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رقــــم التسجيل الدولي للمجلــة
ردمد 1607 - 2081

هيــــــــــــئة التحـــــــــرير

مديــر التحرير
د .عز الدين بن زغيبة

سكرتير التحرير
المجلة مسجلة في دليــــل
أولريخ الدولي للدوريات
تحت رقم 349378

أ .منى مجاهد المطري

هيئة التحرير
أ .د .فـــاطـــــمـــة الصــــــايـــــغ
أ .د .حم���زة عبد الله الماليباري
أ .د .سالمة محمد الهرفي البلوي
د .م��ح��م��د أح���م���د ال��ق��رش��ي

االشتراك
الســنوي

داخـــل اإلمــارات

خـارج اإلمـــارات

درهـــــــــم
المؤسســـــات 100
ٍ

درهـــــــــم
150
ٍ

األفــــــــــــراد  70درهمــــــــاً

درهــــــــم
100
ٍ
 75درهمــــــــاً

الطـــــــــــالب  40درهمــــــــــاً

المقاالت المنشورة على صفحات المجلة تعبر عن آراء كاتبيها
والتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركز الذي تصدر عنه

يخضع ترتيب المقاالت ألمور فنية

الفهـــــــرس
االفتتاحية

مخطوطت��ان في فضائل البالد وفضائل الس��لطان

اإلمام مالك وتأسيس المصطلح الفقهي

من عصر المماليك الجراكسة
مدير التحرير

٤

(الدر الثمين المنظوم البن الصيرفي -سيرة المؤيد
البن ناهض)

المقـاالت

د .محمد جمال حامد الشوربجي

113

إس��هام العلماء المجاورين في الحرمين الش��ريفين
(صال��ح ب��ن مه��دي المقبل��ي  -المتوف��ى س��نة

تحقيق المخطوطات
ُ
ات َسيِّ ِد المُرسلين]
[األحاديث األربَعون من د َ
َع َو ِ

أنموذجا)
1108هـ1696/م -
ً

للحافظ عثمان ِّ
الد َي ِمي(ت908هـ)

في نشر العلم على نطاق واسع

أ .عبد الله يحيى السريحي

6

المونتاج الشعري في رائية ُعبيد بن أيوب العنبري
أ .د .سمر الديوب

تحقيق :د .طارق زوكاغ
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بديع المق��ال في ذكر تقلّبات األحوال وامتداح َمن
َنبَع ِمن َبيْن أنا ِملِه ّ
الزالل لإلمام الشران
تحقيق :د .عبد القادر باجي

157
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الملخصات

لغة العلم ولغة الشعر  -دراسة مقارنة
أ .نعيمة بن الشريف
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عبادة بن ماء السماء القرطبي (ت422هـ)
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د .آزاد محمد كريم الباجالني
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التراث المعماري والعمراني األندلسي
أنموذجا
حدائق المساجد
ً
د .محمد هشام النعسان

97

196

اإلمام مالك
وتأسيس المصطلح الفقهي

افتتاحية العـدد

مما تميّز به دور التأصيل في المذهب المالكي -والذي أشرف عليه مالك بنفسه  -تأسيس مالك
– رضي اهلل عنه – للمصطلح الفقهي الخاص بالمذهب ،وقد سلك فيه طريقتين:
الطريقة األولى :وهي الطريقة العامة التي اشترك فيها مع إخوانه من أئمة المذاهب األخرى،
وترجع إلى جملة المعاني التي وضعت بلسان القرآن الكريم ،أو بلسان السنة الشريفة ،فهذه ليس
ألي كان تغييرها وتبديل داللتها على غيرما أطلقت فيه ،أو جملة األلفاظ والمسميات المبنية على
األوضاع التي صارت من الحقائق العرفية؛ حيث يستوي الناس في استعمالها والفهوم في إدراك
مدلوالتها.
أما الطريقة الثانية :وهي الخاصة ،والتي اعتمد فيها على عبقريته اللغوية وأساليب التعبير
الجارية عند أهل الحجاز ،وتتجلى لنا مظاهر هذا العمل اللغوي في بناء المصطلح الفقهي الخاص
بالمذهب في كتاب الموطأ من خالل سبعة أنحاء؛ هي:
 - 1القصد إلى الحقائق الشرعية وتنزيلها على محالها بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده في ضبط
المعنى المقصود من ذلك اللفظ الشرعي ،وذلك مثل لفظ "العرية" ،فقد فسرها مالك ،وبين
ً
ً
وموافقا للبعض اآلخر ،وقد
مخالفا لبعض المذاهب
وجه الرخصة فيها في الموطأ بما جاء
بسط هذا األمر ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد ،ومن هذا الباب ً
أيضا :النهي عن
"المالمسة" "والمنابذة" ،وما فسر به مالك – رضي اهلل عنه – ماهيتها وتحقق معنى الضرر
فيها والفرق بين معناها ،ومعنى بيع األعدال على "البرنامج" ،ويدخل في هذا الباب ً
أيضا
ً
خالفا لمن يفسره بالمعادن ،ومنه تفسير "النجش" الذي
تفسيره "للركاز"؛ بأنه دفن الجاهلية
ورد في الحديث أنه – صلى اهلل عليه وسلم – نهى عنه ،قال مالك – :رضي اهلل عنه – النجش
أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها ،وليس في نفسك اشتراؤها ،فيقتدي بك غيرك ،ومثل هذا
النحومن تقرير الحقائق الشرعية كثير في الموطأ.
 - 2التعبير عن صورة من األحكام أو باب منها بعبارة لم ترد لذلك الباب بخصوصه في لسان
الشرع ،ولكنها استمدت من تعبير شرعي فيما ال يختلف عن المعنى المقصود ،فانتزعت
المعنى المقصود ،وخصصت به ،وأصبحت حقيقة عرفية فيه؛ مثل تعبير اإلمام في الموطأ
عن ميراث األوالد من والدهم أو والدتهم باسم ميراث الصلب ،وهو التعبير الذي شاع بعد ذلك
بين الفرضيين؛ قال القاضي أبوبكر بن العربي إن ً
مالكا – رضي اهلل عنه – هـو أول مـن عير
بهـذه العبارة ً
آخذاإياها من قوله تعالى :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ الطارق.٧ :
4
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 - 3تعبير تقرر عند فقهاء المدينة من قبل ،فاعتمده مالك وعير به وطبقه على محله ،وفصل
صوره كما في لفظ العهدة ،وتقسيمها إلى عهدة الثالث وعهدة السنة وتخصيصها بالرقيق.
 - 4التصرف باالختيار بين لفظين وردا مترادفين في استعمال الحقائق الشرعية واالقتصارعلى
مصطلحا عرفيًا ،وذلك مثل اختيار لفظ "القراض" على
أحدهما حتى أصبح تخصصه بذلك
ً
لفظ "المضاربة"،قال ابن رشد الجد( :القراض :هذا اسمه عند أهل الحجاز ،وأما أهل العراق
فال يقولون قراض البتة ،وال عندهم كتاب القراض ،وإنما يقولون مضاربة وعندهم كتاب
المضاربة) ،ومن هذا القبيل "الحبس" في مقابلة "الوقف" ،وقد قال ابن رشد في هذا( :الحبس
والوقف معناها واحد ال يختلفان في وجه من الوجوه) ،ومن ذلك اختيار "الصداق" على
"المهر" ،وهما مترادفان ،وقد استعمل الفقهاء من المالكية وغيرهم اللفظين معًا بمعنى واحد
إال أن اإلمام ً
مالكا في الموطأ أكثر ما استعمل لفظ الصداق ،وإن عبر بالمهرأحيا ًنا.
 - 5أسماء راجت على ألسنة الناس تبعًا لرواج مسمياتها فعبر بها في مقام تقرير الحكم الشرعي
المنطبق عليها ،ومثال ذلك بيع "العينة" ،وهو البيع بثمن إلى أجل ثم اشتراء نفس المبيع بأقل
من ذلك الثمن كما فسرها في القاموس ،وقد عنون بها مالك– رضي اهلل عنه  -تصور بيع
الطعام قبل قبضه ،ومن مثل هذا ً
أيضا "الرقبى" ،وهي تحبيس رجلين دار بينهما على أن من
مات منهما فحظه حبس على اآلخر ،وقد قال ابن القاسم لم يعرف مالك الرقبى ،ففسرت له فلم
يجيزها ،ومن مثله ً
أيضا استعمال الطعام بمعنى البر كما هو الجاري في تعبير أهل الحجاز
كما صرح به الشيخ أبو الحسن في شرح الرسالة.
 - 6معاني فقهية قال بها اإلمام مالك – رضي اهلل عنه – وارتجل التعبير عنها بألفاظ تصلح للوفاء
بمعناها ولكنها لم تستعمل عند غيره في خصوص ذلك المعنى؛ مثل "االعتصار" للرجوع في
العطية ،وهو أصل اللغة مطلق الطلب واألخذ ،ومثل البيع على البرنامج الذي جعله عنوا ًنا
للبيع على الصفة والمقادير الضابطة ،وهذا راجع ال محالة إلى ماعرف به مالك– رضي اهلل
عنه  -من متانة السليقة وقوة االرتجال في اللغة بتعبير فصيح.
 - 7ما يرجع إلى مجرد الذوق في اختيار التعبير أو اختيار المناسبة والترتيب مما يخترع له
اإلمام مالك – رضي اهلل عنه – ما انفرد به ،ولم يسبق إليه مثل اختراع كتاب الجامع في ختام
ً
أشتاتا في كتاب الجامع،
الموطأ للمعاني المفردة التي لم يتأت له جمعها في كتاب فجمعها
وهو اختراع نبه إليه أبو بكر بن العربي .ويدخل في هذا المعنى الجوامع التي ختم بها كتبًا
من الموطأ يجمع فيها المسائل المفردة التي لم تفصل على تراجم مثل :جامع الصيام وجامع
الحج وجامع الطالق وجامع بيع الثمار وجامع الطعام وجامع البيوع وجامع القضاء وغيرها.

مدير التحرير
د .عز الدين بن زغيبة
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الإمام مالك
وت�أ�سي�س
الم�صطلح
الفقهي

إسهام العلماء المجاورين في
الحرمين الشريفين في نشر العلم
على نطاق واسع
(صالح بن مهدي المقبلي  -المتوفى سنة
أنموذجا)
1108هـ1696/م-
ً

أ .عبد الله يحيى السريحي

مقـــاالت

دار الكتب الوطنية  -أبو ظبي
كانت مكة والمدينة مهوى أفئدة المسلمين ،وستظالن كذلك إلى قيام الساعة لوجود الحرمين
الشريفين فيهما ،ولفضلهما وفضل العبادة فيهما على غيرهما من األماكن ،والرتباط الحرم المكي
بالركن الخامس من أركان اإلسالم (الحج) ،واقترنت رحلة الحج لدى كثير من العلماء بالمجاورة
في مكة أو المدينة بقصد التفرغ للعلم والعبادة ،واألخذ عن علمائهما أو القادمين إليهما من
سائر أقطار العالم اإلسالمي ،ونشر ما عندهم من علم بين الراغبين في األخذ عنهم ،وارتبط
علم الحديث ،وهو من أوائل العلوم اإلسالمية نشأة وإتقا ًنا ،بالرحلة في طلبه وتحصيله منذ عهد
الصحابة والتابعين ،فرحل((( علماء السلف وأئمة الحديث في أقطار العالم اإلسالمي ً
بحثا عن
حفظته ورواته الثقات ،وتجشموا في سبيل ذلك األهوال واألخطار ،وكانت هذه الرحلة تتوج عادة
بالحج والمجاورة في مكة والمدينة ،بعد أداء مناسك الحج أو قبلها.
وك��ان للعلماء المجاورين بالحرمين أثر

أثناء مجاورتهم ،فكان الواحد منهم إذا رجع إلى

كبير في ازدهار الحركة العلمية ليس في مكة

قادرا على إفادة الناس ونشر العلم في
بلده رجع ً

والمدينة فحسب ،بل تجاوز ذل��ك إل��ى سائر

مدينته أو منطقته بكاملها ،وقد يتجاوز نفعه إلى

البالد اإلسالمية ،فعودة بعض طلبة العلم الذين

ما جاورها من البلدان ،فازدهرت الحركة العلمية

جاوروا بالحرمين إلى بلدانهم وقد غدوا علماء

والثقافية في البلدان التي عادوا إليها ،ولست أبالغ

حصلوها
أسهم في نشر علومهم ومعارفهم التي ّ

إذا قلت :إن جهود هؤالء العلماء كانت أكثر بركة
6
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أثرا من عشرات البعثات والجامعات
وأعظم ً

في مطالعته من له فهم فيبقى على التقليد بعد
ذلك ،وإذا رأى متهاف ًتا زيفه ومزقه بعبارة حلوة،

هدف المجاورين آنذاك (علماء ومتعلمين) كان

وقد أكثر الحط على المعتزلة في بعض المسائل

خالصا لوجه اهلل ،وليس الحصول على
في غالبه
ً

الكالمية ،وعلى األشعرية في بعض آخر ،وعلى

الشهادات والدرجات العلمية.

الصوفية في غالب مسائلهم ،وعلى الفقهاء في

المنتشرة اليوم في رحاب العالم اإلسالمي؛ ألن

وكان من بين هؤالء العلماء المبرزين الذين
تيسرت لهم المجاورة بمكة المكرمة العالمة
صالح بن مهدي بن علي بن عبداهلل بن سليمان

كثير من تفريعاتهم ،وعلى المحدثين في بعض
غلوهم ،وال يبالي إذا تمسك بالدليل بمن يخالفه
كائ ًنا من كان".

المقبلي(((( ،المتوفى سنة 1108هـ) وهو عالم،

ووصفه العالمة محمد بن إسماعيل األمير

ومفكر ،ومجتهد ،ومجدد ،وأديب ،وشاعر ،من

(المتوفى سنة 1182هـ) بأنه(((" :الشيخ اإلمام

أب��رز علماء اليمن في القرن الحادي عشر

العالمة المجتهد المطلق ال��ذي فاق األق��ران،

الهجري (السابع عشر الميالدي) الذين بلغوا

بل زاحم األوائ��ل من العلماء واألعيان ،برع

رتبة االجتهاد المطلق ،ودعوا إلى تجديد الفكر

مشارا
في الفنون جمي ًعا ،وما زال في اليمن
ً

اإلسالمي من خالل االجتهاد ونبذ التقليد لتجاوز

إليه بالبنان...ومؤلفاته كلها مقبولة ،وأبحاثه كلها

مرحلة الجمود والتعصب الفكري والمذهبي،
مولده بقرية ال َم ْق َبل من مخالف بني َح ِبش وأعمال

باألدلة مربوطة .وبالجملة فلم يأت له مناظر في

كوكبان سنة 1038هـ على األرجح((( ،ثم انتقل

أنظاره ،وما هو إال تنوير إلهي وعناية ربانية.
وكان ً
حقيقا بأن يكتب في شأنه جزء ،فإنه من

إلى مدن ِثال ،وشبام ،وكوكبان لطلب العلم ،ثم

حجج اهلل ،لكنها خفيت أخباره عنا."...

ارتحل إلى صنعاء سنة 1077هـ ،للسبب نفسه،

ً
ورعا ً
متقشفا مع شجاعة
عفيفا
وكان زاه ًدا ً

وأخذ عن العلماء المبرزين في هذه المدن حتى

وقوة نفس في المجاهرة بالحق ،وعدم المباالة

فاق أقرانه ومشايخه ،وصفه شيخ اإلسالم محمد

آمرا بالمعروف ،ناهيًا عن المنكر،
بأذية الناسً ،

ابن علي الشوكاني في كتابه "البدر الطالع"(((:

ال يخاف في اهلل لومة الئم ،وله رسالة شديدة

بأنه "ممن برع في جميع علوم الكتاب والسنة،

اللهجة وجهها إلى اإلم��ام محمد بن أحمد بن

وحقق األصولين والعربية والمعاني والبيان

الحسن بن القاسم ،المعروف باإلمام المهدي

والحديث والتفسير ،وله مؤلفات مقبولة كلها عند

(صاحب المواهب) ،المتوفى نحو سنة 1130هـ،

العلماء ،محبوبة إليهم يتنافسون فيها ويحتجون

تولى حكم اليمن خالل الفترة من (-1097

بترجيحاته ،وهو حقيق بذلك ،وفي عبارته قوة

1129ه��ـ)((( ،وكان من الحكام الطغاة القساة،

وفصاحة وسالمة تعشقها األسماع وتلتذ بها
القلوب ،ولكالمه وقع في األذهان ّ
قل أن يمعن

ينتقد فيها سياسته وجوره في الرعية ،تدل على

آفاق الثقافة والتراث
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إسهام
العلماء
المجاورين
في الحرمين
الشريفين
في نشر
العلم على
نطاق واسع

بالمعروف والنهي عن المنكر غير عابئ بالنتائج،

الكبير بصنعاء (الغربية) ،أربع نسخ :األولى

وذكر مترجموه من وجوه شجاعته وجرأته أنه

رقم ( 1تفسير) تاريخ نسخها 1173هـ ،والثانية

كان يراجع ويناقش شيوخه ويعترض عليهم فيما

رقمها ( 2تفسير) ،تاريخ نسخها1362هـ،

يراه خطأ حتى لم يسلم من اعتراضه شيخه اإلمام
ال ُم َت َو ِّكل على اهلل إسماعيل بن (اإلمام) القاسم بن

والثالثة رقمها ( 3تفسير) تاريخ نسخها 1374هـ،
والرابعة رقمها ( 4تفسير) ،غير مؤرخة ،وفي

محمد( ،المتوفى سنة 1087هـ) ،وهو من هو

المكتبة المركزية بجامع الملك سعود نسخة

في علو منصبه وشدة شكيمته في نصرة الزيدية

أخرى ،برقم  ،1379حقق النصف األول منه

والذب عنهم والرد على مخالفيهم(((.

الدكتور سعيد محمد عبد السالم ناجي الشرعبي،

مؤلفات المقبلي:

رسالة دكتوراه ،جامعة أسيوط ،سنة 1424هـ/
2003م ،وحقق الدكتور محمد حسن السودي

للمقبلي ع��دد من المؤلفات في األص��ول

قطعة منه ،من بداية سورة األعراف إلى نهاية

والتفسير والفقه واللغة تدل على موسوعيته

سورة اإلس��راء ،رسالة دكتوراه من جامعة أم

ورسوخ قدمه في العلم ومكانته العلمية ،منها:

درمان بالسودان2009 ،م ،وحقق الدكتور عبد

 -1األبحاث المسددة في فنون متعددة .منه

الحق غانم سيف سالم ،قطعة منه ،من أول سورة

مقـــاالت

مخطوطة بخط العالمة المجتهد (محمد بن

الصافات إلى آخر سورة الناس ،رسالة دكتوراه

إسماعيل األمير) ،في مكتبة األوقاف بالجامع

من جامعة أم درمان بالسودان2008 ،م .

الكبير بصنعاء ،برقم ( )199مؤرخة سنة
1130هـ ،وأخرى بالمكتبة نفسها ،رقم (،)716

 -3العلم الشامخ في تفضيل الحق على اآلباء

تاريخ نسخها سنة 1135هـ ،وفي مكتبة الجامع

والمشايخ ،نسخه كثيرة ج ًدا ،ومنه نسخة بمكتبة

الكبير بصنعاء (الغربية) ،أربع نسخ ،تحمل

الجامع الكبير بصنعاء (األوقاف) ،يعود تاريخ

األرقام 2( :معارف عامة) 3( ،معارف عامة)،

نسخها الى القرن الثاني عشر ،رقمها ،717

( 8معارف عامة) 53( ،مجاميع) ،ونسخة

وفي مكتبة الجامع الكبير بصنعاء (الغربية)،

بمكتبة محمد بن يحيى ال��ذاري الخاصة .طبع

ثالت نسخ ،تحمل األرق��ام 6( :علم الكالم)،

بتحقيق الوليد بن عبد الرحمن الربيعي1428 ،هـ/

و( 69علم الكالم) ،و( 128علم الكالم) ،ونسخة

2007م.

في المكتبة السليمانية بتركيا ،رقمها (144

 -2اإلت��ح��اف لطلبة الكشاف .منه نسخة

مجاميع) ،تاريخ نسخها 1153هـ ،وأخرى في

خزائنية جميلة بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء

مكتبة األوقاف العامة بتركيا ( )2984/3تاريخ

(األوق���اف) ،تاريخ نسخها 1188ه��ـ ،رقمها

نسخها 1152هـ ،وأخرى في الخزانة التيمورية

 ،130وأخرى بالمكتبة نفسها ،تاريخ نسخها

في القاهرة ،)185( ،تاريخ نسخها 1326هـ،

1320ه��ـ ،رقمها  ،132وفي مكتبة الجامع

ونسخة بدار الكتب الوطنية في أبو ظبي ،رقمها
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( ،)912تاريخ نسخها 1253هـ ،ونسخة بمركز

 -6نجاح الطالب حاشية على مختصر ابن

الملك فيصل للبحوث وال��دراس��ات اإلسالمية

الحاجب .منه نسختان بمكتبة األوقاف بالجامع

بالرياض ،رقمها (ج  ،)4/451طبع هذا الكتاب

الكبير بصنعاء ،رقمهما،1520 ،1447 :

بمصر سنة 1328هـ1908 /م ،بإشراف محمد

ونسخة بمكتبة محمد بن يحيى الذاري الخاصة

رشيد رضا ،وطبع ثانية بصنعاء سنة 1985م.

بصنعاء ،ونسخة بمركز الملك فيصل للبحوث

 -4األرواح النوافخ آلثار إيثار الحق على
اآلباء والمشايخ (ذيل الكتاب السابق) .ومنه في
مكتبة الجامع الكبير بصنعاء (الغربية) ،ثالث
نسخ تحمل األرقام 5( :علم الكالم) ،و( 6علم
الكالم) ،و( 128علم الكالم) .طبع ً
ملحقا بطبعة
ً
ومنفصال مع طبعة
الشيخ محمد رشيد رضا،
صنعاء.
 -5المنار في المختار من جواهر البحر
الزخار .وفي مكتبة الجامع الكبير بصنعاء
(الغربية) ،أربع نسخ منه ،تحمل األرقام226( :
 229فقه) ،ومنه نسخة في مكتبة األوق��افبالجامع الكبير بصنعاء ،رقمها  ،1096ونسخة
بخط اإلم��ام (الشوكاني) ،في مكتبة القاضي
(حسين بن أحمد السياغي) ،ومنه نسخة مصورة
في القاهرة برقم ( ،)402ونسخة في المكتبة
البريطانية ،برقم ،) OR 3806( :حققه الدكتور
خالد حسن محمد البعداني ،رسالة دكتوره بجامعة
ماليا ،ماليزيا2011 ،م ،وحقق قسم منه محمد
عبداهلل حمود المقشي ،رسالة دكتوراه بجامعة
أم درمان2010 ،م ،وقسم آخر حققه عادل عبد
اهلل عبد اهلل جمعان ،رسالة دكتوراه بجامعة أم
درمان2010 ،م .ونشرته مؤسسة الرسالة في
بيروت1408 ،هـ1988 /م ،في مجلدين ،بغير
تحقيق.

والدراسات اإلسالمية بالرياض ،رقمها (-3235
ف) ،ونسخة بالمكتبة األزهرية بالقاهرة ،رقمها:
[ - 1814امبابي  ،]48273ونسخة بالمكتبة
البريطانية ،برقم  ،3833حققه محمد عبد الرب
النظاري ،رسالة دكتوراه ،بجامعة أم درمان في
السودان سنة 1995م.
 -7بحث في حديث افتراق األمة ،منه نسخة
في المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء ،رقم
يسر اهلل لي تحقيقه ونشره
( 4مجاميع) ،وقد ّ
بمجلة "عالم المخطوطات والنوادر" ،الرياض:
المجلد الخامس عشر ،العدد األول( ،المحرم-
جمادى اآلخرة 1431هـ/يناير-يوليو 2010م)،
ص .148-127ونشرته ً
أيضا ضمن كتاب:
"رسائل وأبحاث في حديث افتراق األم��ة"،
لمجموعة من علماء اليمن ،طبعة بيروت( ،ص
.((()82-55
 -8بحث في التعبد بشرع من قبلنا ،منه نسخة
بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء (الغربية) ،رقم 7
مجاميع.
 -9المصابيح السافرة في األحاديث المتواترة.
نشره الوليد بن عبد الرحمن الربيعي مع كتاب
األبحاث المسددة في فنون متعددة.
 -10رس��الة إلى المه��دي صاحب المواهب،
منه��ا نس��خة بمكتب��ة الجام��ع الكبي��ر بصنع��اء
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(الغربي��ة) رق��م  96مجامي��ع ،نش��رها القاضي

أط���������رق ك���������راً َي�������ا م��ق��ب��ل��ي

إس��ماعيل األكوع في كتابه "هجر العلم ومعاقله

ف�ل�أن���ت أَحْ � َ
����ق�����ر م����ن ُذبَ����ابَ����ه

في اليمن"  .1574-1577/4في ترجمة المهدي
صاحب المواهب.
صب الغمام على بلوغ المرام .ويكتب
ّ -11
ً
أيضا (حب الغمام) ،واألول أنسب ،مفقود،

وبالغ الشاعر الحسن بن علي بن جابر الهبل
(المتوفى سنة  1079هـ) في هجائه فقال(:((1
ال���م���ق���ب���ل���ـ���ـ���ـ���ي ن���اص���ب���ي
أع�����م�����ى ال�����ش�����ق�����اء ب���ص���ره

ذكره نذير بن محمد الداغستاني في كتابه :نزهة
األذهان في تراجم علماء داغستان( ،ق ،)9في

ف��������� َّرق م�����ا ب����ي����ن ال���ن���ب���ـ��� ْي���ـ

ترجمة محمد بن موسى القدوقي ،تلميذ المقبلي،
في ع��داد مؤلفات شيخه المقبلي التي حملها
القدوقي معه إلى داغستان ،وذكره ً
أيضا زبارة

ـ��������ي وأخ��������ي��������ه ح������ي������دره
ال ت����ع����ج����ب����وا م������ن ب��غ��ض��ه
ل���ل���ع���ت���ـ���ـ���ـ���رة ال���م���ط���ه���ره

في نشر العرف  ،728/1والقاضي إسماعيل
األكوع في هجر العلم ومعاقله في اليمن ،277/1

ف�������أم�������ه م����ع����روف����ـ����ـ����ـ����ـ����ة

وعبد السالم الوجيه في أعالم المؤلفين الزيدية،

مقـــاالت

ل����ك����ن أب���������وه ن����ك����ـ����ـ����ره

(((1

ص 493
كرس المقبلي جهده ووقته لمحاربة الجمود
والتعصب الفكري والمذهبي ،فلقي من مقلدي
ومتعصبي عصره في اليمن أذى شدي ًدا وناصبوه
العداء ،واتهموه بأنه ناصبي((( ،ومعاد لمذهب
أهل البيت (المذهب الزيدي) ،وشنوا عليه حمالت
شعواء ،وهجاه الغالة من المتعصبين أقذع هجاء،
وكان سبب حملتهم عليه قصيدة قالها في الدفاع
عن الصحابة ،ومطلعها:
ق����ب����ـ����ـ����ح اإلل�����������ه م����ف���� ّرق����ا

وتمكن هؤالء من التشهير به وتأليب الرأي
العام ضده ،وأوغروا عليه صدر اإلمام المتوكل،
وكان المقبلي يأمل أن يحميه اإلمام وينتصر له
ولكنه سكت ولم يحرك ساك ًنا( ،((1مما اضطره
إلى بيع ممتلكاته والرحيل بأهله إلى مكة سنة
ومجاورا بها ،وظل بها
1080هـ ،ملتج ًئا إليها،
ً
حتى وفاته سنة 1108ه��ـ .فكان منقط ًعا فيها
للعلم والتأليف والدعوة إلى التجديد وإشاعة روح
التسامح ونبذ الفرقة والتقليد والتعصب ،وفيها
ألَّف كل مؤلفاته.

َب���ي���ن ال� َ
��ص���حَ ���ا َب���ه
���ق���� َرا َب����ة وَ ال� َّ

وعندما كان في مكة لم يمنعه تبحره في العلم

فهجاه الشاعر أحمد بن محمد القهدة اآلنسي،

وبلوغه مرتبة االجتهاد المطلق من أن يتتلمذ

المعروف بالزنمة (المتوفى سنة  1079هـ)

ويأخذ عن أشهر العلماء المجاورين بها ،ومنهم

بقصيدة مطلعها:

اهيم بن حسن بن ش َهاب َّ
الدين
بر ِ
العالمة المجتهد إِ َ

الكر ِدي (المتوفى سنة
الكوراني الشهرزوري ْ
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إن لم تقلد أحد المذاهب األربعة أن تقتل وتحرق

1101هـ)(.((1
ً
ح��اال في
ولكنه ف��ي مكة ل��م يكن أسعد
مقامه بها مما كان عليه في صنعاء ،فقد كان

شرعا" ،ولذلك قال المقبلي مقولته المشهورة(:((1
ً
"ناصبي في صنعاء وال زنديق في مكة".

التقليد والتمسك بالمذاهب األربعة شائ ًعا في

ولم يتوقف أذى المتعصبين من علماء مكة له

مكة في تلك الحقبة وقائ ًما على أش�� ّده (إلى

عند هذا الحد ،بل سعوا إلى تأليب السلطة ضده،

درجة التعصب) ،فقد كانت صالة الجماعة في

فرفعوا أمره إلى السلطان العثماني اسطنبول،

الفريضة الواحدة تقام في ساحة الحرم المكي

فأرسل مجموعة من العلماء من المذاهب األربعة

أربع جماعات في وقت واحد ،حسب المذاهب

للنظر في شكواهم منه ،فلم يروا منه إال الجميل،
فأقروا
ولم يروا في مسلكه شي ًئا يؤخذ عليه(ّ ،((1

جماعات( ،((1باعتبار المذهب الزيدي خامس

منهجه واجتهاده ،ذكر العالمة الداغستاني حسن

المذاهب اإلسالمية ،فكانت محنته مع المقلدين

األلقداري(( ((1المتوفى سنة 1328هـ1910 /م)،

والمتعصبين في مكة أشد مما حصل له بصنعاء،

مما تواتر من أخبار صالح المقبلي (صالح اليمني)

وكان مخالفة أي جزئية من اجتهادات ورؤى تلك

في داغستان برواية شيخ مشائخه العالمة الحاج

المذاهب والخروج باجتهاد جديد في تلك الحقبة

محمد بن موسي القدقي (القدوقي) وأقرانه من

يعد ضربًا من الزندقة(.((1

تالميذ الشيخ المقبلي الذين أخذوا عنه بمكة" :أن

األربعة ،وفي بعض األحيان كانت تقام خمس

وكما رفض المتعصبون طروحاته واجتهاداته

السلطان أرسل إلى مكة من يجرب أحوال الشيخ

في اليمن ،فقد رفض أمثالهم من المتعصبين بمكة

صالح من العلماء من كل مذهب من المذاهب

ما جاء به المقبلي وث��اروا عليه ونسبوه إلى

بحرا ال ساحل
األربعة ويعارضه ،فوجدوه
ً

الزندقة؛ لتمرده على التقليد ،وعدم تمسكه بمذهب

له ،ووج��دوا أقواله غير خارجة عن المذاهب

معين ،واعتماده على كتاب اهلل وسنة رسوله

األربعة حتى اتفقوا على تلقيب مذهبه (حشمل)،

صلى اهلل عليه وآله وسلم ،وبخاصة بعد انتشار

إشارة إلى أنه ملفق من مذاهب الشافعي والحنفي
والمالكي والحنبلي"ّ ...
وأكد في ختام الجواب

والمشايخ" وذيله "األرواح النوافخ" لما فيهما

على أنه مجتهد مطلق ،وله اجتهادات قد ال

من النقد للمتعصبين لألسالف والحط من شأن

تتوافق مع المذاهب األربعة ،ومن ثم فليست كل

التقليد والمقلدين ،قال المقبلي في كتابه األبحاث

اجتهاداته ملفقة عنها...إلخ .أما العالمة أحمد بن

المسددة(" :((1قال لي مفتي مكة وقد عرف خلعي

محمد قاطن (المتوفي سنة 1199هـ) فقد ذكر

التمذهب إذ أكرمني اهلل بإظهاره في خواص،

أن العالم الذي أرسله السطان العثماني الختبار

حتى شاع فيهم ،ولم يواجهني أحد بتقبيح فعلي إال

المقبلي لم يكتف بإقرار منهجه فحسب ،بل تابعه

هذا المفتي في غضبة غضبها ،فقال :الفتوى فيك

وسلك طريقته ،قال(" :((2وكان الخارج [من بالد

كتابه "العلم الشامخ في إيثار الحق على اآلباء

آفاق الثقافة والتراث
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إسهام
العلماء
المجاورين
في الحرمين
الشريفين
في نشر
العلم على
نطاق واسع

صالحا ،فلم ير منه ّ
إال الحال
الروم] الختباره
ً

العالمة الحاج محمد بن موسى القدوقي األواري،

الجميل ،وبهذا السبب سلك طريقته".

