا �آت������������ي وم���������ا �أت������ج������ َّن ُ

 -7و�أ َّن َ
أر�����ض ط�� َّب��ق ن��و ُره��ا
�شم�س ال ِ
����ك ُ

ؤو���س��ه��م
 -2و�أن ب��ن��ي ���س�� ْعٍ��د َو َم���� ْ���س��� َح ر� ِ

جمي َع بني الدُّ نيا من ال�� ُع�� ْرب وال ُع ْج ِم
()2

ع��ل��ى دَائ����ه����م وال����ق����رح ُي���دم���ي و ُي��ج��ل ُ��ب
 -3ل��ك��الأق��ر ِع المدهون �أط���راف �شعرِه
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وق��ال يخاطب النُّعمان ب��ن المنذر ،176/3
[من الوافر]
:356/3
 -1ت���و َّع���دن���ي � -أب���ي���ت ال��ل��ع��ن ُ -ظ��ل�� ًم��ا

ول����ل����ج����ل����دِ دا ٌء دو َن����������ه ي��ت��ق��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� َّو ُب
ال � ُّد ّر الفريد  ،184/2وورد البيت ال َّثا ِلث في
�أ�سا�س البالغة (م�سح)  212/2بال ن�سب ٍة ،وعجزه
فيه هكذا« :على َدائهم والقرح لم ِ
يتقوب».

و�إ َّن وع�������ي�������دَك ال�������م ُ
�������وت ال���������������� ُّز�ؤا ُم
 -2و� َ���ش���ى ب���ي ال َ���ح���ا����س���دو َن ب����� ُزور َق���� ْولٍ

ال�شَّ ْر ُح :ورد في �أ�سا�س البالغة �شرح ل�صدر
البيت ال َّثاني هكذا« :وف�لان يم�سح ر�أ���س فالن:
يخدعه» ،ومعنى يتق َّوب على ما ورد في ل�سان العرب
الج َر ُب
(قوب) َ « :3767/5ت َق َّو َب جِ ْل ُدهَ :ت َق َّل َع عنه َ
وان َْح َلق عنه ال�شَّ َع ُر ».
()2

و ُزو ُر ال��������� َق���������ولِ م���������س����م���� ُع����ه �أث������������ا ُم
 -3ف��������أيُّ الأر� ِ����������ض ُت���م���ك ُ���ن ب���ع��� َد هَ����ذا
زي����������������ادًا ف�������ي م�����ع�����اقِ����� ِل�����ه�����ا ال������م������ َق������ا ُم
 -4وه�����ل ُي���ن���ج���ي فِ���������را ٌر م���ن���ك عَ����ب����دًا
���������س ُن�����������و ًرا وال َّ
������ظ���ل��ا ُم
و�أن�����������تَ ال����� ُّ����ش����م ُ
()3

وقال ،77/3
وهو للنَّابغة فقط في [ :186/5من َّ
الطوِيل]

[من الكامل]
وقال			:
�������ي مِ ���ث���لَ��� ُه
ال َت����� ْن�����ه عَ������ن ُخ������ ُل������قٍ َوت��������أت َ

ب����ك ِّ
����ف ف���� ًت����ى �أن�����������س�����ا ُه �أرح������������ا َم ق����ومِ ���� ِه

ع����������ا ٌر عَ�����لَ�����ي َ
�����ك ِ�إذا ف����ع����ل����تَ عَ����ظ����ي���� ُم

م����ح����ار ُم ُت��� ْغ���� َ���ش���ى م����ن عُ����� ُق�����وقٍ و َم�����أث ِ����م
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( )4قي�س بن َذ ِريح (ت  68هـ):

()1
قال:

()2
[من َّ
الطوِيل]

[من َّ
الطوِيل]

وقال:
���اب ال�سيفِ �أن��ي��اب َ��ي ال ُعلى
��اب ُذب ُ
� -1أَ���ص َ

َ -1ت َ�ص ُّب �إل��ى ُ�سعدى على َن���� ِأي دَا ِره���ا
ول�����م ت ُ
����ب
�����ك ُت�����ج�����دي ،وال������م������زا ُر َق����ري ُ

�����اب ل��ي��ل��ى وا����ض���ح ٌ
���ات َم�ل�ائ��� ُح
 -2و�أن�����ي ُ
الحرب َ�صك ًة
 -3ف��� ْإن َي ُ��ك َثغري َ�ص َّك ُه
ُ

 -2والح َّ
����ظ م��ن � ُ��س��ع��دى ل��ن��ا غ��ي�� َر �أن�� ّن��ا
َت�������ق َّ
�������وب
�������ا��������س ل�����ن�����ا و ُق�������ل ُ
�������ط������� ُع �أن�������ف ٌ
المحب
ال�� ُّد ّر ال�ف��ري��د ،94/5ولقي�س فقط في
ِّ
والمحبوب  ،97/2والبيت الأ َّول فيه برواية »:ولم
يك يجدي «
• من المعروف �أن « قي�س بن ذَ ريح » كان يلهج
با�سم « ُل ْبنَى » في �شعره كثي ًرا ،وهو غير قي�س بني
عامر (قي�س بن المل ّوح المعروف بمجنون َليلى
ت ،)68والبيتان لي�سا في ديوان مجنون لي َلى ،فهل
«�سعدى» ي�ضائل من
ِذكر «ابن ذريح» فيهما ا�سم ُ
ن�سبتهما �إليه؟ ر َّبما ،و ُيذكر � َّأن « َب�شَّ ا َر ابن ُب ْر ٍد «كان
دائم ِّ
عدى» في �شعره ،ووردت في ديوانه
ـ«�س َ
َ
الذكر ل ُ
خم�س ٍ
مرات
 208/1ق�صيدة ذكر فيها «�سعدى» َ
من وزن البيتين وقافيتهما ،مطل ُعها:
����روب
«ح���و� َ���ض���ى» َو�أَن������تَ َط ُ
َط��� ِرب���ت �إِل����ى َ
َو����ش���ا َق َ
����ن » َك��ث��ي ُ��ب
���ك َب���ي َ���ن « الأَب���� َر َق����ي ِ
ومهما يكن م��ن �أم ��رٍ فقد �أث �ب� ُّ�ت البيتين هنا
من�سوبين لـ«قي�س بن ذري��ح» كما �أوردهما م�ص ِّنف
ال ُّد ّر الفريد ،ون َّبهت على ما ن َّبهت هنا لحين اتِّ�ضاح
أقف على ن�سب ِتهما
�أمرهما ب�صور ٍة قاطعة ،حيث لم � ْ
لغيره.
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ل����ق����د َب����ق����ي����تْ م����ن����ي ن����������وا ٍح � َ���ص���ح���ائ��� ُح
المحب
ال� ُّد ّر الفريد  ،141/2ولقي�س فقط في
ِّ
والمحبوب  ،45/2ون�سبا في فهر�س قوافيه 424 /4
�إل��ى «قي�س بن المل ّوح» ،وج��اء التعليقُ عليهما في
هام�ش �ص  45/2ب�أنَّهما لم يردا في ديوانه ،وقد
راجعت ديوانه فلم �أجدهما فيه ،ور�أي� ُ�ت �إثباتهما ن�صو�ص
�شعرية
هنا لـ«قي�س بن ذريح» بناء على ن�سب ِة «ابن �أيدمر»
جديدة
لهما ،ولأنَّني لم �أجد م�صد ًرا قدي ًما ُيعتمد عليه في
م�ستخرجة
نفي ن�سبتهما عنه.
من
( )5المق ّنع الكِ ندي (ت  70هـ)

()1
قال:

[من َّ
الطوِيل]

ُ
ث���ل��اث خ���ل��الٍ ك��� ّل���ه���ا غ���ي��� ُر ط���ائ���لٍ
-1
ب ُ
����ط����نّ ل���ق���ل���بِ ال�����م�����ر ِء دُو َن غِ ���� َ���ش���ائِ��� ِه
 -2هَوى ال َّنف�س ما ال خي َر فيه ُ
و�ش ُّحها
����اب ذِي ال������� َّر�أي ال��� َّ��س��ف��ي�� ِه ب���را ِئ��� ِه
و�إع����ج ُ
 -3وق��د جعلتْ َن ْف�سِ ي ت��ت ُ
��وق و َت ْ�ش َتهي
ل���ق���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ا َء ال�������ذي ال ُب������� َّد مِ ������ن لِ���� َق����ائِ���� ِه
 -4و�أذ ُك������������� ُر م����� ْن����� ُه عَ������ ْف������ َوه وعِ ���� َق����ا َب����ه
ف���ت���خ���ل ُ
���ط َن���ف���� ِ���س���ي َخ�����و َف�����ه ب����� َر َج�����ائِ����� ِه

مخطوط
ُّ
الد ّر
الفريد

��س��م ال��م��ر ِء � ُ��س�� ْق��م لقل ِب ِه
 -5و���ص َّ��ح�� ُة ج��� ِ
و� ِ���ص َّ���ح��� ُة َق���ل���بِ ال���م���ر ِء حِ ���ي َ���ن ا���ش��ت��ك��ا ِئ�� ِه
ال ُّد ّر الفريد  ،190/3 ،387/5والبيت الخام�س
له فيه  ،285/5ورواية البيت ال َّرابِع في  190/3هي:
«فتحلط نف�سي».
«قام ب ُِطن ِ
نف�سه» .جمهرة
ال�شَّ ْر ُحَ :
نف�سه�:أي كفى َ
اللُّغة (طنن) .151/1
()2
وقال:

[من َّ
الطوِيل]

 -1و�إن �أجم ُعوا َ�ص ْرمي م ًعا وقطِ َعيتِي
ج��م��ع��تُ ل��ه��م مِ ��� ِّن���ي م���ع ال��� ِّ��ص��لَ�� ِة ال����� ُودَّا
� -2أج������و ُد ب�� َم��ال��ي َخ�����ش��ي��ة �أن ُي�� ْغ��م��روا

مقـــاالت

�إذا م��ا ه�� ُم َ���ش��دُّ وا على ال���ُّ��ص�� َر ِر العقدَا
ال�ص َداقة
ال� ُّد ّر الفريد  ،503/5وبال ن�سب ٍة في َّ
وال�صديق  ،278وي�ضافان للق�صيدة رق��م ()1
َّ
(�ضمن كتاب �شعراء �أُمو ُّيون) �ص  203/4ومطلعها:
ي��ع��ات��ب��ن��ي ف����ي ال����� َّدي�����ن ق���وم���ي و�إ َّن����م����ا
ُدي����ون����ي ف����ي �أ����ش���ي���اء ت��ك�����س�� ُب��ه��م َح���م���دا
الديوان بيت ي�شبه البيت الأ َّول ،وهو:
وفي ِّ
و�إن ق َّ
���ط���ع���وا م���� ِّن����ي الأوا��������ص������� َر ���ض��ل��ة
���ح��� َّب���ة وال�������� ُودَّا
و����ص���ل���تُ ل���ه���م م���ن���ي ال��� َم َ
ال�شَّ ْر ُح :معنى �أن يغمروا� :أن ي�صيروا مغمورين،
ال�ص َّرة:
ينظر ل�سان العرب (غمر)  ،3294/5و» ُّ
ال�ص َّرة�ُ :ص َّرة ال ُّد ّراهم
�شَ َر ْج ال ُّد ّراهم والدنانيرُّ ...
ال�ص َّرة� :شددتها...
وغيرها معروف ٌة ،و� َ��ص � َر ْرت ُّ
ال�ص ِّر الجمع وال�ش ُّد « .ل�سان العرب (�صرر)
و�أَ�صل َّ
.2430/4

(� )6أع�شى َه ْمدان (ت  83هـ):

()1
[من َّ
الطوِيل]

قال:

ُ
����������������ول ل�������ه ل������ َّم������ا �أ َت���������ان���������ي َن������عِ������ ُّي������ ُه
�أق
ب���ه ال ِب َ���ظ���ب���ي ف���ي ال��� َّ��ص��ري��م�� ِة �أَ ْع����� َف����� َرا
ال ُّد ّر الفريد  ،194/2وقال م�ؤ ِّلفه� :إن الفرزدق
�ض َّمنَه �شعره في هجاء م�سكين بن عامر .قلت :هو
في �شرح ديوان الفرزدق �ص .341/1
ال�صريمة :قطعة تنقطع من معظم
ال���َّ�ش� ْر ُحَّ :
المخ�ص�ص  ،135/10وفي مقايي�س اللُّغة
ال َّرمل «.
َّ
في مادة (عفر)  63/4بيت قريب من هذا البيت،
أي�ضا ،قال ابن فار�س:
وهو هناك مذكور بال ن�سب ٍة � ً
«ويقال ّ
للظبي �أع َف ُر للون ِه .قال:
�����ي الأن�����ب�����اط �إ ْذ �أن������ا ���س��اق ٌ
��ط
ي���ق���ول ل َ
ب���ه ال ب��ظ��ب ٍ��ي ف���ي ال��� َّ��ص��ري��م��ة �أع���� َف����را»
وق��ال محقِّقه ف��ي الهام�ش« :ه��ذا دع��اء عند
�لازم��ا له ال
ال�شَّ ماتة� ،أي جعل اهلل ما �أ�صابه م ً
َّ
للظبي»
()2
وقال:

[من الكامل]

ف������ارق������تُ � ْأح������ َب������اب������ي وك�����ن�����تُ �أح���� ُّب����ه����م
ف�����������الآ َن �أخ���������ض���� ُع ل�����ل����� َّز َم�����ا َن و�أع�����ن ُ
�����ف
ال ُّد ّر الفريد  ،208/5وي�ضاف للق�صيدة رقم 36
الديوان بيت قريب من هذا
�ص  ،141 - 138وفي ِّ
البيت ،ولع َّل هذا رواية ثانية لذاك ،والبيت المذكور
الديوان هو:
في ِّ
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َف�����أَ�����ص����ا َب����ن����ي َق�������و ٌم َو ُك�����ن�����تُ �أُ����ص���ي��� ُب���هُ���م
َف�����������الآ َن �أَ������ص����� ِب����� ُر لِ����ل����زم����انِ َو�أَع������������ر ُِف

( )7ك َث ِّير َّ
عزة (ت  105هـ):

()1
[من َّ
الطوِيل]

قال:
� -1أُ� َ��ص��ل��ي �إذا � َ��ص�� َّل��تْ و�أ ْدعُ�����و �إذا َدعَ���تْ
و�أُ ْت������ ِب������ ُع������هَ������ا َط������ ْرف������ي �إذا هَ������ي َو َّل��������تِ
 -2ك َ
�����ش��ف��تُ ل��ه��ا � ِ����س���� ِّري ب�����أ ِّن����ي �أح�� ُّب��ه��ا
�����ج����� َّن�����تِ
و�أ َّن ِر�����ض����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����اه����اَ ...ف����� َت َ
 -4وك��ان��تْ على ال ْأح���والِ نف�سِ ي عزيز ًة
ف��ل��م��ا ر�أتْ � َ��ص��ب��ري ع��ل��ى ال��� ُب��� ْع���دِ َذ َّل����تِ
وحذفت بيتًا من �أولها
ال � ُّد ّر الفريد ،151 /2
ُ
وكلمة من البيت الثاني .والبيت الثالث فيه 250/5
وروايته فيها هي« :على الأ َّي��ام ...ر�أت ذ ِّل��ي» ،وهو
في دواوين طائفة من ال�شُّ عراء ،منهم  -على �سبيل
المثال ال الح�صر  :-علي بن �أبي طالب  -كرم اهلل
وجهه ��� -ص ،53وعمرو بن معدي كرب الزّبيدي
 ،198والحاجب الم�صحفي �ضمن ما تبقَّى من �شعره
رقم (� ،)6ص  180في مج َّلة �آداب الم�ستن�صر َّية
ع1985 ،12م ،وفيه بع�ض م�صادر التَّخرِ يج ،وابن
المعت ّز في ال ّتذكرة الحمدون ّية  318/4ومعه بيت
�آخر وروايته فيه هي« :على الأ َّيام على الذُّل ذلَّت»،
وت�ضاف الأبيات للق�صيدة ذات المطلع �ص :95
����ي هَ��������ذا رب�������� ُع عَ����������� َّز َة َف���اع���قِ�ل�ا
َخ����ل����ي����لَ َّ
ق��ل��و� َ��ص��ي�� ُك��م��ا ُث������ َّم اب���كِ���ي���ا َح����ي ُ
����ث َح��� َّل���ت
()2
وقال:

[من الكامل]
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���ب ق���د ���س��مِ ��ع َ��ن ع�����ش�� َّي��ة
� -1إ َّن ال���ك���واع َ
ف����ي ال�����ق�����و ِم م����ن َ
����ك ت����ه���� ُّز ًج����ا ون���� ِ���ش���ي���دَا
 -2ف��ع�� َرف َ��ن �صو َتك حين ُتن�ش ُد واق ًفا
َرج����������� ًزا ب����ه����نَّ ُم����� َع����� ِّر� ً�����ض�����ا َو َق����� ِ����ص����ي����دَا
 -3ف��خ��رج َ��ن ن���ح َ
���وك ي���ب���ت���در َن َت���ب���اد ًرا
����ج���� َل ال��� ُع���ي���ونِ �إل�����ى ح��دي��ث��ك �ِ��ص��ي��دَا
ُن ْ
 -4وو���ض��ع َ��ن ع��ن��ه��نَّ ال��حِ ��ج��ا َل و ُق��� ِّرب���تْ
ُف����� ُر ُ
������ش ال���� ُّ���س���خ���ا ِم و ُم������هِّ������ َدتْ َت��م��ه��ي��دَا
����ن ف������و َق َم���ج���ام��� ٍر َّ
َ -5و َو�����ض����ع َ
دخ��� َّن���ه���ا
����ارف ع�����ودَا
ت���ح���تَ ال���م���ج���ا����س���دِ وال����م����ط ِ

ن�صو�ص
 -6مِ �����ن ع���ن���ب��� ٍر ع���ب���قٍ ب���ه���نَّ ُم��� َم���� َّ���س ٍ���ك
�شعرية
ي������ا ط�����ي َ
�����ب ري ِ
����������ح وق�������وده�������ن وق��������ودا جديدة
ال� � ُّد ّر ال �ف��ري��د ،422/5وت���ض��اف الأب �ي��ات �إل��ى م�ستخرجة
من
الق�صيدة ذات المطلع �ص:441
مخطوط
����ج���� ِة َل��ي��لَ�� ًة
َو َل���� َق����د َل���ق���ي���تَ عَ���ل���ى ال����دُّ ّري َ
ُّ
الد ّر
ك�����ا َن�����ت عَ����ل����ي َ
����ك �أَي�������امِ ������� ًن�������ا َو� ُ�����س�����ع�����ودا
الفريد

وال�ب�ي��ت الخام�س ل��ه ف��ي ال�م�ح� ِّ�ب والمحبوب
165/3برواية�« :أدخلنها ».
ال�شَّ ْر ُح« :الأَ�ص َي ُدَ ...من ال ي�ستطيع االلتفات
�إلى النَّا�س يمين ًا ِ
و�شما ًال من ٍ
داء ونحوه» .العين
خام :ك ُّل ٍ
�شيء ل ِّين من �صوف �أَو
،143/7
و«ال�س ُ
ُّ
قطن �أَو غيرهما» .ل�سان العرب (�سخم) ،1965/3
و«المجامرَ :ج ْمع ِم ْج َمر و ُم ْج َمرِ ،
فالم ْج َمر بك�سر
و�ضع فيه النار لل َبخُ ور .وال ُم ْج َمر
الميم :هو الذي ُي َ
الج ْمر» .النهاية
َّ
بال�ضم :الذي ُي َت َبخَّ ر به و�أُ ِع ّد له َ
في غريب الحديث والأثر  ،293/1والحجال :جمع
«الح َجلة بالتحريك هو بيت كال ُق َّبة ُي�ستَر بال ِّثياب
َ

وي�ك��ون ل��ه �أَزرار ك �ب��ار» .ل�سان ال�ع��رب (حجل)
.788/2
()3
وقال:

[من الكامل]

 -1م�������ا ل������ل������ ُو�������ش������ا ِة ب��������ع�������� َّز َة ع�����ن�����دِ ي
�������ش������ي ٌء � ِ������س������وى ال����� َّت�����ك�����ذي�����بِ وال������������ َّر ِّد
 -2و َل��������ع�������� َّز ُة ع������ن������دِ ي و�إن َب������� ُع������� َدتْ
�أ ْد َن����������������ى م������ن الأَه�������� ِل��������ي َ
��������ن وال�������� َو َل��������دِ
� -3إ ِّن�����������ي َوعَ���������������� َّز ُة َم�������ا َن�������������� َز ُال ع��ل��ى
ح���ك ِ���م ال�����هَ����� َوى ف����ي ال������ ُق������ ْربِ وال���� ُب���� ْع����دِ
ُ -4ن������ب������دِ ي ال����� ُّ����س���� ُل���� َّو َت������ َ�����س����� ُّت����� ًرا وب��� َن���ا

مقـــاالت

ت����ح����تَ ال����� ُّ����ض����ل����و ِع َخ َ
����ل���اف م����ا ُن����ب����دِ ي
� -5إ َّي�������������اكِ ي�����ا عَ�������� ّز ال�����و������ش�����ا َة َف����هُ���� ْم
���������ب وال��������������� ُو ِّد
�أع��������������������دا ُء �أه���������������لِ ال ُ
���������ح ِّ
 -6ك������� ْم ع������ائ������بٍ ل�����ك����� ُم لأب����غِ����� َ����ض���� ُك���� ْم
م�����ا َزا َدنِ��������������ي ����ش���ي��� ًئ���ا � ِ������س������ َوى ال������ َو ْج������دِ
� -7إ ِّن����������ي لأح������� َف ُ
�������ظ ب���ال���م���غ���ي���بِ ل��ك��م
����اح���� َف ُ
����ظ����وا عَ����هْ����دِ ي
عَ����� ْه����� َد ال������م������و َّد ِة ف ْ
ال ُّد ّر الفريد  380/2 ،78/5دون البيت ال َّثا ِلث
مع طم�س بع�ض الكلمات في �أوائ��ل بع�ض الأبيات
في هذا المو�ضع ،وال َّثا ِلث فيها برواية« :ال نزال»،
وال�سابع فيه .381/2
والبيت ال َّرابِع له فيه َّ ،162/5
()4
[من الكامل]
وقال:
� -1أ�����ش����ت ُ
����اق ع������� َّز َة �أن َي���� ُم���� َّر َخ���ي���ا ُل���هَ���ا

 -2و َي���� ُ���س��� ُو�ؤ ِن���ي �أن َي��ن��ق�����ض��ي َي�����و ٌم َو َم���ا
َم��� َّت���ع���تُ مِ ����ن �أَ ْع َ
������اف عَ������� َّز َة َن���اظ���رِي
������ط ِ
ال ُّد ّر الفريد  ،136/2 ،294/4و�ض َّمن �أبو مح َّمد
النَّقيب (ت 537هـ) البيت الأ َّول �ضمن َّ
مقطعة له
مذكورة في الوافي بال َوفيات  234/12مع اختالف
في رواية بع�ض الكلمات.
()5
[من َّ
الطوِيل]

وقال:

أم�سى ح ُّبها اليو َم مخل ًقا
 -1و�إن قي َل � َ
َت���� َ���ض��� َّم َ
���ن ح��� ُّب���هَ���ا ال���� َّل���� َي����الِ����ي ال���� َغ����واب���� ُر
 -2و َف���ي��� َن���ا ول����م ن���غ���د ْر ب��ك��م وغ���درت��� ُم
وه ْ
واف و َغ���������ا ِد ُر
������ل ي�������س��� َت���وي ي����ا عَ������ ّز ٍ
ال ُّد ّر الفريد  ،23/2والبيت الأ َّول فيه ،291/5
وي�ضافان للق�صيدة ذات المطلع �ص :368
عَ����ف����ا را ِب��������� ٌغ مِ �����ن َ�أه������ ِل������ ِه ف����ال َ
����ظ����واهِ ���� ُر
َف���أَك��ن ُ
��اف هَ��ر���ش��ى َق��د عَ�� َف��ت َف��الأَ���ص��افِ�� ُر
()6
[من َّ
الطوِيل]
وقال:
ُ
رب �أن��تَ
الم�ستعان علَى الن َوى
 -1فيا ِّ
ف�����ع����� َّزة ق�����د �أودى ب���ق���ل���ب���ي حِ ������ذا ُره������ا
� -2أُ�����س����ائ���� ُل ع��� ْن���هَ���ا �أه������� َل م���� َّك���� َة ك�� ّل��ه�� ْم
���اج���ه���ا وتِ���ج���ا ُره���ا
ب���ح���ي ُ���ث ال���ت���ق���تْ ح َّ���ج ُ
 -3ع��� َ��س��ى خ���ب��� ًرا م��ن��ه��ا ُي�������ص ُ
���ادف رف��ق�� ًة
م���ح��� َّل���ق��� ًة �أ ْو ح���ي ُ
���ث ُت�����ر َم�����ى ج���م���ا ُره���ا

ال ُّد ّر الفريد  ،276/4والبيت ال َّثا ِلث فيه 127/2
ب���ال���ع���ي ِ���ن ق����ب���� َل ُم�������������� ُرو ِر ِه ب����ال َ
����خ����اطِ ���� ِر ب��رواي��ة�« :إذا م��ا التقت» ،و�أن�شدها �أع��راب� ٌّ�ي في
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الزهرة  ،179/1و�أم��ال��ي ال َّزجاجي 126 – 125
باختالف في رواية بع�ض الألفاظ في هذه الموا�ضع
في بع�ض الأبيات ،ومعها فيه البيتان ال َّتاليان ،ولم
الديوان:
ترد الأبيات جميعها في ِّ
 -1وم��ع��ت��م�� ٍر ف���ي رك�����بِ ع����� َّز َة ل���� ْم ت��ك��نْ
ل���� ُه ح���اج��� ٌة ف���ي ال���ح��� ِّج ل����وال اع��ت��م��ا ُره��ا
 -2ل���ئ���نْ ع���زف���تْ ي���ا ع���� ّز ن��ف�����سِ ��ي ع��ن��ك�� ُم
ل��ب��ع��د �أ����ش��� ّد ال���وج���دِ ك�����ا َن ا���ص��ط��ب��ا ُره��ا
()7

 -8ون���������ص����دُّ ن�����رم ُ
�����ق ع���������ور ًة ل����ع���� ُد ِّون����ا
ون����ن����اه���� ُز ال����� َغ����� َف��ل��اتِ �����س����اع���� َة َت ْ
����ط���� ُل���� ُع
 -9ون���خ ُ
���اف م���ن �أع���دائِ���ن���ا م��ث�� َل ال���ذي
ن����ب����غِ����ي����ه���� ُم ف����ي���� َم����ا ن����ك����ي���� ُد ون����� ْ����ص����ن���� ُع
مخرجا
 -10ونعد� -إن خِ فنا -الإ���س��اء َة
ً
ل����ل���������ش����اه ف�����ي�����ه ُف�����������س�����ح����� ٌة وت������ َو� ُّ������س������ ُع
 -11ف�������إذا ل��ع�� ْب��ت ف��ه��ك��ذا ف��ال��ع��ب بها
����ب ب����ال����ذي ال ي ْ
����خ����د ُع
ل���ي�������س ال����م��ل�اعِ ُ
 -12ف���ي��� َن���ا الأ َن�����������ا ُة �إذا ت�������را ُد �أن���ا ُت���ن���ا

[من الكامل]

وال�����خ�����ت����� ُل ����ش���ي���م��� ُت���ن���ا �إذا م�����ا َن�����ف����� َز ُع

������ال خ���ي��� ِل َ
 -1م����ا ب ُ
���ك ال �أراهَ����������ا ت��ن��ف�� ُع
و�أَ َرى ب������ ُن������ودَك ب����ع���� َد ع����ق����دٍ ُت���ق َ
���ط��� ُع
َ -2و�أَ َ
راك ت����و َل���� ُع ِب���ال��� َب���ي���اذِقِ َ���س��اهِ �� ًي��ا

ال ُّد ّر الفريد  ،223/5وبعد البيت ال َّثا ِلث بيتان
لم �أتم َّكن من قراءتهما ،والبيت ال َّثا ِلث لجحظة
البرمكي في ديوانه  122خط�أ.
ّ
ال�شَّ ْر ُح :قال ابن منظور« :ومما �أُعرب ال َب ِ
ياذقة:
الرجالة ،ومنه َب ْيذَ قُ ِّ
ال�ش ْط َرنج ...واللفظة فار�س َّية
َّ
مع َّربة�ُ ،س ُّموا بذلك ِلخفَّة حركتهم و�أ َّن�ه��م لي�س
معهم ما ُي ْث ِق ُلهم» .الل�سان (بذق)  ،238/1و«ال�شا َه:
ال َم ِل ُك» .ل�سان العرب  ،2367/4وال َف ُّل :المنهزِ مون».
ل�سان العرب( .فلل)  ،4366/5و«�أدي��م ك ُّل ٍ
�شيء
ظ��اه��ره ،يقال� :أدي��م الأر� ��ض» .المعجم الو�سيط
(�أدم) �ص  ،10و«ال َم ْز ُع� :ش ّد ُة ال�سير» ل�سان العرب
(مزع)  ،4193/6و«الخَ ْتل :تَخا ُد ٌع عن غَ ْف َل ٍة» .ل�سان
العرب (ختل) .1100/2

وقال:

َوال��� َم�������ش��� َرفِ��� َّي��� ُة َح�������و َل ����ش���اهِ َ
���ك َت���ل��� َم��� ُع
 -3ق���� ْد �أح���ج���ر ْت���ه ال��خ��ي�� ُل ف��ه��و ُم�� َب�� َّل�� ٌد
ق���د م َ
�����ات �أو ه���و ف���ي ����س���ي���اقٍ ي����ن����زعُ...
 -4ف���ه���م ف����ل ٌ
����ول ،م���ن���ه���مُ :م���� ْ���س��� َت����أْ� ِ���س��� ٌر
وم�����������ش����� َّر ٌد ي���ب���غِ���ي الأَ َم���������������ا َن ف��� ُي��� ْم��� َن��� ُع
 -5ج��اب��وا ك��م��ي َ��ن ب��ن��ي ال��م�� َه�� َّل��ب غ�� َّره��م
�أه������ ُل ال����ع����راقِ وج��م�� ُع��ه��م ف��� َت���� َ���ص��� َّدعُ���وا
� -6أ َّن���������ا ن�����زاح ُ
�����ف ب����ال����ب����ن����و ِد وخ���ي��� ُل���ن���ا
ف����ي ال��������� َّرو ِع ت���خ���ت���ر ُِق الأدي��������� َم وت���م���ز ُع
 -7ون�����ح�����اذ ُر ال��� َّت���ول���ي��� َة ف����ي َت��ح��وي��ل�� َن��ا
ون�������ري ُ
�������ث �أح������ي������ا ًن������ا وح�����ي����� ًن�����ا ُن���������س����ر ُع
�آفاق الثقافة والتراث 103

()8
[من َّ
الطوِيل]
وقال:
بع�ض َ
المطام ِع راح ٌة
ال�صب ِر عن ِ
 -1وفي َّ
ول���ل���� َّ���ص���ب���ر �أب���� َق����ى �إن ����ص���ب َ
���رت و�أود ُع

ن�صو�ص
�شعرية
جديدة
م�ستخرجة
من
مخطوط
ُّ
الد ّر
الفريد

 -2ف���إن ك��ان ط ُ
الحب يا قلب ناف ًعا
��ول
ِّ

الديوان.
�ضعيف القلب» ،وفي هام�شه �أنه لم يرد في ِّ
()11

ف���ق���د ط���ال���م���ا �أح���ب���ب���تُ ل����و ك�����ان ي��ن�� َف�� ُع
ا�س �سِ َّره
 -3ول�ستُ كمن يف�شي �إلى ال َّن ِ
وع��ن��دي ل��ه ف��ي ال��� َّ��ص��د ِر حِ ���ر ٌز وم��و�ِ��ض�� ُع
 -4وم�����ا ائ��ت��م��ن��ت��نِ��ي خ���ل��� ٌة ف��ف��ج��ع�� ُت��ه��ا
���ث وم����ن � َ���ش��� ِّر ال���ح���دي���ثِ ال��م َ
ب��� َب ٍّ
�����ض�� َّي�� ُع
ال � ُّد ّر الفريد  ،252/2وت�ضاف للق�صيدة ذات
المطلع �ص :401
َت��� َق َّ
���ط��� َع مِ ����ن َظ��ل�ا َم���� َة ال��� َو� ْ���ص��� ُل �أَج��� َم��� ُع
�أَخ�����ي����� ًرا عَ���ل���ى �أَن َل�����م َي���� ُك����ن َي��� َت��� َق َّ
���ط��� ُع
()9

مقـــاالت

[من الكامل]
وقال:
���اب ف��ل�����س��تُ م َ
�����درك َغ���ر ِب��� ِه
ذه����ب ال���� َّ���ش���ب ُ
وه������ج ُ
������رت ع���������� َّز َة غ����ي���� َر ه����ج���� ِر ت����ق����الِ
ال � ُّد ّر الفريد  ،292/3وي�ضاف للق�صيدة ذات
المطلع �ص :284
������ي َم��������ع��������ار َِف الأَط������ل�����الِ
�إر َب������������� ْع َف َ
������ح ِّ
ِب����ال����ج����ز ِع مِ ������ن ُح����� ُر������ض َف����� ُه�����نَّ َب�������والِ
ال���َّ�ش� ْر ُح« :غَ � � ْر َب ال�شَّ باب� :أَي ِح� َّدت��ه وال� َغ� ْر ُب
النَّ�شاط وال َّتما ِدي» .ل�سان العرب (غرب) ،3227/5
و«القلى :البغ�ض» .العين .215/5

وقال:

 -1و�إن���ي �إذا م��ا الجِ ْب ُ�س � َ��ض�� َّي�� َع عِ َ
ر�ضه
لعر�ضي وما �أح��وي من ال َم ْجدِ َ�ص ُ
ائن
ِ
� -2إذا ما َ
انطوى َك ْ�شحِ ي على ُم ْ�س َت ِك َّن ٍة
من الأم��� ِر لم يفطنْ له ال�� َّده��ر َف ُ
اطن
ال�� ُّد ّر الفريد  62/2 ،170 /5والبيت ال َّثاني
فيه هنا برواية »:من الداء لم ...لها « ،وهما من
ق�صيدته ذات المطلع �ص :379
�������اج َ
�������ك َم���غ���ن���ى ِدم������ َن������ ٍة َو َم���������س����اك ُ
ِ����ن
�أَه َ
َخ��لَ��ت َوعَ��ف��اه��ا ال�� ُم��ع�����ص ُ
��رات ال��� َّ��س��واف ُِ��ن
بان ال� � َّردي ُء ...وهو
الج ُ
ال�شَّ ْر ُح « :الجِ ْب ُ�سَ » :
ال َّلئيم »  ,العين .58 ،57/6
()12
[من َّ
الطوِيل]

وقال:

ال�صبا غي َر �أَ َّن�� ِن��ي
 -1و�أ�صبحتُ و َّدع���تُ ِّ
�إذا وال������ ٌه ح��� َّن���تْ ���ش��ج��ا ِن��ي ح�� ِن��ي�� ُن��ه��ا...
 -2ل��ق��د ح�� َّم��ل��تْ ل��ي��لَ��ى الأم����ان���� َة راع�� ًي��ا
�أم����ي���� ًن����ا ع���ل���ى �أ������س�����را ِره�����ا ال ي��خ��و ُن��ه��ا

()10
وقال:

[من َّ
الطوِيل]

[من َّ
الطوِيل]

ه������وىً ال ت���ط���ي ُ���ق ال���� َّرا� ِ����س����ي ُ
����ات ب��ح��م��ل��ه
ْ
ف�سل عن �ضعيفِ الج�سم كيف احتمال ُه
المحب
ال � � ُّد ّر ال �ف��ري��د  ،204/2وه��و ل��ه ف��ي
ّ
والمحبوب  6/2ب��رواي��ة« :ال َّرا�سيات احتماله...

ال ُّد ّر الفريد  ،54/2وتركت بيتًا لم �أتم َّكن من
قراءته بعد البيت الأ َّول ،وي�ضافان للق�صيدة ذات
المطلع:
� َ���س��� َي����أت���ي �أَم�����ي����� َر ال��� ُم����ؤمِ ���ن���ي َ
���ن َودو َن�������� ُه
َج���م���اه���ي��� ُر حِ �����س��م��ى ق����و ُره����ا َو ُح���زو ُن���ه���ا
104
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()13

���ذاب
...-9ل�����������ن�����������ا ع���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ ٌ

وقال  ،316/1وبقيتُه غير وا�ضحة:
[من َّ
الطوِيل]
�������س م��������و َّد ًة
�إذا ح���� َم����ل����تْ ن���ف�������س���ي ل���ن���ف ٍ
����ا�����س �أو...
م��������ن ال���� َّن����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ ِ
(ُ )8م�سلِم بن الوليد (ت208هـ):

()1
قال:

[من الوافر]

��َ � -1ص��ب ُ
��وت بها (�إل���ى) ُط���ولِ ال َّت َ�صابي
�إل��������������ى َخ�������������������� ْو ٍد م�������ن������� َّع������� َم������� ٍة ك������� َع�������ابِ
��������اب ح��� َّت���ى
� -2إذا وط�����ئ�����تْ ت�����را ًب�����ا ط َ
ك�����������أ َّن ال����م����� َ
����س����ك ف�����ي َ
ذاك ال������ ُّت������رابِ
 -3وت������أخ����� ُذ ���ش��ك��لَ��ه��ا ع��ن��ه��ا ال��� َغ���وان���ي
�����م ع�����ن �أه����������لِ ال����ك���� َت����ابِ
ك�������أخ������ذِ ال�����عِ�����ل ِ
 -4ت�����غ�����ا ُر م�����ن ال���� ِّث����ي����اب �إذا عَ���لَ��� ْت���ه���ا
ومِ ���������ن ح���������س����دٍ �أغ�������������ا ُر م������ن ال����� ِّث�����ي�����ابِ
���ن � َّ
 -5ر�أي������������تُ ال���ع���ا����ش���ق���ي َ
أذل ق�����و ٍم
وف�������ي ال����ع���������ش����قِ ال������م������ذ َّل������ ِة ل�����ل����� ِّرق�����ابِ
َ -6ت������ ُغ������ ُّر ب�������� ُو ِّدهَ��������ا َم�������ن َي��� ْر َت���ج���ي���ه���ا
ُغ������������ ُرو َر ال ِّ
������ظ������ ِّل �أو ل����م���� َع ال������ َّ�����س����� َر ِاب
( -7و)�إ ِّن����������ي ح���ي َ
���ن �أَ� ْ����س�����أ ُل����ه����ا و َت�����أب����ى
����اب*
����ش����ج���� ُع م����ن عُ���م���ي���ر ب����ن ال����ح���� َب ِ
لأ� ْ
� -8أال ل����ي����تَ ال����������وال ُة ن�����هَ�����وا ج��م��ي�� ًع��ا
ح�����������س�����ا َن ال�����غ�����ان�����ي�����اتِ ع������ن ال����� ِّن�����ق�����ابِ
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وم��������ا ي�������رج�������و َن م������ن َ
ذاك ال������ع������ذابِ
� ...-10أب����ك����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ا ًرا ������ص�����غ�����ا ًرا
وق�����������د �أح������ك������م������ت ل������ي������ل ال�����������س�����ح�����ابِ
���ب ال َ��خ��و َد ْ
ت�ض ُع ُف ع��ن َج��واب��ي
� -11أح ُّ
�������ج�������وابِ
و�أه��������������� َوى ك�������� َّل ح�����ا������ض�����ر ِة ال َ
ال � � ُّد ّر ال�ف��ري��د م��ن ق�صيدة  ،237/1والبيت
ال�ساد�س فيه ،153/3
الخام�س فيه  ،299/3والبيت َّ
وفي البيتين ال َّتا�سع والعا�شر طم�س ،وورد البيت
الأ َّول فيه هكذا�« :صبوت بها ح َّتى طول الت�صابي»،
ال�صواب �أو القريب منه ،وحذفت
ولعل ما �أثبت هو َّ
بيتًا بعد البيت ال�ساد�س لداللته المك�شوفة.
•«عمير بن الحباب بن جعدة ال�سلمي (000
  70هـ) :ر�أ�س القي�س َّية في العراق ،و�أحد الأبطالال � ُّده��اة .ك��ان م� َّم��ن ق��ات��ل عبيد اهلل ب��ن زي��اد مع
�إبراهيم بن الأ�شتر بالخازر ،ثم �أت��ى «قرقي�سيا»
خ��ارج��ا على عبد الملك ب��ن م ��روان .وتغلب على
ن�صيبين ،واجتمعت عليه كلمة قي�س كلها .ون�شبت
بينه وبين اليمان َّية وبني كلب وتغلب وقائع ،منها:
ي��وم ماك�سين ،وي��وم الثرثار الأ َّول ،وي��وم ال َّثرثار
ال َّثا ِلث ،والفدين ،وال�سكير ،والمعارك ،وال�شرعب َّية،
والبليخ ،ويوم الح�شاك وهو الذي قتل فيه �صاحب
الترجمة ،وك��ان بطل هذه الوقائع كلها ،قتله بنو
تغلب» .الأعالم .88/5
()2
[من َّ
الطوِيل]
وقال :382/5
ه����و ال�������س���ي ُ
���ف �إن الي����ن���� َت���� ُه الن َم��� ْت��� ُن���ه
وب����ي����ن غِ �������راري�������ه ال����م����ن����اي����ا ال����� َّل�����وائ����� ُح
ال�سيف :ح � ُّده» .مقايي�س اللُّغة
ال�شَّ ْر ُح«ِ :غ � َرا ُر َّ

ن�صو�ص
�شعرية
جديدة
م�ستخرجة
من
مخطوط
ُّ
الد ّر
الفريد

(غر) .381/4

� -12أخ���ب���ر ْت���ن���ي ب ُ��ح��� ْ��س�� ِن��ه��ا ث���� َّم ق���ال���تْ :
()3

وقال:

���ح���ى و ُن��������و ُر ال���ب�ل�ا ِد
�����س ال���� ُّ���ض َ
�أن������ا ���ش��م ُ
[من الخفيف]

 -1وف����ت����ا ٍة �أب��������دتْ ل����ي ال�������� ُو َّد ف����ي ال��ح��ـ
����س����ن ال������������ودا ِد
����ح����� ِ
��������ب ف����ج����ازي���� ُت����ه����ا ب ُ
ـ ِّ
� -2أر�����س����ل����تْ �أن ت����ع����ا َل وه���� ًن����ا �إل���ي��� َن���ا
واخ َ
�����������ش �إن ُزر َت�����ن�����ا ع����ي����و َن الأع���������ادِي
����ي ل����ذا
 -3ال�����قِ�����ن�����ا خ�����ال����� ًي�����ا ل����ن����ق����� ِ����ض َ
تٍ ون�����������ش�����فِ�����ي َح�������������������را َرة الأك���������ب���������ا ِد
 -4ف���ت��� َن��� َّف���� ْ���س���ت ث������ َّم ق����م����تُ ا����ش���ت���ي���ا ًق���ا
�����ج�����ا ِد
وب����ك���� ِّف����ي عَ������ ْ�����ض ٌ
�����ب ط�����وي����� ُل ال����� ّن َ

مقـــاالت

� -5أت����م����� َّ����ش����ى ح���� َّت����ى َدخ������ل������تُ ع��ل��ي��هَ��ا
�أ َت������ه������ادى �أح����� ِ����س����نْ ب َ
��������ذاك ال���� َّت����هَ����ادِي
�������ان ح����� ٌ
 -6و�إذا َح�����ول�����ه�����ا قِ�������ي ٌ
����س����ان
ُف���� ْق َ
���س���ن ُك������ َّل ح�������ض��� ٍر و َب�������ادِي
����ن ب���ال ُ���ح���� ِ
 -7ق���د ط��ل��ي َ��ن ال��� ُّن���ح���و َر مِ �����س�� ًك��ا َذك��� ًّي���ا
وع�������� َق�������� ْد َن ال������ ُع������ ُق������و َد ف�����ي الأَ ْج��������� َي���������ا ِد
ُ -8ق����ل َ
����ن ل����ي �إ ْذ َر�آن������ن������ي �أت��� َم���� َّ���ش���ى:
هلل فِ������ت������ن������ ٌة ل������ل������عِ������ َب������ا ِد !
�أن���������������تَ وا ِ
� -9أن م�����وال َت�����ن�����ا ب����ح���� ِّب����ك ق�������� ْد هَ����ا
م������تْ ف���� َم����ا َت���������س���� َت���� ِل ُّ����ذ َط�����ع����� َم ال������ ُّر َق������ا ِد
 -10ل����م �أُج���� ْب����ه����ن ل����ل���� َّت���� َك���� ُّرم وال���حِ ���ل���ـ

�شم�سا ف���إ ِّن��ي
 -13ق��ل��تُ � :إن ك��ن��تِ �أن����تِ
ً
�أن����������ا ب����������د ٌر ُي������� ِ������ض������ي ُء ف������ي ُك���������� ِّل َن��������ا ِد
 -14وت����ن����اول���� ُت����ه����ا ب����ك���� ِّف����ي ف����ق����ال����تْ :
هلل ي������ا َخ����ل����ي����ل����ي َف������ َ�����س�����ادِي
رم���������تَ وا ِ
����ب مِ ��� ِّن���ي
 -15م����ا ت������ع������ود َُّت م����ا ت����ط����ال ُ
ق�������ل�������تُ � :إ ِّن�������������ي ُم���������� َع���������� َّو ٌد ف������اع������ َت������ادِي
 -16ث���� َّم ق���ال���تْ ل��� َّم���ا َر�أت����ن����ي مُ����جِ ����دًّا:
ل���������س����تُ �آ ُل������������و ل�����ب����� ْذلِ�����ه�����ا ب�����اج����� ِت�����هَ�����ا ِد
 -17اق���ت�������ص��� ْد � َ���س���ي���دِ ي ل����م����ر ٍة �أخ�����رى
�������س َي���ب��� َق���ى �����ش����ي ٌء ب���غ���ي��� ِر اق��� ِت���� َ���ص���ا ِد
ل���ي َ
 -18وب�����ك�����تْ خ����ي����ف���� ًة ف���������� َر َّق ف�����������ؤادِي
وه������ي مِ ����� ِّن�����ي ل����ل َ
����وف ُ
ذات ارتِ������ َع������ا ِد
����خ ِ
 -19ق��ل��تُ :م��ا تنقمِ َ
ين مِ �� ِّن��ي؟ فقالتْ :
ك َّ
�������ف عَ������ ِّن������ي َف������ َق������د رع������ب������تَ ُف��������������ؤادِي
 -20ق���ل���تُ  :ال َت��ق��رف��ي ب���ذن���بٍ و ُق���ومِ ���ي
ن�����ت��ل��اهَ�����ى وف���������ي َي��������� َدي���������كِ قِ�������ي�������ادِي
هلل ال كا
 -21ق���ال���تْ � :أح���ل ْ���ف ف���ق���ل���تُ :وا ِ
ن �إل�������ى غ����ي���� ِر م����ا هَ����� َوي�����تَ اع���� ِت���� َم����ادِي
���ب ب��و���ص��لٍ
 -22ق��� ْد ح��ظ��ي�� َن��ا م�� َّم��ن ُن���حِ ُّ
�أرغ������������������� َم ُ
اهلل �أن َ
�������ح�������� َّ�������س�������ا ِد
�����������������ف ال ُ

��������ج��������واب ِل�����ق�����ا ِد
��������م و�إ ِّن��������������ي عَ�����ل�����ى ال َ
ـ ِ
ال ُّد ّر الفريد  ،302/4وحذفت بيتين بعد البيت
 -11و َت����� َم������ َّ�����ش�����ي َ
�����ن َخ���������ارج���������اتٍ وول������ـ
ال��راب��ع ع�شر ،وثمانية �أب�ي��ات بعد البيت الثالث
ـ���ي���ن ك���عِ���ي ٍ���ن َرع����ي َ
����ن رو� َ�������ض ال����� َب����� َوادِي والع�شرين.
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ال ��� َّ�ش � ْر ُح :ال� َع�� ْ��ض� ُ�ب :ال�سيف ال�ق��اط��ع .العين
(ع�ضب)  ،283/1و«ال ِعين :جمع �أعين وعيناء،
وهي بقر الوح�ش� ،س ُِّميت بذلك ل�سعة �أعينها».
�شرح ديوان زهير بن �أبي �سلمى �ص  ،10لقاد� :أي
لقادر.
()4
[من َّ
الطوِيل]

وقال :49/2

� -1إذا لم يكنْ ذنبي �إليكِ �سوى الهَوى
ف��ل�ا ت���غ���فِ���ري َذن����ب����ي َف����� َ����س َ
����وف �أع�������ودُد
تبغين ال ِّزياد َة في الهَوى
 -2لئنْ كنتِ
ِ
ف���م���ا ف������و َق م����ا ب����ي م����ن ه�������واكِ م���زي��� ُد
()5
وقال:

[من َّ
الطوِيل]

 -1ه ُل ّما ا�سقيانِي الك� َأ�س � ْإن لم يكن َخمرا
وال ُت��� ْ��س��كِ��ران��ي ل�����س��تُ �أح��ت��م�� ُل ال��� ُّ��س�� ْك�� َرا
 -2ل��ق�� ْد �أخ������ذتْ م�� ِّن��ي ال��� َغ���واي��� ُة ح�� َّق��ه��ا
ق��دي�� ًم��ا و�إ ِّن������ي َق���� ْد �أَ َح ْ
����ط����تُ ب��ه��ا ُخ��� ْب��� َرا
وال�صبا
� -3إذا م��ا َدعَ��ان��ي ق��ائ�� ُد ال�� َّل��ه��و ِّ
�أج���ب���تُ ول���� ْم �أ����س��� َم��� ْع َم�ل�ا ًم���ا وال َز ْج����� َرا
 -5و ُم�����س�� َت��و ِدع��ي � ِ���س��� ًّرا ت��ق�� َّل��د ُْت َ
حفظه
ف���ب��� َّو�أ ُت���ه مِ ����ن ُم�����س��ت��ق�� ِّر ال َ���ح���� َ���ش���ا َق��� ْب��� َرا

 -7وك����� ْم م���ن �أ ٍخ ل���ي ُك���ن���تُ �آم َ
�����ن غِ ��� َّب��� ُه
َف�� َغ�� َّي�� َره ال��� َوا� ُ���ش���و َن ف��ا� ْ��س�� َت ْ��ح��� َ��س َ��ن ال��� َغ��� ْد َرا
� -8إذا ���س�� َّرن��ي ده���� ٌر � ُ����س���� ِر ْر ُت و� ْإن �أَ َب����ى
�أب�����ي�����تُ ع���ل���ي��� ِه �أن �أ�����ض����ي���� َق ب����ه � َ�����ص����� ْد َرا
 -9و�إ ِّن�����ي �أع�����دُّ ال ُّ�����ش�� ْك�� َر ف���ي ُك���� ِّل ِن�� ْع�� َم�� ٍة
�������س ل���ل���� َّ���ض��� َّرا ِء �إن َن���� َز َل����تْ � َ���ص��� ْب��� َرا
و�أل���ب ُ
 -10وك ْم من مُ�سِ ي ٍء َق ْد لقيتُ َومُح�سِ ٍن
ف���أو���س��ع��تُ َذا ذ ًّم����ا و�أو����س���ع���تُ َذا ُ���ش�� ْك�� َرا
�( -11إذا) �أب�����تِ الأ����ش���ي���ا ُء �إ َّال َت��ل�� ُّب��� ً��س��ا
َ
ال�س ْه َل وال�� َو ْع�� َرا
عليك ،فق ِْ�سها َت��ع ِ
��رف َّ

ن�صو�ص
الجو ِد ي�سقي ال َقو َم َف�ض َل �إنا ِئ ِه
ُ � -12أخو ُ
�شعرية
وذو ال ُبخلِ ال َيندَى ولو َج��او َز ْ
البح َرا جديدة
م�ستخرجة
َ
عر�ض ِه
 -13وك ُّ��ل ام��رئ
يعطيك قيم َة ِ
من
�إذا ك��ا َن ال َي�ش ُكو َ
ا�ص َة وال�� َف�� ْق�� َرا
الخ َ�ص َ
مخطوط
ل�صب ُر َك عن َد ال َي� ِأ�س � ُ
أح�سن َم ْو ِق ًعا
َ -14
ُّ
الد ّر
و�أف���������ض���� ُل م����ن َم�������الٍ ُت����� َ����ص���� ِّي���� ُره ُذ ْخ������� َرا الفريد

 -15و َم���ن ال ُي��� َ��س�� ِّل��م ل��ل��ح��وادثِ َرا���ض�� ًي��ا
ب�� َم��ا َت ْ���ح��� ُك��� ُم الأَ َّي��������ا ُم ي َ
���ر����ض ب��ه��ا ق��� ْ��س�� َرا
ال��در الفريد  68/2وورد البيت الحادي ع�شر
هكذا�« :أال �أبت».
«الغب من ِّ
كل ٍ
�شيء :عاقبته و�آخ��ره».
ال�شَّ ْر ُح:
ُّ
المعجم الو�سيط (غبب) �ص ،642

 -5و َز َّل��������� ِة ج������ا ٍر ف����اج���� ٍر ق����� ْد َ���س��ت��ر ُت��ه��ا
ول���و م��ث��لَ��ه��ا م�� ِّن��ي َر�أى هَ��� َت َ
���ك ال��� ِّ��س�� ْت�� َرا
����ب ال���م���ر ِء ي��دف�� ُع عُ���� ْذ َره
� -6إذا ك���ان ذن ُ
���ص��ف��ح��تُ ف��ك��ان ال�� َع�� ْف��و مِ ��� ِّن���ي ل���ه ع���� ْذ َرا
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()6
وقال:

[من َّ
الطوِيل]

ال�صبا فاجتني ُته
 -1عطفتُ على
غ�صن ِّ
ِ
وخ�������ض���تُ �إل�����ى ل���� َّذاتِ����ه ب���ح��� َره ال��� َغ��� ْم��� َرا

 -2وم����أم���ون��� ٍة ب��ال��غ��ي��بِ � ُ��ض�� ِّم�� ْن��تُ ���س�� ّره��ا
ف����ب���� َّو�أ ُت����ه م���ن ُم�����س��ت�� َق�� ِّر ال َ��ح�����ش��ا َق���ب��� َْرا
�����س ف���ت���ي���انٍ ����ش���ه ُ
���دت وغ�����اد ٍة
 -3وم��ج��ل ِ

الغ�ضى  -و الرجل� :أطبق جفنيه على حدقتيه».
المعجم الو�سيط (غ�ضا) �ص  ،655و«ال�شَّ ْزر :نظ ٌر
فيه �إعرا�ض كن ََظر ال ُمعادي ال ُم ْب ِغ�ض .العين (�شزر)
.231/6

ح���م���ي���تُ و�أم���������رٍ ق����� ْد ب���ع���ث���تُ ل����ه � ْأم�������� َرا

()7

وخ���ط���بٍ ج��ل��ي��لٍ ق���د رح���ب���تُ ب���ه ����ص��� ْد َرا

المهدي
وق��ال في مدح يزيد بن من�صور خال
ِّ
باهلل  ،473/5والبيتان تابعان للق�صيدة رقم (،)31
[من الكامل]
�ص :220

 -4وم����ث����ق����ل���� ٍة ُح����م����ل���� ُت����ه����ا ف��ح��م��ل�� ُت��ه��ا
يقول منها:
ُ -5م��ن��ي��ن��ا م���ن ال��دُّ ن��ي��ا ب���وره���ا َء ف���اركٍ

 -1م���ت���ع���� ِّ���ص ٌ���ب ب����ال���� َّت����ا ِج ع����� َّد ُت�����ه � -إذا

�إذا ه���ي �أغ�����ض��تْ �أع��ق��ب��تْ ن���ظ��� ًرا ����ش��� ْز َرا

���������ارب  -الإق�������������دا ُم وال���ت�������ش���م���ي��� ُر
م�����ا ح َ
 -2ك��ال�� َّل��ي��ثِ ي���ب���دُو ح��ي��ن ي���ب���دُو خ��ل�� َف�� ُه

ع��ل��ى �أ ّن���ه���ا ق���د ُت��ت��ب�� ُع ال�� ُع�����س�� َر ال�� ُي ْ�����س�� َرا

و�أم���������ا َم���������ه ال���� َّت����ع����ظ����ي���� ُم وال����� َّت�����وقِ�����ي����� ُر
()8

 -6و�آخ�������� ُر �إح���������س����انِ ال��� َّل���ي���ال���ي �إ�����س����اء ٌة

مقـــاالت

� -7أب���ي���تُ ���س��م��ي�� ًرا ل��ل�� ُم��ن��ى ُم���ث���ر ًي���ا بها
و�أغ������دو ���س��ل��ي�� ًب��ا م���ن مَ��واهِ ��ب��ه��ا �ِ��ص�� ْف�� َرا
ال ُّد ّر الفريد  ،218/1وقبل البيت الخام�س بيت
تتوجه لي قراءته ،والبيتان  7 ،6له فيه ،188/5
لم َّ
والبيت ال�ساد�س بال ن�سب ٍة في الفرج بعد ال�شدة
ال�سابع بال ن�سب ٍة في الغرر والعرر
 ،57/5والبيت َّ
 ،304وروايته فيه هي« :يبيت �سمي ًرا ...وي�ضحى
ال�ساد�س بال ن�سب ٍة في محا�ضرات
�سلي ًبا» ،والبيت َّ
الأدباء  79/4برواية« :الع�سر بالي�سر» ،وفي الغرر
الديوان هو:
والعرر بيت لم يرد في ِّ
وذي ط�����م�����ع ي������غ������دو ب����ق����ي����ة ع����م����ره
وي��م�����س��ي ول�����م ت��ج��م��ع ي������داه ل����ه وف����را
وت�ضاف الأبيات �إلى رقم (� ،)126ص  320من
الديوان ،وقال «ابن �أيدمر : »218/1الورهاء:
ذيل ِّ
غ�ضى :كثر فيها
القليلة العقل» .و «غ�ضيت الأر�ض ً

وقال:

[من الب�سيط]

ال �أ�����س����ت����ري���� ُح �إل�������ى َت����م����وي���� ِه َم�����ع�����ذِ ر ٍة
������اب ف����ي����ه ل�����ي َق����ل ُ����ق
�إ َّال �أ َت�������ان�������ي ع������ َت ٌ
ال ُّد ّر الفريد  ،397/5 ،187/2وي�ضاف ّ
للمقطعة
رقم � ،150ص  328ويو�ضع البيت فيها بعد البيت
ال َّثا ِلث.
()9
وق ��ال م��ن ق�صيدة ط��وي�ل��ة ف��ي م��دح الخليفة
[من الكامل]
الم�أمون:
��س��ب ال����ع����واذلِ ل���و ق��ن��ع َ��ن ب��� َذاك���ا
 -1ح��� ُ
�أن ال�������� َّن��������وى َق����� َّذاف�����ـ�����ـ�����ـ����� ٌة لِ�����ه�����وا َك�����ا
يقول في المدح منها:
 -1م����اذا َي����رى �أه���� ُل ال َّ
�����ض�لال�� ِة ب��ع�� َدم��ا
َق���رع���تْ ل���ذي ال������ َّر�أي ال��ح��ك��ي ِ��م عَ��� َ��ص��ا َك��ا
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 -2ف��ك���أ َّن��ن��ي ب َ
���ك ق��د ع��دل��ت � ُ��ص��دو َره��ا
وه�����دي�����تَ َق���������ص���� َد ���س��ب��ي��لَ��ه��ا ال�����ش��ك��اك��ا
 -3و����ص���ف���ح���تَ م��� َّن���ا ًن���ا ع��ل��ي��ه�� ْم ق������اد ًرا
وب����� ْ
����س����ط����تَ ����س���ج���لَ���ك ف���ي���ه��� ُم و َن������دَاك������ا
� -4إن الإم������ا َم������ َة والأم������ان������ َة ب��ع�� َده��ا
ٌ
����������������ران ل���ك���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ن ل�����������م...
ق
� -5أع����ط����ا َك����ه����ا ُ
اهلل ال���ح���ل���ي��� ُم ب���م��� ِّن��� ِه
ف����ا�����ش����ك���� ْر ع����ط����ي���� َت����ه ال�����ت�����ي �أع َ
�����ط�����ا َك�����ا