نسبة إلى قرية (قدوق) من قرى داغستان ،من

فسكت الثائرون عليه حين لم يجدوا معي ًنا
من السلطان؛ ألن هذا هو غاية أمرهم ،وهو
ديدنهم في الثورة على كل مصلح ،فهم ضعاف

والي��ة (أوار) في شمالي داغستان ،المتوفى
بحلب سنة 1120ه��ـ ،ويعرف في المصادر
الداغستانية باسم :حاجي محمد أفندي بن موسى

جامدون ال يقوون على المناظرة العلمية فال

قودوتليسنكي( ،((2شيخ علماء داغستان ،تصفه
ً
جبال من العلم،
المصادر الداغستانية بأنه كان

بمن في يدهم القوة ،فإذا لم يجدوا منهم مساعدة

وبحرا من الفهم ،رحل في طلب العلم إلى مصر
ً

ظهر عليهم العجز ،ولكنهم ال يؤمنون برسالة

والحجاز واليمن ،وأخذ عن علمائها ،وله مؤلفات

اإلصالح ،وإنما يأخذونها بالمداراة إلى أن يجدوا

مرغوبة وتعليقات كثيرة وح��واش عديدة فى

فرصة للثورة عليها ،ويظفروا بصاحب سلطان

الفقه واألصول والعقائد والنحو والصرف والفلك

يساعدهم بقوته على من يثورون عليه(.((2

وغيرها ،ما تزال تزخر بها مكتبات داغستان،

يجدون إال أن يستعينوا على دع��اة اإلصالح

وبعدما هدأت الثورة ضده عال ذكره وعظم

مقـــاالت

صيته بين علماء مكة والعلماء القادمين إليها من
مختلف بلدان العالم اإلسالمي ،وصارت له بمكة
منزلة علية عند أشراف مكة الحسنيين ،حتى
إن شريف مكة أحمد بن غالب...بن أبي نمي
(المتوفى سنة 1113هـ) "استوزره أياما وزارة
مشاورة ومناصحة"(.((2
حذرا من الجهر بدعوته
ولكنه مع ذلك ظل ً
أمام العامة ،إال فيمن يثق بهم ويطمئن إليهم من
العلماء وطلبة العلم من المنفتحين والمنصفين
الذين تقبلوا آراءه ووجهات نظره ،وأقبلوا على
مؤلفاته وعلى األخذ عنه ،وكان من بين هؤالء
الطالب جماعة من المجاورين بمكة من علماء
داغستان ،فأقبلوا عليه وتتابعت وفودهم إليه
بعد انتشار صيته في بالدهم( ،((2ونقلوا معهم
عند عودتهم إلى بالدهم مجموع مؤلفاته(،((2

وكان له قصب السبق في نشر مؤلفات المقبلي
هناك ،وعمل كذلك على تدريس اللغة العربية في
مدارسها ،فانتشرت مؤلفات المقبلي في منطقة
انتشارا واس ًعا ،ويُعرف في داغستان
داغستان
ً
باسم (صالح اليمني) ،وأقبل علماؤها هناك على
اقتفاء أثره في اجتهاده واطراح التقليد جانبًا،
واعتمادهم على منهجه وأسلوب بحثه واجتهاده،
كما نقل هؤالء العلماء معهم ً
أيضا اللغة العربية،
فدرسوها في مدارس ومراكز العلم في داغستان،
ّ
بحيث غدت اللغة العربية مع م��رور الزمن
هي اللغة الرئيسية هناك؛ أي أنها أصبحت
لغة العلم والشعر واألدب ،ولغة الدواوين في
أجهزة الدولة

(((2

 ،وامتد تأثير هذه الحركة العلمية

لتشمل المناطق اإلسالمية المجاورة لداغستان
في شمال القوقاز( :أديغيا ،وأنغوشيا ،والشيشان،
والشركس "قراشاي  -شيركيسيا" ،وبلقاريا).

وك��ان من أب��رز تالميذ المقبلي من داغستان

ومع أن ذلك العصر كان عصر انحسار
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وتراجع النفوذ السياسي العربي ،فإن اللغة

ومن الكتب القديمة التي نصادفها في المدارس

العربية في منطقة شمال القوقاز شهدت منذ

والمساجد المحلية يتضح أمر واحد فحسب ،يفيد
أن معظمها قد أُع ّد وصنِّف في اآلونة األخيرة،

وانتشارا لم تعرف مثله حتى
ازدهارا
الميالدي
ً
ً

وعلى نحو أساسي في بداية القرن الثاني عشر

في أزهى مراحل القوة والنفوذ السياسي العربي

الهجري (الثامن عشر الميالدي) ،في عصر قائد

أيام الدولة العباسية ،وما كان ذلك ليتم لوال جهود

العلماء حاجي محمد أفندي قودوتلنسكي".

مطلع القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر

من تتلمذ من علماء داغستان على (المقبلي) بعد
عودتهم إلى بالدهم ،فقد كان مستوى انتشار
اللغة العربية في داغستان خالل األل��ف عام
الماضية؛ أي منذ دخول اإلسالم داغستان حتى
ً
بسيطا ومحدو ًدا ،وربما كان إجادة
هذه الفترة
مقتصرا على العلماء الذين رحلوا
اللغة العربية
ً
في طلب العلم إلى البلدان العربية ،وكانت
مؤلفاتهم باللغة العربية قليلة ،ويؤكد المستشرق
الروسي إغناطيوس كراتشكوفسكي( ((2أن أكثرية
المخطوطات المحفوظة في داغستان وما جاورها
تعود إلى نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن
الثامن عشر (القرن الثاني عشر الهجري) .ونقل
كراتشكوفسكي عن عالم داغستان البارز في
القرن التاسع عشر (القرن الثالث عشر الهجري،
(((2
وأوائل القرن الرابع عشر) حسن ْ
األل َقداري
في كتابه الشهير "آثار داغستان" قوله(" :((2ثمة

وقد تغلب تأثير اللغة العربية في شمال القوقاز
خالل هذه المرحلة على نفوذ اللغتين (الفارسية)
و(التركية) وهما األقرب جغرافيا ،ودولهما أكثر
ً
ونفوذا ،وتغلبت ً
أيضا حتى على اللغات
تأثيرا
ً
المحلية المكتوبة بالحرف العربي(.((3
وانعكس هذا الشغف باللغة العربية في وجدان
أهل داغستان على كافة مناحي الحياة ،ذكر
كراتشكوفسكي( ((3أن عال ًما (آفارياً)( ((3يتقن
العربية أثناء رحالت علمية له في (عشرينات
ً
عرضا وبشكل
وثالثينات القرن العشرين) قام
عابر برصد النقوش والكتابات العربية المتبقية
على المباني واألسلحة (السيوف) والتحف،
نصا
وتمكن من تسجيل ما يقارب من ستين ً
باللغة العربية تتراوح ما بين بيت من الشعر،
وقول مأثور ،وحكمة...إلخ.

كثير من االعتبارات لالفتراض أنه لم تكن عناية

وظهر خالل هذه الحقبة عدد من العلماء

خاصة من جانب الحكام هنا بالعلم والمدارس؛

والشعراء الداغستانيين الذين لهم مؤلفات

ذلك ألنه ليس ثمة في أي قرية أو مدينة بقايا

ودوواي��ن شعر باللغة العربية( ،((3وازده��رت

ملحوظة من الكتب القديمة الكثيرة ،وخالل ألف

كذلك المكتبات بالكتب العربية المؤلفة في العالم

عام بعد الهجرة لم تكن قد أعدت أيما مكتبة في

العربي في مختلف العصور وفي كل فنون

أي مكان هنا ،بل إن تحديد ما هية العلماء الذين

العلم والمعرفة ،وأقبلوا على اقتنائها واستنساخها

كانوا هنا آنذاك ،والحصول على وثيقة مكتوبة،

ودراستها بهمة عالية ،وذكر الشيخ نذير بن

موضوعا للبحث والدراسة،
أو حكاية ممتدة بات
ً

محمد بن قربان الداغستاني الدركيلي

آفاق الثقافة والتراث
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أن

إسهام
العلماء
المجاورين
في الحرمين
الشريفين
في نشر
العلم على
نطاق واسع

العالمة محمد بن موسى القدوقي (تلميذ المقبلي)

ازدهار الحركة العلمية هناك بشكل غير مسبوق،

نسخ بيده ثالثمائة كتاب ،بقيت أكثرها موقوفة

ذكر اإلمام الشوكاني (المتوفى سنة 1250هـ)

في حلب بعد وفاتهّ ،
وأن كتب شيخه المقبلي التي

أنه حضر إلى صنعاء في أيامه؛ أي بعد نحو

نسخها القدوقي وأشهرها "كتاب العلم الشامخ

قرن من وف��اة المقبلي ،أحد علماء داغستان

في إيثار الحق على اآلباء والمشايخ" ،وذيله

للبحث عن كتاب "البحر الزخار" لإلمام أحمد

"األرواح النوافخ" ما تزال باقية في داغستان

ابن يحيى المرتضى (المتوفى سنة 840هـ)؛

إلى زمنه (ثالثينات القرن العشرين الميالدي).

ألن لديهم حاشيته للمقبلي المسماه" :المنار على
البحر ّ
الزخار" ،وقد التبس عليهم بعض عبارات

مؤسس هذا األدب في داغستان محمد [بن موسى

األصل ،قال الشوكاني(َ " :((3وقد وصل بعض
ْالعل َماء من ِت ْل َك ْال ِج َهة (أي داغستان) إِلَى صنعاء

وق��ال كراتشكوفسكي(" :((3إن الحكايات عن
القدوقي] من (قودوتل) ومعلمه الشيخ صالح
ظهر بوضوح أن العلماء
[المقبلي] من (اليمن) تُ ِ
الداغستانيين في ذلك العصر كانوا قد أتقنوا كامل
علوم التراث العربي لتلك القرون .وعلى نحو
مماثل كانت تهمهم العلوم النحوية والقواعدية؛

مقـــاالت

ومع اإلحاطة الموسوعية الواسعة لدى أكثر
العلماء فإنه ال يندر أن تلقى بين مؤلفاتهم مباحث
في الرياضيات ً
أيضا ،فهي ضرورية بصفة
خاصة لتقرير مسائل حقوق الوراثة ،أو بمباحث
علم الفلك؛ وذلك لغرض حساب الوقت الدقيق
ألداء فروض الصلوات والصيام".
واستلهم شعراء داغستان في أشعارهم
كافة فنون الشعر العربي القديم مثل :الهجاء
(النقائض) ،والرثاء والغزل...إلخ ،وتطورت
عندهم ملكة نظم الشعر باللغة العربية من حالة
(((3
ً
وصوال إلى اإلجادة واإلتقان.
المحاكاة والتقليد

ان لَ ُه معر َفة بأنواع من ْالعلمَ ،فلَ ِقيته بمدرسة
َو َك َ
اإلمام شرف ِّ
ص ْن َعاء َف َسأَلته َعن َس َبب
الدين ِب َ

ضاء َف ِر َ
ارتحاله من دياره َهل ُه َو َق َ
يضة ْال َحج؟
َف َق َ
ال لى ِبلِ َسان ِفي َغا َية الفصاحة والطالقة:
إنه لم يكن مستطيعاً َوإنَّ َما خرج لطلب ْ
"ال َب ْحر
ِ
الزخار" لإلمام المهدي أَ ْحمد بن يحيى؛ لأِ َن

اش َية ْالم َنار للمقبلي ...ورأيته في ال َي ْوم
لديهم َح ِ
المدرسة على ُن ْس َخ ٍة من
الثاني َو ُه َو مكب في
َ

ال َب ْحر يطالعها مطالعة من لَ ُه َك َمال َر ْغ َبةَ ،وقد
السرورَ ،و َما َرأَيْت مثله في حسن
سر بذلك َغا َية ُ
اس ِت ْع َمال َخالص اللُّ َغة وتحاشي اللحن
التَّ ْع ِبير َو ْ

في مخاطبته َوحسن النغمة ِع ْند ْالكَلاَ م ،فإني
لس َماع كَلاَ مه من َّ
أ ْد ْ
الطرب والنشاط َما
ركت َ
عالني َم َعه قشعريرة".
والنص الذي أورده الشوكاني بالغ األهمية؛
ألنه يدل ً
أوال على مدى ما بلغته النهضة العلمية

واستمر تأثير المقبلي وفكره في إقليم داغستان
ً
محافظا
وما جاورها من مناطق شمال القوقاز

التي تحققت في داغستان ،بحيث يُق ِدم أحد العلماء

على قوته وزخمه ألجيال متعاقبة ،واستمر معه

على تجشم عناء رحلة طويلة تبلغ آالف األميال

كذلك انتشار وازدهار اللغة العربية ،ونتج عنه

نص في كتاب التبس عليهم
للتثبّت من صحة ّ
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قراءة بعض نصوصه ،وهو في وضع اقتصادي

ومتعصبي عصرهم ،وما قد يلحقهم كذلك من

ال يتوفر له االستطاعة للحج ،وثانيًا :إتقان

األذى من متعصبي العصور الالحقة بعد وفاتهم.

وإجادة هذا العالم للحديث بلغة عربية فصيحة

ف��م��ن ال��م�لاح��ظ – م��ن ال��ن��اح��ي��ة النفسية

خالية من اللحن أو األلفاظ العامية يدل على

واالجتماعية -أن الفرد عندما ينتمي إلى أية

وإتقان للفصحى بعي ًدا عن تأثير اللهجات العامية

فرقة أو جماعة (دينية أو سياسية أو عرقية أو
ويتعصب لها ويمضي فيها شطراً من
مناطقية)..
َّ

مستوى ما وصلت إليه العربية هناك من حضور
السائدة في مختلف بلدان العالم العربي؛ ألن
هؤالء العلماء الذين نقلوا العربية إلى داغستان
وعلموها لغير الناطقين بها استخدموا الفصحى
للتَّعليم فأخذ عنهم طالبهم الفصحى الخالية من
أي تأثير عامي.

اندماجا كليًا حتى يُصاغ
ُعمره فإنه يندمج فيها
ً
نمط حياته وتفكيره وموقعه وعالقاته ومزاجة
الوجداني وعالمه الشخصي في إطارها ،فبها
يميز ذاته ،وبها يميزه اآلخرون ،وال ينظر إلى
األشياء إال من خاللها ،فيؤدي به ذلك  -تدريجياً-

واستمر هذا التأثير قويًا حتى غداة نشوب

إلى فقدان ملكة النقد ،وإلغاء دور العقل وشل

الحرب العالمية األولى ،والثورة البلشفية الروسية

قدرته على التفكير السليم ،كما قال أبو الفرج بن

فقد استبدلت روسيا االستعمارية اللغة العربية

الجوزي(" :((3اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما
قلّد فيه ،وفي التقليد إبطال منفعة العقل؛ ألنه إنما

الواقعة تحت بطشها واستعمارها باللغة الروسية،

خلق للتأمل والتدبر ،وقبيح بمن أعطى شمعة

ولكن أثر اللغة العربية بقي حتى الربع الثاني

يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة"،

من القرن العشرين مع الجيل الذي نشأ على تعلم

فينتهي به األمر إلى مرحلة القبول المسبق ،أو
الرفض المسبق لآلراء ،فيقبل مسبقاً كل ما يتفق

تدريجيًا شأنها شأن سائر اللغات المحلية لتلك

مع وجهة نظر جماعته ،ويرفض مسبقاً كل
ما يخالفها؛ ألنه لم يعد قادراً على التفكير فيما

وأختتم هذا البحث الموجز بلفت النظر إلى

يتعصب له أو يتعصب ضده ،بل يقبله أو يرفضه

وغيرها من اللغات المحلية للشعوب المسلمة

اللغة والتعلق بها ،ثم اضمحل شأنها بعد ذلك
الشعوب(.((3
مسألتين لهما صلة بالمقبلي وما تعرض له من
عنت وظلم وسوء فهم لفكره واجتهاده في حياته
وبعد مماته:

على ما هو عليه(.((4
وفي المقابل تستشعر الجماعات التي يسود
التعصب فكرها ومنهجها خطر تلك الدعوات

األول��ى :تمثل حالة ما قاساه المقبلي ،وما

اإلصالحية على فكرها ومصالحها ،وعادة ما

يقاسيه من هو على شاكلته من المجتهدين

يكون لزعاماتها سطوة ونفوذ واسع في المجتمع،
وقد تقف السلطة – أحيا ًنا – إلى جانبهم ،أو

وم��ك��ان م��ن عنت ومشقة وأذى م��ن مقلدي

تتحالف معهم بهدف تأمين مصالح كال الفريقين،

والمفكرين والمصلحين األحرار في كل زمان
آفاق الثقافة والتراث
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واستمرار سيطرتهما وسيادتهما التي ال يمكن
استمرارها ّ
إال باإلبقاء على األوضاع السائدة
َ
(المتخلِّفة) وركود العالقات االجتماعية ،فهم
خطرا
يرون في كل نزعة إصالحية أو عقلية
ً
عليهم ،وتهدي ًدا لنفوذهم ومصالحهم.
ومثل هذه الجماعات ال تستطيع المحافظة
على تماسك أفرادها دون وجود (عدو) ،حقيقي
أو وهمي ،يجري التهويل من مخاطره وشيطنته،
وعادة ما يكون (اآلخر) المخالف لهذه الجماعة
في (ال��رأي أو المعتقد أو ال��ع��رق...إل��خ) هو
ذلك (العدو) الذي يهدد المجتمع أو الجماعة،
ويحذرون أشد التحذير أفراد الجماعة من التعامل
معه ،أو سماع رأيه ،أو قراءة كتبه ،ولذلك يقوم

مقـــاالت

المتعصبون ّ
بشن حملة دعائية مضادة ألي رأي
أو فكر مخالف ،مهما صغر شأن تلك المخالفة،
بهدف تشويهه في أذهان الناس وتنفيرهم عنه،
ً
وأيضا بغية تقليصه والحد من انتشاره بفرض
ما يشبه الحصار عليه ،يرافق ذلك حملة من
اإلره��اب الفكري والمادي ضد ه��ؤالء النفر
من المجتهدين ،واتهامهم باالبتداع والضالل،
وتصنيفهم في خانة المخالف والعدو..إلخ
وقد عانى الكثير من العلماء (المجتهدين) من
هذه الظاهرة على مدى التاريخ ،وطالت الكثير
منهم ،ومنهم العالمة الشاطبي (المتوفى سنة
790هـ) الذي استشهد في كتابه "االعتصام"

(((4

الحا ِف ِظ
بما القاه هو من متعصبي عصره ،بقول َ
َّ
الر ْح َمن بن ُم َح َّمد بن إِ ْس َحاق
ام َعبد َّ
الش ِه ِ
ير ِ
اإل َم ِ
ابن ُم َح َّمد بن يحيى بن َم ْندَه األصبهاني( ،المتوفى
سنة  470هـ) وما عاناه من أذى معاصريه من

المقلدين ،إِ ْذ َح َكى ابن َم ْندَه َعن َن ْف ِس ِه َف َق َ
"ع ِجب ُ
ْت
الَ :
ضري َم َع َ
ين ِمنِّي
األ ْق َر ِب َ
ِم ْن َحالِي ِفي َس َف ِري َو َح َ ِ
َو َ
ينَ ،فإِنِّي َو َج ْد ُت
ين َوال ُم ْن ِك ِر َ
ار ِف َ
األ ْب َع ِد َ
ينَ ،وال َع ِ
ان َو َغيْر ِه َما ِم َن َ
األ َما ِك ِن أَ ْك َث َر َم ْن
اس َ
ِب َم َّك َة َو ُخ َر َ
ِ
لَ ِق ُ
َعا ِني إِلَى ُم َتا َب َع ِت ِه
يت ِب َها ُم َوا ِف ًقا أَ ْو ُم َخالِ ًفا ،د َ

يق َق ْولِ ِهَ ،و َّ
الش َها َد ِة لَ ُهَ ،فإِ ْن
َعلَى َما َي ُقولُ ُهَ ،و َت ْ
ص ِد ِ
ص َّد ْقتُه ِفي َما َي ُق ُ
ول َوأَ َج ْز ُت لَ ُه َذلِ َك َك َما َي ْف َعلُ ُه
ُك ْن ُت َ

أَ ْه ُل َه َذا َّ
ان؛ َس َّما ِني ُم َوا ِف ًقاَ ،وإِ ْن َو َق ْف ُت ِفي
الز َم ِ
ف ِم ْن َق ْولِ ِه أَ ْو ِفي َش ْي ٍء ِم ْن ِف ْعلِ ِه َس َّما ِني
َح ْر ٍ
اب
ُم َخالِ ًفاَ ،وإِ ْن َذ َك ْر ُت ِفي َو ِ
اح ٍد ِم ْن َها أَ َّن ال ِك َت َ
ار ِجيًّاَ ،وإِ ْن
السنَّ َة ِب ِخلاَ ِ
َو ُّ
ار ٌدَ ،س َّما ِني َخ ِ
ف َذلِ َك َو ِ
َق َر ْأ ُت َعلَ ْي ِه َح ِد ًيثا ِفي التَّ ْو ِحي ِدَ ،س َّما ِني ُم َشبِّ ًها،
ان ِفي
الر ْؤ َي ِة; َس َّما ِني َسالِ ِميًّاَ ،وإِ ْن َك َ
َوإِ ْن َك َ
ان ِفي ُّ
ان ِفي َ
ال،
ان َس َّما ِني ُم ْر ِج ًئاَ ،وإِ ْن َك َ
األ ْع َم ِ
اإلي َم ِ
ِ

ان ِفي ال َم ْع ِر َف ِة َس َّما ِني
َريًّاَ ،وإِ ْن َك َ
َس َّما ِني َقد ِ
ان ِفي َف َ
ضا ِئ ِل أَِبي َب ْك ٍر َو ُع َم َر،
َك َرا ِميًّاَ ،وإِ ْن َك َ
ان ِفي َف َ
ْت
اص ِبيًّاَ ،وإِ ْن َك َ
َس َّما ِني َن ِ
ضا ِئ ِل أَ ْه ِل ال َبي ِ
ير آ َي ٍة أَو
َس َّما ِني َرا ِف ِ
ضيًّاَ ،وإِ ْن َس َك ُّت َع ْن َت ْف ِس ِ
ُ
اه ِريًّا،
َح ِد ٍ
يه َما إِلاَّ ِب ِه َماَ ،س َّما ِني َظ ِ
يث َفلَ ْم أ ِج ْب ِف ِ
اط ِنيًّاَ ،وإِ ْن أَ َجب ُ
َوإِ ْن أَ َجب ُ
ْت
ْر ِه َماَ ،س َّما ِني َب ِ
ْت ِب َغي ِ
ْ
يلَ ،س َّما ِني أَ ْش َع ِريًّاَ ،وإِ ْن َج َح ْدتُ ُه َماَ ،س َّما ِني
ِب َتأ ِو ٍ
الس َن ِن ِم ْث َل ال ِق َرا َء ِةَ ،س َّما ِني
ُم ْع َت ِزلِيًّاَ ،وإِ ْن َك َ
ان ِفي ُّ
وت َس َّما ِني َح َن ِفيًّا،
َش ْف َع ِويًّاَ ،وإِ ْن َك َ
ان ِفي ْال ُقنُ ِ
ْ
آنَ ،س َّما ِني َح ْن َبلِيًّاَ ،وإِ ْن َذ َك ْر ُت
َوإِ ْن َك َ
ان ِفي ال ُق ْر ِ
لأْ َ
ار إِ ْذ
ُر ْج َح َ
ان َما َذ َه َب ُك ُّل َو ِ
اح ٍد إِلَ ْي ِه ِم َن ا ْخ َب ِ
يث ُم َحا َبا ٌة َقالُواَ :ط َع َن ِفي
الح ِد ِ
ْس ِفي ُ
الح ْك ِم َو َ
لَي َ
َت ْز ِك َي ِت ِه ْم."..
ثم قال الشاطبي معقبًا على قول الحافظ ابن
الح َكا َي ِةَ ،ف َكأَنَّ ُه َر ِح َم ُه اللهَُّ
منده(َ :((4
"ه َذا َت َما ُم ِ
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َّ
ورا
يعَ ،ف َقلَّ َما َت ِج ُد َعالِ ًما َم ْش ُه ً
ان َ
َت َكل َم َعلَى لِ َس ِ
الج ِم ِ
ُ
اض ً
ور أَ ْو
أَ ْو َف ِ
ال َم ْذ ُك ً
ورا ،إِلاَّ َو َق ْد ُن ِب َذ ِب َه ِذ ِه األ ُم ِ

أنه شافعي ،مؤلف رسالة عندكم ،وذلك ليس
على مذهب الشافعي ،بل هو خارج عن المذاهب

َّ ْ
َّ ْ
َ
يح لِ َق ْولِ ِه
َب ْع ِ
يع َعل ْي ِه َوالتق ِب ِ
ض َهاَ ...و ُر ِج َع ِبالتش ِن ِ
اس َب".
َو ِف ْعلِ ِه َحتَّى ُي ْن َس َب َه ِذ ِه ال َم َن ِ

يجوز أن يقلد أح ًدا غير األئمة األربعة النقطاع

والمقبلي لم يكن استثناء من هؤالء المجتهدين،

المجتهدين ،يا إخواننا ال تتبعوا الشيخ صالح

وقد ذكرنا ً
بعضا مما واجهه من أذى في حياته،
واستمر تشنيعهم عليه والتنفير منه بعد وفاته،

األربعة ،وقد نص أئمتنا أنه من بعد األربعمائة ال

اليمني فتكونوا مبتدعين ال متبعين" .انتهت فتوى
سعيد المالكي.

ولفت نظري فتوى ألحد علماء داغستان أو

قلت :يالحظ ً
أوال على هذه الفتوى أن صاحبها

الشيشان منشورة في أكثر من مواقع داغستاني

لجأ إلى التنفير من قبول رأي المقبلي واجتهاده

ونص
على النت( ((4لشيخ يدعى سعيد المكي(ّ ،((4

باللجوء إلى استخدام ظاهرة التخويف واإلرهاب

الفتوى" :ما قولكم دام فضلكم في رجل طلق
زوجته ً
ثالثا ثم ندم قبل انقضاء العدة وندمت

الفكري التي كانت على مدى عدة قرون من
سالحا ً
فتاكا بيد المتعصبين
الجمود والتقليد
ً

الزوجة على فراقها منه ،هل يكون له الرجعة

ضد كل مجتهد أو صاحب رأي حر يدعو إلى

عمت
من غير نكاح زوج آخر أم ال؟ وهذا مما َّ

اإلصالح واالنعتاق من أسر الجمود والتخلف،
بحجة أن (باب االجتهاد) قد أُغلق منذ القرن الرابع

الصالح اليمني وله عندنا رسالة وفيها" :أن

الهجري ،وال يجوز تقليد غيرهم ،وقد طالت هذه

الرجل إذا طلق زوجته في يوم واحد ال يقع إال

الحملة الشرسة رموز األمة من دعاة اإلصالح

طلقة واحدة ولو طلق ألف مرة" ودليله قوله
تعالىَ ﴿ :ياأَُّي َها النَّ ِب ُّي إِ َذا َطلَّ ْقتُ ُم النِّ َسا َء َف َطلُِّق ُ
وه َّن

والتجديد أمثال العز بن عبد السالم (المتوفى سنة

به البلوى في ديارنا ،فإن علماءنا يحكمون بحكم

660ه���ـ1262/م) ،وابن دقيق العيد (المتوفى

لِ ِع َّد ِت ِه ّن﴾.

سنة 702ه��ـ1302/م) ،وتقي الدين ابن تيمية

الجواب:

(المتوفى سنة 728ه��ـ1328/م) ،وتلميذه ابن

أنه متى طلق ً
ثالثا ولو بلفظ واحد كقوله:
"أنت طالق ً
ً
مفرقا في المجلس حصل
ثالثا" أم

القيم (المتوفى سنة 751هـ1350/م) ،ومحمد بن

بينهما رجعة أم ال فاألئمة األربعة مجمعون على
أنها تطلق ً
ثالثا وال تحل له حتى تنقضي عدتها

إبراهيم الوزير (المتوفى سنة  840هـ1436/م)،
والسيوطي (المتوفى سنة 911ه���ـ1505/م)
وغيرهم من المجتهدين.

صحيحا ...هذا ما
نكاحا
ً
زوجا غيره ً
منه وتنكح ً

ثم إن هذه المسألة – موضوع الفتوى  -لم
ينفرد بها المقبلي بحيث يُشنّع عليه بهذا الشكل،

معروف عندنا بأنه مبتدع ضال مضل ،وقرأ

فقد ذهب إلى ذلك الزيدية والظاهرية ،وهو قول

عليه بعض علماء داغستان غافلين عنه ،ظانين

اإلمام طاووس ،وحجاج بن أرطاة ،وابن إسحاق،

عليه األئمة األربعة ،فأما صالح اليمني فهو رجل

آفاق الثقافة والتراث
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وابن تيمية ،وابن القيم ،وقد تناول ابن تيمية هذه
المسألة في أكثر كتبه وفتاويه ،وذهب إلى أن
ُ
ف َو َ
فَ ،و ُه َو َق ْو ُل
الخلَ ِ
السلَ ِ
ير ِمن َّ
َه َذا هو َق ْول َك ِث ٍ
َ
َ
ْن
َطا ِئ َف ٍة ِم ْن أَ ْ
ص َح ِ
اب َمالِ ٍك َوأ ِبي َح ِني َف َة َوأ ْح َم َد ب ِ
َح ْن َب ٍل ،وقال بعد عرض األدلة التي احتج بها

مقـــاالت

القائلون بوقوع الطالق الثالث في مجلس واحد،
والقائلون باعتبارها طلقة واحدة(َ " :((4و َق ْد َث َب َت
ان َّ
َّاس َق َ
الطلاَ ُق
الَ " :ك َ
ِفي َّ
ابن َعب ٍ
يح َعن ِ
الص ِح ِ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم -
ول اللهَِّ َ -
َعلَى َع ْه ِد َر ُس ِ
ص ْد ًرا ِمن ِخلاَ َف ِة ُع َم َر َطلاَ ُق الثَّلاَ ِث
َوأَِبي َب ْك ٍر َو َ
اح َد ٌة"َ .و َث َب َت أَي ً
ْضا ِفي ُم ْس َن ِد أَ ْح َم َد "أَ َّن ُر َكا َن َة
َو ِ
َ
احدٍ،
َ
س َو ِ
ابن َع ْب ِد َي ِزي َد َطلَّ َق ا ْم َرأ َت ُه َثلاَ ًثا ِفي َم ْجلِ ٍ
َف َق َ
اح َد ٌة".
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ِ :-ه َي َو ِ
ال النَّ ِب ُّي َ -
ُت َعن النَّ ِب ِّي ِخلاَ ُ
َولَ ْم َي ْثب ْ
السنَّ ِةَ ،ب ْل َما
ف َه ِذ ِه ُّ
ض ِع ٌ
يَ
إما أَنَّ ُه َ
وحَ .وإِ َّما إنَّ ُه
يف؛ َب ْل َم ْر ُج ٌ
ُخالِ ُف َها َّ
ُس َط َذلِ َك
ف َذلِ َكَ ،ك َما َق ْد ب ِ
يح لاَ َي ُد ُّل َعلَى ِخلاَ ِ
ص ِح ٌ
َ
ض ِع ِهَ .واَللهَُّ أَ ْعلَ ُم...
ِفي َم ْو ِ

ثم قالَ " :وأَ َّما لَ ْو َطلََّق َها الثَّلاَ َث َطلاَ ًقا ُم َح َّر ًما،
ِم ْث َل أَ ْن َي ُق َ
اح َد ًة،
ول :لَ َها أَ ْن ِت َطالِ ٌق َثلاَ َث ًة ُج ْملَ ًة َو ِ
َف َه َذا ِفي ِه َق ْولاَ ِن لِْل ُعلَ َما ِء ،أَ َح ُد ُه َماَ :ي ْل َز ُم ُه الثَّلاَ ُث.
اح َد ٌةَ ،ولَ ُه أَ ْن
َوالثَّا ِني :لاَ َي ْل َز ُم ُه إلاَّ َط ْل َق ٌة َو ِ

َ
َ ُ
وع الثَّلاَ ِث
أَ ْط َب َق أَ ْه ُل ال َم َذ ِ
اه ِب األ ْر َب َع ِة َعلى ُوق ِ
ضا ِء ُع َم َر لَ َهاَ ،و ْ
ُم َتا َب َع ًة لإِِ ْم َ
ير ُهم َعلَى َمن
اش َت َّد َن ِك ُ
َخالَ َ
ار ْت َه ِذ ِه ال َم ْسأَلَ ُة َعلَ ًما ِع ْند ُ
َهم
صَ
ف َذلِ َكَ ،و َ
ض ِة َوال ُم َخالِ ِفينَ ،و ُعو ِق َب ِب َس َب ِب ُ
لرا ِف َ
الف ْت َيا ِب َها
لِ َّ
َشي ُ
ابن َت ْي ِميَّ َةَ ،و ِط َ
اإل ْسلاَ ِم ُ
الحا ِف ِظ
يف ِب ِت ْل ِمي ِذ ِه َ
ْخ ِ
ابن ْال َقيِّم َعلَى َج َم ٍل ِب َس َب ِب ال َف ْت َوى ِب َعد ُ
وع
ِ
َم ُوق ِ
ِ
ِ
الثَّلاَ ِثَ ،ولاَ َي ْخ َفى أَ َّن َه ِذ ِه َم ْح ُ
ص ِبيَّ ٍة َش ِدي َد ٍة
ض َع َ

ف ُ
ف ِفي َها َسلَ ُ
ِفي َم ْسأَلَ ٍة َف ْر ِعيَّ ٍة َق ْد ْ
اخ َتلَ َ
األ َّم ِة
ير َعلَى َمن َذ َه َب إلَى َق ْو ٍل ِمن
َو َخلَ ُف َها ،فَلاَ َن ِك َ
َ
ف ِفي َها َك َما ُه َو َم ْع ُر ٌ
وفَ ،و َه ُ
اه َنا
ال ال ُم ْخ َتلَ ِ
األ ْق َو ِ

ول ُّ َّ
نص ُ
َي َت َمي ُ
ار
َّز ال ُم ِ
ْر ِه ِم ْن ُف ُح ِ
النظ ِ
ف ِم ْن َغي ِ
َو َ
ال".
األ ْت ِق َيا ِء ِمن ِّ
الر َج ِ
وبلغ الحال ببعض معاصرينا في نقده للمقبلي
إلى مرحلة الفجور في الخصومة ،فقد وصفه بأنه
"إمام لكن في الضاللة"؛ ألن المقبلي تجرأ وانتقد
ابن تيمية.
والمسألة الثانية التي أريد التنبيه عليها :التأكيد
على أن آراء المقبلي ومؤلفاته تتسم بقدر عال
من الموضوعية واإلنصاف والبعد عن التعصب
الفكري أو المذهبي ألي مذهب أو ضده ،وليس

َي ْر َت ِج َع َها ِفي ال ِع َّد ِةَ ،و َي ْن ِك َح َها ِب َع ْق ٍد َج ِدي ٍد َب ْع َد ال ِع َّد ِة.
ُ
ف َو َ
فَ ،و ُه َو َق ْو ُل
الخلَ ِ
السلَ ِ
ير ِمن َّ
َو َه َذا َق ْول َك ِث ٍ
َ
َ
ْن
َطا ِئ َف ٍة ِمن أَ ْ
ص َح ِ
اب َمالِ ٍك َوأ ِبي َح ِني َف َة َوأ ْح َم َد ب ِ
َح ْن َب ٍل".

وال��ف��روع ،وذل��ك مذهب من المذاهب ً
أيضا،

وللعالمة محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني

فالتعصب له مثل التعصب لغيره من المذاهب،

(المتوفى سنة 1182هـ) تعليق موضوعي على
المسألة في غاية اإلنصاف ،قال(َ " :((4و َق ْد أَ َط َ
ال

وإنما تمتاز به هذه المدرسة بخروجها على

الف ُروع ِفي َه ِذ ِه ال َم ْسأَلَ ِة َ
األ ْق َو َ
ون ِفي ُ
الَ ،و َق ْد
احثُ َ
ال َب ِ
ِ

كما وصفه عبد المتعال الصعيدي(" :((4بأنه –أي
المقبلي -من مدرسة ابن تيمية وابن الوزير ،وأن
هذه المدرسة تتعصب لعقيدة السلف في األصول

جمود جمهور المسلمين على مذهب األشعري
في العقائد ،وعلى المذاهب األربعة المشهورة في
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الفقه ،فكان عندها بهذا بعض من الحرية الفكرية،
ولكنها تتعصب مع هذا لمذهبها السلفي ،وترى
أن الفرقة الناجية هي اآلخذة بالكتاب والسنة من
غير تأويل ،فال تعذر غيرها من الفرق في تقليدها
لمذاهبها ،مع أنها لم تخرج من دائرة التقليد إال
ً
قليال؛ ألنها ال تبيح الخروج عن مذهب السلف
في األصول والفروع ،ولو إلى مذاهب أخرى
غير تلك المذاهب التي جمد عليها أصحابه..إلخ".
قلت :المتتبع لفكر المقبلي ومسيرة حياته
يدرك حقيقة عدم انتمائه ألي مذهب من المذاهب،
ونبذه للتعصب بكل صوره وألوانه ،وقد حرص
المقبلي على إعالن تنصله من االنتماء إلى أي

برئت م��ن ال َّتمذهب ط��ول ُعمري
وآث� ُ
�اب
����رت ال��ك��ت��اب ع��ل��ى ال� ّ
�ص��ح� ِ
ول���ي ف��ي ُس ّ
��ن��ة ال��م��خ��ت��ار صــلى
ع��ل��ي��ه ال��ل��ه م��ا يشـفي التهابي
وم���ال���ي وال��ت��م��ذه��ب وه���و ش��يء
ي���روج ل���دى ال��م��م��اري والمحابي
وقوله أيضا من قصيدة طويلة(:((5
أل���م تعلما أن���ي ت��رك��ت التمذهبا
وج��ان��ب��ت أن أُع����زا إل��ي��ه وأُن��س��ب��ا
ف�لا شافعي ،ال مالكي ،ال حنبلي

مذهب من المذاهب اإلسالمية ،والتأكيد على

وال حنفي ،دع عنك ما ك��ان أغربا

شعرا
براءته من التعصب لها ،في معظم مؤلفاته ً

ونقده للمذاهب األخرى أو مدحه لها ال يدخل

ونثرا ،ومن أشهر تلك المؤلفات كتابه" :العلم
ً
الشامخ في إيثار الحق على اآلباء والمشايخ"،
وذيله "األرواح النوافخ" ،إذ ال يكاد يمر مبحث
من المباحث دون التنبيه على تجرده من ربقة
التقليد وللتعصب للمذاهب ،قال في بداية هذا
الكتاب عند عرض أقوال المعتزلة واألشاعرة في
مسألة تعليل أفعال الباري عز وجل(.." :((4وإن
كنت غير معتزلي وال أشعري ،وال أرضى بغير
االنتساب إلى اإلسالم ،وصاحب الشريعة عليه
ُّ
وأعد الجميع إخوا ًنا ،وأحسبهم
الصالة والسالم،
على الحق أعوا ًنا.

المذاهب لفكرة أو مقولة خاطئة يتضح جليًا
أن الدليل والحق خالفها ،أو بحسب تعبيره،
فإنه ينتقد تمسكها بأقوال أسالفها وتقديمها على
ولي أعناق نصوصهما لتتوافق
الكتاب والسنةِّ ،
مع أقوال من يتعصبون لهم؛ ألنهم بذلك قد جعلوا
أقوال علمائهم األصل الثابت ،والقرآن والسنة
الفرع المتغير ،ولكنه ال يتردد أن يشيد بالجوانب
اإليجابية في أي مذهب ،وفي المقابل ال يتعصب
لرأيه بل هو على استعداد للرجوع إلى الحق
والصواب إذا اتضح له خطأ اجتهاده ،وهذا ما

و َم��ن َذا الَّ��ذي ُترضى َسجايا ُه كلُّها
َك� َ�ف��ى ال��م��رءَ ُن� ً
�ب�لا أَن ُت � َع � َّد معايب ُْه
ومن ذلك قوله من قصيدة طويلة(:((4
آفاق الثقافة والتراث

في باب التعصب ،فإنه إنما ينتقد تعصب تلك

كان يلح عليه في كتبه ومناظراته مع معارضيه
ومن تصدوا لمحاربته .ومن المؤكد أن سلوك
المتعصب هو على العكس من ذلك تما ًما .وبحث
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المقبلي الخاص بـ(حديث افتراق األمة) الذي

الرحالة من المحدثين الذين قطعوا المسافات

سبق لي نشره ،خير دليل على تسامحه وعدم

الشاسعة في طلب الحديث الواحد من الصحابة
والتابعين ،بعنوان" :الرحلة في طلب الحديث"،

تعصبه وحسن ظنه باألمة.

نشر بتحقيق الدكتور نور الدين عتر ،بيروت :دار
ً
فصال
الكتب العلمية (1395م 1975 -م) ،وض ّمنه

أما اتهامه بأنه "من مدرسة ابن تيمية وابن

في "ذكر من رحل إلى شيخ يبتغي علو إسناده،

الوزير ،وأن هذه المدرسة تتعصب لعقيدة السلف
في األصول والفروع ،وذلك مذهب من المذاهب
ً
أيضا ،"..فهذا بعيد عن واقع المقبلي ومنهجه،

فمات قبل ظفر الطالب منه ببلوغ مراده".
 - 2المقبلي :نسبة إلى قرية المق َبل (بفتح الميم والباء)،
في عزلة العزكي من مخالف بني َح ِبش في أعمال

نعم قد يكون من مدرسة (اب��ن ال��وزي��ر) في

كوكبان شمال غرب صنعاء .انظر :هجر العلم

التحرر من التعصب المذهبي ،ولكنه ليس من

ومعاقله في اليمن ،القاضي إسماعيل بن علي
األكوع ،بيروت :دار الفكر المعاصر1995 ،م.

مدرسة (ابن تيمية) على اإلطالق ،فمدرسة ابن
تيمية توقف مفهوم (السلف) و(السلفية) عندها
عند القرن الثالث الهجري ،واألخذ بمنهج رجال

.270/1
 - 3انظر :األبحاث المسددة في فنون متعددة ،صالح
بن المهدي المقبلي ،ومعه ذيل األبحاث المسددة

مقـــاالت

هذا القرن في فهم النصوص والتعامل معها ،أما

وحل عبارتها المعقدة ،لمحمد بن إسماعيل األمير

المقبلي فمفهوم (السلف) عنده تجاوز هذا القرن

الصنعاني ،تحقيق الوليد بن عبد الرحمن الربيعي،

بالعودة إلى عصر الصحابة والتابعين ،والتعامل

صنعاء :مكتبة الجيل الجديد1428( ،هـ2007/م)،

مع النص (القرآن والسنة) مباشرة ،ولم يتردد في
توجيه بعض النقد لإلمام أحمد بن حنبل والبن

ص ،364وهجر العلم ومعاقله في اليمن.277/1 ،
 - 4البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،
محمد بن علي الشوكاني ،القاهرة :مطبعة السعادة،

تيمية بموضوعية من غير تعصب وال تحامل.

1348هـ.189-188/1 ،

والمتتبع لسير العلماء المتقدمين ال يجد إال

 - 5الشيخ صالح المقبلي :حياته وفكره ،أحمد عبد

القليل ممن يتمتعون بمثل صفاء نفس المقبلي

العزيز المليكي ،صنعاء :وزارة الثقافة والسياحة،
(1425هـ2004/م) ،ص .145نقال عن مخطوطة

وسالمة صدره وبعده عن الحقد والضغينة حتى مع
من اختلف معه أو عاداه وحاربه ،وما وقعت عيني

البن األمير الصنعاني.
 - 6أورد القاضي إسماعيل األكوع نص الرسالة في

على نظير له ممن عرفتهم من العلماء المعاصرين

كتابه "هجر العلم ومعاقله في اليمن" -1577/4

الذين نبذوا التقليد والتعصب المذهبي سوى العالمة

 .1574في ترجمة المهدي صاحب المواهب.

محمد بن إسماعيل العمراني حفظه اهلل.

 - 7أخذ المقبلي عن اإلمام المتوكل كتاب" :الفصول
اللؤلؤية" في أصول الفقه ،لصارم الدين إبراهيم

الحواشي

محمد الوزير ،المتوفى سنة 914ه��ـ ،ذكر
بن
َّ

 - 1للخطيب البغدادي كتاب فريد في موضوعه يتحدث

المقبلي ذلك في كتابه" :العلم الشامخ في إيثار

عن الرحلة في طلب الحديث الواحد ،وأخبار

الحق على اآلب��اء والمشايخ" ،القاهرة( :د.ن)،
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1328ه���������ـ1910/م ،ص ،20 ،13وذك��ر
مراجعته لإلمام المتوكل في كتابه" :المنار في
المختار من جواهر البحر الزخار" ،صنعاء:
مكتبة الجيل الجديد ،وبيروت :مؤسسة الرسالة
(1408ه����ـ1988/م) ،ص .102وانظر أيضا:
نشر العرف في نبالء اليمن بعد األل��ف ،محمد
محمد زبارة ،صنعاء :مركز الدراسات والبحوث،
1985م.783 ،
-8

الكتاب متاح على الشبكة العنكبوتية (النت) لمن
يحب االطالع عليه:

ويقول في آخرها:
ال ت����ع����ج����ب����وا ل����م����ن رم����ى
أه���������ل ال������ع������ل������وم ال������ب������رره
ف������م������ا ي������ض������ر ش����ام����خ����ا
رم���������ي���������ت���������ه ب������ب������ع������ره
وق����������ذف����������ه ب������ق������ول������ه:
إن

أب��������������������اه

ن������ك������ره

إث���������م وب������ه������ت أم ت�����رى
ش������������اه������������ده وح��������ض��������ره

_ia601701.us.archive.org/32/items/abuyaala

ي�������ا ع����ج����ب����ا ل�����م�����ا ج���ن���ا

rasael_haditfirak/rasael_haditfirak.pdf

 - 9الناصبي :هو من ُّ
يكن العداوة والبغض لإلمام علي
بن أبي طالب .اللسان والتاج( :نصب).

ه م���������ن ع�����ظ�����ي�����م ح�����ق�����ره
انظر :نشر العرف .786-785/1

 - 10ديوان الهبل :أمير شعراء اليمن ،تحقيق أحمد بن

 - 12ق��ال الحيمي بعد ذك��ر خبر تعرض المقبلي
لهجمة المتعصبين" :فعتب على إمام العصر في
لما لم ينتقم له من عدوه،
رواحه وغدوه ،والمه َّ
َّ
وعد السكوت منه رضى...ففي أمثال من مضى:
"السكوت أخو الرضى" فسار بأهله إلى البيت
العتيق قاصدا ."..طيب السمر في أوقات السحر،
لشهاب الدين أحمد بن محمد الحيمي ،تحقيق عبد
اهلل بن محمد الحبشي ،أبو ظبي :المجمع الثقافي
(1423هـ2002/م).233/1 ،

بن عبد القادر بن علي الروضي (المتوفى سنة

ِيرة
 - 13للعالمة إبراهيم بن حسن الكردي مصنفات َكث َ
ِين مصنفاِ ،م ْن َها" :األ َمم إليقاظ الهمم"
تناهز ال َث َمان َ
فِي َت ْر َج َمة َم َش ِايخه الَّذين روى َع ْن ُهم ،و"إتحاف
السلف" ،و"مسلك االرشاد
الخلف بتحقيق َم ْذ َهب ّ
َ
ْ
الج َهاد" َوغير َذلِك،
اردَة فى ِ
الى األ َحادِيث ال�� َو ِ
وبرع في َجمِيع ُ
الفنُون ،وأقرأَ وألَّف باللغة ال َع َربيَّة
والفارسية والتركية ،سكن المدينة المنورة ،ثم انتقل
بعد َذلِك إلى َم َّكة المشرفة ،وانتفع ِب ِه النَّاس ورحلوا
اليه َو ُ
أخذوا َعن ُه في كل فن َحتَّى َم َ
ات بها في ثامن
عشر شهر ُج َمادَى األولى سنة 1101هـ .انظر:
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ،للمرادي،
بيروت :دار البشائر اإلسالمية ،ودار ابن حزم،
ط1408( ،3هـ1988/م) ،6-5/1 ،والبدر الطالع
.12-11/1

محمد الشامي ،صنعاء :الدار اليمنية (1987م)،
ص ،482وفي رواية األبيات اختالف يسير نتيجة
عبث النساخ كما أشار المحقق في تعليقه على
القصيدة ،والمثبت عن نشر العرف-785/1 ،
.786
 - 11تولى العديد من العلماء الدفاع عن المقبلي والرد
على الهبل ،وكان من أبرزهم العالمة الحسين
1198هـ) ،فقد رد عليه بقوله:
����ح
ال�����م�����ق�����ب�����ل�����ى ن�����اص�����ـ� ٌ
ل�����ل�����م�����ؤم�����ن�����ي�����ن ال�������ب�������رره
أح�������ب�������ه أه�����������ل ال����ك����م����ا
ل وق�������ل�������اه ال�����ق�����ص�����ـ�����ره
ج����م����ع ب����ي����ن ال����ص����ح����ب ف��ي
ِودَاده

وح�����ي�����ـ�����ـ�����دره

وب�����غ�����ض آل ال���م���ص���ط���ف���ى
س�����ـ�����ـ�����ي�����ئ�����ة م����س����ت����ك����ب����ره
آفاق الثقافة والتراث
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إسهام
العلماء
المجاورين
في الحرمين
الشريفين
في نشر
العلم على
نطاق واسع

 - 14ال يُعرف تاريخ محدد لنشأة المقامات األربعة أو
الخمسة في الحرم ،وأقدم المصادر التي ذكرت
وجودها صراحة في النصف الثاني من القرن
السلَفي
السادس الهجري ،فقد ذكر أبو طاهر ِّ
(المتوفى سنة576 :ه��ـ) ،في معجم السفر في
ترجمة أحد شيوخه أنه كان إماما للحرم على
المذهب الشافعي ،ثم ذكر أن الصالة كانت تقام في
الحرم على المذاهب الخمسة ،وخامسها المذهب
الزيدي.

مقـــاالت

وبقي الحال على ذلك حتى سنة 1345ه��ـ ،الموافق
1926م ،عندما أمر الملك عبد العزيز بتوحيد
الصالة في الحرم المكي خلف إمام واحد .انظر:
السلَفي األصبهاني،
معجم السفر ،ألبي طاهر ِّ
تحقيق :عبد اهلل عمر ال��ب��ارودي ،بيروت :دار
الفكر 1414 ،هـ 1993 /م ،ص ّ ،141
وأكد
الرحالة ابن جبير في رحلته إلى الحج سنة 578
ّ
هـ وجود أربعة أئمة سنِّية للحرم ،وإمام خامس
لفرقة تسمى الزيدية .انظر :رحلة ابن جبير ،لمحمد
بن أحمد بن جبير الكناني األندلسي (المتوفى سنة
614ه��ـ) ،بيروت :دار بيروت للطباعة والنشر
(د.ت) ،ص  .79-78وذكر تقي الدين الفاسي
(المتوفى سنة 832هـ) في كتابه "شفاء الغرام" أن
مقامات الحنفية والمالكية والزيدية كانت موجودة
في سنة  497هـ .انظر :شفاء الغرام بأخبار البلد
الحرام ،لتقي الدين الفاسي ،بيروت :دار الكتب
العلمية1421 ،هـ2000/م.321/1 ،

1331هـ1912/م .281-279 ،
 - 19سيأتي التعريف به بعد قليل.
 - 20إتحاف األحباب بدمية القصر الناعتة لمحاسن
بعض أهل العصر ،ألحمد بن محمد قاطن ،تحقيق
عبد الرحمن عبد القادر المعلمي ،صنعاء :مكتبة
اإلرشاد (1429هـ2008/م) ،ص.153
 - 21الشوكاني :البدر الطالع  ،290 /1عبد المتعال
الصعيدي :المجددون في اإلسالم ،القاهرة :مكتبة
اآلداب (د  .ت) ،ص.411
 - 22كذا ورد في نفحات العنبر في تراجم أعيان
وفضالء اليمن في القرن الثاني عشر ،إلبراهيم بن
عبد اهلل بن إسماعيل الحوثي الصنعاني (المتوفى
سنة 1223ه��ـ) تحقيق :عبد اهلل بن عبد اهلل بن
أحمد الحوثي ،بيروت :مؤسسة التاريخ العربي،
(1429ه��ـ2008/م) ،458/2 ،وتابعه زبارة في
نشر العرف ( ،)773/1ولم يذكر العالمة الحموي
في كتابه فوائد االرتحال ( - )308/4وهو معاصر
للمقبلي وبينهما صحبة  -مدة وزارته هذه .والظاهر
أن المقبلي كما هو معروف عنه في زهده وورعه
قد َ
رفض هذا المنصب وأعرض عنه.
وانظر ترجمة صالح بن مهدي المقبلي ً
أيضا في:

 - 15ان��ظ��ر :العلم الشامخ ف��ي إي��ث��ار الحق على
اآلب��اء والمشايخ ،للمقبلي ،القاهرة( :د.ن)،
1328هـ1910/م ،ص.347-346

-

فوائد االرتحال ونتائج السفر في أخبار القرن
الحادي عشر ،مصطفى بن فتح اهلل الحموي،
تحقيق عبد اهلل محمد الكندري ،بيروت ودمشق
والكويت :دار النوادر (1432ه��ـ2011/م)
.308-307/4

-

طبقات الزيدية الكبرى ،إبراهيم بن القاسم بن
اإلمام المؤيد باهلل ،تحقيق عبد السالم بن عباس
الوجيه ،ع ّمان :مؤسسة اإلمام زيد بن علي
الثقافية1421( ،هـ2001/م) .503/1

-

خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر،
محمد أمين بن فضل اهلل المحبي ،القاهرة،
 1284هـ.16/2 ،

-

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآث��ار
المصنفين ،اسماعيل باشا الباباني البغدادي،
طبعة إستانبول (.424/2 ،)1951

 - 16األبحاث المسددة في فنون متعددة ،للمقبلي،
ص.644
 - 17هجر العلم ومعاقله في اليمن .275/1
 - 18جاء ذلك في جواب سؤال ألحد طالبه عن حال
الشيخ صالح اليمني (المقبلي) :أمجتهد هو أم
مقلد؟ وهل يجوز تقليده والعمل باجتهاده أم ال؟.
انظر :جراب الممنون ،لألقداري ،تميرخان شوره
(عاصمة داغستان آن��ذاك) :المطبعة اإلسالمية،
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-

مصادر الفكر اإلسالمي في اليمن :عبد اهلل
الحبشي ،بيروت :المكتبة العصرية1988 ،م،
ص.224 ،164 ،132 ،58 ،28

-

الدرر الفريد الجامع لمتفرقات األسانيد ،عبد
الواسع الواسعي ،طبعة مصر1357 ،هـ ،ص
.37

 - 23إتحاف األحباب بدمية القصر الناعتة لمحاسن
بعض أهل العصر ،ص.154-153
 - 24للعالم والمستشرق الروسي المشهور :إغناطيوس
كراتشكوفسكي عدة أبحاث نفيسة عن تأثير المقبلي
في منطقة داغستان ،منها:
-

"داغستان واليمن" ،كتبه ع��ام  1936م،
وترجمه إلى العربية الدكتور جليل كمال
الدين ،نُشر بمجلة "المورد" العراقية ،المجلد
الثامن ،العدد الثاني؛ صيف 1979م ،ص
.118-109

-

"األدب العربي في القفقاس الشمالي" ،نشره
في روسيا سنة 1948م ،وترجمه إلى العربية
أيضا الدكتور جليل كمال الدين ،نُشر بمجلة
"ال��م��ورد" العراقية ،المجلد التاسع ،العدد
األول؛ (1400هـ1980/م) ،ص.102-90

 - 25هكذا أورد اسمه المستشرق الروسي إغناطيوس
كراتشكوفسكي ف��ي بحثه ال��ق��ي��م" :األدب
العربي في القفقاس الشمالي ،مجلة المورد،
(1400ه���ـ1980/م) ،ص .92وواضح من هذه
النسبة أنها ذات ملمح روسي ،وذكر الدكتور جليل
كمال الدين في تعليقه على قول كراتشكوفسكي أن
اسم قريته المنسوب إليها( :قودوتل) .ولعل اسم
(قدوق) حصل له تعديل أو تحريف بعد انتشار
اللغة الروسية بحيث أصبح ينطق هكذا.
 - 26كراتشكوفسكي :داغستان واليمن ،مجلة "المورد"
العراقية ،المجلد الثامن ،العدد الثاني؛ صيف
1979م ،ص .110
 - 27المصدر السابق ،ص ،94وانظر ً
أيضا :داغستان
واليمن ،ص.111-110
 - 28وردت في الترجمة العربية( :القادري) ،ولعله
آفاق الثقافة والتراث
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خطأ ف��ي الترجمة ،وه��و حسن ب��ن عبد اهلل
ْ
األل َقداري الكوري الداغستاني ،نسبة إلى قرية
(ألقدار) من ناحية (كوره) من نواحي داغستان،
ويعرف في األوس��اط الداغستانية باسم :ميرزا
حسن أفندى األلقـدارى ،عالم وشاعر وأديب،
من أشهر علماء داغستان في تلك الحقبة( ،توفي
سنة 1328ه���ـ1910/م) ،من مؤلفاته" :تاريخ
داغستان" ،و"آثار داغستان في التاريخ" ،و"ديوان
الممنون في األدب والشعر"" ،جراب الممنون،
جمع فيه ما جرى بينه و بين علماء وتالميذ عصره
من المراسالت العلمية" ،و"أشعار الممنون :ديوان
شعره" .قلت :معظم المعلومات عنه مستخلصة من
كتابه األخير "جراب الممنون".وموقع ملتقى أهل
الحديث على النت:
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111768).

وانظر أيضا :األدب العربي في القفقاس الشمالي،
ص.98
 - 29األدب العربي في القفقاس الشمالي ،ص,93
 - 30المصدر السابق ،ص.94
 - 31المصدر السابق ،ص.99
 - 32اآلفارية ( :)Avarهي (األواري��ة) إحدى قبائل
ومناطق داغستان المنسوب إليها العالمة محمد
بن موسى القدوقي األواري ،تلميذ المقبلي السابق
اإلش��ارة إليه .ولعل هذا التغيير في رسم الكلمة
حدث بعد دخول اللغة الروسية.
 - 33انظر :نزهة األذهان فى تراجم علماء داغستان،
للعالمة نذير بن محمد بن قربان الداغستانى
الدركيلى( ،المتوفى سنة  1353هـ1933/م) نسخة
مصورة عن مخطوطة الكتاب بخط مؤلفه منشورة
على النت( ،وأصلها محفوظ بخزانة المخطوطات
في أَنجي ,عاصمة داغستان) ،ق ،.9-8والمختار
المصون من أع�لام ال��ق��رون ،محمد بن حسن
بن عقيل موسى ،جدة :دار األندلس الخضراء،
(1415هـ1995/م) ،ص ،1952-1951واألدب
العربي في القفقاس الشمالي ،ص.95-92
 -34نزهة األذهان فى تراجم علماء داغستان ،ق( 8ب).
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 - 35األدب العربي في القفقاس الشمالي ،ص.96
 - 36المصدر السابق ،ص.99
 - 37البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .290/1
 - 38األدب العربي في القفقاس الشمالي ،ص.95
 - 39تلبيس إبليس ،ألبي الفرج ابن الجوزي ،تحقيق
السيد الجميلي ،بيروت :دار الكتاب العربي،
(1405هـ 1985/م) ،ص.101
 40انظر :العلم الشامخ ،للمقبلي ،ص :،182االقتصاد
في االعتقاد ،ألبي حامد الغزالي  ،بيروت :دار
الكتب العلمية (1983م) ص 104؛ التفكير
العلمي ،فؤاد زكريا ،الكويت( :سلسلة عالم المعرفة
رقم  )3ط 1988( 3م) ،ص104؛ االتجاهات
التعصبية ،معتز سيد عبد اهلل ،الكويت :سلسلة عالم
المعرفة ،رقم (1989 ،)137م ،ص.7

مقـــاالت

 - 41االعتصام ،إلبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي
الغرناطي الشاطبي ،تحقيق سليم بن عيد الهاللي،
ُ
الخ َبر  -السعودية :دار ابن عفان1412( ،هـ -
1992م).39-37/1 ،

 - 46سبل السالم ،لمحمد بن إسماعيل األمير الكحالني
ثم الصنعاني ،القاهرة :مكتبة مصطفى البابي
الحلبي ،ط1379( ،4هـ1960 /م).175/3 ،
 - 47المجددون في اإلسالم .412
 - 48العلم الشامخ في إيثار الحق على اآلباء والمشايخ،
ص،22
 - 49المصدر السابق ،ص.351-349
 - 50المصدر السابق ،ص.363-361

قائمة المصادر والمراجع مرتبة على الحروف الهجائية
-

المهدي المقبلي ،ومعه ذيل األبحاث المسددة
وحل عبارتها المعقدة ،لمحمد بن إسماعيل األمير
الصنعاني ،تحقيق الوليد بن عبد الرحمن الربيعي،
صنعاء :مكتبة الجيل الجديد1428 ،هـ2007/م.
-

االتجاهات التعصبية ،معتز سيد عبد اهلل ،الكويت:
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،سلسلة

 - 42االعتصام .39/1

عالم المعرفة ،رقم (1989 ،)137م.