الحادي لأن��ه ورد في ال� ِّ�دي��وان في مطلع المقطعة
رقم (� ،)158ص  331لذا �أ�سقطته ،كما �أ�سقطت
بيتًا من مطلع الق�صيدة ،والبيت العا�شر في ال ُّد ّر
الفريد  ،184/3والبيت الحادي ع�شر فيه ،325/2
وهما وا�ضحان في هذين المو�ضعين لذا �أثبتهما
بروايتهما فيهما ،وفي عجز البيت الرابع طم�س.
()10
وقال :173/5

ن�����ص ُ��ف َق��ل��ب��ي ق��� ْد م َ
����ات ���ش��و ًق��ا ون�����ص ٌ��ف

 -6ت����اهلل ل���و ل���م َي���ع���ه���دُوا ل���ك عَ��ه�� َده��ا
���ب � ِ���س���وا َك���ا
�أع����� َي�����ا ال����ب����ر َّي���� َة �أن ُت�������ص���ي َ
� -7أ َّن������ى ت���� َو َّج����ه ع��� ْن���ك ق�����ص�� ُد خ�لاف��ة
�أط�������ن�������ا ُب�������ه�������ا م�����������������ش��������دود ٌة ب������ ُع������را َك������ا
 -8خ���ي��� ُر ال�����ف�����رو ِع م���غ���ار� ً���س���ا وم��ن��اب�� ًت��ا
ف����������ر ٌع َن������ َم������ا ب������ك غ���������ص���� ُن����ه ون����� َم�����ا َك�����ا
����ي م��ح��م�� ٌد
 -9ب����ي����تٌ ب����ن����اه ل�����ك ال���� َّن����ب ُّ
وخ�����ل�����ق�����ت����� ُم دع�������� ًم��������ا ل���������� ُه وم������ َ�����س�����اك�����ا
 -10ث���كِ��� َل ال���ث���واك��� ُل م���ن ب��� َغ���اك ب��ك��ي��دِ ه
�����ي م�����ن �أرا َد َردا َك����������ا
وب����ك����ى ال�����ب�����واك َ
� -11إن ال����ب����ر َّي����ة م�����ا ت ُ
���������زال ب��ن��ع��م�� ٍة
ت��������ع��������ت��������دُّ ه��������ا هلل م������������ا �أب����������ق����������ا َك����������ا
 -12ف��ا���س��ل�� ْم ل�� ُم��ل��ك ف��ي ي��دي��ك نظا ُمه
ولأُ َّم������������������������� ٍة ������ش�����م�����ل����� ْت�����ه����� ُم ُن�����ع�����م�����ا َك�����ا
� -13أث���ب���تَّ �أح����ك����ا َم ال����هُ����دَى ورع��ي�� َت��ه��ا
ف����� َرعَ�����ى ل�����ك اهلل ال�������ذي ا����س���ت���رعَ���ا َك���ا
ال ُّد ّر الفريد  ،230/1و�أ�سقطت بيتًا بعد البيت
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[من الخفيف]

ق�������� ْد �أت�������������ا ُه م������ن ال�����م����� َن�����ا َي�����ا َر� ُ�������س ُ
�������ول
()11
[من َّ
الطوِيل]

وقال:

 -1و َرد َن���������ا وف�����ي �أط�����رافِ����� َن�����ا َج��اه��ل��ي�� ٌة
و َغ������ ْ�����ش����� ٌم وف����ي���� َن����ا ُج��������������ر�أ ٌة و ت���ق ُّ���ح��� ُم
 -2وك��ن��تُ ام�����ر�أً �آب����ي ال��� َّدن��� َّي��� َة � َ��ش��امِ ً��خ��ا
و�أظ����������ل���������� ُم �أح��������ي��������ا ًن��������ا وال �أت������ك������ َّل������ ُم
بالجهلِ (قالوا)
الجه َل َ
� -3إذا ما قرنتَ َ
����ح���� ُّل���� ُم
����ح����تْ �أو َت َ
خ���ل���ي���ق��� ُة حِ �����ل ٍ�����م � َ����س���� َّم َ
ال ُّد ّر الفريد  ،142/2و�صدر ال َّثا ِلث فيه هكذا:
«بالجهل ق��ادوا» ،وورد فيه قبلها بيت لم يرد في
ال� ِّ�دي��وان وورد في كتاب �صريع الغواني م�سلم بن
الوليد :حياته و�شعره �ص .590
()12
وقال:

[من مخلع الب�سيط]

�����ا������س ُي����� ْك����� ِر ُم�����وه
َ -1م������ن ُي������� ْك������� ِر ِم ال����� َّن َ
وم�����������ن ُي�������هِ������� ْن�������ه������� ْم َي��������جِ ��������د هَ��������وا َن��������ا

ن�صو�ص
�شعرية
جديدة
م�ستخرجة
من
مخطوط
ُّ
الد ّر
الفريد

 -2و َم������������ن ُي�������قِ�������ل ع�������ث�������ر ًة ُي���� َق����ل����ه����ا
وم����������ن ُي��������� ْع���������نْ ل��������م َي��������������� َزل ُم������ َع������ا َن������ا
 -3وخ������ي������ ُر ح����������الِ ال�����ف����� َت�����ى �إذا ل��م
ْ
�����������������زل ُم�������ع�������ي������� ًن�������ا و ُم�������������س������ت������ع������ا َن������ا
ي
 -4و�������ص������اح������بٍ ك�����������ا َن ح�����ي�����ن ك�����ا َن�����ا
ف��������� َ��������ص�������� َّد ع����������ن ُو ِّدن�����������������������ا َ
وخ����������ا َن����������ا
�����������س����َ � :ص����ا ِرم����ي����ه
 -5ف����ق����ل����تُ ل�����ل����� َّن����� ْف ِ
ف����ام����ت���� َن����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ع����تْ ...
 -6ل���������و زال �������س������ل������ط������ا ُن������ه ر�آن������������ا
����������ن ب��������ه��������ا َي������������را َن������������ا
ب��������غ��������ي�������� ِر ع����������ي ٍ

مقـــاالت

ال� � ُّد ّر الفريد  ،154/5وم�ك��ان ال� ِّن�ق��اط بع�ض
الكلمات المطمو�سة ،والبيت ال َّثا ِلث له فيه ،277/5
والبيتان الأ َّوالن ومعهما بيتان لم يردا هنا للعاقولي
في بهجة المجال�س  ،708/1و�أ�شار المحقِّق �إلى
تدافع البيتين ال َّلذين لم يردا هنا.
(� )9أبو العتاهية (ت211هـ):

()1
قال  ،95/4وهو من مزدوجاته كما قال الم�ؤلف:
[من الرجز]
ع�����ل�����ي َ
�����س�����ن ال������������� َّزا ِد
�����ح������ ِ
�����ك ي�������ا ه���������ذا ب ُ
هلل مِ �����������ن ال�������م������� َع�������ا ِد
الب������ـ������ـ������ـ������ـُ������ َّد وا ِ
()2
[من المن�سرح]
وقال:
�����ب ف�����إن
وال������م������ر ُء َي����ع���� َم����ى عَ���� َّم����ن ُي�����حِ ُّ
�������ض م����ا ب������ ِه َ�أب����� َ����ص���� ْر
�أَق������ َ�����ص����� َر ع����ن ب���ع ِ
ال � ُّد ّر الفريد  ،248/5وله في بهجة المجال�س

الديوان،
 ،816/1وق��ال المحقِّق� :إن��ه لم يرد في ِّ
قلت :هو بال ن�سب ٍة في ِ�سمط اللآلي .452/1
()3
[من َّ
الطوِيل]
وقال:
وم���ط���روف��� ٍة عَ���ي���ن���ا ُه ع���ن عَ���ي���بِ َن�� ْف ِ�����س�� ِه
����ب م����ن َ�أخ�����ي����� ِه لأب���� َ���ص���را
ول�����و ب������ا َن عَ����ي ٌ
ال ُّد ّر الفريد  ،299 /5وبال ن�سب ٍة في ربيع الأبرار
 167/2باختالف في ال ِّرواية.
()4
[من مجزوء الكامل]

وقال:

َ -1ب���������خِ ��������� َل الأَم�����������ي����������� ُر (ب������������إذنِ�����������هِ)
ف�����ج�����ل�����������س�����تُ ف���������ي ب������ي������ ِت������ي �أمِ ����������ي���������� َرا
 -2وت���������������رك���������������تُ �إم�����������������ر َت�����������������ه ل�����ه
ُ
واهلل م������������ح������������م������������و ٌد ك���������ث���������ي��������� َرا
ال� � ُّد ّر الفريد  ،65/3وورد الأ َّول فيه مح َّرفًا
هكذا« :ب��إذت��ه» ،وه��و بال ن�سب ٍة ودون تحريف في
ر�سائل الجاحظ .59/2
()5
[من الب�سيط]

وقال:
 -1اخ����لَ���� ْع ع��������ذا َر َك ف��ي��م��ا َت�������س��� َت��� ِل ُّ���ذ به
واج ُ�����س�� ْر ف�����إ َّن �أخ���ا ال��� َّل��� َّذاتِ م��ن َج��� َ��س�� َرا
 -2واح���ف ْ
���ظ خ��ل��ي��لَ��ك ال ت��غ��د ْر ب��ه �أب����دًا
ال ب َ
�����ارك اهلل ف���ي َم َ
�����ن خ�����ا َن �أو غ����د َرا
ال � ُّد ّر الفريد ،254/1وال َّثا ِلث له فيه ،244/1
الديوان ،وهما له
برواية« :احفظ» ،وعجز الأ َّول في ِّ
في الجلي�س والأني�س  ،178/3وانظر تعليق محقِّقه
وتخريجه في الهام�ش .والبيت الأ َّول برواية« :فاخلع»
� 110آفاق الثقافة والتراث

الظرف ُّ
وقبله بيت �آخر بال ن�سب ٍة في كتاب َّ
والظرفاء
 ،355والبيت هو:

 -2ف������������������د ِع ال�������������هَ������������� َّم ي�����������ا َف�������� َت��������ي
ُك ُّ
��������������������ل �أم����������������������� ٍر � َ�������س������� َي������� ْن������� َق�������� ِ�������ض�������ي

���������ب لإن�����������س�����ان َي�����ل����� ّذ ب���� ِه
م�����ا ط َ
���������اب ُح ٌّ

ال�صولي في �أ�شعار
ال ُّد ّر الفريد  ،375/3وقال ُّ
�أوالد الخلفاء  ،106وهذان البيتان لأبي العتاهية
من �أب�ي��ات» ،وورد �صدر البيت ال َّثا ِلث فيه هكذا:
«لي�س هذا بدائم • كل ه��ذا» ،وهما بال ن�سب ٍة في
ال َّتدوين في �أخبار قزوين  80/4برواية« :كل هم»،
وورد البيت الأ َّول في محا�ضرات الأدب��اء 174/2
ً
منقو�شا على خاتمه ،وكذلك
وقال م�ؤ ِّلفه �أنه كان
قال «ابن �أيدمر».

���ا����س ُم�����ش��ت�� َه��را
ح��ت��ى ي���ك���و َن ب���ه ف���ي ال��� َّن ِ
()6
[من َّ
الطوِيل]

وقال :81/2

�إذا م����ا م���� َ���ض���ى ي������و ٌم ب������أم����� ٍر ت��ق َّ��ط��ع��تْ
ُق��������واه ور َّث����������تْ �أح������دث������تْ ل���ي���ل��� ٌة � ْأم�������� َرا
()7
وقال:

[من مجزوء الكامل]

���������ن ع�������ا� َ�������ش ع�������اي َ
 -1م َ
�������ن م�������ا َي�������س���و
ُء مِ �����������ن الأم����������������������و ِر وم�����������ا َي�������� ُ�������س������� ّْر
����������ف ف��������و َق��������ه
 -2و َل
����������������������������رب ح����������ت ٍ
َّ
ٌ
�������������������وت ود ّْر!
������������������������ب وي�������������������اق
ذه
ٌ
 -3ف�������اق�������ن������� ْع ب�����ع�����ي������ ِ�����ش�����ك ت�����ر� َ�����ض�����ه
َ
وام����������ل ْ
�����������������واك و�أن��������������������تَ ُح������������ ّْر
����������ك ه
ال ُّد ّر الفريد  ،136/5والبيت ال َّثا ِلث فيه ،133/4
وهو في الغرر والعرر  91برواية« :اقنع» ،ومعه بيت
�آخر م�ستدرك هو:
� ّإن ال���������������������������� َّردَى ت���������ب��������� ُع ال�������ه�������وى
وم��������������ن ال������������هَ������������وى ُح�����������ل����������� ٌو و ُم�������������� ّر
()8
وقال:

[من مجزوء الخفيف]

�������َ � -1س�������ي������� ُك ُ
�������ون ال������������������� َّذ ِي ُق������ ِ�����ض�����ي
� َ�������س�������خِ َ
�������ط ا ْل��������� َع��������� ْب��������� ُد �أَ ْم َر� ِ�������ض�������ي
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()9
[من المديد]

وقال :361/2

�إ َّن��������������م��������������ا ال�����������دُّ ن�����������ي�����������ا ك������م������ن������زل������ ٍة
ُ
��������ح����ل���ا !
ح����� َّل�����ه�����ا الإن���������
��������س��������ان ف��������ار َت َ
()10
[من الب�سيط]

وقال:

�����ش ع���ن���دِ ي غ��ي��ر واح�����د ٍة
م���ا ل����� َّذ ُة ال�� َع��ي ِ
ه����ي ال���� َت���� َن���� ُّق���� ُل مِ ������ن ح�������الٍ �إِل��������ى ح����الِ
ال� � ُّد ّر الفريد  ،76/5وع�ج��زه ف��ي دي ��وان �أب��ي
العتاهية ���ص 321و��ص��دره هناك ه��و« :ل��ن ي�صلح
النف�س �إن كانت م�ص َّرفة» ،والعجز في ديوان عبد
اهلل ب��ن طاهر  ،44و�صحح محقِّقه ن�سبته لأب��ي
العتاهية.
()11
وقال :326/5

[من الوافر]

وم����������ا ُدن����������ي َ
�������������ي ٍء
����������اك �إال م�������ث������� ُل َف ْ
�أظ������������ َّل َ
������������ك ث������������ َّم �آذ َن ب������ان������ت������ َق������الِ

ن�صو�ص
�شعرية
جديدة
م�ستخرجة
من
مخطوط
ُّ
الد ّر
الفريد

()12
[من الوافر]

وقال:

ي���ب���� ّ���ش��� ُرنِ���ي ال������ه ُ
ِ���ل��ال ب�����ه����� ْد ِم عُ����� ْم�����رِي
و�أف����������������� َر ُح ُك����� َّل�����م�����ا َط������ل������ َع ال��������ه ُ
ِ����ل���ال !
ال ُّد ّر الفريد  ،475/5وله في ال َّتمثيل والمحا�ضرة
ِ 231ه ٍ
الل
الديوان �ص  326بيت قريب
َق�ص َك �أَ ،وفي ِّ
َون ُ
منه ،هو:

رت �إِلى ن َن َظ َ
ُت َ�س ُّر �إِذا َن َظ َ
رت ِ�إلى الهِاللِ !
()13
وقال:

[من الكامل]

مقـــاالت

ال�صديقِ ل��ق��ا ُ�ؤه
َ -1م��نْ ع َّ��ف خ َّ��ف على َّ
�����ج وج������هُ������ ُه م����م���� ُل ُ
����ول
و� ُأخ�����������و ال�����ح�����وائ ِ
 -2و� ُأخ������وك م��ن و َّف����رت م��ا ف��ي كي�سِ ِه
ف��������������إذا عَ������ ِب������ث������تَ ب�������ه ف���������أن��������تَ ث����قِ����ي���� ُل
 -3ي���ل��� َق���اك ب��ال��ت��رح��ي��بِ م���ا ل���م ت����ر َزه
ف�������������إذا رز� َأت � ًأخ������������ا ف��������أن�������تَ ذل����ي���� ُل
����ون م��ن ���س���ؤا ِل��ك ب��اخِ ً
��وت �أه ُ
 -4وال��م ُ
�لا
َف�������� َت�������� َو ِّق ال َي����� ْم�����ن�����نْ ع����ل����ي َ
����ك ب���خ���ي��� ُل
 -5هِ ����ب���� ُة ال���ب���خ���ي���لِ ���ش��ب��ي��ه�� ٌة ب��ط��ب��اعِ ��ه
ف����ه����و ال����ق����ل����ي���� ُل وم��������ا ُي�����ن�����ي����� ُل ق���ل���ي��� ُل
��س��م ال��م��ط��ام�� ِع ك ِّلها
 -6وال���عِ��� ُّز ف���ي ح��� ِ
و�إن ا����س���ت���ط���ع���تَ ف����م����تْ و�أن���������تَ ُت���ن���ي��� ُل
ال ُّد ّر الفريد  198/5دون البيت ال َّثا ِلث ،والأبيات
 3 - 1فيه  ،137/5والبيتان  2 ،1بال ن�سب ٍة في
ال�صداقة وال�صديق (173ط .الكيالني) ،والبيت

الأ َّول بال ن�سب ٍة في المنتحل  ،74والتذكرة الحمدونية
 ،156/8مع اختالف في رواي��ة بع�ض الأبيات في
بع�ض الم�صادر ،وفي التذكرة الحمدون ّية تخريج
على عيون الأخبار ،وبهجة المجال�س والم�ستطرف.
قلت :وفي الم�ستطرف  303/2بيتان م�ستدركان
�آخران مع هذين البيتين ،هما:
����اج���� ًة
 -1ال ت�������س����أل���نَّ �إل������ى � َ���ص���دي���قٍ َح َ
�����ان ي���ح ُ
ف���ي���ح���و َل ع��� ْن���ك ك���م���ا ال����� َّزم ُ
���ول
 -2وا����س���ت���غ ِ���ن ب���ال���� َّ���ش���يء ال��ق��ل��ي��لِ ف����إ َّن���ه
م����ا �����ص����ا َن ع����ر� َ����ض����ك ال ُي�����ق ُ
�����ال ق��ل��ي�� ُل
ورواية البيت ال َّثا ِلث فيه هي « :ما في كفه • ف�إذا
علقت به ».
()14
[من الرجز]

وقال:

َ
أ����س�ل�اف الأ َم����� ْم
� -1أعِ ����� ْد ع��ل��ى ن��ف�����سِ ��ك �
وق ْ
�����ف ع��ل��ى م���ا ف���ي ال���ق���ب���و ِر م���ن ِرم���� ْم
 -2ون�����ا ِده����� ْم �أي������ن ال����� َق�����وِيُّ م��� ْن���ك���م ال���ـ
ـ��ق��اهِ �� ُر �أ ْم �أي َ
����ن ال���َّ��ض��ع��ي ُ��ف ال��م��ه�� َت���َ��ض�� ْم؟
 -3ت��ف��ا���ض��ل��تْ ف����و َق ال���ث���رى �أق���دَا ُم���ه���م
وق�������د ت�����������س�����اوتْ ت���ح��� َت���ه���ا ك ُّ
�������ل ق���������� َد ْم !
 -4ق���ب��� ُر ال���� َك����ري ِ����م وال���� َب����خِ ����ي����لِ واحِ ������ ٌد
م����ا َن����ف���� َع ال���ب ْ
���خ��� ُل وال � َ����ض���� َّر ال����� َك����� َر ْم !
 -5واع�������ج������� ًب�������ا ل�������م������� َّت�������قٍ �أ َم����������ا َم����������ه
َ������ج������ ْم !
ه�����ج�����و ُم م�����ا ال ُي���� َّت���� َق����ي �إذا ه َ
���خ َّ
� -6إذا َت َ
���ط���ا ُه ع��ل��ى عَ���� ْ���ص��� ِر ال��� ِّ��ص�� َب��ا
�أو ال���� َّ���ش���ب���ابِ ل���م َي��� ُف��� ْت��� ُه ف���ي ال�����هَ����� َر ْم !
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� -7إن ال����� ُّن�����ج�����و َم ال�������� َّزاه��������راتِ �أ َب���������دًا
����ب م����ن ُم���� ْب���� َت����� ِ����س ٍ����م �إذا اب��� َت���� َ���س��� ْم
ت����ع َ
����ج ُ
ال ُّد ّر الفريد ،296/4والبيت ال َّثا ِلث فيه 155/3
ب��رواي��ة« :ت���س��اوى» ،وه��ي ب�لا ن�سب ٍة ف��ي المده�ش
 285باختالف ال ِّرواية في بع�ض الألفاظ ،وبزيادة
البيتين التاليين قبل البيت الأخير:
� -1أم�����ا َك��� َف���ى الإن�������س���ا َن م ُ
�����وت ب��ع�� ِ���ض�� ِه
وه���و ال��م�����ش��ي ُ��ب الم�ستطي ُر ف��ي ال�� ِّل�� َم�� ْم
� -2أي خ����ل����ي����ل����ي َ
����ن �أق���������ا َم���������ا �أ َب�������������دًا
م���ا اف���ت���ر َق���ا و�أيُّ ح��� ْب���لٍ م���ا ان���� َ���ص��� َر ْم؟
()15
[من الكامل]

وقال :344/2

وج���هُ��� ُه
� -1إن ال��� ُم��� ِري َ
���ب و�إن َت���� َ���س��� َّت��� َر ْ
ب����ث����ي����ا ِب���� ِه ف�����ك������أ َّن�����ه عُ���ر َي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ ُ
���ان
 -2وال����م����ن����ك ُ
����رات وج����وهُ ���� ُه����نَّ ق��ب��ي��ح�� ٌة
��������ات وج������وهُ ������ه������ن َح������ َ�����س ُ
وال��������ع��������ارف ُ
�����ان
()16
[من الخفيف]

وقال :333/4

������ي َم�������ن ل��ي��ـ
ق���� َّل���� َم����ا ي���ن���ت���هِ���ي ع�����ن ال������ َغ ِّ
ٌ
�����������������ظ َي������ن������هَ������ا ُه
ـ�����������س ل��������ه مِ ��������ن�������� ُه واعِ
()17
[من مجزوء الكامل]
وقال:
������ق ُخ��������� ُل ُ
م��������ا ل��������م ي������� ِ������ض ْ
���������ق ال������ َف������ َت������ى
ف����������������الأر� ُ
����������������ض وا�����������س����������ع���������� ٌة ع�����ل�����ي����� ِه
ُط���������وب���������ى ل�������� َم��������ن َج�����������������رتِ الأُ ُم�����������������و
ر ال�������� َّ�������ص�������ال�������ح�������اتِ ع�������لَ�������ى ي������� َدي������� ِه
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البيت الأ َّول ف��ي ال� � ُّد ّر ال �ف��ري��د ،79/5والبيت
ال َّثا ِلث فيه  52/4و�أن�شدهما في رو�ضة ال ُعقالء
عبد العزيز ابن �سليمان الأبر�ش  ،65ومعهما بيت
�آخر ،هو:
ل�����ل�����خ�����ي����� ِر �أه ٌ
����������������ل ال ت���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���زا
ُل وج���������وهُ ���������ه���������م ت���������دع���������و �إل���������ي��������� ِه
(� )10أبو ُد َلف العِ ْجلِي (ت  226هـ):

()1
[من َّ
الطوِيل]

قال :33/3

������ن ُ
�أال ل������ع َ
اهلل ال�����ل�����ئ�����ي����� َم وف�����ع�����لَ����� ُه
�����س ال�� ُّن�� ْك�� َرا
و�أردَى ُب�� َغ��ا َة الإ ْف ِ
����ك وال��د ََّخ ِ
خ�س :ال ّرجل الكثير اللحم « .العين
ال�شَّ ْر ُح :ال َّد ُ
(دخ�س) .193/4
()2
[من الكامل]

وقال :210/3

لأُ َو ِّط����������ئ����������نَّ ال����خ����ي���� َل عُ������ ْق������ َر ِدي������������ا ِر ِه
������خ ُ
ي ْ
������ط������و َن ب�������ال������� َّراي�������اتِ والأَع�������ل�������ا ِم
• ورد البيتين ف��ي ال� � ُّد ّر الفريد من�سوبين
لأبي ُدلف فقط ،وهما في فهر�س الأعالم في ال ُّد ّر
الفريد  579لأبي ُدلف العجلي ،ولما لم �أقف عليهما
من�سوبين لأبي دلف �آخر ،ولأنَّهما ي�شبهان �شعره تم
�إثباتهما هنا �إلى �أن يثبت عك�س ذلك.
ُ
ال��خ َ
��ي
��ز ِ
���ب���ل ب��ن ع��ل��ي
( )11دِ ْع ِ
اع ّ
(ت246هـ):
()1

قال في كثرة الجي�ش [ :280/4من َّ
الطوِيل]

ن�صو�ص
�شعرية
جديدة
م�ستخرجة
من
مخطوط
ُّ
الد ّر
الفريد

الح َ�صا
وك��ال��ل��ي��لِ �أو َك��ال��� َّ��س��ي��لِ �أو عَ���� َد ِد َ
�����س�����ان َو َخ������ي ٌ
ر َِج ٌ
�����������ال َوفِ�����ر� ٌ
������ل ُت���� َ���ص��� ِّب��� ُح
()2
[من َّ
الطوِيل]

وقال :130/3

َت���� َرى َخ������� َر َزاتِ ال��� َق��� ْولِ ُي�� ْن َ��ظ�� ْم َ��ن عِ �� ْن��دَه
َ���ج��� ِر هَ���اج��� َرا
و ُي��� ْ��ص��ب�� ُح ل��ل�� َف ْ��ح��� َ��ش��ا ِء وال���ه ْ
()3
[من الكامل]

وقال :366/5

ه َ
َ����ط����لَ����تْ � َ���س���م���ا ُء لِ���� َ���س���انِ��� ِه َف��� َت��� َب َّ���ج���� َ���س���تْ
�������م را� ِ���������س
ب������ َم������ َق������ا َل������ ٍة َف�������������ص������لٍ وح�������ل ٍ
()4

مقـــاالت

[من الكامل]
وقال :310/2
�إن عَ����ا َت����ب����وا ق����و ًم����ا ي���ك���ن ����س���ف���را ُ�ؤه���م
ب���ي���� ً���ض���ا ي����ك����ون ع���ت���ا ُب���ه���ا ب���ه���ا ت���ق��� ِري��� َع���ا
()5
[من الكامل]
وقال :323/1
و�إذا اغ����ت����دَى عَ��� َك��� َف���تْ ع��ل��ي��ه َ���س��ح��اب�� ٌة
ل����ل َّ
�����ب ع������ن������دَه �أرزا َق�������ه�������ا
����ط����ي���� ِر ت�����ط����� ُل ُ

الم َه َّلبي (ت352هـ):
( )12الوزير ُ

()1
[من َّ
الطوِيل]
قال:
���َ � -1س����أُ ْق���� ِ���ص��� ُر ِدي�������� َوا َن ال��� َّ��ش�� ِب��ي��ب��ة �آن��� ًف���ا
ع��ل��ى ط���لَ���بِ ال��� َع���ل���ي���ا ِء �أو ط���ل���بِ الأج����� ِر
����ب � َ���س���ك���ر ٌة م����ن ح��ب��ي�� ِب�� ِه
 -2ل���ك���ل مُ����حِ ِّ
ولِ����ي م��ن َ��ك ُ���س�� ْك�� ٌر ال َي������ َز ُال ع��ل��ى � ُ��س�� ْك�� ِر

ا�ضح
 -3فدي ُت َك ،عُ��� ْذرِي في ال َم َح َّب ِة َو ٌ
َ��ج�� ِر ال ُمحِ َ
بين م��ن عُ��� ْذ ِر
وم��ا َل َ��ك ف��ي ه ْ
�������ب � َ���س���م���ا َع ال����� َّل�����و ِم ف���ي َ
���ك َلأ َّن������ه
� -4أح ُّ
وع��ي�����شِ َ��ك ال ُي��� ْ��س�� ِل��ي م��ح�� َّب��ك ب��ل ُي�� ْغ��رِي
�����س م���ن ال ُ���خ���� ْ���س���رانِ �أ َّن َل��ي��ال�� ًي��ا
� -5أل��ي َ
���ب مِ ����ن ع��� ْم���رِي
ت���م��� ُّر ب�ل�ا ن��ف��ع و ُت ْ���ح���� َ���س ُ
ال� � ُّد ّر الفريد الأب �ي��ات  5 - 2ل��ه ف��ي ،254/2
والبيتان  5 ،1فيه  ،342 ،344/3باختالف في
رواية بع�ض الألفاظ في بع�ض هذه الموا�ضع ،و�ص َّرح
«ابن �أيدمر»  342/3ب�أخذها مع ال َّتغيير في بع�ض
�ألفاظها �ضمن ق�صيدته المذكورة في ال�صفحة
ذاتها ،والبيت الأخير لبع�ض ال�شعراء منهم :الوزير
المغربي ف��ي دي��وان��ه  132و�أب��و الح�سن ال ّتهامي
في ديوانه  ،365والقا�ضي عبد الوهاب المالكي
البغدادي في ديوانه .74
()2
[من الخفيف]

وقال:
� -1ضا َفني ال�� َه ُّ��م ليل َة ال َّ��ظ��ع ِ��ن يحدى

وا���س��ت��ط��ا َر ال�� ُغ��م ُ
َ��ات غ�� ْم ُ
��و���ض ه��ي��ه َ
�����ض!
��� -2ض��ح َ��ك ال�� ِب��ي ُ
�����ض �أن ت��ح�� َّن��تْ َق�� َن��ات��ي
ول������ق������د � ْأغ����������ت����������دِ ي وعُ����������������ودي غ ُّ
���������ض
��َ � -3ض��و ُء �ُ��ص��ب ِ��ح (ال��ق��ت��ي��ر) ال َح ب�� َر�أ���سِ ��ي
ف���ب���ق���ل���ب���ي ل������ط������ائِ������فِ ال������ه������ ِّم ن���� ْب ُ
���������ض
��� -4ض��ا َع ف��ي ُغ���� َّر ِة ال��� َّ��ش��ب��ي��ب�� ِة ب��ع ُ
�����ض ال��ـ
ـ��ع��م�� ِر ُب ْ��ط ً
�لا و� َ���ض���ا َع ف��ي ال��� َّ��ش��ي��بِ ب ْع ُ
�ض
����َ � -4ض���� َر َب ال َّ
�����ش��ي ُ��ب م���ف���ر َق َّ���ي ب�سيفيـ
ـ�����ه ف���� َم����ا ب�����ي �إل��������ى ه������وى ل�����ي ن��� ْه ُ
�������ض
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��� -5ض�� َّع��ف ال��ب��ط ُ
�����ش مِ ���ن ي���دٍ ك���ان فيها
��������ي َب������ ْ�����س ٌ
�����ط �إذا �أ� َ��������ش��������ا ُء و َق����� ْب ُ
�����������ض
ل َ
���َ -6ض�� َّل��ة َم����ا ط��ل��ب��تُ َو� ْ����ص���� َل ال��� َغ���وا ِن���ي
����ي َر ْف ُ
�����������ض
ح��������ا َز م���� ِّن����ي ال�������� َغ��������دَا َة ل����ل���� َغ ِّ
��� -7ض��ا َف��ر ْت��ن��ي ع��ل��ى ال ُّ�����س�� ُم�� ِّو ب��ن�� ْف�����سِ ��ي
������ح������ َف������لٍ م������ا ُي���ف ُّ
عَ������زم������ ٌة ُ
�������ض
ذات َج ْ
�����ش ال��ف�� َت��ى ث�����را ٌء �إذا َك��ا
���َ -7ض��ن ُ��ك ع��ي ِ
ن ب�������ه ف������ي������ ِه ل������ل������� َّ������ض������ َراع������ ِة َم ُّ
�����������ض
�����ح����� ِّر ِرف�����ع����� ٌة ف����ي َزم�������انٍ
����َ � -9ض���� َع���� ُة ال ُ
ط��������ر ُف��������ه ف�������ي������� ِه ل�����ل����� َع�����ب�����ي�����دِ ي����غ ُّ
���������ض
����َ � -10ض���� َر َع ال َّ
���ب ال��� َغ��� ِن ُّ���ى ِل���هَ��� َن���اتٍ
���ط���ال ُ
����ص���ي َ���ن م��� ِّن���ي ع���� ْن���� ُه����نَّ َوج������� ٌه وعِ ���� ْر ُ
�����ض
���َ -11ض��ي�� َغ�� ٌم ف���ي ال���� َو َغ����ى َوح���� َّي���� ُة وا ٍد
��������ي ن����ه ٌ
���������ش �إذا �أ� َ����������س���������� ْو َن وع ُّ
َ�����������ض
ل َ
���َ � -12ض���ي��� ُم مِ ��ث��ل��ي ي���ع��� ُّز ه����ذا ج�� َن��اح��ي
�����ن ف����ي����ه َخ���� ْف ُ
���������ض
���������س �إ َّال ل�����م������ؤم ٍ
ل����ي َ
���� -13ض��� َّج م��� ِّن���ي جِ ُّ
�����ن ال����ب��ل�ا ِد ف��ل�ل�أَب��ـ

فيه  ،37/4والأب �ي��ات :ال َّتا�سع ،والخام�س ع�شر،
وال�ساد�س ع�شر فيه  ،41/4والبيت العا�شر فيه
َّ
 ،40/4وورد البيت ال َّثا ِلث فيه هكذا�« :ضوء �صبح
القنير» ،وهو ت�صحيف.
ال ���َّ�ش � ْر ُح :القتير� :أي ال�شّ يب .ت��اج العرو�س
و«الج ْحفَلٍ  :الجي�ش الكثير وال
(يفن) ،299/36
َ
يكون ذل��ك حتى يكون فيه خَ � ْي��ل» .ل�سان العرب
و«ال�ضيغم :الأ��س��د الوا�سع
(جحفل) ،552/1
َّ
ال���ّ�ش��دق» .المعجم الو�سيط (�ضغم) ���ص ،541
أوطاب».
ِطاب و� ٌ
وج ْم ُعهُ :و ٌ
و«ال َو ْط َب� :سقا ُء ال َّل َبن َ
العين (وطب) .460/7
( )13ال َوزير المغربي (ت  418هـ):

()1
كتب �إلى «�أبي ال َعالء الم َع ِّر ّي»[ :من الخفيف]
� -1أت��� َع َ
���اط���ي ن������ ْز َح ال���� َّرك َّ
����ي وق����� ْد ق�����ص��ـ ْ
ـ����� َ����ص���� َر عَ�������ن � ْأن َي������� َن�������ا َل م��������ا ًء ر� َ�����ش�����ا ُء
 -2و َل���� َع����ه����دي ب���ف���ك��� َرت���ي وهْ ������ي َت��� ْن َ���ج���ا
ُب ل����ه����ا ع�������نْ � َ����ص���� َب����احِ ����ه����ا ال َّ
����ظ����ل���� َم����ا ُء

ـ�������ص���ا ِر م����ن هَ���ي���ب��� ِت���ي ُخ����� ُ����ض����و ٌع و َغ ُّ
�������ض
��ِ� -14ض�� ْغ�� ُن��ه��م ك��ام ٌ��ن و�إن َظ��ه�� َر ال��ح�� ّب��ـ

 -3غ���ي��� َر �أ ِّن�������ي و�إن َت����� َع�����ا َو َر ِن�����ي ال��ه��م��ـ ْ
ـ������ ُم َو� َ�������ش�������ا َء ال�������� َّز َم ُ
��������ان َم������ا ال �أ� َ������ش������ا ُء

��������ب ف����� ِ����س����ي����ان ُح����� ُّب�����ه�����م وال����� ُب����� ْغ ُ
�����������ض
ـ ُ
بال�ص َغا ِر ه ْ��ل َتخر ُج ال ّزبـ
�َ -15ضرعُوا َّ

 -4و َر َم�������انِ�������ي ُم�������س��� َت��� ْي���قِ��� ًن���ا �أ َّن ق��ل�� ًب��ا

ـ������د ُة ح���ت���ى ي����ط����و َل ب����ال���� َو ْط����بِ م ْ��خ ُ
�����ض
َ
� -16ض ْع ْ
ع�صاك في الهَا ِم مِ نهم
برغ ٍم
ف������خ������دو ُد ال�������عِ�������دَى ل����ن����ع���� ِل َ
����ك �أ ْر� ُ����������ض
ال ُّد ّر الفريد  ،38/4وال َّثا ِلث فيه  ،39/4وال َّرابِع
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ب�����ي َ
������ي � َ�������ص ْ
�������خ������� َر ٌة �����ص���� َم����ا ُء
�����ن َج������ ْن������ َب َّ
 -5ال �أًب����الِ����ي م���ا ال��ل��ي�� ُل ط����ا َل �أ ِم ال�� َي��و
����ن عِ ������ ِن������دِ ي � َ�����س����� َوا ُء
ُم ك��ل��ا ال���� ُّر ْت���� َب���� َت����ي ِ
 -6ال����م���� َغ����ادِي ه���و ال����� ُم�����راو ُح م���ن هَ�� ْم��ـ
ـ���مِ ���ي َف�����هَ����� َذا ال���� َّ���ص���ب���ا ُح ذاك ال���م���� َ���س���ا ُء

ن�صو�ص
�شعرية
جديدة
م�ستخرجة
من
مخطوط
ُّ
الد ّر
الفريد

ء ف�����������س�����ي�����ان ظ������ل������م������ ٌة �أو �������ض������ َي������ا ُء

 -1ب��������������أَيِّ ف��������������ؤا ٍد �أح�������� ُّ�������س ال����هُ����م����وم
������ن �أَل ُّ
������������ذ ال�������� ُّر َق��������ادَا؟
وف�������ي �أيِّ َج������ ْف ٍ
 -2و َم�������ا َت���������� َر َك ال������د َّْم������ ُع ل����ي ُم���� ْق����لَ���� ًة

ـ���������� َل اب ُ
�������������ن هَ������������� ٍّم ب������ل������ َّي������ ٌة عَ������� ْم������� َي�������ا ُء

وال خ���� َّل َ
����ف ال���ب���ي ُ���ن ع����ن����دِ ي ُف��������������ؤَادَا !

ال�سو
 -8و�إذا ال�� َع��ي ُ��ن ل��م ت��ع��اي��نْ ���س��وى ُّ
َ����م ال اب���� ُن����ه �أن������ا �إذ ق��ي��ـ
����ي ال����ه ُّ
 -8واب����ن َ
ال ِّرواية ( )1ورد البيت الأ َّول في ال� ُّد ّر الفريد
 204/5برواية« :نزح البكاء»
( )5وورد البيت الخام�س فيه  204/5برواية:
«ال �أبالي باليوم طال �أم الليل».
ال�ساد�س فيه  241/2برواية:
( )6وورد البيت َّ
«من هم فهذا».

مقـــاالت

التَّخرِ يج :ال ُّد ّر الفريد  ،204 /5 ،225/1والبيت
ال�ساد�س فيه ،241/2
الخام�س فيه  ،395 /5والبيت َّ
وعجز البيت الأخير ت�ضمين من ديوان الحارث بن
ِح ِّلزَ ة �ص .67
ال�شَّ ْر ُح« :ال ّرك ّي ُة :بئ ٌر ت ُْح َف ُر ،ف�إذا قلت :ال َّر ِك ّي
فقد َج َم ْعت» .العين .402/5
()2
[من ال�سريع]

وقال :143/3

َ -1ت ْ
���ط��� ُر ُق �أه���� َل ال�� َف���ْ��ض��لِ دو َن ال���� َو َرى
������ب ال�������دُّ ن�������ي�������ا و�آ َف��������ا ُت��������هَ��������ا
َم������� َ������ص������ائ ُ
 -2ك���ال َّ
�������س م����ن ب��ي�� ِن��ه��ا
���ط���ي��� ِر ال ُت ْ���ح��� َب ُ
�إال ال�����ت�����ي ُت ْ
��������ط��������ر ُِب �أَ� ْ�������ص�������وا ُت�������هَ�������ا !
()3

()4
المعري » ال ُّد ّر
وقال في ر�سالة �إلى « �أبي العالء
ّ
الفريد  ،259/5والبيت ال َّثا ِلث فيه :248/4
[من َّ
الطوِيل]
 -1و�إ ِّن���ي ل َ��ج��ا ِن��ي البع َد وال��ب��ع�� ُد َقاتِلي
و���ش��اح�� ُذ َح�� ِّد ال�� َب��ي ِ��ن وال�� َب��ي ُ��ن ِل��ي ُم��� ْردِي
 -2ف��وا �أ�س ًفا َم��ن ذا �أ ُل���وم على ال َّنوى؟
وم��ن َق ْبلِي ك��ا َن ال��ف ُ
ِ��راق وم��ن عِ �� ْن��دِ ي !
 -3وك���� ْم ق��� ْد �أ َق��� ْل���تُ ال���دَّهْ ��� َر م��ن َخ َ��ط���أٍ
ُثنى فه َّ
ال �أق��ا َل الدَّه ُر من َخط�أ َف�� ْردِ؟
َ -4ف�� َن�� َّف�����س م��ن َك���� ْربٍ و َب����� َّر َد مِ ���ن ظمى
وج��� َّم���ع مِ ����ن � َ���ش���تٍّ و َق�������� َّر َب مِ �����نْ ُب��� ْع���دِ ؟
()5
[من الكامل]
وقال :71/5
 -1م�����ا ك��������ا َن ُي������ ْع ُ
������رف ع���ن���د غ���ي��� ِر ُك���م
ق�����ب����� َل ال�������� ُّ�������س��������ؤالِ ُي�������� َق�������� َّد ُم ال������� ِّر ْف�������دُ!
� -2أَ� َ�����س�����مِ ����� ْع����� ُت����� ُم ب����ال���� َغ����ي����ثِ ج�������ا َء ول���م
ُي����������������������ؤْ َذن ِب������������ ِه َب���������������� ْر ٌق وال َر ْع��������������دُ؟
()6
وقال :11/2

[من المتقارب]

ِ�����ي ال�����م�����ر ُء ف����ي ج���� ْ���س���مِ ��� ِه
وقال في ر�سالة �إلى « �أبي ال َعالء الم َع ِّري » و�أخيه � -1إذا عُ�����وف َ
وم��������� َّل��������� َك��������� ُه ُ
[من المتقارب]
:63/3
اهلل ق������ل������ ًب������ا ق������ ُن������وعَ������ا
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 -2و�أل����� َق�����ى ال����م َ
����ط����امِ ���� َع عَ�����ن َن��� ْف���� ِ���س��� ِه
َ
�����ي و َل��������و َم َ
���������ات ُج����وعَ����ا
َف
�����������ذاك ال����� َغ����� ِن ُّ

 -1ر�أي��������تُ ال ُ���ح���� ْ���س َ���ن ف����ي �أدبٍ وع��� ْق���لٍ
����ج���� ْه����لِ ال����� َّد َم�����ا َم����� ُة وال������هَ������ َو ُان
وفِ������ي ال َ

()7

 -2وم�����ا ُح���� ُ
���س���ن ال�����رج�����الِ ل���ه���م ب���زي ٍ���ن
����س����ن ال����ب���� َي ُ
����ح����� َ
����ان
�إذا ل�����م ُي����� ْ����س����عِ����دِ ال ُ

[من الب�سيط]

وقال:

 -1ي��ه�� ُّزن��ي �إن َر َن�����تْ َن�� ْف�����سِ ��ي َم�لا َم��هُ�� ُم
ح��� َّت���ى َت����� َرا ِن�����ي َرحِ ���ي��� ًب���ا ب���������الأَ َذى َب���اعِ ���ي
َ -2ف���� َ���س َ
���وف �أن��ه ُ
�����ض �إ َّم�����ا َن�����ا َل ُذو �أ َربٍ
مِ ������ ِّن������ي ُم������� َن�������ا ُه و�إ َّم������������ا َق���������ام ب������ي َن�������ا ِع
ال ُّد ّر الفريد  ،297/5والبيت ال َّثا ِلث فيه ،192/4
ويو�ضعان بعد البيت ال َّثا ِلث في المقطعة رقم ،67
وهي برمتها له في ال ُّد ّر الفريد .297/5
()8
وكتب �إل��ى « �أب��ي ال� َع�لاء المعري » و�أخ�ي��ه في
[من َّ
الطوِيل]
ر�سالته �إليهما :76/3
 -1ب��ق��ي�� ُة � َ���ش��� ْل��� ٍو َك���� َّ���س��� َر ال��� َب���ي ُ���ن ع��ظ�� َم�� ُه
وم��������زق ج�����ل�����دًا ك������ان ي�������س���ت���ر م�����ا ب���قِ���ي
� -2أق������ا َم ف�ل�ا ت��ل َ
��ك ال َ
���خ���وافِ���ي تطي ُعه
��و���ض��ا وال ِت���� ْل ُ
ُن��ه ً
����ك ال������ َق������ َوا ِد ُم َت��� ْر َت���قِ���ي
ال�شَّ ْر ُح « :ال�شَّ لو :الج�سد والجل ُد من ِّ
كل ٍ
�شيء
وال�شَّ لو :الع�ضو » .العين (�شلو)  .284/6وقال «�أبو
حاتم :ت�س َّمى ال ِّري�شات الع�شر ال َّلواتي في مقدم
الجناح القداميات ،واحدتها ق��دام��ى ،وال�ق��وادم
واحدتها قادمة ،وما بعدها من ال ّري�ش الخوافي
المخ�ص�ص .130/8
واحدتها خافية».
َّ
()9
قال:

[ من الوافر]
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 -3ك���� َف����ى ب����ال����م����ر ِء ع���ي��� ًب���ا �أن َت������راه
�������������س ل�������ه ل������ َ�����س ُ
�����ان
ل�������ه جِ �������� ْ�������س������� ٌم ول������ي َ
�����س
 -4ك��م��ث��لِ ال�� َّن��ق ِ
�����س ل���ه َح�����سِ ��ي ٌ
�����ش ل��ي َ
�إذا � َ����������ص���������� َّورت����������ه ول�������������ه عِ ���������� َي ُ
����������ان
التَّخرِ يج :ال� ُّد ّر الفريد  ،298/3والبيتان 3 ،2
بال ن�سب ٍة في عيون الأخبار  ،169/2والغرر والعرر
 167برواية« :له وجه» فيهما ،والبيت ال َّثا ِلث لرجل
من قري�ش في معجم الأدب��اء  21برواية« :الح�سن
الل�سان» ،ومعه البيت ال َّتالي:
وك�������م م������ن م�����اج�����د �أ�����ض����ح����ى ع���دي��� ًم���ا
��������ن ،ول�����ي�����������س ل��������ه ب�����ي ُ
ل��������ه ُح��������� ْ��������س ٌ
�����ان
وفي هام�ش معجم الأدباء تخريج للبيتين على
بع�ض الم�صادر الأخرى.
فلع َّل ال��وزي��ر المغربي �أخذهما وبنى عليهما
َّ
مقطعته تلك� ،أو لع َّله تم َّثل بالمقطعة من �شعر
غيره ،وقد �أثبتها هنا لحين ات�ضاح �أمرها.
أ�سقطت
وفي ال ِّنهاية الب َّد من الإ�شارة �إلى �أنَّني �
ُ
ا�ستدراكات على دواوي ��ن بع�ض ال�شُّ عراء ب�سبب
�صعوبة ع �ث��وري ع�ل��ى �آخ ��ر ن�شراتها م�ث��ل دي��وان
«ال��خُ �ب��ز�أرزي» ال��ذي ق��ر�أت �أن��ه ُن�شر م ��ؤخ � ًرا بعد
تحقيق «محمد ح�سن �آل يا�سين» ،وا�ستدراكات
ِ
بع�ضهم عليه ،وليلتم�س لي القارئ الكريم العذر �إن
وه ًما م ِّني ودون ق�صد  -هنا
كنت قد � ُّ
أثبت �شَ ي ًئا ْ -
ر َّبما يكون م��وج��و ًدا في الأ��ص��ول الم�ضاف �إليها،
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�أو في ما ت ََّم ا�ستدراكه عليها ،فالأمر ال يعدو من
جانبي �سوى الحر�ص على اال�ستق�صاء ،وال ب َّد من
أي�ضا �إلى �أنَّني وقفت في م�صادر التراث
الإ�شارة � ً
العربي على �أ�شعار �أخرى له�ؤالء ال�شعراء لم ترد
دت كثي ًرا منها لبع�ضهم على �أمل
في دواوينهم ،وق َّي ُ
َ
ال�صورة ال َّتا َّمة
تكون لي عود ٌة �إليها حتى
�أن َ
تكتمل ُّ
لدواوينهم ،وتظهر �شاعريتهم على حقيقتها التي
ن َّوه بها ال ُّنقَّاد القدماء ،وحتى تكون نتائج ال ُّد ّرا�سات
ٍ
الأدبية على تراثنا ِّ
حينئذ
ال�شعري �صحيحة لأنَّها
أ�سا�س متين ،ال يعتورها خدا ٌج.
تكون م� َّؤ�س�س ًة على � ٍ
وعلى اهلل ق�صد ال�سبيل.

الم�صادر
مقـــاالت

� -1أ�سا�س البالغة :للزمخ�شري (ت538ه��ـ) ،تحقيق :محمد
با�سل ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1998 ،1م.
� -2أ�شعار �أوالد الخلفاء و�أخبارهم من كتاب الأوراق :لأبي
ال�صولي (ت335هـ) ،تحقيق :ج هيورث .دن ،الهيئة
بكر ُّ
العامة لق�صور الثقافة ،القاهرة2004 ،م.
 -3الأعالم :لخير الدين الزركلي ،دار العلم للماليين ،ط،15
2002م.
ال�سالم
ّجاجي (ت337ه ��ـ) ،تحقيق :عبد َّ
 -4الأم��ال��ي :للز ّ
هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة1382 ،هـ
� -5أوهام المحققين :لمح َّمد ُح�سين الأعرجي ،دار المدى،
�سورية ،ط2004 ،1م.
 -6بهجة المجال�س و�أن�س المجال�س و�شحذ الذاهن والهاج�س:
القرطبي (ت463ه� ��ـ) ،تحقيق :محمد
الب��ن عبد البر
ّ
الخولي ،دار الكتب العلمية ،د .ت.
َّبيدي (ت 1205
 -7تاج العرو�س من جواهر القامو�س :للز ّ
هـ) ،ج ،36تحقيق :عبد الكريم العزباوي� ،سل�سلة التراث
العربي ،الكويت2001 ،م .
القزويني (ت
 -8التَّدوين في �أخبار قزوين :لعبد الكريم
ّ
623هـ) ،بعناية :عزيز اهلل العطاردي ،دار الكتب العلمية،
1987م.
 -9التذكرة الحمدون ّية :البن حمدون؛ محمد بن الح�سن (ت
 562هـ) ،تحقيق� :إح�سان عبا�س و�آخر ،دار �صادر ،ط،1

1996م.
الثعالبي (ت429هـ)،
 -10التمثيل والمحا�ضرة :لأبي من�صور
ّ
تحقيق :عبد الفتَّاح الحلو ،ال��دار العربية للكتاب ،ط،2
1983م.
 -11الجلي�س ال�صالح الكافي والأن�ي����س النا�صح ال�شافي:
َّهرواني (ت390هـ) ،تحقيق محمد
للمعافي بن زكريا الن
ّ
مر�سي الخولي ،و�آخر ،عالم الكتب ،بيروت1987 ،م.
 -12جمهرة اللُّغة :البن دريد الأزدي (ت321ه��ـ) ،تحقيق:
رم��زي منير بعلبكي ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط،1
1987م.
 -13ال ُّد ّر الفريد وبيت الق�صيد :لمح َّمد بن � َأيدمر (ت710هـ)،
مخطوط �أ�شرف على طباعته م�صو ًرا :ف�ؤاد �سزكين ،معهد
تاريخ العلوم العربية والإ�سالمية ،فرانكفورت1989 ،م.
 -14دواوي��ن ِّ
ال�شعر والم�ستدركات في ال َّدوريات والمجاميع
ِّ
ال�شعرية :لمح َّمد ج� َّب��ار المعيبد ،معهد المخطوطات
العرب َّية ،ط.1998 ،1
 -15ديوان �أع�شى َه ْمدان (ت83هـ) :جمع وتحقيق د .ح�سن
عي�سى �أبو يا�سين ،دار العلوم ،الريا�ض1983 ،م.
 -16ديوان ب�شار بن برد (ت 167هـ) ،تحقيق :محمد َّ
الطاهر بن
عا�شور ،وزارة الثقافة ،الجزائر 2007 ،م.
البرمكي (ت  324ه��ـ) :جمع وتحقيق
 -17دي��وان َج ْحظة
ّ
و�شرح :جان توما ،دار �صادر ،بيروت ،ط1996 ،1م.
 -18ديوان الحاجب الم�صحفي (ت  372هـ) ،جمع وتحقيق:
محمد محمود يون�س ،مجلة �آداب الم�ستن�صرية ع،12
1985م.
 -19ديوان �أبي الح�سن التّهامي (ت  416هـ) ،تحقيق :محمد
ال ُّربيع ،مكتبة المعارف ،الريا�ض ،ط1982 ،1م.
 -20ديوان ِد ْعبِل بن علي الخزاعي (ت246هـ)� ،صنعة :عبد
الكريم الأ�شتر ،مطبوعات مجمع اللُّغة العربية بدم�شق،
ط 1983 ،2م  ،وجمع وتحقيق :محمد يو�سف نجم ،دار
الثقافة ،بيروت1962 ،م.
 -21ديوان �أبي ُدلف ال ِعجلي (ت226هـ) :جمع وتحقيق :يون�س
�أحمد ال�سامرائي� ،ضمن كتاب �شعراء عبا�سيون (ج،)2
عالم الكتب ،بيروت ،ط 1987 ،1م.
 -22ديوان عبد اهلل بن طاهر (ت 230هـ) ،تحقيق :قحطان
عبد ال�ستار ،مجلة الخليج العربي ،ع1976 ،6م.
 -23دي��وان عبد ال��وه��اب المالكي ،القا�ضي :تحقيق :عبد
الحكيم الأني�س ،دار البحوث الإ�سالمية ،دبي2004 ،م.
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 -24ديوان �أبي ال َعتَاهية (ت 211هـ) �ضمن كتاب �أبو العتاهية
�أ�شعاره و�أخ �ب��اره ،تحقيق د� .شكري في�صل ،مكتبة دار
المالح ،دم�شق ،د .ت.
 -25ديوان عدي بن زيد العبادي (ت 36ق .هـ) :جمعه وحققه:
محمد جبار المعيبد ،وزارة الثقافة والإر� �ش��اد ،بغداد،
1965م.
 -26ديوان علي بن �أبي طالب – كرم اهلل وجهه  ( -ت 40هـ
) :جمعه و�ضبطه و�شرحه :نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية،
بيروت1983 ،م.
 -27دي��وان عمرو بن معدي ك��رب الزّبيدي ،جمع وتحقيق:
مطاع طرابي�شي ،دم�شق ،ط1985 ،2م.
ن�صار،
 -28ديوان قي�س بن ذَ ريح (ت 68هـ) تحقيق :ح�سين َّ
�ضمن كتاب :قي�س ولبنى� :شعر ودرا�سة ،مكتبة م�صر ،دار
م�صر للطباعة1979 ،م
 -29ديوان كث ِّير عزَّة (ت105هـ) :تحقيق� :إح�سان عبا�س ،دار
الثقافة ،بيروت1971 ،م.
الجبوري،
 -30ديوان المتو ِّكل الليثي (ت  85هـ) :تحقيق :يحيى ُ
مكتبة الأندل�س ،بغداد1971 ،م.
 -31ديوان مجنون ليلي (ت  68هـ) ،تحقيق :عبد ال�ستار �أحمد
فراج ،مكتبة م�صر ،القاهرة1979 ،م.
 -32ديوان المقنَّع الكندي ( ت 70هـ) :جمع وتحقيق :نوري
حمودي القي�سي � ،ضمن الجزء ال َّرابِع من كتاب �شعراء
�أمويون ،عالم الكتب ،بيروت ،ط1985 ،1م.
الجعدي (ت50هـ) :جمع وتحقيق :وا�ضح
 -33ديوان النَّابغة َ
ال�صمد ،دار �صادر ،بيروت ،ط 1998 ،1م
 -34دي��وان النَّابغة الذُّبياني (ت18ق .ه��ـ) :تحقيق :محمد
�أبي الف�ضل �إبراهيم ،دار المعارف ،م�صر ،ط1985 ،2م،
وتحقيق� :شكري في�صل ،دار الفكر ،دم�شق ،ط1990 ،2م،
وتحقيق :محمد الطاهر بن عا�شور ،ال�شركة التون�سية،
1976م ،وتحقيق :محمد مفيد قميحة ،دار المطبوعات
الحديثة ،ال�سعودية.
المغربي (ت 418هـ )� :ضمن كتاب الوزير
 -35ديوان الوزير
ّ
المغربي :درا�سة في �سيرته و�أدب��ه وما تبقى من �آث��اره :
�إح�سان عبا�س ،دار ال�شروق ،عمان ،ط1988 ،1م.
 -36ديوان الوزير المهلبي (ت352هـ)� :صنعة :جابر الخاقاني،
مجلة المورد ،مج ،2ع1974 ،2م.
 -37ربيع الأبرار ون�صو�ص الأخبار :للزمخ�شري (ت538هـ)،
تحقيق د� :سليم النعيمي ،بغداد ،د.ت.
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 -38ر�سائل الجاحظ (ت 255ه ��ـ) ،تحقيق :عبد ال�سالم
هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط1979 ،1م.
 -39رو��ض��ة العقالء ون��زه��ة الف�ضالء :لأب��ي حاتم الب�ستي
(ت354ه ��ـ) ،تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد
وغيره ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،د .ت.
 -40الزَّهرة :لأبي بكر محمد بن داود الأ�صفهاني (ت296هـ)،
تحقيق :نوري حموي القي�سي و�آخر ،دار المنار ،الأردن،
ط1985 ،2م.
��ِ � -41س�م��ط ال�ل�آل��ي ف��ي ��ش��رح �آم��ال��ي ال �ق��ال��ي :لأب ��ي عبيد
البكري(487هـ) ،تحقيق العالمة :عبد العزيز الميمني
(ت1978م) ،مطبعة لجنة الت�أليف والترجمة ،القاهرة،
1936م.
� -42شرح ديوان زهير بن �أبي �سلمى� :صنعة الأعلم ال�شنتمري،
تحقيق :فخر الدين قباوة ،من�شورات دار الآفاق الجديدة،
بيروت ،ط1980 ،3م.
� -43شرح ديوان الفرزدق� :إيليا الحاوي ،دار الكتاب اللبناني،
ط1983 ،1م.
� -44شرح ديوان �صريع الغواني (ت208ه��ـ) ،تحقيق� :سامي
الدهان ،دار المعارف ،م�صر ،ط1985 ،3م
 -45ال�صداقة وال�صديق :لأبي حيان التّوحيدي ( ت  414هـ)
تحقيق�:إبراهيم الكيالني ،دار الفكر ،دم�شق1964 ،م.
�� -46ص��ري��ع ال �غ��وان��ي ،م�سلم ب��ن ال��ول �ي��د ،ح�ي��ات��ه و��ش�ع��ره:
عبدالقادر ال ّرباعي ،عالم الكتب الحديث ،عمان ،الأردن،
ط.2006 ،1
الظرف ُّ
َّ -47
والظرفاء :لأب��ي الطيب الو�شاء ( ت325ه��ـ)،
تحقيق ودرا�سة :فهمي �سعد ،عالم الكتب ،بيروت ،ط،1
1986م.
 -48ال َعين :للخليل بن �أحمد الفراهيدي (ت 175هـ) ،تحقيق:
مهدي المخزومي ،و�إبراهيم ال�سامرائي ،دار ومكتبة
الهالل ،بيروت.
 -49عيون الأخبار :البن ُق َت ْي َبة ال ّد َينَورِي (ت 276هـ) ،مطبعة
دار الكتب الم�صرية 1925م.
 -50غُ رر الخ�صائ�ص الوا�ضحة ودرر النقائ�ص الفا�ضحة:
لبرهان الدين الكتبي ( ت 718هـ) ،دار �صعب ،بيروت.
ال�شدة:للمح�سن بن علي التنوخي ،تحقيق:
 -51الفرج بعد
ّ
عبود ال�شالجي ،دار �صادر ،بيروت 1978م
 -52ل�سان العرب :البن منظور (ت711هـ) ،تحقيق :عبد اهلل
علي الكبير ،و�آخرين ،دار المعارف ،م�صر.
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مقـــاالت

 -53مجلة عالم الكتب ،الريا�ض ،مج  ،17ع ،5الربيعان،
1996م.
 -54مجلة عالم المخطوطات والنوادر ،مج ،10ع2005 ،2م.
 -55مجلة العرب ،الريا�ض ،ج 1427 ،6 - 3هـ.
 -56مجلة كلية اللُّغة العربية ،جامعة الأزهر ،المنوفية 2005م.
 -57مجلة مجمع اللُّغة العربية بدم�شق ،مج ،55ج1980 ،1م.
 -58مجلة معهد المخطوطات العربية ،مج ،1986 ،31 ،30
1987م.
 -59مجلة المورد ،مج /18ع.1989/3
 -60محا�ضرات الأدباء ومحاورات ال�شعراء والبلغاء :للراغب
الأ�صفهاني (ت502ه���ـ) ،تحقيق :ريا�ض عبد الحميد
مراد ،دار �صادر ،بيروت ،ط2004 ،1م.
 -61ال�م�ح� ّ�ب وال�م�ح�ب��وب والم�شموم وال�م���ش��روب :لل�سري
ال َّرفاء(ت 362هـ) تحقيق:ما جد الذهبي و�آخر ،دم�شق
1986م.
المخ�ص�ص :البن �سيده الأندل�سي (ت 458هـ) ،دار الكتب
-62
ّ
العلمية ،بيروت.
 -63المده�ش :البن الجوزي (ت 597ه��ـ) �ضبطه و�صححه
وعلق عليه :مروان قباني ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 -64الم�ستدرك على �صناع الدواوين :لنوري القي�سي ،وهالل

ناجي ،عالم الكتب ،بيروت ،ط1998 ،1م.
 -65الم�ستطرف في كل فن م�ستظرف :للأب�شيهي (ت854هـ)،
تحقيق� :إبراهيم �صالح ،دار �صادر ،بيروت ،ط1999 ،1م.
 -66معجم الأدب��اء :لياقوت الحموي (ت626ه ��ـ) ،تحقيق:
�إح�سان عبا�س ،دار الغرب الإ�سالمي1993 ،م.
 -67المعجم الو�سيط :نخبة من �أع�ضاء مجمع اللُّغة العربية
بالقاهرة ،مكتبة ال�شروق الدولية ،ط2004 ،4م.
 -68المنتحـل :لأبي من�صور الثعالبي (ت429ه��ـ)� ،صححه:
�أحمد �أبو علي ،المطبعة التجارية ،الإ�سكندرية 1901 ،م.
 -69المو�سوعة ال�شعرية ( ،)cdالمجمع الثقافي� ،أبو ظبي،
2003م.
 -70ن�شر ِّ
ال�شعر وتحقيقه في العراق حتى نهاية القرن ال�سابع
الهجري :لعلي ج��واد الطاهر ،وعبا�س هاني ال�ج��راخ،
بغداد2002 ،م.
 -71النهاية في غريب الحديث والأثر :البن الأثير (ت606هـ)،
تحقيق :محمود ال�ط�ن��اح��ي ،وط��اه��ر ال� ��زاوي ،المكتبة
الإ�سالمية ،ط1963 ،1م.
 -72الوافي بالوفَيات :ل�صالح الدين ال�صفدي (ت764ه��ـ)
ج ،12تحقيق :رم�ضان عبد ال �ت��واب ،دار ن�شر فرانز
�شتاينر� ،شتوتجارت1985 ،م.
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الغربي
محمد بن محمد بن �أبي القا�سم
ِّ
سنطيني
الميلي الق�
ّ
ِّ
من �أهل القرن 9هـ15/م
الأ�ستاذة� /سهام دحماني

الجزائر

التعريف به:

التميمي ن�سباً الق�سنطيني مولداً ومن�ش�أ،
الميلي
هو محمد بن محمد بن �أبي القا�سم الغربي
ِّ
ِّ
هكذا ورد ا�سمه كامال في مقدمة كتابه الذي يحمل عنوان:االفتتاح من الملك الوهاب في �شرح
ر�سالة موالنا �أمير الم�ؤمنين عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه(((.
غير �أن هناك ا�ضطراب ًا في تحقيق ا�سم هذا
العالم ،نظر ًا لندرة من تطرق للتعريف به من
�أ�صحاب كتب ال�ت��راج��م ،و��ص��ار �شرحه لر�سالة
عمر بن الخطاب علما عليه ،فاهتدينا �إلى �شارح
الر�سالة عند عبد الكريم الفكون لكن ا�سمه ح�سب
الفكون هو �أبو العبا�س �أحمد الغربي ،وجاء عنه �أن
�أ�صله من ميلة(((.
عا�ش محمد الغربي الميلي في الن�صف الثاني
م��ن ال�ق��رن التا�سع الهجري ح�سب م��ا ج��اء في
كتابه ،و�أنه عا�صر ال�سلطان الحف�صي �أبو عمرو
عثمان (839هـ893-هـ) الذي �ألف له هذا ال�شرح
الفريد في و�ضعه ،وج��اء في ال�شرح �أن��ه عا�صر
حدوث نازلة بتون�س �سنة 849هـ/م(((.
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وبالعودة �إلى م��ؤرخ الدولة الحف�صية الزرك�شي
نجد قا�ضيين فا�ضلين من �أه��ل ق�سنطينة حمل
�أحدهما ا�سم �أبو القا�سم الق�سنطيني ،وا�سمه الكامل
�أب��و القا�سم بن �سالم الو�شتاتي الق�سنطيني ،كان
ي�شغل من�صب قا�ضي الجماعة والإمامة والفتيا بجامع
الزيتونة غير �أنه توفي �سنة 846هـ /م(((�.أما الثاني
فهو �أبو العبا�س �أحمد الق�سنطيني �سماه الزرك�شي
الفقيه المكرم ،كان قا�ضي الأنكحة بح�ضرة ال�سلطان
�أبي عمرو عثمان قدمه لهذا المن�صب �سنة 858هـ،
و�أ�سند �إليه �أي�ضا التدري�س بمدر�سة المنت�صرية التي
ب�سوق الفلقة ،وفي عام 861هـ /م قدم خطيبا بجامع
�أبي محمد والفتيا به ،مع قيامه بخطة ق�ضاء الأنكحة
بالح�ضرة تون�س ،توفي هذا القا�ضي �سنة 864هـ/

محمد بن
محمد بن
�أبي القا�سم
الغربيِّ
الميليِّ
الق�سنطينيّ
من �أهل
القرن
9هـ15/م

بتون�س و�سنه �إحدى و�أربعين �سنة((( .وهناك قا�ض
ثالث لكنه تولى من�صب ق�ضاء المحلة في ع�صر �أبي
عمرو عثمان دائما وهو الفقيه محمد الق�سنطيني
�سنة 875هـ/م(((.