43 - http://al-fatava.com/forums/index.
php?showtopic=423&st=40

-

 - 44الظاهر أنه من علماء داغستان أو مما جاورها في
النصف األول من القرن الرابع عشر الهجري،
ذكره العالمة نذير بن محمد بن قربان الداغستانى
الدركيلى( ،المتوفى سنة  1353هـ1933/م) في
كتابه نزهة األذهان فى تراجم علماء داغستان،
(ق )9في ترجمة القدوقي ،في ِع��داد المنتقدين
للمقبلي.

-

 - 45مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،تحقيق عبد الرحمن بن
محمد بن قاسم ،المدينة المنورة :مجمع الملك فهد
لطباعة المصحف الشريف1416( ،هـ1995/م)،
 ،.71-67/33وانظر رأي ابن القيم في كتابه:
زاد المعاد في هدي خير العباد ،بيروت :مؤسسة
الرسالة ،ط1415( ،27هـ 1994/م)-325/5 ،
.350

األبحاث المسددة في فنون متعددة ،صالح بن

إتحاف األحباب بدمية القصر الناعتة لمحاسن
بعض أهل العصر ،ألحمد بن محمد قاطن ،تحقيق
عبد الرحمن عبد القادر المعلمي ،صنعاء :مكتبة
اإلرشاد 1429هـ2008/م.
األدب العربي في القفقاس الشمالي ،للمستشرق
الروسي كراتشكوفسكي ،ترجمة الدكتور جليل
كمال الدين ،مجلة "المورد" العراقية ،المجلد
التاسع ،العدد األول؛ 1400هـ1980/م.

-

االعتصام ،إلبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي
الغرناطي الشاطبي ،تحقيق سليم بن عيد الهاللي،
ُ
الخ َبر  -السعودية :دار ابن عفان1412 ،ه��ـ /
1992م.

-

االقتصاد في االعتقاد ،ألبي حامد الغزالي ،بيروت:
دار الكتب العلمية 1983م.
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-

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،
محمد بن علي الشوكاني ،القاهرة :مطبعة السعادة،
1348هـ.

-

سبل السالم ،لمحمد بن إسماعيل األمير الكحالني
ثم الصنعاني ،القاهرة :مكتبة مصطفى البابي
الحلبي ،ط1379 ،4هـ1960 /م.

-

التفكير العلمي ،فؤاد زكريا ،الكويت :المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،سلسلة عالم
المعرفة ،رقم ( ،)3ط 1988 ،3م.

-

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ،للمرادي،
بيروت :دار البشائر اإلسالمية ،ودار ابن حزم،
ط1408 ،3هـ1988/م.

-

تلبيس إبليس ،ألبي الفرج ابن الجوزي ،تحقيق
السيد الجميلي ،بيروت :دار الكتاب العربي،
1405هـ1985/م.

-

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ،لتقي الدين الفاسي،
بيروت :دار الكتب العلمية1421 ،هـ2000/م.

-

-

ج��راب الممنون ،ل�لأق��داري ،تميرخان شوره
(عاصمة داغستان آن��ذاك) :المطبعة اإلسالمية،
1331هـ1912/م.

الشيخ صالح المقبلي :حياته وفكره ،أحمد عبد
العزيز المليكي ،صنعاء :وزارة الثقافة والسياحة،
1425هـ2004/م.

-

-

خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر ،محمد
أمين بن فضل اهلل المحبي ،القاهرة 1284 ،هـ.

-

داغ��س��ت��ان وال��ي��م��ن ،للمستشرق ال��روس��ي
كراتشكوفسكي ،ترجمة الدكتور جليل كمال الدين،
مجلة "المورد" العراقية ،المجلد الثامن ،العدد
الثاني؛ صيف 1979م ،ص .118-109

طبقات الزيدية الكبرى ،إبراهيم بن القاسم بن
اإلمام المؤيد باهلل ،تحقيق عبد السالم بن عباس
الوجيه ،ع ّمان :مؤسسة اإلمام زيد بن علي الثقافية،
1421هـ2001/م.

-

طيب السمر في أوقات السحر ،لشهاب الدين أحمد
بن محمد الحيمي ،تحقيق عبد اهلل بن محمد الحبشي،
أبو ظبي :المجمع الثقافي1423 ،هـ2002/م.

-

الدرر الفريد الجامع لمتفرقات األسانيد ،عبد الواسع
الواسعي ،طبعة مصر1357 ،هـ.

-

العلم الشامخ في إيثار الحق على اآلباء والمشايخ،
للمقبلي ،القاهرة( :د.ن)1328 ،هـ1910/م.

-

ديوان الهبل :أمير شعراء اليمن ،تحقيق أحمد بن
محمد الشامي ،صنعاء :الدار اليمنية 1987م.

-

-

رحلة ابن جبير ،لمحمد بن أحمد بن جبير الكناني
األندلسي (المتوفى سنة 614ه��ـ) ،بيروت :دار
بيروت للطباعة والنشر (د.ت).

فوائد االرتحال ونتائج السفر في أخبار القرن
الحادي عشر ،مصطفى بن فتح اهلل الحموي،
تحقيق عبد اهلل محمد الكندري ،بيروت ودمشق
والكويت :دار النوادر 1432هـ2011/م.

-

-

الرحلة في طلب الحديث ،للحافظ البغدادي،
تحقيق :نور الدين عتر ،بيروت :دار الكتب العلمية
1395هـ 1975 /م.

المجددون في اإلسالم ،عبد المتعال الصعيدي ،
القاهرة :مكتبة اآلداب (د  .ت).

-

-

رسائل وأبحاث في حديث افتراق األمة ،لمجموعة
من علماء اليمن ،تحقيق عبد اهلل يحيى السريحي،
بيروت :دار الكتب العلمية2009 ،م.

مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،تحقيق عبد الرحمن
بن محمد بن قاسم ،المدينة المنورة :مجمع الملك فهد
لطباعة المصحف الشريف1416 ،هـ1995/م.

-

-

زاد المعاد في هدي خير العباد ،البن القيم ،بيروت:
مؤسسة الرسالة ،ط1415 ،27هـ 1994/م.

المختار المصون من أعالم القرون ،محمد بن حسن
بن عقيل موسى ،جدة :دار األندلس الخضراء،
1415هـ1995/م.

-

مصادر الفكر اإلسالمي في اليمن :عبد اهلل الحبشي،

آفاق الثقافة والتراث

25

إسهام
العلماء
المجاورين
في الحرمين
الشريفين
في نشر
العلم على
نطاق واسع

بيروت :المكتبة العصرية1988 ،م.
-

السلَفي األصبهاني،
معجم السفر ،ألبي طاهر ِّ
تحقيق :عبد اهلل عمر البارودي  ،بيروت :دار
الفكر 1414 ،هـ 1993 /م.

-

المنار في المختار من جواهر البحر الزخار،
للمقبلي ،صنعاء :مكتبة الجيل الجديد ،وبيروت:
مؤسسة الرسالة1408 ،هـ1988/م.

-

نزهة األذهان فى تراجم علماء داغستان ،للعالمة
نذير بن محمد بن قربان الداغستانى الدركيلى،
نسخة مصورة عن مخطوطة الكتاب بخط مؤلفه
منشورة على النت( ،وأصلها محفوظ بخزانة
المخطوطات في أَنجي ,عاصمة داغستان).

-

نشر العرف في نبالء اليمن بعد األل��ف ،محمد

محمد زبارة ،صنعاء :مركز الدراسات والبحوث
اليمني1985 ،م.
-

نفحات العنبر في تراجم أعيان وفضالء اليمن
في القرن الثاني عشر ،إلبراهيم بن عبد اهلل بن
إسماعيل الحوثي الصنعاني ،تحقيق :عبد اهلل بن
عبد اهلل بن أحمد الحوثي ،بيروت :مؤسسة التاريخ
العربي1429 ،هـ2008/م.

-

هجر العلم ومعاقله في اليمن ،القاضي إسماعيل
بن علي األكوع ،بيروت :دار الفكر المعاصر،
1995م.

-

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،
اسماعيل باشا الباباني البغدادي ،طبعة إستانبول
1951م.

مقـــاالت
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المونتاج الشعري في
رائية ُعبيد بن أيوب العنبري
أ .د .سمر الديوب
جامعة البعث – حمص – سوريا
 المونتاج الشعري لغة واصطال ًحاالمونتاج الشعري عملية ربط اللقطات والصور والمشاهد في النص الشعري ،وإلحاق الصورة
بالصورة بطريقة شبه سوريالية بهدف جعل المتلقي متفاعلاً مع اللقطات ،مدر ًكا داللتها بنفسه،
وال يعني في أية حال اإلخبار.
ُ
َ
والمونتاج مصطلح سينمائي ،ويجمع َ
والكثافة واالنزياح
ولغة الشعر االقتصا ُد
لغة السينما
واإليحاء .وكلمة مونتاج ذات أصل فرنسي "  ،" Montageتعني قطع اللقطات السينمائية،
ولصق بعضها في بعضها اآلخر(((.
وثمة مرحلتان للمونتاج :مرحلة القطع  Cuttingوهي مرحلة قطع اللقطات ولصقها ،ومرحلة
التحرير ،وهي مرحلة ضبط اللقطات من جهة طول كل منها ومكانها وتوقيتها .ويذكر كاريل أن
وصل اللقطات بطريقة خالقة للحصول على تأثير خاص هو ما توصل إليه السينمائيون الروس
األوائل ،وأخذه عنهم السينمائيون في أنحاء العالم كله ،ويسمى .((( Montage
وعرف المونتاج ً
أيضا بالتوليف؛ أي ضم
ُ

ويتعين على ذلك أن التوليف اندماج مركبين

الكالم بعضه إلى بعض ،واجتماع المشاهد على

في الكيمياء ،والحصول على مركب جديد ،وعلى

شكل لوحات شعرية من غير وجود رابط بينها.

مستوى اللغة الشعرية ،ومستوى التصوير اندماج

والتوليف معجميًا من معنى االئتالف ،وهو

تركيبين لغويين ،أو مشهدين غير متجانسين،

الجمع بين أشياء متعددة في صياغة واحدة،

فيتولد معنى جديد متحصل من اندماج التركيبين،

ويعني في الوقت نفسه المصطلح الكيميائي الذي
يحمل معنى التخليق المتأتي من اندماج ّ
مركبين

أو المشهدين.

مختلفين أو أكثر(((.

نصا
وبوجود التوليف يكون النص الشعري ً
مؤثرا في المتلقي ،فاللغة الشعرية نظام داخل
ً
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المونتاج
الشعري في
رائية عُ بيد
بن أيوب
العنبري

النظام اللغوي ،ولغة داخل لغة ،وبمعنى آخر

حنينه إلى وطنه ،وإل��ى المرأة الحبيبة ،لكن
الغالب على شعره خوفه من الناس ،وألفته
الوحوش ،فقد كان من صعاليك العصر األموي،
وليس في شعره ما يدل على أنه لص.

داللة ذات بعد إيديولوجي.

وقسم عبيد قصيدته إلى مشاهد ،وعمل على
تقنية القص واللصق شعريًا ،وقام بنقالت سريعة
بين الصور والمشاهد من غير روابط منطقية،
وه��و األم��ر ال��ذي يدخل في صلب المونتاج
الشعري.

لغة ما وراء اللغة .والتوليف تنافر على مستوى
التركيب ،وانسجام على مستوى الداللة ،فقد
يجمع الشاعر لقطتين متنافرتين تحيالن على
وسنعتمد في هذا البحث مصطلح المونتاج
الشعري بدلاً من التوليف؛ ألنه يحيل على تجاور
فني السينما والشعر ،فيجتمع في النص الشعري
ّ
التراثي سمات أدبية ،وسمات سينمائية مع أن
األدب سابق فن السينما بزمن طويل ،وال غرابة
في ذلك فالسينما شاعرية في جوهرها .فثمة
عالقة حميمية بين الكلمة المكتوبة والصورة،

ويتحدث في هذه القصيدة عن جانب من حياته
في الفيافي ،فيقول(((:
َ
خدنين بعدما
��ب القفر
أران���ي وذئ� َ
ت��دان��ى ك�لان��ا يشمئ ُّز وي َ
ُ���ذع��� ُر

ِّ
وتقدم السينما مشاهد بصرية ذات داللة ،ويق ّدم
الشعر المشاهد بطريقة لغوية ذات توقيعات

مقـــاالت

موسيقية(((.
والسينما تشكيل مرئي يقوم على الجمع بين
اللقطات والحركة المنسقة .إن ما جاء به الشاعر
صورا أشبه ما
القديم يدفع إلى االعتقاد أنه ق ّدم
ً
تكون بما يق ّدم في الفن السينمائي اليوم ،فغدا
مخرجا جي ًدا لنصه ،كما نفترض وجود الرابط
ً
القوي بين الكلمة والصورة في الرائية.
-2الشاعر والقصيدة
عبيد بن أيوب من بني العنبر ،من بني تميم،
مشرد طريد ،كان قد جنى جناية ،فطلبه
شاعر ّ
السلطان ،وأباح دمه ،فهرب في مجاهل األرض،
وكان يخبر في شعره أنه يرافق الغول والسعالة
ويبايت الذئاب واألفاعي ،ويأكل مع الظباء
والوحش(((.
وال يذكر عبيد في شعره سبب جنايته ،ويق ّدم
صورة إيجابية لنفسه ،وتحدث في شعره عن

(((

إذا ما ع��وى ج��اوب� ُ
�ت سجعَ عوائه
بترنيم م��ح��زون ي��م��وت و ُي��ن� َ
�ش � ُر
ت���ذلّ���ل��� ُت���ه ح���ت���ى دن�����ا وأل���ف��� ُت���ه
ُ
ك��ن��ت أغ���� ِد ُر
وأم��ك��ن��ن��ي ل��و أن��ن��ي
ّ
ول��ك��ن��ن��ي ل���م
��ي ص��اح��بٌ
ي��أت��م��ن َ
ف��ي��رت��اب ب���ي م���ا دام ال ي��ت��غ� ّي� ُر
َ
أي رف��ي��ق�� ٍة
ف��ل��ل��ه د ُّر ال���غ���ول ُّ
��ف ي��ت��س � ّت � ُر
��ر خ���ائ� ٍ
ل��ص��اح��ب ق���ف� ٍ
�ن وأوق���� َدت
�ن ب��ع��د ل��ح� ٍ
ت��غ� ّ�ن��ت ب��ل��ح� ٍ
ح��وال��ي ن��ي� ً
�ران��ا ت��ب��وخ و َت ْ
���ز َه��� ُر
َّ

(((

أن���س� ُ
��ت ب��ه��ا ل��م��ا ب���دت وأل��ف � ُت��ه��ا
بالغيب أبص ُر
وح��ت��ى دن��ت وال��ل � ُه
ِ
َ
ْ
������ال وأن��ن��ي
رأت أال أُه�
ف��ل��م��ا
وق���و ٌر إذا ط���ا َر ال��جَ ��ن� ُ
�ان ال ُم َط َّي ُر
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َ
ْ
وع حتى ألف ُتها
دن��ت بع َد ذاك ال��� ّر ِ
بالغيب أخب ُر
وصافي ُتها ،وال��ل � ُه
ِ
ً
أل���م ت��رن��ي ح��ال��ف� ُ
نبعة
�ت ص��ف��راءَ
ُت ُّ
���رن إذا م��ا ْ
�ج � ُر
رع � ُت��ه��ا وت��زم� ِ

(((

َت � َزم��جُ � َر غ��ي��ري أح��رق��وه��ا ب� َ
�ض � َّر ٍة
�اء ُت َ
��ذ ِّم�� ُر
ف��ب��ات��ت ل��ه��ا ت��ح��ت ال��خ��ب� ِ
ٌ
ُ
ْ
رم��ت بهم
حيث
فتية ماضون
لها

ب��ق ْ
�س � ٌّر َ
��ف�� َر ٍة
وأن����ت ط���ري��� ٌد م��س��ت� ِ
ً
��ب ف َتظهَ ُر
م����را ًرا
وأح��ي��ان��ا ُت َ
��ص ُّ
�ر َب� ٌع
فيا ليت شعري هل ي��ع��و َد َّن َم� ْ
بأكناف ال� ُّ
وق��ي� ٌ
�ف و َم َ
حض ُر
�ظ
�ظ��لَ� ْي� ِ
ِ
���ة ع���ام���ري� ٌ
���ط����ال� ٌ
أق���ات���ل���ت���ي ب� ّ
��ة
ب��أردان��ه��ا م��س� ٌ
��ي وع��ن��ب � ُر
�ك ذك� ٌّ

(((1

-3المونتاج الشعري والمجاز البصري

الجوف أحم ُر
�ان من
ِ
شرابهم ق� ٍ
ْ
اف��ت��ق��رت راش��ت��ه�� ُم ب��غ��ن��اه� ُم
إذا

(((1

ترسم الصورة التي تكتنفها األبيات مصاحبة
ُعبيد الذئب في الصحراء الخالية ،وقدرته على

ع��ط��اءً ل��ه��م ح��ت��ى ص��ف��ا م��ا يُ��ك�� َّد ُر
َ
أل���� َّم خ���ي� ٌ
ٌ
���ارق
أم��ي��م��ة ط�
��ال م���ن
�ل ُغ � َّب � ُر
وق���د تليت م��ن
آخ���ر ال��ل��ي� ِ
ِ
��ر ال��ذي
�ج ال���زائ� ِ
ف��ي��ا ف��رحً ��ا ل��ل��م��دل� ِ
أت��ان��ا وف���ي َريْ��ط��ات��ه ي��ت��ب��خ��ت� ُر

(((1

تذليله ،وأنسه بالغول التي كانت مصدر رعب
لكل من يجتاز الصحراء ،ثم يصور قوسه وقد
عقد ً
حلفا معها ،ويتحدث عن رفاقه الذين رفضوا
الضيم في مجتمعهم ،وانصرفوا إلى الفيافي،
ويصل إلى طيف أميمة الذي أتاه ليلاً  ،فكان سببًا
في تحرك لواعج الشوق في قلبه ،ومخاطبته
جمله لعله يستطيع أن يصل إلى الوطن حيث

ُ
��ق��ص�� ٌد ل��ل��ذي به
ف��ث��رت وق��ل��ب��ي ُم َ
ً
أح��ي��ان��ا َت���جَ ��� ُّم ف � ُت� ْ�غ � َم � ُر
وع��ي��ن��ي

الحبيبة ،لكنه يدرك استحالة حصول ذلك؛ ألنه
لن يغير سلوكه ما دام مجتمعه ال يتغير ،فتنتهي

��ج أم���ا أع���ال���ي عظامه
إل���ى ن���اع� ٍ
(((1
األرض َت ْمهَ ُر
فشُمٌّ،وسفالها على
ِ
ْ
�ت ل��ه ق����ولاً
وح���ادث ُ
ف��ق��ل� ُ
���ت ش��� َّد ُه

يخلو المونتاج في القصيدة التراثية من
القصدية؛ أي من أنه مونتاج ،لكننا نجد قص ًدا

(((1

من جانب الصياغة الشعرية ،فقد بدأ عبيد بداية

ُ
نقش َّ
هن ُم��حَ � َّب � ُر:
ميس
ب��أع��وا ِد
ٍ
َ
زرت ب�لا َده��ا
أي��ا جَ � َم��ل��ي إن أن��ت

مخالفة لنهج القصيدة العربية ،بدأها بحركة

ب��رَحْ ��ل��ي وأج��ل��ادي ف��أن��ت م��ح � ّر ُر
َ
وه��ل جَ � َم� ٌ
ح��ال دونها
مجتاب ما
�ل
ُ
األرض أو ري��حٌ ت��روحُ و ُت ْب ِكر ُ؟
من
ِ
وك��ي��ف ُت��رجِّ ��ي��ه��ا وق��د ح� َ
��ال دونها
التنائف ُم ْذ َع ُر
مخشي
األرض
من
ِ
ُّ
ِ
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صوتية "جاوبت سجع عوائه" وه��ي حركة
توليفية عفوية واعية في الوقت نفسه؛ ألنها
مقصودة(.((1
ويرتبط المونتاج بالمجاز والبالغة ،فيق ّدم
المعنى العام للنص ،ويربط األحداث منطقيًا وهو
يرتب اللقطات مع الصعود الدرامي في القصيدة

المونتاج
الشعري في
رائية عُ بيد
بن أيوب
العنبري

من جهة ،ويرتبط عضويًا بالمجاز من جهة

وعملية االنتخاب والتركيب هذه تخضع لتقنية
ً
ارتباطا ً
وثيقا
المونتاج السينمائي الذي يرتبط

بالموقف اإليديولوجي للشاعر.

بدراسة بنية الصورة التي تحقق التناغم بين

أخرى ،فيضع بالغة السينما في الشعر ،ويرتبط
إن ثمة بالغة خاصة للصورة :بالغة غزت

المونتاج والشعر.

الخطاب الشعري منذ القديم ،وهي بالغة بصرية

فمنذ البداية يضعنا الشاعر أم��ام صورة

تؤكد انفتاح النص الشعري على الفن السينمائي،

سينمائية متحركة:

فثمة اعتماد على الصورة السينمائية من جهة

َ
خدنين بعدما
��ب القفر
أران���ي وذئ� َ

الصور المتتابعة في صنع الحدث والحوار(.((1

مقـــاالت

وقد رسم عبيد عناصر المشاهد الشعرية
األربعة "الذئب ،الغول ،القوس والرفاق ،الطيف"
رس ًما بالكلمات ،وقد استفاد الفضاء الشعري في
رسم كل صورة من الفضاء السينمائي وتقنياته،
فثمة إضاءة ،ولون ،وحركة ،وعين المص ّور/
عين الشاعر التي ترصد الحدث ،وتالحقه،
كثيرا.
وتقترب منه ً
كما نهض كل مشهد من المشاهد السابقة
على الحوار مع الطرف اآلخر المغيّب بتقنية
السيناريو المخفي؛ ذلك أن الحوار مع الذات ال
يقتصر على وظيفة اإلخبار فقط ،بل يتعدى ذلك
إلى اآلخر المختلف الحاضر في ذهن الشاعر،
والحاضر في خطابه على الرغم من تغييبه.
ً
قابال للتأويل
وع�� ّدت كلمات الشاعر رس ًما
ُ
وإنتاج الداللة ،واتسمت بالطابع الحركي :حركته
مع الذئب والغول ،حركته برفقة قوسه ،حركته
العنيفة حين تراءى له طيف أميمة.
وال بد للشعر من أن يفيد من تقنيات األنواع
األدبية وغير األدبية ،فتعطينا الرسوم على
الجدران الكهفية فكرة عن عالقة الشعر بالرسم،
ويتبع الشعر ثنائية الرؤية والرؤيا؛ أي ثنائية الفك
والتركيب ،فهو يعيد تركيب موجودات اللغة كما
يراها.

ت��ـ��ـ��دان��ى ك�لان��ا ي��ش��م��ئ� ُّز و ُي� َ
��ذع��� ُر
إذا ما ع��وى ج��اوب� ُ
�ت سجعَ عوائه
بترنيــم م��ح��زون ي��م��وت و ُي��ن� َ
�ش� ُر
فثمة حركة مستمرة "تدانى ،يشمئز ،يذعر"
وثمة محاوالت متعددة إلى أن وصل معه إلى
مرحلة الصحبة ،وثمة تداخل بين الشعر وفن
الرسم ،فالشعر رسم بالكلمات .ويجمع هذين
الجانبين البعد البصري ،فالشعر منذ عهد
سيمونيدس اإلغريقي رسم ناطق.
إن ثمة طغيا ًنا للجانب البصري ،فثمة تشكيل
صورة ،وتوزيع إضاءة ،وتركيز عين الكاميرا
على عبيد والذئب ،وثمة فضاء ال متناه هو
الصحراء مترامية األط���راف ،وثمة تحديد
الهيئة(.((1
لقد حدد عبيد المحتوى في اللقطة األولى،
فعواء الذئب موسيقى تصويرية في صحراء،
تأتي في المقابل لقطة عواء الشاعر ر ًدا على
سجع عواء الذئب ،واستئناسه بهذا السجع لفتح
المسافة على التأويل واإليحاء ،وهي لقطة تحمل
وتصريحا في آن ،وتمثل موقف الشاعر
إيحاء
ً
من مجتمعه ،وموقعه أمام الذئب في هذه اللقطة
الذئب من باب
السينمائية .فلم يتحدث عن صحبته َ
30
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إظهار الشجاعة ،بل من باب إظهار شدة األلم
لقدرته على محالفة أشد الوحوش ضراوة ،وفشله
في إقامة عالقة مع بني جنسه" :بترنيم محزون
يموت وينشر".
األنيس؛ لتوضح
فتأتي اللقطة التالية :كرهه
َ
المصور دارت بين
اللقطة السابقة ،وكأن عين
ِّ
موقعين :هو والذئب ،هو وبني البشر في هذا
المشهد الخارجي العريض .أما حركة الكاميرا/
عين الشاعر فهي أفقية تتردد بين الشاعر والذئب
من جهة ،والشاعر والبشر من جهة أخرى.
لقد افتتح نصه الشعري منذ الكلمة األولى على
الرؤية البصرية السينمائية" :أراني وذئب القفر"
فثمة عالقة بين العين والكاميرا ،فالكاميرا أهم
وسيلة للتواصل السينمائي ،والعين مسؤولة عن
نقل النص إلى الخارج بصريًا ،فتصور الكاميرا
لقطة في الصحراء "الغول الرفيقة" وتنتج معنى
لكن عين الشاعر التي نقلت هذه اللقطة استطاعت
أن تنقلها بطريقة أشد إيحاء ،فقدمها سينمائيًا،
وبمعنى آخر قدمها بعين شعرية ،فقد أوجد
انزياحا صوريًا
التجاور بين لقطتي الذئب والغول
ً
نتيجة المزج الواعي بين الصورتين ،فقد تمكن
من أن يصل إلى مرحلة األلفة مع الذئب بعد عناء
شديد ،فقد حاول أن ير ّوضه أولاً ثم حدثت األلفة
في مرحلة تالية ،فلم يغدر بالذئب؛ ألن الغدر
ليس من شيمه؛ لذلك تأخذ صورة الشاعر والذئب
معنى آخر هو صراعه مع مجتمعه ،ويعني ذلك
أن صعلكته رد فعل على مجتمعه ،وليست وليدة
موقف سابق.
إن للذئب دالل��ة إيحائية ،وه��و المعروف
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31

بغدره وال سيما وأنه يصدر أصوا ًتا من شدة
جوعه متواترة ،متقطعة؛ فالسجع يعتمد التقطيع
النغمي والتوازي "سجع عوائه" والذئب أشد
غ��درا في حال جوعه ،كما استدرج
ما يكون
ً
الحيوان األسطوري الذي نُسجت حولَه الخرافات
في إط��ار إثبات ذات��ه أم��ام مجتمعه ،فيؤسس
لغة شعرية ذات ركيزة بصرية تنضح داللة،
وتتجاوز لغة الكاميرا؛ إذ تتجاوز اللغة معجميتها
ووظيفتها اإلفهامية ،فلدينا مشهد يمكن أن ترصده
عين الكاميرا "الذئب" ومشهد غرائبي "الغول"
ومشهد ُحلُمي "طيف الخيال".
ويتعزز المجاز البصري في المشهد األول
بصورة النار المشتعلة في الصحراء-ويمكن
جعلها إضاءة للمسرح" :-أوقدت حوالي نيرا ًنا"
فعين الكاميرا الشعرية عين مجازية ،فالنيران
محاولة من الشاعر إلضاءة المستقبل المدلهم،
واإلصرار على الدخول في المجهول ،فقد أنس
بالنيران التي تخيف الناس العاديين ظ ًنا منهم
أنها نار السعالي ،فهو متمسك بقضيته ،وله فهم
خاص لمسألتي الحق والصواب؛ لذلك ينتقل إلى
عين الكاميرا الواقعية بالتصريح في المشهد
الثالث حين تحدث عن رفاقه وقوسه.
وفي المشهد الرابع يصف عبيد في مشهد ليلي
طيف أميمة الذي أل ّم به وهو ساكن ،وبهذه اللقطة
حدثت الحركة العنيفة:
ف��ث� ُ
�ص � ٌد للــذي به
�رت وقلبي ُم��ق� َ
وع��ي��ن��ي أح��ي� ً
�ان��ا َتجَ ــــ ُّم ف� ُت� ْ�غ� َم� ُر
ناعـــج أم��ا أع��ال��ي عظامه
إل��ى
ٍ
ُ
األرض َت ْمهَ ُر
فش ٌّم ،وسفالها على
ِ

المونتاج
الشعري في
رائية عُ بيد
بن أيوب
العنبري

ومن هذه اللقطة المحددة انطلق إلى لقطات

وجودها من جهة أخرى ،فيعني وجود الطيف

متعددة توحي بجوه النفسي ،ويأتي ليل الصحراء

استحالة وجود المرأة ،والحضور الطيفي افتقاد

داع ًما أبعاد المشهد ،فينتقل من التصوير الخارجي

للحضور الفيزيائي ،وقد كان طيفها سببًا في

إلى الداخل ،فقد تأججت مشاعر الشوق في قلبه،
ودمعت عيناه ،فيصور بعد ذلك ثورته إلى جمله
وهو طريد في قفر ،فينتقل من الصورة الواسعة
لرجل تحرك بقوة إلى جمله
إلى صورة محددة ُ
بتقنية  Zoomفي السينما ،فبعد أن تجولت عين
الكاميرا في الصحراء ،وص��ورت المساحات
الشاسعة التي تفصله عن الوطن والمرأة تتحدد
حركتها مع حركته وهو يختفي حي ًنا ويظهر حي ًنا:
ب��ق ْ
�س � ٌّر َ
��ف�� َر ٍة
وأن����ت ط���ري��� ٌد م��س��ت� ِ
ً
��ب ف َتظهَ ُر
م����را ًرا
وأح��ي��ان��ا ُت َ
��ص ُّ
فثمة فضاء داخلي يقابله فضاء خارجي،

مقـــاالت

والليل زمن مسيطر ،وشغلت الصحراء الديكور
وجمعت هذه اللقطات البصرية
في المشاهد كلهاُ ،
بعملية مونتاج هو نتيجة العالقة بين اللقطات
المختلفة التي ال يرتبط بعضها ببعض برابط ،بل
إن عين الشاعر هي التي جمعتها(.((1

ثورته إلى جمله الذي سيوصله إلى أميمة رمز
األمان والخصب والسالم ،أما الجمل فهو قوي؛
شعورا باألمان،
ألن قوته تبعث في نفس عبيد
ً
وهو يتحرك وفق رغبة صاحبه ،فهو مشدود
بأعواد ،ومهدد بعدم منحه الحرية إن لم يحقق
الهدف ،فرحلته إلى أميمة رحلة نفسية؛ ذلك أنها
أمل يربطه بالحياة ،ويسعى إليه.
ويتفاعل الجمل مع الشاعر ألن كلاً منهما
يسعى إلى التحرر من قيده ،فيسرع الخطا ،فإذا
بسفليه تبدوان كالحنطة الحمراء ،ويؤدي المجاز
البصري هنا وظيفة خاصة؛ إذ يغدو اللون
األحمر لون األلم والرفض والتمرد ،لكن الشك
كبير في داخله "وكيف ترجيها" فهو يعرف أن
عودته مرهونة بتخليه عن سبيل الصعلكة ،وهو
متأججا في قلبه.
أمر ال يقبله؛ لذا يظل الشوق
ً
وتتوزع المشاهد في النص على وفق الشكل

والليل لدى الشاعر ميدان صراع من جهة،
وميدان لقاء طيف حبيبته مع معرفة استحالة

اآلتي:

المشهد األول فضاء خارجي مشهد نهاري مكوناته الديكورية :صحراء -صوت -صدى
المشهد الثاني فضاء خارجي مشهد ليلي

مكوناته الديكورية :صحراء -نيران -أصوات مرعبة

المشهد الثالث فضاء خارجي مشهد نهاري مكوناته الديكورية :رنين القوس -صحراء -دم
المشهد الرابع فضاء داخلي

مشهد ليلي

مكوناته الديكورية :الرحل -األجالد-صوت الريح
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يعتمد المونتاج في عالقته بالمجاز البصري

وح���وار م��ع الجمل ،وح���وار م��ع شخص

على رسم مشهد واقعي ،ومشهد فوق واقعي،

مفترض:

وه��و م��ا ال تستطيع عين الكاميرا رص��ده،

ً
ُ
ن��ب��ع��ة ت��رن��ي
ح��ال��ف��ت ص���ف���راءَ

فتتفاعل مع اللغة إلنتاج لغة تصويرية؛ ذلك أن
العالم الشعري يتشكل على وفق ثنائية الرؤية
والرؤيا ،واللغة /الكاميرا هي التي تؤسس هذا
العالم الشعري ،فثمة لغة إيحائية قائمة على
االنزياح الداللي ،فالكاميرا /عين الشاعر مثبتة
في الصحراء ،وتتحرك في المشاهد واللقطات،

ُّ
����رن إذا م��ا ْ
�ج � ُر
ُت
رع�� ُت��ه��ا وت��زم� ِ
وح��وار داخلي" :كيف ترجيها" والصورة
السينمائية صورة حركية ،وي ِع ّد الحوار القصة
ً
متكامال ،وهذا ما يضطلع
لكي تغدو فيل ًما سينمائيًا
به المونتاج(.((1
إن مهمة الشاعر جعل الصورة الفوتوغرافية

ويتكون كل مشهد من لقطات تركز على الرؤية

"الذئب -القوس -الغول" ترتقي إلى مرحلة

البصرية "أراني -ألم خيال -ألم ترني" ولو أخذنا

اإلبهام؛ لتولد لدى المتلقي رغبة في االستفسار

كل لقطة منفردة ل ُع ّدت مثل الجملة المعجمية من

عن طريق بث الحياة في اللقطات المتباعدة،

غير داللة :ألم خيال ،فال نخرج بقيمة شعرية،

وربطها بتقنية المونتاج الشعري .وللصورة

ويعني ذلك أن الكاميرا الشعرية تخرق المعيار
الذي وضعته الداللة المعجمية.
إن اجتزاء بعض اللقطات يؤكد أثر الكاميرا،
فالتصوير الغرائبي المتلبس طاقة الرعب في

الفوتوغرافية داللة ثابتة لكن الشعر قادر على
احتواء الداللة ،فالمونتاج طريقة ترتيب الصور
في تركيبة واحدة ،والمونتاج ينظم الصور ،ففي
النص التقا ُء الفوتوغراف "الوثيقة االجتماعية"
الرس َم "التصرف في طريقة تقديمها" فالتصوير

وصف الغول يجعلنا نرى اللقطة بعين الوهم

فوتوغرافي من جهة ،شعري من جهة أخرى

"الغول" وهذا عالم شعري سينمائي ،فال تستطيع

فما الخطة التي انتهجها عبيد في تقديم نصه

السينما إنتاجه من غير مونتاج شعري ،وال يوجد
مثل هذا التصوير في الواقع؛ أي إن الكاميرا
تعاقدت مع الشعر لتقديم معنى أعلى من مستوى

(((2

الشعري؟
 -4خطة المونتاج الشعري في الرائية
يرتبط المونتاج بإيقاع الحدث ،فيخضع ترتيب
اللقطات وتوليفها لخطة معينة ،ويرتبط إيقاع

التداول.
لقد كان هنالك حوار خاص مع الذئب "جاوبت
سجع عوائه" وحوار خاص مع الغول:
َ
وع ح��ت��ى أل��ف � ُت��ه��ا بع َد
ذاك ال������ ّر ِ
بالغيب أخب ُر
وصافي ُتها ،وال��ل � ُه
ِ
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الحدث في الوقت نفسه باختيار اللقطة وطولها،
فتغدو كل لقطة فكرة جديدة بدلاً من أن يكتفي
الشاعر بتطوير الحدث فقط ،فليس المونتاج
وسيلة بصرية لتطوير الحدث ،بل يدخل في بنية
الحدث وإيقاعه.

المونتاج
الشعري في
رائية عُ بيد
بن أيوب
العنبري

-1-4القص واللصق

مجتمعه ،لكنه خائف ومتوتر.

قدرا
استثمر عبيد األدوات الفنية ليحقق لنصه ً

ولصق ص��ورة رفاقه الذين سلكوا دربه،

من اإلبداع والتميز ،ويعد المونتاج الشعري الذي

ومنحهم صورة إيجابية مشرقة ،وقص الصورة

كسرا لنظام الكتابة الشعرية
لم يكن مقصو ًدا لذاته ً

السلبية المقابلة ،صورة مجتمعه السلبية التي

المألوف ،فيعني المونتاج قص ما يريد ،وإبقاء

كانت سببًا في خروجهم ،فتحدث عن شربهم الدم،

ما يريد ،فقد قص صورة الطلل؛ ألن حياته طلل
ً
تمسكا
من نوع مختلف ،فيعني الطلل فيما يعنيه

وقص رغبته في السير الحثيث وراء طموحه،
فطريقهم طريق تضحيات وجرأة ،ويعني ذلك أن

بالمكان وقيمه ،وقد أعلن عبيد رفضه قي َم المكان/

مشكلته مشكلة جماعية ،ال فردية ،مع أن سلوكه

القبيلة.

فردي.

وبدأ بصورة الذئب ،وتحدث عن قدرته على

وقص الحديث الغزلي ،ولجأ إلى طيف الخيال
ّ

ترويضه بعد مرحلة حذر ،وقص حديثه عن

لرغبته في ترك مساحة ألحالم اليقظة ،فال مجال

معاناته في مجتمعه ،وفي الصحراء ،وأوحى بها

للغزل في الصحراء ،فهو بعيد عن المرأة ،ويأتي

إيحاء بمشهد الذئب.

حلم اليقظة محاولة منه إلعادة التوازن النفسي،

مقـــاالت

ولصق صورة الغول الغرائبية والنيران التي
تشعلها في ليل الصحراء ،وقص حديثه عن تفرده
وجرأته واختالفه عن أبناء قبيلته.
ولصق صورة القوس التي عقد ً
حلفا معها،
وقص خوفه الداخلي على الرغم من شجاعته

وحبيبته أميمة ،وهي تصغير أم ،رمز الحنان
والعطاء والخصب والسالم .ومن مستلزمات
الحديث الطيفي ذكر المرأة والليل ،لكنه يلصق
مع هذه الصورة صورة الجمل والريح:
َ
وه��ل جَ � َم� ٌ
ح��ال دونها
مجتاب ما
�ل
ُ
األرض أو ري��حٌ ت��روحُ و ُت ْب ِك ُر؟
من
ِ

الظاهرة ،فتخيف حين تزمجر ،ونالحظ الطاقة
اإليحائية ف��ي الفعل تزمجر ،فحركاته في
الصحراء دليل خوف كامن في نفسه ،وتقوم قوسه
بوظيفتين ،فهي وسيلة حماية من جهة ،وتكشف
مشاعره من جهة أخرى؛ فوصفه أدواته وصف
حزين ،وأنسه بوحوش الصحراء وغيالنها دليل
استقرار الوحشة في نفسه ،وبذلك تكون حياته
طللاً من نوع مختلف؛ ألن ماضيه موحش،

ونالحظ الداللة اإليحائية في قوله "ما"
فالمسافة بعيدة ج ًدا ،واألمل شبه معدوم ،والمسافة
المتسعة ليست جغرافية ،بل مسافة نفسية ،فتعني
الريح التحول والمواجهة ،وتعبّر عن رفضه
الواقع ،ورؤياه.
-2-4كسر التتابع المنطقي

وحاضره أكثر وحشة ،ومستقبله أش ّد وحشة

ق ّدم عبيد لقطات مفاجئة تصدم المتلقي منذ

لغموضه ،وتعني القوس الهروب والمواجهة

الجملة األولى "أراني وذئب القفر خدنين" فقد

م ًعا ،فقد حارب القوة بالقوة ،وتمرد على قيم

ثار على المألوف ،وكسر حاجز المشابهات
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المألوفة في المشهد الشعري ،وحطم التتابع

ورفاقه على أربعة أبيات؛ ألن لهذا المشهد ً
هدفا

المنطقي ،فمن غير المنطقي ألفة الذئب ،واألنس

واح ًدا هو تأكيد وجهة نظره أمام وجهة النظر

بالغول ،ومخاطبة الجمل ،ومن غير المنطقي

المضادة /مجتمعه .وقد تمكن من تقديم الفضاءين

انتقاله من حديثه عن ألفة الذئب إلى حديثه عن

الداخلي والخارجي فيه على الرغم من قصره

غرائبية الغول وغنائها وإيقادها النيران في
الصحراء ليلاً وأنسه بها.

نسبيًا "ترن ،رعتها ،تزمجر" ويمثل هذا المشهد
انقطاعا في التتابع المنطقي عن المشهد الالحق،
ً

وقد كسر التتابع المنطقي حين انتقل فجأة

وتساوى تقريبًا المشهدان األول والثاني؛ ألن

من قدرته على ألفة الذئب والغول إلى حديثه
عن محالفة القوس ،وكذلك حين انتقل على نحو
مفاجئ لوصف رفاقه ،وحين انتقل فجأة إلى
حديث الطيف ،وكما حطم التتابع المنطقي بين
المشاهد األربعة عمد إلى كسر هذا التتابع على
مستوى العالقات اإلسنادية المألوفة ،فجمع بين
المتباعدات والمتنافرات على مستوى اللقطة "
ترن إذا ما رعتها وتزمجر ،شرابهم من الجوف"

الغاية واحدة منهما وهي تأكيد حزنه لقدرته على
محالفة الوحوش ،وفشله مع بني جنسه ،ومع ذلك
كسرا
يمثل االنتقال من المشهد األول إلى الثاني ً
للتتابع المنطقي ،فللشعر منطقه الخاص ،يقوم
على ثنائية الكلمة /الصورة ،وهي ثنائية تكاملية.
فداللة المقاطع األربعة تلتقي على الرغم من
االنقطاع الظاهر بين المشاهد.
-3-4سببية المشاهد

المونتاج بناء على ذلك دمج أجزاء متباعدة

المونتاج الشعري تقنية ذات عالقة بالتقنيات

في نص واحد؛ لتوحيد الفكرة المق ّدمة .ويحتمل

السينمائية ،يقوم على ربط المشاهد المختلفة،
وتسلسلها بجمع اللقطات بعضها ببعض؛ لتسلّم

المشاهد ،والتنافس فيما بينها؛ ذلك ألنه ترجمة

إلى المشاهد الشعرية(.((2

إضافة إلى كسر التتابع المنطقي الجدل بين
ذاتية ،يعتمد على الفكر اإلبداعي ،والتنقالت

وقد نهضت القصيدة على مشاهد مترابطة،

ويقوم التنافس والجدل بين المشاهد األربعة

فالمشهد األول خارجي ،لكن الخارج وجه آخر
للداخل ،تمثَّل المشهد في جملة لقطات تجسد

السريعة من غير روابط منطقية.
على توسعه في رسم مشهد ،واجتزاء آخر ،فقد
توسع في رسم مشهد الطيف " 11بيتاً" الرتباطه

الصراع الداخلي لديه ،فأوصلت لقطة صحبة
الذئب إلى صورة مسلطة على شاشة المتلقي

الوثيق بعالمه الداخلي ،ومعاناته الخاصة ،وقدرته

الداخلية ،ومع أن المشهد األول يبدو بعي ًدا منطقيًا
عن المشهد الثاني لكنه ُق ّدم على أنه سبب للثاني

المكان والحنين إليه .وقد استطاعت عين الكاميرا

قادرا على ألفة الذئب
"مشهد الغول" فمن كان ً
فلن يجد الخوف مكا ًنا في قلبه .وبذلك يسلّم مشهد

آن في حين أنه اقتصر في حديثه عن قوسه

الغول -على مستوى الداللة العميقة -إلى المشهد

على رسم المشاعر المتضادة ما بين رفض
أن ترصد الفضاءين :الداخلي والخارجي في
آفاق الثقافة والتراث
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المونتاج
الشعري في
رائية عُ بيد
بن أيوب
العنبري

الالحق على الرغم من كسر التتابع الظاهر ،فهذه
الشجاعة أمام الغول والذئب ًتترجم على مستوى

إلى الوراء بذكر أحداث ماضية ،أو اإلشارة إليها
لتوضيح موقف ما ،والتعليق عليه.

آخر ،وكان نهجه في الحياة وتمرده سببين في
المشهد الرابع ،وهو افتقاده العنصر األنثوي في

وق��د ق�� ّدم عبيد في المشهد الرابع "طيف
أميمة" لقطات سريعة متناوبة بين زمنين :ماض

حياته ،والتعويض بحلم يقظة.

وحاضر ،فبدأ بذكر الطيف المدلج ،وتحول إلى

ّ
تشكل المشاهد سلسلة متعاقبة من الحلقات
ّ
وتؤزم
المتتابعة التي تطور الحدث الشعري،

البركان الداخلي نتيجة الزيارة ،وحديثه مع جمله.

الصراع ،فيشرك معه صوت الريح ،وحركة
أعواد جمله؛ ليبدد الوحشة والشعور بالوحدة.

ويع ّد الحنين إلى وطنه "أال ليت شعري هل
يعودن مربع" انتقالاً من الحاضر إلى الماضي،
يسترجع فيه الذكريات الجميلة ،ويقطع كل لقطة

ويسمى ترتيب اللقطات والمشاهد من غير

بلقطة أخ��رى ،فينتقل بين األزمنة بالمونتاج

وجود سبب ظاهر ،وقيامها على رابط داللي

يصرح ،ففي حنينه إلى
الشعري الذي يل ّمح وال
ّ

 Syntagme enفقد ربط بين لقطة

الماضي اختصار لحديث عن سعادة الذكريات

طيف أميمة ولقطة التمرد مما يولد عند المتلقي
قرارا فكريًا معي ًنا.
ً

مقابل الحاضر المؤلم ،لكنه يتوسع في حديثه عن

التعنيق

(((2

مقـــاالت

كثيرا مما
إن الشاعر في بنائه القصيدة يقرب ً

الحاضر ويشير إشارة سريعة إلى الماضي؛ ألن
الحاضر يؤلمه.

أصبح يعرف اليوم بالفن السينمائي قبل وجوده

وتعد اللقطات السريعة والمتضادة ما بين

بمدة طويلة ،فتبدو اللقطات بعيدة الصلة ،لكنها
بضم بعضها إلى بعض تولّد داللة مخالفة للنسق

فرحه بزيارة الطيف ،وحزنه وبكائه حركة
فياضة ،فكل لقطة تصدمها لقطة أخرى ،ويُحدث

الظاهر.

أثرا لدى المتلقي الذي يحاول إيجاد الرابط
ذلك ً

والحركة سريعة بين اللقطات بتقنية المونتاج،

بين اللقطات المختلفة والمتنافرة ،فهي لقطات

ويعني ذلك أن هذه التقنية موجودة في بنية

متصادمة فكريًا ،وهذا دليل على حال التأزم

القصيدة ،فربط بين جملة صور ال يربطها رابط

الشديد عنده.

مباشر ،لكن الرابط يتمثل في الصورة الكلية ،فقد
سلّم المشهد األول إلى الثاني ،وولّد هذا األمر

-5-4تح��والت الخط��اب ف��ي المش��اهد

طاقة حركية طافحة مركزها حركة الشاعر
الداخلية والخارجية.
-4-4االسترجاع
يع ّد االسترجاع  Flash Backميدا ًنا خصبًا
للتداخل مع المونتاج السينمائي ،وهو يعني العودة

األربعة
يعني الحديث عن الخطاب ً
حديثا عن المكونات
الداخلية للمشهد الشعري ،والخطاب الشعري
خطاب نوعي يجمع خطابات متعددة ،وال بد في
الخطاب الشعري من حدوث انزياح عن درجة
الصفر في الكتابة.
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في قيام عبيد

الواسع لتسلط الضوء على لقطة الشاعر والذئب

بأفعال خارقة للمعتاد ،ق ّدم هذا الخطاب بالفكر

ويقرب المونتاج المتنافرات ،فقد استأنس
المحددةّ ،

ال��ذي كان سائ ًدا في تلك المرحلة ،والمتعلق

بعواء الذئب وكاد يطير من صوت إنسان.

ويبدو الخطاب الغرائبي

(((2

بالغيالن والخرافات حولها ،والرعب المستقر في
النفوس تجاهها ،فيعد أنسه بالغول عملاً غرائبيًا،
يتنامى مع توالي اللقطات في المشهد ،وقد حاول
أن يقدم خطابه الغرائبي في صورة الواقعي مع
أنه يحتوي مادة غير ممكنة التحقق واقعيًا ،لكن
المونتاج الشعري جعل ذلك ممك ًنا.
أما قصة الشاعر مع الذئب فتتسم بالعجائبية،
ويبنى هذا الخطاب على عدم تحققه واقعيًا لكن
عين الشاعر الفنية قدمت صورة الذئب وقد تمكن
من ترويضه وانتزاع ذئبيته في صورة الخطاب

وتمثل كل لقطة وحدة صغرى تجتمع مع
غيرها في مشهد ،وتبدو هذه المشاهد لوحات
تشكيلية ،فيها حركتان داخلية وخارجية ،وانتقال
بين المكان والزمان ،وتعد هذه المشاهد لوحات
تدين قيم مجتمعه ،وتدعو إلى التمرد عليها.
وقد تتوالى اللقطات برابط بحرف العطف
"ترن إذا ما رعتها وتزمجر ،أنست وألفتها،
تبوخ وتزهر ،فلما رأت أال أه��ال"" والربط
بحرف العطف الواو يفيد الجمع من غير ترتيب،
أما الجملة األخيرة فتحيل على الترتيب لكن في

الواقعي.

حقيقة حياة الشاعر ال يوجد ترتيب ،ويعني ذلك

-5-4اللقطة والمشهد

أن الرابط بين اللقطتين معطل ،فتجتمع اللقطات

ثمة فرق بين اللقطة والمشهد ،فيتكون المشهد
من لقطات جمل بصرية متعاقبة تستخدم تقنيتي

المتباعدة ،وتشكل فجوة لدى المتلقي على مستوى
التركيب ،وهذا هو المونتاج الشعري.

القرب والبعد ،فعين الكاميرا /الشاعر تتسلط على

وقد تتوالى اللقطات من غير رابط:

مساحة العرض كاملة ،ثم تأخذ باالنحسار إلى

لقطة لقطة ن ح��ي� ُ
ْ
رم���ت بهم
�ث

نقطة معينة ،فتنهض القصيدة على أربعة مشاهد
تتنامى دراميًا على المستويين التركيبي والداللي:
أراني وذئب القفر خدنين بعدما
تدانى كالنا

يشمئ ُّز

ويُذع ُر

ال��ج��وف أحم ُر
��ان م��ن
ِ
ش��راب��ه��م ق� ٍ
فلقطة الفتية الماضين تختلف عن لقطة شرب
الدم ،لكن المتلقي يولّف بين اللقطتين ليخرج
بالداللة المقصودة .وتولد كل لقطة فضولاً وتشد

لقطة

إلى اللقطة الالحقة ،فتكتمل الداللة ،وال تتساوى

لقطة

اللقطات في المشهد الواحد ،فاللقطة االفتتاحية

تبدأ الكاميرا برصد الحركة الخارجية في
بداية البيت وتصل إلى الحركة الداخلية في
نهايته ،وتنتقل من الحركة في فضاء الصحراء
آفاق الثقافة والتراث
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قصيرة ،ولقطة افتتاح مشهد الغول طويلة:
أي رف��ي��ق�� ٍة
ف��ل��ل��ه د ُّر ال���غ���ول ُّ
��ف ي��ت��س � ّت � ُر
��ر خ���ائ� ٍ
ل��ص��اح��ب ق���ف� ٍ

المونتاج
الشعري في
رائية عُ بيد
بن أيوب
العنبري

وثمة لقطات متساوية :إذا عوى جاوبت سجع
عوائه ،وأوصلت هاتان اللقطتان إلى اللقطة
الثالثة؛ "ألفته" ،لكنه ق ّدم النتيجة أولاً " ،أراني
وذئب القفر خدنين" ثم أعقبها بلقطات تفصيلية،
ويتلقى المتلقي اللقطات في وحدة ،فيتحقق الوجود

نفسي؛ لذا وصف أشكال رفاقه ،وركز على
بياض البشرة الذي يحيل على إشراق نفوسهم.
أما القوس فقد وصفها بأنها صفراء:
ً
ُ
ن��ب��ع��ة ت��رن��ي
ح��ال��ف��ت ص���ف���راءَ
ُّ
ت���رن إذا م��ا ْ
�ج � ُر؟
رع � ُت��ه��ا وت��زم� ِ

الفعلي لها في تتابعها وتفاعلها.
ويخضع تجميع اللقطات لرؤية الشاعر
ورؤي��اه ،فالمونتاج ترتيب للقطات ،وتركيب
خالق يجمع جزئيات الصور الحافلة بالحركة
والمعنى والمشاعر.
ً
مراوغا ،فيقدم
نصا
ويق ّدم المونتاج الشعري ً
المشهد القائم على جمع اللقطات داللة جديدة
تفارق الداللة الظاهرة ،فألفة الذئب تحيل على

مقـــاالت

ألم داخلي ،فيماثل مفهوم اللقطة السينمائية مفهوم
الصورة الشعرية ،ويتشكل النص الشعري من
تتابع اللقطات كالفن السينمائي تما ًما.
وقد ق ّدم عبيد المص ّور الصورة من بعيد،
ومن قريب ،فعين الشاعر هي حدقة الكاميرا،
والهدف من اللقطة القريبة ج ًدا "ألفتها لما دنت"
تأكيد رؤياه ،وإتاحة الفرصة أمام المتلقي ليتخيل
المشهد ،فقد أظهر عمق التضاد بين توحش
الغول وأنسه بها.
وأغلب اللقطات متوسطة البعد ،تؤخذ من
مسافة متوسطة "ألم ترني ،أراني" تبين معظم
أج��زاء المشهد ،لكن في اللقطة القريبة يكون
التركيز النفسي أشد.

والقوس تكون صفراء في أول أمرها ،فإذا ما
كثر استعمالها تحولت إلى حمراء ،ويعني هذا
الكالم أن القوس الصفراء هي القوس العذراء،
فتحيل هذه اللقطة على دالالت متعددة ،فهل قصد
القوس التي لم يمسسها أحد من قبل؟ هل قصد
تحضيره عد َته للمواجهة؟ أو قصد الحضور
األنثوي الرمزي في هذا المشهد مقابل الحضور
الطيفي في المشهد الالحق؟ إنه يفتقد األنثى في
ً
رم��زا بالقوس العذراء هنا
حياته ،فحضرت
ً
وطيفا في المشهد الالحق.
بالالشعور،
أما اللقطة البعيدة فتشمل أجزاء المشهد كله
"المشهد األخير" وتتميز بوضوح التفاصيل
ُ
فثرت-
والحركة ،وقد تكون اللقطة تتبعية "أل ّم-
ُ
فقلت -آنست "...توضح أجزاء المشهد الشعري،
فينقل عين الكاميرا من طرف إلى آخر.
يهدف المونتاج الشعري ً
إذا -إلى تجميعالصور؛ لتوليد رد الفعل المرغوب فيه ،وهو تتابع
يولّد المعنى .ويشبه المونتاج ما سبق الجاحظ إليه
من أن المعاني مطروحة في الطريق ،يعرفها
األعجمي والعربي والبدوي وال��ق��روي ،لكن
التركيب هو الذي يظهرها( ((2فللصورة الشعرية

واللقطة المتوسطة ليست قريبة وال بعيدة،

طبيعة مرئية ،ولها عالقة بالبصيرة ،وثمة عالقة

هي وصف للشكل الخارجي المستند إلى أساس

بين اللقطة والصورة الشعرية .وكما أن الكلمة
38
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مفرد ًة تحمل داللتها المعجمية فقط كذلك اللقطة

تولّد موسيقى تصويرية من نوع خاص .فالوزن

المفردة تحمل داللتها المشهدية ،فترتيب اللقطات
في سياق خاص هو الذي يولّد المعنى ،والمونتاج

والقافية قيد ،لكن ثمة حرية داخل هذا القيد.

فن صياغة الصورة ،وترتيبها لتولّد لدى المتلقي
فني .وثمة تجاوز لمرحلة
داللة لها مغزى فكري ّ
اللقطة إلى مرحلة اإللمام بالمشهد بعامة ،وقد
تنوعت اللقطات ما بين هادئة "أراني وذئب القفر
خدنين" وصاخبة "فثرت وقلبي مقصد" وقصيرة
"تذللته حتى دنا" وطويلة:

إن الجرس الذي يحققه حرف الراء في نهاية
كل بيت يدعم المعنى ،ويتحد به( ((2فالموسيقا مع
حرف الروي الهدار "الراء" تصوير الموسيقى
الشعرية للمعنى ،فالنص من البحر الطويل متعدد
التفعيالت ،وثمة هدير للحرف التكراري "الراء"
ولهذا األمر داللته في تفعيل البنية اإليقاعية
للنص كله.

ّ
ف��ي��رت��اب
��ي ص���اح���بٌ ل���م
َ
ي��أت��م��ن َ

إن هدير الراء هدير إيقاعي ناجم عن قصد

ب�����ي م�����ا دام ال ي��ت��غ��يّ��ـ��ـ�� ُر

يربط وظيفة القافية بالبنية الداللية للنص كله،

ويأتي تسلسل األفعال ليظهر سيل اللقطات

فالحرف التكراري يرتبط بداللة تكرر موقفه

القائمة على اإلي��ح��اء واإلي��ج��از ،فـ"الرؤية

وتؤكده.

وكذلك

ً
موقفا خارجيًا
ونجد أن األبيات التي ترصد

والختالف سرعة اللقطات عالقة بما يمكن أن

ترتفع فيها وتيرة اإليقاع؛ إذ يتطلب التعبير عن
ذلك صو ًتا عالياً:

السينمائية أكثر سرعة من الواقع"

(((2

الرؤية الشعرية.
يسمى المونتاج اإليقاعي في القصيدة.

خ��ي��ال م��ن أم��ي��م��ـ��ـ� َ
ٌ
ٌ
ط���ارق
�ة
أل���� َّم
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�ل ُغ � َّب � ُر
وق���د تليت م��ن
آخ���ر ال��ل��ي� ِ
ِ

-1-5المونتاج اإليقاعي
هو المونتاج المبني على تقنية التباين في طول
اللقطة وقصرها ،ويترتب على هذا األمر طول
الدفقة الشعورية التي تتضمنها وقصرها.

(((2

��ر ال��ذي
�ج ال���زائ� ِ
ف��ي��ا ف��رحً ��ا ل��ل��م��دل� ِ
أت���ان���ا وف���ي َر ْي���ط���ات���ه يتبختــ ُر
ُ
��ق��ص�� ٌد ل��ل��ذي به
ف��ث��رت وق��ل��ب��ي ُم َ
ً
أح��ي��ان��ا َت���جَ ��� ُّم ف � ُت� ْ�غ � َم��ـ � ُر
وع��ي��ن��ي

فثمة مسافة شعرية تفصل بين قافية وأخرى،
وهي ّ
تطرد بمدة زمنية ثابتة ،فثمة تشكيل زمني

ضجيج إيقاعي
لقد رافق هذه الثور َة الشعورية
ٌ

للنص ،ويتوازى البث الموسيقي والبث الداللي،
وهو بث موسيقي َّ
متوقع؛ ذلك أن المتلقي يتوقع

مال إلى الموسيقى عالية الشدة في النص كله،

القافية قبل ورودها ،ويتوقع الموسيقى المتكررة

فالمشاهد الخارجية صورة عن توتره الداخلي،

في كل بيت ،والمتلونة بدفقات شعورية خاصة

فيميل النص كله إلى الحركة والصخب اإليقاعي،
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مثّل موسيقى تصويرية ،ونالحظ أن عبي ًدا قد

المونتاج
الشعري في
رائية عُ بيد
بن أيوب
العنبري

وتساعد القافية المعنى الشعري مع أنها ظلت

وقد تكون الحركة مضادة للحركة السابقة ،وهذا

محكومة بالتكرار والمدة الزمنية الثابتة.

ما يدفعنا إلى دراسة المونتاج التضادي.

إن ثمة توازيًا صوتيًا من مجمل الحركات

-2-5المونتاج التضادي

المتناوبة بين المشاهد التصويرية ،وي��وازي
التوازي الصوتي تواز بصري لوجود الصدر

إن ثمة تضا ًدا توليفيًا في النص بأكمله.
فالمونتاج مبني على تقنية التضاد ،فثمة عدد

والعجز المتساويين في عدد الحركات والسكنات.

من اللقطات المتضادة في المشهد الواحد" :هما

وتمثل المسافة الشعرية التي تفصل بين

خدنان -كانا يشمئزان ويذعران ،دنت بعد ذاك

قافية وأخ��رى فضاء البيت الشعري الالحق،
ويعني التوقف عند القافية ً
توقفا لداللة الجملة،

الروع ،خائف -ألفتها ،إذا افتقرت راشتهم بغناهم،
أعالي عظامه شم -سفالها على األرض تمهر،

وبد ًءا بداللة جديدة ،فينفتح الفضاء الشعري على

تروح وتبكر" فثمة تضاد على مستوى اللقطة،

مسافات زمنية طويلة ،ومكانية واسعة ،فيتكئ

وتضاد في العالقة بين اللقطات.