مقـــاالت

بالمقارنة بين �أولئك الأع�لام وما تقدم عن
�صاحب الترجمة يمكن ا�ستبعاد القا�ضي الأول؛
نظرا لأنه توفي قبل تاريخ النازلة التي وجدناها
ف��ي ال�شرح.لي�ست ل��دي�ن��ا م�ع�ل��وم��ات ك��اف�ي��ة عن
القا�ضي الثالث� ،أما القا�ضي �أبو العبا�س �أحمد
الق�سنطيني الذي َع َّر ّف به كما قلنا الزرك�شي ف�إنه
�شخ�ص �آخر غير مترجمنا؛ لأن ا�سم هذا القا�ضي
ورد في النازلة المذكورة وقال عنه محمد الغربي
فيها« :ق�ل��ت :وق��د نزلت م�س�ألة بح�ضرة تون�س
حر�سها اهلل تعالى مما ينا�سب هذا الف�صل في
ع��ام ت�سعة و�أرب�ع�ي��ن وثمانمائة ف��ي �أي��ام موالنا
الملك ال�ع��دل الهمام نا�صر ال��دي��ن وح��زب اهلل
المتين �أمير الم�ؤمنين �أبي عمرو عثمان �أبقاه اهلل
وذري�ت��ه كهفا ل�ل�إ��س�لام...ق��ام بعد ذل��ك مطالبا
بزوجته بعد وف��اة القا�ضي الحاكم عليه يريد
نق�ض حكمه لي�سترجع زوجته �إليه عند ال�شيخ
الفقيه القا�ضي المدر�س الخطيب �أب��ي العبا�س
�أحمد الق�سنطيني �إذ هو متولي ق�ضاء الأنكحة
بعد وفاة القا�ضي الحاكم الم�شار �إليه ((( »...كما
الر�صاع (ت 895ه��ـ)،
�أن الخبر ال��ذي ورد عند ّ
والذي يفيد ب�أن القا�ضي �أبو القا�سم الق�سنطيني
كان له ابن ا�سمه �أبو العبا�س �أحمد الق�سنطيني،
وكان هو الآخر قا�ضي ًا((( .وعليه ف�إن القا�ضي �أبو
العبا�س �أحمد الذي �أ�شار �إليه الر�صاع قد يكون هو
القا�ضي الذي ورد في النازلة ،مما يزيد في دعم
فكرة �أن �أبو العبا�س هذا لي�س نف�سه �أبو العبا�س
الغربي ال��ذي عرف به الفكون وال هو محمد بن

محمد الغربي.
وعليه يبقى ال�س�ؤال مطروحا:هل �أبو العبا�س
�أحمد الغربي ال��ذي ع��رف به الفكون هو نف�سه
محمد بن محمد بن �أبي القا�سم الغربي الذي خُ َّط
ا�سمه على �شرح الر�سالة ؟
ا�ستناد ًا �إلى �أن الفكون قد عرف ب�أبي العبا�س
�أحمد الغربي من خ�لال ما �سمعه بالتواتر عن
�أه��ل المدينة ،حيث ق��ال في بداية ترجمة هذا
ال�ع��ال��م»:وم�م��ن �سمعنا ب���ه� ،((( »...أي �سماعا
بالتواتر ،ثم �إن �أفراد هذه العائلة كانوا على �صلة
بعائلة الفكون ،بل �أن الفكون نف�سه كان �صديق ًا
لأحد �أفراد عائلة الغربي �شارح الر�سالة و�صهرا
ل��ه ،وه��و الم�سمى ب��أب��ي العبا�س �أح�م��د المدعو
�أحميدة بن �أبي الح�سن الغربي( .((1ف�إننا نرجح
�أن يكون القا�ضي محمد بن محمد بن �أبي القا�سم
الغربي الميلي الق�سنطيني هو نف�سه �أبو العبا�س
الغربي الذي عرف به الفكون.
�إن ه��ذا الإ��ش�ك��ال يبقى محل ت���س��ا�ؤل ،لكنه
�سيزول بالعثور على فهر�سة هذا العالم التي �أ�شار
�إليها الفكون ،التي م��ا ت��زال ف��ي حكم المفقود
حتى الآن ،ن�س�أل اهلل �أن يي�سر العثور عليها لتكملة
تحقيق ترجمة هذا العالم الفذ.
ل��ذا ن�ق��ول �أن محمد ب��ن محمد ب��ن القا�سم
الغربي ،المدعو �أبو العبا�س �أحمد الغربي� ،أ�صله
من ميلة ،ولد ون�ش�أ في ق�سنطينة ،ن�سب عائلته في
تميم( .((1در�س على �شيوخ كثر �ضمنهم فهر�سته
المذكورة ،وفي كتابه االفتتاح ذكر �شيخا واحد
وهو �أبو علي عمر القل�شاني( ،((1هذا الأخير ع َّينه
ال�سلطان �أبي عمرو عثمان (893-839هـ) قا�ضي ًا
للجماعة بعد �أبي القا�سم الق�سنطيني الو�شتاتي
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(ت 846هـ)( ،((1وكان حيا �سنة 849هـ.
�أما تاريخ وفاة محمد الغربي فلم نتمكن من
�ضبطه ،وحتى الفكون ل��م يذكر �سنة وف��اة �أب��ي
العبا�س �أحمد الغربي.
ينت�سب �إلى هذا العالم �أبناء وا�صلوا الحفاظ
على �إرث عائلة الغربي الم�شهورة بق�سنطينة
بالق�ضاء والفتيا والخطابة وهم:
�	.1أب��و الف�ضل الغربي:ابن �أب��ي العبا�س �أحمد
ال �غ��رب��ي ،م��ن ف�ق�ه��اء ق�سنطينة ،وم��ن �أه��ل
ال�شورى� ،شغل بها من�صب قا�ضي الجماعة
إ�ل��ى جانب التدري�س ،ك��ان ذا م��ال وت�ج��ارة،
عا�صر ال�شيخ �أب��و عبد اهلل محمد العطار
(((1
(ت943هـ)( ،((1وقا�سم الفكون (ت965هـ)
عم م�ؤلف من�شور الهداية عبد الكريم الفكون،
�إال �أن��ه ك��ان �أ�سن منه.قال عنه الفكون ب�أنه
�أ�صابه في �آخ��ر عمره خبل �أف�ضى الأم��ر فيه
�إلى �سجنه ب�سببه.لم يحدد الفكون �سنة وفاة
هذا القا�ضي(.((1
�	.2أب��و الح�سن الغربي:الفقيه المفتي اب��ن �أبي
الف�ضل الغربي ،ت�صدر للإفتاء بق�سنطينة
زمن جد الفكون ،وهذا الأخير كان معا�صر ًا
لعمر الوزان الذي توفي �سنة 965هـ( ،((1وكان
مدر�س ًا بها ،ك��ان الغالب عليه فن الح�ساب
والتعديل والمنطق.جرحه الفكون بقوله...»:
و�أخ�ب��رن��ي جمع كثير ممن يقتدى بقوله �أن��ه
ال ب��اع ل��ه ف��ي ال�ع�ل��م �إال �أن ��ش�ه��رة �أ��س�لاف��ه
�أورث �ت��ه المن�صب ال �م��ذك��ور ،وين�سبون �إل��ى
ال�شيخ �أب��ي العبا�س �أحمد الخطيب.((1( »...
لم يثبت الفكون �سنة الوفاة ب�سبب بيا�ض في
المخطوط.
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�	.3أب��و العبا�س �أح�م��د المدعو �أحميدة ب��ن �أب��ي
الح�سن الغربي:هو حفيد �أبي الف�ضل القا�ضي
ال�سابق ال��ذك��ر ،لقبه الفكون ب��أب��ي العبا�س
ال�م�ي�ل��ي وال� �غ ��رب ��ي( ،((1ك��ان م��ن �أك��اب��ر �أه��ل
ق�سنطينة ،كان مقرب ًا من باياتها العثمانيين،
وف��ي خدمتهم� ،شغل من�صب مفتي البلدة،
قال عنه الفكون...»:كان ذا نجابة في �أحوال
ال��دن�ي��ا وط�ل��ب ري��ا��س�ت�ه��ا...وك��ان مقليا عند
الخا�صة ،وين�سبون �إليه �أمورا ال يليق �صدورها
بعاقل.((2(»...
�صاهر الفكون في ابنته وبقيت عنده ثالث
�سنوات ثم طلقها الفكون ،وك��ان ذل��ك  -ح�سبه محمد بن
 �سبب الوح�شة بين الرجلين ،رغ��م �أنهما في محمد بنالبداية كانا �صديقين ،في هذا قال الفكون� ...»:أبي القا�سم
ك��ان ف��ي �أول زم��ان��ه م�م��ن �أح�ب�ن��ا هلل و�أح�ب�ب�ن��اه
الغربيِّ
ف �ي��ه .((2(»...امتحن من ال��والة العثمانيين عدة
الميليِّ
مرات و�سجن و�أغرم المال ،وكان ح�سب الفكون  -الق�سنطينيّ
دائما  -متعر�ضا ل�سخط الخا�صة والعامة ب�سبب
من �أهل
الر�شا ومداخلته الأعراب والوالة ،غير �أنه توفي
القرن
على ب�ساط العافية وهو يلهج بال�شهادتين �سنة 9هـ15/م
1030هـ(.((2
هذه هي عائلة الغربي الميلي التي نالت �شهرة
كبيرة بف�ضل جدهم �صاحب الترجمة ،فا�شتهروا
بتولي خطة الق�ضاء والتدري�س والإفتاء والخطابة،
وب�أنهم ذوي جاه ومال.
�آثــاره:

ح�سب الفكون ف�إن هذا القا�ضي كان له م�ؤلفات
عديدة منها فهر�سة عامرة ب�شيوخه من العلماء
الم�شاهير ،و»...حا�شية على المقترح( ،((2و�أخرى
على الإر��ش��اد( ،((2وله م�سائل في الفوائت رتبها

�أح�سن ترتيب ،و�أخرى في التعليقات دالة على ما
هو عليه من التحقيق وح�سن الترتيب.((2(»...
بالإ�ضافة �إلى كتاب االفتتاح من الملك الوهاب
في �شرح ر�سالة عمر بن الخطاب( ،((2قال عنه
الفكون...»:ال�شيخ �أبو العبا�س �شارح ر�سالة �سيدنا
عمر بن الخطاب ،ف�شرحها ب�شرح لم ي�سبق �إلى
مثله في و�صفه� ،ضمنه جملة من الأحكام التي
قل �أن توجد في مثله ،وجملة من التاريخ وم�سائل
اعتقاديه و�صوفية وحكايات م�ستطرفة ،وكل ذلك
مبني على تبحره في العلم وقيامه بوظيفته.((2(»...
و�صف المخطوط:

مقـــاالت

هذا الكتاب ما يزال مخطوطا بالمكتبة الملكية
بالرباط تحت رقم  ،961يقع في � 426صفحة �أي
 213ورقة ،قيا�سه33 :ر�25، 29سم ،عدد الكلمات
في ال�سطر ال��واح��د 11كلمة ،م�سطرته  ،20نوع
الخط مغربي جميل ،لون الحبر بني.
دواع��ي الت�أليف:هناك ثالث اعتبارات دفعت
محمد الغربي �إلى ت�أليف هذا الكتاب هي :
 جرت عادة ملوك بني حف�ص وعلى ر�أ�سهمال�سلطان �أبي عمرو عثمان عقد مجال�س علمية
تجلب فيها �أفانين العلوم المتباينة الأ�ساليب
والرقوم ،فجرى في �أحد المجال�س التي ح�ضرها
الم�ؤلف ذكر ر�سالة عمر بن الخطاب في الق�ضاء
و�أهميتها لعلم الق�ضاء ،و�أنه �أنكر بع�ض المنكرين
ن�سبتها لعمر الفاروق ،فت�شوفت نف�س هذا
العالم لتخ�صي�ص كتاب م�ستقل ي�شرح مجمل
هذه الر�سالة ويبين تلويحها ،وعن هذا الأمر
يحدثنا قائال...»:فحث على جمعه ما جرى من
ذكرها وت�شوف النفو�س �إليها ،ولم �أ�سبق ب�شرح
عليها في مجل�س موالنا الإمام العدل الهمام

حامي الدين وفخر الملوك وال�سالطين�...أمير
الم�ؤمنين �أبي عمرو عثمان...على عادة مجل�سنا
المبارك.((2(»...
 و�إنه لم ي�سبق ب�شرح عليها( ،((2رغم �أهميتها،فهي ف�صل الخطاب ،ت�ضمنت تلويح ًا كثير ًا
يعجز عن فهمه من باعه في الأدب قليل،
فت�صدى هذا الفقيه القا�ضي المالكي لإفرادها
ب�شرح م�ستقل.
 كتبها �أي�ضا لتكون �صلة حب �إلى الخليفةالفاروق ،فيح�شر في زمرة من �أحب ،وفي هذا
قال...« :وح�صل لي الإدالء �إلى الفاروق ب�سبب
متين والتح�صن �إن �شاء اهلل بحمى كنف جنابه
الح�صين.((3(»...
منهج الت�أليف:

ب��د�أ الت�أليف بخطبة الكتاب ال�ت��ي ن��وه فيها
ب�أهمية العلم ،والأح �ك��ام منه على الخ�صو�ص،
وكذا �أهمية الر�سالة ،ودواع��ي �شرحها ،ومنهجه
في ال�شرح ،وفي هذا قال...»:يحتوي على فوائد
وف��رائ��د ف��ي ف�صول م��وزع��ة على لفظ الر�سالة
��ش��ارح��ة ل�ه��ا م��و��ض�ح��ة ل��رق��ة م�ع��ان�ي�ه��ا ،مك�شفة
عن �أ�س�س مبانيها ،وم��ا يتبع ذل��ك وينخرط في
م�سلكه مما ينا�سب المعنى ولو لم يكن له تعلق
باللفظ.((3(»...
�أظهر الم�ؤلف براعته الأدبية بكتابة �شعر يجمل
�أغرا�ض خطبة الكتاب وفيه قال(:((3
م����ط����ال����ع �أن�������������وار ال�����غ�����رب�����ي �أ�����ش����رق����ت
ب�����ش��رح ب���دا يبقي ال�����س��رور م���دا ال��ده��ر
و�أب����������دع ف�����ي ت���ر����ص���ي���ع رون�������ق ج��م��ع��ه��ا
ب��ن��ق��ل �صحيح ال��ع��زو وال��ب��ح��ث بالفكر
124

�آفاق الثقافة والتراث

وم�������ا ذاك اال�����س����ت����م����داد �إال ك����رام����ة
ب�����س��ع��د �أم���ي���ر ال��م���ؤم��ن��ي��ن �أب�����ي ع��م��ـ��رو
ون���������ش����ر �������س������رور ال�����ع�����ز ف��������وق ل����وائ����ه
ي��ل��وح ب��ج��اه ال��م�����ص��ط��ف��ى ط��ي��ب ال��ذك��ـ��ر
�أوائ�����������ل�����������ه ت�������ج�������ري ع�����ل�����ي�����ه ب���ن���ع���م���ة
و�آخ���������������ره ف�������ي م�����ث�����ل �أول�������������ه ي���ج���ـ���ري
وبعد خطبة الكتاب �شرع في نقل ن�ص الر�سالة،
ونبه على تعدد الروايات بزيادات ونق�ص واختالف
في الألفاظ ،خا�صة روايتي ابن �سهل والمتيطي،
دون �أن ي�صرح بالم�صدر ال��ذي �أخ��ذ عنه ن�ص
الر�سالة(.((3
ثم �أخذ في �شرحها كلمة كلمة ،فقرة بفقرة،
�صدر ًا ذلك بعبارة :وقول عمر ر�ضي اهلل عنه،
ُم ِّ
�أو وق��ول��ه ر��ض��ي اهلل ع�ن��ه .وبح�سب المنا�سبة
ي�ستطرد في ذك��ر ما نا�سب مو�ضوع ال�شرح من
�أقوال العلماء المحقين ذوي العقول ال�سنية(،((3
خا�صة المالكية منهم كالإمام مالك (ت 179هـ)
و�سحنون (ت240ه� ��ـ) ،واب��ن �سهل ،واب��ن ر�شد
(ت520ه� � ��ـ) واب ��ن ع��رف��ة (ت 803ه � ��ـ) ،واب��ن
م��رزوق (ت781ه��ـ) ،واب��ن عبد ال�سالم الهواري
التون�سي (ت749هـ) .ويم�ضي في ا�ستطراده �إلى
ذكر الأخبار التاريخية ،والأمالي الأدبية من نثر
و�شعر ،وطرائف ،تتميما للفائدة(.((3
كما �ضمن �شرحه �إ�شارات �صوفية ،حين تحدث
عن �أح��وال العارف ،و�شرائط المحبة ،وكرامات
الأولياء ودالئلها ،وتكلم على الخواطر الحا�صلة
للإن�سان نقال عن الغزالي والتفتازاني(.((3
ا�ستخدم منهج المقارنة والترجيح في عدة
موا�ضع منها قوله... »:ت��أم��ل ما بين حد ال�شيخ
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ابن عرفة وحد ال�شيخ ابن م��رزوق ،فك�أن ال�شيخ
ابن مرزوق حد الق�ضاء بثمرته.((3(»...
بالإ�ضافة �إل��ى منهج اال�ستنباط ،ومثاله �أنه
ا�ستنبط من �شرح حديث بدء الوحي �إلى ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إحدى و�سبعين فائدة،
وا�ستنبط م��ن ق��ول ع�م��ر :وق��ا���س الأم� ��ور .على
م�شروعية القيا�سَ ،و َر َّد بذلك على منكره(.((3
خال�صة ما تقدم �أن الم�ؤلف التزم في �شرحه
خطة قائمة على تحقيق ثمرة ال�شرح� ،آال وهي
تف�صيل المجمل ،و�إظ �ه��ار التلويح.وا�ستخدم
لتحقيق ذل��ك �أدوات علمية ك��ال���ش��رح ال�ل�غ��وي،
واال��س�ت�ط��راد ،والمقارنة واال�ستنباط.وقد جاء
�شرح ًا مرتفع ًا عن الإيجاز ومنحطا عن الإطناب.
الفــوائد:

�ضم ه��ذا ال�شرح بين دفتيه ف��وائ��د عديدة،
يمكن �أن نجمل بع�ضها في:
 -1فوائد �أدبية:تظهر في نقوله من كتب اللغة
ك�سيبويه وال �خ��زرج��ي وغ�ي��ره�م��ا م��ن �أئ�م��ة
اللغة عندما �شرح الب�سملة ،ومعنى �أما بعد،
والق�ضاء...الخ ،بالإ�ضافة �إلى ال�شعر والحكم
الكثيرة التي جاء بها تتميما للفائدة.
 .2ف��وائ��د تاريخية:الكتاب ف��ي ح��د ذات��ه فائدة
ت��اري�خ�ي��ة؛ لأن ��ه ن �ت��اج ح���ض��ارة ازده� ��رت في
�إفريقية الحف�صية ،خا�صة عهد ال�سلطان �أبي
عمرو عثمان.
نجد فيه نقو ًال من كتب الم�ؤرخين ،فقد نقل
لنا �سيرة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
وغ��زوات��ه ،وج��اء ب�أخبار الخلفاء الرا�شدين،
وع��رف ب�شخ�ص �أط ��راف الر�سالة عمر بن
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ال�خ�ط��اب و�أب ��ي مو�سى الأ��ش�ع��ري ر��ض��ي اهلل
عنهما ،كما تحدث عن �أخبار بني �أمية وبني
العبا�س ،وق��د تو�سط ف��ي ذل��ك بين الإي�ج��از
والإطناب.
فيه �أخبار تعود �إلى الع�صر الحف�صي نق ًال عن
ابن عرفة حول كيفية تعيين ال�سالطين لق�ضاة
الح�ضرة ،منها حادثة وقعت زم��ن ال�سلطان
�أبي يحيى �أبو بكر حين �أراد تعيين الفقيه ابن
عبد ال�سالم الهواري (ت749هـ).
نقل لنا وقائع نازلة وقعت بتون�س �سنة 849هـ
حول مو�ضوع تطليق الزوجة على زوجها الغائب
ببينة.

مقـــاالت

وه��ي �أخبار تجعل منه م�صدر ًا مه ًّما لكتابة
تاريخ خطة الق�ضاء في الع�صر الحف�صي،
وخا�صة عهد ال�سلطان �أبي عمرو عثمان.
 .3ف��وائ��د ف��ي علم ال�ق���ض��اء :ت�ضمنت الر�سالة
�أح �ك��ام��ا ك�ث�ي��رة تخ�ص ال�ق���ض��اء ع�ل��ى الفقه
المالكي ،ك��أح��وال القا�ضي و�أحكامه ،نق�ض
القا�ضي لأحكامه ،ال�صلح وحكمه ،ال�شهادة
و�أحكامها ،عزل القا�ضي ،وغيرها من الأحكام
التي ي�ستطيع �أن يفيد منها من يدر�س مو�ضوع
ال �ق �� �ض��اء ع �ن��د ال �م��ال �ك �ي��ة ،وح �ت��ى وج���وه من
تطبيقاته الحالية.
في الختام نخل�ص �إل��ى �أن ه��ذا الكتاب يدل
على عالم متبحر له حظ من علم ال�شريعة والأدب
والت�صوف ،رجل م�شارك في ق�ضايا ع�صره ،يبحث
عن ثمرات العلوم ،ويريد �أن ي�أتي بالجديد فيها.
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الم�صادر والمراجع
 االفتتاح من الملك ال��وه��اب في �شرح ر�سالة عمر بنالخطاب ،لمحمد بن محمد بن القا�سم الغربي الميلي
الق�سنطيني :مخطوط بالخزانة الملكية بالرباط ،رقم
.961
 من�شور الهداية وك�شف حال من ادعى العلم والوالية،لعبد الكريم الفكون :تقديم وتحقيق وتعليق �أبو القا�سم
�سعد اهلل ،دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت.1987 ،
 ر�سالة الق�ضاء لأمير الم�ؤمنين عمر بن الخطاب ر�ضياهلل عنه ،لمحمد الغربي و �أحمد �سحنون ،وزارة الأوقاف

-

وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،المملكة المغربية� ،1992 ،ص.
تاريخ الدولتين الموحدية والحف�صية ،لأبو عبد اهلل
محمد ابن �إبراهيم الزرك�شي :تحقيق وتعليق ،محمد
ما�ضور ،المكتبة العتيقة ،تون�س ( ،د ت).
تاريخ الدولتين ،لزرك�شي.
ف��ه��ر���س��ت ال��ر���ص��اع ،لأب��و عبد اهلل محمد الأن���ص��اري
ال��ر� �ص��اع :تحقيق وتعليق محمد ال�ع�ن��اب��ي ،المكتبة
العتيقة ،تون�س.1967 ،
من�شور الهداية ،الفكون.
ك��ت��اب الإر����ش���اد لأب���ي ال��م��ع��ال��ي ع��ب��د ال��م��ل��ك ب��ن محمد
الجويني (ت 478هـ).
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مظاهر كوديكولوجية:
التراث العربي وف�ضاءات ما وراء الختم
محمد بوزيان بنعلي

فجيج ـ المغرب

�إذا كان م�صطلح «الكوديكوغرافيا» يعني فن تحليل وو�صف المخطوطات ،ف�إن م�صطلح
«الكوديكولوجيا» يتعلق بدرا�سة كل �أثر مكتوب ال يرتبط بالن�ص الأ�سا�سي (المتن) ،وبالتالي
بحث العنا�صر المادية للمخطوط ..وبعبارة �أخرى هو علم يهدف �إلى درا�سة كل ما هو
مكتوب في الهوام�ش من �شروح وت�صحيحات ،ما �إلى ذلك من معلومات عن الأ�شخا�ص الذين
تملكوه �أو ن�سخوه �أو قر�أوه �أو ا�ستعملوه �أو وقفوه ،ثم الجهة التي �آل �إليها ،والم�صدر الذي
جاء منه ،ثم العنا�صر المادية المتعلقة ب�صناعة المخطوط :من ترتيب وتوريق وترقيم
وغير ذلك ،ثم تاريخ المجموعات ،وو�ضع القوائم والفهار�س العلمية ،والك�شافات ،وفهار�س
الفهار�س وغيرها.(((..
و�إذا كان هذا العلم قد ن�ش�أ في الغرب حديثا،
ف�إن الدار�سين العرب وبيبليوغرافييهم خا�صة
بد�أوا يولونه حقه من العناية ،باعتبار عنا�صره
من مكونات
المخطوط وم�ستلزماته التي ال تقل �أهمية
عن المتن ،بل �إن بع�ضها ي�سفر عن نتائج ال
يقدمها المتن نف�سه ،وبف�سر ظواهر ح�ضارية
يتقا�صر عن مقاربتها ،بحيث ت�ستوجب ـ بجدارة
ـ التعجيل ب�إدراجها �ضمن �شروط التحقيق الذي
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لم يتحرر بعد من التركيز �شبه التام على عملية
�إخ ��راج المتن م��ن هيئة المخطوط �إل��ى هيئة
المطبوع..
ول �م��ا ك��ان��ت ع�ن��ا��ص��ر ه��ذا ال�ع�ل��م مت�شعبة
ومتنوعة  -كما يظهر �أعاله  -ف�إننا �سنركز في
هذه المقالة على واحد منها ،هو ما يكتب على
الطرر ،علما ب�أن مفهوم الطرر هنا يت�سع لي�شمل
الجهات الأرب��ع من ال�صفحة المخطوطة ،تبعا
لمدلولها اللغوي الذي يعني حافة ال�شيء وطرفه

مظاهر
كوديكولوجية:
التراث العربي
وف�ضاءات ما
وراء الختم

م��ن غبر تحديد ،وب��ذل��ك ي�صير م��ن توابعها
الهوام�ش والحوا�شي ..غير �أن ا�ستيعابها جمعاء
�أمر يفوق طاقة مثل هذه المباحث التي تتطلب
التركيز واالخت�صار؛ وعليه �سنقت�صر على ما
�أ�سميناه « ف�ضاءات ما وراء الختم « �أي تلك
الكتابات التي تبد�أ عادة حيث ينتهي المتن بذكر
ا�سم النا�سخ ،ومكان الن�سخ ،والدعاء والت�صلية
وحمد اهلل تعالى..

مقـــاالت

ولن نبد�أ قبل الإ�شارة �إلى �أن �أجدادنا رحمهم
اهلل ا�سترعى اهتمامهم ،و�أخذ بمجامع �ألبابهم
 قبل ظهور الكوديكولوجيا بقرون خلت  -ماتزخر به تلك الف�ضاءات من نوادر الفوائد وغرر
العوائد ،فراحوا ي�سجلونها ب�سخاء في كنا�شات
ومجاميع ،وبع�ضهم زاد على ذلك ف�ألف كتبا
كاملة في المو�ضوع ،منهم :الوزير علي بن يو�سف
القفطي (ت646ه��ـ) في كتابه «نهزة الحا�ضر
ون��زه��ة الخاطر ف��ي �أحا�سن م��ا نقل م��ن على
ظهور الكتب وال��دف��ات��ر»((( ..ومن المعا�صرين
نذكر الأدي��ب المو�سوعي جميل بن م�صطفى
العظم الدم�شقي (1352 - 1290ه��ـ) وكتابه:
«ال�صبابات فيما وجدته على ظهور الكتب من
الكتابات» ،و�سار على منواله محمد خير رم�ضان
في كتابه «الغرر على الطرر»((( ..و�سواهم.
وم�م��ا ت�ج��در الإ� �ش��ارة �إل�ي��ه �أن �أهمية هذه
الف�ضاءات ال تنح�صر فيما اعتقده جامعوها
ممن ذكرنا ولم نذكر في تقديم فوائد جديدة،
ومعلومات غمي�سة ،و�إن�م��ا هي �أكبر من ذلك
بكثير� ..إن�ه��ا يمكن �أن ت�صبح ك�شاف ًا ي�سلط
�أ�ضواء نا�صعة على جوانب خفية من �شخ�صية

الم�صنف ،ويو�ضح المراحل المعتمة في م�سيرة
حياته العلمية ،بل وحالته النف�سية ،وو�ضعيته
االجتماعية ..فالحظ قد ي�سعف النا�سخ في
اقتنا�ص ه��ذه الأواب ��د من م�صادر �أت��ى عليها
ال��زم��ان ف�أ�ضاعها� ،أو لم تتجاوز في تداولها
معارف ثلّة من النجباء ..وتزداد تلك المعلومات
وث��وق��ا وج� ��دوى �إن �أت� ��ت م��ن ج �ه��ة ت�لام��ذت��ه
المبا�شرين �أو غير المبا�شرين؛ فهم به �أعرف
و�أعلى عينا من غيره ..وللتدليل على ذلك ن�سوق
هنا ن�ص ْين عزيزين ثمين ْين التقطناهما من
ظهر مخطوطة تف�سير القر�آن مبوبا على حروف
الهجاء((( البن عزيز ال�سج�ستاني رحمه اهلل:
• الأول� :سماع الكتاب في مجل�س حفيل،
ح�ضره جمهور غفير من النبهاء الأعالم ،جاء
فيه:
«بلغ ال�سماع من �أول الكتاب �إلى �آخره على
ال�شيخ الأوحد الإمام الحافظ� ،أبي طاهر �أحمد
ب��ن محمد ب��ن �أح�م��د ب��ن محمد ب��ن �إبراهيم
ال�سلفي الأ�صبهاني((( ،ر�ضي اهلل عنه ،بقراءة
القا�ضي المكين �أح�م��د ب��ن القا�ضي المكين
�أبي الف�ضل عبد اهلل بن الح�سين بن حديد(((،
�صاحبه ال�شيخ �أبو علي ح�سن بن عبد الباقي بن
�أبي القا�سم الأن�صاري المعروف بابن الناجي
ال�صقلي((( ،نفعه اهلل به ،والجماعة ال�سادة �أبو
الثناء حماد ب��ن هبة اهلل ب��ن حماد الح ّراني
الحنبلي((( ،و�أب��و الح�سن علي بن المف�ضل بن
علي المقد�سي((( ،وول��ده �أب��و الطاهر محمد،
و�أبو محمد عبد اهلل بن طاهر بن عبد الواحد
الكناني( ،((1وولده �أبو النجم فرقد ،و�أبو القا�سم
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هبة اهلل بن علي بن ال�ن�ح��ا���س( ،((1وول��ده �أبو
الفتح محمد ..»...ثم م�ضى على هذه ال�شاكلة
يعدد ع�شرات من نبهاء العلم ،وفطناء الأحالم
�آنذاك.((1(...
ال��ث��ان��ي :ف�صل �أم�ل�اه على النا�سخ الفقيه
�أبو �إ�سحاق �إبراهيم بن عبد اهلل بن �إبراهيم
البلن�سي( ،((1ون�صه:
«قال �أبو النمر �أحمد بن عبد الرحمن(:((1
قر�أت هذا الكتاب على ابن خالويه ،رحمه اهلل،
ق��ال :قر�أته على �أب��ي عمر الزاهد ت�صحيح ًا،
قال :و�سمعته ،وهو يقر�أ على ابن الأنباري �أبي
بكر ..قال ابن خالو ْيه« :كان �أبو بكر محمد بن
ُعز ْيز( ((1م�ؤلف هذا الكتاب من �أكابر �أ�صحاب
ابن الأنباري علم ًا و�ستر ًا و�صالح ًا ،وكان ي�ؤدب
�أوالد العامة  -وي�أتي جامع المدينة كل جمعة
ومعه زنبيل �صغير فيه دفاتر ،فيطيل ال�صمت،
و�إذا تكلّم قال حقا ،وكان ثقة ،ولم ي�ؤلف غير
ه��ذا الكتاب .وا ّدع ��اه رج��ل عند �سيف الدولة
لنف�سه ،فذكر ابن خاويه �أنه البن ُعز ْيز ،و�أخرج
جدت في المجل�س؛ ف�سقط ذلك الرجل
ن�سخة ُو ْ
عند �سيف الدولة و�أق�صاه(».((1
�إن ا��س�ت�غ�لال ه��ذي��ن الن�صين م��ن �ش�أنه
�إحداث ثورة بيوغرافية في �شخ�صية �أبي النمر،
و�شخ�صية ابن عزيز التي ال تزال �أ�شيه به ّيان بن
ب ّيان كما عبر الأقدمون عن المجهول ،فال زال
�أرباب معاجم الرجال وكتب الطبقات يراوحون
مكانهم في ا�سم �أبيه ،هل هو ُعز ْيز ب��زاي �أو
عزير ب � ��راء؟( ..((1و�إن��ي على مثل اليقين �أن
حر�ص النا�سخ ـ وهو منه في عهد قريب ـ على
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تقديمه م�ضبوط ًا بزاي ْين و�صيغة ت�صغير �أراد
�أن يح�سم هذا الإ�شكال ،وي�ضع اال�سم في مداره
ال�صحيح ..ناهيك عما قيل عن خموله وتوا�ضعه
و�شهرة كتابه ،وهذه القراءة التي لم نجد �إليها
�إلماع ًا في �أي م�صدر ،ولم يذكرها ابن العديم
في ترجمة �أبي النمر
وقد تتخطَّ ى وظيفة هذه الف�ضاءات تو�سيع
التراجم نحو ن�شر طي �أعالم مغمورين ،وتوثيق
�شواهد ميالدهم في الم�شهد الثقافي العربي..
فما �أكثر الذين �سخروا حياتهم في خدمة العلم
وال�ف�ك��ر ،ث��م م��ات��وا ،و ُدف �ن��ت معهم �أ�سما�ؤهم
وجهودهم وعطاءاتهم ،وتلك ظاهرة عامة عند
العرب والم�سلمين� ،إال �أنها تكاد تكون بتاريخ
مظاهر
المغرب �أل�صق ،حتى قال العالّمة الم�ؤرخ ال�شيخ
كوديكولوجية:
عبد ال�سالم القادري(« :((1وكم عالم كبير ،وولي
التراث العربي
�شهير في القطر المغربي �أهمل التعريف به
وف�ضاءات ما
المغاربة المتقدمون منهم والمت�أخرون؛ حتى
وراء الختم
التحق عند المت�أخرين بمن ُجهل حالُه وزمانه».
من ه ��ؤالء مثال العالم اللغوي �أب��و �إ�سحاق
البهاري ال�سبتي� ،صاحب الإمالء المنتخل(،((1
وحكيم الموحدين �أب��و حامد الفجيجي(،((2
و�شيخه �إبراهيم بن يو�سف بن �أحمد المراك�شي
ال�شهير بال�سكاج( ..((2و�أ�شباههم معدودون
غزيرون!
ولكي ت��زداد ثقتنا فيما توفره ف�ضاءات ما
وراء الختم في هذا المجال بالذات نقف �أمام
�شخ�صية مغربية ال �أثر لها �إال فيها ..وك�أني به
�شعر بالغبن الذي �سيلفه بعد موته؛ فراح ينهي
ك��ل من�سوخ ي��أث��ر ي��دل على جانب م��ن جوانب

مقـــاالت

�شخ�صيته ،والق�صد �إل��ى� :أبي الأع�لام يا�سين
ابن �إبراهيم المغربي ،من �أهل القرن ال�سابع
والثامن الهجري ْين ،كان فقيه ًا� ،أديب ًا �شاعر ًا،
لغوي ًا ..وكان ذا خط بديع معجب  ..تنقل بين
مراك�ش ومكنا�س وغيرهما من حوا�ضر العلم..
وقد نبهنا رحمه اهلل �إلى عاهة م�سته في بيتين
رائق ْين فازددنا �إعجاب ًا بهمته و�إكبار ًا لتحديه؛
�إذ لم ت�صر ْفه عن االنكباب على ن�ساخة الكتب
النفي�سة ،وال �سيما منها اللغوية ،قال بعدما فرغ
م��ن ن�سخ ق�سم م��ن كتاب العمدة الب��ن ر�شيق
القيرواني( ((2مبدي ًا عذر ًا ،ووا�صف ًا يد ًا ،وم�شبها
ك ّفا ،في بيتين جميل ْين ،ينبئان عن �أديب �أريب،
و�شاعر مقتدر ،متحكم ف��ي �أدوات التعبير،
ومت�صرف في �آليات الت�صوير “ :ومما قلته في
�صفتي يدي نظما [ :الطويل ]
ك���ت���ب���ـ���تُ وع������ـ������ذري ف�����ي ي�����ـ�����ديّ ف����ـ�����إ َّن����ه
ت���ق ّ
��������ع م����ن ال���ك ِّ
���ف
���ط���ع م���ن���ه���ا ن���ح���و ر ْب ٍ
فمن �إ�صبعي الو�سطى �إل��ى الكو ِع �إ َّنها
(((2

م�����ض��ارع��ة ف���ي ب��� ْري���ه���ا ب��ف��م ال����خ����ف

وذكر في المحل نف�سه �أنه «ن�سخه عن قلق
وتعجيل» ولعل في هذه الإلماعة ما يحيل على
ظروف حياتية ونف�سية غير مريحة وال �سوية،
وقد تكون هذه الظروف التي ال نعلمها وراء عدم
�إكمال ن�سخ الكتاب..
وف��ي �أح��د من�سوخاته الأخ��رى ،ت��راءت لنا
على �أول وجه من وجوه كتاب «الرو�ض المريع
ف��ي �صناعة البديع» لبلد ّيه ومجايله العالم
المو�سوعي اب��ن البنّاء المراك�شي(� ((2إج��ازة
يتيمة كتبها بخط يده �أ�ستاذه العبدري �صاحب

الرحلة( ،((2فكانت �أف�ضل �إ�ضافة �إلى م�سيرته
العلمية التي نرجح �أنها حافلة بلقاء ال�شيوخ
والنهم العلمي ،وال �شك �أن موا�صلة البحث
�سيقودنا �إلى لبنات �أخرى تفيد ال�سائرين وراء
�صناعة تراجم الأغمار مثله ..ون�ص الإجازة:
«قر�أ علي جميعه من �أوله �إلى �آخره الفقيه
الأج��ل المبارك الم�شارك� :أبو الأع�لام يا�سين
اب��ن �إبراهيم بن زك��ري��اء� ،أك��رم��ه اهلل تعالى،
وحدثته به عن
قراءة �ضبط وت�صحيح لألفاظهّ ،
م�ؤلفه الفقيه العالم القدوة� :أبي العبا�س �أحمد
ابن محمد بن عثمان الأزديُ ،عرف بابن البنّاء،
حفظه اهلل تعالى ،قراءة مني عليه ،واهلل تعالى
ينفع جميعنا بالعلم ،وي�ستعملنا فيما ير�ضى
به عنا� ،إنه منعم كريم ..قال ذلك وكتبه ،في
الحادي ع�شر لربيع الثاني ،عام خم�سة ع�شر
و�سبعمائة ،العبد الفقير �إلى اهلل تعالى محمد
اب��ن محمد ب��ن محمد ب��ن علي ب��ن �أح�م��د بن
م�سعود العبدري.((2(»...
وم��ن ال�سهل الي�سير �أن نتب ّين نفا�سة هذه
الإجازة ،في �إ�ضاءة الم�سيرة العلمية ال للتلميذ
فح�سب ،ولكن بالدرجة نف�سها لأ�ستاذه نف�سه،
فهو على الرغم من �شهرة رحلته« ،ف�إننا ال نعرف
له ترجمة وال نعلم من خ�صه بالذكر من القدماء
�سوى ابن القا�ضي في جذوة االقتبا�س( ،((2وقد
ترجم له بما ي�ستفاد من رحلته؛ فلذا ال يعرف
ال ت��اري��خ والدت���ه ،و ال ت��اري��خ وف��ات��ه ،وال كيف
ن�ش�أ ،وال ما ك��ان من �أخ�ب��اره بعد رجوعه من
رحلته� ،إل��ى �أن توفي رحمه اهلل ..((2(»..ومن
هنا �أطلق العنان لأنف�سهم �أرباب كتب التراجم
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ومعاجم ال��رج��ال ،فاجتهدوا ـ م�شكورين ـ في
تلفيق ترجمة له ،اجتهاد ًا جانبتهم فيه الإ�صابة،
وجفاهم التوفيق :منهم من وهم في االقتراب
من تاريخ وفاته( ..((2ومنهم من وهم في �سل�سلة
�آب ��ائ ��ه( ..((3ومنهم م��ن جعله رجلين اثن ْين،
فترجمه مرت ْين(...((3

وذل ��ك ف��ي ذي ال�ق�ع��دة ال �ح��رام ع��ام ثمانية
و�أربعين و�أل��ف ..وتاريخ نزول موالنا ْمحمد بن
موالنا ال�شريف بالد فجيج ،وذلك في �شوال عام
واحد وخم�سون و�ألف ،وقتل خلق كثير من �أهل
فجيج ،في قبلة تام ّزوغْ ْت ،و�أما الجراح فقد ف�شا
كثيرا� ...إلخ»(.((3

وفي مجال التاريخ ال�سيا�سي يمكن الت�صريح
بعد م�شاهدات ع�شرات النقول المتناثرة هنا
وهناك �أن��ه ال م�ضطرب ًا معتم ًا ب��دون ا�ستثمار
هذه الف�ضاءات التي �ستغدو مع الأيام �ألح على
الباحثين ،وال �سيما �إذا تعلق الأمر بالحوا�ضر
ال�صغرى التي �أخذت تنتف�ض في وجه الحوا�ضر
الكبرى ،وتزاحمها المناكب باحثة عن معالمها
المندثرة ،مكانتها و�أدواره��ا و�آثارها في تاريخ
بلدها ..وبما �أن عملي في هذا المقال مح�صور
في المخطوطات الراب�ضة في مختلف الخزائن
و الديار الفجيجية ،ف�س�أبرهن على ما �أرمي �إليه
من خالل هذه النقول التي زين بها النا�سخ �آخر
مخطوطة معونة القاري لأب��ي الح�سن علي بن
محمد المالكي الم�صري( ((3بعد حمد اهلل ،قال:

ول��ك �أن ت�ستق�صي ه��ذه المعلومات في كل
ما كتب عن تاريخ المغرب ،و�ستنتهي في �آخر
المطاف �إلى �أن خطتي ل�ضمانة فرادتها وجدتها
لم تخب ولم تنتهك ..ومن هنا �أعتقد �أن رغبة
الحوا�ضر ال�صغرى ،والقرى والأرياف والوديان
في �إثبات �شخ�صيتها التاريخية لن تتحقق �إال
من خالل هذه الف�ضاءات وما واالها من الطرر،
مظاهر
التي �سيف�ضي ا�ستمرار �إهمالها �إلى بقاء هذه
كوديكولوجية:
االختالالت المتعددة والمتنوعة في ح�ضارتنا..

«تاريخ الترك حين وقع القتال بينهم وبين
ال�ب�ل��دي ح�ت��ى م��ات خ�ل��ق كثير بينهم ،وذل��ك
في �أواخ��ر جمادى الأول��ى ع��ام واح��د وثمانين
وثمانمائة .تاريخ نزول الترك بالد فجيج ،وذلك
�أول المحرم ،وقع القتال والهرج بينهم وبين �أهل
فجيج كثير ًا ،و�أخ��ذ منهم الترك في مطلبهم
ع�شرين ومائة دينار ،ن�صفها �سلعة ،ون�صفها
دراه��م ،وذلك عام واحد وت�سعين وت�سعمائة..
وتاريخ نزول �شالبي ؟ تلم�سان ،وتولى حكمها،
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وال �شك �أن الكوديكولوجيا بكل ما يتفرع
عنها م��ن العنا�صر �ستكون خير �آل�ي��ة لو�ضع
ت��راث �ن��ا ال �م �خ �ط��وط ف��ي م � ��داره ال���ص�ح�ي��ح،
واال�ستفادة منه �إل��ى �أق�صى درج��ة في بلورة
مقومات ح�ضارتنا ال�شاملة ،ف�لا يفلت من
مكوناته �أي جزئية كانت :ورق ًا �أو مدادا و ما
�إليه من �أدوات و�أوعية� ،أو م�ؤلف ًا �أو م�ضمون ًا �أو
خط ًا �أو نا�سخ ًا �أو متملك ًا �أو واقف ًا� ...إلى غير
ذلك من العنا�صر التي ال تزال �إلى حد الآن
هام�شية في عالم التحقيق ،حتى �إن االهتمام
ال يكاد ين�صب منها �إال على ما يت�صل بالم�ؤلف
والمتن� ،إلى بع�ض الإ�شارات التي �ستتطور  -وال
�شك  -على يد هذا العلم ،الذي �أ�صبح يمتح من
العلوم الأخرى -قديمة وحديثة -وي�ستفيد من

التراث العربي
وف�ضاءات ما
وراء الختم

مناهجها ،فالنا�سخ مثال لي�س وا�سطة لتبليغ
المتن فح�سب� ،إذ البد �أن يحا�سب على طريقته
في التبليغ «بالبحث في �سلوكه ومزاجه ،بل
ربما �أخ�ضعناه لنظرية الجرح والتعديل ،التي
طبقت على رواة الحديث واللغة؛ حتى نقبل
�أو نرف�ض ال ال�ت��واري��خ ف�ق��ط ،ب��ل حتى �شكل
الن�صو�ص التي ن�سخها ..فكم من مخطوط
من�سوخ في تاريخ اطم�أن �إليه محققه ،فثبت
بعد درا�سة المخطوط درا�سة كوديكولوجية �أنه
نُ�سخ في زمن تف�صله قرون من التاريخ المثبت
عليه!..((3(»..