النص على الجانب البصري وهو فعل إيقاعي
سمعي بصري قصدي.

يلح في المشهدين األول والثالث على الرؤية
ّ
البصرية "ألم ترني -أراني" ويصر على اللقطة

مقـــاالت

وق��د افتُتح مشهدان بالزمة" :أران���ي -ألم

مقابل اللقطة ،فقد رعى القوس الصفراء ،وغيره

ترني" تع ّد بمنزلة إعداد شعري خاص ،وتنفتح

يحرقها ،حين تفتقر تغنيهم ،رفاقه يشربون الدم،

على مشهد تتكرر فيه ،وهذا ما يجعل المشهد

وال تفهم الصورة إال بإحالتها على ضدها لكي

في تصاعد شعري ،ولهذه الالزمة فاعليتان:

يُفهم سبب تمرده ،وبالتقاء الضدين يتولد التكامل،

بصرية ،وصوتية ،فهي لقطات مكررة تؤكد

فهو والذئب تقابله لقطة هو والبشر ،وتلتقي

الجانب البصري ،وتحمل ضربات موسيقية

اللقطتان المتضادتان ،فيكتمل المعنى ،ويتم

تجعل المشاهد تتالحق ،فهي بمنزلة فواصل

اإليحاء بالمضمر.

موسيقية.

ويتكئ المشهد على العناصر القصصية
في بنائه ،لكنه يتناول القصة تناولاً شعريًا،

ونالحظ الحركة السريعة في عرض بعض
اللقطات ،فتعرض اللقطات المتالحقة بطريقة

وي��وزع السيناريو المشهد على شكل لوحات
تُعرض أمامنا ،فيبدأ من المشهد الخارجي المنفتح

والقصر في حجم اللقطات ،فثمة إيقاع نغمي

على الصحراء إلى المشهد الداخلي الذي يرسم

اتساعا أكبر يشمل العناصر الوجدانية
يعني
ً

االنفعال النفسي ،وهو مشهد قائم على التضاد بين

والدرامية في اللقطة ،وهو ما يُعرف بالمونتاج
النغمي( ((2ال��ذي ّ
يركز على نغمة سائدة في

الواقع والمأمول ،وكما أن كاتب السيناريو يبدأ
من موجز القصة

المشهد ،فتتعدد الحركات التصاعدية للقطات،

كثفت الحدث" أل ّم خيال من أميمة" فأوجز كال ًما

المونتاج السينمائي ،ونالحظ ثنائية الطول

(((2
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عن حنينه ،وسالت اللقطات ،وأتت البؤرة في
نهاية المشهد؛ لتحيل على الوطن القريب /البعيد.
ٌ
��ط���ال� ٌ
أق��ات��ل��ـ��ـ��ـ��ت��ي ب� ّ
ع��ام��ري��ة
��ة

-3-5المونتاج المشهدي الترابطي
ثمة عالقة ذهنية بين اللقطات ذات المحتوى
البصري على امتداد النص ،وثمة جدل بين

ٌ
ك���ي وع��ن��ب� ُر
م��س��ك ذ
ب���أردان���ه���ا
ٌّ
إن وجود الطيف يشير إلى وجود خلل في
حياته ،ولو حذف الطيف الختل المشهد برمته،
فهو في الصحراء المكان الحر /المقيد ،وروحه
في الوطن الذي يحبه وينفر من ضوابطه.

العناصر البصرية المتفاعلة

(((3

ويحتاج األمر

من المتلقي إلى ربط المشاهد؛ لتكتمل الصورة
لديه.
ويحجم البناء الشعري التقليدي حركة المشاهد،
فال يتم استغالل أن��واع المونتاج التي ُعرفت

ويدل فعل الرؤية المتكرر على أنه يحتاج

في الشعر الحديث بسبب محدودية الحركة في

إلى اإلض��اءة والكشف مع أن هنالك مشهدين

الصدر والعجز ،لكنه يعمد إلى تشكيل المشهد من

ليليين ،فقد تصاعد انفعاله في كل مشهد بعد أن
ُشحن بتفاصيل صغيرة ،فال تنزع المشاهد إلى

جملة أبيات بلقطات متتابعة ،ويساعد طول النص

السكون ،ويولد هذا األمر بع ًدا دراميًا قائ ًما على
التضاد ،فثمة مسرحة للصحراء ،ينتقل بعين
الخيال إلى وطنه ،فيجمع الطرفين المتضادين
بلقطات بانورامية ،فيجمع بين المشهدين الثابت/
الصحراء ،والمتحرك /وطنه فقد نقلت عين
الكاميرا /الشاعر ما هو أوسع من الصحراء
حيث وطنه(.((3
ويلتقي أسلوب المونتاج أسلوب القصيدة
المركزة؛ ألن التركيز هو األساس الذي ينهض
عليه الطرفان ،فيقوم المونتاج على تقابل اللقطات
المتضادة ما بين لقطات سوداوية ومتفائلة،
وهو التضاد الذي يوصل إلى التكامل في رسم
الصورة ،ويضفي حركة على النص ،فجوهر

على تعدد الصور واللقطات ،فيقدم لقطات تبدو
متباينة لكنها على المستوى الدرامي مترابطة،
فيمنع المونتاج الشعري المعنى من الضياع
والتشتت ،فيتم االنتقال من صورة إلى أخرى
برابط موضوعي يس ّوغ هذا االنتقال

(((3

إن ثمة حركات متقابلة في المشاهد :كره
األنيس /أنس الذئب ،غناء الغول /أنسه بها .فكل
لقطة صورة حركية في مشهد يرتبط بالمشاهد
ُ
الحركة
األخرى بعالقة شعورية ،وتوافق هذه
الحرك َة السينمائية ،فيتجول الشاعر في فضاء
خاص بإضاءة وديكور ،تالحقه عين الكاميرا،
وهو في صميم المشهد "أران��ي وذئب القفر،
ُ
ُ
آنست ،ألفتها" ويسبح
جاوبت سجع عوائه،

المونتاج الحركة ،وهي تشمل المشاهد األربعة

الخطاب األدبي في فضاء من الحرية بخالف

التي انفصلت ظاهريًا لكنها ترابطت شعوريًا ما

الخطاب السينمائي الذي ينحصر في حيز ُّ
يحد

يدفعنا إلى دراسة المونتاج المشهدي الترابطي.

الخيال ،فالشعر أكثر رحابة.
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الطول النسبي لها من جهة ،واللجوء إلى

-6خاتمة

األفعال الحركية التي دفعت بحركة النص إلى

بدا لنا احتفاء هذه القصيدة بأسلوب المونتاج،

األمام من جهة أخرى.

قصيرا ،أو قصيدة سينمائية؛ ذلك أنها
فغدت فيل ًما
ً
ّ
مشكلة من أربعة مشاهد منفصلة ظاهريًا ،متصلة
شعوريًا ،وقد تم توظيف عناصر متعددة تدعم
المونتاج ،وبدراستها توصلنا إلى النتائج اآلتية:
 يعني وجود المشاهد والمونتاج كسر التتابعوتعديل أنماط البناء الداخلية لتسمح بالجمع
فيما بينها من غير تتابع محتوم.
 ثمة بالغة مونتاجية ،وموسيقى مونتاجية،ففي السينما قطع مستمر لتسريع الحركة،
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تصدر عن جامعة الموصل ،السنة السابعة،
العدد ،10ص.65

 .22ماريجورنو تيريز2007 :م ،معجم المصطلحات
السينمائية ،ترجمة :فائز بشور ،منشورات
وزارة الثقافة ،المؤسسة العامة للسينما ،دمشق،
2007م ،ص.5

 .16يقول إيزنيشتين :إذا وصلنا لقطتين متقابلتين
بعضهما ببعض فإننا ال نحصل على النتيجة
البسيطة للقطة ولقطة أخ���رى ،ب��ل نحصل
على ابتكار بديع .كاريل رايس ،فن المونتاج
السينمائي.43/1 ،

 .23يتسم الخطاب الغرائبي بطاقة الخوف التي
تتلبسه ،في حين يتسم الخطاب العجائبي بطاقة
اإلده��اش .وثمة فرق بين العجائبي والعجيب،
يرى تودوروف أنه إذا قرر القارئ أنه ينبغي
قبول قوانين جديدة للطبيعة يمكن أن تكون
مفسرة لها من خاللها دخلنا عندئذ
الطبيعة ِّ
في جنس العجيب .انظر :تزفيتان تودوروف:
1994م ،مدخل إلى األدب العجائبي ،ترجمة
الصديق بو عالم ،دار شرقيات ،القاهرة ،ص57
وثمة خلط كبير لدى النقاد بين المصطلحين،
فتقتضي العجائبية التردد ،والحيرة ،وال تعني
أن الشيء مستحيل الوقوع .أما الغرائبية فيرى
تودوروف أن الغريب المحض في اآلثار التي
تنتمي إلى هذا الجنس .ثمة سرد األحداث يمكنها
بالتمام أن تفسر قوانين العقل لكنها على هذا
النحو أو على نحو آخر غير معقولة ،خارقة،
مفزعة ،فريدة ،مقلقة ،غير مألوفة .المرجع
السابق ،ص.60

 .17للتفصيل في عناصر الصورة السينمائية ينظر:
بيتر سبرنسي1992 :م ،جماليات التصوير
واإلضاءة في السينما والتلفزيون ،ترجمة :فيصل
الياسري ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،ص.10
 .18يرى بيير مايو أن المونتاج هو المعالقة العامة
بين اللقطات كلها؛ أي إن��ه ال��ت��درج الزمني
العام للعالقات القائمة بين الحركات الفضائية
والحركات الزمانية ،وهو في آخر المطاف إيقاع
العمل ومعناه .انظر :بيير مايو1997 :م ،الكتابة
السينمائية ،ط ،1ترجمة :قاسم مقداد ،المؤسسة
العامة للسينما ،دمشق ،ص.144
 .19للتوسع انظر :س��ان ج��ون مارنر1983 :م،
اإلخراج السينمائي ،ترجمة :أحمد العصري،
الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،ص.97
 .20يرى أندريه ب��ازان أن المونتاج تقوية معنى
صورة عن طريق مقابلتها بصورة أخرى ال
تخص بالضرورة الحادث نفسه :انظر :أندريه
بازان1989 :م ،ما هي السينما ،نشأة السينما
ولغتها ،ترجمة :ريمون فرنسيس ،مراجعة
وتقديم :أحمد بدر خان ،مكتبة االنجلو المصرية،
آفاق الثقافة والتراث
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 .24الجاحظ1948 :م ،الحيوان ،ط ،1تحقيق :عبد
السالم ه��ارون ،مكتبة الحلبي ،القاهرة ،ج/3
ص.131
 .25لودوكا :د.ت ،تقنية السينما ،ط ،1ترجمة :فايز
كم نقش ،منشورات عويدات ،بيروت ،ص60
يرى د .حمد الدوخي أن الشعر هو ً
أيضا أكثر
سرعة من الرؤية السينمائية ،فتنقل العالقات
واق ًعا آخر مبنيًا على آلية االختبار الزمكاني

المونتاج
الشعري في
رائية عُ بيد
بن أيوب
العنبري

التي تؤمنها تقنية المونتاج ،وبتصرف شعري.
انظر :حمد الدوخي2009 :م ،المونتاج الشعري
في القصيدة العربية المعاصرة ،اتحاد الكتاب
العرب ،دمشق ،ص.39

المصــادر والمراجع
-

بازان ،أندريه1989 :م ،ما هي السينما ،نشأة
السينما ولغتها ،ترجمة :ريمون فرنسيس،
مراجعة وتقديم :أحمد بدر خان ،مكتبة األنجلو
المصرية.

-

تامر ،أحمد1998 :م ،مديات الصورة واالتصال،
ط ،1دار اإلتحاف للنشر ،سليانة ،عمان.

-

ت���ودوروف ،تزفيتان1994 :م ،مدخل إلى
األدب العجائبي ،ترجمة الص ّديق بو ّ
عالم ،دار
شرقيات ،القاهرة .

 .27يرى سعيد الغانمي أن المعنى هو الشعور الملقى
في النفس من الكلمة نتيجة جرسها "الصوتي".
انظر :سعيد الغانمي1989 :م ،المعنى والكلمات،
دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ص.87

-

تيريز ،ماريجورنو2007 :م ،معجم المصطلحات
السينمائية ،ترجمة :فائز بشور ،منشورات
وزارة الثقافة ،المؤسسة العامة للسينما ،دمشق،
2007م.

 .28انظر فيما يتعلق بالمونتاج النغمي :دافيد أ.
كوك1999 :م ،تاريخ السينما الروائية ،ترجمة:
أحمد يوسف ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،
ج220/1

-

الجاحظ ،عمرو بن بحر1948 :م ،الحيوان،
ط ،1تحقيق :عبد السالم هارون ،مكتبة الحلبي،
القاهرة

-

الدوخي ،حمد2009 :م ،المونتاج الشعري
في القصيدة العربية المعاصرة ،اتحاد الكتاب
العرب ،دمشق .

-

دي جانتي ،لوي1981 :م ،فهم السينما ،ترجمة:
جعفر علي ،دار الرشيد للنشر ،بغداد.

-

سبرنسي ،بيتر1992 :م ،جماليات التصوير
واإلضاءة في السينما والتلفزيون ،ترجمة :فيصل
الياسري ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد.

-

شغيدل ،كريم2002 :م ،الشعر والفنون :دراسة
في أنماط التداخل ،دار شموع الثقافة ،ليبيا.

-

عبد الرحمن ،ط�لال1977 :م ،السيناريو
والمونتاج في شعر جاك بريفيرا ،مجلة الجامعة،
تصدر عن جامعة الموصل ،السنة السابعة،
العدد.10

-

الغانمي ،سعيد1989 :م ،المعنى والكلمات ،دار
الشؤون الثقافية العامة ،بغداد.

-

ابن قتيبة ،أبو محمد عبد اهلل بن مسلم :د.ت،

 .26يرى عبد الباسط المالك أن هذا المونتاج ذو
مظهر طولي يتعلق بطول اللقطات الذي تحدده
درجة الفائدة السايكولوجية التي يبعثها مضمون
اللقطات .انظر :عبد الباسط المالك2001 :م،
التشويق :رؤيا اإلخراج في الدراما السينمائية
والتلفزيونية ،ط ،1الدار الثقافية للنشر ،القاهرة،
ص.52

مقـــاالت

 .29بيير مايو ،الكتابة السينمائية ،ص.210
 .30ي��ق��ول م��وري��س ش��ي��رر :السينما ف��ن مكان،
تعالج المكان بطريقتين :تعيد بناءه ،وتجول
فيه بالكاميرا ،تحققه بخلق أبعاد مكانية جمالية
تركيبية يدركها المتفرج من تراكب أماكن جزئية
وتتابعها قد ال تكون لها أية عالقة مادية فيما
يسببها .انظر :أحمد تامر1998 :م ،مديات
الصورة واالتصال ،ط ،1دار اإلتحاف للنشر،
سليانة ،عمان ،ص64-63
 .31يرى دافيد أ .كوك أن المونتاج قادر على خلق
التعبير عن أفكار مجردة ،وصياغة ،ومقوالت
ذهنية .فن السينما الروائية ،ص.220
 .32ينظر دراسة د .حمد الدوخي عن تقنية المونتاج
السينمائي في تجربة السياب ،المونتاج الشعري
في القصيدة العربية المعاصرة ،ص.32
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الشعر والشعراء ،ط ،2تحقيق :أحمد محمد
شاكر ،دار المعارف.
-

كاريل ،رايس1987 :م ،فن المونتاج السينمائي،
ترجمة :احمد الخضري وأحمد كامل مرسي،
الهيئة العامة المصرية للكتاب.

-

كوك ،دافيد .أ1999 :م ،تاريخ السينما الروائية،
ترجمة :أحمد يوسف ،الهيئة المصرية العامة
للكتاب.

-

لودوكا :د.ت ،تقنية السينما ،ط ،1ترجمة :فايز
كم نقش ،منشورات عويدات ،بيروت.

-

مارنر ،سان جون1983 :م ،اإلخراج السينمائي،
ترجمة :أحمد العصري ،الهيئة المصرية العامة
للكتاب ،القاهرة .

-

مايو ،بيير1997 :م ،الكتابة السينمائية ،ط،1
ترجمة :قاسم مقداد ،المؤسسة العامة للسينما،
دمشق.

-

المالك ،عبد الباسط2001 :م ،التشويق :رؤيا
اإلخ��راج في الدراما السينمائية والتلفزيونية،
ط ،1الدار الثقافية للنشر ،القاهرة.

-

ملوحي ،عبد المعين1993 :م ،أشعار اللصوص
وأخبارهم3 ،مج ،ط ،2دار الحضارة الجديدة،
بيروت.

-

اب��ن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم:
1994م ،لسان العرب15 ،م��ج ،دار صادر،
ط ،3بيروت.

المونتاج
الشعري في
رائية عُ بيد
بن أيوب
العنبري
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لغة التخصص:
لغة العلم ولغة الشعر  -دراسة مقارنة
أ .نعيمة بن الشريف
جامعة مولود معمري ،تيزي وزو  -الجزائر
مقدمـة
مما ال يختلف فيه اثنان أن اللغة وسيلة الكتشاف المعارف في شتى الحقول المعرفية ،بغض
النظر عن كونها منطوقة أو إشارية أو رمزية أو صورية ،وهي وسيلة للتواصل بين البشر على
اختالف ثقافاتهم وأجناسهم ،وهي ال ُمع ِّبر عن مبتغاهم.

مقـــاالت

وفي حقل اللغات نجد لغات متنوعة ،ومستويات لغوية متباينة بين اللهجة واللغة الرسمية،
وحتى تنوع مهن البشر خلق نوعً ا آخر من اللغات أطلق عليه لغات التخصص .وفي هذا البحث
سنتحدث عن لغة العلم وسنحاول التعرف على ما يميزها عن لغات التخصص األخرى؛ ً
بحثا في
اإلشكال اآلتي:
ما هي الفروق الجوهرية بين لغة العلم ولغة الشعر؟.
وألجل محاولة اإلجابة على ذلك حاولنا المقارنة بينها وبين لغة الشعر من خالل وقوفنا على:
واصطالحا ،مفهوم لغة العلم ولغة الشعر ،الفرق بين لغة الشعر ولغة
مفهوم العلم والشعر لغة
ً
العلم ،ثم هدف لغة العلم ولغة الشعر؛ وخاتمة ض ّمت أهم النتائج المستخلصة من دراسة هذا
الموضوع .وتم عرض هذه العناصر باعتماد المنهج الوصفي مع التحليل ،والمنهج المقارن في
تحديد الفرق بين لغة العلم ولغة الشعر.
أوالً -مفهوم لغة العلم:
 -1مفهوم العلم لغة واصطال ًحا:
أ  -لغة :جاء في محيط المحيط "لبطرس
[علِم]" :ال ِع ْل ُم ْال َي ِقي ُ
ّن ،وجاء
البستاني" في مادة َ
بمعنى ْال َم ْع ِر َف ِة ً
أيضا َك َما َجا َء َت ْال َم َع ِر َف ُة بمعنا ُه،

ضمن كل واحد معنى اآلخر الشتراكهما في كون
ً
مسبوقا بالجهل( )...وقيل ال ِع ْلم ُيقال
كل واحد
إلدراك الكلي أو المركب والمعرفة تقال إلدراك
الجزئي أو البسيط( )...وقيل العلم االعتقاد الجازم
المطابق للواقع ،وقال الحكماء هو حصول صورة
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الشيء في العقل ،وقيل هو ضفة راسخة يدرك

وعالوة على ما تضمنه مفهوم العلم السابق

بها الكليات والجزئيات وقيل هو زوال الخفاء من

ينص مفهوم آخر على أن العلم هو" :فاعلية

المعلوم والجهل نقيضه"(((.

تصورية استكشافية ،والعالم إنسان يشارك في

نفهم من قول صاحب" محيط المحيط" أنه
يرى بأن العلم لفظة مرادفة للمعرفة ،ومن
المعاني اللغوية التي يأخذها :اليقين ،وإدراك
الكلي أو المركب ،واالعتقاد الجازم المطابق
للواقع....إلخ.

مغامرة ذهنية كبرى ،الحدس هو الدافع األساسي
في كل عمل علمي وخلق األفكار أرفع إنجازات
العالم ،والعمل على تنفيذ الفكرة هام وصحيح،
لكنه أقل مرتبة من سابقه ،فالعلم الصرف ال
يحتاج إلى تبرير خارج ذاته ،وفائدته ال تزيد من
قيمته" .
(((

أما بالنسبة لمفهومه االصطالحي فمنه:
ب َّ -
العلم في معناه الواسع الفضفاض؛ أي فرع من
فروع المعرفة البشرية يجري على نهج ونظام،
أما معناه الضيق ،فيراد به منذ
ومنه علم األدبَّ ،
أن ظهرت مناهج البحث العلمي الحديث ،العلم
الطبيعي؛ أي علم الفيزياء وما تفرع عنه من
علوم تشاركه في مناهجه التجريبية ،وهو كل
دراسة تتوفر فيها أربعة أركان مجتمعة ال يغني
بعضها عن بعض وهي:
 - 1منهج البحث :ويجب أن يكون تجريبيًا
استقرائيًا يقوم على المالحظة الحسية
والتجربة العلمية.
 - 2موضوع البحث :ويشترط أن يكون جزئيات
محسوسة؛ أي ظواهر طبيعية أو وقائع جزئية
في عالمنا.

ويرى أبو هالل العسكري أن المعرفة أخص
ً
مفصال عما
من العلم؛ ألنها علم بعين الشيء
ً
ً
ومفصال ،وكل معرفة
مجمال
سواه ،والعلم يكون
علم وليس كل علم معرفة ،وذلك أن لفظ المعرفة
يفيد تمييز المعلوم من غيره ،ولفظ العلم ال يفيد
ذلك َّ
إال بضرب آخر من التخصيص في ذكر
المعلوم ،والشاهد قول أهل اللغة :إن العلم يتعدى
إلى مفعولين ليس لك االقتصار على أحدهما َّ
إال
أن يكون بمعنى المعرفة .والتمييز في المعرفة
هو استعمال العقل بالنظر والفكر اللذين يؤديان
إلى تمييز المعلومات(((.
 -2مفهوم لغة العلم:
قد يكون البحث في لغة العلم نوع من بحث
لغة التخصص؛ وبخاصة إذا علمنا أن هناك من
يربط لغة التخصص بمهن ومجاالت بحثية معينة

 -3أن يتوصل الباحث ع��ن طريق دراسته

يتم فيها إنتاج مصطلحات خاصة بها .فما هي

التجريبية للوقائع الجزئية إلى وضع قانون

ميزات لغة العلم؟ وما هو رأي الباحثين فيها؟.

عام يفسر الظاهرة المدروسة.

يذهب غاستون باشالر" إلى اعتبار اللغة
العلمية في مبدئها محدثة ،لكي يجد المرء آذا ًنا

 -4أن تترجم نتائج الدراسة العلمية – القوانين-
إلى رموز رياضية(((.
آفاق الثقافة والتراث

صاغية داخل المدينة العلمية؛ حيث ينبغي أن
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لغة
التخصص:
لغة العلم
ولغة
الشعر-
دراسة
مقارنـة

يتكلم علميًا لغة العلوم ،بترجمة اللغة العادية

عددية؛ ومن ذلك الزمت البحوث العلمية آالت

ونقلها إلى اللغة العلمية ،وإذا دققنا في عملية

وأجهزة تعبر عن نتائج دراساته بأرقام يتساوى

الترجمة هاته؛ التي غالبًا ما ال تكون واضحة

جميع الناس في فهمها.

(((

جلية ،فإننا سنالحظ أن لغة العلم تنطوي على عدد
من األلفاظ كثير منها يكتب بين مزدوجتين()...
والوضع بين هاللين من شأنه أن يكشف عن
السمات النوعية للوعي العلمي ،وهذا الوعي
يفصح عن وعي منهجي ،إن اللفظ عندما يوضع
بين مزدوجتين يبرز وتتحدد نغمته ،إنه يأخذ فوق
النغمة العادية نغمة علمية".

(((

وبالموازاة مع الطرح الذي قدمه باشالر عن
لغة العلم هناك رأي آخر يذهب إلى أن لغة العلم
الوحيدة هي "الرياضة" فال علم إذا لم تقم دراسته
على القياس أو الوزن ،ولهذا حولت الدراسات

مقـــاالت

العلمية الضوء إلى طول الموجات وقصرها،
والصوت إلى سعة الذبذبة ،واللون إلى موجات
ضوئية ...؛ وذلك إلمكان قياس هذه الظواهر
والتعبير عنها باألرقام.

(((

ويرى "جان هيبوليت" أنه " إذا كان للعلم
لغة جيدة الصنع فإن لجميع العلوم لغتها الخاصة،
وهي ترجع جميعها إلى اللغة اليومية كمصدر
ونقطة انطالق .فهاته اللغة منها ننطلق وإليها
نعود"(((.

ومما سبق نستشف أن لغة العلم هي لغة يتم
فيها استعمال خاص للغة ،وأنها تخرج عن اللغة
الطبيعية؛ أي اللغة العادية في اقتصارها على لغة
الرياضيات وإدراج الرموز ،وكل ما من شأنه أن
يجعل الكيف قابل للقياس بأرقام ،وللتمثيل برسوم
بيانية...إلخ.
ثان ًيا :مفهوم لغة الشعر:
 -1مفهوم الشعر لغة واصطال ًحا:
أ  -لغة :ورد في لسان العرب البن منظور
ِّ
"والش ْع ُرَ :م ْن ُظو ُم ْال َق ْو ِل َغلَ َب
في مادة [ شعر]:
شر ِف ِه ِب ْال َو ْزن ْ
وال َقا ِفي ِةْ ،
ان ُك ُّل ِع ْل ٍم
وإن َك َ
َعلَ ْي ِه لِ َ
ِ
ُ َ ْْ
لى ِع ْلم َّ
الش ْر ِع،
ِش ْع ًرا ِم َن َحيْث َغل َب ال ِفق ُه َع َ ِ
ْ
دل ،وال َن ْجم َعلَى ُّ
الثريَّا ،ومثل ذلك
وال ُعو ُد ْال ُم ْن ِ
ِ
واح َد ِش ْعراً()...
وربَّ َما َس َّموا البيت ْال ِ
ير؛ ُ
َك ِث ٌ
ِّ
الش ْع ُر ْال َق ِر ُ
او ُز َها،
يض ْال َم ْح ُدو ُد ِب َعال َم ٍ
ات لاَ َي َ
ُج ِ
ْ
اع ٌر؛ لأِ َنَّ ُه َي ْش ُع ُر َمالاََ
ار ،و َقا ِئلُ ُه َش ِ
وال َج ْم ُع أَ ْش َع ٌ

الر ُج ُل َي ْش ُع ُر ِش ْع ًرا
ْر ُه؛ أَ ْي َي ْعلَ ُمَ .و َش َع َر َّ
َي ْش ُع ُر َغي ُ
ال ِّ
يلَ :ش َع َر َق َ
وش ْع َر ،و ِق َ
الش ْع َرَ ،
وش ْع ًرا َ
َ
وش ْع َر
اع ٌرْ ،
أَ َجا َد ِّ
وال َج ْم ُع ُش َع َرا ُء"(((.
ور ُج ُل َش ِ
الش ْع َرَ ،

كما تستدعي لغة العلم من العالم أن يحرص

ومن باب االصطالح يقول أحمد مطلوب:

على التخلص من األلفاظ األدبية والصور الفنية

الشعر شعر به يشعر :علم ،وأشعره األمر

وغموضها ،وتجنب إثارة المشاعر والوجدان،
ذلك أن دراساته ال تكون ّ
إال متى أمكن القياس

وأشعره به :أعلمه أيَّ��اه .الشعر وقد يسمى"
الكالم المنظوم" وه��و من أه��م فنون العرب

حرصا على
أو الوزن .والعلم الحديث نلمس فيه
ً

الكالمية ،وكان " ديوان علمهم ومنتهى حكمهم،

تحويل الكيفيات إلى رموز رياضية أو كميات

به يأخذون وإليه يصيرون" ،فهو ديوانهم ومعدن
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علمهم وعمدة األدب ولسان الزمان ( )...وكثرت
تعريفات العرب للشعر فقال ابن سالم :إنه ليس
شعرا ،وذهب إلى ذلك
كل كالم مؤلف معقود ً
شعرا
الجاحظ وقال :إنه ليس كل كالم موزون ً
وإنما هو صناعة وضرب من النسج وجنس من
التصوير البد فيه من القصد(.((1
وبتتبع ما جاء حول لفظة الشعر وفن الشعر
ً
وحديثا
نجد الكثير من بياض الصفحات ُسود قدي ًما
في هذا الشأن .ويذهب جون كوين إلى أن كلمة
الشعر كان لها في العصر الكالسيكي معنى ال

 - 2مفهوم لغة الشعر:
ص
لما كان الشعر ف ًنا وعل ًما من العلوم ُخ َّ
بنوع من النظم أنتجه أسلوب سبك الكالم وحبكه
فيه؛ وتنوع أغراضه وألوانه ،والموضوعات
التي طرقها الشعراء ،وعلى خالف ما أعرب
عنه القدماء أبدع المحدثون والمعاصرون من
ً
أشكاال من الشعر زادت في تطور لغة
الشعراء
الشعر ،وفيما يأتي نقدم لمحة عن لغة الشعر.
"لغة الشعر هي األلفاظ التي تخص الشعر،

جنسا أدبيًا هو "القصيدة"
غموض فيه ،كأن تعني ً

أو يكثر استعمالها فيه بخالف النثر وقد أشار ابن
رشيق إلى أن للشعراء ً
ألفاظا معروفة ال ينبغي

اليوم وعلى األقل عند جمهور المثقفين أخذت

للشاعر أن يعدوها ،وال أن يستعمل غيرها()...