مقـــاالت

ب��ل ك��م م��ن م ��ؤل��ف ن�سب �إل ��ى غ�ي��ر م�ؤلفه
الحقيقي! وخط �إلى غير نا�سخه الأ�صلي! وكم
ع�ن��وان اخ�ت��رع��ه المحقق ال ي��د فيه ل�صاحب
الت�أليف! وكم من ا�ضطراب خالط الم�صنّف
ب�سبب حوا�ش �أو تعاليق م�ضافة! ..وهي اختالالت
لم ي�ستطع المحققون تفاديها �أو الحد منها
�إل��ى يومنا ه��ذا ،ول��و ك��ان وراءه ��م خ�ب��راء في
الكوديكولوجيا ،ي�أخذون ب�أيديهم ،ويهدونهم
ال�سبيل الأي�سر لما ا�ستمرت هذه الهفوات التي
تقلل من قيمة الأع�م��ال المحققة ،وتطعن في
قدرات �أ�صحابها وكفاءاتهم..
�إن �أي عملية تحقيق لن�صو�ص التراث ينبغي
�أن يكون القائم بها ذا دراية بهذا العلم الفتي
�إن هو �أراد �أن يقدم عم ًال من�سجم ًا متكام ًال،
موثوق ًا م�صون ًا من عيوب التحقيق ،الذي يجب
�أن يتو�سع ،وتتجدد �ضوابطه؛النت�شاله من �شرنقة
�إخ��راج المتن من حالة المخطوط �إل��ى خالة
المطبوع كما �سبق القول ..فالعملية بهذا ال�شكل

الجديد �أعقد مما هو عليه الحال اليوم و�أ�شق،
وال يقدر عليها �إال المحققون الفر�سان ممن
لهم قدم را�سخة في �شتى العلوم ،و�إن لم يكونوا
كذلك ،فال منا�ص من �أن ي�صبح التحقيق عملية
م�شتركة بين المحقق والكوديكولوجي� ..أويتزود
الأول من علم الثاني وتقنياته ليثري قدراته،
وي�صير و�صي ًا �أمين ًا على ال �ت��راث ..و�سيكون
ذل��ك ممكن ًا ج ��د ًا حينما تنت�شر ف��ي العالم
العربي «معاهد لدرا�سة علم المخطوطات �أو
الكوديكولوجيا ،وتكوين مخت�صين ف��ي هذا
العلم ،قادرين على االهتمام والعناية ب�أ�ضخم
تراث مخطوط عرفه تاريخ الإن�سان..((3(»..
وال زال بين الواقع والم�أمول عقبات تنتظر
التذليل ،وم�ساحات فارغة ترقب من يمل�ؤها،
وطرق �أطول من مدرجات المطار علينا �أن نقطع
م�شقتها بكد و�صبر وجد لنلتحق بالغرب ،ونعانق
تجربته المتقدمة في هذا العلم الذي هبت علينا
رياحه من جهتهم..
�إن ه��ذا العلم ينتع�ش الآن ،وت��زداد �أع��داد
المنجذبين �إليه بقوة الرغبة في تجديد تاريخنا
ال �ح �� �ض��اري ،و�إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ف �ي��ه ،وت�صحيح
بع�ض م�ساراته ،واال�ستفادة من التقدم العلمي
وال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ال�م�ت���س��ارع ،وم��واك �ب��ة المدنية
المعا�صرة ..لكن �أغلبهم في الواقع ال يزالون
واقفين على العتبة ،ي�سترقون النظر �إلى هذه
الأم�ب��راط��وري��ة التراثية المترامية الأط��راف،
ويحاولون النب�ش في م�شموالتها بطرق انتقائية
فر�ضتها ظ���روف ال�م��رح�ل��ة مثلما فر�ضتها
�سعة ف ��روع الكوديكولوجيا وت �ع��دده��ا ،الأم��ر
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ال��ذي ال ُيتو�صل �إل��ى ح�سمه بنجاعة واق�ت��دار
�إال بالتخ�ص�ص في فرع واحد واالنكباب عليه،
عو�ض الأخذ من كل فرع بطرف ،حتى ال تغدو
 كما هي الآن � -شظايا ت�صعب الم�ؤالفة بينها،وجمعها في يد واحدة خال نخبة من المت�ضلعين
المهرة ،وهم قليلون في زمن يجب �أن يكثروا
فيه ،و�أن ال تخلو منهم �آ َّي ُة حا�ضرة ت�شتمل على
خزائن ومخطوطات..
وبيان ذلك قد نلتقطه من بع�ض الإ�شارات
ال�سابقة حول فجيج تلك الواحة التي تبدو هادئة
على الجنوب ال�شرقي من المملكة المغربية..
وهي �إ�شارات �أقل ما يقال عنها �إن جزءا معتبرا
جدا من تاريخها  -وتاريخ غيرها  -ال�سيا�سي
واالج�ت�م��اع��ي واالق�ت���ص��ادي والعلمي والديني
وال�صوفي ،تحت�ضنه ف�ضاءات ما بعد الختم،
وهي فرع من الكوديكولوجبا ،ينبغي �-إجرائي ًا-
�أن ي�ستقل بنف�سه ،ويكون له �أه��داف وقواعد،
و�أعالم يلتزمون بها؛ وي�سيرون وفق مقت�ضياتها
التي ال تربطها عالقة مبا�شرة بعملية التحقيق،
�إذ �سيغدو عملهم �إلى ال�صناعة الدقيقة �أقرب،
ب�سيب كثرة المخطوطات التي �سيتعاملون معها،
وتنوع مادتها تنوع ًا يحتاج �إل��ى فرز وت�صنيف
وترتيب وتنقيح ..ولي�س ه��ذا فح�سب ،و�إنما
عليهم �أن يكونوا ملمين بما فيه الكفاية بمختلف
الحقول المعرفية التراثية ،مثل علوم القر�آن
والحديث والفقه واللغة وال�ت��اري��خ والت�صوف
والأدب ،فبكل هذا  -وزيادة  -تزخر ف�ضاءات ما
وراء الختم ...وعليهم بنف�س الدرجة �أو �أكثر �أن
يتزودوا بمعرفة كافية في الفروع الكوديكولوجية
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الأخرى� ،أو ين�سقوا مع زمالئهم المب ّرزين فيها
مهامهم بنجاح عقبات
على الآقل؛ فدون �إنجاز ّ
ك�أداء منها ما يتعلق بقراءة المخطوط ،ومعرفة
ن��وع الخط ،ومنها ما يت�صل بعدالة النا�سخ،
وت��وث�ي��ق ال�م�ك�ت��وب ،وح�ت��ى معرفة ن��وع ال ��ورق،
والمداد ...وهلم جرا �إلى ما ي�ؤكد �أن هذا العلم
متكامل بفروعه وعنا�صره ،ك�سل�سلة مو�صولة
الحلقات ال تعرف �أولها من �آخرها ،وال �أ�صلها
من فرعها..
و�إذا عدنا �إل��ى مخطوطات فجيج  -وهي
وحدقنا
نقطة �ضئيلة في بحر تراثنا المتالطم ّ -
ب�إمعان في ف�ضاءات ما وراء الختم ،وما تراكم
عليها من معلومات ،اكت�شفنا من زخمها وتنوعها
مظاهر
�أن هذا الفرع �سي�ضفي على الكوديكولوجيا �أهمية
كوديكولوجية:
خا�صة؛لأنه �سي�سمح � -أكثر من غيره  -باكت�شاف
التراث العربي
ع��دد �ضخم من ال��زواي��ا المعتمة في تاريخها
وف�ضاءات ما
خا�صة ،وتاريخ المغرب عامة ،بل ويتعداه �إلى
وراء الختم
تاريخ الأم��ة الإ�سالمية ورجاالتها ،والعالقات
بين الأقطار والأم�صار ..و�سي�سفر ذلك  -وال
�شك  -عن نقا�شات م�ستفي�ضة ،و نتائج جديدة،
و �أحكام م�ؤثّرة ،وتنفتح بالتالي بوابة كبيرة نلج
منها �إلى عملية وا�سعة من المراجعة والت�صحيح
ت�ستهدف ذلك التاريخ برمته..
نماذج و�صور:

ولعل ه��ذه الخا�صية العامة ثبتت فعاليتها
عبر ما قدمناه من نماذج �آنفا ..وتحت �أيدينا
�أدلة �أخرى تت�سع لت�أليف م�ستقل ينثر جزئياتها
ودقائقها ،ح�سبنا منها الآن �أن نختار ما ي�ؤازرها،
وي� ��ؤازر ت�صورنا عن �أهمية ف�ضاءات ما وراء

الختم ،وتبرير �سبب �إحالله محل ال�صدارة في
فروع الكوديكولوجبا:
ما يت�صل بالم�ؤلف :

مقـــاالت

وله تجليات عدة �ضربنا �إلى بع�ضها �سابقا،
ون�ضم �إليها الآن غي�ضا م��ن في�ض م��ا عثرنا
عليه من �إجازات ومناوالت و�أ�سمعة ،و�إ�ضافات
قيمة متنوعة ال�شيات ،تلقي مزيد ًا من الأ�ضواء
على هذا الكاتب �أو ذاك ،مثالها� :إجازة يتيمة
وج��دن��اه��ا ف��ي خاتمة ت�ع�ل�ي��ق( ((3على �أرج ��وزة
البدر الالمع في نظم جمع الجوامع ،وهو مما
نظمه و�شرحه ال�شيخ اللغوي الفقيه علي بن
محمد الأ�شموني ال�شافعي ،ثم �أهداه �إلى تلميذه
الأحظى �شاعر فجيج �إبراهيم بن عبد الجبار
ممهور ًا ي�إجازة فريدة كتبها بخط يده ،ون�صها
بعد الحمدلة والت�صلية:
«�أم ��ا بع ��د ..فق ��د تن ��اول مني �شرح ��ي هذا
�سيدن ��ا العب ��د الفقي ��ر �إل ��ى اهلل تعال ��ى ال�شيخ
الإم ��ام العال ��م العام ��ل ال�صال ��ح �أب ��و �إ�سح ��اق
�إبراهي ��م بن �سيدنا ال�شيخ ال�صالح عبد الجبار
ابن �أحم ��د الورتدغيري �أمتع اهلل بحياته ،ونفع
ببركات ��ه .وق ��د �أج ��زت �أن يرويه عن ��ي ،ويروي
عن ��ي نظم ��ي [ه ��ذا]( ،((3وجمي ��ع ما يج ��وز لي
وعن ��ي روايت ��ه .م�ؤلف ��ه الفقير العاج ��ز علي بن
محم ��د الأ�شمون ��ي ال�شافع ��ي ،لط ��ف اهلل ب ��ه
ف ��ي الدار ْي ��ن .قيده ف ��ي الثان ��ي والع�شرين من
�شه ��ر ربي ��ع الأول �سن ��ة  ،903والحم ��د هلل رب
العالمي ��ن »(..((3

طيه ،وت�ضاربت تواريخها في وفاته ،فترجمه
��ص��اح��ب معجم ال�م��ؤل�ف�ي��ن ث�ل�اث م � ��رات(،((3
بمعلومات متباينة ،وت��واري��خ وف��اة متفاوتة،
واط ��أ الزركلي �أو�سطها الموافق لحوالي 900
للهجرة( ،((4وفنّده الأ�شموني بخط يده ..ولو لم
يكن لإجازته �إال هذا الف�ضل لكفى! فكيف وقد
�أ�ضافت �إلى الآخذين عنه تلميذ ًا ح�صي ًا حفي ًا،
و�شرح ًا �أغفله الجم الغفير!!
ما يت�صل بالنا�سخ:

وه ��ي ج��وان��ب ��ش�ت��ى ،ول �ع��ل �أول م��ا يمكن
ا��س�ت���ش�ع��اره م��ن �إك �ث��ار ال�ن���س��اخ م��ن ال��دع��اء،
واال�ستغفار ،وحر�صهم على طلب الدعاء لهم
من لدن القراء والناظرين� ،أنهم كانوا واعين
بخطر م�س�ؤولية ن�ساخة الكتب ،قلقين بما قد
ي�صيبهم من تبعات التق�صير وفتور التي ّقظ ،فلم
يتوان �أكثرهم في مقابلة من�سوخاتهم بالأ�صول
�أو ما ن�سل منها ،ثم يخل�ص في الدعاء نثر ًا ،ثم
�شعر ًا ..وهكذا وجدنا عدة �أبيات طريفة في هذا
ال�سياق كقول نا�سخ موط�أ الإم��ام مالك برواية
يحيى بن يحيى الليثي:
�أق�������������س������م ب���������اهلل ع�����ل�����ى م�������ن ك�������ل م���ن
�أب�����������ص�����ر خ ّ
������ط������ي ح����ي����ث����م����ا �أب���������ص����ـ����ره
�أن ي�����دع�����و ال�����رح�����م�����ن ل������ي ج����اه����دا
(((4

ب���ال���ع���ف���و ي�����وم ال����دي����ن وال����م����غ����ف����رة

ونقر�أ بعد الفراغ من ن�سخ الأجرومية( ((4ما
الن�ساخ ،وخوفهم من انزالق �أيديهم
يترجم قلق ّ
والأ� �ش �م��ون��ي ه ��ذا م��ن الأع �ل��ام اللغويين رغم الرقابة ال�صارمة التي بمار�سونها عليها،
ق�صرت كتب التراجم في ن�شر ون�صه:
الم�صريين الذين ّ
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ي����ا ن�����اظ�����راً ف����ي ال����خ����ط ك���ي���ف �����ص���� ّورا

ك���ت���ب���ت وق�������د �أي����ق����ن����ت ال �����ش����ك �أن����ن����ي
���س��ت��ف��ن��ى ي�����دي ي����وم����ا ،وي���ب���ق���ى ك��ت��اب��ه��ا

ف��������������ادع ل������ن������ا ������س�����ي�����دن�����ا ب����ال����م����غ����ف����را
ف�������إن ب���ق���ي ف����ي ال���خ���ط ����ش���يء ف���اع���دال

وال ������ش�����ك �أن اهلل �����س����ائ����ل����ه����ا غ�����دا
ف��ي��ا ل��ي��ت ���ش��ع��ري م���ا ي��ك��ون ج��واب��ه��ا؟!
ف�������إم������ا ن����ع����ي����م ف������ي ال�����ج�����ن�����ان م��خ��ل��د
(((4

و�إم��������ا ج���ح���ي���م ال ي����ط����اق ع����ذاب����ه����ا

وقد ي�شير �إلى ما بذله من مجهود مخل�ص
ع��زي��ز ف��ي الكتابة والتنميق وال�ت�ج��وي��د؛ حتى
ا�ستحال اال�ستغناء عنه ببيع �أو هبة �أو �إع��ارة
�أو ما �أ�شبه ،وفي هذا �أن�شد نا�سخ �أحد �أجزاء
ال�شبريختي على مخت�صر خليل:
ت��������������������� ّم ب�������ج�������ه�������ـ�������ـ�������ـ�������د وت�������ع�������ـ�������ـ�������ـ�������ب
ب��������ع��������ـ��������ـ��������د ن���������������������ش����������اط وط���������ـ���������ـ���������رب
ف��������ل��������ا ت���������ب���������ـ���������ع وال ت������ه������ـ������ـ������ـ������ب
(((4

ول��������������و ب�����������������واد م�����������ن ذه��������ـ��������ـ��������ـ��������ب

وربما التم�س من مطالع كتابه �أن ينظر فيه
بعين الإن�صاف ،كتنبيه نا�سخ كتاب الإعراب عن
قواعد الإعراب( ،((4يقول:
ي����ا ن�����اظ�����راً ف����ي ك���ت���اب���ي ح���ي���ن ت����ق����ر�ؤه
�أن�صف  -هديت  -بال حيف وال �شطط
�إم������ا ����س���م��� ْوت ف��ل�ا ت��ع��ج��ل ب�����س�� ّب��ك ل��ي
(((4

واع���ذر فل�ست بمع�صوم م��ن ال��غ��ل��ط

�أم ��ا نا�سخ ال ��درر ال�ل��وام��ع وال �ج��زري��ة عبد
المومن بن عبد اهلل فقد ارتجل بيتين على قدر
ملكته ذيل بهما ن�سخته ،يطلب الدعاء ،ويعتذر
عن اال�ستعجال ،قال:
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(((4

لأن��������ن��������ي ك����ت����ب����ت����ه م�����������س�����ت�����ع�����ج��ل��ا

ولم ت�أت هذه الأبيات و�أ�شباهها مما �ضربنا
عنه �صفحا لت�شغل فراغا ب��ان لهم فح�سب،
و�إنما هي  -في كبرها  -ذات عالقة جدلية
ب�شخ�صيتهم تلتحم ب��دالالت قد تف�سر حالة
نف�سية� ،أو تقدم موقفا� ،أو ت�ص ّفنا �أمام و�ضع...
ول��ن يقف على ذل��ك �إال م��ن تفاعل معها في
م�ستوياتها العميقة ال ال�سطحية ،وقر�أ ما بين
�سطورها كما يفعل ال�شّ ّراح الحاذقون.
ما يتعلق بالن�ص المنت�سخ:

وك�أن �أجدادنا رحمهم اهلل كانوا ي�ست�شعرون
بما يرقمونه على ف�ضاءات ما وراء الن�سخ �أنه
ال وج��ود لن�ص ب�شري كامل ،فاتبعوا خطوات
مختلفة في �إ�ضاءته ،وتقريبه للقارئ� ،سواء
ب�شرح غام�ضه� ،أم تبيين مق�صدية �صاحبه� ،أم
الظروف المحيطة به� ،أم الإ�شارة �إلى ن�صو�ص
�أدبية مماثلة (التنا�ص ) ..ومن �أمثلة ذلك ما
قاله نا�سخ ق�صيدة �أنوار ال�سرائر و�سرائر الأنوار
لل�شري�شي(:((4
« ...و��ص��رح انتهاء بما ف��ي االب �ت��داء ،كنى
عنه ،وح�ض عليه ،ومق�صده ـ رحمه اهلل ـ في
هذه الق�صيدة تي�سير بتنبيه القلب على �سبيل
الحب من باب التقوى ،تعر�ضا لنفحات القرب،
وبلوغ ًا لغيب الو�صول؛ فلذلك ابتد�أ بالغزل في
�أنثى مطلق الكون وهي فتاة المعرفة ،ف�صادفه
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في باب الهوى �أنواع الباليا من الرقباء واللوام
والف ُّ�ضاح ،وال�صد والهجر والبعد .ثم ولج في
�سبيل الحب فعاد ال�سقم �صحة ،والأل��م ل��ذّ ة،
والعذل ذكرى ،ثم انتهى بغلبة الفناء �إلى ح ْوز
القرب� ...إلخ «(.((4
ومنه م��ا كتبه نا�سخ كتاب القرط ْين البن
مط ّرف الكناني القرطبي المتوفى عام  454هـ:

مقـــاالت

« قال محمد بن �أحمد بن مطرف المقرئ
ر�ضي اهلل عنه :كنت جمعت ه��ذا الكتاب في
�سنة �إحدى وع�شرين [و�أربعمائة] ( ((5في معرفة
اختالف ال�سبعة بين ي��دي ال�شيخ الجليل �أبي
محمد مكي بن �أبي طالب ر�ضي [ ((5( ]-العام،
فجمعت هذا الكتاب من �أقاويل �أهل العلم ،منهم
�أبو �إ�سحاق الزجاج ،والف ّراء ،و�أبو جعفر [،((5(]-
وم��ن ك�ت��اب �إك �م��ال ال�ف��ائ��دة لأب��ي الطيب ابن
غلبون( ،((5وربما كتبت فيه ما �أخذته عن ال�شيخ
م�شافهة لئال ي�سقط عني لفظه بالن�سيان .وكان
هذا الجمع كله مجم ًال غير منظم ،ثم �أخذت في
نظمه �سنة �أربع وثالثين و�أربع مائة ،مبتدعا في
الت�أليف والتنظيم على غير ما �ألفه من ر�أينا من
القراء؛ ذلك �أني نظمته تارة �أ�ص ًال ،وتارة فرع ًا
حتى كمل عمل ذلك ،وقد انتظمت الأ�صول مع
فر�ش الحروف ..جعل اهلل ذلك لوجهه خال�ص ًا،
و�إلى ر�ضاه �سائق ًا� ...إلخ»(.((5
ود�أب بع�ض الم�ؤلفين على مدح م�صنفاتهم
وتقريظها ،معربين عن جودتها وعلو كعبها بين
الأت ��راب ،فعل ذل��ك� :أب��و حامد الفجيجي(،((5
ق��ائ�لا ف��ي ح��ق كتابه مفيد ال�ف��وائ��د ف��ي خير
العوائد:

ل���و ق�����س��ت ب��ال��ج��وه��ر ال��غ��ال��ي ط��رائ��ق��ه
ك�����ان�����ت ط����رائ����ق����ه �أغ������ل������ى �إذن ث��م��ن��ا
ف��������اهلل ي���م���ن���ح���ـ���ـ���ه �أه�����ل����ا ل����ـ����ـ����ه �أب�����ـ�����دا
واهلل ي���ح���ف���ظ���ه م�����ن ُو ْل����������د ك�����ل زن����ى
وم��ن الإج �ح��اف �أن ننتزع ه��ذه ال�شواهد
عن �سياقها العام ،فال نفهم منها �إال دالالتها
الحرفية ،وال نرى فيها غير الوجه الذي يربطها
بالن�ص المنت�سخ ،فتلك ر�ؤية �سطحية لي�س �إال..
بل علينا �أن نعاملها باعتبارها خيطا في ن�سيج
مت�شابك ،تتالحم خيوطه وتت�ساوى في الأهمية،
وت�ح�م��ل ف��ي ط�ي��ات�ه��ا م��واق��ف نف�سية وعقلية
وثقافية ..فالمادح كتابه ـ مثال ـ لي�س من من�ش�أ
الإعجاب فعله ،فقد يكون ك�شفا غير مق�صود
لبع�ض ج��وان��ب �شخ�صيته ،كت�ضخم الأن ��ا� ،أو
لمز �أحد �أعدائه (ولد زنا)� ،أو الترويج لثقافة
كا�سدة� ،أو �سوى ذل��ك� ..أم��ا المادة المتعلقة
ب�صاحب القرط ْين وفرطه فال �شك في �أنها
حركة جديدة في ال��زم��ان والمكان والإن�سان
والمكتوب تن�ساق بنا �إل��ى �أح�ك��ام ونتائج غير
م�سبوقة..
ويرتبط بكل ما �سبق عنا�صر �أخرى كثيرة
تنتمي كلها �إل ��ى ف �� �ض��اءات م��ا وراء الن�سخ
كالتحبي�سات والتمليكات ،وتح�صين المن�سوخ
بالتعاويذ ،والتو�سل ب��الأول�ي��اء وال�صالحين،
وا�ستح�ضار الأ�شعار والفتاوى والحكم والأمثال
وال�م��واع��ظ� ،إل��ى ت�سجيل الو�صفات الطبية،
والتعريف ب��الأع�لام الجغرافية والتعقيبات
المختلفة ،وغير ذلك من العنا�صر التي توجد
خارج المخطوطات الفجيجية ..وا�ستق�صا�ؤها
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جميعا �سيحدث  -وال ري��ب  -ت �ج��وال مهما
في البحث العلمي التراثي يتجه بنا في �آخر
المطاف �إل��ى نتائج ملمو�سة �أهمها تجديد
النظرة �إل��ى مكونات ح�ضارتنا في جوانبها
المختلفة ،و�إع ��ادة تقويم تراثنا المخطوط
وتقييمه وتف�سيره و�إعادة ت�شكيله.
• خال�صات وا�ستنتاجات:

تحدثنا في هذا المفال عن ف�ضاءات ما وراء
الختم ،وركزنا عليها دون العنا�صر الأخرى؛ ال
باعتبار تف ّوق في �أهميتها ،ولكن باعتبار عالقتها
بالمتن المخطوط الذي �سيطر على اهتمامنا
من زم��ان بعيد� ..إنها عالقة تكامل وت�لازم،
وهوية المتن بدونها ال تكون نا�صعة المعالم،
ومن يق�صيها عندما ينظر فيه �أ�شبه بمن ينظر
بعين واحدة..
�إن من �ش�أن الكوديكولوجيا �أن تخلخل عدد ًا
من منطلقات التعامل مع ال�ت��راث وق��واع��ده،
ولكنها ل�ح��د الآن ل��م ت�ستقطب ال��دار��س�ي��ن
بالقدر الذي ينا�سب هذه الأهمية ،مما ي�ؤكد
�أنها ما زالت تعاني من عقبات ،و�أن �أ�صحابها
ال يزالون في مو�ضع �ضعف ..و�أتذكر �أن �أحد
الكوديكولوجيين المغاربة �أر�سل منذ �أزيد من
ثماني ع�شرة �سنة ،نداء يت�ضمن دعوة �صادقة
مخل�صة �إل��ى �إن�شاء معهد لدرا�سة وتدري�س
علم المخطوطات ،وتكوين مخت�صين في هذا
عت،
العلم ((5( "..ول��و ُب��ذل� ْ�ت الجهود وتج ّم ْ
وتعاونت دولنا وم�ؤ�س�ساتنا لأثمرت هذه البذرة
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الغربية مراكز عديدة تنطلق كلها نحو هدف
واح��د ف��ي ح��رك��ة دائ �ب��ة ال تنحط ع��ن حركة
خاليا النحل..
بقي �أن ننهي بهذه المقترحات الب�سيطة:

• اعتبار ف�ضاءات ما وراء الختم مرحلة
جوهرية �ضمن عملية تحقيق المخطوطات الذي
ال يزال يتمتع با�ستقالل ذاتي يح�صره في دائرة
�إخراج المتن..
• �إن المادة التي تقدمها هذه الف�ضاءات ال
ينبغي اختزالها في الفوائد والعوائد كما فغل من
قبلنا� ،أو ت�صنيفها في خانة الح�شو الزائد عن
المتن ولكن علينا �أن نميزه بما يلي
• �أن يكون محورا ت��دور حوله الأط��اري��ح
الجامعية..
• �أن تحدث ف��ي ك��ل الجامعات العربية
�شعبة الكوديكولوجيا ،قد يمهد لها بمحاور ذات
�صلة في الم�ستويات التعليمية الثانوية
• تبادل الخبرات بين الجامعات العربية
عبر �شراكات ولقاءات..
• االنفتاح التام على تجارب الغرب في
هذا العلم الفتي.
• �إح � � ��داث م ��راك ��ز ت��اب �ع��ة ل�ل�ج��ام�ع��ات
وللخزانات التراثية ،تتعامل مع المخطوطات
ب�ضوابط الكوديكولوجيا وقواعده ،كل في ميدان
اخت�صا�صه.
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قابو�س الأطرابل�سي� ،أدي��ب لغوي ،من �أه��ل القرن
ال��راب��ع ،ك��ان بحلب �سنة  370ه�ـ  ..ق��ر�أ على ابن
خالو ْيه كتاب الجمهرة ..وروى عنه خلق كثير (ابن
ال�ع��دي��م :بغية الطلب ف��ي ت��اري��خ ح�ل��ب ،ع��ن موقع:

الحوا�شي

مقـــاالت

�1 .1أحمد �شوقي بنبين ،درا�سات في علم المخطوطات
والبحث الببليوغرافي� ،ص13 :
2 .2يعتبر الكتاب في حكم المفقود
3 .3ن�شرته دار الب�شائر الإ�سالمية ـ بيروت ـ ط2004 / 1
4 .4هكذا ورد في المخطوطة ،وعنوانه الذي لم يرد فيها:
نزهة القلوب
5 .5عالم حافظ مكثر ،رحل في طلب الحديث ،وانتهى
به المطاف �إلى الإ�سكندرية ،وبها توفي عام  576هـ،
له ثالثة معاجم في م�شيخته ،والف�ضائل الباهرة في
م�صر والقاهرة (...الأعالم) 215 / 1 :
6 .6جمال الدين �أبو طالب �أحمد (  551ـ  619هـ ) من
تالمذة ال�سلفي ،كان يكرمه كثير ًا ،ويقدمه للقراءة
عليه مع �صغر �سنه ،وهو من �شيوخ المنذري ( تاريخ
الإ�سالم للذهبي ـ وفيات  619هـ� ،ص) 400 :
7 .7لم �أعثر له على ترجمة ،وهو عالم جليل من تالمذة
ال�سلفي ،يعرف بالعطار ،كان بم�صر عام  593هـ ـ عن
موقع� ( :إ�سالم ويب)
8 .8من �أهل القرن ال�ساد�س الهجري  .رحل �إلى م�صر
والعراق وخرا�سان ،وكتب ،وخرج و�أف��اد .وله نظم،
و�أدب ،و�سيرة حميدة.روى عن طائفة ،وحدثت عنه
طائفة ،وتوفي بح ّران عام  598هـ.
�9 .9شرف الدين اللخمي الإ�سكندري (  544ـ  611هـ )
فقيه مالكي ،من الحفاظ� ،أ�صله من القد�س ،وتوفي
بالقاهرة ،له ت�صانيف في الحديث وغيره ( الأعالم:
) 23 / 5
1010لم �أعثر له على ترجمة
1111لم �أعثر له على ترجمة
1212ذكر جما غفيرا جدا من رجاالت الحديث والعلم ..
ثم قال :و�صح في ...يوم الجمعة ال�سابع والع�شرين
م��ن ذي الحجة �سنة ث�لاث و�سبعين وخم�س مائة
بالإ�سكندرية ،والحمد هلل حق ح�م��ده ...وق��د كنب
بخط مغاير.
1313لم �أعثر له على ترجمة
�1414أح�م��د ب��ن عبد الرحمن ب��ن قابو�س ب��ن خلف ابن
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�1515ضبطه بعين م�ضمومة وي��اء �ساكنة وزاي ْين ،خالف ًا
لمن ي�ضبط الحرف الأخير راء ..ولعل �ضبط ابن
خالويه �أق��رب �إل��ى المنطق ،فهو تلميذه ،والتلميذ
�أعرف ب�شيخه ،و�أعلى به عينا..
1616ال�صفحة الأخيرة من المخطوط
1717انظر على �سبيل المثال :الأعالم للزركلي (:) 268/ 6
فالترجمة فيه ،وفي الم�صادر المحال عليها مقت�ضبة
جد ًا ،ال تليق ب�صاحب كتاب طبقت �شهرته الآفاق،
بل �إن اللجنة التي عنيت بت�صحيح كتابه وترقيمه
و�ضبطه وتعليق حوا�شيه ،وكلهم من �أفا�ضل العلماء،
خرجوا عن تقاليد التحقيق ،فلم ي�صدروا عملهم
بعقد ترجمة وافية له ،و�إنما اكتفوا بتعريف موجز في
هام�ش ال�صفحة ( 3نزهة القلوب  -مكتبة ومطبعة
محمد علي �صبيح و�أوالده  -ط ) 1963 /
1818عبد ال�سالم بن الطيب القادري (1110 - 1058هـ)،
من �أبرز علماء المغرب ،ملكته في العلوم ال تجارى،
خ�صو�صا ف��ي النحو وال�ب�ي��ان والمنطق والحديث
والأ�صل ْين وال�ت��اري��خ ،له ع��دة م�ؤلفات ( ال�ق��ادري،
التقاط الدرر ،ترجمة 418 :ـ �ص) 275 :
1919في حوزتنا قطعة مخطوطة منه.
2020انظر كتابنا  :فجيج في عهد ال�سعديين ،ال�سيا�سة
والثقافة والمجتمع� ،ص.257 :
2121نف�سه� ،ص258 :
2222ال�صفحة ما قبل الأخيرة ( رقم ) 2
2323ال�صفحة ما قبل الأخيرة ( رقم ) 13
�2424أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي ،الم�شهور بابن
البنّاء المراك�شي (  721 - 654هـ) ،نبغ في علوم
�شتى ،وخلف وراءه م�ؤلفات قيمة وكثيرة ( ...الأعالم:
) 222 / 1
2525ان �ظ��ر م�ق��دم��ة ال �م��رح��وم محمد ال�ف��ا��س��ي لرحلته
المو�سومة :الرحلة المغربية ( الرحلة العبدرية )
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2626الرو�ض المريع ،وقد تم ن�سخ الكتاب في حياة م�ؤلفه
في �شهر ذي القعدة �سنة �سبع وت�سعين و�ستمائة
بمدينة مراك�ش حر�سها اهلل تعالى.
2727جذوة االقتبا�س فيمن حل من الأعالم مدينة فا�س،
�ص 180 - 179
2828محمد الفا�سي ،مقدمة الرحلة العبدرية� ،ص :ت
2929انظر على �سبيل المثال :الأعالم ،32 / 7 :وقد جعل
حوالي  700هـ ـ
وفاته
ْ
3030مقدمة الرحلة ،م�صدر �سابق
3131انظر عمر ر�ضا كحالة ،معجم الم�ؤلفين :ج� ،3ص:
 658و705
3232ال�صفحة الأخيرة من ال�شرح
3333ظهر ال�صفحة الخيرة
�3434أحمد �شوقي بنيبن ،درا�سة في علم المخطوطات
والبحث الببليوغرافي� ،ص55 :
3535نف�سه� ،ص33 :
�3636سماه الكوكب الطالع ،وهذه الن�سخة ر�آه��ا الرحالة
اله�شتوكي ،و�أ�شار �إليها في رحلته با�سم« :لمع اللوامع
في �شرح جمع الجوامع» قال« :بخط يده الكريمة ،وفي
�آخره �إجازة من ال�شيخ الأ�شموني لل�شيخ �إبراهيم بن
عبد الجبار» ( هداية الملك العالم� ،ص)103 :
3737كلمة غير وا�ضحة ،ولعلها كما قدرنا
3838ال�صفحة الأخيرة من الكتاب
3939عمر ر�ضا كحالة ،معجم الم�ؤلفين :جم� ،ص407 :
و 496و521
4040الأعالم10 / 5 :
4141ال�صفحة الأخ �ي��رة ،وق��د انتهى من ن�سخه في يوم
الثالثاء موفى ع�شرين من �شهر رم�ضان المعظم ،من
عام ت�سعة وع�شرين و�سبعمائة...
4242ل��م ي�شر �إل��ى ت��اري��خ الن�سخ ،والأج��روم�ي��ة مخت�صر
م�شهور في النحو
4343ال�صفحة الأخيرة ( رقم ) 2
4444مجموع يحمل رقم 14
4545فرغ من ن�سخه يوم الأحد لثمان ليال بقين �أو بقيت من
�شهر �شعبان من عام ثمانية و�ستين وثمانمائة
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4646ال�صفحة الأخيرة ( رقم ) 9
4747ال�صفحة الأخيرة ( رقم ) 16
�4848أحمد بن محمد ال�شري�شي ال�سلوي ( 641 - 581هـ)،
مت�صوف مالكي ،برع في علم الكالم ،و�أ�صول الفقه،
رح��ل �إل��ى الم�شرق ،وت��وف��ي بم�صر ..ا�شتهر بهذه
الق�صيدة الرائية ،وه��ي في الت�صوف ( الأع�لام:
) 219/1
4949ال�صفحة الأخيرة رقم 7
5050مزق بقدر كلمة
5151مزق يقدر بثالث كلمات �صغيرة
5252مزق بقدر كلمة
�5353إكمال الفائدة في القراءات ال�سبع ،لأبي الطيب عبد
المنعم بن عبيد اهلل بن غلبون (  389 - 339هـ )،
�أديب ،مقرئ ،ولد بحلب ،و�سكن م�صر ،وبها توفي..
من كتبه :الإر�شاد ،والإكمال ( الأعالم) 167 / 4 :
5454ال�صفحة الأخيرة ( رقم )8
�5555أبو حامد محمد الفجيجي ،من علماء القرن ال�ساد�س
الهجري ،عا�ش في فا�س ،ب��رع في علوم الكيمياء،
وكان مدمنا على القراءة ،من �شيوخه �أحمد التازي،
و�إبراهيم بن يو�سف المراك�شي ال�شهير بال�سكاج..
ك��ان حيا ع��ام  577ه �ـ ( .كتابنا :فجيج ف��ي عهد
ال�سعديين� ،ص 257 :وما بعدها )
5656انظر ديوان الفجيجيين� ،ص 214
5757الق�صد �إل��ى العالّمة المدقق �أحمد �شوقي بنبين،
انظر :درا�سات في علم المخطوطات� ...ص33 :

م�صادر البحث ومراجعه
	•�أغ�ل��ب الم�صادر المح�ضرة مخطوطات توجد في
خزائن فجيج ،منها الكامل والمبتور ،ومنها ما لم
يتبق منه �إال �أوراق �أو ورقة يتيمة..
	•�أحمد �شوقي بنبين ،درا�سات في علم المخطوطات
والبحث الببليوغرافي  -من�شورات كلية الآداب
بجامعة محمد الخام�س ـ �سل�سلة بحوث ودرا�سات ،رقم
- 7مطبعة النجاح -الدار البي�ضاء  -ط .1993/1
	•�أحمد ابن القا�ضي المكنا�سي  -جذوة االقتبا�س في

مظاهر
كوديكولوجية:
التراث العربي
وف�ضاءات ما
وراء الختم

من حل بمدينة فا�س  -الطبعة الحجرية الفا�سية.

	•فجيج ف��ي ع�ه��د ال���س�ع��دي�ي��ن ،ال�سيا�سة والثقافة

	•�أح�م��د اله�شتوكي  -رحلة ه��داي��ة الملك ال�ع�لاّم -
مخطوط ،الخزانة الوطنية :ق 147
	•خير الدين الزركلي  -الأعالم  -دار العلم للماليين
 بيروت  -ط 1980 / 5	•عمر ر�ضا كحالة  -معجم الم�ؤلفين  -م�ؤ�س�سة الر�سالة
بيروت  -ط 1993 / 1	•محمد بوزيان بنعلي - :ديوان الفجيجيين � -سل�سلة
ت��راث فجيج رق��م  - 6مطبعة الج�سور  -وج��دة -
ط2010/1

والمجتمع � -سل�سلة ت��راث فجيج رق��م  - 4مطبعة
الج�سور ـ وجدة  -ط 2005 / 1
	•محمد بن الطيب القادري  -التقاط الدرر  -درا�سة
وتحقيق :ها�شم ال�ع�ل��وي القا�سمي  -دار الآف ��اق
الجديدة  -بيروت  -ط 1981 / 1
	•محمد العبدري الجيحي  -الرحلة المغربية  -جامعة
محمد الخام�س � -سل�سلة الرحالت  - 4 -حجازية -
 - 1تحقيق وتقديم وتعليق :محمد الفا�سي  -ط.1968
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م�ؤلفات المو�صليين المخطوطة
في العلوم ال�شرعية
( �إح�صاء ودرا�سة )

�أ.م.د .محمد ذنون يون�س فتحي

جامعة المو�صل/كلية التربية للبنات
ق�سم اللغة العربية

ق ّدم الأ�ستاذ �سالم عبد الرزاق عم ً
ال كبيراً ،ا�ستغرق منه جهد خم�س �سنوات ،من �أجل �إنجاز
فهر�س مكتبة الأوقاف المركزية في المو�صل ،وهو عمل �ضخم و�شاق ومتعب بكل ما تحمله
هذه الأو�صاف من معان ودالالت ،ذلك �أن المخطوطات ال ي�سهل في الأعم الغالب التيقن مما
كتب على غالفها الأول ،من معلومات دالة على الم�ؤلف وعنوان الت�أليف ،وت�أريخ الت�أليف و�سنة
الن�سخ ...وما وراء ذلك من م�شكالت و�صعوبات جمة ،وفي �أحيان كثيرة يكون المخطوط خاليا
من �صفحة تعريفية ،وال يحتوي �إال على المادة العلمية ،في�صعب �إثبات ن�سبتها ،ويحتاج الأمر
�إلى درا�سة معمقة من �أجل تقديم و�صف لمادتها� ،أو وجه راجح في الفترة الزمنية التي كتبت
فيها ،وقد ي�ستغرق الأمر �سنوات من �أجل مطابقة م�ضمون تلك المادة مع غيرها؛ للحكم ب�أنها
تعود لم�ؤلف معين ،كما �شكّلت وفرة الكتب التي قام الأ�ستاذ �سالم بفهر�ستها �صعوبة �أخرى
جديدة� ،أ�ضيفت في طريق عمله المليء بالعقبات ،ومع ذلك فقد ا�ستطاع بالعمل الد�ؤوب على
تذليل ق�سم كبير منها ،والتغلب على العديد من الم�شكالت التي واجهت م�سيرته في الفهر�سة
والت�صنيف ،ولكنه وقع في الكثير من الهنات والم�شكالت ،بدءاً بطريقة الت�أليف التي �سار عليها،
من اعتماد الجهة الواقفة للكتب والمخطوطات ،بدال من اعتماد طرق �أ�سهل من ذلك؛ لكي
ي�صل القارئ والمحقق والباحث �إلى بغيته المن�شودة ،بالح�صول على المخطوط وعدد ن�سخه
و�أماكن وجوده ،ولذا يحتاج �أولئك �إلى جهود م�ضنية من تقليب �أوراقه ب�أجزائه الت�سعة ،من
�أجل القول ب�أن المخطوط الذي يبحثون عنه ،موجود في تلك المكتبة �أم ال ،كما �أنه لم يقم
بفهر�سة المجاميع وفق المو�ضوع كما �سار عليه في الكتب المنفردة ،مما �شكّل �صعوبة �أخرى
بالغة الأهمية في الو�صول �إلى المخطوطات المتعلقة بعلم من العلوم.
وال نن�سى �أن الغاية من �إن�شاء الفهار�س
تخفيف ال �� �ص �ع��وب��ات ،وت�ق�ل�ي��ل الإ��ش�ك��ال�ي��ات
للو�صول �إلى المق�صد ب�أي�سر طريق و�أقل جهد،
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و�أق�صر زمن ،ومن دون ذلك يفقد الت�صنيف
والفهر�سة جدواه ومعناه ،كما واجهته م�شكلة
�أخرى من م�شكالت عديدة ،تمثّلت في ت�صنيف

م�ؤلفات
المو�صليين
المخطوطة
في العلوم
ال�شرعية
( �إح�صاء
ودرا�سة )

مقـــاالت

بع�ض المخطوطات ،وتحديد تبعيتها العلمية،
ون�سبها في الحقل المعرفي الذي تنتمي �إليه،
ول��ذا �أعتقد ج��ازم��ا �أن �إخ ��راج �أي ت�صنيف
بيبلوغرافي يتناول العلوم العربية والإ�سالمية،
ال ينبغي �أن ي�ك��ون عمال ف��ردي��ا مح�ضا� ،إذ
ي�صعب على � ّأي �شخ�ص مهما بلغ علمه ،وات�سعت
ثقافته بالح�ضارة العلمية للعرب والم�سلمين،
يلم ب�أ�شتات تلك العلوم والمعارف ،فللعلوم
�أن ّ
ال�ع��رب�ي��ة والإ� �س�لام �ي��ة �أب�ج��دي�ت�ه��ا ،وللت�آليف
العربية والإ�سالمية تنوع هائل ي�صعب ح�صره
«تعد الأمة العربية ال�س ّباقة
و�إح�صا�ؤه ،حيثّ :
وال�شامخة في ابتكار مختلف العلوم والفنون
والآداب ،وف��ي د�أب�ه��ا المت�صل المتتابع على
ال�ت��وغ��ل وال�ت�غ�ل�غ��ل ،واال��س�ت�ب�ح��ار ف��ي التنويع
والإ�ضافة �شيئا بعد �شيء ،فكان لها في كل
علم وكل فن م�ؤلفون وم�ؤلَّفات ،تعد بالمئات
والألوف ،وتملأ خزائن البالد ،بلغت �أكثر من
ثالثمائة ن��وع – ع��دا م�ؤلفات علوم العربية
وال �ع �ل��وم ال���ش��رع�ي��ة -منها ال�ع�ل��وم المتعلقة
بالأعيان ،وتدخل فيها الطبيعيات والريا�ضيات
والفلك والطب والتاريخ الطبيعي والفرا�سة،
وجملتها اثنان وع�شرون علما ،منها :تدبير
المنزل واالقت�صاد ال�سيا�سي واالجتماع،(((»...
ول��ذا تحتاج هذه الفهر�سة اليوم �إل��ى فهر�سة
ج��دي��دة ،تفيد منها ال�شيء الكثير ،وتتجاوز
هناتها وعقباتها ال��ك���ؤود ،ك�م��ا ع��ان��ت تلك
الفهر�سة م��ن افتقار للمنهجية الأكاديمية،
ح�ي��ث ت�ع��ان��ي الكثير م��ن ت�ل��ك المخطوطات
م��ن نق�صان التعريف بم�ؤلفيها ،وق��د تقدم
لل�شخ�صية ال��واح��دة الكثير من الترجمة في
�أكثر من مو�ضع ،وتواجه القارئ م�شكلة ذكر
ا�سم الكتاب الواحد ب�أكثر من طريقة وعنونة،
فيعتقد �أنهما كتابان متغايران ،ولكن الذي

يتبين عند البحث �أنهما كتاب واحد ،وال�سبب
في ذلك اعتماد الم�ؤلف على ما هو مثبت في
�صفحة الغالف ،الذي يكتبه النا�سخ من دون
اعتماد ا�سم الكتاب كما اخ�ت��اره ل��ه م�ؤلفه،
ويحدث ذلك كثير ًا في الكتب العلمية القديمة،
كما ال يخفى على الم�شتغلين بها ،كما كان يذكر
�أحيان ًا ا�سم الكتاب في المجموع من دون بيان
العلم ال��ذي يبحث فيه ،وه��ذه مع�ضلة �أخ��رى
ت��وج��ب على ال�ب��اح��ث ال �ع��ودة �إل��ى المخطوط
لمعرفة التفا�صيل ،مع �أن الفهر�سة ينبغي �أن
تو�ضح ذلك من دون الرجوع للمخطوط بغية
الت�أكد منه ،وقد يذكر الم�ؤلف ت��ارة مف�ص ًال
و�أخرى مخت�صر ًا ب�سبب اعتماده على ما كتب
على المخطوط وغالفه ،مع �أن المنهجية �أن
يكون ذكر ا�سم الم�ؤلف مف�صال كل مرة ليتبين
الباحث ن�سخ المخطوطة ،ول�ئ�لا يظن �أنها
لم�ؤلف �آخر نتيجة االقت�صار على بع�ض ا�سمه.
ول�سنا هنا ف��ي ه��ذا البحث ب�صدد ذكر
م���ش�ك�لات ال �ت ��أل �ي��ف ،ال �ت��ي ظ �ه��رت ف��ي ه��ذه
ال�ف�ه��ر��س��ة ال �ت��ي ت�ح�ت��اج �إل ��ى �إع� ��ادة �صياغة
و�إخراج جديد ،و�أن يقوم بها �أكثر من مفهر�س،
يخ�ضعون لإ��ش��راف علماء متخ�ص�صين ،في
�صنوف المعرفة التراثية القديمة.
نعود من هذا كله �إلى الجهود المو�صلية التي
احتوتها هذه الفهر�سة ،والم�ؤلفات المو�صلية
المخطوطة في مكتبة الأوقاف ،لنتب َّين م�شاركة
المو�صليين ف��ي العلوم العربية والإ�سالمية،
ال�شرعية وغ �ي��ره��ا ،وم�ك��ان��ة ت�ل��ك الم�شاركة
لهذا الم�صر والبلد بالن�سبة للعالمين العربي
والإ�سالمي ،ولنقف على �شدة عناية �أجدادنا
بالعلوم والمعارف الإن�سانية المختلفة وكثرتها،
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على الرغم من �صعوبة الظروف التاريخية التي
م � ّرت بها مدينة المو�صل ،وكثرة االن�شغاالت
والفتن التي ع�صفت بها ،وقلة الأدوات الكتابية،
و�شحة الإمكانيات ،لكي تكون نبرا�س ًا يحتذى
ّ
للمو�صليين ال�ي��وم م��ن �أج��ل تطوير ملكاتهم
العلمية وا�ستعادة مكانتهم التاريخية ،و�إحياء
تلك المخطوطات من خالل التعريف بها وبقيمة
ما تحتويه ،ون�شرها بين �أيدي الجمهور لدرا�ستها
ونقدها.
لقد �أب��دع المو�صليون من خالل الم�شاركة
الفاعلة في ميادين البحث والت�أليف ،وكتبوا
ب�أقالمهم وعقولهم النيرة في �شتى مجاالت
المعرفة الإن�سانية ،من علوم �شرعية ولغوية
و�أدب� �ي ��ة وط�ب�ي��ة وف�ل�ك�ي��ة وري��ا� �ض �ي��ة� ،إال �أن�ن��ا
�سنق�صر ال�ح��دي��ث على الإن� �ج ��ازات العلمية
الت�أليفية في العلوم ال�شرعية فح�سب ،ونبعد
الحديث عن الت�صنيف في العلوم الأخرى بدء
بالدرا�سات اللغوية وانتهاء بالم�ؤلفات الفل�سفية،
والإن� �ج ��ازات ال�شعرية ال�ك�ب�ي��رة م��ن دواوي ��ن
وق�صائد ومعار�ضات وتخمي�سات ومنظومات
غير متخ�ص�صة في العلوم ال�شرعية ،ودوبيتات
وتقري�ضات و�أبيات ...التي قدمها المو�صليون،
كما �أعر�ضنا �صفحا عن ذكر الإجازات العلمية
التي احتوتها الفهر�سة؛ لأنها ال ت�شكل نتاجا
علميا ،بقدر ما هي توثيق و�شهادة لمن �أراد
القيام ب�أعباء الفتوى والتدري�س.

• المحور الأول :القر�آن الكريم ،تف�س��يره
وعلومه:

لقد كتب المو�صليون ف��ي تف�سير ال�ق��ر�آن
الكريم وعلومه الم�صنفات الجيدة ،والم�ؤلفات
المهمة ،خدمة لكتاب اهلل تعالى الكريم ،ودينهم
الحنيف ،وت��وع�ي��ة ل�ل�أم��ة الإ��س�لام�ي��ة عموما،
والمجتمع المو�صلي الإ� �س�لام��ي بقيمة ه��ذا
الكتاب العظيم ،وما يحتويه من �أ�سرار ،وي�شتمل
عليه م��ن كنوز الهداية و�أن ��وار الحقيقة ،وما
يت�ضمنه من قيم �إن�سانية ،ت�أخذ بيد المجتمع
الب�شري نحو ال�سعادة الدنيوية والأخ��روي��ة،
فقد �أن�ج��ز المو�صليون ف��ي مجال الدرا�سات
القر�آنية ،المتخ�ص�صة بالقر�آن الكريم وعلومه
م�ؤلفات
المتعلقة به ( )20م�ؤلف ًا ،عكف عليها ( )12المو�صليين
عالما مو�صلي ًا متخ�ص�ص ًا ،وتك�شف هذه العناية المخطوطة
عن ولع المو�صليين بالقر�آن الكريم ،وعلومه في العلوم
وقراءاته ،ولكن تقف القراءات ور�سائل التجويد ،ال�شرعية
في مقدمة تلك االهتمامات ،مما يك�شف عن ( �إح�صاء
تعلق المو�صليين بهذا الفن قديما ،وال يزال يقف ودرا�سة )
في �صدارة اهتمامات هذه المدينة حتى الوقت
الراهن ،و�أهم هذه الأعمال التي �أح�صيناها:
 .1كنز المعاني �شرح حرز الأماني ووجه التهاني،
ت�أليف� :أب��ي عبد اهلل محمد بن �أحمد بن
محمد ب��ن �أح �م��د ب��ن الح�سين ال�م�ع��روف
ب��ـ�( :شعلة ال�م��و��ص�ل��ي) و(اب���ن ال�م��وق��ع ت
656هـ=1258م)(((.

وبعد الإح�صاء والتدقيق في قراءة الفهر�سة،
يمكن لنا �أن نق�سم هذه الدرا�سة الإح�صائية  .2التلخي�ص في التف�سير ،ت�أليف :موفق الدين
�أح �م��د ب��ن ي��و��س��ف ب��ن الح�سن ال�شيباني
وفق المو�ضوعات ،التي بحث فيها المو�صليون،
الكوا�شي المو�صلي (ت 680ه �ـ= 1281م)
و�أن�ش�أوا م�ؤلفاتهم ،و�شاركوا العالم ب�إنجازاتهم
العلمية والمعرفية.
(مجلدان)(((.
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 .3ر�سالة التكبير ،ت�أليف� :سلطان بن نا�صر بن
�أحمد الجبوري (ت1138هـ= 1726م) ،وهي
ن�سخة وحيدة(((.

 .10ال��درة البهية ،تف�سير ��س��ورة م��ن ال�ق��ر�آن
ال�ك��ري��م :ت��أل�ي��ف� :سليم ال��واع��ظ (ت بعد
1160هـ= 1747م) (.((1

 .4العقود المجوهرة وال�ل�آل��ي المبتكرة� ،شرح
القواعد المقررة والفوائد المحررة ،لمحمد ابن
قا�سم البقري (ت 1609ه�ـ = 1700م)(((،
ت�أليف� :سلطان بن نا�صر بن �أحمد الجبوري
(ت1138هـ = 1726م) ،ولها �سبع ن�سخ(((،
وق��د طبع ال�ك�ت��اب ب�ع�ن��وان� �( :ش��رح قواعد
البقري في �أ�صول القراء ال�سبعة) ويليه كتاب
الإدغ ��ام الكبير لأب��ي عمرو ب��ن ال �ع�لاء(((،
بتحقيق :هناء الحم�صي و�أن�س مهرة ،عام
1998م(((.

 .11خال�صة �أق ��وال ال�ق��راء والفقهاء ،ت�أليف:
محمد بن م�صطفى الغالمي (ت 1186هـ=
1772م) ،وه��ي ن�سخة وح �ي��دة( ،((1مهداة
�إلى علي �أفندي العمري (ت 1192هـ) ،وهو
يت�ضمن نقوالت و�شروحات في القراءات
وعلوم القر�آن والفقه.
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 .5القول المبين في تكبير �سنة المكيين ،ت�أليف:
��س�ل�ط��ان ب��ن ن��ا��ص��ر اب ��ن �أح �م��د ال�ج�ب��وري
(ت1138هـ=1726م) ،ولها �أربع ن�سخ(((.
 .6الأح���رف ال�ت��ي يدغمها �أب��و �شعيب ال�سو�سي
(ت261ه�� � � ��ـ)( ((1ب��رواي �ت��ه ف��ي ال�م�ت�ق��ارب�ي��ن
والمتماثلين ،ل�سلطان بن نا�صر بن �أحمد
الجبوري(ت 1138ه�ـ=1726م) ،وله ن�سخة
�أخ��رى بعنوان :الأح ��رف التي �أدغمها �أب��و
عمرو ،كما رواه ال�سو�سي برواية الب�صري(.((1
� .7ستة ع�شر مو�ضعاً ال يجوز الوقف عليها في تالوة
القر�آن الكريم ،ت�أليف :مجهول.((1(.
 .8ب�ح��ث ف��ي �أوق� ��اف ال��ق��ر�آن ال �ك��ري��م ،ت�أليف:
مجهول.((1(.
 .9تب�صرة المبتدي وت��ذك��رة المنتهي ،ت�أليف:
�إبراهيم بن م�صطفى بن عبا�س المو�صلي،
�إم� ��ام ال�ح���ض��رة ال��ق��ادري��ة(ت 1159ه � �ـ=
1746م) ،وله ن�سختان(.((1

 .12نقوالت وفوائد في القراءات ،منها بيان جمع
الأوجه للق ّراء ال�سبعة من �آخر البقرة و�أول
�آل عمران ،جمع :الحاج بكر (ت 1211هـ)
اب��ن ال�شريف فتح اهلل ال�صباغ المو�صلي
(ت1204ه� � ��ـ)( ،((1تلميذ �سعد ال��دي��ن ابن
�أحمد بن م�صطفى الب�صير المعروف ب�شيخ
ال �ق��راء (ت 1188ه � �ـ= 1774م)( ،((1وله
ن�سختان.
 .13البهجة المر�ضية ف��ي ب �ي��ان وج ��وه الجمع
ف��ي ال �ه �م��زات ال �ق��ر�آن �ي��ة ،ت ��أل �ي��ف :ال �ح��اج
ب��ك��ر(ت1211ه��ـ) اب��ن ال�شريف فتح اهلل
ال�صباغ المو�صلي(ت 1204هـ) تلميذ(�((1سعد
ال��دي��ن �سعد اهلل ب��ن �أح �م��د ب��ن م�صطفى
(�شيخ القراء) المعروف بالب�صير المو�صلي
(ت1188هـ= .((2( )1774
 .14تيجان البيان في م�شكالت القر�آن ،ت�أليف:
محمد �أم�ي��ن ب��ن خير اهلل ب��ن محمود بن
م��و��س��ى الخطيب ال�ع�م��ري (ت 1203ه� �ـ=
1788م) ،وتوجد منه ن�سختان( ،((2وقد قام
بتحقيقه ودرا�سته :ح�سن مظفر الرزو ،وطبع
في بغداد.
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 .15الأن��وار الالئحة في تف�سير الفاتحة ،ت�أليف:
�إ�سماعيل بن عبد اهلل بن �أحمد بن محمد
حمودة المو�صلي ،كان حيا �سنة ( 1204هـ=
1789م) ،وله ن�سختان(.((2
 .16تعليقة على الآي��ة الكريمة ( :لن ي�ستنكف
الم�سيح �أن يكون عبدا هلل) ،ت�أليف� :صالح
تقي ال��دي��ن �أف �ن��دي ب��ن يحيى �أف �ن��دي بن
ي��ون ����س �أف� �ن ��دي ب��ن ي�ح�ي��ى ب��ك ال���س�ع��دي
(ت1245هـ)(.((2
 .17تف�سير �آيات ،ت�أليف :عبد اهلل �أفندي(.((2
 .18م �خ �ت �� �ص��ر ج �ل �ي��ل م ��ن م �ع��ال��م ال �ت �ن��زي��ل،
(ق �ط �ع��ة)( ،((2ت�أليف� :أب��ي عبد اهلل محمد
نوري بن جرجي�س بن عبد الرحمن بن �أ�سعد
ابن �سليمان القادري المو�صلي (ت 1305هـ=
1887م) ،وله ن�سختان(.((2

 .20ال ��درر ال�ح���س��ان ف��ي ل�غ��ة ال��ق��ر�آن ،ت�أليف:
محمد �أمين بن محمد �سعيد المال يو�سف
(ت1377هـ= 1957م) (.((2
• المحور الثاني :الحديث النبوي وعلومه:

ف��ي حين ك��ان االه�ت�م��ام بالحديث النبوي
وعلومه �أقل من ذلك بكثير ،فقد �أنجز المو�صليون
من خالل الفهر�سة ( )8م�ؤلفات حديثية ،لـ ()5
علماء على ق��در رفيع من العلم والتخ�ص�ص،
وه ��ذا الإن��ت��اج القليل ي��دل��ل ع�ل��ى ق�ل��ة عناية
المو�صليين في الت�أليف الحديثي؛ لما �شهده
هذا العلم من ا�ستقرار على �أي��دي المحدثين
الأوائل ،وقد تر�سخت �أ�صوله ،وتحددت معالمه،
فلم ين�شغلوا به كثيرا ،ولكن تبقى قلة العناية
م�ؤلفات
بالحديث النبوي �شرح ًا وم�صطلح ًا ،ظاهرة المو�صليين
م�سجلة على �أق�ل�ام المو�صليين وكتاباتهم ،المخطوطة
و�أم��ر ًا يحتاج �إل��ى تكثيف الجهود من العلماء في العلوم
المعا�صرين ،ل�سد ذلك الفراغ والتقليل منه ،ال�شرعية
( �إح�صاء
والأعمال التي �أح�صيناها هي:

 .19تلخي�ص التبيان من روح البيان ،ت�أليف� :أبي
عبد اهلل محمد نوري بن جرجي�س القادري
المو�صلي (ت 1305هـ= 1887م) ،في تف�سير
 .1مخت�صر( ((3ج��ام��ع الأ� �ص��ول م��ن �أح��ادي��ث
القر�آن( ،((2وهو واقع في �أربع مجلدات ،ويبلغ
الر�سول ،ت�أليف :ابن الأثير �أب��و ال�سعادات
ع��دد ورق المجلد الأول ( ،)646والثاني
م �ب��ارك ب��ن محمد ال� �ج ��زري(ت 606ه� �ـ=
( ،)717والثالث ( ،)424والرابع (،)516
1209م) ( ،((3وقد طبع جامع الأ�صول في
وال�م�ج�ل��دات الأرب ��ع بخط ال�م��ؤل��ف ،وعليه
�أحاديث الر�سول ،وقام بتحقيقه :عبد القادر
تقاري�ض لكبار العلماء ،وهم :عبد اهلل العمري
الأرنا�ؤوط� ،سنة 1389هـ ،وهو �ضمن مجموع
(ت 1297هـ= 1879م) ،و�صالح الدباغ (ت
برقم ( ،)24 /38وع��دد �أوراق ��ه (،)256
1298ه���ـ) ويحيى ،ومحمد �صالح خطيب
ونا�سخه :عمر بن محمود بن �أبي بكر.
زادة (ت 1306هـ= 1888م) ،ومحمد فهمي
ال�م�ع��ري ،و�شهاب الح�سني (ت1325ه� �ـ=  .2جامع الأ�صول (قطعة) ،ت�أليف� :أبو ال�سعادات
م �ب��ارك ب��ن محمد ال�م�ع��روف ب��اب��ن الأث�ي��ر
1907م) ،ويون�س الخطيب( ،((2ومال �سلطان
الجزري (ت 606هـ= 1209م) (.((3
ابن ح�سن (كان حيا �سنة 1270هـ= 1853م)
وعبد اهلل الفي�ضي (ت1309هـ= 1891م).
 .3الكتاب ال�شافي في �شرح م�سند ال�شافعي
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ودرا�سة )

(الجزء الأخير)( ،((3ت�أليف� :أبي ال�سعادات
مبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم
ابن عبد الواحد ال�شيباني ،المعروف بابن
الأثير المو�صلي (ت606ه ��ـ)( ،((3وقد طبع
الكتاب بتحقيق� :أحمد بن �سليمان ،و�أب��ي
تميم يا�سر بن �إبراهيم ،ون�شر في مكتبة
الر�شد بالريا�ض في خم�س مجلدات ،عام
1425هـ.

مقـــاالت

 .4ر���س��ال��ة ت �ح �ت��وي ع �ل��ى ث�لاث �م��ائ��ة ح��دي��ث
نبوي م��ع م��ا ينا�سبها م��ن �أ�شعار و�أم�ث��ال،
ت�أليف :المعافى بن �إ�سماعيل بن الح�سين
اب��ن ح�سن �أب��ي الفتح �أب��ي البيان �سفيان
ال�شيباني ،جمال الدين �أبو محمد المو�صلي
ال�����ش��اف��ع��ي(ت630ه��ـ=1232م)( ((3وهي
ن�سخة ناق�صة الآخر.
 .5ر��س��ال��ة ال�ح��دي��ث ال �م��روي ع��ن خير البرية
الم�سل�سل بالأئمة ال�سادة الحنفية ،ت�أليف:
م�ح�م��د ب��ن ق��ا� �س��م ب��ن م�ح�م��د ب��ن مو�سى
العبدلي ،المو�صلي مولدا ثم البغدادي �أ�صال
(((3
ومن�ش�أ(ت 1164هـ= 1750م)
 .6مخت�صر �شرح ابن حجر للأربعين النووية،
ت��أل�ي��ف� :ضياء ال��دي��ن يو�سف ب��ن عبد اهلل
العمري المو�صلي ،كان حيا �سنة (1240هـ=
1824م)(.((3
 .7اال�ست�شفاء ب�أحاديث الم�صطفى ،ت�أليف:
يو�سف بن عبد الجليل الخ�ضري القادري
(ت 1241هـ= 1825م) (.((3

• المح��ور الثال��ث :العقي��دة وعل��م الكالم
والفرق:

وفي علم العقيدة والكالم والفرق الإ�سالمية
والديانات فقد �أنجز المو�صليون ( )23م�ؤلف ًا
لـ( )18عالم ًا مو�صلي ًا ،عالجوا من خاللها م�سائل
عقدية ،وق�ضايا كالمية ،وو��ض�ح��وا موقفهم
من بع�ض الفرق الإ�سالمية ،وناق�شوا �أ�صحاب
ال��دي��ان��ات وال�م�ل��ل الأخ���رى خا�صة الن�صارى
واليزيدية ،باعتبار قربهم منهم وتجاورهم
معهم ،مما يدلل على اهتمام المو�صليين بق�ضايا
�أ�صول الدين ،وم�سائل علم الكالم والق�ضايا
العقدية ،التي يحتاج المجتمع المو�صلي �إلى
الوعي بها ،لحل الم�شكالت الروحية واالعتقادية
التي تواجهه ،كما �أن الحاجة تفر�ض نف�سها على
الت�أليف ،حيث وجد ه�ؤالء الم�ؤلفون المو�صليون
الحاجة قائمة على تعريف المجتمع الإ�سالمي
والمو�صلي ،بالفرق و�أه��ل الديانات المجاورة
لهم ،وب�ي��ان الموقف العقدي منهم ،وطبيعة
دياناتهم وم��واط��ن اختالفهم ع��ن الم�سلمين
�أ� �ص��وال وم �ب��ادئ �أ�سا�سية ،فلم يكن الت�أليف
في ذل��ك فرقة وتكفيرا ،بقدر ما ك��ان تعريفا
وتو�ضيحا وتحديدا لمواطن الخالف ،وت�أ�شيرا
للم�سائل بروح علمية ومو�ضوعية ،وتلك الأعمال
التي �أح�صيناها هي:
 .1منظومة ف��ي �أ��س�م��اء اهلل الح�سنى ،ت�أليف:
عبد القادر الملتجي المو�صلي ،نظمها �سنة
(1104هـ = 1692م) (.((4

�	.8أرب �ع��ون ح��دي�ث� ًا ،جمعها و�شرحها :يو�سف  .2ر�سالة في بحث الراف�ضة ،وورد ا�سمه (ر�سالة
في كفر الطائفة الراف�ضة) ت�أليف :عبد اهلل
اب� ��ن ع �ب��د ال �ج �ل �ي��ل ال �خ �� �ض��ري ال� �ق ��ادري
(ت1241هـ)(.((3
ابن �أحمد الربتكي المو�صلي(ت 1159هـ =
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1746م) ( ،((4وتوجد منه �أربع ن�سخ( ،((4وقام
بتحقيقها :حمدي ال�سلفي ،وطبع في دهوك.

اهلل بن محمود بن مو�سى بن علي بن قا�سم
العمري (ت 1182هـ= .((5()1765

 .3الزهر الن�ضر في حياة الخ�ضر ،ت�أليف :محمد
ابن عون الدين المو�صلي ثم البغدادي ،كان
حيا(1163هـ=1749م) ،وله ن�سختان(.((4

� .11شرح ر�سالة العقائد للدواني (ت 918هـ)(،((5
ت ��أل �ي��ف :خ�ي��ر اهلل ب��ن م�ح�م��ود ب��ن مو�سى
اب��ن علي ب��ن قا�سم العمري (ت 1182ه��ـ
=1765م)(.((5

 .4ر�سالة ف��ي العقائد ،وه��ي ر�سالة ف��ي �شرح
العقيدة لل�شيرازي( ،((4ت�أليف :مال يو�سف بن
رم�ضان بن عبد اهلل الواعظ الرم�ضاني (ت
1243هـ= 1827م) ،وله ن�سخة واحدة(.((4
 .5ر�سالة في القدر ،ت�أليف :علي �أفندي مح�ضر
با�شي (ت في حدود 1250هـ=1834م) (.((4
 .6ر��س��ال��ة ف��ي �أف �ع��ال اهلل ت�ع��ال��ى ،ت��أل�ي��ف :علي
�أفندي مح�ضر با�شي (ت في حدود1250هـ=
1834م)(.((4
 .7منظومة عقيدة الموحد ،ت�أليف :ذو النون بن
جرجي�س المو�صلي (ت 1250هـ �أو 1235هـ=
1834م �أو 1819م) ،وله ن�سختان(.((4
 .8الكوكب المتاللي ل�شرح عقيدة الغزالي ،ت�أليف:
�أبو الح�سن محمد �أمين با�شا بن الحاج عثمان
بك الحيائي بن �سليمان با�شا بن الغازي محمد
�أمين با�شا بن الحاج ح�سين با�شا الجليلي
الحنفي المو�صلي(ت1263هـ=1846م) ،وله
ن�سخة واحدة(.((4
� .9أب �ح��اث منتخبة م��ن ��ش��رح ج��وه��رة التوحيد
لـ(اللقاني)( ،((5جمع :خير اهلل بن محمود
اب ��ن م��و��س��ى ب��ن ع�ل��ي ب��ن ق��ا��س��م ال�ع�م��ري
(ت1182هـ=.((5( )1765

 .12الفريدة ال�سنية في ك�شف عقائد اليزيدية،
�أو الر�سالة الذهبية ف��ي ال��رد على اليزيدية
المارقين عن الأمة المحمدية ،ت�أليف :محمد
ابن �أحمد �أفندي خياط زادة ،واعظ الح�ضرة
الجرجي�سية وخطيب الأمينية (ت1285هـ=
1868م) م��ع تقاري�ض لجملة م��ن العلماء
المو�صليين ،وله ن�سختان(.((5
 .13البراهين المهدية �إلى العقائد المنجية ،ت�أليف:
�سلطان �أفندي بن مال عبيد المو�صلي (كان
حيا �سنة 1269هـ=1852م)( ،((5وقد طبعها
ال�شيخ عبد اهلل الح�سو بعد �أن اخت�صرها
وعلّق عليها(.((5
 .14ر�سالة في التوحيد ،ت�أليف �سلطان �أفندي
ابن ح�سن ال�صائغ المو�صلي (كان حيا �سنة
1270هـ) ،من علماء القرن الثالث ع�شر(.((5
� .15سيف العون في رقبة فرعون ،ت�أليف :بهاء
ال��دي��ن �أب ��و ال��وف��اء ع�ب��د اهلل الفي�ضي بن
م�صطفى الخ�ضري المو�صلي (ت 1309هـ
= 1891م)(.((5
 .16ر��س��ال��ة ف��ي ال ��رد على ال�ن���ص��ارى ،ت�أليف:
�سليمان بك بن مراد بك الجليلي المو�صلي
(ت1326هـ= 1908م)(.((6

 .10ر��س��ال��ة منقولة م��ن ��ش��رح ج��وه��رة التوحيد
لإبراهيم اللقاني (ت 1041ه ��ـ) نقل :خير  .17ر� �س��ال��ة ال �م�لا محمد �سعيد ب��ن جرجي�س
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م�ؤلفات
المو�صليين
المخطوطة
في العلوم
ال�شرعية
( �إح�صاء
ودرا�سة )

الجوادي �إلى مطران اليعاقبة بالمو�صل مو�سى
ابن الل�شي(.((6
.18ر� �س��ال��ة ف��ي ب�ي��ان م��ذه��ب الطائفة اليزيدية
وح�ك��م �أم��وال �ه��م ،ت��أل�ي��ف :ح�سن ال�شيفكي
المو�صلي(.((6
 .19الدالالت القاطعات في الر ّد على من �أنكر على
الأول�ي��اء الكرامات ،ت�أليف :محمد �أمين بن
محمد �سعيد �آل مال يو�سف(ت 1377ه �ـ=
1957م) (.((6
 .20الدليل المكين في الرد على من كفّ ر الم�سلمين،
ت�أليف :محمد �أمين بن محمد �سعيد �آل مال
يو�سف (ت 1377هـ= 1957م) (.((6

مقـــاالت

 .21دليل الموحدين في الرد على �شبه المب�شرين،
ت�أليف :محمد �أمين بن محمد �سعيد �آل مال
يو�سف (ت 1377هـ= 1957م) (.((6
 .22الرو�ض العطر فيما يتعلق ب�سيدي �أبي العبا�س
الخ�ضر ،ت�أليف� :أك��رم عبد الوهاب محمد
�أمين �آل مال يو�سف ،المولود ( 1374ه�ـ=
1954م) (.((6
 .23ر�سالة في علم التوحيد الم�سمى بعلم الكالم،
ت�أليف :ر�شيد بن �صالح �أفندي الخطيب(.((6
• المحور الرابع :الفقه و�أ�صوله:

ول��و انتقلنا �إل��ى الفقه الإ��س�لام��ي و�أ�صوله
فقد وجدنا المو�صليين مهتمين بهذا الجاني
الحيوي من علوم ال�شريعة الإ�سالمية الغراء،
فقد كتبوا في هذا المجال( )28م�ؤلف ًا فقهي ًا
و�أ�صولي ًا� ،أنجزها ( )15عالما مو�صليا ،وكان
الفقه الحنفي مت�صدر ًا عنايتهم واهتمامهم،
ذلك �أن مذهب المدينة الر�سمي في الع�صور

الأخ�ي��رة ،كان يميل �إل��ى تقليد الإم��ام الأعظم
�أب��ي حنيفة النعمان ،فقد عكف المو�صليون
على ت�ن��اول م�سائله وف��روع��ه المعتمدة ،على
الدليل والنظر والفح�ص ال�شديد للنقل ،مما
يك�شف عن العقلية المو�صلية ،التي تميل �إلى
التمتع بالعقليات ،وتهتم بالر�أي والنظر �أكثر
من االهتمام بالنقليات والن�صو�ص ،و�إن كانت
تلك الأنظار العميقة مبنية على روح الن�صو�ص
وجوهرها العميق ،كما اهتم المو�صليون في
الت�أليف بحاجة المجتمع المو�صلي �إلى التوعية،
ببع�ض الأحكام الفقهية التي تم�س الحاجة �إليها،
�أو تنت�شر بع�ض المفاهيم الخاطئة� ،أو ي�سود
االعتقاد ب�صحة بع�ض الآراء ،وهي في الحقيقة
مجانبة لل�صواب ،فينه�ض المو�صلي �إلى التعريف
بالم�شكلة ،والتنبيه �إلى وجه ال�صواب فيها ،كما
�أبدع المو�صليون المنظومات ال�شعرية؛ لت�سهيل
حفظ القواعد الأ�صولية و�أحكام الدين الفقهية،
وقد �أح�صينا الأعمال الآتية:
 .1االختيار لتعليل المختار ،ت�أليف� :أبي الف�ضل
مجد الدين عبد اهلل بن محمود بن مودود
المو�صلي (ت 683ه� �ـ=1284م)( ،((6م�ؤلف
في الفقه الحنفي ،وتوجد منه خم�س ن�سخ(.((6
 .2المختار للفتوى ،ت�أليف� :أب��ي الف�ضل مجد
ال��دي��ن ع �ب��د اهلل ب��ن م �ح �م��ود ب��ن م ��ودود
المو�صلي (ت683هـ= 1284م) ،وله �إحدى
ع�شرة ن�سخة(.((7
 .3المنهاج ف��ي ب�ي��ان �أح �ك��ام الع�شر وال �خ��راج،
ت�أليف :عبد اهلل بن �أحمد الربتكي المو�صلي
(ت1159ه� �ـ= 1746م) ،كتاب في الفقه،
وتوجد منه �أرب��ع ن�سخ( ،((7وق��ام بتحقيقه:
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جا�سم عبد �شالل النعيمي(.((7
 .4ر� �س��ال��ة ت �ب �ح��ث ف ��ي ق �ت��ل ال��م���ؤم��ن وغ���ص��ب
م��ال��ه ،ت�أليف :عبد اهلل الربتكي المو�صلي
(ت1159هـ)(.((7
 .5ر�سالة في العبادات ،ت�أليف :عبد اهلل الربتكي
المو�صلي (ت 1159هـ= 1746م) (.((7
 .6هدي الحكم �إلى خير الحكم ،ت�أليف :عبد اهلل
ابن �أحمد الربتكي المو�صلي ،وهو مخت�صر
كتابه هداية الحكام �إلى خير الأحكام ،وله
ن�سختان (ت 1159هـ= 1746م) (.((7
 .7ر���س��ال��ة ف ��ي ال� �ف ��رائ� �� ��ض ،ت� ��أل� �ي ��ف :محمد
اب ��ن م�صطفى ال �غ�لام��ي (ت 1186ه � �ـ=
1772م)(.((7
 .8ف�صل ف��ي ق��واع��د المنا�سخة وم�سائل فيها،
ت���أل��ي��ف :م�ح�م��د ب��ن م���ص�ط�ف��ى ال�غ�لام��ي
(ت1772 -1186م) (.((7
 .9ف �ت��اوى يحيى �أف �ن��دي ب��ن ال�سيد فخر الدين
الأعرجي الح�سيني (ت 1187هـ= .((7()1773
 .10غ��اي��ة ال� �م� ��أم ��ول (م �ن �ظ��وم��ة ف ��ي �أ���ص��ول
الفقه) ،ت�أليف :م�صطفى �أفندي ال�ضرير
اب� ��ن ال� �م�ل�ا ل �ط �ف��ي ال �ح �ن �ف��ي ال �م��و� �ص �ل��ي
(ت1188هـ=1774م) ،ولها ن�سختان(.((7
�� .11ش��رح منظومة ف��ي �أ� �ص��ول ال�ف�ق��ه ،ت�أليف:
م�صطفى �أفندي ال�ضرير بن المال لطفي
الحنفي المو�صلي(ت1188هـ= 1774م)(.((8

 .13الفتاوى النعمانية ،ت�أليف :ع�صام الدين
نعمان بن عثمان العمري المو�صلي ،كان حي ًا
�سنة (1200هـ= 1785م) (.((8
 .14الفوائد المنثورة في الفتاوى الم�أثورة ،ت�أليف:
محمد �أمين بن خير اهلل الخطيب العمري
(ت1203هـ= 1788م) ،وله ثالث ن�سخ(.((8
 .15ال��زه��ر الن�ضير على ال�ح��و���ض الم�ستدير،
ت��أل�ي��ف :علي الوهبي الملقب بالجفعتري
(ت1202هـ) ،وتوجد منه ن�سختان(.((8
 .16كا�شفة ال���ض��رر عمن نكح وك �ف��ر ،ت�أليف:
�أبومحمد معين الدين ذنون بن جرجي�س بن
عبدالقادر ابن عثمان بن محمود الحنفي
المو�صلي (ت1235ه �ـ=1819م) ،في الفقه
الحنفي(.((8
 .17نظم الغرر في علم الميراث ،ت�أليف :محمود
�أف �ن��دي الفخري (ف�خ��ري زادة) �آل �أمين
الفتوى ال�م��و��ص�ل��ي(ت1285ه�ـ= 1868م)
وعليهما تقاري�ض لمو�صليين ،وتوجد منها
ن�سختان(.((8
 .18التب�صرة في �أحكام الحي�ض ،ت�أليف� :صالح
ال��دي��ن ح�سن ب��ن �إ��س�م��اع�ي��ل ب��ن ع�ب��د اهلل
الدركزلي(ت 1327هـ= 1909م) (.((8
 .19ر�سالة في الحي�ض واال�ستحا�ضة والنفا�س،
ت���أل��ي��ف :ح �� �س��ن ب ��ن �إ� �س �م��اع �ي��ل ب ��ن عبد
اهلل ال��درك��زل��ي ال �م��و� �ص �ل��ي(ت1327ه �ـ=
1909م)(.((8

 .12م�سلك الأب � ��رار �إل ��ى ن �ك��ات ال ��در المختار
(منظومة في مجلدين) ،ت�أليف :م�صطفى  .20تب�صرة الإخ� ��وان ف��ي الحي�ض على مذهب
المجتهد المطلق النعمان ،ت�أليف :ح�سن بن
�أف �ن��دي ال�ضرير ب��ن ال�م�لا لطفي الحنفي
المو�صلي (ت1188هـ= 1774م) (.((8
�إ�سماعيل بن عبد اهلل الدركزلي المو�صلي
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(ت 1327هـ= .((8( )1909
 .21المقاي�سة في �أع�م��ال المنا�سخة بالجدول،
ت�أليف� :سليم الفر�ضي المو�صلي بن �صالح
المعماري ،من رج��ال القرن الثالث ع�شر
الهجري(.((9
 .22ال�ت�ح�ف��ة ال �ن��دي��ة ف��ي ت �ح��ري��م ذب��ائ��ح �أه��ل
ال�شرك واليزيدية ،ت�أليف :محمد �أمين بن
محمد �سعيد المال يو�سف (ت 1377ه �ـ=
1957م)(.((9
 .23الر�سالة الكا�شفة الو�ضحى عن نقاب ال�شوارب
واللحى ،ت�أليف :محمد �أمين بن محمد �سعيد
�آل مال يو�سف (ت 1377هـ= 1957م) (.((9

مقـــاالت

 .24ق�صد ال�سبيل ومختلف الدليل في ال�صالة وما
يتعلق بها من �أحكام ،ت�أليف :محمد �أمين بن
محمد �سعيد �آل مال يو�سف (ت1377ه �ـ=
1957م) (.((9
 .25هداية الحائر في البينونة والفراق �إلى معرفة
ال�صواب في �إيقاع الثالث من الطالق ،ت�أليف:
محمد �أمين بن محمد �سعيد �آل مال يو�سف
(ت 1377هـ= 1957م) (.((9
 .26هداية المرتاب في جواز �إهداء الثواب ،ت�أليف:
محمد �أمين بن محمد �سعيد �آل مال يو�سف
(ت1377هـ= 1957م) (.((9
 .27ك��ف ال�م�لام ف��ي م�س�ألة الإف �ط��ار وال�صيام،
ت�أليف :محمد �أمين بن محمد �سعيد �آل مال
يو�سف (1377هـ= 1957م) (.((9
 .28فتح ال�سالم في تحقيق ر�سالة كف المالم،
ت��أل�ي��ف� :أك ��رم عبد ال��وه��اب محمد �أمين
�آل م�لا يو�سف ،ال�م��ول��ود ��س�ن��ة(1374ه�ـ=

1954م)(.((9
• المح��ور الخام���س :الت�ص��وف والمواعظ
والتربية:

وفي مجال التربية الروحية والموعظة الح�سنة
والت�أمالت ال�صوفية� ،أنجز المو�صليون ()29
م�ؤلفا ،يتناول ق�ضايا ال�سلوك وط��رق الو�صول
�إلى اهلل تعالى ،عن طريق الت�أمل واال�ستغراق في
الذات الإلهية ،وقد كتب في هذا المجال ()17
عالم ًا ،مهتم ًا بالت�صوف والتربية والروحية
وال�سلوكية للمجتمع المو�صلي ،الذي كان �أهل
العلم فيه يطمحون �إلى جعله مجتمعا �صالحا،
�إلى الحد الأعلى من الأخالق ال�سامية والآداب
الإ�سالمية العالية ،كما �أرادوا توجيه اهتمامه
�إلى الق�ضايا الروحية ،ودعوته �إلى �إ�شغال الوقت
بالت�أمل الروحي لتحقيق مكا�سب عالية للنف�س،
بغية توفير ال�سمو لها والترفع عما ي�سيئها �أو
ينق�صها ،والأعمال التي �أح�صيناها هي:
� .1أن����س المنقطعين �إل��ى ع�ب��ادة رب العالمين،
ت�أليف :المعافى بن �إ�سماعيل بن الح�سين
بن الح�سن بن �أب��ي البيان بن �أب��ي �سفيان
المو�صلي (ت 630هـ= 1232م) (.((9
 .2و�سيلة الملهوف �إل��ى �أه��ل المعروف ،ت�أليف:
�شعبان بن �شم�س الدين محمد ابن �شرف
الدين داود بن علي القر�شي الآث��اري زين
ال��دي��ن �أب��و �سعيد المو�صلي (ت828ه� �ـ =
1424م) ( ،((9وق��د طبع ب�ع�ن��وان :و�سيلة
الملهوف عند �أهل المعروف ،بتحقيق :هالل
ناجي ،ون�شر في مجلة المورد العراقية ،مج
 ،3ع .1
 .3زه��ر ال��زواج��ر مخت�صر ال��زواج��ر الب��ن حجر،
� 152آفاق الثقافة والتراث

ت��أل�ي��ف :عبد اهلل الربتكي (ت 1159ه� �ـ=
1746م) (.((10

ابن محمود الحنفي المو�صلي (ت 1235هـ=
1819م) (.((10

 .4زواه ��ر ال��زواج��ر ،نقلها :عبد اهلل الربتكي
المو�صلي(ت 1159هـ = 1746م) ( ،((10وقام
بتحقيقه :حمدي ال�سلفي ،وهو تحت الطبع
في مكتبة الأ�صالة والتراث في ال�شارقة(.((10

 .12معدن ال�سالمة ف��ي �أح ��وال الدنيا وال�ب��رزخ
والقيامة ،ت�أليف� :أبي محمد معين الدين ذو
النون بن جرجي�س بن عبد القادر بن عثمان
ابن محمود الحنفي المو�صلي (ت 1235هـ=
1819م) (.((11

 .5القول العمدة في �شهود الوحدة ،ت�أليف :علي
الوهبي المو�صلي الجفعتري(ت1202هـ=
1787م) ،وتوجد منه ن�سختان(.((10
 .6زهرة الب�ستان في تجربة الخالن ،ت�أليف :فتح
اهلل بن عبد القادر المو�صلي (ت 1204هـ=
1789م) (.((10
 .7الجوهرة العمرية في ال�صالة وال�سالم على
الح�ضرة الم�صطفوية ،ت�أليف :محمد بن �أحمد
ابن علي العمري(ت 1216هـ= 1801م)(.((10
 .8ال�خ�ط��ب ال�سنية (خ �ط��ب م�ن�ب��ري��ة) :محمد
�سعيد المو�صلي (ك��ان حي ًا �سنة 1218ه�ـ=
.((10()1803
 .9ت��ذك��رة الأل �ب��اب ون�صيحة الأح �ب��اب ،ت�أليف:
محمود ب��ن ال�شيخ عبد الجليل الخ�ضري
الكـــــــــــــــردي المو�صـــــــــــــلي (ت 1231هـ=
1815م)(.((10
 .10تعليقة على مقدمة علم الهدى و�أ�سرار االهتداء،
ت ��أل �ي��ف :م�ح�م��ود ب��ن ال���ش�ي��خ ع�ب��د الجليل
الخ�ضري الكردي المو�صلي (ت1231ه �ـ=
1815م) (.((10

 .13تحفة الواعظين وتذكرة ال�سامعين ،ت�أليف:
يو�سف بن عبد الجليل الخ�ضري الكردي
المو�صلي (ت 1241هـ= 1825م)(.((11
 .14نقوالت من كتاب االنت�صار للأولياء ،ت�أليف:
يو�سف بن عبد الجليل الخ�ضري المو�صلي(ت
1241هـ= 1825م) (.((11
 .15فتح الفتاح في �شرح مفتاح النجاح ،ت�أليف:
يو�سف بن عبد الجليل الخ�ضري المو�صلي
(ت1241هـ= 1825م) (.((11
 .16االنت�صار للأولياء الأخيار ،ت�أليف :يو�سف
ابن عبد الجليل الكردي الخ�ضري المو�صلي
(ت1241ه�� �ـ= 1825م) ،وعليه تقاري�ض
لجملة من �شيوخ المو�صل وكبار علمائها(.((11
 .17مفتاح ال�ف�لاح ف��ي �شرح ورد ال�صباح البن
ع��رب��ي ،ت ��أل �ي��ف :ي��و��س��ف اب��ن ع�ب��د الجليل
الخ�ضري الكردي المو�صلي (ت 1241هـ=
1825م) ،وعليه تقري�ضان :لجرجي�س �أفندي
ومحمد �أمين بك ال�شهير بيا�سين �أفندي زادة
(ت 1216ه �ـ= 1801م) ( ،((11وتوجد منه
ن�سختان(.((11

 .11تحية الإ�سالم في �آداب ال�سالم والم�صافحة
والقيام ،ت�أليف� :أبو محمد معين الدين ذو  .18الإلهام من اهلل العالم في مديح �سيد الأنام،
النون بن جرجي�س بن عبد القادر بن عثمان
ت�أليف :يو�سف بن المال عبد الجليل الخ�ضري
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المو�صلي (ت 1241هـ)(.((11
م�ست �إليه حاجات الفقراء
 .19البدور الجلية فيما ّ
ال�صوفية ،ت�أليف :ال�شيخ نور الدين البريفكاني
(ت 1268هـ= 1851م) (.((11
 .20م�ن�ظ��وم��ة لل�شيخ ن ��ور ال��دي��ن البريفكاني
(ت1268هـ= 1851م) (.((11
 .21ر�سالة في ذكر ال�شيخ نور الدين البريفكاني
(ت1268ه� �ـ= 1851م) ت�أليف :دب��اغ زادة
�صالح (ت 1298هـ= 1880م) (.((12
 .22ر� �س��ال��ة ف��ي ك ��رام ��ات ال �� �ش �ي��خ ن ��ور ال��دي��ن
ال �ب��ري �ف �ك��ان��ي ،ت ��أل �ي��ف :دب� ��اغ زادة �صالح
(ت1298هـ=1880م) (.((12

مقـــاالت

 .23ب�ستان الإخ� ��وان وم ��ورد ال���ض�م��آن ،ت�أليف:
محمد نوري بن جرجي�س القادري المو�صلي
(ت1305هـ= 1887م) (( ((12مجلدان).
 .24قطف ثمار الكالم من كتاب زه��ر الأكمام،
ت�أليف :محمد نوري بن جرجي�س القادري)
ت1305هـ= 1887م) (.((12
 .25ال �ف��وائ��د اللطيفة م��ن ال�ن���ص��ائ��ح ،ت�أليف:
محمد نوري بن جرجي�س القادري المو�صلي
(ت1305هـ= 1887م) (.((12
 .26ر�سالة في الخلوة ،ت�أليف :محمد المو�صلي
من خلفاء محمد البريفكاني(.((12
 .27مجمع م�ع��ال��م ال���س�ل��وك ف��ي م�ن�ه��اج خدمة
ملك الملوك ،ت�أليف :محمد ط��اه��ر( ((12بن
عبد اهلل(� ((12أف �ن��دي ال �ن��وري �صايغ زادة
(ت1337ه� �ـ= 1918م)  ،وتقري�ض لل�شيخ
محمد نوري القادري عليه(.((12

� .28أحاديث و�أدعية و�أذك��ار ،ت�أليف :محمد بن
يون�س بن ح�سين الحنفي ،كان ح ّي ًا في الثلث
الأول من القرن الثالث ع�شر الهجري(.((12
 .29لطائف الأع�ل�ام ف��ي �إ� �ش��ارات �أه��ل الإل�ه��ام،
ت�أليف� :شم�س ال��دي��ن �أب��و عبد اهلل محمد
ابن علي بن جعفر المو�صلي الحنفي ال�شهير
بالباللي(.((13

الحوا�شي
�	1.1أ�صالة المعجمية العربية -بحث العالمة محمد بهجت
الأث ��ري ،ن��دوة المعجمية العربية ،المجمع العلمي
العراقي ،بغداد1992 ،م.10 :
 2.2فهر�س مكتبة الأوقاف المركزية في المو�صل،15 /7 :
وهو محمد بن �أحمد ابن محمد المو�صلي الحنبلي،
المعروف ب�شعلة ،ويقال له (اب��ن الموقع) ،له علم
ب��ال�ق��راءات وغيرها ،توفي بالمو�صل ،ول��ه :ال�شمعة
الم�ضية بن�شر ق ��راءات ال�سبعة المر�ضية ،و�شرح
ت�صحيح المنهاج البن قا�ضي عجلون ،والتلويح بمعاني
�أ�سماء اهلل الح�سنى ال��واردة في ال�صحيح ،والفتح
لمغلق ح��زب الفتح ،وك�ن��ز المعاني ف��ي ��ش��رح حرز
المعاني ،ينظر الأع�لام ،321 /5 :معجم الم�ؤلفين:
.315 /8
 3.3م.ن ،20 /4 :ه��و �أح�م��د ب��ن يو�سف ب��ن الح�سن بن
راف��ع بن الح�سين بن �سويدان ال�شيباني المو�صلي،
موفق الدين �أبو العبا�س الكوا�شي ،عالم بالتف�سير من
فقهاء ال�شافعية ،من كتبه :تب�صرة المتذكر ،في تف�سير
القر�آن ،وك�شف الحقائق ،ويعرف بتف�سير الكوا�شي،
وتلخي�ص في تف�سير القر�آن العزيز ،ينظر الأع�لام:
 ،274/1معجم الم�ؤلفين.209 /2 :
 4.4فهر�س مكتبة الأوقاف المركزية في المو�صل،278/5 :
وال�شيخ �سلطان بن نا�صر بن �أحمد الجبوري الخابوري
عالم م�شارك في بع�ض العلوم ،ولد في لواء المو�صل
�سنة 1072هـ ،وتتلمذ على ال�شيوخ الأعالم ،ثم طاف
البلدان ،وح�صل على �إج��ازات علمية من ال�شيخ عبد
الغني النابل�سي(ت 1143ه��ـ) ،و�أجيز في القراءات
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ال�سبع على ال�شيخ خليل الخطيب البغدادي ،خطيب
الح�ضرة القادرية (ت1136هـ) ،و�أجيز في القراءات
الع�شر على ال�شيخ محمد بن عبد الباقي الدم�شقي
(ت1126هـ) ،له القول المبين في التكبير ،وكتاب في
القراءات ال�سبع ،وكتاب في النحو ،وتتلمذ عليه جمهرة
من علماء المو�صل منهم :ال�شيخ عبد الغفور بن عبد
اهلل الربتكي المدر�س ،وال�شيخ �إبراهيم المو�صلي
(ت1159هـ) ،وال�شيخ �سعد اهلل الب�صير بن �أحمد بن
م�صطفى �شيخ الق ّراء(ت 1188ه��ـ) .ينظر الأعالم:
 ،110 /3معجم الم�ؤلفين ،238 /4 :المقتطف من
�إجازات العراقيين و�أ�سانيدهم -ال�شيخ الدكتور �أكرم
عبد الوهاب المال يو�سف المو�صلي� ،إ��ص��دارات دار
النور للعلوم ال�شرعية ،عمان1428 ،ه��ـ ،57 :تنظر
ترجمته في الفهر�سة.302 /7 :
 5.5هو محمد بن عمر بن قا�سم ،فر�ضي مقرئ �شافعي
م�صري ،ينظر الأعالم.317 /6 :
 6.6م.ن،302 /7 ،332 /6 ،274 /6 ،266 /6 ،134 /6 :
.92 /7 ،91 /7
 7.7هو زب��ان بن عمار التميمي المازني الب�صري� ،أبو
عمرو ،ويلقب �أب��وه بالعالء ،من �أئمة اللغة والأدب،
و�أح ��د ال �ق��راء ال�سبعة ت��وف��ي ع��ام (154ه� ��ـ) ،ينظر
الأعالم،41 /3 :
 8.8ينظرhttp://www.3lsooot.com/booksmal :
 9.9م.ن ،91 /7 ،165 /8 ،274 /6 ،274 /6 :الأعالم:
 ،110 /3معجم الم�ؤلفين.238 /4 :
1010هو �صالح بن زياد بن عبد اهلل ال�سو�سي ،ثاني راويي
�أبي عمرو بن العالء ،ينظر معجم القراءات القر�آنية:
.89 /1
1111م.ن.274 ،266 /6 :
1212م.ن ،274 /6 :و�أظن �أن الكتاب للجبوري.
1313ف�ه��ر���س مكتبة الأوق� ��اف ال�م��رك��زي��ة ف��ي المو�صل:
 ،.266/6و�أظن �أن الكتاب للجبوري.
1414م.ن ،92 /7 ،332 /6 :وهو �شيخ �سلطان بن نا�صر
الجبوري في القراءات ،وتلميذ ال�شيخ خليل الخطيب،
تنظر ترجمته في الفهر�سة ،92 /7 :المقتطف.57 :
1515م.ن .155 /4 :تنظر ترجمته في الرو�ض الن�ضر في
ترجمة �أدباء الع�صر ،31 /2 :منهل الأولياء وم�شرب
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الأ�صفياء من �سادات المو�صل الحدباء ،محمد �أمين
ابن خير اهلل الخطيب العمري ،تحقيق ون�شر� :سعيد
ال��دي��وج��ي ،المو�صل ،مطبعة الجمهورية1967 ،م:
 ،273 /1الفهر�سة ،17 /6 :المقتطف من �إج��ازات
العراقيين و�أ�سانيدهم.34 :
1616م.ن ،279 /5 :وهو محمد بن م�صطفى الغالمي� ،شيخ
علماء المو�صل في ع�صره ،له م�ؤلفات و�شروحات،
منها� :شمامة العنبر ،والعقد الثمين في مدائح الأمين،
وتخمي�س الهمزية ،وخال�صة المعارف ،وغيرها ،قال
فيه الخطيب العمري« :فاق في ال�شعر على �أقرانه،
وب��رز فيه �أم��ام �أهله» ،ينظر الأع�لام ،100 /7 :في
�سلك ال��درر ومعجم الم�ؤلفين �أن وفاته (1176ه��ـ):
 ،32 /12الفهر�سة ،237/1 :المقتطف في �إج��ازات
العراقيين و�أ�سانيدهم.39 ،36 ،32 ،31 :
1717م.ن ،92 /7 ،332 /6 :تنظر ترجمته في الفهر�سة:
 ،92/7المقتطف.46 :
1818وال�شيخ �سعد اهلل بن �أحمد بن م�صطفى �شيخ الق ّراء
(�سعد الدين) (ت 1188هـ) ،المعروف بالب�صير� ،أخذ
علمه في التجويد والقراءات عن ال�شيخ عبد الغفور بن
عبد اهلل الربتكي ،وال�شيخ �إبراهيم المو�صلي ،وال�شيخ
�سلطان بن نا�صر الجبوري ،ك��ان عالما في التاريخ
ال�شعري ،وله خبرة في العلوم ال�شرعية والعربية ،تتلمذ
عليه نخبة من العلماء منهم :محمد �أمين بن خير اهلل
الخطيب العمري (ت 1203ه ��ـ) ،ت��رك ولدين هما:
م�صطفى ومحمد �أمين ،وبرزا في القراءات ،وبرز من
�أحفاده :المال �سعدي بن محمد �أمين  ،تنظر ترجمته
في الفهر�سة.302 /7 ،7 /6 :
1919ل�سعد الدين ثالثة تالميذ :محمد �أمين بن خير اهلل
الخطيب العمري ،ونجاله محمد �أمين ،وم�صطفى،
لكن الراجح �أن��ه �أب��و بكر بن فتح اهلل المو�صلي لما
تقدم في الكتاب رق��م ( ،)13ينظر منهل الأول�ي��اء:
 ،266 -265 /1المقتطف ،55-54 :الفهر�سة.92 /7 :
2020ينظر فهر�س مكتبة الأوقاف المركزية في المو�صل:
 ،92/7تنظر ترجمته في الفهر�سة ،302 /7 :منهل
الأولياء ،280/1 :المقتطف.54 ،51 :
2121م.ن ،126 /8 ،186 -185 /1:ينظر منهل الأولياء
وم�شرب الأ�صفياء ،40 -14 /1 :الأع�لام،41 /6 :
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معجم الم�ؤلفين ،7 /3 :المقتطف.30 -29 :
2222م.ن ،265 /6 ،151 /2 :ولم نطلع على ترجمة له �إال
�أنه جاء في �أول المخطوط ما يدل على �أنه معا�صر
للوزير �سليمان با�شا بن محمد �أمين با�شا الجليلي،
قدمه تحفة وهدية له.
حيث ّ
2323م.ن ،272 /5 :وهو �أبو خليل �صالح �أفندي ال�سعدي بن
يحيى �أفندي بن يون�س �أفندي بن يحيى �أغا المو�صلي
الحنفي ،ومن �شيوخه :يو�سف �أفندي الرم�ضاني ،ومال
يحيى المزوري ،ومن تالمذته� :أحمد الخياط ،ينظر
المقتطف.18 :
2424م.ن ،273 /5 :والراجح �أنه العمري المتوفى(1297هـ).
2525وم�ع��ال��م ال�ت�ن��زي��ل تف�سير ل �ل �ق��ر�آن ال�ك��ري��م للبغوي
المتوفى(516هـ).
2626م.ن ،314 /2 ،284 /2 :وال�شيخ ال�سيد محمد نوري نور
الدين �أبو عبد اهلل بن ال�سيد جرجي�س بن ال�سيد عبد
الرحمن ابن ال�سيد �أ�سعد بن ال�سيد �سلمان بن ال�سيد
جعفر بن ال�سيد عبد اهلل القادري ،يت�صل ن�سبه بالإمام
الح�سين بن علي (ر�ضي اهلل عنهما) ،عالم كبير توفي
في المو�صل(عام 1305هـ) ،ودفن في الجامع الكبير،
وهو جد �أ�سرة النوري ،ولما تعطل التدري�س و�إقامة
ال�شعائر ف��ي الجامع الكبير ومدر�سته ق��ام ال�شيخ
محمد نوري بن جرجي�س القادري بترميمهما و�إعادة
ال�شعائر فيهما� ،أخذ الطريقة القادرية من ال�شيخ نور
الدين البريفكي ،و�أجازه ال�شيخ عبد الرحمن �أفندي
الكالك مفتي المو�صل �إجازة عامة مطلقة ،و�أجازه في
القراءات ال�سبع مع �إجازة عامة مطلقة ال�شيخ عبد اهلل
�أفندي الفي�ضي ،تنظر ترجمته في الفهر�سة،118 /2 :
 ،315 -314 ،269المقتطف.48 :
2727م.ن.210 -209 /4 :
2828ينظر المقتطف.11 -10 :
2929ف�ه��ر���س مكتبة الأوق� ��اف ال�م��رك��زي��ة ف��ي المو�صل:
 ،364/6وقد ولد محمد �أمين �أفندي زكي الدين بن
محمد �سعيد �أفندي بن المال يو�سف في المو�صل،
عام 1304ه �ـ ،ق��ر�أ القر�آن الكريم على وال��ده ال�شيخ
محمد �سعيد �أفندي ،وتتلمذ على �شيوخ ع�صره منهم:
عثمان �أفندي الديوجي (ت 1360هـ) وعبد اهلل �أفندي
النعمة(ت 1369ه��ـ) و�أحمد ال�ج��وادي(ت 1377ه��ـ)

و�أحمد الديوجي (ت1363هـ) ،وعن الأخير �أجيز في
العلوم العقلية والنقلية ،له �آثار مخطوطة كثيرة ،تنظر
ترجمته في الفهر�سة 361 /6 :وما بعدها ،المقتطف:
.5 -3
3030كذا ورد ا�سم الكتاب ،والمعروف �أن ابن الأثير �صنّف
كتاب جامع الأ�صول ،فهل قام باخت�صاره؟
3131م.ن.247 /5 :
3232م.ن.121 /7 :
3333و�أ�شار الدكتور ماهر يا�سين الفحل من جامعة الأنبار
بالقيمة العلمية للكتاب و�أهميته في تخ�ص�صه ،ينظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.

3434م.ن.11 /9 :
3535ف� �ه���ر����س م��ك��ت��ب��ة الأوق� � � � � ��اف ال � �م� ��رك� ��زي� ��ة ف��ي
ال �م��و� �ص��ل ،53 /6 :ي �ن �ظ��ر الأع� �ل ��ام،259 /7 :
وه�� �ن� ��اك ن�����س��خ��ة ف� ��ي �إي� � � � ��ران ع� �ل ��ى ال� �م ��وق ��ع:
www.moshar.ir/books/alphabet.

3636م.ن ،235 /2 :وال�شيخ محمد بن قا�سم ابن محمد بن
مو�سى العبدلي مولدا ثم البغدادي �أ�صال ومن�ش�أ ،ولد
�سنة 1080ه �ـ ،كان من كبار العلماء ،طاف البلدان،
وقر�أ مختلف العلوم ،و�أجيز من �شيوخ م�صر وال�شام
وحلب وبغداد والمو�صل ،وكان حاذقا في الطب ،وانتهت
�إليه الرئا�سة في هذا العلم في ع�صره ،كما كان عالما
بالريا�ضيات والفلك والجفر وال��زي��ج والإ�سطرالب
والح�ساب والمنطق والعلوم العربية والإ�سالمية� ،أخذ
منه جمهرة من �أه��ل العلم منهم :محمد �أمين �آل
يا�سين �أفندي المفتي وخير اهلل الخطيب العمري،
تنظر ترجمته في الرو�ض الن�ضر في ترجمة �أدب��اء
الع�صر ،36 /2 :ومنهل الأولياء ،267 /1 :الفهر�سة:
 ،9 /3المقتطف.47 :
3737م.ن ،300 /2 :ينظر المقتطف.98 :
3838م.ن ،206 /7 :ينظر المقتطف.139 :
3939م.ن.21 /5 :
4040م.ن.128 /8 :
4141هو عبد اهلل بن �أحمد بن ح�سن بن �أحمد الزيزي
الربتكي ،المدر�س ،العبا�سي ،ال�شافعي ،رئي�س العلماء،
ولد ال�شيخ عبد اهلل الربتكي �سنة  1060هـ الموافق
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1650م ،في قرية ربتك التابعة لق�ضاء ال�شيخان ،وهو
عبا�سي الن�سب ،و�أخ��ذ يدر�س في عدة مدار�س منها
م�سجد المدر�س ف��ي محلة عمو البقال ،وك��ان هذا
الم�سجد يجاور داره فكان يدر�س به وغلب لقبه على
الم�سجد ف�صار يعرف بم�سجد المدر�س ،قال عنه ع�صام
الدين العمري :احد الفحول المعول عليه في الفروع
والأ�صول فهو �إمام المتورعين ومرجع المت�شرعين ورع
الزمان عماد المعارف والإذع��ان ذو الفنون الغريبة
والآثار المطربة العجيبة ،من م�ؤلفاته و�آثاره العلمية:
المنهاج في بيان �أحكام الع�شر والخراج ،زبدة القواعد
الفقهية في �ضبط الأحكام ال�شرعية ،ور�سالة ما البد
منه م��ن معرفة عقائد الإ� �س�لام ،ور�سالة ف��ي بيان
�أح ��وال الراف�ضة ،وزواه ��ر ال��زواج��ر ،وه��و مخت�صر
كتاب الزواجر البن حجر الهيتمي ،وهدي الحكم �إلى
خير الحكم وهي مخت�صر كتابه هداية الحكام �إلى
خير الأحكام ،ور�سالة في خلق الأعمال ،وكتاب نهج
المنهج في فقه ال�شافعية ،ومنظومة الأ�شكال ور�سالة
تبحث في قتل الم�ؤمن عمدا وغ�صب ماله ،ور�سالة
بعد الكبائر ،ور�سالة في �أ�صول
في العبادات ،والزاجر ّ
الدين ،وكان قد �أ�صابه المر�ض و�أقعده في داره عن
التدري�س ،توفي ال�شيخ عبد اهلل الربتكي �سنة 1159
هـ  1746 /م في المو�صل ،ينظر الرو�ض الن�ضر في
ترجمة �أدب��اء الع�صر 5 :وما بعدها ،منهل الأولياء:
 ،250 /1الفهر�سة 177 /1 :المقتطف ،37 :و :
http://www.daralnawader.com

4242فهر�س مكتبة الأوق��اف المركزية في المو�صل/1 :
.178 /8 ،270 /6 ،264 /6 ،178
4343م.ن ،259 /5 ،288 -287 /2 :ينظر الرو�ض الن�ضر
في ترجمة �أدباء الع�صر ،49 /2 :المقتطف.49 :
4444ه��ذه التعليقة غير �صحيحة وم��وه�م��ة ،فالر�سالة
و�شرحها للمال يو�سف الرم�ضاني ،ولمن الأ�ستاذ �سالم
و�صفها بذلك لقول المح�شي خالد الكردي :لما ر�أيت
عقيدة اب��ن ال�شيرازي ،يو�سف زم��ان��ه ،..ففهم �أنها
لل�شيرازي ،ولي�س ذلك مرادا كما ال يخفى.
4545فهر�س مكتبة الأوقاف المركزية في المو�صل،187/1 :
تنظر ترجمته في الفهر�سة ،9 /4 :المقتطف.31 :
4646م.ن ،233 /6 :وورد في المقتطف� :أن��ه :ال�شيخ �أبو
عبد اللطيف نور الدين علي �أفندي بن عبد اهلل بك بن
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يون�س �أفندي بن يحيى �أغا الحنفي المو�صلي ال�شهير
(ابن مح�ضر با�شي ) ،ينظر.18 -17 :
4747م.ن ،233 /6 :ومن �شيوخه :علي المندالوي ،والمال
يحيى المزوري ،ينظر المقتطف.18 -17 :
4848م.ن ،352 /8 ،137 /8 :وهو �أبو محمد معين الدين
ذن��ون ب��ن جرجي�س ب��ن عبد ال �ق��ادر ب��ن عثمان بن
محمود الحنفي المو�صلي ،كان عالما �شاعرا مقر�ضا
ناظما في التاريخ ال�شعري ن�ساخ ًا ،تنظر ترجمته في
الفهر�سة ،272/6 ،195 /1 :المقتطف.17 :
4949م.ن.29 /2 :
5050هو عبد ال�سالم بن �إبراهيم اللقاني� ،شرح جوهرة
التوحيد لوالده ،توفي عام (1078هـ) ،ينظر الأعالم:
.355 /3
5151م.ن ،159 /8 :ينظر منهل الأولياء وم�شرب الأ�صفياء:
.238 /1
5252م.ن.159 /8 :
5353هو محمد بن �أ�سعد ال�صديقي ،جالل الدين ،يعد من
المتكلمين الفال�سفة ،ينظر الأعالم.32 /6 :
5454م.ن ،301 /6 :وهو خير اهلل بن محمود بن مو�سى بن
الحاج علي بن الحاج قا�سم العمري ،ولد �سنة 1091هـ،
وتوفي �سنة 1282هـ ،كان فقيها نحويا �صرفيا ،عارفا
ب ��أن��واع العربية والح�ساب ،ك��ان نائبا على الفتوى،
وتولى الخطابة في جامع العمرية ،تنظر ترجمته في
الفهر�سة ،301 /6 :المقتطف.37 -36 :
5555فهر�س مكتبة الأوقاف المركزية في المو�صل،108/5 :
.236 /6
5656م.ن.304 /6 :
5757ينظر الفهر�سة.304 /6 :
5858م.ن ،313 /2 :وهو �سلطان �أفندي بن ح�سن ال�صائغ
المو�صلي ،كان من م�شاهير علماء المو�صل في القرن
الثالث ع�شر� ،أخ��ذ �إج��ازت��ه من ال�شيخ علي �أفندي
مح�ضر با�شي ،وق��ر�أ عليه العالمة ال�ح��اج عثمان
�أفندي الر�ضواني ،وله �إج��ازة في الفهر�سة لل�شيخ
محمد ��ص��ال��ح الح�سيني ،وورد ا��س��م ج��ده (علي
��ص��اي��غ) ،تنظر ترجمته ف��ي الفهر�سة،292 /2 :
.210 /4 ،291 /2 :.304 /6
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5959م.ن ،28 /5 :تنظر ترجمته في الفهر�سة ،والمقتطف:
.129
6060م.ن.146 /6 :
6161م.ن ،147 /6 :تنظر ترجمته في الفهر�سة.89 /2 :
6262ف�ه��ر���س مكتبة الأوق� ��اف ال�م��رك��زي��ة ف��ي المو�صل:
 ،264/6ينظر ق��راءة في مخطوطة (العمادية في
مختلف الع�صور) على الموقع :م.ن.365 /6 :
http://taakhinews.org6363
6464م.ن.366 /6 :
6565م.ن.366 /6 :
6666م.ن.367 /6 :
6767م.ن ،307 /7 :وال�شيخ ر�شيد الخطيب تتلمذ على
�شيوخ ع�صره ،وح�صل على �إجازته العلمين من ال�شيخ
محمد �أفندي الر�ضواني ،وله م�ؤلفات مخطوطة عدة،
منها� :أ�سنى الأرب في تاريخ الأدب ،و�أب�سط الترتيب
في تراجم الأدباء ،و�أو�ضح المناهج في تاريخ الأدب،
والمفيد في �أ�صول الفقه ،وغيرها ،وقد �صدر له تف�سير
القر�آن العظيم الم�سمى� :أولى ما قيل في �آيات التنزيل،
كان خطيبا وواعظا وع�ضوا في المجل�س العلمي ،تنظر
ترجمته في الفهر�سة ،307 /7 :المقتطف.7 :
6868ينظر الأعالم.135 /4 :
6969م .ن.302 /8 ،280 /7 ،37 /5 ،67 /4 ،85 /1 :
7070فهر�س مكتبة الأوقاف المركزية في المو�صل،172/2 :
،256 /7 ،38 /3 ،149 /7 ،148 /7 ،72 /6 ،87 /4
.226 /8 ،225 /8 ،119 /8 ،257 /7
7171م.ن ،177 /8 ،102 /8 ،292 /5 ،177 /1 :ومن
�شيوخه :يو�سف النائب المو�صلي ،ومن تالميذه :يحيى
المفتي ابن ال�شيخ فخر الدين الأعرجي ،وال�سيد عبد
اهلل الفخري �شقيق يحيى ال�سابق ،ويا�سين وعبد الغفور
نجال عبد اهلل الربتكي ،وال�شيخ مو�سى ال�ح��دادي
المو�صلي ،وال�شيخ محمد ب��ن م�صطفى الغالمي،
وال�شيخ حمد الجميلي ،ينظر المقتطف.38 -37 :
7272ينظر:
http://mig33beta.ahlamontada.com/t5083-topic

.7373م.ن.286 /2 :
7474م.ن.163 /8 :

7575م.ن.270 /6 ،286 /2 :
7676م.ن ،279 /5 :منهل الأول �ي��اء وم�شرب الأ�صفياء:
.254/1
7777فهر�س مكتبة الأوقاف المركزية في المو�صل.279/5 :
7878م.ن ،160 /4 :ه��و يحيى ب��ن ال�سيد فخر الدين
الأعرجي الح�سيني مفتي الأحناف� ،أديب عالم �شاعر
فقيه عالم باال�صطرالب ،يتقن الفار�سية والتركية،
ع��رف بال�سخاء والعطاء ،ول��د �سنة 1112ه��ـ وتوفي
�سنة 1187هـ ،له مواقف بطولية �أيام ح�صار نادر �شاه
للمو�صل �سنة 1156ه �ـ ،ومن �شيوخه :حمد الجميلي
المو�صلي ،وعبد اهلل الربتكي ،ومن تالميذه :محمد
�سليم الأردالن��ي ومحمد �أمين بن خير اهلل العمري،
تولى �إفتاء الأحناف �سنة �سنة 1143ه�ـ ،ينظر منهل
الأول �ي��اء ،239 /1 :الفهر�سة،160 /4 ،201 /1 :
 ،248/6المقتطف.41 :
7979م.ن ،115 /8 ،63 /8 :تنظر ترجمته في الفهر�سة:
 ،32 /7وهو ال�شيخ م�صطفى بن الحاج �سلمان بن
ال�شيخ �أحمد الحنفي النعيمي الملقب (الب�صيري)
المقري المتوفى 1134هـ ،و�إجازته عن �شيخه يا�سين
المفتي (ت 1135هـ) وهو عن والده محمود المفتي بن
عبد الوهاب المو�صلي ،ومن تالمذته ال�شيخ خير اهلل
العمري (ت 1182ه��ـ) ،وعبد الباقي العمري ومراد
العمري ،ونجله ال�شيخ المال محمد �أمين الب�صيري
ابن ال�شيخ م�صطفى الب�صيري ،له �أراجيز في المعاني
والبيان والمنطق والأ�صول ور�سالة في النحو ،ينظر
منهل الأولياء ،183 /2 :المقتطف.54 ،44 ،36 ،30 :
8080م.ن.32 /7 :
8181م.ن.32 /7 ،74 -73 /8 :
8282م.ن ،164 /5 :تنظر ترجمته في الفهر�سة ،ومن
�شيوخه :المال علي الوهبي الجفعتري ،ينظر المقتطف:
.48
8383فهر�س مكتبة الأوقاف المركزية في المو�صل،171/2 :
 ،72 /8 ،227/6ومن �شيوخه :مو�سى الحدادي والمال
�سليم الأردالن��ي و�صبغة اهلل الحيدري ومال جرجي�س
الر�شادي ،ينظر المقتطف.30 -29 :
8484م.ن ،260 ،253 /5 :تنظر ترجمته في منهل الأولياء:
.274 /1
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8585م.ن.37 /2 :
8686م.ن ،151 /7 ،135 /6 :هو والد ال�شيخ ال�سيد �أحمد
العالم ال ِ
أديب ال�شاعر.
الفخري القا�ضي المو�صلي،
ِ
8787م.ن ،273 /2 :ومن �شيوخه :يون�س �أفندي الخطيب
ون��ور الدين البريفكاني ،ومحمد �أف�ن��دي المو�صلي
المعمر ،و�أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن طه ال�صائغ،
ينظر المقتطف.10 -9 :
8888م.ن.38 /3 :
8989م.ن.186 /8 :
9090م.ن.139 /6 :
9191م.ن.364 /6 :
9292م.ن.367 /6 :
9393م.ن.368 /6 :
9494م.ن.369 /6 :
9595م.ن.369 /6 :
9696م.ن.370 /6 :
9797فهر�س مكتبة الأوقاف المركزية في المو�صل.370/6 :
9898م.ن .234 /5 :ول��ه ن�سخ مخطوطة على الموقع:
http://www.almostafa.info/books/ht m/search

9999م.ن ،90 /7 :هو �شعبان بن محمد بن داود المو�صلي
الأ� �ص��ل ،الم�صري ،وي�ع��رف ب��الآث��اري ،زي��ن الدين،
�أديب �شاعر م�شارك في بع�ض العلوم ،من �آثاره� :شرح
الألفية في ث�لاث مجلدات ول��م يكمل ،و�أرج ��وزة في
علم الكتابة ،و�أرج��وزة في العرو�ض ،وغيرها ،ينظر
الأعالم.300/4 :
10100م.ن.286 /2 :
10101م.ن.163 /8 :
10102ينظر.www.daralnawader.com/pages/blogs :
10103فهر�س مكتبة الأوق� ��اف المركزية ف��ي المو�صل:
 ،257/5 ،80/5والجفعتري علي بن عبد الوهاب،
عالم �شاعر �أدي��ب ،خطيب ،قر�أ على �شيوخ ع�صره،
منهم� :أحمد الجميلي وعليه �أجيز ،ومن طالبه :محمد
ب��ن م�صطفى الغالمي ،وعبد الرحمن ب��ن �سلطان
الكالك ،وع�صام الدين عثمان العمري ،مت�صوف،
د ّر�س في مدر�سة جامع خزام ،تولى الخطابة في جامع
العبدال ،له م�ؤلفات وق�صائد معتبرة ،تنظر ترجمته
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في الرو�ض الن�ضر في ترجمة �أدباء الع�صر،388 /2 :
منهل الأولياء ،274 /1 :الفهر�سة،254 /5 ،200 /4 :
ينظر المقتطف.48 :
10104فهر�س مكتبة الأوقاف المركزية في المو�صل،223/6 :
وهو فتح اهلل بن عبد القادر المو�صلي ،الحنفي متولي
وقف جامعي النبي يون�س والنبي جرجي�س ،عالم �شاعر
�أدي ��ب ،ل��ه م�ؤلفات و�أراج �ي��ز ع��دي��دة ،وم��ن تالميذه:
�أوالده الثالثة� :سيف اهلل والحاج بكر و�سعد اهلل ،تنظر
ترجمته في الفهر�سة ،201 /1 :منهل الأولياء،265 /1 :
المقتطف.34 :
10105م.ن ،58 /8 :وه��و اب��ن ع��م ال�شيخ محمد �أمين
ابن خير اهلل العمري ،وهو من تالميذ ال�شيخ محمد
�سليم الأردالن��ي المو�صلي(ت 1203ه��ـ) ،ينظر منهل
الأولياء ،310 /1:المقتطف.49 -48 :
10106م.ن.20 /9 :
10107م.ن ،71 /5 :وه ��و م��ن ��ش�ي��وخ ال�ح���س��ن الحبار
الدركزلي ،ينظر المقتطف.10 :
10108م.ن.79 /5 :
10109م.ن.195 /1 :
11110فهر�س مكتبة الأوقاف المركزية في المو�صل.34/5 :
11111م.ن ،34 /5 :وه��و العالمة الولي �أب��و ح�سين و�أب��و
محمد �أمين يو�سف بن عبد الجليل بن م�صطفى بن
مال �صوفي اهلل وي�س بن المال ذي الفقار بن المال
خدر بن المال قيما�س بن عبا�س الخدري ال�شافعي
ال�ق��ادري ،والم�شهور هو و�أخ��وه محمود بـ(الجليلي)
الخدري المو�صلي ،و�أخذ العلم عن �أبيه عبد الجليل
اب��ن م�صطفى خليفة ال�شيخ �إ�سماعيل البرزنجي،
وعن ال�شيخ �إ�سماعيل البرزنجي ،...وغيرهما ،ينظر
المقتطف.12 :
11112م.ن.34 /5 :
11113م.ن.91 /5 :
11114م.ن ،106 -105 /5 :وه��و عالم مت�صوف ،عرف
من م�ؤلفاته :الإلهام من اهلل العالم في مديح �سيد
الأنام ،واالنت�صار للأولياء ،وتحفة الواعظين ،و�أربعون
حديثا جمعها و�شرحها ،تنظر ترجمته في الفهر�سة:
.191 /1

م�ؤلفات
المو�صليين
المخطوطة
في العلوم
ال�شرعية
( �إح�صاء
ودرا�سة )

مقـــاالت

11115وهو محمد �أمين بن �إبراهيم بن يون�س ابن يا�سين
المفتي ،تلقّى علومه على �أجلة علماء ع�صره ،وبرز
في الطب ،وقد �أخذه من كبير العلماء والأطباء محمد
العبدلي ،تنظر الفهر�سة.226 /1 :
11116فهر�س مكتبة الأوق� ��اف المركزية ف��ي المو�صل:
.108 /8 ،259/7
11117م.ن.29 /5 :
11118م.ن ،272 /2 :تنظر ترجمته في الفهر�سة.304 /2 :
11119م.ن.200 /7 :
12120م.ن.314 /2 :
12121م.ن.314 /2 :
12122م.ن ،272 /2 :وهو من تالميذ ال�شيخ عبد الرحمن
ابن �سلطان الكالك ،ينظر المقتطف.48 :
12123م.ن.304 /2 :
12124فهر�س مكتبة الأوق� ��اف المركزية ف��ي المو�صل:
.200/7
12125م.ن ،287 /2 :لعله ال�شيخ محمد ب�شير البريفكاني،
ينظر المقتطف.56 :
12126من �شيوخه والده عبد اهلل نور الدين وهو عن �شيخه
�شهاب الدين �أحمد بن محمد الخياط عن �شيخه عبد
اهلل العمري ،ومن �شيوخه �أي�ضا عبد الوهاب الجوادي
و�صالح الخطيب ، :ينظر المقتطف.126 ،7 -6 :
12127و�أم��ا وال��ده عبد اهلل نور الدين بن محمد ال�شهير
بال�صائغ ،در���س على �أح�م��د �أف�ن��دي الخياط ،ون��ال
الإجازة عليه ،و�أخذ يدر�س في المدر�سة التي �أن�ش�أها
له �أخوه عبد الرحمن (مدر�سة ال�صائغ) ،وكان مولعا
بالتاريخ وال�سير والأدب والحديث وال�شعر ،ف�ضال عن
علومه الدينية ،له تعليقات وحوا�ش مختلفة ،وقد عرف
بح�سن خطه ال��ذي �أخ��ذه عن ال�شيخ �صالح �أفندي
ال�سعدي �آل مح�ضر با�شي ،الفهر�سة.193 /7 :
12128م.ن.200 /7 :
12129م.ن.315 /7 :

فهر�س الم�صادر والمراجع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

�1أ��ص��ال��ة المعجمية العربية -بحث العالمة محمد
بهجت الأث ��ري ،ن��دوة المعجمية العربية ،المجمع
العلمي العراقي ،بغداد1992 ،م.
 2الأعالم :خير الدين الزركلي ،دار العلم للماليين،
بيروت ،ط2005 ،16م.
 3الرو�ض الن�ضر في ترجمة �أدب��اء الع�صر :ع�صام
الدين العمري ،عثمان بن علي ،تحقيق :الدكتور �سليم
النعيمي ،المجمع العلمي العراقي1974 ،م.
� 4سلك الدرر في �أعيان القرن الثاني ع�شر :المرادي،
محمد خليل بن علي ،دار الكتاب الإ�سالمي.
 5ف�ه��ر���س م�خ�ط��وط��ات مكتبة الأوق� ��اف ال�ع��ام��ة في
المو�صل� :سالم عبد الرزاق ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الدينية ،العراق ،ط1982 ،2م.
 6معجم القراءات القر�آنية :د� .أحمد مختار عمر ،ود.
عبد العال �سالم مكرم ،مطبوعات جامعة الكويت،
ط1988 ،2م.
 7معجم الم�ؤلفين :كحالة ،عمر ر�ضا ،بيروت1957 ،م.
 8المقتطف من �إجازات العراقيين و�أ�سانيدهم -ال�شيخ
الدكتور �أك��رم عبد الوهاب المال يو�سف المو�صلي،
�إ�صدارات دار النور للعلوم ال�شرعية ،عمان1428 ،هـ.
 9منهل الأولياء وم�شرب الأ�صفياء من �سادات المو�صل
الحدباء ،محمد �أمين بن خير اهلل الخطيب العمري،
تحقيق ون�شر� :سعيد ال��دي��وج��ي ،المو�صل ،مطبعة
الجمهورية1967 ،م.