اتساعا على أثر تطور يبدو أنه
الكلمة معنى أكثر
ً

وقد يرجع هذا إلى أثر التركيب ال إلى أن اللفظة

بدأ مع الرومانتيكية ،ويمكن تحليله بصفة عامة
على الطريقة اآلتية :بدأ المصطلح ً
أوال يتحول

خاصة بالشعر أو النثر ،وهو ما تحدث عنه عبد
القاهر الجرجاني في باب النظم فقال :إنك ترى

من السبب إلى الفعل ،من الموضوع إلى الذات

َ
تروقك وتؤنسك في موضع فيما تراها
الكلمة

التي تتميز بدورها باستخدامها لألبيات .لكن

هكذا أصبحت كلمة "الشعر"تعني التأثير الجمالي
الخاص الذي تحدثه "القصيدة" ومن هنا أصبح
شائ ًعا أن نتحدث عن المشاعر أو االنفعاالت
الشعرية .بعد هذا ومن خالل تردد استخدام هذه
المصطلحات ،أصبحت كلمة الشعر تطلق على
كل موضوع يعالج بطريقة فنية راقية ويمكن
أن يثير هذا النوع من المشاعر ،وقد أطلق ً
أوال
على الفنون (شعر الموسيقى ،وشعر الرسم)...،
ثم على األشياء الطبيعية ،ولم يتوقف مصطلح
الشعر عن االتساع منذ تلك اللحظة وهو يعطي
خاصا من ألوان المعرفة بل بع ًدا من
اليوم لو ًنا ً
أبعاد الوجود(.((1

تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر"( .((1ومن
األمثلة التي عرضها في بيان ذلك ما ورد حول
لفظة "األخدع" في قول الصمة بن عبد اهلل:
َت��ل� َّ�ف� ُ
�ت نحو ال��ح��ي حتى وَ جدتني
ْ
وَ ِج��ع� ُ
وأخدعا
�اء لي ًتا
�ت من
ْ
اإلص��غ� ِ
وقول البحتري:
وإن���ي وإن ّ
بلغتني ش��رف الغنى
وأعتقت من رق ِّالمطامع أخدعي
وقد جاءت اللفظة في البيتين جميلة حسنة ،أما
في بيت أبي تمام:
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التخصص:
لغة العلم
ولغة
الشعر-
دراسة
مقارنـة

ي��ا ده���ر ق����و ِّم م��ن أخ��دع��ي��ك فقد
أض��ج��ج��ت ه���ذا األن����ام م��ن خرقك
فقد فقدت ذلك الحسن والجمال )...( ،وذكر
ابن األثير أن بعض األلفاظ تستعمل في الشعر
وال تستعمل في النثر ،وانتهى إلى قاعدة هي:
"إن كل ما يسوغ استعماله في الكالم المنثور من
األلفاظ يسوغ استعماله في الكالم المنظوم ،وليس
كل ما يسوع استعماله في الكالم المنظوم يسوغ
استعماله في الكالم المنثور"(.((1
نفهم مما سبق أن لغة الشعر هي لغة تميزها
طريقة رصف المفردات وتركيب األلفاظ فيما
بينها عما سواها من اللغات الخاصة وعن اللغة
العادية .لكن ما هو رأي الشعراء والنقاد فيها؟

مقـــاالت

"يجمع أغلب الشعراء والنقاد على أن للشعر
لغة تختلف عن اللغة العادية المستعملة في الكالم
والحديث العادي؛ ذلك أن الشاعر يحرص على
لغة أسمى وأرفع وأفصح ،لغة مختارة ال ابتذال
فيها وال عامية وال حوشية وال غرابة وال اشتراك
في المعاني.
وأثناء ممارسة النقد على الشعر نبه النقاد

وحسن التأتي والرونق؛ ألنها تعوق الفهم المتدفق.
وهناك عيوب أخرى ال تتصل بالمعنى وحسب
بل تتصل بالموسيقى وال���وزن؛ وه��ي تتعلق
ً
تصرفا يخرجها أحيا ًنا
بالتصرف في ألفاظ اللغة
عن صورتها المعروفة إلى صورة يالئم فيها
الشاعر بين بنائها ومواتاته لموسيقى الوزن".

(((1

ويهتم أصحاب نظرية اللغة الشعرية بالفروق
بين لغة الشعر بما تحمل من انحرافات وبين اللغة
القياسية؛ ألنهم يرغبون في أن يجعلوا تعبيرهم
هو األص��ل؛ ألنه يحوي الداللة النفعية التي
يحرص عليها أصحاب نظرية اللغة القياسية كما
يحوي داللة جمالية تُ ْفت َقد في لغة القياس.
وقد أقر "فرديناند برونو" بأن اللغة الشعرية
ال يمكن إخضاعها لقوانين اللغة العادية بقوله:
إن القوانين التي تحكم التوصيل العادي للفكر ال
ينبغي أن تفرض على الشاعرَّ ...
وإال أصبحت
استبدا ًدا غير محتمل ،فالشاعر الذي يتجاوز
ً
أشكاال
ح��دود األشكال المقبولة للغة ويحدث
شخصية من التعبير الحدسي ،وهو متروك له أن
يستخدم هذه القوانين ً
وفقا لحدسه اإلبداعي وبدون
قيود أخرى أكثر من تلك التي يفرضها إلهامه.

(((1

إلى ضرورة مراعاة ذلك في لغته ،وهي تعود
إلى ما يتصل بالمعنى ،فاالبتذال واالشتراك في
معاني األلفاظ يهجنها ويخرج بها عن سبيلها
السوي الذي قصد الشاعر إلى معانيها ومدلوالتها
العامية ،ويهبط بالشعر إلى مستوى العامية الذي
يبعده عن عالم الخيال والغموض.

والشاعر في اختياره ألفاظه يلجأ إلى إيثار
بعضها على بعض ،تقديم كلمة على أخرى
وحذف هذه وإثبات هذه ،...ومن ناحية أخرى
يختار من األلفاظ والعبارات أقدرها على نقل
اإلحساس فينتقي من الكلمات أدقها في أداء
المعنى الذي يجول في نفسه ،فقد تتقارب الكلمات

كذلك االشتراك والحوشية والغرابة عيوب

في أداء المعنى لكن بعضها أدل على إحساس

تدخل لغة الشعر فتفقدها التناسق والتسلسل،

الشاعر من غيرها ،وبناء على ذلك يتعين على
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الشاعر أن يفرز من المفردات أحفلها بظالل

تاريخ العلم أن يقنع بعرفة النتائج التي انتهت

الداللة واإليحاء والتصوير حتى يستطيع التأثير

إليها بحوث سابقيه من العلماء دون الرجوع إلى
تطور التفكير الذي أسلم إليها؛ ولهذا فإن العالم

في متلقيه وينقل له تجربته.

(((1

يبدأ بحوثه من حيث انتهى سابقوه من العلماء،

 -3الفرق بين لغة الشعر ولغة العلم:
لعل الوقوف عند الفروق الجوهرية بين لغة
الشعر ولغة العلم بدقة يستوجب منا تتبع جملة من
النقاط؛ تجسد في مجموعها التباين بين لغة الشعر
ولغة العلم نوضحها فيما يأتي:
 -)1-3هناك فرق بينهما من حيث منزلة
القديم والجديد في الشعر والعلم:

وينظر إلى األمام وال يلتفت وراءه ،وقوانين العلم
يلتقي عندها العلماء جميعاً(.((1
نفهم من هذا أن قبول القديم في الشعر يتماشى
مع ما يطرحه الجديد ،وبصفة الشعر فن يثير
أريحية لدى المتلقي يحافظ على مكانة الروائع
ً
تجاوزا للقديم،
القديمة ،بينما في حالة العلم يُعد
وقد يطرح ما يلغيه بوصفه مبنيًا على تجارب في

في الشعر نجد روائع القصائد والمقطوعات

ظروف معينة وفرضيات قد تأتي في زمن أخر

عصورا طويلة ،والجديد منها ال يستبعد
تعيش
ً

منافية للفرضيات القديمة ومنه تلغي حتى النتائج

قديمها ،وال يقلل من روعتها ،والرائع منها ال

والنظريات القائمة عليها.

يكاد يموت بمضي الزمان ،ذلك أن األدب ال

 -)2-3م��ن حي��ث ذاتي��ة لغ��ة الش��اعر

يغني حاضره عن ماضيه بوصفه يجري فينا
ً
فياضا متجد ًدا مع كل شاعر عبقري في كل
عصر من العصور ،يشيع بهجة القارئ ويثير
متعة السامع ويهز المشاعر ويريح األعصاب.

وموضوعية لغة العالم:
إذا ما الحظنا لغة األدب عامة والشعر خاصة
وجدنا أن قوامها الذاتية؛ ذلك أن منبع الشعر عند
الشاعر هو انفعاالته الشخصية مع عالمه ،وهو

واألمر يختلف عن ذلك في حالة العلم فمعلوم

تصوير لما يختلج في نفسه من شعور تجاه قضايا

إغفال العلماء والناس لماضيه؛ ألن تاريخ العلم

تعبيرا عن أخيلته
وأمور تشغل باله ،عما يسري
ً

مختلف عن العلم نفسه .وفي هذا الصدد يقول

وخواطره.

"ليون روبان" في كتابه" الفكر اإلغريقي وأصول

أما بالنسبة للعالم فالشأن غير ذلك ،إذ يكون

روح العلم" :إن ماضي العلم هو الجزء الميت

ملز ًما بااللتزام بالموضوعية ،وعدم فتح المجال

الفاني من المحاوالت التي قام بها العلماء ابتغاء

للذاتية في بحوثه .فالمنظر الطبيعي الواحد

التوصل إلى الحقيقة ،أو هو الجزء الذي أدركه

يصوره مجموعة من الشعراء في قصائد رائعة

النسيان بعد أن بلغ أصحابه الغاية المطلوبة،

متباينة ،تتضمن فوارق في تعبيراتها األدبية

وهذا الماضي يشبع رغبة الطامع في التوسع في

وصورها الفنية ،كما أنها تعبر عن عبقرية

المعرفة وال يتجاوز هذا الحد ،وفي وسع دارس

أصحابها .في حين أن الظاهرة الطبيعية الواحدة
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إذا عرض العلماء لدراستها توصلوا بشأنها

يُخضع بحثه لمصلحة شخصية أو شهوة فردية،

لنتائج واحدة؛ ألن سبيلهم المعتمد في الدراسة هو

أو عقيدة دينية أو نظرية علمية أو فكرة قومية...

المالحظة الحسية ،التي تستهدف وصف الظاهرة

إلى الحد الذي تنتفي فيه أمانته في تقصي الحقيقة،

وبيان خصائصها ،ثم إجراء التجربة وتكرارها

وعليه أن يجرد نفسه من أهوائها ونزواتها

حتى يمكن التأكد من نتائج الدراسة ،وفي حالة

وميولها ما مكنته طبيعته البشرية من ذلك .كما

اختالفهم يتم العودة إلى الواقع ومعاينة التجربة

تقتضي النزاهة ً
أيضا إنكار الذات

مجد ًدا حتى يتم حسم الخالف بصددها.

(((1

 -)3-3صدق الشاعر ونزاهة العالم:
ب��داي��ة نعود لمفهوم العلم عند "أل��دوس
هكسيلي" والذي نص فيه على أن" :العلم هو

self-denial

والعزوف عن استغالل العلم لمآرب شخصية،
ومن دالالت النزاهة أن العالم قد يتوخى دعوة
اآلخرين إلى نقد وإثبات خطئه إذا صدر عنه في
بحوثه.

المالحظة النزيهة ،البصيرة ،والممارسة دون

 -)4-3م��ن حيث وس��يلة التعبير في لغة

تحيز ،وهو االستدالل الصبور ضمن نظام من

الشعر ولغة العلم:

المفاهيم المترابطة منطقيًا"(.((1

مقـــاالت

قياسا على هذا التعريف نلمح أهمية شرط
ً

باإلمعان في لغة الشعر نجد بأن الشاعر يتخذ
اللغة أداة إثارة وتأثير وإقناع( ،((2ووسيلة للتعبير
عن مشاعره وخ��واط��ره في ص��ور فنية تثير

نزاهة العالم ،وهنا صاحبه ربطه بالمالحظة
والممارسة ً
أيضا؛ فالعالم عليه االلتزام باحترام

في قارئه المتعة والراحة وطالما اللغة هي<<

مبدأ النزاهة بداية من المالحظة التي يقدمها

كل وسيلة لتبادل المشاعر واألفكار كاإلشارات

عن الظاهرة المدروسة حتى فراغه من معاينة

واألصوات واأللفاظ ،وهي ضربان طبيعية كبعض

الظاهرة والوصول إلى نتائج حولها.

حركات الجسم واألص��وات المهملة ووضعية،

"كما نجد عند النقاد أن معيار تقييم األدب
نثرا هو صدق صاحبه في التعبير
شعرا أو ً
المتميز ً
الفني عن مشاعره وخواطره ،بينما في لغة العلم
فإن من أخص خصائص العالم وأهمها أن يكون
نزي ًها ويقصد بالنزاهة "Disinterestedness
إماتة الذات  ،self-mortificationأو تنحية الذات
وإبعادها عن مجال البحث Self-elimination؛ أي

وهي مجموعة رموز وإش��ارات أو ألفاظ متفق
عليها ألداء المشاعر واألفكار>>  ،فإنه يلجأ
(((2

إلى الضرب الثاني منها غير أنها تخضع لديه
الستعمال خاص يتماشى مع المعنى الذي يريده،
ومع التعبير عن عواطفه وما يختلجه ،كما أنه
باستعماالته لها يساهم في كشف جمالياتها ،ويبدع
في صناعة مصطلحات جديدة فيها.

طرح الهوى والتزام الحياد واستبعاد االعتبارات

ويدعم قولنا هذا ما ذهب إليه "نعمة عبد

الشخصية وغير هذا مما ييسر للباحث الكشف

الرحيم العزاوي" في كتابه فصول في اللغة

عن هدفه من غير عائق ،وحيث على العالم أال

والنقد؛ إذ يقول :الخليل ابن أحمد الفراهيدي
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أول لغوي أدرك دور الشاعر في كشف النقاب

هو ترجمة الظواهر الطبيعية إلى رسوم بيانية

عن جماليات اللغة ،وشق الستور عن أوجه

ولوحات فوتغرافية ،وباستخدام اللغة بتعبير

عبقريتها ،فذهب إلى اعتبار الشعراء أمراء

ً
رموزا
رمزي أصبحت وقائع الحس في لغة العلم

الكالم يُجتج عليهم به وال يُحتج به عليهم ،وذهب

رياضية وصياغات رمزية ،والقوانين مجرد

حمزة بن حسن (ت 460هـ) مذهب الخليل ً
أيضا

دالالت رياضية"...

فأقر أن :الشاعر المبدع يؤثر في اللغة ويكون
ً
وعامال من عوامل إغنائها بالجديد
سببًا في نمائها
من الصيغ و األساليب ،واعتبر المولد للجديد فيها
هو قرائح الشعراء الذين هم أمراء الكالم وذلك
من خالل الضرورات التي تمر بهم في المضايق
التي يدفعون فيها إليها عند حصر المعاني الكثيرة
في بيوت ضيقة المساحة(.((2

(((2

وبمالحظتنا الستعمال الشاعر والعالم للغة
كوسيلة للتعبير عن ميدان كل منهما نلمس التباين
بين لغة العلم ولغة الشعر ،نجد في األولى منهما
اللغة تستخدم إلنتاج نسق رمزي رياضي لصوغ
الظواهر المدروسة في قوانين علمية ،بينما لغة
صورا
الشعر تستعمل فيها اللغة بتعبير فني ،ينتج
ً
أدبية فنية ،ومصطلحات جديدة بواسطة التعبير

والشأن يختلف بالنسبة للعالم فلغته ليس
الهدف منها توليد أو إنتاج مصطلحات جديدة
تثري القاموس اللغوي ،واللغة تستغل من طرف
العالم لصياغة قوانين وإنتاج نظريات تحول
فيها الكيفيات ،وتوصف فيها الظواهر الطبيعية
والقضايا المدروسة إلى رم��وز وأرق��ام قابلة
تعبيرا رياضيًا عنها،
للقياس والتجريب ،وتعبر
ً
وفي هذا الصدد يقول "سليفان" في كتابه "أسس
العلم الحديث"" :إن أقصى غاية للعلم أن يقدم لنا
ً
ً
شامال للظواهر في عبارات تضم
وصفا رياضيًا

اإلبداعي ،والمعاني التي تحملها كثافة الكلمات.
 -)5-3من حيث استعمال الخيال في لغة
الشعر ولغة العلم:
باختالف ميدان الشاعر والعالم يختلف
استعمال الخيال عند كل منهما ،وقد يتبادر إلى
األذهان أن العالم ال يستعمل الخيال؛ بحكم طبيعة
ميدانه التي قد يتهيأ للبعض أنها تصرفه عن
استعمال الخيال واالستناد إليه في بحوثه ،غير
أن األمر على خالف ذلك.

أقل عدد ممكن من المبادئ والحقائق العقلية ،إن

فالشاعر يستعمل" الخيال ،ودوره هام في

الرياضيات هي اللغة الوحيدة التي يستخدمها

لغته ،وهو عنصر أساسي في أسلوبه الفني ،وفي

العلم ،ونقول هنا مكررين دون أن نمل التكرار،

توليد صوره البيانية ،وانزياحاته اللغوي التي

وبعد إن كانت المالحظة الحسية أهم ركن في

يخالف بها بناء اللغة العادية؛ حيث يستخدمه

منهج البحث العلمي ،احتل مكان الصدارة في

في إنتاج صور أدبية تمنح األلفاظ في تعبيراته

عصرنا هذا رد الوقائع إلى أرق��ام تقرأ على

مفاهيم جديدة تثير متعة القارئ ،وتجذب السامع

مراقم ومقاييس وأصبح االتجاه الحديث اآلن

لشعره".
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لغة
التخصص:
لغة العلم
ولغة
الشعر-
دراسة
مقارنـة

وتقديرا ألهمية الخيال في لغة الشعر وإمازته
ً

لها ،وم��ا المخيلة س��وى مجرد عامل وسيط

عن استعماله في حقول معرفية أخرى وميادين

تستطيع أن تسرع بالتفكير لكنها ال تستطيع

لغوية مختلفة عن الشعر ،اعتبر "ميخائل نعيمه"

أن تبدأه أو توجهه؛ ولذلك كان لزا ًما وفي كل

(((2

األح��وال على الباحث أن يخضع خياله دائ ًما

شاعرا هو
واعتبر أن من يستحق أن يقال عنه
ً
ذلك الشاعر الذي "ال يكتب وال يصف َّ
إال ما تراه

لرقابة الفكر المتعود على الشك ،والبعد عن

في كتابه الغربال "خيال الشاعر حقيقة"

عينه الروحية ويختمر به قلبه حتى يصبح حقيقة
راهنة في حياته ولو كانت عينه المادية أحيا ًنا
قاصرة عن رؤيته .ذاك ال يعني أن الشاعر يقدر
أن يدعو األسود أبيض واألحمر أصفر -أي أن
يعري األشياء الحقيقية عن مميزاتها الطبيعية
ً
خياال"(.((2
ويعطيها صفات من عنده داعيًا ذاك
وإذا كان الخيال مه ٌم في عمل الشاعر ،فالعالم

مقـــاالت

منعرجا
كذلك يحتاج له في عمله ،غير أنه يأخذ
ً
آخر غير ذاك الذي نجده عند الشاعر ،ودليل
ذلك أن العالم مضطر الستخدامه بعد المالحظة
والتجربة في وضع الفرضيات التي يت َم ُ
ثل فيها

ً
حال يتخيله مناسبًا لتفسير الظاهرة؛ حتى يتوصل
بعد ذلك إلى قانون لتفسيرها ،والخيال عند العالم
يستعمل وسيلة لكشف حقيقة ما ،والرتباطه
بالواقع فنتائجه تندمج في الواقع إلى درجة أن

الهوى والهيام الذاتي الذي يدفعه للغرور.

(((2

وحسب ما يراه "وردزورث" فإن المخيلة
الخالقة في العلم تمكن أفرا ًدا نادرين من تحقيق
ما ال نفقه نحن َّ
إال بالجهد الجهيد في ممارسة
صناعة التحليل .وهناك رأي ينص على أن
كل تقدم في الفهم العلمي يبدأ بمغامرة تأملية أو
صحيحا"
بتصور سابق لمفهوم" يمكن أن يكون
ً
وهذا التصور يبتعد ً
كثيرا عن االعتقاد
قليال أو ً
السائد؛ إنه ابتكار عالم ممكن أو جزء منه بعد
ذلك يعرض هذا التصور للنقد كي يُرى ما إذا
كان قريبًا هذا العالم المتخيل من العالم الواقعي،
وبناء على ذلك فالتفكير العلمي في كل مستوياته
تفاعل داخلي بين حاثتي تفكير ،أو حوار بين
صوتي ال ُم َتخيل والنقدي ،بل لعله حوار بين
الممكن والواقعي أو بين المقترح والمعروض.

(((2

العالم ال يتردد في التضحية بجمال الحقيقة

واستنا ًدا إلى دور الخيال في كل من لغة

متى ثبت له بالتجربة بطالنها ،في حين الشاعر

الشعر ولغة العلم يمكن أن نتقصى التباين في

واألديب الفنان يستعين بالحقيقة وسيلة لكشف

أوجه استعماله عند الشاعر وعند العالم ،لكن

الجمال؛ ولذلك يهدف الشاعر بتوظيف خياله

مع ذلك نشير إلى أن الخيال مهم عند الشاعر

تحريك مشاعر متلقيه حتى يتجاوب معه.

(((2

لكونه وسيلة جوهرية في إبداعه الفني ،والشاعر

وألن العلم قبل كل شيء فعالية نقدية وتحليلية،

مضطرا لمساءلة ما توحي له به مخيلته
ليس
ً
من دالالت ومفهومات ُتكثف بها األلفاظ ،وغير

يدلي بفكرة ما ،وقلما ترضيه األدلة التي يتوصل

محاسب إن جاء بصور بالغية متعارف عليها أو

والعالم بكل استعالء رجل يبحث عن أدلة قبل أن
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من َخلَّ ِق مخيلته ،لكن العالم ملزم بنقد الفروض
التي يضعها اعتما ًدا على خياله حتى يصل

على مدى شمول االكتشاف ولياقته ،ورتبته في

لقانون علمي حول موضوع بحثه.

مملكة التفسيرات الواسعة.

 -)6-3الف��رق بينهم��ا م��ن حي��ث معيار

 -)1القيمة التفسيرية :ويركز من خاللها

 -)1القيمة التوضيحية :ويهتم فيها بدرجة
قدرته على حل المشكالت المربكة.

التقييم في لغة الشعر ولغة العلم:
إذا ما أقررنا بأن لكل مجال لغته الخاصة

 -)3مقدار األصالة :التي يضمنها البحث

ومصطلحاته الخاصة؛ فمن البديهي أن نعترف

وتفوق الحل يقود إليه ،ويهتم فيه ً
أيضا برشاقة

بأن هناك اختالف ً
أيضا في معيار التقييم في

الحل في اقتصاده بالفكر والعمل ،ثم مقدار

كل مجال .وإذا ما تحدثنا عن الشعر كفن والعلم

صعوبة التفسير ككل؛ أي حجم العقبات التي

كميدان للمعرفة مختلف عنه نلفي ذلك التباين في

تجاوزها وتجنبها العالم قبل أن يصل إلى الحل،

معيار التقييم في كليهما.

وال يهم الصفاء والفائدة رغم أهميتهما في تقييم

وباإلمعان في "لغة الشعر نجده كفن يعتمد

االكتشاف والمكافأة عليه.

(((3

على التعبير الفني الجميل الصادق عن إحساس

وأهم معيار في تقييم العلم هو إمكان التثبت من

الشاعر وانفعاالته ،فإن معيار جماله يتأسس على

صحة القوانين التي يتوصل لها العالم بالرجوع

الذوق الفني الراقي عند صاحبه وقارئه وقدرة

إلى الواقع واستفتاء الخبرة والمالحظة الحسية

الشاعر عن التعبير عن أحاسيسه وجعلها تتخطى

في أمرها ،وال مجال في لغته لالعتماد على ذوقه

الزمان والمكان ،وذلك بأن ال تكون مجرد صدى
لبيئته أو روح عصره َّ
وإال مات إنتاجه بتغير

أو إحساسه أو غير ذلك من أدوات اختبار الصدق
كما في حالة الفنون ،أو االستناد إلى ما ال يدخل

معالم الزمان والبيئة ...وليس ثمة مقياس يقاس به

في وسائل اإلثبات العلمي.

جمال الشعر ال يعتمد فيه على شاعرية الشاعر
وتوفر شعره على الشعرية التي تجعل منه ف ًنا
ً
مستساغا لدى المتلقي ،وأهم ما في األمر اتسام
شعره باإلنسانية".

(((3

وبالمقارنة بين الصدق في الشعر والعلم
نجد بأنه في الشعر يختلف باختالف األفراد
وذوقهم الفني وروح عصرهم ،وفي العلم يتسم
الصدق بالثبات مهما اختلف األفراد والجماعات

أما لغة العلم فمن المقاييس التي يستعملها

زما ًنا ومكا ًنا ،كما أن أحكام العلم ال تتأثر

العلماء في تقييم اكتشافات ومنجزات زمالئهم،

بالوجدان الشخصي أو األحكام الذاتية أو األهواء

والتفسيرات التي يشرحون بها الظواهر والقضايا

الشخصية ،وتستبعد التحيز وتتوخى النزاهة

المدروسة في بحوثهم ما يأتي:

العقلية.
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 )7-3الف��رق من حي��ث الحقيقة في لغة

الظنية" وليس له َّ
إال قوة الحقيقة الشعرية.

الشعر ولغة العلم:

وهناك رأيان عن الحقيقة الشعرية .أولهما

في عرض الحقيقة في بين الشعر والعلم

يرى بأن الحقيقة الشعرية كشف عن المثالي -أو

يقول محي الدين صبحي <<:حين تستعمل كلمة

ما يجب أن يكون -وتعود جذوره إلى أرسطو

الحقيقة في نص علمي تدل دائ ًما على شيء له

عندما قال " الشعر أعمق فلسفة وأرف��ع من

صلة بالواقع ،فالشيء حقيقي حين يكون في

التاريخ"؛ ألن الشعر يكشف عما يجب أن يكون

الواقع حقيقيًا -هذه هي القضية وهذه هي الحقيقة

على ضوء الفهم الصحيح لنوايا الطبيعة وليس

التجريبية ...-إن هذه الصلة بالواقع هي االختبار

ألعمالها التي تأتي فجة ناقصة .فالشاعر يتبنى

الذي تخضع له جميع النظريات العلمية مهما كان

الهدف الذي تعمل من أجله الطبيعة وال تنجزه

شأنها"( ((3ويعتبرها هذا الباحث هي نقطة البداية

بدقة ،وتب ًعا لذلك الشاعر امرؤ فوق الطبيعة وهو

في البحث العلمي ،وهي االتجاه الذي يتحرك

الناطق عن أعمال لم تفلح في إنجازها.

مقـــاالت

بموجبه التفكير العلمي ،ويترتب عن ذلك أنه ال

والرأي الثاني في الحقيقة الشعرية يعتبرها

يمكن التمييز بين االعتبارات الخيالية للعالم في

حقيقة ليست علوية بل من نوع آخر ،فهي تحمل
مفهو ًما ً
بديال أو مجموعة من البدائل تعني فهمنا

وتبدو كذلك لكن كل منهما ينحو نحوه الخاص في

للعملي بأن تجعلنا نندفع ونفكر في مجال أوسع

مرحلة متأخرة.

من العملي.

العلم والشعر بحسب أصولها .فهي تبدأ متوازية

ولم يكن اختالف الحقيقة الشعرية عن الحقيقة
أمرا مسل ًما به دائ ًما ،وفي ذلك يقول السير
العلمية ً
فيليب سدني( " :((3الشاعر ال يؤكد شي ًئا لذلك
فهو ال يكذب أب ًدا .ذلك أن الكذب هو أن تؤكد
صحة شيء زائف ،غير أن الشاعر ال يؤكد"(.((3
ويذهب "محي الدين صبحي" إلى أنه إذا تساوت
األشياء كان االختيار بين ما يتصل بالحقيقة وما
يهجرها وبالضرورة سيقع االختيار على الحقيقة،
وإذا كان االختيار بين ما هي عليه األشياء وما
يجب أن تكون عليه فإن األولى اختيار ما يجب
أن تكون عليه -في حاالت االستعمال والتعلم -إن
العالم مقيد بمسألة خاصة ،وكل مفهوم يصدر
عن هذا األمر الخاص ليس له َّ
إال قوة " المشابهة

(((3

والعالم يقرر نظريته ويبرهن

على رأيه ،وال يكاد ينتهي من تقريره البرهان
حتى تخرج الحقيقة من نفسه إلى نفوس سامعيه،
وتظهر آراؤه لدى تالميذه جلية واضحة ومنهم
تنتقل إلى غيرهم ،وتدخل في عديد النفوس،
وتمأل رؤوس َم ْن يطالعونها و َم ْن يسمعون بها
كما تلفظ بها األستاذ األول ،وال تؤثر فيها نفس
ً
مثاال
أخرى ،وال تغيرها آثار الناس .ونضرب
على ذلك بالقضية القائلة" :إن مجموع زوايا
المثلث يساوي قائمتين" و"إن االحتكاك يولد
حرارة" فهي حقيقة ثابتة -كما قالها َم ْن توصل
لها -عند كل إنسان سمع بها.
أما في الشعر فاألمر على خالف ذلك فأثر
ظاهرا في شعره ،وهو ما
الشاعر يجب أن يكون
ً
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أفضل من شكل آخر يتصف بالمحلية ويستعمل

يميزه عن أشعار غيره ،وما يميز ذوقه عن أذواق
اآلخرين ،وهو ما يكسب شعره ً
ً
وجماال ،أو
رونقا

بين طائفة من األميين أو أنصاف األميين>>.

يجعلها ثقيلة على النفوس كما أن ذوق الشاعر ال

ونتفق مع محي الدين صبحي عندما ذهب

يتفق مع أذواق متلقيه ،وال يفهم بطريقة واحدة،

إلى التنويه بضرورة االتصال والمناقشة بين

الختالف األذواق في طرق اإلدراك التي يُرجع

أعضاء المجتمع الثقافي لنتفادى الهوة بين العلوم

إليها في الحكم على الفنون وفي تذوق الجمال ،

الرياضية والعلوم الطبيعية ،ونتيح لكل فئة أن

وبناء عليه يختلف الناس في تقدير وقبول البيت

تحافظ على تفوقها في مهنتها واختصاصها،

والقصيدة من الشعر.

(((3

(((3

وتتعمق معرفتها بمادتها مع المحافظة على

ويتضح مما تم عرضه ح��ول الفرق بين

شرف موقفها ،أضف إلى ذلك أننا بحاجة إلى أن

لغة الشعر ولغة العلم التباين الجوهري الذي

ننفتح على بعضنا ً
بعضا لكي نعيش حياة فاضلة

يمكن مالحظته الستعمال اللغة ،لكن ننوه بأننا

ال يشوبها ازدراء اآلخرين كما يحدث اليوم بين

ال نعضد الرأي القائل بأفضلية لغة العلم عن

العلوم الرياضية والطبيعية.

لغة الشعر لكونها مختصرة ودقيقة وتحيل على

 -)4الهدف من لغة العلم ولغة الشعر:

المغزى بصيغ رمزية مقتصدة ،وهي لغة العصر
والعولمة ،ولغة الشعر أدبية ال يمكن أن تضاهي
لغة العلم في القيمة المعرفية ،وهي لغة تجاوزها
الزمن بوصفها تعبر عن الخيال والعواطف
واالنفعاالت...إلخ.
وحسبنا في موقفنا أن نجاري الباحث "ماريو
باي" في قوله << :إنه ليس حك ًما ذا قيمة أن
تصف لغة ما بأنها تحتل مكا ًنا عمليًا عظي ًما
أكثر من غيرها إذا أخذت في االعتبار العوامل
الموضوعية ،)...( ،وليس حك ًما ذا قيمة كذلك أن
تدعي أن لغة ما -في الوقت الحاضر -تفوق غيرها

(((3

ً
انطالقا من جملة الفروق التي وقفنا عندها في
لغة الشعر ولغة العلم يتجلى وجود فرق بينهما
كذلك في الهدف المنشود في كلتيهما على حد
أما الهدف من لغة العلم ففيه رأيان:
سواءَّ .
أحدهما نصت عليه فلسفة اليونان ،وتب ًعا لها
العلم في كل صوره يكون هدفه العلم؛ أي الكشف
عن الحقيقة بباعث من اللذة الفعلية دون نظر إلى
ما يحتمل أن يترتب عن ذلك من خدمة في حياتنا
العملية ،أو إشباع لعواطفنا الدينية ،كما كان
الحال في حكمة الشرق القديم.