• مواقع الإنترنت
10. http://www.3lsooot.com/booksmal
11. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.
12. www.moshar.ir/books/alphabet
13. http://www.daralnawader.com
14. http://taakhinews.org
15. h t t p : / / m i g 3 3 b e t a . a h l a m o n t a d a . c o m /
t5083-topic
16. http://www.al-mostafa.info/books/htm/
search

13130م.ن.61 /8 :

17. www.daralnawader.com/pages/blogs
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ال َق َم ِاع ُ
الع َر ِب �إ ْ�س َم ِاعيل
يل ِفي َم ْد ِح َ�ش ْي ِخ َ
َت�أ ِليف
ال�سيد مح َّمد مرت ََ�ضى الزَّبيدي
َّ
المتوفَّى �سنة 1205هـ

اع ُ
َ
الق َم ِ
يل
فِ ي َمدْ ِح
َ�ش ْي ِخ
الع َر ِب
َ
� ْإ�س َم ِ
اعيل

َت ْح ِقيقُ ِودرا َ�سة
ُم َح َّمد َف ْت ِحي َع ْبد ا ْل َفتَّاح ال ْأع َ�صر
ال َب ِ
و�ص  -جامعة الأزهر ال�شَّ ريف
احث ِب َم ْر َكزِ ت َْح ِقيق ال ُّن ُ�ص ِ
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مقدمة

ومحاولة
ُ
بحاج ٍة َما�س ٍة �إلى ال َك�شْ ف عن ُكنُوزه المخْ ُطوطةَ ،
نعلم � َّأن التُّراثَ ال َعربي في ال َع�صر ال ُعثماني َ
تح ِقيقه ،ونَ�شْ رِ ه؛ َوفْق الم ْن َهج َّية ال ِع ْلمية ال َّدقيقة في ال َّت ْحقيق.
ْ
وجدت مخْ ُطوط ًة َن ِفي�سة لمح َّمد ُمرت�ضى ال َّزبيدي
ومن ِخالل ال َب ْح ِث في مكتبة الأزهر ال�شَّ ريف بالقاهرة،
ُ
المتوفى �سنة 1205هـُ ،كتبت في حياته �سنة 1184هـ.
ي�سى ْبن �أَ ْح َمد
قامة في َم ْدح �شَ يخ ال َعرب َم ْجد ِّ
وهي عبارة عن َم َ
الدينِ �إ�سماعيل ْبن عبد اهلل ْبن ِع َ

يري ،الذي يت�صل ن�سبه بقبيلة ه َّوارة ،وب�آل البيت
ْبن ُم َح َّمد ْبن َه َّمام بن �سي َبة ا ْل َه َّوار ِّي ال ُّر َع ْي ِن ّي ال ِْح ْم ّ
الأ�شراف.

وال َمقَام ُة تُع ُّد من المقَامات الجيدة التي تُع ِّبر في ثناياها عن وا ِقع اج ِت َماعي َم ِعي�ش ،وت ِ
ُبره ُن على ُقدر ِة
أليف المقَامات البديعة ِ
الزّبيدي في ت� ِ
ذات ال ْأ�س ُلوب ال َب ِليغ الَّذي � ْإن دلَّ على ٍ
�شيءَ ،ف�إنَّما يد ُّل على ُقدرة ُعلماء
َ
أي�ضا تحتوي على ق�صيد ِته
ولي�س ال َّتقْليد كما �شَ اع َهذا الخَ َط�أ((( .و� ً
ال َع�صر ال ُع ْثماني على ال َّت�أليف والإ ْب َداعَ ،
تعين
�صيدة �أُخْ رى في َطلبِ ال َع َطايا والمنَح والهِ بات التي ُ
الميم َّية ال َّرائعة في َم ْدح �شَ يخ ال َعرب �إ�سماعيل ،و َق َ
على ال َعي�ش .ويجدر بنا � ْأن َن َتناولَ في ِ
عريف بــ «ر َِ�سالة ال َق َم ِاعيل» ،وتوثيق ِن ْ�سبتها
هذه المق َِّدمة ال َّتمهيد َّية :ال َّت َ
�إلى م�ؤ ِّلفها ،و�أهميتها ال ِعلم َّية ،وم�ؤ ِّلفها وم�ؤلفاته الع ْلمية ،والنُّ�سخ ِّ
اعتمدت َع َليها في ال َّتحقيق،
الخطية التي
ُ
َومنْهجي في ذلك.
محمد مرت�ضى َّ
الزبيدي
العلاَّ مة َّ
المولد َّ
والن�ش�أة
ا�س ُ
مه :
ْ

ال�سيد مح َّمد بن مح َّمد بن مح َّمد بن َع ْبد ال َّرزاق ال�شَّ هير بمرت�ضى
يع ُّد ال َعالمة ال ّلغوي والأديب ال�شَّ هير َّ

((( انظر في ذلك ما قاله جورجي زيدان عن انحطاط الآداب العربية وف�ساد ملكة الل�سان وتجميد القرائح في الع�صر العثماني :3
 ،293 - 291تاريخ �آداب اللغة العربية ،راجعها وعلق عليها د� .شوقي �ضيف ،دار الهالل ،القاهرة( ،د.ت).
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اع ُ
َ
الق َم ِ
يل
فِ ي َمدْ ِح
َ�ش ْي ِخ
الع َر ِب
َ
� ْإ�س َم ِ
اعيل

الح�سيني ال َّزبيدي الحنفي((( -الذي يت�صل ن�سبه بالإمام الح�سين بن علي ر�ضي اهلل عنهم �أجمعين ـ �إمام
�أهل ال ّلغة قاطبة في الع�صر العثماني ،ومن �أدبائها العظام رغم قلة ما و�صلنا من �أ�شعاره.
العا ورواية و�شهر ًة  .نعته تلميذه الجبرتي بكثير من الخ�صال؛ فهو «الع َلم
فلم يكن هناك �أعظم منه ِّاط ً
(((
المو�صوف ،العمدة الف َّهامة ،ال ُّرحلة النَّ�سابة ،الفقيه المحدث ال ّلغوي النَّحوي الأ�صولي النَّاظم النَّاثر»
خاتمة الحفَّاظ.
مولده :

ولد ال َّزبيدي �سنة خم�س و�أربعين ومئة و�ألف من الهجرة النبوية 1145ﻫ ،كما �أورد ذلك الجبرتي في
َ
«وا�سط»؛ بلدة من �أعمال العراق.
«تاريخه» .ولم يح ّدثنا ال َّزبيدي عن البلد التي ولد بها� ،إ َّال �أن �أ�صله من
وكان مولده بالهند في بلدة «بلجرام»  -وهي �إحدى واليات الهند التي لعبت دو ًرا مه َّما في تاريخ ال َّثقافة
الإ�سالميةـ ون�ش�أ باليمن.
رحالته العلمية :

تحقيق المخطوطات

القارئ في الم�صادر التي ترجمت ال َّزبيدي يج ُد �أنَّها �أ ْبرزَت رِحالته في َطلبِ ال ِعلم وال َّتلمذة على ِيد ِك َبار
المحدث محمد فاخر
ُ�شيوخ َع ْ�صره في �أن َْحاء ال َعالم الإ�سالمي كافة ،فقد ذكر الم�ؤرخون �أنَّه «ا�شتغل على
ِّ
ابن يحيى الإلهابادي ،وال�شاه ولي اهلل ال ّدهلوي ،ف�سمع عليه الحديث و�أجازه .ثم ارتحل لطلب العلم فدخل
«زَبيد» ،و�أقام بها مدة طويلة حتى قيل له ال َّزبيدي».
وبعد ذلك ارتحل ال َّزبيدي �إلى م�صر وغيرها من البلدان طال ًبا العلم ،ومح�صال له على يد �شيوخ ع�صره،
ال�سنْدي،
وحج مرا ًرا ،واجتمع بال�شيخ عبد اهلل ِّ
وفي ذلك يقول تلميذه الجبرتي« :ارتحل في طلب العلم َّ
ال�سقاف ،والم�س ِند محمد بن عالء الدين المزجاجي،
وال�شيخ عمر بن �أحمد بن َعقيل المكي ،وعبد اهلل َّ
و�سليمان بن يحيى ،وابن الطيب.
واجتمع بال�سيد عبد الرحمن ال َع ْي َدرو�س بمكة ،وبال�شيخ عبد اهلل ميرغني الطائفي في �سنة ثالث و�ستين.
((( انظر في ترجمته الجبرتي :عجائب الآث��ار  ،331 - 303 : 2تحقيق :عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ،دار الكتب
الم�صرية ،القاهرة� ،سنة 1998م؛ عبد الرازق البيطار :حلية الب�شر في تاريخ القرن الثالث ع�شر  ،1516 - 1493 : 3تحقيق:
محمد بهجت البيطار ،دار �صادر ،بيروت ،ط1993 ،2م؛ الزَّبيدي :تاج العرو�س (انظر مقدمة التحقيق للدكتور عبد ال�ستار
فراج ،التي ا�ستفدت منها كثي ًرا) ،وزارة الإر�شاد والأنباء ،الكويت� ،سنة 1965م؛ القنوجي� :أبجد العلوم  ،28 -12 : 3دار الكتب
العلمية ،بيروت ،د.ت؛ علي مبارك :الخطط التوفيقية  96 - 94 : 3طبعة بوالق ،م�صر1305 ،ﻫ؛ جورجي زيدان :تاريخ �آداب
اللغة العربية  ،311 - 310 :3مراجعة وتعليق� :شوقي �ضيف ،دار الهالل ،م�صر ،د.ت؛ عبد الحي الكتاني :فهر�س الفهار�س: 1
 ،543 - 526باعتناء� :إح�سان عبا�س ،دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت ،ط1982 ،2م ؛ بروكلمان :تاريخ الأدب العربي ،64 - 62 : 8
ترجمة :عمر �صابر عبد الجليل ،الهيئة الم�صرية العامة للكتاب� ،سنة 1995م؛ الزركلي :الأعالم  ،70 :7دار العلم للماليين،
بيروت ،ط� ،15سنة 2002م ؛ محيي الدين الطعمي :النور الأبهر في طبقات الجامع الأزهر  ،128 - 127دار الجيل ،بيروت،
ط� ،1سنة 1992م.
((( انظر :عجائب الآثار . 303 : 2
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ونزل بالطائف بعد ذهابه �إلى اليمن ورجوعه في �سنة �ست و�ستين؛ فقر�أ على ال�شَّ يخ عبد اهلل في الفقه ،
وكثي ًرا من م�ؤلفاته و�أجازه.
ال�سعد» ،والزَمه مالزمة كلية ،و�ألب�سه ِ
الخ ْرقة و�أجازه
وقر�أ على ال�شَّ يخ عبد الرحمن ال َع ْي َدرو�س «مخت�صر َّ
بمرو َّياته وم�سموعاته .قال :وهو الذي �ش َّوقني �إلى دخول م�صر بما و�صفه لي من علمائها و�أمرائها و�أدبائها،
وما فيها ِم َن الم�شاهد الكرام؛ فا�شتاقت نف�سي لر�ؤياها وح�ضرت مع ال َّركب وكان الذي كان  ،وقر�أ عليه طرفًا
من «الإحياء» و�أجازه بمرو َّياته.
ثم ورد �إلى م�صر في تا�سع �صفر �سنة �سبع و�ستين ومئ ٍة و� ٍ
ال�صاغة  ،و�أول من عا�شره،
ألف ،و�سكن بخان َّ
و�أخذ عنه ال�سيد علي المقد�سي الحنفي من علماء م�صر ،وح�ضر درو�س �أ�شياخ الوقت كال�شيخ �أحمد الم َّلوي
وال�صعيدي والمدابغي وغيرهم ،وتلقَّى عنهم ،و�أجازوه و�شهدوا بعلمه وف�ضله
والجوهري والحفني وال ُب َل ْيدي َّ
وجودة حفظه.
ولم ِ
المزيد ،و�سافر �إلى ال�صعيد ثالث مرات،
ح�صله من علم؛ فجاب البالد طال ًبا
َ
يكتف ال َّزبيدي بما َّ
همام و�إ�سماعي ُل �أبو عبد اهلل و�أبو علي و�أوالده ن�صير
واجتمع ب�أكابره و�أعيانه وعلمائه ،و�أكرمه �شيخُ العرب ُ
و�أوالد وافي وه��ادوه و َب� ُّروه  .وكذلك ارتحل �إلى الجهات البحرية مثل دمياط ور�شيد والمن�صورة ،وباقي
اع ُ
َ
البنادر العظيمة مرا ًرا حين كانت مز َّينة ب�أهلها عامره ب�أكابرها و�أكرمه الجميع ،واجتمع ب�أكابر النَّواحي.
الق َم ِ
يل
فِ ي َمدْ ِح
وال�سلوك وتلقَّى عنهم و�أجازوه و�أجازهم .
و�أرباب العلم ُّ
َّ
معلما :
الزبيدي
ً

أقبل عليه الخا�ص والعام من ِّ
طارت ُ�شهرة ال َّزبيدي في الآفاق و� َ
كل ٍ
حدب و�صوب ،وذلك بعدما �شرع في
ال�سلف في ذكر الأ�سانيد وال ُّرواة المخ ِّرجين من حفظه على طرق مختلفة .وكل
�إمالء الحديث على طريق َّ
�سندا
من قدم عليه يملي عليه الحديث الم�سل�سل بالأولية ،وهو حديث الرحمة ب ُروا ِته ومخ ِّرجيه ويكتب له ً
بذلك و�إجازة و�سماع الحا�ضرين ،فيعجبون من ذلك.
وو�ص َلت درجة ُ�شهرته �إلى � َّأن ُم َ
واال�س ِتماع �إليه
عظم ُعلماء الأزهر ال�شريف �آنذاك َ�سعوا �إلى ُح�ضو ِر درو�سه ْ
والإجازة منه .وزا َد من ُ�شهرة ال َّزبيدي �أن َ
تناقل في النَّا�س �سعي م�شايخهم من ُعلماء الأزهر مثل :ال�شَّ يخ
ال�سجاعي ،وال�شَّ يخ ُم ْ�صطفى َّ
الطائي ،وال�شَّ يخ ُ�سليمان الأكرا�شي وغيرهم ،للأخذ عنه .فازداد �ش�أنه
�أحمد ُّ
وعظم قدره ،واجتمع عليه العامة والأكابر والأعيان.
وفاة َّ
الزبيدي :

ذك��ر تلميذه الجبرتي في «تاريخه»َّ � :أن مر�ض َّ
ً
فاح�شا في عام
الطاعون قد زاد وانت�شر انت�شا ًرا
1205هجرية ،ونال من العام والخا�ص؛ ف�أ�صيب ال َّزبيدي به (�أي بالطاعون) في �شهر �شعبان .وذلك بعد
�صالة الجمعة في م�سجد الكردي المواجه لداره ،ودخل بيته واعتُقل ل�سا ُنه.
�آفاق الثقافة والتراث 165

َ�ش ْي ِخ
الع َر ِب
َ
� ْإ�س َم ِ
اعيل

ال�سنة،
وبعد حياة حافلة
ِّ
َ
بالجد في تح�صيل العلم والتدري�س توفِّي يوم الأحد من ذلك ال�شهر ،ومن تلك َّ
�أي يوم الأحد من �شهر �شعبان �سنة  1205هجرية.
وكان قد تزوج من امر�أة �أخرى غير زوجته الأولى زُبيدة  -التي ماتت في حياته ـ لعله يرزق بالولد منها؛
ليرث ثروته وكتبه التي بلغت من كثرتها ال�شيء الكثير .ف�أخفت زوجته و�أقاربها نب�أ موته ،وان�شغلوا بنقل
الأ�شياء النَّفي�سة والمال والذَّ خائر والأمتعة وال ُكتب الم َكلفة ،ثم �أ�شاعوا موته يوم االثنينُ .
ف�ش ِّيعت جنازته
و�ص َّل ْوا عليه ودفن بقبر �أعده لنف�سه بجانب زوجته الأولى زُبيدة  -التي رثاها رثا ًء بليغًا ينب�ض ب�إح�سا�س
مرهف ،يد ُّل على قوة �شاعريته ـ بالم�شهد المعروف بال�سيدة ُر َق َّي َة .ولم يعلم بموته �أهل الأزه��ر؛ وذلك
ال�شتغالهم ب�أمر الطاعون .ولهذا ال�سبب لم َي ْر ِثه �أحد من �شعراء ع�صره �أو تالميذه.
ترك لنا مرت�ضى ال َّزبيدي الكثير من الم�ؤلفات التي تخ ِّلد ذكره في الآفاق ،وفي مقدمتها معجمه «تاج
العرو�س من جواهر القامو�س» ،الذي يع ُّد عالم ًة ب��ارز ًة في تاريخ التراث العربي والإ�سالمي على وجه
العموم ،وتاريخ التراث في الع�صر العثماني على وجه الخ�صو�ص  .ويرد على كثير من االدعاءات التي تقول
ب�أن الع�صر العثماني ع ِقم عن �إنجاب العلماء والمو�سوعيين� ،أ�سوة ببقية الع�صور المن�صرمة(((.

تحقيق المخطوطات

م�ؤلفات َّ
الزبيدي

(((

ترك لنا مرت�ضى الزَّبيدي م�ؤلفات عديدة نذكر منها ما يلي :
�1.1إتحاف الإخوان في حكم ال ُّدخان .
�2.2إتحاف بني الزمن في حكم قهوة اليمن .
�3.3إتحاف ال�سادة المتقين ب�شرح �أ�سرار �إحياء علوم الدين .
�4.4أربعون حدي ًثا في ال َّرحمة .
�5.5إر�شاد الإخوان �إلى الأخالق الح�سان .
6.6الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة .
�7.7إعالم الأعالم بمنا�سك حج بيت اهلل الحرام .
�8.8إقرار العين بما ُن ِ�سب �إلى الح�سن والح�سين .
9.9الأمالي الحنفية .
1010الأمالي ال�شَّ ْيخونية .
((( يقول جورج زيدان في كتابه تاريخ �آداب اللغة العربية � «291 :3أما الآداب العربية على الإجمال ،ف�أ�صبح في �أحط �أدوارها ،وندر
نبوغ العلماء المفكرين �أو الم�ستنبطين فيها .و�أكثر ما كتب في هذا الع�صر� ،إنما هو من قبيل ال�شروح والحوا�شي ،والتعاليق،
و�شروح ال�شروح ونحوها» .ومما ال �شك فيه �أن هذا الحكم هو خط�أ ب ِّين لتعميم الحكم على ع�صر ب�أكمله �أمتد لعدة قرون ،هو
جزء من تاريخ ثقافتنا وتراثنا المجيد.
((( ا�ستفدت في معرفة م�ؤلفات ال َّزبيدي من كتب التراجم والتاريخ التي ترجمت له ولم�ؤلفاته ،وكذا فهار�س المخطوطات �أمثال:
الجبرتي :عجائب الآثار  303 : 2ـ 321؛ ابن البيطار :حلية الب�شر في تاريخ القرن الثالث ع�شر 1516 - 1493 : 3؛ عبد الحي
الكتاني :فهر�س الفهار�س  526 : 1ـ 543؛ الزركلي :الأعالم 70 : 7؛ بروكلمان :تاريخ الأدب العربي .64 - 62 : 8
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�1111إي�ضاح المدارك عن نَ�سبِ العواتك .
ُ 1212ب ْلغة الأريب في م�صطلح �آثار الحبيب .
1313تاج العرو�س من جواهر القامو�س.
1414ترويح القلوب بذكر ملوك بني �أيوب .
1515التفتي�ش في معنى لفظ «دروي�ش» .
1616تنبيه العارف الب�صير على �أ�سرار الحزب الكبير .
1717ح�سن المحا�ضرة في �آداب البحث والمناظرة .
1818حكمة الإ�شراق �إلى ُك َّتاب الآفاق .
1919ر�سالة تحفة القماعيل في مدح �شيخ العرب �إ�سماعيل(وهي الر�سالة مو�ضوع التحقيق).
2020ر�سالة في تحقيق لفظ الإجازة .
2121ر�سالة في طبقات الحفاظ .
ال�ص ِّديق .
2222ر�شف ُ�سالف ال َّرحيق في ن�سب َح ْ�ضرة ِّ
2323رفع نقاب الخفا عمن انتمى �إلى وفا و�أبي الوفا .
ال�ص ْدر في �أ�سماء �أهل بدر .
�2424شرح َّ
ال�سيد ال َب َدوي .
�2525شرح �صيغة َّ
2626عقد الجواهر المنيفة في �أدلة مذهب الإمام �أبي حنيفة .
2727العقد المك َّلل بالجواهر ال َّثمين في طرق الإلبا�س والذكر وال َّت ْلقين .
2828العقد المنظم في �أمهات النبي �صلى اهلل عليه و�سلم .
2929القول ال�صحيح في مراتب التعديل والتجريح .
3030القول المثبوت في تحقيق لفظ التابوت .
3131ك�شف الغطا عن ال�صالة الو�سطى .
3232ك�شف اللثام عن �آداب الإيمان والإ�سالم .
3333المعجم الأكبر .
3434المعجم ال�صغير .
3535معجم �شيوخ ال�سجادة الوفائية .
3636معجم �شيوخ العالمة عبد الرحمن الأجهوري �شيخ الق َّراء بم�صر .
3737المقاعد العندية في الم�شاهد النق�شبندية .
3838مناقب �أ�صحاب الحديث .
3939المواهب الجلية فيما يتعلق بحديث الأولية .
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4040ن�شق الغوالي من تخريج العوالي (عوالي �شيخه علي بن �صالح ال�شاوري) .
4141ن�شوة االرتياح في حقيقة ال َم ْي ِ�سر وال ِقداح .
4242النّفحة القد�سية بوا�سطة ال ُب ْ�ضعة العيدرو�سية .
ن�سبَتها َّ
للزبيدي ،و�أهميَّتها:
ر�سالة القماعيل توثيق ْ

ر�سالة "الق ِ
َ
يجب َعلينا ال َّتعر�ض لمفْهوم َلفْظ
َماعيل» لل َّزبيدي ،ومعرفة �أهميتها ُ ،
قبل ْ
ن�سب ِة َ
التحقُّق من ْ
الق ِ
َماعيل.
مفهوم « َ
ماعيل « :
الق ِ

والج ْم ُع َ :ق َم ِاع ْي ُل  ...قَالَ ابن َب ِّر ّي
ذكر ال َّزبيدي في تاج ال َع ُرو�س ((( � َّأن  :ال ِق ْم َعال بِال َك ْ�سرِ �َ :س ِّي ُد ا ْل َق ْو ِم َ ،
ي�س ال ِّرعا ِء  ...و َقد َق ْم َع َل وخَ َر َج ُم َق ْم ِعال � :إذا َك َان َعلى ال َّر َعايا َي�أ ُم ُر ُه ْم و َي ْن َه ُاهم.
 :ال ِق ْم َع ُال َ :ر ِئ ُ
توثيق نِ ْ�سبتها �إلى َّ
الزبيدي:

البح ِث في كتب َّ
الطبقات وال َّتاريخ وفهار�س المخطوطات المحفوظة بدور المكتبات((( ،ومعاجم
من خالل ْ
وجدت � َّأن للعالمة ُمرتَ�ضى ال َّزبيدي ر�سالة �سماها «الق ِ
دح �شَ ْيخ ال َعرب �إ�سماعيل».
المطبوعات
ُ
َماعيل في َم ِ
عيد م�صر في � ِ
و�شَ ْيخ ال َع َرب �إ�سماعيل هذا واح ٌد من ال�شَّ خ�ص َّيات التي ا�شتهرت بها قبيلة الهوارة في َ�ص ِ
أواخر
الزّبيدي
ال َع�صر ال ُعثماني .وقد ذكر الجبرتي في «تاريخه»((( عالقة الود والتقدير التي كانت قائمة بين َ
مدحا وتكري ًما لممدوحه
و�إ�سماعيل �أبي عبد اهلل في �أواخر الع�صر العثماني  .ولذلك �ألَّف ال َّزبيدي ر�سالته ً
وبيا ًنا لن�سبه ال�شَّ ريف .
�أهميتها :

تكمن �أهمية «ر�سالة القماعيل في مدح �شيخ العرب �إ�سماعيل» فيما يلي :
�أو ًال :تح َّدث ال َّزبيدي في مقدمته عن �أهمية الأدب.
ثان ًيا :تع ُّد هذه ال َّر�سالة بمثابة �أنموذج حقيقي على قدرة �أدباء الع�صر العثماني وم�ؤ ِّلفيه على �إن�شاء فن
بع�ض ال َّتقليد وال َّت�أثر بمن تقدمهم .
�صاح َبها ُ
المقامات الجيدة ،و�إن َ
ثالثًا :هذه ال ِّر�سالة ت�ؤرخ لن ََ�سب �شيخ العرب �إ�سماعيل ،وات�صاله بقبيلة الهوارة ،وتذكر ما قيل عن �أ�صل
معتمدا في ذلك على ما رواه المقريزي في كتابه «البيان والإعراب
قبيلة الهوارة ،وترحالها وا�ستقرارها،
ً
عما ب�أر�ض م�صر من الأعراب» ،فهي بذلك م�صدر مهم لمعرفة �أ�صول قبيلة الهوراة �إلى �أن ا�ستقرت ب�صعيد
((( . 286 : 30
((( انظر بروكلمان :تاريخ الأدب العربي 64 - 62 : 8؛ الزركلي :الأعالم  70 : 7؛ جورجي زيدان :تاريخ �آداب اللغة العربية 310 : 3
 311؛ فهر�س المكتبة الأزهرية رقم خا�ص � 567أدب  -عام  7162مكتبة �أباظة؛ فهر�س دار الكتب الم�صرية � 616أدب تيمور.((( . 321 - 303 : 2

م�صر ،و�سطوع نجمها في الع�صر العثماني .
راب ًعا :يرجع ن�سب �شيخ العرب �إ�سماعيل � -أبو عبد اهلل � -إلى �آل البيت الأ�شراف الذين ينتهي ن�سبهم �إلى
�سيدنا الح�سن والح�سين معا ابني �سيدنا علي بن �أبي طالب  -ر�ضي اهلل عنهم �أجمعين ،وهي بذلك ت�ؤكد
على عراقة الن�سب لقبيلة الهوارة ،والتي يمتد �إلى �آل البيت الأ�شراف .
خام�سا :تبرز مجد �آباء �شيخ العرب �إ�سماعيل ،و� َّأن ال�سلطان �سليم بن �أبا يزيد العثماني عقد لجده �شيخ
ً
العرب ه َّمام بن �سيبة � -إمارة العرب بوادي ْج ْرجا .
�ساد�سا :تظهر مدى قوة �شعر مرت�ضى ال َّزبيدي و�سهولته ومو�سيقاه العذبة ،وتبين الكثير من خ�صائ�صه،
ً
وذلك من خالل ق�صيدته الميمية التي مدح بها �شيخ العرب �إ�سماعيل ،وكذا من خالل �أ�شعاره الأخُ رى
الواردة في ثنايا ر�سالته .
ال�سائدة �آنذاك ،وكيفية توظيفها في ال َّت�أليف الأدبي ،وتبرز ثقافة �أهل
�ساب ًعا :تك�شف ال ِّنقاب عن اللُّغة َّ
الع�صر.
ُ
مخطوطات ر�سالة َ
الق َماع ْيل :

يوجد من ر�سالة القماعيل ن�سختين :الأولى محفوظة بمكتبة الأزهر ال�شَّ ريف ،والثانية محفوظة بدار
الكتب الم�صرية.
�أو ً
ن�سخة مكتبة الأزهر َّ
ال�شريف :
ال ْ :

إخراج هذه الن�شرة .وتقع تحت رقم خا�ص � 567أدب ،ورقم عام
وهي النُّ�سخة التي
ُ
اعتمدت عليها في � ِ
 7162مكتبة �أباظة.
وتقع في  9ورقات ،وم�سطرتها�21سط ًرا ماعدا الجانب الأيمن من الورقة الأخيرة ،وم�سطرتها � 10أ�سطر.
وطولها � 23٬5سم ،وعر�ضها �15سم ُ .كتب العنوان الرئي�س بالأ�سود  ،والعناوين الفرعية بالأحمر  .وكتب
المتن بالأ�سود والأحمر.
وخطها ن�سخي ،وبها �أكل �أ َر َ�ضة .وبها نظام ال َّتعقيبة .وهي ن�سخة جيدة وا�ضحة المتن ،غير م�شكولة �س َّهل
النَّا�سخ الهمزة في كثير من الأحيان.
وهي من وقف من ورثة �سليمان با�شا �أباظة على الجامع الأزهر .وال يعرف ا�سم نا�سخها ،ولكنها ن�سخت
في حياة م�ؤلفها محمد مرت�ضى ال َّزبيدي عام  1184ﻫ.
وجاء على لوحة الغالف« :هذه ر�سالة القماعيل في مدح �شيخ العرب �إ�سماعيل  .ت�أليف الإمام العالم
العالمة البحر الفهامة ال�سيد محمد مرت�ضى ال َّزبيدي  -نفعنا اهلل بعلومه �آمين  -والحمد هلل على ِّ
كل حالٍ
�آمين».
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و�س ال َّل َطا ِئ ِف ُم�شْ رِ َق ًة في َ�س َما ِء الآ َد ِ
اب،
�أ َّولها« :ب�سم اهلل الرحمن الرحيمَ ،و ِب ِه ِث َق ِتيَ ،ح ْم ًدا ِل َم ْن � ْأط َل َع ُ�ش ُم َ
و�أ ْو َد َع َر َقا ِئ َق َها في كنوز .»...
َامة �أ ْب َدت َب َدائع َم ْدحهَ ،و َ�ص َّلى اهلل َع َلى َ�س ِّي ِدنَا ُم َح َّمد،
و�آخرهاَ « :و َ�س َمت  -و َق ْد ع َّزت ـ بتَار ٍ
ِيخ ز ُِهي ِل َمق َ
و�ص ْحبِه و�سلم �آمين» 1184هـ .
َ
وع َلى �آله َ
ثان ًيا ُ :ن ْ�س ُ
خة دار الكتب الم�صرية:

وهي ن�سخة محفوظة تحت رقم � 616أدب تيمور ،وتقع في  9ورقات  .وم�سطرتها � 19سط ًرا .ماعدا الجانب
الأيمن من الورقة الأولى .ف�إنها تبد�أ من ال ُّثلث ال َّثاني من الجانب الأيمن .وبها نظام ال َّتعقيبة .جاء على لوحة
غالفها« :هذه ر�سالة تحفة القماعيل في مدح �شيخ العرب �إ�سماعيل .ت�أليف ال َعالم ال َعالمة ال َب ْحر ال َف َّهامة
ال�سيد مح َّمد ال�شَّ هير بمرت�ضى الح�سيني ال َّزبيدي».
�أبي الفي�ض َّ
ال�سلطانية.
ونا�سخ هذه النُّ�سخة هو :محمود �صدقي الن ََّّ�ساخ بدار ال ُكتب ُّ
وتاريخ ن�سخها هو يوم االثنين  12نوفمبر �سنة 1917ميالدية ،الموافق محرم 1336هجرية.

تحقيق المخطوطات

وهي منقولة من ن�سخة مكتبة الأزهر ال�شريف ،المحفوظة تحت رقم خا�ص � 567أدب ،ورقم عام 7162
مكتبة �أباظة .ومقابلة عليها في يوم االثنين  3ربيع الأول �سنة 1336ميالدية.
ولم �أعتمد هذه الن�سخة في التحقيق؛ لكونها نقلت وقوبلت من الأ�صل الموجود بمكتبة الأزهر ال�شَّ ريف.
َم ْن َه ِجي في ال َّتحقيق

و�ض ْب ِطه و َتف ِْ�سير الغَريب من �ألف ِ
أعالم
َاظه بِال ُّر ُجوع �إلى م َعاجم اللُّغة،
قمت بتحقيق النَّ�ص َ
ُ
ُ
وترجمت لل ِ
الحيوان
َّ�صَ ،
الواردة بالن ِّ
وعزوت الأ�شْ َعار الم�ض َّمنَة �إلى قا ِئليها ،وع َّرفت بالأماكن وال ُبلدان وال َق َبائل و� ْأ�س َماء َ
م�صا ِدرها.
الوا ِر َدة ،وو َّثق ُْت الأحاديث النَّبوية من َ
وو�ضعت بع�ض الزيات بين معكوفتين [ ] ،وذيلت العمل بك�شّ اف للأ�شعار ،والأعالم ،والأماكن والبلدان،
والحديث النَّبوي ال�شَّ ريف ،والقبائل ،و�أنواع الحيوان.
يكون َع َملي هذا خدمة للعربي ِة و�أهلها وتُراثها المجِ يدُ ،
واهلل الم�ستَعان.
وفي ال ِّنهاي ِة �أ ْر ُجو � ْأن َ
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لوحةرﻗﻢ
ﻟﻮﺣﺔ
رقم1 1
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القماعيل
اﻟﻮرﻗﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﻤﺎﻋﻴﻞ ـ ﳐﻄﻮط ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ

11

172

�آفاق الثقافة والتراث

اع ُ
َ
الق َم ِ
يل
فِ ي َمدْ ِح
َ�ش ْي ِخ
الع َر ِب
َ
� ْإ�س َم ِ
اعيل

ﻟﻮﺣﺔ رﻗﻢ 3
لوحة رقم 3
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َه ِذه ِر� َس َال ُة ْال َق َم ِاعيل ِفي َم ْد ِح � َش ْي ِخ ْال َع َر ِب � ْإ�س َم ِاعيل
َت�ألِ ُ
يف الإ َمام ا ْل َعالِ م ا ْل َعلاَّ َمة ال َب ْحر َ
الف َّها َمة
ال�سيد ُم َح َّمد ُم ْر َت َ
�ضى
َّ
َن َف َع َنا اهلل ِب ُع ُلومِ ه �آمين
ال
وا ْل َح ْمدُ هللِ َع َلى ُك ِّل ِح ٍ
�آمِ ين

 ، $و ِب ِه ِث َق ِتي

مو�س ال َّل َطا ِئ ِف ُم�شْ رِ َق ًة ِفي َ�س َما ِء الآ َد ِ
اب ،و�أ ْو َد َع َر َقا ِئ َق َها في ُكنُو ِز َ�أذْ َه��انِ الأذْ ِك َيا ِء
َح ْم ًدا ِل َم ْن � ْأط َل َع ُ�ش َ
َّاط َق ِة� ،إ َلى َمن ِ
ُو�سهِ م الن ِ
اب ،وطب َع ِفي ِم ْر�آ ِة ُق ُل ْوبِهِ م ال َّد َّرا َك ِة ُ�صو َر َحقَا ِئ ِق َها ،و�أَ ْب َرز ََها في ُنف ِ
الأَن َْج ِ
َاهلِ َ�أل ِْ�س َن ِتهِ م
(((
ال�صف ِ
الم�ست ََط ِ
َات
اب �إِ َلى َم ْن َحلاَّ ُه ِب� َأح ِّب ِّ
ا ْلفَا ِئ َق ِة ،تَخْ ت َُال في ُح َللِ َد َقا ِئ ِق َها ت َُح ُّث َها َمالئ َك ُة ال َّثنَا ِء وال َم ْد ِح ْ
اع ُ
َ
الق َم ِ
يل
ا ْل َع ِل َّي ِة َب ْي َن ذَ وِي ال ْأح َ�س ِ
اب.
فِ ي َمدْ ِح
الما َع َلى َ�س ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َ�ص ْف َو ِة ا ْل ِع َبا ِد و َز ْينِ ا ْل ُع َّبا ِد ،ا ْلقَا ِئلِ ْ :
«اط ُل ُبوا ا ْل َح َوا ِئ َج ِع ْن َد ِح َ�س ِان
و�س ً
َ
و�صال ًة َ
َ�ش ْي ِخ
(((
وع َلى �آ ِل ِه ال ْأم َجا ِدَ ،و�أَ ْ�ص َح ِ
اب الأَن َْجا ِدَ .ما َل َّبى ا ْل َكرِ ُيم َد ْع َو َة ا ْل ُو ُف ْو ِد
ال ُو ُج ْو ِه»  .في َح ِد ْي ٍث َ�ص ِح ِيح ال ْإ�سنَا ِدَ ،
الع َر ِب
َ
وا ْلق َُّ�صا ِد(((َ .و�أَ ْت َح َف ُه ْم ِب ُب ُلو ِغ ا ْل ُمنَىَ ،و ُح ُ�صولِ ا ْل ُم َرا ِد.
� ْإ�س َم ِ
اعيل
�أمَّا َبع ُْد:

َاح ،و�أَ ْ�سنَى ب َِ�ض َاع ٍة تُ�شْ َت َرى بِالأ ْنف ُِ�س والأ ْر َو ِاح ،و�أَ�شْ َر ُف ِح ْل َي ٍة َتتَح َّلى ِب َها
فالأ َد ُب �أَ�شْ َهى َم�شْ َر ٍب ِب ِه ا ْل َق ْل ُب َي ْرت ُ
ال�ص َياغَ ِةَ ،ل ِك َّن ُه ِل َك َ�سا ِد((( �س ْوقِ �أَ ْر َبا ِب ِه َق َّل �أَ ْن َيجِ َد َطا ِر ًقا ِل َبا ِب ِه.
ا ْل َبالغَ ُة ،و�أَ ْث َم ُن ُد َّر ٍة ُت ْف َر ُغ في َق ْلبِ ِّ
ُو�س ب ُِح ُظ ِ
اب ا ْل َم َح ِام ِدَ ،ل ْم َي َك ْد َي ْظ َف ُر ِم َن ال َّز َمانِ ِب َماجِ ٍد ُم َ�س ِاعد .و َل ْم َيزَ لْ
وظ َها َعنِ ا ْك ِت َ�س ِ
وال�شْ ِتغَالِ ال ُّنف ِ
((( تختال� :أي تتبختر.
((( �أخرجه بن �أبي الدنيا في كتاب ق�ضاء الحوائج ،باب �أطلبوا الحوائج �إلى ح�سان الوجوه� ،ص( 50حديث رقم  )52من حديث
عبد اهلل بن عمر  -ر�ضي اهلل عنهما ،تحقيق ودرا�سة :محمد عبد القادر ـ و�أحمد عطا ،م�ؤ�س�سة الكتب الثقافية ،بيروت ،ط،1
�سنة 1993م.
((( الق َُّ�صاد :هم �أهل ال�س�ؤال والحاجة.
ونقي�ضهُ ،والفعل :يك ُْ�س ُد .و�سوق كا�سدة :بائرة .انظر الأزهري :تهذيب اللغة  ،45 :10تحقيق :علي ح�سن
((( ال َك َ�سا ُد :خالف النَّفاق
ُ
هاللي  -ومراجعة محمد علي النجار ،الدار الم�صرية للت�أليف والترجمة ،القاهرة ،د.ت؛ ابن منظور :ل�سان العرب ،380 : 3
دار �صادر ،بيروت ،ط ،1د.ت.
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تحقيق المخطوطات

واه َت َّز
ال�ص ُدورَِ ،ك ِامنًا في خَ َب َاها((( ُك َ
مون َن ْف َث ِة ال َم ْ�ص ُد ْورِ�ِ .إ َلى �أَنِ ا ْف َت َّر((( َث ْغ ُر ال َّز َمان َع َج ًباْ .
ُمخْ َت ِف ًيا في ُّ
واج ا ْل َم ِ
واهبِ ِم ْن َت َّيار َِها ُ�س ُح ًبا .واتَّخَ ذَ ال َأم ُل َ�سبِي َل ُه ِفي ب َِحار َِها َ�س َر ًبا .و َرن ََّح ْت
ِع ْطف ا ْل َم َعالي َط َر ًبا .و�أَ ْج َر ْت � ْأم ُ
رت َف َرا ِئ ُد ال َم ْد ِح وال َّثنَاء ِم ْن َعقَا ِئقِ ((( ِّ
ال�س ُعو ِد ُم َت َه ِّل ًال
ن ََ�س َم ُ
ات الن ََّدى َم َع ِاط َف ا ْل ُعفَا ِة ،و َتنَا َث ْ
ال�شفَا ِه .وغَ َدا َو ْج ُه ُّ
ين َظ َه َر َ
و�ش ُم ِ
و�س ِه .وتَزَ َّين َْت َ�س َما ُء ال ُّد ْن َيا ِب�أَ ِه َّل ِة ِ
َب ْع َد ُع ُب ِ
الكرام ُ
بطا ِل ِع ال َم ْج ِد ال ْأ�س َعد� ،أ ْو َح ُد ال َّز َمانِ
و�س ِهِ .ح َ
ا�ض َم َجا ِل ِ�س ِه ِبنَ�شْ رِ ِ�س َيا َد ِت ِه .وذل َّْت ُ�أ ُ�سو ُد ال َّد ْهرِ خَ ِ
ا�ض َع ًة ل َإما َر ِت ِه  .وافتَخَ َر ْت ِب ِه
َاح ْت ِر َي ُ
َ
وع َل ُم ُه ال ُم ْف َرد .ال َِّذي ف َ
(((
ال ُّد ْن َيا و َد َان َل ُه ال َّد ْه ُر ،ونَا َدى ِل َ�س ُان ِعزِّ ِه �أنَا َ�س ِّي ُد �آنا ِء جِ ن ِْ�سي وال فَخْ َر .و�أ ْبنَا ِء َم ْن َعال ُه ِل َ�س ُان َ�س ْع ِد ِه .و� َأح َ
اط
وال�س ُرو ُر َما ْلم َي ُك ْن ِفي ِح َ�س ٍ
ال�س ْبقِ ((( ال َّأتم ِفي
ابَ .
ِب َم ْر َكزِ َ�س ْب ِق ِه خُ ُطوط َم ْج ِد ِه .و� ْأه َدا ُه الأُن ُْ�س ُّ
وحا َز َق َ�صب َّ
اب َوت ََجارى �إ َلى ُج َّل ِت ِه ال َمنَا ِقبَ ،ف َبل َغ �أق َْ�ص َاها .وا ْر َتقَى ِ�إ َلى ُذ ْر َو ِة ا ْل َمف ِ
ِم ْ�ض َما ِر الآ َد ِ
الها(((.
َاخرِ ح َّتى ت ََ�سن ََّم � ْأع َ
َماجِ ٌد �شَ َّدت ال َْج ْوزَا ُء((( ِل ِخ ْد َم ِت ِه َمن ِ
َاط َق َهاَ .و َم َّد ْت ا ْل َع ْل َيا ُء َع َلى َه َام ِت ِه ُ�س َرا َد ِق َهاَ .ج َوا ٌد �أ ْز َرى بِا ْل َغ َم ِام َق ْط ُر
ال�ص َبا اللُّ ْط َف ِم ْن ِط َب ِاع ِهَ .كرِ ي ٌم َت ِق ُف
ا�ستَر َق ْت ن ََ�س َم ُ
ي�س خَ َ�ض َع ِت ال ُّر� َؤ�سا ُء َه ْي َب ًة َ
ات َّ
َن َوا ِل ِهَ .ر ِئ ٌ
لجال ِل ِهَ .ح ِلي ٌم ْ
ا�ص ِطن ِ
[الخفيف]
َاع ِه:
ال�س َحا ِئ ُب ُد َ
ون �أَ ْدنَى ْ
َّ
َل����������� ْو َد َرى ال����������دَّهْ ���������� ُر �أ َّن��������������� ُه مِ �����������نْ َب���� ِن����ي����ه ال ْز َد َرى((( َق���������������� ْد َر � َ�������س�������ائِ������� ِر الأَ ْوال ِد
(((
�أ ُّي�����������هَ�����������ا الآم������������� ُل�������������و َن ُح��������� ُّث���������وا � َ������س������ ِر ْي������ ًع������ا لِ������� َرفِ�������ي������� ِع ا ْل��������عِ�������� َم��������ا ِد َوارِي ال����������� ِّز َن�����������ا ِد

((( خباها :من الفعل خب�أ ،وهو يدل على المنع و�ستر ال�شيء .انظر ابن فار�س :مقايي�س اللغة  ،244 : 2تحقيق :عبد ال�سالم محمد
هارون ،دار الفكر للطباعة والن�شر� ،سنة 1979م.
((( ا ْف َت َّر� :أي َ�ض ِح َك َ�ض ِحك ًا َح َ�سن ًا .انظر الفيروز �آبادي :القامو�س المحيط  ،107 : 2الهيئة الم�صرية العامة للكتاب� ،سنة 1980م.
ُ�صو�ص ...وعقائق ال�شّ فاه :كناية عن حمرة ال�شفاه وتلألئها .انظر
((( عقائق :مفرد عقيقة ،والعقيقة  :خَ َر ٌز � ْأح َمر ُت ّتخذُ منه الف ُ
الزَّبيدي :تاج العرو�س . 167 :26
((( دان له الدهر� :أي انقاد َ
وطا َع وخ�ض َع له الدهر ،وهو نو ٌع من الذ ُِّّل .انظر ابن فار�س  :مقايي�س اللغة . 319 : 2
((( حاز ق�صب ال�سبق� :أي �أ�صبح �سابقًا �إليها ومنفر ًدا بها ولم يكن له الحق .انظر الفيومي :الم�صباح المنير  ،360 : 1طبعة
الأميرية ،القاهرة ،ط� ،5س1نة 1922م.
((( ت�سنم �أعالها :يعني عال �ش�أنه وارتفع.
((( الجوزاء :نجم في ال�سماء .
((( االز ِد َرا ُء :اِال ْ�س ِتخْ ف ُ
َاف ا ْف ِت َعا ٌل ِم ْن الزِّ َرا َي ِة ،و ُي َقالُ � :أَ ْز َرى ِب ِه َوا ْز َد َرا ُه �إذَ ا ْاح َت َق َر ُه .انظر المطرزي :المغرب في ترتيب المعرب:1
.363
((( واري الزِّ نَاد� :أي كريم.
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�������������ي ٍء((( وَهْ �������������� َو � ْإن َق��������������ا َل ق ْ
�������������س ِ�إ َي��������������������ا ِد
��������ل ُق ُّ
َف������ ْه������ َو ِ�إ ْن َج����������ا َد � َ�����ض�����نَّ َح�������اتِ������� ُم َط ْ
و�إِ َذا َم���������ا ا ْر َت���������������������أى َف�����������أ ْي َ
َ
�������������������������ن � ُآل ِز َي�������������������ا ِد
����������ن ِز َي��������������������ا ُد((( م�������������نْ عُ�����������ل����������ا ُه و�أ ْي
َرم �شَ ْيخُ ال َع ِ
رب �إ�سماعيل �أبو عبد اهلل(((،
ال�سبيل ،فَا ِق ُد الن َِّظ ْيرِ َعا ِد ُم الأ�شْ َبا ِه .الأَ َج ُّل ا ْل ُم ْحت ُ
َّ
ال�ص ْد ُر الأ ْو َح ُد ّ
ين؛ ف�إ َّن ُه َع ْي ُن ا ْل َمكار ِِم
ال زَالَ َ�س ْع ُد ُه َقا ِئ ًما َع َلى ُطولِ ا ْل َم َدى ،وال َبرِ َح ْت �آ َرا�ؤُ ُه ُم َ�س َّد َد ًة بِال َّت ْو ِفيقِ وا ْل ُه َدى � ِآم َ
وغ َّر ُت َها .ال َّتا ِلي ِل َ�س ُان َحا ِل ِه ِل َم ْن ُي َب ِاهي �أَ ْو ُين ِ
و ُق َّر ُت َهاِ ،
و�ض َيا ُء َج ْب َه ِة ا ْل َم َعا ِلي ُ
َا�ض ُلَ :ت�أخَّ ر؛ َف�أ ْي َن ال ّثر َّيا ِم ْن َي ِد
ين َر�أ ْي ُت �أَل ِْ�س َن َة الأ ْك َوانِ ِب َم ْد ِح ِه ن ِ
ا ْل ُم َتنَاوِلِ ِ .
َاط َق ًة ،و ُف ْر َ�س َان ا ْل َبالغَ ِة �إِ َلى َميا ِدين ال َّثنَا ِء َع َل ْيه ُمتَ�سابِق ًة.
وح َ
� ْأح َب ْب ُت �أَ ْن �أن َْدر َِج ِفي َر ْه ِطهِ م((( ،و�أ ْنت َِظم في ِ�س ْم ِطهِ ْم ُمت ََط ِّف ًال َع َلى ذَ ِل َك ال َْجن ِ
َام ٍة َع َر ِب َّي ٍة
َاب الأَ ْ�س َمى ِب َمق َ
و�ص ن ََ�س ِب ِه ِمن َّ
ات
و َق ِ�ص َيد ٍة ِم ِيم َّي ٍةِ ،ل َ�سان ُجو ِد ِه � ِآم ًال ُم َ�ص ِّر ًحا ِفي �أ ْثنَا ِء ذَ ِل َك بِخُ ُل ِ
الط َر َف ْينِ ُم َّتب ًعا َب ْع َد ُه �إ ْث َب َ
وعنَّا بِهِ َما � ِآمين.
ال�س ْب ِط َّي ِة((( َل ُه ِمن َ�س ِّي ِدنَا الح�سن والح�سينَ ،ر ِ�ضي اهلل َع ْن ُهماَ ،
ِّ
(((

َار�سا ،جوا ًدا ،جاهل ًّيا ،ي�ضرب المثل
((( كذا بالتخفيف للوزن .وحاتم ط ِّيئ هو ال�شاعر المتوفَّى عام ( 46ق هـ578 /م) وكان ف ً
بجوده .و�شعره كثير� ،ضاع معظمه ،وبقي منه ديوان �صغير طبع .انظر حاتم الطائي :ديوانه � ،3شرح وتقديم� :أحمد ر�شاد ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ط� ،1سنة 1986م؛ الزركلي :الأعالم .151 : 2
((( هو ق�س بن �ساعدة بن عمرو بن �إياد ،خطيب العرب ،و�شاعرها ،وحليمها ،وحكيمها في ع�صره .و�أدركه ر�سول اهلل  قبل
كالما �سمعه منه ،و�سئل عنه ،فقال :يح�شر �أمة وحده .انظر �أبو الفرج الأ�صفهاني :الأغاني
النبوة ور�آه بعكاظ فكان ي�أثر عنه ً
 ،236 : 15تحقيق� :سمير جابر ،دار الفكر ،بيروت ،د.ت؛ المف�ضل ال�ضبي� :أمثال العرب ،تقديم وتعليق� :إح�سان عبا�س ،دار
الرائد العربي ،بيروت ،ط1983 ،2م 113؛ الجاحظ :البيان والتبيين  308 :1ـ  ، 309تحقيق :عبد ال�سالم محمد هارون ،مكتبة
الخانجي ،القاهرة ،ط� ،7سنة 1998م.
((( هو زياد بن �أبيه المتوفى عام 53ﻫ � :أمير ووالٍ من كبار القادة الفاتحين من �أهل الطائف ،وخطيب من خطباء العرب
أخطب من زياد .انظر �أبو حنيفة الدينوري :الأخبار الطوال  ،351 : 1تحقيق :عبد
المفوهين ،قال ال�شعبي :ما ر�أيت � ً
أحدا � َ
المنعم عامر ،ومراجعة :جمال الدين ال�شيال ،وزارة الثقافة والإر�شاد القومي ،القاهرة ،د.ت؛ ابن عبد البر :اال�ستيعاب في
معرفة الأ�صحاب 254ـ  ،257ت�صحيح :عادل مر�شد ،دار الأعالم ،عمان ،الأردن ،ط� ،1سنة 2002م؛ ابن حجر :الإ�صابة في
تمييز ال�صحابة  ،640 :2تحقيق وتعليق :محمد نعيم بن علم خان ،مخطوط ر�سالة ماج�ستير ،كلية الدعوة و�أ�صول الدين،
جامعة �أم القرى� ،سنة 1419ﻫ؛ ابن �سعد :الطبقات الكبرى  ،99 - 98 :9تحقيق :علي محمد عمر ،مكتبة الخانجي ،القاهرة،
ط� ،1سنة 2001م.
((( هو ال�شخ�صية التي نالت تقدير الزَّبيدي وحبه؛ ف�ألف فيها هذه الر�سالة مو�ضوع التحقيق والدرا�سة ،وهناك الكثير من الأحداث
التي ورد فيها ذكر �شيخ العرب �إِ ْ�س َم ِاعيل �أبي َع ْبد اهلل ـ عند الجبرتي في «تاريخه» .انظر بع�ض هذه الأحداث ،72 : 2 ،527 : 1
.303 ،73
ال�سبعة �إلى الثالث ِة نف ٌر .وتخفيف ال َّرهط �أح�سن من تثقيله .انظر
((( ال َّر ْه ُط :ال ِع�صابة من ثالث ٍة �إلى َع�شرة .قال الخليل :ما دون َّ
ابن فار�س :مقايي�س اللغة . 450 : 2
ال�س ْب ُط :ولد الولد ،والجمع � :أَ ْ�س َب ٌ
اط.
((( ِّ
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اع ُ
َ
الق َم ِ
يل
فِ ي َمدْ ِح
َ�ش ْي ِخ
الع َر ِب
َ
� ْإ�س َم ِ
اعيل

تحقيق المخطوطات

[المقامة]
َف ُق ْلتُ َ :ح َّد َثنَا َم ْي َ�س َر ُة ْبنُ غَا ِلبٍ َعنْ �أَبي ا ْل ِم ْق َدام َظفَر ْبنِ �أَبي ا ْل ُفتُو ِح (((َ ،قا َل :خَ َر ْج ُت ُم ْمتَرِ ًيا((( �إِ َلى
رت َ�س َحا َب َة َي ْو ِمي
ف�س ُ
ال�ص ِع ِيد ،و�أَنَا ِفي ِظ ٍّل ِمن ال ِّن ْع َم ِة َم ِد ْي ٍدُ ،م َت َع ِّ�سفًا ذَ َ
َّ
ات ال َي َ�سارُِ ،م ْعتم ًال �شَ َّد الأ ْو َكا ِر(((؛ َ
(((
(((
َ
َ
وب ا ْل َم َه ِام َه وا ْل ِقفَا َر؛ َف�أف َْ�ض ْي ُت ِ�إ َلى َب ْي َدا َء َدا ِو َي ٍة ،في َل ْي َل ٍة َطخْ َيا َء
�أخْ َتب ُِط َو َرقَ ال َّن َها ِر ِب َع َ�صى ال َّت ْ�س َيارَِ ،و�أ ُج ُ
اط ((( وال ُي ْب ِ�ص ُر ِب َها ال َو ْط َو ُ
ُغ َدا ِف َّي ٍة((( َي�ض ُّل ِب َها ا ْلغ ََط ُ
اط ((( َك�أ ِّني َلب ِْ�س ُت ِمن ال َع َو ِاهقِ ((( ِ�إ َها ًباَ ،وا َّد َر ْع ُت ِمن
(((1
و�ض َب ْط َن ال َّل ْيلِ ب َِح َوا ِفرِ الْخَ ْيلِ � ،إذْ َع�صف َْت
ال�ض ُب ُعَ ،ف َب ْي َن َما �أَخُ ُ
ال�س ُب ُع ،وال َبار َِح �إِ َّال َّ
ال َّليلِ جِ ْل َبا ًباَ ،وال َ�سا ِن َح �إِ َّال َّ
اب� ،أَ ْط َبق َْت ِب َها َّ
يت َيا �أَخَ ا ا ْل َع ِ
رِي ٌح �شَ ِد َيد ُة ال ْإ�س َه ِ
رب ـ ال �أَ ْ�س َم ُع ِل َو ِاطئٍ َه ْم ً�سا َ ،وال
اب  .ف َب ِق ُ
ال�س َح ُ
الظ ْل َما ُء و َدنَا َّ
ِنجم َطا ِل ٍعَ ،وال ِب َع َل ٍم ِ
الم ٍع �أق َْط ُع
ِلن ٍ
َابح َج ْر ً�ساَ ،ق ْد َت َك ْ�أ َك�أَ ْت( ((1تُخُ و ُم َها( ((1و َت َوا َر ْت َع ِّني ُن ُجو ُم َها َف َما � ْأهت َِدي ب ٍ
(((1
(((1
وال�س ُي ُ
ول
ِال�سفْرِ ال ِّر ُيح تَخْ َط ُف ِنيُّ ،
َم َح َّج ًة َب ْع َد َم َح َّج ٍة ،و� ْأهب ُِط ُل َّج ًة َب ْع َد ُل َّج ٍة في َد ْي ُم ْو َم ِة َقفْرٍ ُم ْج ِح َف ٍة ب َّ
هلل ِم ْن َت َكا ُث ِف ا ْل َغ َب ِ�ش(َ ((1م ْو ِك ُب ال َْح َب ِ�شَ ،وا ِفي الذَّ وا ِئبِ َط ِامي ا ْل َغ َوار ِِب(ِ ((1في َر ْع ٍد َق ِ
تَخْ ب ُِط ِنيَ ،ك�أ َّن ُه وا ِ
ا�ص ٍف،
و�س َّد ْت
و َب ْرقٍ خَ ِاط ٍف َق ْد �أَ ْو َح�شَ ْت ِني �آ َكا ُم َها( ،((1و َق َط َع ْت ِني ِ�سال ُم َهاَ .ف َب ْينَا �أنَا كَذَ ِل َك ،و َق ْد َ�ضا َق ْت َع َل َّي َمفَارِجِ يُ ،
ا�ض َو ِ
ا�ض ٌح  .و�أَ ْع َر َ�ض َّ
الم وتَولَّى
يب؛ �إِذْ َب َدا ن َْج ٌم ال ِئ ٌح ،و َب َي ٌ
الظ ُ
يب �أَ ْو َع َلى الن ُُّج ْو ِم َر ِق ٌ
الم َن ِق ٌ
َمخَ ارِجِ ي َ .ك�أ ِّني ِل َّلظ ِ
الج ِّو؛ َف ِ�إذَ ا �أَنَا ب َِط ْر ِف ال َّد ِّو ،و َق ْد
ال�ص ْب ُح ِنقَا َبهُ ،و�أَ�شْ َرف ُْت ِخاللَ َ
َو ُع ْنقُو ُد ال ُّث َر َّيا ت ََدلَّىَ ،وخَ َل َع ال َّل ْي ُل ِث َيا َبهَُ ،
وح َد َر ُّ
((( جرى العرف في ت�أليف المقامات �أن يقوم م�ؤلفوها باتخاذ راوي ٍة لها يتحدثون با�سمه ،وقد اتَّخذ مرت�ضى الزَّبيدي راويه مي�سرة
ابن غالب .وكان من الم�ألوف �أن يتخذوا بط ًال لمقاماتهم ،فاتخذ من �أَبي ال ِْمق َْدام َظفَر ْبن �أَبِي ا ْل ُفتُوح بط ًال لمقامته.
((( ممتر ًيا� :أي �شا ًكا في �أمري .انظر ابن منظور :ل�سان العرب .275 : 15
((( ال َو ْك ُرُ :ع ُّ�ش َّ
الطائرِ  .انظر الزَّبيدي :تاج العرو�س . 383 : 14
((( المهامه :المفازة البعيدة .
((( ليلة طخياء� :شديدة الظلمة .انظر ابن منظور  :ل�سان العرب . 5 : 15
((( غدافية� :أي مظلمة .
((( الغ ُ
َطاطَ :ط ْي ٌر �أمثالُ الق ََطا ،ويقال :الغ َّطاط  .انظر الفراهيدي :العين  ، 343 : 4تحقيق :مهدي المخزومي ،و�إبراهيم
ال�سامرائي ،دار ومكتبة الهالل ،د.ت .
َّ
((( ال َو ْط ُ
واط :الخف ُ
َّا�ش  .انظر ابن منظور  :ل�سان العرب . 432 : 7
((( العوهق :لو ٌن كلون ال�سماء ُم�ش َر ٌب �سوا ًدا .انظر الأزهري :تهذيب اللغة .124 : 1
انح :ما �أَ َ
تاك عن يمينك من ظبي �أَو طائر �أَو غير ذلك .انظر ابن منظور :ل�سان العرب . 490 : 2
ال�س ُ
(َّ ((1
و�ض ُع َف و َن َك َ�ص ،مثلَ :ت َك ْع َك َع .والمتك�أكئ :الق�صير .والتك�أك�ؤ :التج ُّمع.
(َ ((1ت َك�أْ َك�أ� :أي َج ُب َن َ
( ((1تخومها :حدودها .
المحجة :الطريق الوا�ضح الب ّين.
(((1
ّ
( ((1ال ُم ْج ِح َف ُة :التي ت ُْج ِح ُف بال َق ْو ِم َق ْت ًال و�إِف َْ�ساد ًا ِللأَ ْم َوالِ  .انظر الزبيدي :تاج العرو�س . 29 : 13
( ((1ال َغ َب ُ�ش� :شدة الظلمة .انظر الفراهيدي :العين . 361 : 4
( ((1الغَوار ُِب :جمع غارب ،وهي �أعلى ك ّل �شيء .انظر الفيومي :الم�صباح المنير . 444 : 2
وارتفاعه قلي ًال .انظر ابن فار�س :مقايي�س اللغة . 125 : 1
( ((1الآكام :جمع �أكم ،وهي تج ُّم ُع ال�شيء
ُ
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َكان َْت ا ْل َم ْهرِ َّي ُة ا َّل ِتي ْامت ََط ْي ُت َها ،وا ْل َم ِط َّي ُة ا َّل ِتي ا ْن َت َق ْي ُت َهاَ ،ك َما قَالَ ال�شَّ ِاع ُر(((:
اج����هَ����تْ
َف����ب���� ْت���� َن����ا عَ�����لَ�����ى َح����������� ْر ٍف َك��������������أَ َّن ُب����� َغ�����ا َم�����هَ�����ا((( و َق�����ا َم�����تْ َت����� َ����ص����دَّى ف����ي ا ْل����عِ���� َق����الِ َف���� َو َ
(((
�����ج����� ِر
َف������ َم������ا ُق������� ْم�������تُ َح������ َّت������ى َراعَ��������نِ��������ي ث�������ؤَ َب������اءهَ������ا �أَجِ �������� ْي�������� ُج اب������ن َم���������ا ٍء فِ������ي ي����������� َرا ٍع ُم����� َف َّ
َّ (((
مِ َ
���ج���ـ��� َّث��� ِر و� َ���������ص��������� ْو ُت ُم�������� َن��������ا ٍد ِب�����ال������ َّ�����ص��ل��ا ِة ُم������ َب������ك������ ِر
�������ن ال����� ُّ����ص���� ْب ِ����ح َو ْردًا َك��������ال�������� ِّردَا ِء ا ْل��� ُم َ
الج ِّو ُم ِل ًّحا َع َلى
وا�س َت َبق ُْت ا ْن ِت�شَ ا َر َّ
وا ْف َت َر ْع ُت ُعذْ َر َة ال َّن َها ِر َق ْب َل ُذرو ِر ال�شَّ ْم ِ�س َع َلى ِّ
ال�ض ْو ِء ِفي َ
الد َمنِ والآ َثارِْ ،
يجا َع َلى ا ْل َمنَازِلِ  ،و ُو ُقوفًا َع َلى ا ْل َمن ِ
َاهلِ �ِ ،إ َلى �أَ ْن َو َر ْد ُت �أَ ْب ُرقَ الخَ ْر َجا،
ال َّت ْ�س َيارِ� ،أَب ُ
ِيت ِفي ِه ِ�إ ْج َم ًاما ِلل َّر َو ِاحلِ  ،و َت ْعرِ ً
وع َ
َو َه ْ�ض ِ
اط ْي ُت ِمن ا ْل ِق َد ِاح َم ْثنَى
بات َتنَا ُو ِح جِ ْر َجاَ ،ف َ�أ َنخْ ُت ِب َها ُف َوا ًقا كَلاَّ َو اَلَ ،ر ْي َث َما ن ََ�ض ْو ُت َع ِّني ِكلاَ لَ ا ْل َفلاَ َ ،
َوثُلاَ ُ ،ث َّم ا ْرت ََح ْل ُت ِفي ُد َر ْيقَة َم ْ�س ُج ْو َرة(((َ ،
وظهِ ي َرة َهاجِ َر ُت َها َم ْ�س ُع ْو َرةٌَ ،ك َما قَالَ ال�شَّ ِاع ُر(((:
[الطويل]
ُ (((1
وب ُل���� َع����ا ُب���� ُه((( �أ َف���اعِ ���ي��� ِه ((( ف���ي َر ْم����� َ����ض����ائِ���� ِه(َ ((1ت��� َت��� َم��� ْل��� َم���ل
و َي��������� ْو ٍم مِ �����ن ال����� ِّ����ش���� ْع���� َرى((( َي��������� ُذ ُ
((( هو ُعتيب ُة بن ِمردا�س :من بني كعب بن عمرو بن تميم� :شاعر هجاء مقل ،من مخ�ضرمي الدولتين�.أدرك الجاهلية والإ�سالم.
و�شهد حنينا مع الم�شركين،و�أ�سلم بعدها .انظر في ترجمته ابن قتيبة  :ال�شعر وال�شعراء  ،369 : 1دار المعارف ،القاهرة� ،سنة
1982م؛ و�أبو الفرج الأ�صفهاني :الأغاني228 : 22؛ وال�صفدي :الوافي بالوفيات  ،294 :19تحقيق� :أحمد الأرنا�ؤوط ،وتركي
م�صطفى ،دار �إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط� ،1سنة 2000م.
((( البغام� :صوت تختل�س ُه وال تُت ُّمه .انظر الأخف�ش الأ�صغر :االختيارين  ، 377تحقيق :فخر الدين قباوة ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت،
ط� ،2سنة 1984م.
ركي في �أجمة.
ركي ،و�إنما �أراد رقَّة �صوتها .وذاك �أعتق لها .واليراعة :ال َأج َم ُة كلُّها .ف�أراد � َّأن �صوتها ك�صوت ُك ّ
((( ابن ماءُ :ك ّ
المفجر :الماء الجاري .انظر الأخف�ش الأ�صغر :االختيارين . 377
((( الأبيات ال�شعرية الثالثة موجودة عند الأخف�ش الأ�صغر :االختيارين  377براوية:
����������������������وف ك َ
ف���������ب���������ا َت���������تْ عَ����������لَ����������ى َخ
�������ج������� ِر
ٍ
�����������������������أ َّن ُب������غ������امَ������ه������ا �أَجِ �������������ي������������� ُج اب ِ
��������������ن م�����������������ا ٍء ف���������ي َي����������������������را ٍع مُ������� َف َّ
������واج������هَ������تْ
ف������ق������امَ������تْ َت�������� َ�������ص�������دَّى ف�������ي ال��������عِ��������ق��������الِ ف َ

مِ َ
������ح������ َّب������ ِر
������ح َوردًا ال������������������������ ِّردا ِء ال������ ُم َ
������������ن ال������� ُّ������ص������ب ِ
و� َ��������������ص ُ
��������������وت مُ��������������ن��������������ا ٍد ب���������ال���������� َّ���������ص����ل����ا ِة مُ�������� َك�������� ِّب�������� ِر

ف�������م�������ا ُق����������م����������تُ ح�������� َّت��������ى راعَ�������������نِ�������������ي ُث�������������ؤَب������������ا�ؤُه������������ا
((( م�سجورة� :أي مملوءة .
((( هو ال�شنفري  :عمرو بن مالك الأزدي ،من قحطان� ،شاعر جاهلي ،يماني ،من فحول الطبقة الثانية .كان من فتاك العرب
وعدائيهم ،وهو �أحد الخلعاء الذين تبر�أت منهم ع�شائرهم .انظر في ترجمته �أبو الفرج الأ�صفهاني :الأغاني 185 :10؛ عبد
القادر البغدادي :خزانة الأدب  343 : 3ـ 345؛ عمر ر�ضا كحالة :معجم الم�ؤلفين  ،586 : 2م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت ،ط� ،1سنة
1993م؛ بروكلمان :تاريخ الأدب العربي  105 : 1ـ . 107
((( يوم من ال�شعري � :أي يوم من الح ِّر ال�شديد .انظر ال�شنفرىي  :ديوانه . 71
((( اللعاب :المق�صود به ما ينت�شر في الحر كخيوط العنكبوت في الف�ضاء ،و�إنَّما يكون ذلك حين يكون الحر م�صحو ًبا بالرطوبة.
انظر ال�شنفرى :ديوانه  ، 71تحقيق� :إميل بديع يعقوب ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1996 ،2م.
((( الأفاعي :هي الح َّيات .
( ((1الرم�ضاء �شدة الح ّر .انظر ال�شنفرى :ديوانه . 71
( ((1البيت لل�شنفرى ،وموجود في ديوانه . 71
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اع ُ
َ
الق َم ِ
يل
فِ ي َمدْ ِح
َ�ش ْي ِخ
الع َر ِب
َ
� ْإ�س َم ِ
اعيل

َي��ا �أَ َخ ��ا ا ْل � َع � َر ِب َو َل� � ْو َر�أ ْي � َت � َن��ا وق � � � � � � � � � � � � ��د:
ِ�������ك َب ْ
هَ����� َب ْ
�����ط����� َن�����ا مِ ����������نْ هُ ������� َن�������ال َ
�������ط َ
�������ن َغ����� ْي�����بٍ
َك�����������������������أَ َّن عَ����������� ِري َ
�����������ن �أَ ْي����������� َك�����������تِ����������� ِه َت����َل����ااَ َق���������ى
ِ���������ي فِ����ي����هَ����ا
ُن��������� َب���������ا ُح ا ْل���������هُ���������دْهُ ���������دِ ا ْل َ
���������ح��������� ْول ِّ
َت������������� َرى ُج�������� َث َ
�����ج�����ا ِن����� َب����� ْي�����هَ�����ا
�������ي ِب َ
��������ث ا ْل������� َم�������طِ ِّ

[ال��واف��ر]
َت َ
���������ظ ُّ
���������ل َح�������� َم��������ام�������� ُه مِ ��������� ْث��������� َل ا ْل������خ������� ُ������ص������و ِم
(((
��������ط و ُرو ِم
ِب�������هَ�������ا َج�������� ْم�������� َع��������انِ مِ ���������ن َن�������� َب ٍ
������ح ال�������� ِّذ ْئ��������بِ فِ�������ي ال������ َّل������ ْي������لِ ا ْل���� َب����هِ����ي ِ����م
َك������ َن������ ْب ِ
َك��������������������أَ َّن عِ َ
�����م
�������ظ�������ا َم�������هَ�������ا َن��������� ْب���������تُ ا ْل�����هَ������ ِ�����ش�����ي ِ
[الوافر]

� ًإذا َر َ�أ ْي َتَ ،وخَ ْي ُر ا ْل َق ْولِ َ�أ ْ�ص َد ُقهَُ ،ر ْك ًبا َك�أَ ْم َثالِ الأَ ِ�س َّن ِة ُر ْك َباناَ .ك َما قَالَ ال�شَّ ِاع ُر:
[الطويل]
َخ����� َب ْ
�����ن ا ْل������ َف���ل��ا َح����� َّت�����ى َر َث������� ْم َ
�����ط َ
�������ن �أُ ُن�������و َف������� ُه

����ح����� َ����ص����ا مِ �������نْ َو ْق�����عِ�����هِ�����نَّ َت������ َن������ا ُو ُح
لِ������ َ�����ص����� ْوتِ ا ْل َ

تحقيق المخطوطات

[الطويل]
َخ����� َب ْ
�����ن ا ْل������ َف���ل��ا َح����� َّت�����ى َر َث������� ْم َ
�����ط َ
����ح����� َ����ص����ا مِ �������نْ َو ْق�����عِ�����هِ�����نَّ َت������ َن������ا ُو ُح
�������ن �أُ ُن�������و َف������� ُه لِ������ َ�����ص����� ْوتِ ا ْل َ
َا�ض ِفي َمق ِ
َاظ َ .ف َو َج ْد ُت ِب َها ِ�صال ًال
ال�س ْيرِ َع َلى َت ْف َر ٍة((( َح َّتى �أَ ْ�ص ِع ْد ُت �إِ َلى ف ََ�ض ٍاء ف َْ�ضف ٍ
َف َما َزل ُْت �أُ َكا ِب ُد �أَ ْه َوالَ َّ
ال�ص ْف َرا َء والْخُ زَ َامى((( َي ْ�ضرِ َبانِ
ِمن ال َّربِي ِع ِفي ر َ
الح َّر ِةِ ،م ْن ِ�ص ِّل َي َان((( َو َق ْر َملٍ ((( َو َح ِم َ
ِي�ض ٍة َ
ي�ض ٍة((( َو َو َج ْد ُت َّ
ثب((( َور ِْجرِ ٌج((( َو َتن ُْ�ض ٌب َو َت َرك ُْت ال َْح ْوذَ َان(َ ((1با ِق َع ًة ِفي الأَ َجا ِر ِع،
ُن ُح ْو َر الإِبِلِ ا ْل ُه َي َامى ت َْح َت ُه َما َق ْف َعا ُء((( ُ
وح ْر ٌ
ا�ض َما ًء َع َل ًالَ ،ي ِ�س ُيل َ�سي ًال و�أَغْ َ�ص َان ت َِم ْي ُل َم ْي ًالَ ،ي ْح َ�س ُب َها
وال�س َّط َاح ُم ْ�س َت ْل ِق َي ًة ِفي ا ْل َم�شَ ا ِر ِع ،و َر�أ ْي ُت في ِت ْل َك ال ِّر َي ِ
ُّ
((( في الأ�صل :وردم .
((( التّفرة :الدائرة التي تحت الأنف في َو َ�سط ال�شَّ َف ِة ال ُعلْيا .قال �أبو عبيد :ال ّتفْر ُة من الإن�سان ،وهي من البعير ال َّن ْعو .انظر ابن
فار�س :مقايي�س اللغة . 350 :1
يان من �أف�ضل ال َمراعي،
وال�ص ِّل ُ
ال�ص ِّليان� :شَ َج ٌر له جِ ْع ِث ٌن �ضخ ٌمُ ،ر َّبما َجرِ َد َو َ�سطه و َن َبت ما َحوا َل ْي ِه ،وجِ ْع ِثنُه :اج ِتما ُع � ُأ�صو ِلهِّ .
((( ِّ
وهو خُ ْبر ُة البعير .انظر الفراهيدي  :العين . 85 : 7
((( ال َق ْر َم ُل� :شج ٌر �ضعيفٌ ال �شَ ْو َك لهُ .انظر الجوهري  :ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية  ،" 1801 : 5تحقيق� :أحمد عبد الغفور
عطار ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط� ،2سنة 1979م.
لحياني :كل ملح �أو حام�ض من ال�شجر كانت
الح ْم ُ�ض من النبات ،كل نبت مالح �أو حام�ض يقوم على �ساق وال �أ�صل له ،وقال ا ِّل
((( َ
ّ
وحمي�ض ٌة ،من
الح ْم ِ�ض ،الأخيرة على غير قيا�س ...
َ
وح َم ِ�ض َّي ٌة ،مقيمة في َ
ورقته حية �إذا غمزتها انفق�أت بماء  ...و�إبل َح ْم ِ�ض َّي ٌة َ
الح ْم ِ�ض .انظر ابن �سيدة :المحكم والمحيط الأعظم . 458 : 1
�أر�ضين ُح ُم ٍ�ض ،كثيرة َ
يري ال َب ِّر .انظر الجوهري :ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية .1910 : 5
((( الخُ زامىِ :خ ُّ
َعليات من فوق و َث َم َرتُها
((( ال َقفْعاءَ :ح�شي�ش ٌة خَ ّوارة خَ �شْ نا ُء ال َو َرق من نبات ال َّربي ِع لها َن ْو ٌر �أح َم ُر مثل ال�شَّ رارِ�ِ ،صغا ُر َو َرقها ُم ْ�ست ٌ
ُم َت َق ِّف َعة من ٍ
تحت .انظر الفراهيدي  :العين . 175 : 1
((( الحرثب :من النَّباتات الخ�شنة الأوراق .
نبت.
((( ال ِّرجرِ َج ُة :بالك�سر بق َّية الماء في الحو�ض الكدرة المختلط ُة بالطين؛ وال َّثريدة ال ُم َل َّبقَة .وال ِّر ْجرِ ُج �أي�ض ًاٌ :
نبت َن ْو ُر ُه �أ�صف ُر.
الح ُ
وذانٌ :
(َ ((1
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ال َّرا ِئ ُد َل ْي ًال ،و َر�أ ْي ُت ُهن َ
ُوحَ ،ع َّطا ًرا َعا َر َ�ضنَا ِم ْن ا ْل ُب ْطنَانِ ،
ال�سف ِ
َاك َع َج ًبا ،ر�أَ ْي ُت ِب َرا ِب َي ِة ا ْل ُك ُلوح(((َ ،ع ْن �أَ ْي َمنِ ذَ ِات ُّ
الم ِ
ي�سا ِو ُمنَا ِب َن َوا ِف ِج((( ِ
م�س َتغْرِ ًبا[ :الطويل]
�سك َوالأَ ْد َهانِ َ ،ف ِبق ُ
َ
م�س َت ْعجِ ًبا ،و ُق ْل ُت ْ
َيت ْ
عَ������جِ ������ ْب������تُ مِ �������ن ا ْل������� َع َّ
�������ط�������ا ِر َج�����������ا َء َي���� ِب����ي���� ُع���� َن����ا ِب������� َرا ِب������� َي������� ِة الأَ ْك���������َل��������ااَ ِح دُهْ َ
������������ن ا ْل���� َب���� َن���� ْف����� ِ����س ِ����ج
(((
�أَال �أ ُّي���������هَ���������ا ا ْل�������� َع َّ
��������ط��������ا ُر ه َّ
������ج������ ْر َز ِة � ِ���ش��� ْي ٍ���خ �أَ ْو ِب ُ
����خ����و� َ����ص���� ِة((( عَ���� ْو� َ����س ِ����ج
َ�����ل�����ا �أَ َت������ ْي������ َت������ َن������ا ِب ُ
وه َو َم ْع ُمو ٌر � ِآه ٌلَ ،ف َر َ�أ ْي ُت في َ�س َاح ِة ال َْح ِّي فَار َِ�س ْينِ ُمت ََطا ِر َد ْينِ ،
و َل ْ�س ُت ِبن ٍ
َا�س و َق ْد َع َب ُ
ال�س ِاحلِ ُ ،
رت َع َلى َّ
َم ْن َل ْم َي َر ُه َما َل ْم َي َر َب ْب َر ْينِ ُم َت َهارِ�شَ ْينِ َ ،ي َت َما َر َ�سانِ و َيت ََجا َوالنِ َ ،وال �أَ َ�س َد ْينِ غَ ْ�ض َبا َن ْينِ َي َت َعا َو َرانِ و َيت ََ�صا َوالنِ ،
اَول ِفي َل ْينِ َ�س ْك َرا َن ْينِ َيت ََ�صا َد َمانِ و َي َت َرا َكالنِ  ،وال ف َْح َل ْينِ َح ِام َي ْينِ َي َت َكا َد َمانِ و َيتَزَ َاح َمانِ  ،اَول ن َِم َر ْينِ ُم َت َهاي َِج ْينِ
َاه�شَ انِ ُهن َ
َاكَ .واهلل َيا �أَخَ ا ا ْل َع َر ِب خَ �شَ َع َرزِّي،
َي َت َوا َث َبانِ و َيت ََ�سا َد َرانِ  ،اَول ِت ِّني َن ْينِ ((( ُم َت َكا ِف َح ْينِ َيتَال َو َيانِ و َي َتن َ
َوخَ َ�ض َع ِعزِّ يُ .ث َّم ِ�ص ْر ُت �إِ َلى َر َام َة َف َر َاع ِني �أَم ٌر ِمن ال ِْخ ْ�صبِ عجي ًبا �أ�شرب ر�شئة تج ُّرها ال�شَّ فتان ،و َقار ًِ�صا
(((
ُق َمار ًِ�صا(((َ ،ي ْج َد ُع �أَن َْف الإِن َْ�س َان ،و َر�أَ ْي ُت ا ْل َك ْم�أَ َة((( ت ََدل َُّ�س َها ا ِلإ ِب ُل ِب َمن ِ
اب
ال�س ْل َه ُ
َا�س ِم ا ِلإ ْق َبالِ  ،وخُ ً
ال�صا َي�شَ ُّمه ّ
َف َي ْع َط ُ�س في ال َْحالِ ُ .ث َّم �أَ�شْ َرقْت َع َلى ا ْلق ُُ�صو ِر ا ْل ُم�شَ َّي َد ِة ال َّز ْه َرا ِم ْن َ�س ْو ٍح ِب َها َم ْه ُج ْو َر ِة ا ْل َغ َّراَ ،ف َر�أَ ْي ُت َمن َْظ ًرا �آ َنقَ
(((1
ِم َّما فَا َر ْق ُت ُه َو َم َ�سار َِح �أَخْ َ�ص َب ِم َّما َو َج ْد ُتهَُ ،ر َ�أ ْي ُت َم َ�سار َِح َق ْد �أخُ ِل َع �شَ ْيخُ َهاَ ،و�أَ ْبق ََل ر ِْم ُث َها((( وخَ َ�ض َب َع ْرف َُج َها
َوانْ�شَ َّق َن ْب ُت َهاَ ،واخْ َ�ض َّر ْت ُق ْر َيا ُن َها(َ ،((1و�أخْ َو َ�ص ْت ُب ْطنَا ُن َهاَ ،و�أَ ْج َل َ�س ْت َ�أ ْك َما ُم َهاَ ،و ْاع َت َّل َن ْب ُت َج ِ
راثيم َهاَ ،و�أَ ْجزَ ْت
وع ِق َد ْت تَياهي َهاَ ،يا �أَخَ ا ا ْل َعرب َو َل ْو َح َّد ْثت َُك ِب َما
وح ِم َد َث َر َاهاُ ،
و�س ِمن َْت ُقنُو َب ُت َهاُ ،
َب ْق َل ُت َهاَ ،و ُ�ش ِك َر ْت َح ُلو َب ُت َهاَ ،
اع ُ
َ
الق َم ِ
يل
�شَ َاه ْد ُت ُه ِم ْن َم َح ِا�سنِ َ�أ ْه ِل َها َلقَ�ضيت عجبا ،ووجدت َطربا�َ ،أحد َقادة و�شَ باب �سادة و ُكهو ٌل رادةٌَ ،لهم ا ْلمجد
َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ َ َ ً ْ َ اثٌ َ ٌ َ ٌ َ َ ٌ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ فِ ي َمدْ ِح
ال�ص ِح ُيحِ ،ب َها لي ُل ا�ستحياء غَ َطار َف ٌة �أَغْ ِن َيا ُءِ ،ك َرا ٌم َ�أ ِعفَّا ُء،
ال�صرِ ُيح ،وا ْل ُعن ُْ�ص ُر َّ
ال�شَّ ِامخُ وا ْل ِع ُّز ا ْل َب ِاذ ُخ ،وا ْل َك َر ُم َّ
َ�ش ْي ِخ
ال�سنة ال ُم ِ
جدبة .انظر ابن منظور :ل�سان العرب . 574 : 2
لوح :تك�شُّ ٌر في عبو�س...وال ُك ُ
((( ال ُك ُ
الح بال�ضمَّ :
بنت :هنيئ ًا لك النافجة� ،أي
((( النَّوا ِف ُج :م�ؤخّ ُ
رات ال�ضلوع ،الواحدة نا ِف َج ٌة .وكانت العرب تقول في الجاهلية �إذا ُو ِل َد لأحدهم ٌ
ال ُم َع ِّظ َم ُة لما ِل َك ،لأنَّك ت�أخذ مهرها فت�ض ُّمه �إلى ما ِلك ف َي ْن َت ِفج .انظر ابن منظور :ل�سان العرب . 381 : 2
و�ص ٌة.
((( الخُ ُ
و�ص :ورق النخل ،الواحدة خُ َ
�ضرب من ال�شَّ جر له �شوكٌ  .انظر ابن دريد :اال�شتقاق  ،215تحقيق و�شرح :عبد ال�سالم محمد هارون ،دار الجيل،
((( ال َعو�سجٌ :
بيروت ،ط� ،1سنة 1991م.
((( في الأ�صل :تينين .و�أعتقد � َّأن ال�صواب ما �أثبته.
ِّين� :ضرب من الحيات من �أعظمها .انظر الأزهري :تهذيب اللغة . 254 : 14
 وال ِّتن ُِ�ص �إِ ْت َبا ٌع و�إِ�شْ َبا ٌع
ِ�ص  :ال�شَّ ِدي ُد ال َق ْر ِ�ص بزِ َيا َدة الميم �أَرا َد ال َّل َب َن ال َِّذي َي ْق ُر ُ�ص ال ِّل َ�س َان من ُح ُم َ
((( ال ُق َمار ُ
و�ضته ،وقال الخَ َّطاب ِّي  :ال ُق َمار ُ
و�ض ِت ِه  .انظر الزَّبيدي :تاج العرو�س .126 :18
و�ضة ُيق ِْطر َب ْولَ �شا ِر ِب ِه ِل�ش َّد ِة ُح ُم َ
الح ُم َ
�أَرا َد َل َبن ًا �شَ ِد َيد ُ
((( ال َك ْم�أُة :نبات ينق�ض الأر�ض ،فيخرج كما يخرج الفطر ،واحدهاَ :ك ْم ٌء ،والجميع :ال َك ْم َ�أةُ .انظر الفراهيدي :العين.420 :5
ال�سلْهاب :المر�أة الجري َئ ُة.
((( ِّ
الح ْم ِ�ض و�شَ َج ٌر ُي�شْ ِب ُه الغ ََ�ضا .انظر الفيروز �أبادي :القامو�س المحيط .166 : 1
((( ال ِّر ْمثُ  :بالك�سر َم ْر ًعى للإبل من َ
( ((1ال َع ْرف َُج :ال َع ْرفَج وال ِع ْرفج نبت ،وقيل :هو �ضرب من النبات َ�س ْه ِل ٌّي �سريع االنقياد ،واحدته َع ْرف ََجة ...وقيل :هو من �شجر
ال�صيف ،وهو َل ِّين �أَغب ُر له ثمرة خَ �شناء...وهو َط ِّيب ال ِّريح �أَغب ُر �إِلى الخ�ضرة ،وله ز َْهرة �صفراء ،ولي�س له حب وال �شَ ْوك .انظر
ابن منظور :ل�سان العرب. 323 : 2
ماء كثيرٍ في ِ�ش ْب ِه ٍ
َريانُ :م ْ�ست َْج َم ُع ٍ
واد َ�ص ِغير .
( ((1الق ُ
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الع َر ِب
َ
� ْإ�س َم ِ
اعيل

تحقيق المخطوطات

َل ُه ْم الأَخْ القُ َّ
ا�ض َرةُ ،وا ْل ُو ُجو ُه الن ِ
اب ال َْح ِ
ون ا ْل َمغَار َِم
ال�س الْخَ ْيلِ َ ،ي ْحت َِم ُل َ
الط ِاه َر ُة والأ ْل َب ُ
َّا�ض َرةُ ،ب َِحا ُر ال َّن ْيلِ َ ،و�أَ ْح ُ
ون ا ْل ُك َماة َوالأَ ْب َطالَ َ ،ل ُه ْم ا ْل ِع ُّز َوال َْج َل ُد ،وا ْل ُق َّو ُة َوا ْل َع َد ُد�ُ ،ش ُم ْو ُ�س ا ْلبِال ِد ،و�أَ ْق َما ُر ا ْل ِع َبا ِد ،و ُن ُجو ٌم
والأَ ْثقَالَ  ،و َيخْ ذُ ُل َ
ِال�س ْي ِف ا ْل ُم�شَ َّطبِ ((( ،و�أَ ْط َع ُن ُه ْم بِال ُّر ْم ِح ا ْل ُم َك َّعبِ ُ ،كهو ُل ُه ْم ُغ ُيوثٌ َ ،و ُ�ش َّبا ُن ُه ْم ُل ُيوثٌ ،
ِفي النَّا ِد� ،أَ ْ�ض َر ُب ا ْل َع َر ِب ب َّ
ده ْم َف َر َج َحَ ،
ال�س ُ
يوف ال َبوا ِت ُر ،وال ِّر َم ُاح
هم َم�أَ ُثورةٌَ ،عال َم ْج ُ
وطالَ ِعز ْ
َو َقائ ُعهم َم�شْ ُهو َرةٌ ،و�أَ َيا ُم ْ
ُّهم ف ََط َ
محَ ،ل ُه ُم ُّ
وم الأَن ِْد َي ِة ،و�أَف ِ
الْخَ ِ
ي�س ُهم ال ِْمق َْد ُام َ�صرِ ُيح الن ََّ�سبِ ،
وال�س َّك ُة وال ُع َّدةُ ،وال َّثرا ُء والن َّْج َدةُُ ،ن ُج ُ
واط ُرِّ ،
َاعي الأَ ْو ِد َي ِة ،و َر ِئ ُ
ف َِ�ص ُيح الأَ َد ِب ،ف َِ�س ُيح الأَ َر ِبَ ،ن ْب َع ُة َ�أ ُر ْو َم ِت ِهَ ،و�أَ ْب َلقُ َك ِتي َب ِت ِهَ ،و َم َد َر ُة َع ِ�شي َر ِت ِه َونَا ُب ُه ْم ال َِّذي َع ْن ُه َي ْف َت ُّر ْو َنَ ،و َبا ُب ُهم
اب ِمنْه ذَ ا ِل َ�سا َن ْينِ َ ،ب ِع ْي ُد َم َ�سا َف ِة ال َّر�أْ ِي َي ْر ِمى بِهِ َّم ِت ِه
ال َِّذي �إِليه َي ْ�ض َط ُّر َ
ونَ ،ك� َّأن ا ْل َف ْه َم ِم ْن ُه ذَ ا �أُ ُذ َن ْينِ َ ،وال َْج َو َ
َح ْيثُ �أَ�شَ ا َر ا ْل َك َر ُم ِ�إ َل ْي ِهَ ،ل ْي َ�س ِفي ُع ْو ِد ِه خَ َوا ٌر وال في َب ِاع ِه ِق َ�ص ٌر ،وال في َ�ص ْف ِو ِه َك َد ٌرَ ،وال ِفي خَ ِّد ِه َ�ص َع ٌر ،وال في
و�سا ِئ ُل ُه َم ْم ُن ْو ٌحَ ،و َجنَا ُب ُه َربِي ٌعَ ،و َجا ُر ُه َم ِني ٌع�َ ،أال َو ُهو� :شَ ْيخُ ا ْل َع َر ِب
َ�ص ْد ِر ِه َو َع ٌر ،وال في َح ِدي ِث ِه َز َو ٌرَ ،ت�أْوِي ُل ُه َم ْ�س ُف ْو ٌحَ ،
الدينِ �إ�سماعيل ْبن عبد اهلل ْبن ِع ْي َ�سى ْبنِ �أَ ْح َم َد ْبنِ ُم َح َّم ِد ْبنِ َه َّم ِام ابن
ا ْل َع ْر َبا ِء ال ِْك َر ِام �أبو ا ْل َم َح ِام ِد َم ْج ُد ِّ
ميري ـ �أَ َد َام ُ
وامَ ،ما َه َط َل ُز َكا ٌم َو�شَ دا َع َلى �أَ ْي ِكه ال َْح َم ُام(((.
�سي َب َة ا ْل َه َّوار ُِّي ال ُّر َع ْي ِن ُّي ال ِْح ُّ
اهلل َم ْج َد ُه َع َلى ال َّد ِ
الم؛ َف ْلنَذْ ُك ْر َط َرفًا ِم ْن ِن ْ�س َب ِه ال�شَّ رِ ِ
يف َح َ�س َب َما �أَ ْب َر َز ُه الإِ ْل َه ُام؛ َف�أَ ُق ُ
ول�َ :أ َّما ن ََ�س ُب ُه
وح ْيثُ ا ْن َت َهى ِبنَا ُهنَا ا ْل َك َ
َ
(((
ال�س َّيا َرة،
ا ْل َكرِي ُم ِمنْ جِ َه ِة الآ َبا ِء َوا ْل ُج ُدو ِد� ،أَ ْهلِ ِّ
ال�س َيا َد ِة ُّ
وال�س ُعو ِدَ ،ف�إ َّن ُه ُمت َِّ�ص ٌل �إِ َلى ه َّوارة َ ،ك َو ِاكبِ ا ْل َم ْج ِد َّ
َو ُه ْم ـ في �أَ َ�ص ِّح الأَ ْق َو ِالَ ،و َ�أ ْث َب ِت ال ُّن ُق ْولِ َع ْن ف ُُح ْولِ ال ِّر َجالِ ـ ِم ْن َو َل ِد ُر َع ْينِ ْبنِ َ�س ْع ِد بن ِح ْم َير ْبنِ َ�س َب�إٍ الأَ ْ�صغَرِ ،
ا�س ُم ه َّوارة ا ْل ُم َثنَّى ،و ُيق ُ
وهو:
َال �أبو ا ْل ُم َثنَى َع َلى ا ْل َم�شْ ُه ْورُِ .
�أَ ْهلِ الن ََّ�سبِ الأَز َْهرِ  ،وال َْح َ�سبِ َّ
ال�صرِ ِيح الأَفْخَ رِ َ ،و ْ
ابن ِ
الم ْ�س َو ِر ْبنِ خداع ْبنِ �أَ ْي َم َن ْبنِ ُر َع ْين ا ْل َمذْ ُكورِ ،و�إ َّن َما ُلق َِّب ِب ِه ؛ لأنَّه خَ َر َج ِمن م�صر في َط َلبِ �إبِلٍ َل ُه َفق ََد َها
 ،فَذَ َه َب في �أَ َثرِ َها �إِ َلى ا ْل َمغْرِ ب  .فل َّما((( َدخَ َل �أفْرِ ْي ِق َّي َة ـ قَالَ ِلغ ِ
ُالم ِه � :أَ ْي َن ن َْح ُن؟ قَالَ َ :ت َه َّو ْرنَا َ .ف َغ َل َب عل ْي ِه َهذا
((( ال�سيف الم�شَ َّطب  :الذي فيه َط َرا ِئقُ و�أُ ْح ِ�سن َْت َ�ص ْن َعتُه
((( وعن قبيلة هوارة ون�سبها ون�ش�أتها وترحالها ،والأحداث التي �ألمت بها �إلى �أن نزلت ب�صعيد م�صر .انظر القلق�شندي :قالئد
الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان  ،171،175 ،168 ،167 ،125تحقيق� :إبراهيم الإبياري ،دار الكتب الإ�سالمية  -ودار
الكتاب الم�صري بالقاهرة  -ودار الكتاب اللبناني ببيروت ،ط� ،2سنة 1982م ،ونهاية الأرب في معرفة الأن�ساب العرب ،441
تحقيق� :إبراهيم الإبياري ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،ط� ،2سنة 1980م؛ المقريزي :البيان والإعراب عما ب�أر�ض م�صر من
الأعراب  ، 71 - 70 - 32 31تحقيق ودرا�سة :عبد المجيد عابدين ،طبعة القاهرة� ،سنة 1971م؛الزَّبيدي :تاج العرو�س :14
ال�ستا َرة عن ن�سب ال َه َّوارة».
 ،449 - 448وللعلم ف� َّإن الزَّبيدي ذكر في «التاج» �أنه �ألف ر�سالة عن ن�سب اله َّوارة ،و�س َّماها « َرفْع ِّ
� اَّإل �أن فهار�س المخطوطات لم تذكرها.
((( وعن قبيلة هوارة ون�سبها ون�ش�أتها وترحالها ،والأحداث التي �ألمت بها �إلى �أن نزلت ب�صعيد م�صر .انظر القلق�شندي :قالئد
الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان  ،171،175 ،168 ،167 ،125تحقيق� :إبراهيم الإبياري ،دار الكتب الإ�سالمية  -ودار
الكتاب الم�صري بالقاهرة ـ ودار الكتاب اللبناني ببيروت ،ط� ،2سنة 1982م ،ونهاية الأرب في معرفة الأن�ساب العرب ،441
تحقيق� :إبراهيم الإبياري ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،ط� ،2سنة 1980م؛ المقريزي :البيان والإعراب عما ب�أر�ض م�صر من
الأعراب  ، 71 - 70 - 32 31تحقيق ودرا�سة :عبد المجيد عابدين ،طبعة القاهرة� ،سنة 1971م؛الزَّبيدي :تاج العرو�س :14
ال�ستا َرة عن ن�سب ال َه َّوارة».
 ،449 - 448وللعلم ف� َّإن الزَّبيدي ذكر في »التاج« �أنه �ألف ر�سالة عن ن�سب اله َّوارة ،و�س َّماها « َرفْع ِّ
� اَّإل �أن فهار�س المخطوطات لم تذكرها.
((( في الأ�صل :فال  ،و�أثبت ما في المتن.
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ال َّلق َُب ِل َهذا ؛ َف َنزَ لَ َع َلى َق ٍوم ِم ْن َزنَاتَه (((َ ،فزَ َّو ُجو ُه ا ْل َع ْر َجاء �أُ َّم ِ�ص ْن َه ٍاج َو َل َم ٍط ا ْبنَي َل َم ٍط الأَ ْك َبرِ .
َو َكان َْت ِف ْي َما ُيق ُ
ون َك َما َن َق َل ُه الن ََّّ�سا ُب ْو َنَ .و َكان َْت َمنَا ِز ُل ُه ْم في الأَ ْ�صلِ
َالَ :ج ِم ْيل ًة َف َك ُث َر ن َْ�س ُل ُه َف َه�ؤال ِء ُه ْم ا ْل َه َّوا ِر ُّي َ
�أَ ْر َ�ض اليمن َح َوا َل ْي َ�ص ْن َعا َء َو َم ْ�أرِب (((َ .و َك َان َل ُه ْم ِب َها ا ْل ِع ُّز ال�شَّ ِامخُ ال َِّذي ال ُي ْق َه ُر َوال ُي ْغ َل ُب ِ�إ َلى �أَ ْن خَ َر ُجوا ِ�إ َلى
َا�س ُلوا َف�أ ْك َث ُروا َو َد َّوخُ وا
�أَ ْر ِ�ض ا ْل َمغْرِ ب في َح ِد ْي ٍث ِ�س َيا ُق ُه ُم ْر ِق ٌ
�ص ُم ْطرِ ٌبَ .ف َغ َل ُبوا َع َل ْي َها َوتَزَ َّو ُجوا في َق َبا ِئ ِل َها َو َتن َ
(((
(((
ال�سا ِق َي ِة ِلق َُّطا ِن َها َل َبنًا َوخَ ْمرا �إِ َلى �أَ ْن
ال�سا ِق َي ِة ال َْح ْم َرا
َّ
ا ْلبِال َد َو َق َه ُروا َ .ف َكان َْت َمنَا ِز ُل ُه ْم َما َب ْي َن َب ْر َق َة �إِ َلى َّ
�أَ ْنزَ َل ُهم ا ْل َم ِل ُك َّ
ال�ص ِع ْيد الْخَ ْ�ض َرا.
الظ ِاه ُر َب ْر ُقوقُ ((( �أَ ْر َ�ض َّ
(((
َال ال َّثا ِلثُ ِ
وهذَ ا ُهو اال ْن ِتق ُ
الذي َر َّن
المَ .
وذَ ِل َك َب ْع َد َوا ِق َع ِة َب ْد ِر ْبنِ َ�سلاَّ ٍم َك َما ُهو َم ْ�س ُطو ٌر ِفي َدفَا ِترِ الأَ ْع ِ
ِفي ا ْلبِال ِد َك َما َرن َِّت ا ْل َم َثا ِني والم َثا ِلثُ .
ال�ص ِح ْي ِح
َو�أ َّما ن ََ�س ُب ُه ِّ
ال�س ْب ِط ُّي :ف َِم ْن جِ َه َت ْينِ ؛ َب ِع ْي َد ٍة َو َقرِ ْي َب ٍة� :أَ َّما الأَ ْو َلى :فَهِ َي وِال َد ُة الإِ َم ِام ال َْح َ�سن بِال َّنقْلِ َّ
ا ْل ُم ْ�ست َْح َ�سنِ  ،وذَ ِلك؛ ل َّأن �أَ َح َد ُج ُدو ِد ِه ال ِْك َر ِام ـ خَ َّل َد ُ
ال�س ِّي ِد ال�شَّ رِ ِ
اهلل َم ْج َد ُه ْم َع َلى ال َّد َو ِام ـ تَزَ َّو َج �إِ ْح َدى َبن ِ
يف
َات َّ
�أَق َْ�ضى ا ْلق َُ�ضا ِة ِ�ش َه ِ
ال�س ْم ُه ْو ِد ِّي ال َّداو ِد ِّي((( .فَهِ َي �أ ُّم �أَ ْوال ِد َه ِذ ِه ا ْلف َِ�ضي َل ِة ال َْحا ِئزَ ِة
اب ِّ
الد ْينِ �أَ ْح َم َد ال َْح َ�س ِن ِّي َّ
ال�س ْبقِ َوا ْلف َِ�ضي َل ِة.
بِال َْح ْ�صرِ َق َ�ص َب َّ
الدينِ َع ِل ٍّي((( ُم�ؤ ِّر ِخ ا ْل َم ِدي َن ِة ا ْبنَي
ال�س ِّي ِد ُنو ِر ِّ
َ
ال�س ِّي ِد َع ْب ِد ال َّر ْح َمنِ َ ،و َّ
وهذَ ا ال�شَّ رِ ْي ُف ا ْل ُم�شَ ا ُر �إِ َل ْي ِه ُهو َج ُّد َّ
اع ُ
َ
الق َم ِ
يل
ين َم�شْ ُهو ٌرَ ،و َح ِدي ُث ُه ِعن َْد
الدينِ �أَبي ا ْل َم َح ِا�سنِ عبد اهلل ْبنِ �أَ ْح َم َد ا ْل َمذْ ُكورَِ .وف َْ�ض ُل ُه ِعن َْد ا ْل ُم َح ِّد ِث َ
ال�س ِّي ِد َج َمالِ ِّ
َّ
فِ ي َمدْ ِح
الأَ ِئ َّم ِة َمذْ ُكو ٌرَ ،و ِفي ال َّدفَا ِترِ َم ْ�س ُطو ٌر .
((( انظر في ترجمة قبيلة زناته :القلق�شندي :قالئد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان . 177 ،176
((( م�أرب :مدينة باليمن قريبة من �صنعاء العا�صمة .انظر القزويني� :آثار البالد و�أخبار العباد  ، 60دار �صادر ،بيروت ،د.ت؛
الحميري :الرو�ض المعطار في خبر الأقطار  ،516 - 515تحقيق� :إح�سان عبا�س ،مكتبة لبنان ،بيروت ،ط� ،2سنة 1984م.
((( برقة :ا�سم مدينة كبيرة تقع حال ًّيا في �شرق الدولة الليبية على �ساحل البحر الأبي�ض المتو�سط .انظر الحميري :الرو�ض
المعطار في خبر الأقطار .91
ال�ص ِعيد  .انظر الزَّبيدي :تاج العرو�س .94 : 11
((( ال�ساق َية َ
الح ْم َرا ُءَ :مدينَة بال َمغْرب ،وم ْن َها كان انْت َقالُ ال َه َّوا َرة ِ�إلى وا ِدي َّ
((( الملك الظاهر برقوق :هو �أبو �سعيد الجرك�سي...لقب بالملك الظاهر ،و�أ َّول من ملك م�صر من ال�شراك�سة .مات �سنة 801
هجرية .انظر في ترجمته ال�شوكاني :البدر الطالع بمحا�سن من بعد القرن ال�سابع  ،110 :1البدر الطالع بمحا�سن من بعد القرن
ال�سابع ،من�شورات محمد علي بي�ضون  -و�ضع حوا�شيه :خليل من�صور،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط ،1د.ت؛ ابن تغري بردي:
المنهل ال�صافي والم�ستوفي بعد الوافي  ،285 :3تحقيق :نبيل محمد عبد العزيز ،الهيئة الم�صرية العامة للكتاب ،القاهرة،
�سنة 1985م.
((( انظر في خبر نزول بدر بن �سالم ال�صعيد والأحداث التي حدثت به .ابن حجر الع�سقالني� :إنباء الغمر ب�أبناء العمر ،272 :1
254 :2 ،10 -6 :2؛ المراغي الجرجاوي :تاريخ والية ال�صعيد في الع�صرين المملوكي والعثماني الم�سمى ب «نور العيون في
ذكر جرجا من عهد ثالثة قرون»  ،123 -122 ،108 -107تحقيق ودرا�سة� :أحمد ح�سين النمكي ،مكتبة النه�ضة الم�صرية،
القاهرة ،ط� ،1سنة 1998م.
ال�سخاوي :ال�ضوء الالمع من بعد القرن التا�سع .282 :1
((( انظر ترجمته في َّ
ال�سيد علي بن عبد اهلل بن �أحمد بن علي بن عي�سى الح�سيني ،المعروف بال�سمهودي ،الملقب نور الدين �أبو الح�سن :م�ؤرخ
((( هو َّ
المدينة المنورة ومفتيها .ولد �سنة  844ﻫ 1440 -م في �سمهود ب�صعيد م�صر ،ون�ش�أ في القاهرة .وا�ستوطن المدينة �سنة
873هـ ،وتوفي بها �سنة  911ﻫ ـ 1506م .انظر ال�شوكاني :البدر الطالع بمحا�سن من بعد القرن ال�سابع .322 :1
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َ�ش ْي ِخ
الع َر ِب
َ
� ْإ�س َم ِ
اعيل

تحقيق المخطوطات

ال�س ِّي ِد ِ�ش َه ِ
الد ْينِ َهذَ ا ُم َّت ِ�ص ٌل بِجِ ِّد ِه ال َْح َ�سن ْبنِ َع ِل ٍّيَ ،ع َلى َو ْج ٍه ُب ْر َها ُن ُه َج ِل ٌّي؛ َوذَ ِلك �أَنَّه :ابن
اب ِّ
ون ََ�س ُب َّ
ي�سى ْبنِ َج ْعفَرٍ �أبى الف َْ�ضلِ ْبنِ
ال َْح َ�سن ْبنِ َع ِل ِّي ْبنِ َجاللِ ِّ
ي�سى ْبنِ ُم َح َّم ِد ْبنِ ِع َ
الدينِ �أَبِي ا ْل َع ْل َياء ُم َح َّم ِد ْبنِ ِع َ
َع ِل ِّي ْبنِ ال َْح َ�سن �أَبي َط ِاهرِ ْبنِ �أَ ْح َم َد ْبنِ ُم َح َّم ِد ْبنِ ال َْح َ�سن ْبنِ ُم َح َّم ِد ْبنِ �إِ ْ�س َحاقَ ْبنِ ُم َح َّم ِد ْبنِ ُ�سل ْي َم َان ْبنِ َداو َد
ال�س ْب ِط ْبنِ َع ِل ِّي ْبنِ �أَبِي َطا ِل ٍب؛ ابن ف ِ
َاط َم َة ال َّز ْه َرا ِءَ ،ر ْ�ضي اهلل َع ْن َها.
ال ِأميرِ ْبنِ ال َْح َ�سن ا ْل ُم َثنَّى ْبنِ ال َْح َ�سن ِّ
ين ْبنِ الح�سين بن علي ْبنِ �أَبِي
َو ِمن ا ْلغَرِ يبِ � َّأن ُم َح َّم َد ْب َن ُ�س َل ْي َم َان َهذا �أ ُّم ُه �أُ ُّم ُك ْل ُث ِوم ا ْب َن ُة َع ِل ٍّي َز ْينِ ا ْل َعاب ِِد َ
َطا ِل ٍبَ .ف َل ُه َع َلى َهذا ِن ْ�س َب ٌة ِ�س ْب ِط َّي ٌة �أُخْ َرى بِال ِ
ْوا�س َط ِةَ ،ف َما َ�أ�شْ َر َف َه ِذ ِه ال َّراب َِط َة.
ر�ضي ُ
الح َ�س ْين ِ -
اهلل َع ْنهُ ،وذَ ِل َك �أَ َّن َج َّد ُه
ال�س ْب ِط َّي ِة؛ َفوِال َد ُة َ�س ِّي ِدنَا الإِ َم ِام ُ
و�أ َّما ا ْلجِ َه ُة الثَّا ِني ُةِ :من ال ِّن ْ�س َب ِة ِّ
وهو ِ
الذي َعق ََد َل ُه �أَ َّو ُل ُم ُل ْو ِك م�صر ِم ْن �آلِ ُع ْث َم َان
الدينِ �شَ ْيخُ ا ْل َع َر ِب َه َّم ُام ْبنِ ِ�س ْيبِيةُ .
وهو الأَ ِمي ُر َم ْج ُد ِّ
الأَ ْدنَىُ .
بن �أَ َبا َيزِ ْيد ـ َع َل ْي ِه ال ّر ْح َمة َوا ْل ُغ ْف َران � َإمار َة ا ْل َع َرب ِب َوا ِدي جِ ْر َجاَ ،و�إِق َْط َاع َها .تَزَ َّو َج �إِذْ ذَ اك
ال�س ْل َطان َ�س ِل ْي ُم ُ
ُّ
يف َع ْب ِد ال َّر ْح َمنِ َنزِ يلِ ال َْجزِ ي َر ِة ق ْب ِّلي ا ْل َم َراغَ ِة ـ بن ال�شَّ ِ
الدينِ ْبنِ ال�شَّ رِ ِ
ال�س ِّي ِد ال�شَّ رِ ِ
ِ�إ ْح َدى َبن ِ
ريف ُنو ِر
يف ُنو ِر ِّ
َات َّ
َا�سم َّ
ال�ضرِ يرِ المقري ْبنِ ا ْلق ُْطبِ ال�شَّ رِ ُ
الط ْه َطاو ِِّي ال ّت ِل ْم َ�سا ِني
الدينِ َع ِل ِّي ْبنِ ال ُْح َ�سينِ َّ
يف َجاللِ ِّ
ِّ
الدينِ �أَبي ا ْلق ِ
الح َ�س ْين ،لأَنَّه ابن
ون�س ُب ُه َهذا ُم َّت ِ�ص ٌل ب َِج ِّد ِه الإِ َم ِام ُ
الأَ ْ�صلِ ا ْل َمغرب ِِّي ال ُْح َ�س ْي ِن ِّي ،ا ْل ُم َت َوفَّى َ�سنَة [ 1762ميالدية]َ .
جحون ْبنِ �أَ ْح َم َد ْبنِ ُم َح َّم ِد ْبنِ َح ْمزَ َة ْبنِ
َع ْبد ا ْل َعزِ ْيز ْبن َراف ِع ْبنِ ُج ْن ُد ِب ْبنِ ُ�س ْل َط َان ْبنِ ُم َح َّم ِد ْبنِ �أَ ْح َم َد ْبنِ
َ
ال�صا ِدقِ ْبنِ ا ِلإ َم ِام ُم َح َّم ٍد ا ْل َباقرِ
َج ْعفَرِ ْبنِ ُم َح َّم ِد ابن الح�سين بن علي ْبنِ ُم َح َّم ِد ِّ
الد ِ
يباج ْبنِ ا ِلإ َم ِام َج ْعفَرٍ َّ
ال�س ْب ِط ال�شَّ هِ ِيد الح�سين بن علي ْبنِ �أَبِي َطا ِل ٍب؛ ابن ف ِ
َاط َم َة ال َّز ْه َرا ِء
ا ْبنِ الإِ َم ِام َع ِل ٍّي َز ْينِ ا ْل َعاب ِِد َ
ين ْبنِ الإِ َم ِام ّ
ا ْب َن ِة َر ُ�سولِ ا ِ
هلل�َ ،ص َّلى اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّلم .
[الق�صيدة الميمية ]
َو�إِذْ َق ْد َف َرغْ نَا َع ْن ِذ ْك��رِ ن ََ�سبِ ا ْل َم ْم ُد ْو ِح َع َلى َو ْج� ِه االخْ ِت َ�صارِ؛ لأَ َّن َما ال ُي� ْ�د َركْ ُكلُّ ُه ال ُي ْت َر ُك ُكلُّ ُه ِعن َْد
االع ِت َبا ِر َع َّن َلنَا �أَ ْن نَذْ ُك َر ا ْلق َِ�ص ْي َد َة ال ِْم ْي ِم َّي َة ا َّل ِتي َو َع َد ب ِِذ ْكرِ َها َ�سالفًا َو َ�س َبق َْت الإِ�شَ ا َر ُة �إِ َل ْي َها �آنفًاَ .و َق ْد
ذَ وِي ْ
طي الهامه االغْ َف ِالَ ،و ِه َي َه ِذ ِه:
�أَ ْمالها ِل َ�س ُان ال َْحالِ َ ،و َ�أ ْب َرزَها ا ْل َوق ُْت َح َ�س َب ات َِّ�سا ِع ال ِْح َجالِ َبنى حط �أ ْثقَالِ َو ّ
[الب�سيط]
َّ (((
�������ل � َ�������ش������� َرا َب َ
اج������� َع ْ
�������ك ِر ْي�������� ًق��������ا � َ�����ض����� َّم����� ُه َب���������� َر ٌد �أَ ْث��� َرى ُّ
ال�ش ُم ْولِ ال َّرحِ ْيقِ ا ْل�� َق�� ْر َق ِ��ف((( ال�ش َب ِم
���ح ِ���م
�������ج َ
ِ�إذا َب����������دَا �أَ ْب����������������� َدتْ ال������دُّ ْن������ َي������ا َم َ
�������اب َم�����ا َك�������ا َن َي����� ْع����� ُروهَ�����ا مِ �����ن ا ْل��� َف َ
����ح����ا� ِ����س���� َن����ه����ا َوا ْن َ
�����م
�إِذا َت����� َث����� َّن�����ى َث������ َن������ى َق����� ْل����� ِب�����ي عَ������لَ������ى عَ����� َم�����دٍ
َو�إِ ْن َت������ َب������� َّ������س������ َم �أ ْردَانِ�����������������������ي ِب����� ُم����� ْب����� َت������ َ�����س ِ
�إِ َذا َق َ
������م
����ط���� ْع����تَ عُ������ َب َ
������اب ا ْل����� َب ْ
ِ������ي ا ْل���� َع����هْ����دِ َوال������ ِّذ َم ِ
�����ح����� ِر ُم��� ْع��� َت��� ِر� ً���ض���ا �إِ َل���������ى ا ْل����� َك����� ِر ْي ِ
�����م ا ْل������ َوف ِّ
�����م
ُ������ب َك�����ال������ َّ�����ش����� ْم ِ
�آرا�ؤه � ُ������ش������ه ٌ
�����������س َث������اقِ������ َب������ ٌة ُت����� ِ����ض����ي ُء مِ ���� ْن����ه����ا ِب����ل���ا ُد ا ْل������� ُع������� ْربِ َوا ْل����� َع َ
�����ج ِ
�أَ َم����� ْ����ش���� ِر َق ال َّ
�����ج����� ْو ِد َوالأَ ْف������ َ�����ض�����الِ َوال��� ِّن��� َع ِ���م
�����ش�� ْم ِ
�����س َت��� ْب���غِ���ي عِ ���� ْ���ش���تَ فِ����ي َدعَ����� ٍة �أَ ْم َم����� ْ����ش���� ِر َق ا ْل ُ
ُ
ويو�صف به الماء البارد .انظر الفراهيدي :العين . 263 : 5
((( ال َق ْرق َُف :ا�سم للخمر
((( ال�شَّ َب ُمَ :ب ْر ُد الما ِء .انظر ابن منظور :ل�سان العرب . 316 : 12
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َ�����ج�����ائِ����� ُب����� ُه
�إ َّن ال���������� َّز َم����������ا َن َو َم������������ا َت����� ْف����� َن�����ى ع َ
ا ْن��������ز ِْل عَ���لَ���ى ال َّ
ِ��ج��ا
����ط����ائِ���� ِر ا ْل���� َم���� ْي���� ُم���� ْونِ ُم�� ْب�� َت��ه ً
(((
�إِ ِّن�������ي �أَ َخ ُ
���������اف ال�������� َّردَى مِ �����نْ َن�����ائِ����� ٍر((( َح����� ِن�����قٍ
�أَ ْو َك�������ا َن فِ�����ي ا ْل����� َم�����ا ِء � َ�����ش����� ْو ٌب مِ ������نْ َخ�ل�ائِ���قِ��� ِه
���اح��� ِت��� ِه
�أَ ْو َك������ا َن فِ����ي ا ْل����� ُم����� ْزنِ عُ���� ْ���ش��� ٌر فِ����ي � َ���س��� َم َ
���ج��� ِت��� ِه
�أَ ْو َك�������ا َن ل���ل���� َّ���ش��� ْم ِ
�������س � َ�����ض����� ْو ٌء مِ ����� ْث����� ُل َب��� ْه َ
ِ
�أَ ْو َك��������ا َن ل�����ل َّ
�������ه
�����ط����� ْو ِد((( قِ����� ْ����س���� ٌم مِ �������نْ َر َزا َن������� ِت
�أَ ْو َك�����������ا َن لِ������ َّل������ ْي������لِ ُج������������ ْز ٌء مِ ���������نْ َم�����هَ�����ا َب����� ِت����� ِه
���ف ال��� َّل��� ْي ُ
�أَ ْو َي��� ْك���� ِ���ش َ
���ث َح���� ْو ًم����ا َع�����نْ َف��� ِر ْي���� َ���س��� ِت��� ِه
�����ج����� ُل�����و َب������وار ُق������هَ������ا �أَ ْز َل ال����� ِّ����س����نِ���� ْي َ
����ن َك���� َم����ا
َت ْ
َت������� َرى ال������ ِّر َج������ا َل ُج���� ُن���� ْو ًح����ا َف��������� ْو َق �أَ ْر ُح����� ِل�����هِ����� ْم
َت�������� َك��������ا ُد َت ْ
���������خ��������� ُر ُج مِ ����������نْ �آه�������ا ِب�������هَ�������ا َم������ َر ًح������ا
�����ح����� ْل����� َن�����ا عَ�����لَ�����ى هَ�������� ْو َج��������ا َء ُم���� ْق���� ِل���� َع���� ٍة
ُث�������� َّم ا ْر َت َ
ُث�������� َّم الأَمِ �������� ْي�������� ُر َوحِ ������� ْي������� ُد ا ْل���� َع����� ْ����ص���� ِر م�����ف�����ر ُد ُه
ُث��������� َّم ا ْل������� ُع���ل���ا َوال������ َب������هَ������ا َوال������� َّن������� ْي������� ُل َك�����ام����� ُل����� ُه
َ����ج���� َن����ا � ُ����ض����ح����و ًك����ا َب������ ْع������ َد �أَ ْر َب�������� َع�������� ٍة
ُث�������� َّم ا ْن���� َت����ه ْ
َح��� َّت���ى �إِ َذا � ِ���ص��� ْر ُت فِ���ي جِ ��� ْر َج���ا ((( َو َم ْ�����ش�� ِرقِ��هَ��ا
������ح������ ْل������تُ عَ�����لَ�����ى َو ْج�������� َن��������ا َء َن����اجِ ���� َي���� ٍة
َح����� َّت�����ى ا ْر َت َ
ح������ َّت������ى َت���������� َراهُ ����������م َك َ
���������ظ��������� ْم����������آنٍ ِب����� َب����� ْل����� َق����� َع����� ًة
������ي َق����� ِل����� ْي ً
��ل��ا ِ�إ َّن َم����� ْن����� ِز َل����� ُك����� ْم
ُح������ ُّث������وا ا ْل������ َم������طِ ِّ

�أَ ْف������ َن������ى ال���� َّت���� ِل���� ْي���� َد َو َم��������ا َج���� َّم���� ْع����تُ مِ �������نْ َن���� َع ِ����م
فِ����ي ا ْل���� َم���� ْن����زِلِ ال���� َّر ْح����بِ َج���� ْه���� ًرا َغ��� ْي��� َر ُم�� ْك�� َت�� َت ِ��م
������ح������ ٍر ُم�������� ْز ِب��������دٍ ((( ُح ُ
����ط ِ����م
عَ����لَ����ى ال���� َّ���س��� ِب��� ْي���لِ َو َب ْ
َح���� َّل����ى الأَ َواجِ َ
���������������ن مِ ������نْ �أَ ْم������وَاهِ ������ َن������ا ال����� ُّ����س���� ُد ِم
َل َ
�������م
�������ظ������� َّل َي������هْ������طِ ������ ُل �أَ ْن������������هَ������������ا ًرا مِ ��������ن ال������� ِّد َي ِ
����ح���� ُه َخ����� ْل ٌ
�����ق مِ َ
���������م
َل������� ْم َي���� ْ���س��� َت���طِ ��� ْع َل���� ْم َ
�������ن الأُ َم ِ
َل����� َم�����ا َت������ َز ْل������ َز َل������تْ الأَ ْح������� َ������ض ُ
�����م
������ان مِ �������نْ �إِ� َ�����ض ِ
َل����� َم�����ا � َ����س����مِ ���� ْع����تَ َزئِ������� ْي������� َر ال����� َّ����ض���� ْي���� َغ ِ����م ا ْل����� َق�����رم
َ ِ (((
�أَ ْو �أَ ْن َي���� ُك����و َن �أك����ي���� َل ال���� َّ���ض��� ْي��� َغ ِ���م((( ال��������� ُّرزم
َي ْ���ج��� ُل���و ال���� َّ���ص��� َب���ا ُح � َ�����س����� َوا َد ال��� َّل��� ْي���لِ ذي ال ُّ���ظ���لَ ِ���م
مِ ��� ْل َ���ج��� ْه���د � ُ����ص����و َر ال ُّ
���ط�ل�ا َم��� ْر� َ���ض���ى ِب��ل�ا َ���س�� َق ِ��م
������ح������دِ ْي������ثِ ا ْل������ ُم������ ْف������ َر ِد ا ْل���� َع����لَ ِ����م
�إِ َذا َح������������ َد ْوا ِب َ
��اب فِ���ي ا ْل��� َم���ا ِء مِ ��� ْث��� َل ا ْل���� َب���� ْرقِ فِ���ي ال��� ِّد َي ِ���م
�����س ُ
َت�� ْن َ
����ج���� ُل ال����� َّ����ص���� َن����ا ِد ْي����دِ �إ����س���م���اع���ي���ل ُذو ا ْل����� َك����� َر ِم
َن ْ
����اح���� ُة َوالأَ ْف��������� َ��������ض ُ
��������ال َل�������� ْم ُي�������� َر ِم
ُث�������� َّم ال����� َّ����س���� َم َ
(((
َح��� َّت���ى ا� ْ���س��� َت��� َب���ا َن���تْ َل��� َن���ا م�����ص��ر مِ ����ن ا ْل�����هَ����� َر ِم
َف����ا ْل���� َب���� ْل���� َن���� َي����ا ِء َح���� ِ���س��� ْب���تُ ا ْل������ َو ْج������ َد ُم ْ���خ��� َت���رِمِ ���ي
�����م
عَ�������� ْي�������� َرا َن�������� ٍة �أُ ُح���������������دٍ َك���������ا ْل��������� َب���������ازِلِ ا ْل����� َق�����طِ ِ
َق������ ْد �أَ ْج������ َف������لَ������تْ ((( َف����� َز ًع�����ا مِ �����ن َق����ا ِن����� ٍ����ص ل��ح��م
َم�����������������أْ َوى الأَهِ ���������� َّل���������� ِة َوا ْل�����������غِ����������� ْزالنِ َوالأ َد ِم

((( النائر :ال ُملقي بين النا�س ال�شرور .انظر الأزهري :تهذيب اللغة . 140 : 5
الح َنقُ � :ش ّدة االغْ ِ
تياظ .انظر ابن منظور :ل�سان العرب . 69 : 10
((( َ
((( َب ْحر ُم ْز ِب ٌد� :أَي مائج ُي ِ
قذف بال َّز َبد ،وز َب ُد الما ِء والجِ َّر ِة واللُّ َع ِ
ابُ :طفَا َوتُه وقَذَ اه ،والج ْمع� :أَ ْز َبا ٌد .انظر الزبيدي :تاج العرو�س
. 132 : 8
الج َب ُل ال َع ِظ ْي ُم .
((( الط ْو ُدَ :
ال�ض ْيغ َُم :الأ�سد .
((( َّ
أر�ض والأ�سد .
زم  :ال َّثابت القائم على ال ِ
((( ال ّر ُ
((( الهرم :هو بناء �ضخم بناه �أحد الفراعنة من الحجارة ال�ضخمة ال�صلبة ليكون قبرا له وهو ذو قاعدة مربعة في الغالب وله �أربعة
جدران كل منها مثلث ال�شكل ر�أ�سه �إلى �أعلى وترتفع هذه الجدران مائلة حتى تلتقي رءو�سها فتكون ر�أ�سا واحدا هو قمة الهرم.
((( جرجا  :مدينة من مدن �صعيد م�صر  .انظر الحموي :معجم البلدان . 119 : 2
((( �أجفلت � :أي م�ضت و�أ�سرعت هر ًبا .
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اع ُ
َ
الق َم ِ
يل
فِ ي َمدْ ِح
َ�ش ْي ِخ
الع َر ِب
َ
� ْإ�س َم ِ
اعيل

َح����������� ْر ٍف ُم��������� َذ َّك��������� َر ٍة َق�������������������� ْودَا َء((( َذ ْع�������لَ������� َب������� ٍة
� ِ����س���� ْب ُ
�����ح����� ُر ا ْل���� َف����� ْ����ض����لِ ُذو َم������ َد ٍد
����ط الأئِ������ َّم������ ِة َب ْ
����ج����� َّ����س���� َم مِ �������نْ ُج���������� ْو ٍد َومِ ����������نْ َك������� َر ٍم
� َ���ش��� ْم���� ً���س���ا َت َ
� َ����ش���� ْي���� ُخ الأَعَ����������������ارِبِ َوالأَ ْج������������������� َوا ِد �����ش����ا َد َل����هُ���� ْم
(((
َف��ا ْق���ِ��ص�� ْد �إِ َل����ى م�صر َو ْاع��� ُب��� ْر َب ْ��ح�� َر َق�� ْل�� َزمِ ��هَ��ا
َف����ا ْن���� َع���� ْم َوعِ ْ
�����������ش � َ���س���الِ��� ًم���ا َم�����ا ح����� َّج ُم��� ْع��� َت���مِ ��� ٌر
َف������ ِب������تُّ �أ� ْ���������ش��������� َر ُب َخ������� ْم������� ًرا مِ �������ن َل������وَاحِ ������ظِ ������ ِه
َف����� َب����� ْع����� َد عِ ������ ْ�����ش����� ِر ْي َ
�����ن َي������� ْو ًم�������ا ُث�������� َّم ال َح َل���� َن����ا
���������س َم ْ
����ط����لَ���� ُع����هَ����ا
َف������ َث������ َّم َت����� ْع�����لَ����� ُم َ�أ َّن ال����� َّ����ش���� ْم َ
�����ح����� َو ال���� ِّن���� ْي����لِ حِ ����� ْي َ
�����ن َب�����دَا
َف َ
���ي َن ْ
�����ج����� َّد � َ���ص ْ
���ح��� ِب َ
������ج������ ٌر �أَ َت�������ان�������ي عَ�����لَ�����ى َم������ا ُك������ ْن������تُ �أَ ْح��������������� َذ ُر ُه
َف ْ
����ط����ائ َ
اح���������تِ��������� ِه َي����� ْك������ ُ�����س�����و َخ َ
ِ����ط����ه����ا
���������ج��������� ْو ُد َر َ
َف ُ
اح��������ا مِ ���� ْث���� َل َو ْج���� َن���� ِت���� ِه
���ب فِ�����ي ا ْل���� َك����� ِ
أ�����س َر ً
َف���� َ���ص َّ
�����������س َط�����الِ����� َع����� ٌة
َف������� َق�������ا َل خِ ����� ِّر َي����� ُت����� َن�����ا َوال������ َّ�����ش����� ْم ُ
َف������� َق�������ا َل لِ�������ي َم������ ْر َح������ ًب������ا َي�������ا َزائ�������������� ًرا َق������ َم������ ًرا
َف������ َم������ا َل ِب������ي ُم������ ْ�����س����� ِر ًع�����ا خِ ����� ِّل�����ي �إِ َل�����������ى َر� َ������ش�������إٍ
َق������ا َل������تْ َف�����لَ�����نْ َي���� ْب���� ُل���� َغ ا ْل����� َع����� ْل����� َي�����ا َء ُذو َخ َ
����ط����رٍ
�����ن((( �أ ْي���ن��� َق���هُ��� ْم
َق�����ا َل�����تْ َو َق��������� ْد َق������ َّر ُب������وا لِ����� ْل����� َب����� ْي ِ
ُق����� ْل�����تُ ا� ْ����ص َ
����ط���� ِب���� ْر لأُ ُم�������������� ْو ٍر ُك����� ْن�����تَ َت��� ْع���لَ��� ُم���هَ���ا
ُق���� ْل����تُ ا ْل���� ُم���� َن����ى َوال����������ذِ ي �أَ ْن������� ِو ْي������� ِه َي�����ا َ���س�� َك��نِ��ي
������خ������ ْو ِط ُم������ ْع������ َت������دِ ًال َوا ْل��������� َب��������� ْد ِر ُم ْ
َك������ا ْل ُ
���ط��� ِل��� ًع���ا
َك����ال���� ِّر ْي ِ����ح َك����ا ْل���� َب���� ْرقِ ال َب ْ
�������س ُي���� ْد ِر ُك����هَ����ا
�����ل َل��� ْي َ
���������خ ُ
ُك ٌّ
�����������ل َي َ
���������ال ُظ��������� َب���������اتِ ا ْل������� ُب������� ْت������� ِر َواقِ�������ع�������ة
(((

تحقيق المخطوطات

َت����� ْف�����رِي ا ْل���� َم����هَ����امِ ���� َه ِب���������ا ِلإ ْر َق���������الِ ((( َوال���� ُّ���س��� َق ِ���م
َي���هْ���مِ ���ي َف��� َم���ا ال��� ِّن��� ْي��� ُل �إِ ْذ َوا َف�������ى �إِ َل����� ْي����� ِه َظ��مِ ��ي
َي������ ْن������ه ُّ
����ح����� ِ����س ِ����م
َ������ل ُم������������� ْز ُن َن��������������دَا ُه َغ������� ْي������� َر ُم���� ْن َ
�����س مِ ����نْ عِ َ��ظ ِ��م
َب�� ْي�� ًت��ا مِ ���ن ا ْل��� َم ْ���ج���دِ َف����� ْو َق ال��� َّ��ش�� ْم ِ
����ج����دِ َوا ْل����هِ���� َم ِ����م
�إِ َل�������ى ال���� َّ���ص���عِ��� ْي���د َت������ َرى َذا ا ْل���� َم ْ
�����ب((( فِ������ي حِ ٍّ
�������ل َوفِ���������ي َح������� َر ِم
َو َح������� َّن�������تْ ال����� ِّن�����ي ُ
����ح���� ْت ُ
����ف فِ�����ي ال���� َّ���ش��� َم ِ���م
َوال����������� َّرا ُح مِ ������نْ َي��������دِ ِه َوال َ
�����م
َط�������������� ْو ٌد ِب���������أَ ْي��������لَ�������� َة ُذو � ُ��������ش�������� ْو ٍع َو ُذو َي����� َن ِ
َ���������م
َق������ ْ�����ص����� ٌر ِب������� َب������� ْه ُ
�������ج������� ْو َر َة ا ْل�������� َغ�������� َّرا ِب���ل���ا َوه ِ
َح���� َّت����ى َو� َ����ص���� ْل���� َن����ا َو� َ�������ش�������ادِي ال���������� َّرا ِح َل������� ْم َي���� َن ِ����م
هلل ُم������� ْل������� َت������� ِز ِم
����������ن ا ِ
�أَ ْن������������ َب������������ا َء هَ�������������ا ٍد لِ����������دِ ْي ِ
����������������واب ُن����������و ٍر �أَث�������ي�������ثِ ال����� َّن����� ْب�����تِ ُم���� ْب���� َت����� ِ����س ِ����م
�أَ ْث
َ
ُي��������� ْد ِوي ال���� َّ���ص���حِ ��� ْي��� َح َوي���� ْ���ش���فِ���ي عِ ���� َّل���� َة ال���� َّ���س��� َق ِ���م
َوا ْل������ َق������ ْو ُم � َ���س��� ْك��� َرى مِ ����ن ال��� َّت���� ْ���س���هِ��� ْي���دِ َوال����� َّ����س�����أَ ِم
�������ح������� َر ِم
ِ�إ َّن ال���������� ِّز َي����������ا َر َة عِ ������� ْن�������دِ ي �أَ ْو َك���������������� ُد ا ْل ُ
�����م
�����ح������ ْ�����س ِ
ي�����ق�����دُّ َق�����������دِّي ِب ُ
�����ن ا ْل������� َق������� ِّد َوال������ ِّ�����ش����� َي ِ
َح��� َّت���ى َي ُ���خ��� ْو ُ
�����س((( ال ُّ��ظ��لَ ِ��م
����ض ا ْل��� َم��� َن���ا َي���ا حِ ���� ْن����دِ َ
َو�أ� ْ�������س������� َب�������لَ�������تْ عَ��������� ْب��������� َر ًة َم��������� ْم��������� ُز ْو َج��������� ًة ِب���������� َد ِم
�������س �أَ ْو َت���� ْن����وِي َو َل������� ْم َت ُ���خ ِ���م
َت��� ْب��� ُل��� ْغ ُم��� َن���ى ال��� َّن��� ْف ِ
�إِ ْن ا� ْ����س���� َت َ
����ط���� ْع����تُ ُو� ُ�������ص������� ْو ًال َم ْ
����ط����لَ���� ُع ا ْل����� َك����� َر ِم
�����ي ُم��� ْن��� َت���� ِ���ص��� ًب���ا َي���� ْع ُ
َوال َّ
����ط����و �إِ َل����������ى � َ���س���لَ ِ���م
�����ظ����� ِب ِّ
َط��������� ْر ٌف َح������دِ ْي������ ٌد ِ�إ َذا َت ْ
�����خ�����دِ ي عَ����لَ����ى ال��� َّل��� َق ِ���م
�����م
عَ�����لَ�����ى ا ْل������� َك�������وَاهِ �������لِ َوالأَ ْع������������ َن������������اقِ َوال����� ِّل����� َم ِ

((( ال َق ْوداء :الطويلة .
ال�س ْيرِ  .انظر الزَّبيدي :تاج العرو�س . 434 : 2
ال�سرِ ي َع ُة َّ
((( الذِّ ْع ِل َب ُة :بال َك ْ�سرِ النَّا َق ُة َّ
ال�س ْر َعة  ,وهو �ضرب من ال َع ْدو فوق الخَ بب .انظر الزَّبيدي :تاج العرو�س . 9 : 29
((( الإ ْرقالُ ُّ :
((( ال َق ْلزَ َم ُة :ا ْب ِتال ُع ال�شَّ ْي ِء ،وبه ُ�س ِّم َي ال َب ْح ُر ُق ْلزُم ًا .انظر ابن منظور  :ل�سان العرب . 492 :12
:ج ْم ُع ٍ
ناب،وهى النّاق ُة ال ُم ِ�سنّة .
((( الن ُ
ِّيب َ
الحن ِْد�س :الليل ال�شَّ ديد ُّ
((( ِ
الظلمة  .انظر ابن منظور :ل�سان العرب .58 : 6
((( ال َب ْي ُن  :بالفتح من الأ�ضداد يطلق على الو�صل وعلى الفرقة .انظر الفيومي :الم�صباح المنير .97 : 1
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َك������ َم������ا ي����� َب����� ِّك�����ي ِب����������������� ُد ْو ِر ا ْل��������� َم���������الِ ُك���������� َّل َغ������دٍ
������ن ذِي َزهَ������ ٍر
َك��� َن���� ْ���ش��� ِر َر ْو� ٍ����������ض َغ����������دَا َة ال������د َّْج ِ
ال َي���� ْن���� ِب����� ُ����س���� ْو َن حِ ���������� َذا َر ا ْل������� َم������� ْوتِ مِ �������نْ َظ���� َم�����إٍ
���ح���� ً���ش���ا َو َل��������� ْم �أُهْ �������مِ ������� ْم ِب��� َم��� ْع���� ِ���ص��� َي��� ٍة
َل�����م �آتِ ُف ْ
�����ج����� ُد �إِ ْن������ َ�����س�����ا ًن�����ا َل�������� ُه َف����هَ���� ٌم
َل�������� ْو � ُ������ص������ ِّو َر ا ْل����� َم ْ
���ح���ى ال����دَّهْ ���� ُر ُم�� ْن��هَ�� ِز ًم��ا
َل���� ْو هَ���� َّم ِب���ال���دَّهْ ��� ِر �أَ� ْ���ض َ
�������ج�������ور ًة �أَ ْن ال َي������ ُم������ َّر ِب����هَ����ا
َم�������ا � َ������ض������ َّر َب������� ْه ُ
َم��������ا َي���� ْن���� َق����� ِ����ض����ي َم������ ْه������ َم������ ٌه �إ َّال ُت�������ع ُّ
ِ�������ن َل���� َن����ا
مِ �����نْ �أَ ْر� ِ��������ض م��ك��ة �أَ ْط��������وِي ا ْل��� ِب��� ْي��� َد ُم�� ْع�� َت��ر ً
ِ���ض��ا
مِ �������نْ َث������� َّم َي ْ
�������ج������� ْو ِد ُك������� َّل َغ�����دٍ
�����ط����� ُل����� ُع ُن���������� ْو ُر ا ْل ُ
اح������ َت������ ُه ِب�����ا ْل����� ُم����� ْزنِ َك��������ا َن َك��� َم���نْ
�����ا������س َر َ
َم������نْ َق َ
(((
ِن���� ْل����تُ ا ْل���غِ��� َن���ى َوا ْل���� ُم���� َن����ى مِ �����نْ مَ����اجِ ����دٍ َق�������ر ٍم
���ج��� ْي َ
�������ش ال���� ّل����هَ����ا َم َو�إِ ْن
هَ�����ذا ا� ْ���س��� ُم��� ُه َي����� ْه����� ِز ُم ا ْل َ
���ب الأَ ْم������� َث�������ا َل �أَن���ف���� َ���س���هُ��� ْم
هَ������ذا ال�������ذِ ي ْاغ��� َت���� َ���ص َ
َو ُت���� ْب����� ِ����ص���� ُر ا ْل َ
����خ���� ْي���� َل مِ ������نْ َخ�������� ْو ٍف َت����� ُب����� ْو ُل َد ًم�����ا
�������س مِ �����نْ � َ����ش���� ْوقٍ لِ��هَ�� ْي�� َب��ت�� ِه َم���نْ
َو َج���ا� َ���ش���تِ ال��� َّن��� ْف ُ
َو َق���������� ْد �أ َت����� ْي����� ُت َ
�����ك �أَ ْب������غِ������ي ا ْل������� َو ْف������� َر مِ �������نْ ُب���� ُع����دٍ
����اح���� ِت���� ِه
َو ُق������� ْل�������تُ َي������ا � َ������ص������ا ِح َم������ا َت������� ْن�������ز ِْل ِب����� َ����س َ
َو َم��������������� َّر َي������� ْب������� ُذ ُل�������هَ�������ا َح����������� ْم����������� َرا َء � َ�����ص�����افِ����� َي����� ًة
���������ج���������ا ِد مِ �������نْ َن���� َف���� ٍر
َي�����ا اب�����ن الأَعَ���������������ارِبِ َوالأَ ْم َ
َي������ا اب������ن ا ْل��������� ُب��������� ُد ْو ِر �إِ َذا َت������ ْب������دُو َغ���� َي����اهِ ���� ُب���� ُه
اح����تِ���� ِه
�����ج����� ْو ِد َي����ا َم�����نْ َح���� ْ���ش��� ُو َر َ
���ج��� َة ا ْل ُ
َي����ا ُم��� ْه َ

����ج���� ُد مِ ������نْ �أَ ْف����� َع�����الِ����� ِه ا ْل���هُ���� ُ���ض ِ���م
َو َي���� ْع َ
����ج ُ
����ب ا ْل���� َم ْ
���ك �أَ َت��������ى لِ���ل��� َّت ْ���ج��� ِر فِ�����ي ال��� ُّل ُ
���ط ِ���م
َوعَ���������� ْر ِف مِ ���� ْ���س ٍ
�����م
َف������� َ������ص������ا َر َب����� ْي����� َن�����هُ�����م الإِ ْي������������ َم������������ا ُء َك�����ا ْل����� َك����� ِل ِ
َ���ات َم���ا َك�����ا َن َق ُّ
����ط ا ْل�� ُف ْ��ح ُ
هَ��� ْي���ه َ
�����ش مِ ����نْ ���شِ �� َي��مِ ��ي
َل َ
�������ظ������� َّل َي����� ْل�����ث����� ُم مِ ������� ْن������� ُه َم������� ْو� ِ�������ض������� َع ا ْل�������� َق�������� َد ِم
مِ �����ن َخ��������� ْو ٍف ذي � َ�����س ْ
هلل ُم��� ْع��� َت���� ِ���ص ِ���م
�����ط����� َو ٍة ِب��������ا ِ
((((
مِ �����نْ ُج������ ْو ِد َك��� َّف��� ْي��� ِه � َ���س��� ْك ُ���ب ا ْل����� َواب�����لِ ال���������� َّر ِز ِم
�������م
ي����� ْه�����م�����اء ُم������ َت������ ّل������ َف������ ٌة لِ�������� ْل�������� َق�������� ْو ِم َوال������� َّن������� َع ِ
������راب ِب�����هَ�����ا َي�����ح����� َت ُّ
حِ ������ ْي َ
�������م
������ن ال������� َّ������س ُ
�����ف ِب�������الأَ َك ِ
������م
َو َث������������� َّم َت������� ْف������� ِر َق������� ُة ا َلأ ْم���������������������� َوالِ َوا ْل������ َق������� َ������س ِ
َ������م
������ا�������س ا ْل������ ِب َ
َق َ
������ح������ا َر ِب��������أ ْو� َ�������ش�������الٍ مِ ������ن ال������ ِّره ِ
ُف������ ُي������ ْو ُ
اح���������تِ��������� ِه �أَ ْم ٌ
��������������ن مِ �������ن ا ْل������� َع������� َد ِم
�������ض َر َ
غ����� َّ����ص ا ْل����� َف������ َ�����ض�����ا ُء ِب�������إ ْب َ
�����م
������ط������الِ َذ ِوي �أَ� َ�����ض ِ
(((
���ح��� ْز ِم َوال��� َّ��ص�� ْم��� َّ��ص��ام��ة((( ا ْل َ
���خ���ذِ ِم
ِب��ا ْل�� َع�� ْز ِم َوا ْل َ
َوت���ع���ل���ك ا ْل������ َم������ ْو َت حِ ���� ْي َ
����ن ال���������� َّر ْو ِع فِ�����ي الأج�����م
ِ�����م
َح������� َّن�������تْ �إِل��������ي�������� ِه ُق��������� ُل��������� ْو ُب ال������ َّن ِ
������ا�������س ُك����� ِّل�����ه ِ
َو�أَ ْن����������������تَ �أَ ْف������� َ������ض������ ُل َم��������� ْم��������� ُد ْو ٍح َو ُم���� ْع���� َت����� َ����ص ِ����م
�������������م
َف��������ال�������� َّرا ُح َت������� ْذه ُ
َ�������ب ِب����ال���� َّت���� ْك����� ِ����س���� ْي���� ِر َوالأَ َل ِ
ل��� َّم���ا َب�������� َدتْ َك�������� َد ِم ا ْل���� َم���� ْف����� ُ����ص���� ْو ِد((( َ�أ ْو � َ����ص���� َر ِم
�����ج����� َت����� ِر ِم
َو ُاخ������������وا ا ْل������� ِب���ل���ا َد َو�أ ْف��������� َن��������� ْوا ُك�������� َّل ُم ْ
�����س��ى �أ ِب�����ي ا ْل���� َك���� َر ِم
َوالأَ ْن ُ
������م ال���� ُّزهْ ���� ِر مِ �����نْ عِ �� ْي َ
������ج ِ
(((
عَ�� ْي ُ
�����ش ا ْل�� ُم��طِ ��ي�� ِع َو َم������ ْو ُت ا ْل���� َم����ارق((( ال��� َف���ع ِِ���م

((( الرزم :الغيث الذي ال ينقطع رعده.
ال�س ِّي ُد المعظم .
((( ال َق ْر ُم َّ :
ال�ص ْم�صام ُة :ال�سيف ال�صارم الذي ال ينثني.انظر الأزهري :تهذيب اللغة . 187 : 4
((( َّ
ال�س ْيرِ ...والخَ ذْ ُم�ُ :س ْر َع ُة الق َْطع .انظر ابن منظور :ل�سان العرب . 168 : 12
((( الخَ ذَ ُمُ :
و�س ْر َع ُة َّ
((( المف�صود :يقال ت َْ�سرِ ُيح َدم ال ِع ْرق المف�صود� :أي �إِر�ساله بعدما ي�سيل منه حين ُيف َْ�صد مرة ثانية .وي�سمى الدم مف�صو ًدا .انظر
في ذلك ابن منظور :ل�سان العرب .478 : 2
((( المارق  :الخارج من دينه ،والنافذ في كل �شيء ال يتعوج فيه .
((( ال َف ْع ُم � :أَي ال ُم ْم ُ
تلئ  .انظر الزَّبيدي :تاج العرو�س . 187 : 30
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اع ُ
َ
الق َم ِ
يل
فِ ي َمدْ ِح
َ�ش ْي ِخ
الع َر ِب
َ
� ْإ�س َم ِ
اعيل

تحقيق المخطوطات

����ك ا ْل������ ُع������ ْر ُج مِ �����ن �أ ْب َ
َي��� ْب���كِ���ي ال���� ُّ���س���ي ُ
����ح ُ
����ط����الِ����هَ����ا ال��� ُب���ه ُِ���م
���وف َد ًم������ا فِ����ي ال�������� َّر ْو ِع ُم�� ْن��� َ��س��كِ�� ًب��ا َو َي����� ْ����ض َ
������ح������ا ُر فِ���� ْي����هَ����ا �إِذا َر ْم������� َ������ض������ا�ؤُه������ا َو َق����������� َدتْ
َ����م
َي َ
َب����������� ْر ٌت عَ����� ِل����� ْي����� ٌم ِب������ َ�����س�����وقِ ال������� ّت������� ْربِ ُذو َف����ه ِ
َح������ َّت������ى َت������ع������و َد َك�����ثِ�����ي����� َر ا ْل������� َم�������ال َوا ْل َ
ُي���� ْع����طِ ����ي ال���������ذِ ي ُك����� ْن�����تَ َت������� ْر ُج�������و ُه َو َت�������أْ ُم������ ُل������ ُه
���������خ��������� َد ِم
و�سا َو َر ْته((( نَ�شْ وة
و َل َّما �أ ْن َهى ا ْل َق َلم َب ْع َ�ض َحقِّ ِخ ْد َم ِتهَ ،و ّب َّي َ�ض ب ِِم َدا ِد ِه َو ْجه َ�ص ِح ْي َف ِت ِهَ .ه َّز ْته �أ ِر ْي ِح َّية النَّ�شَ اطَ ،
اال ْنب َِ�ساط ُمذْ َر�أى َم ْوالنا ا ْل َم ْم ُد ْوح َق ْد ّه َّ�ش َو َو ْجهه ب َّ
ي�ص ِّر ُح
ِالطال َق ِة َقد َب َّ�ش .ف ََ�صا َر َي ْ�س َت ْع ِط َف ُه ِفي الإن َْجازَِ ،و َ
[الكامل]
َل ُه بِا ْل َح ِق ْي َق ِة ُد ْو َن ا ْل َم َجازِ:
����ج����تُ مِ �����ن ا ْل����� َب�����دِ ْي����� ِع َم َ
�������ح �أَهِ ������� َّل������� ًة
َو َل������ َق������ ْد َن����� َ����س ْ
����ط����ا ِر ًف����ا َو َج���������لَ��������� ْو ُت مِ ��������نْ �أُ ُف�������������قِ ا ْل������� َم�������دِ ْي ِ
�����اف ُح����� ْ����س َ
����ن َب���� َ���ش���ا� َ���ش��� ٍة
����ح����تُ ِب�����ا ِلإ� ْ�����س����� َع ِ
َو َر َج���������������� ْو ُت مِ �������نْ عَ�����الِ�����ي ا ْل َ
������ج������ َن������ابِ ِ�إ َغ������اث������ ًة َف���� ُم���� ِن ْ
���������ي ا ْل�������� ِب����ل���ا ِد َب������ َ�����ش�����ائِ����� ًرا
َف��������� َر َج��������� ْو ُت �أَ ِّن������������ي مِ ������ ْن������ ُه �أ َّت������� ِ������ص������ ُل ا ْل���� ُم���� َن����ى َف����� َن������ َ�����ش����� ْر ُت فِ�������ي َط ِّ
َو َغ�������������������� َد ْو ُت ُم������ ْر َت������جِ ������ ًي������ا هَ����������وَامِ ���������� َع َو ْب������� ِل������� ِه َف���ع���� َ���س���ى ِب����إ� ْ���س���م���اعِ ���ي��� َل ُي��� ْع���طِ ���ي ا ْل��� ُم��� ْر َت���� َ���ض���ى
َت��������� ْزهُ ���������و � ِ�����ض����� ًي�����ا ِب������� َم�������� َ�������ش�������ارِقٍ َو َم����������� َغ�����������ارِبِ
�������ح�������امِ �������دٍ َو َم�������� َن��������اقِ��������بِ
َو� َ������ش������ َّب������ ْه������ ُت������هَ������ا ِب������� َم َ
َح������ ْي ُ
������ث ال�������� َّز َم ُ
َو َط�������ل������ا َق�������������� ًة �أ ِذ َن������������������������تْ ِب������������ َو ْع������������دٍ الزِبِ
��������ان َر َم���������ى ِب����� َ����س���� ْه ٍ����م � َ����ص����ائِ����بِ
����ح����ا فِ������ي ُح������ ُ�����ص�����ولِ َم�������آ ِر ِب������ي ِب���������� َر� َ����������س����������ائِ����������لٍ لأ َب��������������اعِ ��������������دٍ َو�أَ َق�������������������������������ارِبِ
����ج ً
َوعَ������ ِل������ ْم������تُ ُن ْ
َر� َ������ص������ َد ا ْل��� َم���عِ���ي���� َ���ش��� ِة مِ �������نْ ُك������ ُن������ ْو ِز َم َ
�����ح�����ائِ�����بِ
����ط����الِ����بِ
�إ ْذ ال َح َب��������������� ْر ٌق ف�������ي خِ ������ل������الِ � َ�����س َ
افَ ،طا ِل ًبا ِم ْن ُه الإذْ َن بال ُّر ُجو ِع واالن ِْ�ص َر ِ
واالع ِت َر ِ
افَ ،د ِاع ًيا ل ُه ِبتَوالي
َام الأ َد ِب والْخُ ُ�ض ْو ِع ْ
ُث َّم َو َق َف في َمق ِ
الذ ْكرِ َوا ْل َمنَا ِقبِ  .ال زَالَ َم ْل ُح ْو ًظا ِب ِعنَاي ِة ِح َماية َم ْوالهَ ،م ْحف ً
ال ِّن َع ِم ا ْل َم ْح ُم ْو َد ِة ا ْل َع َوا ِقبِ َ ،و َث ِ
بات الهِ َم ِم ال َْج ِل ْي َل ِة ِّ
ُوظا
بِو َقاية ِكفَاية ف ََ�سي ْكفيكهم اهلل ما � َأبد َع ُمن ِْ�شئ ِفي ال َّن ْثرِ وال ِّن َظام .و�أتى ال َّتارِيخ ِب�أطيبِ � ْأح َ�سن ِختَام[ :الكامل]
������ج������ َن������اب ُم����� َق�����ا َم�����ة َت�������� ْزه��������و َك��������� َب���������دْر فِ���������ي َغ������� َي�������اه�������بِ ج���ن���ح���ه
ن�������هْ�������دِ ي �إل���������ى عَ������ال������ي ا ْل َ
�������خ ُزهِ ���������ي لِ������� َم������� َق�������ا َم�������ة �أ ْب��������������������دَت َب����������دَائ����������ع َم������� ْدح�������ه
َو� َ�������س������� َم�������ت و َق������������� ْد ع����������� َّزت ب������� َت�������ا ِري ٍ
1184هـ
َو َ�ص َّلى اهلل َع َلى َ�س ِّي ِدنَا ُم َح َّمدَ ،و َع َلى �آله َو َ�ص ْحبِه و�سلم �آمين.

((( في الأ�صل :و�سادرته.
ثوب من خ ّز له �أعالم ِ
والج ِمي ُع المطارِف .انظر الفيومي :الم�صباح المنير .507 : 1
 ال ُم ْط َر ُفٌ :والرجالُ َت ْل َب ُ�سهَ ،
كانت الن ََ�سا ُء َ
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الك�شافات التحليلة
1ـ ك�شاف الأعالم

ال�س ْم ُهو ِد ّي 26
� ْأح َمد ال َْح َ�س ِن ّي َّ

�سليمان با�شا �أباظة 10
ال�ص ِعيدي 4
َّ

�أح ْمد الملوي 4

عبد ال َّرحمن ال َع ْيدرو�س 4

ال�سجاعي 5
�أحمد ّ

ي�سى  ،20 ،10 ،9 ،8 ،4 ،2ابن َع ْبد ا ْل َعزِ يز ْبن َرافع ْبن ُج ْن ُدب 27
� ْإ�س َم ِاعيل بن عبد اهلل بن ِع َ
.32 ،29 ،25
ال�سندي 4
عبد اهلل ّ
�أُ ُّم ِ�ص ْن َهاج 26
عبد اهلل ميرغني الطائفي 4
�أُ ُّم ُكلثوم ا ْبنَة َع ِل ّي زَين ا ْل َعاب ِِدين 27
علي المقد�سي 4
َب ْدر ْبن َ�سلاَّ م 26
َب ْر ُقوقُ 26

عمر بن �أحمد بن عقيل المكي 4
ف ِ
َاط َمة ال َّز ْه َراء 27

البليدي 4

ق�س بن �ساعدة 19
ّ

َت ْي ُمور 10

مح َّمد �أحمد 12

الجبرتي 8 ،6 ،5 ،4 ،3

محمد بن عالء الدين المزجاجي 4

الجوهري 23 ,4

محمد فاخر بن يحيى الإلهابادي 3
محمود ِ�صدقي الن ََّّ�ساخ 10

الدين 27
الح َ�سن بن َع ِل ّي بن َجالل ِّ
َ

المدابغي 4
َ
الح�سن والح�سين ر�ضي اهلل عنهما،20 ،109 ,7 ،3
27 ،26
ابن ا ْل ُم َ�س َّور ْبن خداع 25
الحفني 4
ُم ْ�صطفى َّ
الطائي 5
رقية 6
�أبو ِ
المق َْدام َظفَر ْبنِ �أَبِي ا ْل ُفتُوح 21
زُبيدة 5

المقْرِ يزي 9

ال َّزبيدي32 ،17 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ,2 ,1

َم ْي َ�س َر ُة بن غَ ا ِلب 21
الدين ْبن ال�شَّ رِ يف َع ْبد ال َّر ْح َمن 27
ُنور ِّ

زياد بن �أبيه 19
َ�س ِل ُيم ْب ُن �أَ َبا َيزِ يد 27 ،9

َه َّم ُام ْبن �سيبة 27 ،25 ،9 ،4 ،2

ُ�سليمان الأكرا�شي 5

ولي اهلل الدهلوي 3
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اع ُ
َ
الق َم ِ
يل
فِ ي َمدْ ِح
َ�ش ْي ِخ
الع َر ِب
َ
� ْإ�س َم ِ
اعيل

2ـ ك�شاف الأ�شعار

القافية

البحر

القافية

البحر

َومنَا ِقبِ 32
ال َب َنف ِْ�س ِج 24

الكامل

الْخُ ُ�ص ِوم 23

الوافر

الطويل
الطويل

جنحه 32
تناوح 21
ُ

الكامل
الطويل

ج

ج

ج

الأَ ْوال ِد 19

الخفيف

َت َت َم ْل َم ُل 23

ال�شَّ َبم 28

الب�سيط

ُمف ََّجرِ 22

ج

الطويل

ج

تحقيق المخطوطات

3ـ ك�شاف الأماكن والبلدان

الأزهر ال�شَّ ريف14،15 ,11 ,10 ,5 ،3
دار ال ُكتب الم�صرية 10
دمياط 4
ر�شيد 4
زَبيد 4
َ�ص ْن َعاء 26
َم�أرِب 26
م�سجد الكردي 5
م�صر 29 ,27 ,25 ,10 ,9 ,8
مكة 30 ,4
مكتبة �أباظة 11 ,10
مكتبة الأزهر ال�شَّ ريف 15 ،14 ،13 ،10،11 ،2
وا�سط 3

�أفرِ ْي ِق َّية 25
ال�سا ِق َية الحمرا 26
َّ
ال�ص ِعيد29 ,26 ,21 ،4
َّ
َّ
الطائف 4
ال ِعراق 3
القَاهرة 2
ال َمغْرِ ب 26 ،25
المن�صورة 4
اليمن26 ,6 ,4 ،3
ب ْر َقة 26
بلجرام 3
جِ ْر َجا 29 ،27 ،22 ،9
ال�صاغة 4
خان َّ
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�أَ َ�س َد ْين 24
�أف ِ
َاع ْيه 23
ا ِلإ ِب ُل 23،24
ِّ
الذ ْئب 23
ال�س ُب ُع 21
َّ
ال�ض ْيغَم 28
َّ
ال َع َو ِاهق 21
الغ ََط ُ
اط 21

4ـ ك�شاف �أنواع الحيوان

ا ْل َم ْهرِ َّي ُة 22
ا ْل ُه ْد ُهد 23
ا ْل َو ْط َو ُ
اط 21
َب ْب َر ْين 24
ِت ِّني َن ْين 24
ف َْح َل ْين 24
ِفي َل ْين 24
 5ـ ثبت الم�صادر والمراجع

 -1الأخف�ش الأ�صغر ت315ﻫ ،االختيارين "المف�ضليات والأ�صمعيات" ،تحقيق :فخر الدين قباوة ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،بيروت ،ط� ،2سنة 1984م.
اع ُ
َ
الق َم ِ
يل
 -2الأزهري� ،أبو من�صور محمد بن �أحمد ت370ﻫ ،تحقيق :علي ح�سن هاللي ،ومراجعة محمد علي
فِ ي َمدْ ِح
النجار ،الدار الم�صرية للت�أليف والترجمة ،القاهرة ،د.ت .
َ�ش ْي ِخ
 -3الأ�صفهاني� ،أبو الفرج ،الأغاني ،تحقيق� :سمير جابر ،دار الفكر ،بيروت ،د.ت.
الع َر ِب
َ
 -4بروكلمان ،تاريخ الأدب العربي ،ترجمة :عمر �صابر عبد الجليل و�آخرين ،الهيئة الم�صرية العامة � ْإ�س َم ِ
اعيل
للكتاب� ،سنة 1995م.
 -5البغدادي ،عبد القادر بن عمر ت 1093ﻫ ،خزانة الأدب ولب لباب ل�سان العرب ،تحقيق و�شرح:
عبدال�سالم محمد هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط� ،4سنة 1997م.
ال�صافي والم�ستوفي بعد الوافي ،تحقيق :نبيل محمد
 -6ابن تغري بردي ،يو�سف الأتابكي ت874ﻫ ،المنهل َّ
عبد العزيز ،الهيئة الم�صرية العامة للكتاب ،القاهرة� ،سنة 1985م.
 -7الجاحظ� ،أبو عثمان عمرو بن بحر ت255ﻫ ،تحقيق :عبد ال�سالم محمد هارون ،مكتبة الخانجي،
القاهرة ،ط� ،7سنة 1998م.
 -8الجبرتي ،عبد الرحمن بن ح�سن ،عجائب الآثار في التراجم والأخبار ،تحقيق  :عبد الرحيم عبد
الرحمن عبد الرحيم ،دار الكتب الم�صرية ،القاهرة� ،سنة 1998م.
 -9جورجي زيدان  ،تاريخ �آداب اللغة العربية ،مراجعة وتعليق� :شوقي �ضيف ،دار الهالل ،القاهرة ،د.ت.
 -10الجوهري� ،إ�سماعيل بن حماد ،ال�صحاح «تاج اللغة و�صحاح العربية» ،تحقيق� :أحمد عبدالغفور عطار،
دار العلم للماليين ،بيروت ،ط� ،2سنة 1979م.
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 -11حاتم الطائي ،ت650م ،ديوانه� ،شرح وتقديم� :أحمد ر�شاد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط� ،1سنة
1986م.
 -12الحميري ،محمد بن عبد المنعم ،الرو�ض المعطار في خبر الأقطار  ،تحقيق� :إح�سان عبا�س ،مكتبة
لبنان ،بيروت ،ط� ،2سنة 1984م.
 -13ابن �أبي الدنيا ،عبد اهلل بن محمد بن عبيد بن �سفيان القر�شي ،ت281ﻫ ،تحقيق ودرا�سة :محمد عبد
القادر و�أحمد عطا ،م�ؤ�س�سة الكتب الثقافية ،بيروت ،ط� ،1سنة 1993م.
 -14ابن دريد� ،أبو بكر محمد بن الح�سن ت321ﻫ ،اال�شتقاق ،تحقيق و�شرح :عبد ال�سالم هارون ،دار
الجيل ،بيروت ،ط� ،1سنة 1991م.
 -15الدينوري� ،أبو حنيفة �أحمد بن داود ت282ﻫ ،الأخبار الطوال ،تحقيق :عبد المنعم عامر ،ومراجعة:
جمال الدين ال�شيال ،وزارة الثقافة والإر�شاد القومي ،القاهرة ،د.ت .
 -16الزركلي ،الأعالم ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط� ،15سنة 2002م.
ال�ضوء الالمع لأهل القرن التا�سع ،دار مكتبة الحياة،
ال�سخاوي ،محمد بن عبد الرحمن ت902ﻫّ ،
َّ -17
بيروت ،د.ت .
 -18ابن �سعد ،محمد بن منيع ت230ﻫ ،الطبقات الكبرى ،تحقيق :علي محمد عمر ،مكتبة الخانجي،
القاهرة ،ط� ،1سنة 2001م.
 -19ال�شّ نفري ،عمرو بن مالك ت70قﻫ ،ديوانه ،تحقيق� :إميل بديع يعقوب ،دار الكتاب العربي ،بيروت،
ط1996 ،2م.
 -20ال�شَّ وكاني ،محمد بن علي ت1250ﻫ ،البدر الطالع بمحا�سن من بعد القرن ال�سابع ،و�ضع حوا�شيه :خليل
من�صور ـ من�شورات محمد علي بي�ضون ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط ،1د.ت.
ال�صفدي� ،صالح ال ّدين خليل بن �أيبك ت 764ﻫ ،الوافي بالوفيات ،تحقيق� :أحمد الأرناءوط ،وتركي
ّ -21
م�صطفى ،دار �إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط� ،1سنة 2000م.
 -22ابن عبد البر� ،أبو عمر يو�سف بن عبد اهلل ت463ﻫ ،اال�ستيعاب في معرفة الأ�صحاب ،ت�صحيح :عادل
مر�شد ،دار الأعالم ،عمان ،الأردن ،ط� ،1سنة 2002م.
 -23عبد الرازق البيطار ،ت 1335ﻫ ،حلية الب�شر في تاريخ القرن الثالث ع�شر ،تحقيق :محمد بهجت
البيطار ،دار �صادر ،بيروت ،ط1993 ،2م.
 -24الع�سقالني ،ابن حجر ت852ﻫ:
 :الإ�صابة في تمييز ال�صحابة ،تحقيق وتعليق :محمد نعيم بن علم خان ،مخطوط ر�سالة ماج�ستير،
كلية الدعوة و�أ�صول الدين ،جامعة �أم القرى� ،سنة 1419ﻫ.
� :إنباء الغمر ب�أبناء العمر ،تحقيق :محمد عبد المعيد خان ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط� ،2سنة
1989م.
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 -25علي با�شا مبارك ،الخطط التوفيقية ،طبعة بوالق ،م�صر1305 ،ﻫ.
 -26عمر ر�ضا كحالة  ،معجم الم�ؤلفين ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت ،ط� ،1سنة 1993م.
 -27ابن فار�س� ،أبو الح�سن �أحمد بن زكريا ت 395ﻫ ،مقايي�س اللغة ،تحقيق :عبد ال�سالم محمد هارون،
دار الفكر للطباعة والن�شر� ،سنة 1979م.
 -28الفراهيدي ،الخليل بن �أحمد ت175ﻫ ،تحقيق :مهدي المخزومي ـ �إبراهيم ال�سامرائي ،دار ومكتبة
الهالل ،د.ت .
 -29الفيروز �أبادي ،محمد بن يعقوب ال�شيرازي ت817ﻫ ،الهيئة الم�صرية العامة للكتاب� ،سنة 1980م.
 -30الفيومي� :أحمد بن محمد بن علي المقري ت770ﻫ ،الم�صباح المنير ،طبعة الأميرية ،القاهرة ،ط،5
�سنة 1922م.
 -31ابن قتيبة ،ال�شعر وال�شعراء ،دار المعارف ،القاهرة� ،سنة 1982م.
 -32القزويني ،زكريا بن محمد بن محمود� ،آثار البالد و�أخبار العباد ،دار �صادر ،بيروت ،د.ت.
 -33القلق�شندي� ،أبو العبا�س �أحمد بن علي ت831ﻫ:
 قالئد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ،تحقيق� :إبراهيم الأبياري ،دار الكتب الإ�سالمية ـاع ُ
َ
الق َم ِ
يل
ودار الكتاب الم�صري بالقاهرة ـ ودار الكتاب اللبناني ببيروت ،ط� ،2سنة 1982م.
فِ ي َمدْ ِح
 نهاية الأرب في معرفة �أن�ساب العرب ،تحقيق� :إبراهيم الإبياري ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،ط،2َ�ش ْي ِخ
�سنة 1980م.
الع َر ِب
َ
 -34القنوجي� ،صديق بن ح�سن ت1307ﻫ� ،أبجد العلوم «الو�شى المرقوم في بيان �أحوال العلوم» ،دار الكتب � ْإ�س َم ِ
اعيل
العلمية ،بيروت ،د.ت.
 -35الكتاني ،عبد الحي بن عبد الكبير ،فهر�س الفهار�س والأثبات ،باعتناء� :إح�سان عبا�س ،دار الغرب
الإ�سالمي ،بيروت ،ط1982 ،2م.
 -36محيي الدين الطعمي  ،النور الأبهر في طبقات �شيوخ الجامع الأزهر ،دار الجيل ،بيروت ،ط� ،1سنة
1992م.
 -37مرت�ضى ال َّزبيدي ،تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،تحقيق :عبد ال�ستار �أحمد فراج و�آخرين ،وزارة
الإر�شاد والأنباء ،الكويت� ،سنة 1965م.
 -38المط ّرزي� ،أبو الفتح نا�صر الدين ت610ﻫ ،تحقيق :محمود فاخوري ـ عبد الحميد مختار ،مكتبة �أ�سامة
ابن زيد ،حلب �سورية ،ط� ،1سنة 1979م.
ال�ضبي� ،أمثال العرب ،تقديم وتعليق� :إح�سان عبا�س ،دار الرائد العربي ،بيروت ،ط،2
 -39المف�ضل َّ
1983م.
 -40ابن منظور ،محمد بن مكرم ت711ﻫ ،ل�سان العرب ،دار �صادر ،بيروت ،ط ،1د.ت.
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Manuscripts by Authors of Mosul in Sharia Science, Statistics and Study
Dr. Mohammed Thannoon Yunus

Manuscripts have a significant impact in the developing of modern research mentality.
The old heritage book has multiple dimensions, great meanings and rich connotations.
Whatever, how much the ways of modern writing and techniques of contemporary
compilation have developed, the old book still occupies the high status in terms of deep
thinking and accuracy of method.
This study comes to shed light on the manuscripts of Mosul authors in sharia science
which are available in the Library of Endowment of Mosul. Prof. Salem Abdul Razzaq
catalogued the valuable books of the library which authored by prominent scholars of
Mosul.

‘Kitab Al Qamaeel fi Madhi Sheik Al- Arab Ismail’
By Murtada Al Zubaidi
Edited and studied by: Mohammed Fathi Abdul Fattah Al Aasar
This short manuscript is composed of ‘Maqamah’(1) in the praise of Sheikh Majduddin
Ismail bin Abdullah bin Hammam Al Himyari. He belongs to tribe of Hawwarah who
are believed to be descended from Prophet Mohammed (Peace and blessings of Allah be
upon him).
This ‘Maqamah’ is considered as one of the best ‘Maqamah’ which reflects the reality
of social life and demonstrates the ability of Zubaidi to compile such a splendid and
eloquent ‘Maqamah’ which indicates the talent and creativity of Ottoman era’s scholars,
in contrast to what has been popularized about them, that they only copy and imitate their
ancestors.
This manuscript also contains one of his wonderful poems rhymed by Arabic letter
‘Meem’ in panegyric of Sheikh Ismail, as well as another poem in seeking gifts, grants
and donations that help the sustenance of life.
In the preface, the researcher introduces the ‘Risalatul Qamail’ and discusses the
authenticity of its attribution to its author along with reflecting its academic importance.
The biography of author and his other academic contributions have also been dealt with
in the preface. Furthermore; the researcher also described the copies of manuscript which
have been used in the process of editing and his method in this work.

(1) Arabic literary genre in which entertaining anecdotes, often about rogues, mountebanks, and beggars, written in an
elegant, rhymed prose (saj’a), are presented in a dramatic or narrative context most suitable for the display of the
author’s eloquence, wit, and erudition.
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Abstracts of Articles

The researcher undertakes to count and limit these manuscripts which are mentioned
by Prof. Salem when he catalogued the manuscripts of the Central Endowments Library
of Mosul, to preserve it from loss as well as enrich the modern science.

Muhammad bin Muhammad bin Abul Qasim Al Gharbi Al Mili of
Al Qusantini, 9th A.H. / 15th A.D.
Seham Dahmani

Muhammad bin Muhammad bin Abul Qasim Al Gharbi, Al Mili, Al Tamimi, Al
Qusantini: This is his full name as stated in the preface of his book entitled: “Al Iftitah
Minal Malikil Wahhab fi Sharhi Rislati Moulana Ameeril Mumineen Omer bin Al
Khattab, May Allah be pleased with him”. All of his biographers had stated his name as :
‘Mohammed bin Mohammed Al Qasim Al Gharbi, and was nicknamed with Abul Abbas’.
Al Gharbi was originally from Mila, but born and grew up in Constantine. He learned
from many scholars whom he has included in his index of teachers.

Abstracts of Articles

In his commentary the author is committed to uncover the complex and ambiguous
meanings in order to present the effect result of his work.
He was succeeded by some of his sons and grandsons who were famous for judiciary, fatwa
and public speaking, such as Abul Fadl Al Gharbi bin Abul Abbas Ahmed Al Gharbi, the eminent
jurist of Constantine. Abul Hasan Al Gharbi bin Abul Fadl Al Gharbi the jurist and mufti who
undertook the responsibility of fatwa in Constantine, in the period of his grandfather. And Abul
Abbas Ahmed, called Uhamida bin Abul hasan Al Gharbi, he was the paramount figure of
Constantine. This is ‘Al Gharbi Al Mili’s family who earned great popularity by the virtue of
their grandfather. They were also famous for their notable positions in judiciary, teaching, fatwa
and public speaking as well as their high status, prestige and prosperity in the society.

Codicological aspects in Arabic Heritage; worlds beyond the text
Mohammed Bu Zayan bin Ali

Codicology is the study of marginalia, in other words annotations and corrections
available on the margins of manuscripts, in addition to information about the owners,
readers, users and endowers of the manuscripts. It also encompasses the study of
provenance of manuscript and its final destination, as well as studying the physical aspects
of making manuscripts like binding, arranging, numbering of papers, and so on. Date of
collections, making catalogue and indexes of them are also discussed in this subject.
Briefly, the scholar has talked about the aspects beyond the text, and specifically
more focused on these elements rather than others, not for its importance but due to
its relationship with text. It is an integrated and correlated relationship, and without
exploring these words, the text will be unidentified. In other word, underestimating this
aspect while studying the text would be similar to viewing it with only one eye.
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Poetry of Ahmad bin Al Muadhal (deceased
(Collection, verification and study)
Dr. Abbas Hani Al Charrakh

In this work, the researcher has discussed the biography of Ahmad bin Al Muaddal, his
academic works, his contemporaries, disciples and the date of his decease. Afterward he
described his poetry bringing to light its characteristics and quality.
The researches has succeeded to collect the total number of 54 couplets of the poet,
from different sources, where as there are 16 other couplets which are attributed to him
and other poets as well. Hence the final number reaches to 70 couplets arranged in
alphabetical order.
All texts mentioned in the research have been verified from their sources, the researcher
has also mentioned the difference in narrations if there is any, preferring the correct
narration.

Poetic Intertextuality in the elegy of Basra by Ibne Al Rumi
Intertextuality is newly term used in literature and criticism. It is semiologic and
deconstructive term defined as: the interrelationship between texts, especially works of
literature; the way that similar or related texts influence, reflect, or differ from each other.
Text, is like mosaic in which other texts have been incorporated with different
techniques. In general, Intertextuality harmonizes with poetry giving it new and elegant
look and further enhancing it effectiveness.
Ibne Rumi’s poetry has been nourished by vast cultural knowledge acquired from
literary, linguistic and religious sources. This can be observed in Intertextuality in his
elegy on Basra.
It is to be mentioned, that the poet seems to be more enthralled by Quranic verses
and terms, and he succeeded to use them effectively in a way that harmonizes with the
context.
Thus, Quranic verses have contributed greatly in giving new shape and opening
wider horizons to the poem, that it seems as a beautiful painting combined between
completeness and harmony to be a great poetic masterpiece.

New poetic texts from the manuscript of “al dur al fared”
Dr. Abd Al Razek Heweizy

The research studies the manuscript of Al dur Al firid and bait ul Qasid as it contains the
rare poems and precious stanzas that were neglected by references and poetry collections.
That is why we picked some of the un published texts to get authorized and hence
added to the poetry volumes of their outhors .
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Abstracts of Articles

Muhammad Abdul Bashir Misalti

Clarity and ambiguity in classical and modern Arabic
Prof.Dr. Waleed Ibrahim Qassab

Arabic criticism, and rather we can say Arab-Islamic culture in general, has always
tended towards clarity and urging it, disliking ambiguity and complexity in all forms,
and disapproving anything which can lead to them such as; using uncommon or strange
words, changing in the order of sentences without rhetoric reason, going very far in using
metaphor as well as using philosophical or logical language.
Perhaps, the first indication to ambiguity in our heritage is found in pre-Islamic era.
Then it became wider in the Abbasid era with the coming of new writers and poets and
their ideology in rhetoric.

Abstracts of Articles

Abu Tammam is very well known for preferring ambiguity in his poetry, as he rendered
the comprehension of his work more complicated by using strange words and going very
far in imagination. Subsequently, some other poets were also accused of ambiguity, like
Mutanabbi, Abul Ala Almarri and so on.

‘Noor’ in the poetry of Hassan bin Thabit (May Allah be pleased with him)
Dr. Qadirah Saleem

The Arabic word ‘Noor’ is used as a symbol of the Quran, Islam, guidance, culture and
so on. Hassan bin Thabit is honored to be the poet of Prophet Muhammad (Peace be upon
him), as well as poet of Islam and Muslims, and he has also the merit of belonging to the
two golden eras of Arabic poetry :Islamic and pre Islamic era.
The word ‘Noor’ has been repeatedly used in his poetry, inspired by Quranic verses
that have the meanings of guidance and Islam. His poetry has the diversity and variety in
terms of rhetorical and literary aspects, which is worthwhile to research and study.
The word ‘Noor’ denotes different meanings in his poetry, the most important of these
are; guidance, appearance, lightness, right, beauty and charm.
Finally, we can say that the word ‘Noor’ in his poetry is not restricted to one meaning
of expression but rather he has used the word very professionally and skillfully, and in
a way that deals with different ways of expression which contains all humanitarian and
rhetorical aspects.
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Abstracts of Articles
‘Ta’aweel’ in classical and modern Arabic
Dr. Mahmud Hassan Al Jasim

The terminological meaning of the Arabic word ‘Ta’aweel’ has retained the main
linguistic denotations that the word known in Arab environment. That is ‘to return, revert,
change, transform, meditate and to ponder’. When the original meaning of a word is not
intended or is changed to another meaning, then the scholar modifies it to a particular
meaning after long study and carefully examining of the context . Undoubtedly, he wants
to get to the main denotation of a word after long consideration.
‘Ta’aweel interpretation’ is not restricted to the semantic or grammatical aspects but it
is included all levels of linguistic lesson.

Diary of Mohammad Talib and its Significance for
The Cultural History of Morocco
Dr. Hamahullah Wald Mayabi

The Arabic word ‘Kunnasha’ corresponds to ‘Diary’ in English. It was previously
used as a main medium of learning and studying. The Moroccan diaries, however, are
considered as a virgin land that remains untouched by scholars, and have been lying on
the shelves of libraries for many years.
The diary of Mohammad Talib bin Hamdun bin Al Haaj (1273 AH) is considered the
most important one, as it contains valuable literary works that are not to be found in
other sources, which includes prose, poetry, proverbs and other texts related to medicine,
Sufism and other fields.
In fact, its real value exists in keeping this great amount of Moroccan poetry in
particular and Arabic in general for the poets whose works are very hardly to be found in
other sources, and also for its considerable historical references.
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Abstracts of Articles

As mentioned above, the researcher has discussed the linguistic and terminological
meaning of ‘Ta’aweel’ then dealt with the word on grammatical, morphological and
semantic levels.
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�شروط الن�شر في المجلة
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزً ا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون البحث جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍو كان ،وي�شمل ذلك البحوث المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في البحوث المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون البحث �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل بحث مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه
� - 7أن يكون البحث
بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا على الآلة الكاتبة� ،أو ٍ
ً
واحد من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية مب ّي ًنا ،ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون البحث تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالبحث �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق ِّ
الخطية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يق ّل البحث عن خم�س ع�شرة �صفحة ،وال يزيد عن ثالثين.
مالحظـات
 - 1ترتيب البحوث في المجلة يخ�ضع العتبارات فنية.
 - 2ال ُترد البحوث المر�سلة �إلى المجلة �إلى �أ�صحابها� ،سواء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر بحثه بعد عر�ضه على هيئة تحرير المجلة �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها هيئة
التحرير ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
بحث مخالف لل�شروط المذكورة.
 - 4ت�ستبعد المجلة � ّأي ٍ
 - 5تدفع المجلة مكاف�آت مقابل البحوث المن�شورة� ،أو مراجعات الكتب� ،أو � ّأي �أعمال فكرية.
 - 6يعطى الباحث ن�سختين من المجلة.

ال�شروط الخا�صة بن�شر كتب محكمة �ضمن �سل�سلة �آفاق الثقافة والتراث
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزًا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون الكتاب جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍّو كان ،وي�شمل ذلك الكتب المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في الكتب المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون الكتاب �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل كتاب مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان ،مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه واحد
� - 7أن يكون الكتاب
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا بالآلة الكاتبة� ،أو بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
ً
من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية ،مب ّي ًنا ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه ،و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون الكتاب تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالكتاب �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق الخط ّية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يقل الكتاب عن مئة �صفحة وال يزيد عن مئتين.
 - 11تخ�ضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم ح�سب القواعد وال�ضوابط التي يلتزم بها ،ويقوم بها كبار العلماء
والمخت�صين ،ق�صد االرتقاء بالبحث العلمي خدم ًة للأ ّمة ورف ًعا ل�ش�أنها ،ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين
�أ�سماء الباحثين ،وعدم معرفة الباحثين �أ�سماء المحكمين� ،سواء وافق المحكمون على ن�شر البحوث من غير
تعديل �أو �أبدوا بع�ض المالحظات عليها� ،أو ر�أوا عدم �صالحيتها للن�شر.
ٍ
مالحظـات
 - 1ما ين�شر في هذه ال�سل�سلة من �آراء يع ّبر عن فكر �أ�صحابها ،وال يم ّثل ر�أي النا�شر �أو اتجاهه.
 - 2ال ُتر ّد الكتب المر�سلة �إلى �أ�صحابها� ،سوا ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�ضه على التحكيم �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها اللجنة الم�شرفة على
�إ�صدار ال�سل�سلة ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.
كتاب مخالف لل�شروط المذكورة.
ُ - 4ي�ستبعد � ّأي ٍ
 - 5يدفع المركز مكاف�آت مقابل الكتب المن�شورة وثالثين ن�سخة من الكتاب المطبوع.
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