ثقافيًا إذا كانت ثمرات الثقافة تتحقق بصورة

وثانيهما وهو أعم وأشيع ،يربط بين نتائج

واضحة في شكل نتاج عقلي وأدب��ي وعلمي.
ً
شكال
وأخيرا فليس حك ًما ذا قيمة أن تدعي أن
ً

البحث العلمي ومطالب الحياة الدنيا ،وإن كان
النظر يسبق العمل ،ولعل أكبر َم ْن مهد لهذا

معي ًنا من أشكال اللغة تستعمله الجماعة كلها،

االتجاه من األوروبيين المحدثين فرانسيس

ويجري على ألسنة الطبقة المثقفة أن تدعي أنه

بيكون(ت1626م).
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(((4

لغة
التخصص:
لغة العلم
ولغة
الشعر-
دراسة
مقارنـة

وأما هدف لغة الشعر ففيه ً
أيضا رأيان :رأي
َّ

في جوهرها تمايز بين العلم -وه��و ميدان

يرى أن الشعر يصدر عن صاحبه كما يصدر

تحكمه قوانين ومتعلق بتجارب وفروض ،ولغة

النور عن الشمس ،أو الخضرة عن النبات،

رمزية ورياضية نتفق عليها ،وتسري مسلمة

وأم��ا توجيهه إلى تحقيق أه��داف أو أغراض

إن لم نعتبرها مصادرة بيننا ،خال تفوق أهل

بعينها فهو إتالف لطبيعته الفنية و إفساد لروحه،

االختصاص عن العامة في المعرفة بها ودرجة

وليس لألدب هدف مباشر يقصد إلى غير تحقيق

فهمها -والشعر وهو فن تتباين فيه األذواق

الجمال.

والتجارب ودرجات اإلبداع لدى الشعراء ،وحتى

وال���رأي اآلخ��ر انبثق عن ك��ارل ماركس
ويذهب أتباعه إلى أن األدب يُسخر وغيره من
الفنون لخدمة اإلنسان في حياته الدنيا والشأن
ذاته بالنسبة للشعر؛ فيعالج اآلفات االجتماعية في
مجتمعه ،ويقوم المبدع فيه بتشخيص أغراضها
وط��رق عالجها ،ونتيجة لذلك يصبح األدب
ونثرا دعوة إلى تعبئة الجهود وتكتل القوى
شعرا ً
ً

مقـــاالت

لرفع مستوى الشعب والنهوض به في شتى
مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية واألخالقية

استجابة متلقيه تختلف من فرد آلخر ،وهو إبداع
ال تحكمه قواعد رياضية ،ويبقى فوق كل اعتبار
صيغة للتعبير عن ما يخالج نفس مبدعه ،وما
يعيشه مجتمعه ،وفن للكتابة عن الهموم واآلمال
والطموحات بلغة راقية وإنسانية مؤثرة ،لغة
ليست كعدسة الكاميرا ،وهي من الوصف بين
الدقة المتناهية والقامة المكثفة بدالالت ومعان
تخرج بها إلى العدول عن اللغة العادية وعن لغة
العلم.
خاتمة:

واالجتماعية بوجه عام.

(((4

ونستنتج من خالل ما تضمنته المقارنة بين

ويذهب صاحب الغربال إلى وجود قولين
في غاية الشعر ،قول يرى أصحابه أن غاية

لغة الشعر ولغة العلم النتائج اآلتية:

الشعر محصورة فيه وال يجب أن تتعداه وقد

 -)1هناك فرق بين استعمال اللغة الشعر

تبنته مدرسة الفن للفن ،وهناك قول آخر يرى

والعلم ،وإن لكل من لغة الشعر ولغة العلم قيمة

أصحابه أن الشعر يجب أن يكون خاد ًما لحاجات

في حقلها المعرفي ،وفي تقديم معارف لإلنسان

اإلنسانية ،وأنه زخرفة ال ثمن لها إذا قصر عن

وإن كانت متباينة باختالف هدف الشعر والعلم

هذه المهمة ،ويذهب ميخائيل نعيمه للقول بأنه

وموضوع كل منهما.

على الشاعر أن ال يكتفي بقول ما يحبه قومه ،وال

 -)2يمكن القول إن الهدف من اللغة العلمية
هو ً
أيضا إنتاج نظريات وقوانين لتفسير ظواهر

يجب أن يكون عب ُد زمانه ورهين إدارة قومه،
ينظم ما يطلبونه منه فقط ويتفوه بما يروقهم.

(((4

ونفهم باالستقراء أن هذه الفروق التي تباين
لغة العلم عن لغة الشعر هي فروق صورية

وأم��ور مبحوثة في العلم ،بينما الشاعر يبدع
وينتج ألفاظ ومعاني جديدة في اللغة ،وينتج كذلك
عوالم من الخيال
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تثري القاموس اللغوي بتراكيب جديدة ،وتكثف

كفى بلغتنا أنها لسان محكم التنزيل ،ومادامت هي

معاني الكلمات لتخرج بذلك من االستعمال العادي

لغة قادرة على تحقيق التواصل ،وإفهام المتلقي

إلى استعمال فني يولد باالنزياح عن المألوف
ً
ذوقا جدي ًدا في درجات الجمال اإلبداعي.

حتى تجاوبه مع الباث ،فهي لغة قادرة على الوفاء
بحق التخصصات العلمية والتقنية والتكنولوجية،

 -)3معايير التقييم في العلم يمكن أن تكون

والخلل فينا وفي تصوراتنا وتمثالتنا الذهنية عنها

صارمة وقد نتفق عليها جمي ًعا ،لكن األمر غير
ذلك في الشعر الختالف أذواقنا ،والختالف فهمنا
لمعاني الشاعر؛ وبخاصة أن المعنى اللغوي ال
يمكن القبض عليه وإخضاعه لقوانين التجريب،
ومقاييس تقديرنا لشعرية الشاعر قد تختلف

التي صورتها لغة قاصرة ،وكذا في اقتناعنا بأن
تعريب العلوم العلمية والتقنية ينقص من قيمة
معارفنا وإدراكنا لها ،ويجعلنا بعيدين زمنيًا عن
األمم الغربية التي تستعمل لغات أجنبية غير لغتنا
العربية.

باختالف العصر ،واختالف تجاوبنا مع شعره

 -)5من واجبنا تغيير البرمجة السلبية التي

وربما حتى باختالف ثقافتنا في تلقي األثر

تتوارث في المجتمع العربي؛ والتي تلقن النشء

الشعري.

بأن المعارف والخبرات العلمية والتقنية التي

 -)4هناك مغالطة تنتشر في العرف العامي
وأصبحت قناعة حتى لدى المثقفين واألكاديميين
يجب أن ننبه إليها ومفادها أن اللغة العربية ال
تصلح لغة للعلم ،هنا ننبه إلى أنها كانت اللغة
التي بحث بها الخوارزمي واب��ن سينا وابن
الهيثم وابن رشد...إلخ؛ وأخرجوا بها معارف
ً
سابقا والزال��ت دراساتهم
استفادت منها األمم
وعلومهم حتى اآلن تدرس في الجامعات العربية
والغربية في تخصصات الرياضيات والطب
والفلك والفيزياء ،...ومن الحيف في حق لغتنا
النظر إليها بأنها لغة تالئم اإلب��داع األدب��ي،
وإقصائها من حقل اللغات التي تستعمل في
التخصصات العلمية؛ بحجة أنها غير كفيلة
بالتعبير عن الصيغ العلمية ،وبأنها ال توصل
المعنى العلمي ،واستثقالها حد الغرابة واالزدراء
من الذين يستعملونها في العلوم العلمية والتقنية،
آفاق الثقافة والتراث
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نكتسبها بعد التعريب ضعيفة ،وال تجدي نف ًعا في
زمننا المعاصر الذي نعيشه برهانات وتغيرات
منقطعة النظير .وبالفعل نقر بأننا في زمن رقمي،
وعلينا مجارات الشعوب معرفيًا في سبيل تقدم
وطننا العربي وبناء صرح حضارتنا؛ لكن هذا ال
يعطينا الحق أن نجعل من لغتنا عقدة للنقص تحول
دون تطورنا ،بل بالعكس يتعين علينا أن نفتخر
بها ونثبت جدارتنا في التقدم باستخدامها ،ونكف
ً
حاجزا عن ولوج باب التكنولوجيا
عن تصورها
والتقنيات والطب وغيرها من الميادين.
الحواشي
( )1بطرس البستاني ،محيط المحيط ،مادة [علِم] ،مكتبة
لبنان ناشرون ،بيروت -لبنان( ،د.ط)1998 ،م،
ص .638
( )2ينظر :توفيق الطويل ،بين لغة األدب ولغة العلم،
مجلة مجمع اللغة العربية ،الهيئة العامة لشؤون

لغة
التخصص:
لغة العلم
ولغة
الشعر-
دراسة
مقارنـة

المطابع األميرية والمطبعة األميرية ببوالق،
القاهرة ،ع 1985 ،56م ،ص  -91ص .92
( )3محي الدين صبحي ،النقد األدب��ي الحديث بين
األسطورية والعلم ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا( ،د.
ط)1988 ،م ،ص.68
( )4ينظر :أب��وه�لال الحسن بن عبد اهلل بن سهل
العسكري ،الفروق اللغوية ،دار الكتب العلمية،
بيروت -لبنان ،ط2003 ،2م ،ص  -93ص94
( )5ينظر :عبد السالم بن عبد العالي ومحمد سبيال،
اللغة ،دار توبقال-المغرب(،د.ط)( ،د.ت) ،ص
 -54ص .55
( )6ينظر :توفيق الطويل ،بين لغة األدب ولغة العلم،
ص .92
( )7عبد السالم بن عبد العالي ومحمد سبيال ،اللغة ،ص
.55
( )8ينظر :بين لغة األدب ولغة العلم ،ص.95

( )16ينظر محمد الصادق عفيفي ،النقد التطبيقي
والموازنات ،مكتبة الخانجي ،القاهرة( ،د.ط)،
(د.ت)179 ،ص-ص .181
( )17ينظر :بين لغة األدب ولغة العلم ،ص  -92ص.93
( )18بين لغة األدب ولغة العلم ،بتصرف ،ص .93
( )19النقد األدبي الحديث بين األسطورة والعلم ،محي
الدين صبحي ،ص .56
( )20ينظر :بين لغة األدب ولغة الشعر ،ص-94
ص.95
( )21مجدي وهبه وكامل المهندس ،معجم المصطلحات
العربية في اللغة واألدب ،مكتبة لبنان ناشرون،
بيروت ،ط ،1984 ،2ص .318
( )22نعمة رحيم العزاوي ،فصول في اللغة والنقد،
المكتبة المصرية ،ال��ق��اه��رة ،ط2004 ،1م،
بتصرف ،ص .189
( )23ينظر :بين لغة األدب ولغة العلم ،ص  -95ص
.96
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( )9ابن منظور ،لسان العرب ،تح :عبد اهلل على الكبير،
محمد أحمد حسب اهلل ،هاشم محمد الشاذلي [ ،مادة
شعر] ،دار المعارف ،القاهرة -مصر ( ،د.ط)،
(د.ط) ،ص  -2273ص .2274

( )25ميخائيل نعيمه ،الغربال ،نوفل للنشر والتوزيع،
بيروت ،ط1999 ،15م ،ص .82

( )10ينظر :أحمد مطلوب ،معجم النقد العربي القديم،

( )26المرجع نفسه ،ص .83

ج ،2دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد -العراق،
ط1989 ،1م ،ص  -66ص.67

( )24ينظر :بين لغة األدب ولغة العلم ،،ص .96

( )27ينظر :بين لغة األدب ولغة العلم ،ص .96

( )11ينظر :جون كوين ،النظرية الشعرية -بناء لغة

( )28ينظر :النقد األدبي الحديث بين األسطورة والعلم،
ص  -68ص.69

والنشر ،القاهرة – مصر ،ط1999 ،4م ،ص .29

( )29ينظر :النقد األدبي الحديث بين األسطورة والعلم،
ص .56

الشعر ،تر :أحمد درويش ،دار غريب للطباعة
( )12أحمد مطلوب ،معجم النقد العربي القديم ،ص

( )30ينظر :بين لغة األدب ولغة العلم ،ص.97

( )13معجم النقد العربي القديم  ،ص  -218ص .219

( )31ينظر :النقد األدبي الحديث بين األسطورة والعلم،
ص .75

( )14ينظر :محمد زعلول سالم ،تاريخ النقد األدبي

( )32ينظر :بين لغة األدب ولغة العلم ،ص .97

 -217ص.218

والبالغة ،دار المعارف ،اإلسكندرية -مصر،

( )33النقد األدبي الحديث بين األسطورة والعلم ،ص
 -58ص .59

( )15ينظر محمود محمد عيسى ،السياق األدبي دراسة

( )34ينظر :النقد األدبي الحديث بين األسطورة والعلم،
ص.59

(د.ط)( ،د.ت) ،ص  -59ص.60
نقدية تطبيقية ،كلية التربية جامعة المنصورة،
(د.ط)2004 ،م ،ص -106ص.107

( )35المرجع نفسه ،ص.59
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( )36ينظر :النقد األدبي الحديث بين األسطورة والعلم،
ص .60

 -6توفيق الطويل ،بين لغة األدب ولغة العلم ،مجلة
مجمع اللغة العربية ،الهيئة العامة لشؤون المطابع
األميرية والمطبعة األميرية ببوالق ،القاهرة ،ع
1985 ،56م.

( )38ماريو باي ،أسس علم اللغة ،تر :أحمد مختار
عمر ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط1998 ،8م ،ص
.67

 -7جون كوين ،النظرية الشعرية -بناء لغة الشعر،
تر :أحمد درويش ،دار غريب للطباعة والنشر،
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( )37ينظر :أحمد ضيف ،مقدمة لدراسة بالغة العرب،
مطبعة السفور ،القاهرة ،ط1921 ،1م ،ص .77

( )39ينظر :النقد األدبي الحديث بين األسطورة والعلم،
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( )40ينظر :بين لغة األدب ولغة العلم ،ص .97
( )41ينظر :المرجع نفسه ،ص .100

 -8عبد السالم بن عبد العالي ومحمد سبيال ،اللغة ،دار
توبقال  -المغرب( ،د.ط)( ،د.ت).
 -9ماريو باي ،أسس علم اللغة ،تر :أحمد مختار عمر،
عالم الكتب ،القاهرة ،ط1998 ،8م.
 -10مجدي وهبه وكامل المهندس ،معجم المصطلحات
العربية في اللغة واألدب ،مكتبة لبنان ناشرون،
بيروت ،ط1984 ،2م.

( )42ينظر :الغربال ،ص  -83ص.84

قائمة المصــادر والمراجع

 -11محمد الصادق عفيفي ،النقد التطبيقي والموازنات،
مكتبة الخانجي ،القاهرة( ،د.ط)( ،د.ت).

 -1ابن منظور ،لسان العرب ،تح :عبد اهلل على الكبير،
محمد أحمد حسب اهلل ،هاشم محمد الشاذلي[ ،مادة
شعر] ،دار المعارف ،القاهرة -مصر ( ،د.ط).

 -12محمد زعلول سالم ،تاريخ النقد األدبي والبالغة،
دار المعارف ،اإلسكندرية -مصر ( ،د.ط)( ،د.ت).

 -2أبو هالل الحسن بن عبد اهلل بن سهل العسكري،
الفروق اللغوية ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان،
ط2003 ،2م.

 -13محمود محمد عيسى ،السياق األدبي دراسة نقدية
تطبيقية ،كلية التربية جامعة المنصورة( ،د.ط)،
2004م.

 -3أحمد ضيف ،مقدمة لدراسة بالغة العرب ،مطبعة
السفور ،القاهرة ،ط1921 ،1م.

 -14محي الدين صبحي ،النقد األدب��ي الحديث بين
األسطورية والعلم ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا،
(د.ط)1988 ،م.

 -4أحمد مطلوب ،معجم النقد العربي القديم ،ج ،2دار
الشؤون الثقافية العامة ،بغداد -العراق ،ط،1
1989م.

 -15ميخائيل نعيمه ،الغربال ،نوفل للنشر والتوزيع،
بيروت ،ط1999 ،15م.

 -5بطرس البستاني ،محيط المحيط ،مادة [علِم] ،مكتبة
لبنان ناشرون ،بيروت -لبنان( ،د.ط)1998 ،م.

 -16نعمة رحيم العزاوي ،فصول في اللغة والنقد،
المكتبة المصرية ،القاهرة ،ط2004 ،1م.
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لغة
التخصص:
لغة العلم
ولغة
الشعر-
دراسة
مقارنـة

عبادة بن ماء السماء القرطبي (ت422هـ)
حياته وما تبقى من شعره وتوشيحه
جمع وتوثيق ودراسة
د .آزاد محمد كريم الباجالني
جامعة طرميان – الجمهورية العراقية
القسم األول
عبادة بن ماء السماء القرطبي ،دراسة في حياته ونتاجه األدبي:

مقـــاالت

 _1حياته (الهوية والمكونات المعرفية):
هو عبادة بن عبد الله بن محمد بن عبادة بن أفلح بن الحسين بن يحيى بن سعد بن قيس بن
سعد بن عبادة األنصاري الخزرجيُ ،يك ّنى أبا بكر ،و ُيل َّقب بابن ماء السماء (((.ول ّقب (بنو ماء
السماء) لقب العائلة ً
أيضا((( .أديب شاعر مشهور وهو فح ٌل من فحول الشعراء وعَ ل ٌم من أعالم
األدباء كما يثني عليه أغلب من ترجم له وأورد اسمه بين األعالم(((.
تلقى عبادة العلم على َن َف ٍر من العلماء لم تذكر المصادر سوى واح ٍد منهم وهو أبو بكر الزبيدي
(ت379هـ)((( ،وأنه روى عن أبيه عبد الله بن محمد بن عبادة بن أفلح الشعر((( .وقد أخذ عنه
العلم واألدب نفر كثر لكن المصادر ال تذكر إال اسم اثنين منهم وهما( :أبو محمد غانم بن وليد
المالقي)((( ،و (أبو محمد يحيى بن أزهر)(((.
أما بالنسبة لمؤلفاته فال تذكر المصادر له

الطيب وابن سعيد في المغرب ....وكذلك تذكر

سوى مصنف في الشعر تحت عنوان (أخبار

بعض المصادر أنه خلف ديوان شعر( ،((1أو أن

شعراء األندلس)((( ،الذي يذكره المقري ويشيد

له شعر كثير( ،((1لكن لم يصل إلينا هذا الديوان،

بأنه(كتاب حسن)((( ،لكن ولألسف كحال كثير

أو من هذا الشعر الكثير إال القسم القليل الذي قمنا

من تراث األندلس لم يصل إلينا هذا الكتاب،

بجمعه في هذه الدراسة.

وقد اكتفت بعض المصادر بذكر االسم أو النقل

واضحا عن نشأته إال ما
ولسنا نعرف شي ًئا
ً

واألخ��ذ من طياته ،كما فعل المقري في نفح

ذكره من ترجم له ،من أنه تلميذ أبي بكر الزبيدي
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ال��ذي أخذ العلم عن أبي علي القالي النحوي

ُ
��ن ُ
فما أن��ا ذا ي��ا اب� َ
نافث
ال��ن��بُ��وَّ ِة

المشهور ،وأن موهبته الشعرية تفتحت منذ
نعومة أظفاره إذ يذكر ابن بسام عن عبادة نفسه
شعر قلت ُه أنّي
شعر قاله (أ ّول ٍ
حديثه عن أول ٍ
ُ
الرمي ب ُع ْد َوة النّهر بقرطبة ،و َث َّم
وقفت على هدف َّ
ٌ
غلمان من أبناء العبيد ينتضون)

(((1

و (يرمون

ُ
الص ُّل
أر ًي��ا غير ما
ينفث ّ
من القول ْ
َ
�ر ٌق
وع��ن��دي ص��ري��حٌ ف��ي والئ���ك م� ْع� ِ
��ض وبيع ُته َب � ْت� ُ
َتشــــيّع ُه مَ��حْ ٌ
�ل
قيس أب��اك على العُال
ووال���ى أب��ي
ٌ

على المنارة ،فقلت)(:((1

ُ
غ��ل
�ن هن ٍد له
قلب اب� ِ
فخيم في ِ

(((1

ٌ
رواش���ق
وم���ا راع��ن��ي إالَّ س��ه��ا ٌم
��دف َي� ْ�ن��ح��و ُه ُّ
��دي ظبي
ك��ل ي� ْ
إل��ى ه� ٍ

وهو يشير في البيت األخير إلى عراقته
في التشيع ،إذ أن جده قيس بن سعيد بن عبادة
الخزرجي ك��ان من أكبر مناصري علي بن

أق��ام��وه ك��ي ي��رم��وا إل��ي��ه فلم ْ
يكن
لهم َغ ٌ
فؤادي في ال َّرمي
رض حاشا
َ

(((1

أبي طالب (رضي اهلل عنه) ،وهو الذي ولى له
مصر.

(((1

وبسبب هذه الموهبة التي ظهرت عليه في
نظم الشعر اصبح مقربًا من الحاجب المنصور
ُ
عجب به وأسبغ
ابن أبي عامر(ت 392هـ) الذي أ ِ
وس ّجل اسمه في ديوان الشعراء
عليه جوائزهُ ،
وأُعلَِي ْت مرتبته فيه وأعلى عطاؤه ،وصار رأس
الشعراء في الدولة العامرية( ،((1وعبادة بدوره قد
أكثر من مدائحه في المنصور يقول في إحداها:
لنا ح��اج��بٌ ح��از المعالي بأسرها

ما قيل في شاعريته:
أشاد أكثر القدماء ممن ترجموا له بشاعريته
وتقدمه في نظم الشعر ،وقد شهدوا بفحولته
وتقدمه وعلمه ،قال فيه ابن بشكوال (ت 578هـ)
شاعرا م��ق��د ًم��ا)( ،((1وشهد كل من
إن��ه (ك��ان
ً
الحميدي (ت 488ه��ـ) والضبي (ت 599هـ)
ُ
بأنه(من فحول شعراء األندلسِّ ،
متقدم فيهم مع
علمه)( ،((2وكذلك وصفه ابن خاقان والمقري

فأصبــح في أخالقه واح�� َد َ
الخ ْل ِق
ف�لا ي��غ��ت��ر ْر منه ال��ج��ه� ُ
ببشره
�ول
ِ
ِ
(((1
َ
البرق
أثر
ف ُمعظ ُم هوْ ِل ال َّرع ِد في ِ
ِ

فقل ما أفاد ،وال تجاوز اإلرفاد ،وكانت له همة

ث��م اتصل بالدولة الحمودية ومدح
وم��ن َّ
رجالها ،وفي مديحه لهم إظهار لتشيعه ومديح

أطالت همه وأكدت كمده وغمه)( ،((2ويذكره
ابن خميس (ت639ه��ـ) بأنَّه (األدي��ب الشاعر

أئمتهم .وهو من الشعراء الذين أخلصوا لرجال

وعل ٌم من أعالم
المشهور فحل من فحول الشعراء َ

الدولة الحمودية وكاد يقتصر عليهم في شعره،
وقد أش��ار المؤرخون إلى أنّ��ه كان قد تشيّع،

األدباء ،آدابه مشهورة ومحاسنه مذكورة)(،((2

وافتخر بذلك في شعره فقال من قصيدة يمدح بها
يحيى بن حمود:
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بأنه (من فحول الشعراء ،وأئمتهم الكبراء ،كان
منتج ًعا بشعره ،مسترج ًعا من صرف دهره،

وأما ابن بسام فقال( :كان أبو بكر في ذلك العصر
شيخ الصناعة ،وإمام الجماعة ،سلك إلى ّ
الشعر
ً
ً
ً
وأهال)(،((2
سهال ،فقالت له غرائبه :مرحبًا
مسلكا

عبادة بن
ماء السماء
القرطبي
(ت422هـ)
حياته
وما تبقى
من شعره
وتوشيحه
جمع وتوثيق
ودراسة

وقيل فيه بأنه (شاعر األندلس ورأس الشعراء في

فوات الوفيات ،إذ يقول بأنه (توفي سنة اثنتين

الدولة العامرية)(.((2

وعشرين وأربعمائة)(.((3

وفاته:

 _2الشعر( :األغراض والسمات الموضوعية)

اختلف أكثر من ترجم لعبادة في سنة وفاته،

يأتي شعر عبادة على شكل مقطعات(،((3

فقد ذكرت بعض المصادر أنه (مات في شوال

تراعي الفكرة البسيطة واللفظة المناسبة ،وكما

سنة تسع عشرة بمالقة ،ضاعت منه مائة دينار،
غما كان سبب منيته)( ،((2وهذه
فاغتم عليها َّ
َّ
الرواية التي يرويها الحميدي عن أبي عامر بن
شهيد يتكرر في أكثر من مصدر( .((2لكن يعود
االختالف في تحديد السنة للظهور في نفس هذه
المصادر فأغلب من ترجم له وقع في حيرة من
أمره في تصديق أو ترجيح رواية على أخرى.
فالرواية الثانية تقول بأنه كان حيًا في سنة
(421هـ) ،فالحميدي نفسه يعود ويقول (أخبرنا

مقـــاالت

أبو محمد بن حزم ،قال :في صفر من سنة إحدى
وعشرين وأربعمائة كان البرد المشهور خبره،

هي القصائد ،تستوعب هذه المقطعات األغراض
الشعرية كافة .وقد جاءت مقطعات عبادة الشعرية
في أغلب األغراض المعروفة والمشهورة بين
مقطعات الشعراء األندلسيين وغيرهم .والوصف
كان أول هذه األغ��راض وأكثرها وف��رة وقد
تناول أمور الحياة العامة ،وبعض أدوات الكتابة،
ً
وصفا
وأشياء أعجب بها فوصفها في شعره
بدي ًعا ،والسيما الطبيعة برياضها وما تحويه من
حدائق وأزهار وأشجار وثمار ،...إذ يعد وصف
الطبيعة من أكثر الموضوعات الشعرية التي

أمرا مستعظ ًما ما شوهد مثله ،وفيه قال
وكان ً

تطرق إليها عبادة في شعره الذي وصل إلينا،

عبادة بن ماء السماء ،ويصف َه ْوله)(:((2

وأجاد فيها ،كقوله في وصف سحابة:

ُ
��ر
ي���ا ِع����بْ���� َر ًة أه���دي���ت لِ�� ُم��عْ�� َت ِ
��ب ِ

ع��ش َ
َ
��ق ْ
روض ال��ث��رى
��ت
��وب
ِ
ول���ع� ٍ
��ي ت��أت��ي��ه ع��ل��ى ط���ول ال��بَ��عَ�� ْد
َف���هْ � َ

ع��ش��ي��ة األرب�����ع�����اء م����ن ص��ف��ر
أق���ب���ل���ن���ا ال����ل���� ُه ب�����أس م��ن��ت��ق� ٍ�م
ف��ي��ه��ا َ
����ى ب��ع��ف��و م��ق��ت��در
وث�����ن� َّ
ِّ
األك�����ف م���ن َب����ر ٍد
أرس����ل مِ�����لءَ
ج�لام�� ًدا تنهمي ع��ل��ى ال��ب��ش��ر

ف��ي��رى ال�����روض إذا م���ا وص��ل��ت
��ر ِف م��ن الطيب الجس ْد
أرجَ ال��� َع� ْ
ِ
ع����ط���� ًرا ُم ْ
���س���ا م��ل��ت��ح� ً�ف��ا
���ل
���ت���ب ً
ِ
ف��ي س��راب��ي��ل م��ن ال��ح��س��ن جُ ���� ُد ْد

(((2

وق��د أورد الحميدي واب��ن بسام والضبي
الروايتين دون ترجيح إحداهما على األخرى
غير أنّهم ذكروا أن محمد بن حزم أعلم بالتواريخ
وأحفظ للتقييد( .((2والذي نرجحه بأنه توفي بعد

ك���م���ح���ب زار م���ح���ب���وبً���ا ل��ه
ف���ت���ح���لَّ���ى ل���ل���ق���اه واس���ت���ع��� ْد
ْ
�������ت أب��ص��رت��ه��ا
وإذا م����ا و َّدع�
�ب ال َك ِم ْد
ف��ي ن��ح��ول العاشق ال� ّ
�ص� ِ

سنة (421هـ) وهذا ما يذكره لنا صاحب كتاب
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َّ
��ر
ت��ل��ح��ظ
ال�����ن�����و َر ب��ل��ح��ظ ف���ات� ٍ

وقد مزج عبادة بين المدح وذك��ر الحرب

���ر ف���ي���ه رم���� ْد
م���ث���ل
ٍ
ج���ف���ن ح����ائ� ٍ
وج���ف���ون ال� َّ
���ن����وْ ر ت��ه��م��ي بالبكا
ال��ص��ب م��ن ف��ق��د ال��جَ ��لَ � ْد
ك��ج��ف��ون
ّ

والفخر بالحموديين الذين خاضوا غمارها ،في
عدد من المقطوعات التي وصلتنا ،كما في مدحه
البن حمود الذي جعل من قيادته للمعركة السبب
في النصر بل أن يد اهلل (الجبار) هي التي تقارع
عنه ،يقول:

ف��ه��م��ا ف���ي ح���ي���رة ع��ن��د ال��ن��وى
��س���ا ب���ال��� َب��� َع��� ْد
ك�� ُم ِ
��ح��بَّ��يْ��ن أح� َّ

(((3

فهو يصف تواصل هذه السحابة مع الروض
وم��ا فيها من جمال قد تزينت ب��ه ،وهما قد
تجمال لبعضهما بأجمل ما يكون كالحبيبين حال
اللقاء ،فالسحابة بقربها من الروض تعطي الحياة
والرونق كما هو فعل اللقاء ،وإذا ابتعدا عن
بعض ذهب الجمال والعطر والرونق وعاد
النحول والضمور في الحب ،وأصبحت الحيرة
والهجران والدموع هي السائدة.
وأما المدح؛ فكان ثاني األغراض الشعرية
التي جاءت في شعر عبادة .وقد مدح رجال
الدولة الحمودية بما يناسب مقامهم ،من علو
وسمو ورفعة وشجاعة ،مسب ًغا عليهم ً
بعضا من
وكثيرا من األخالق الحميدة
الصفات الدينية،
ً

أب��س� ٌ
�ل عليك ال��م��اءُ حتى يشوبه
دم وال��ك��رى حتى ُت� َ�ق� ّ
�ض المضاجعُ
وأي ي��� ٍد ت��ن��وي ق��راع��ك بعدما
ُّ
ت��ق��ار ُع
�ار عنك
ِ
رأي��ن��ا ي � َد ال��ج� ّب� ِ

(((3

ولعبادة ممدوحون آخرون ،فقد مدح الحاجب
المنصور بن أبي عامر

(((3

أحمد بن سعيد بن حزم

 ،والوزير أبا عمر

 ،وصاحب الشرطة

(((3

أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الشرفي

(((3

أبا موسى والد ابن بقيّة

(((3

 ،والقائد

 ،واألديب أبا العباس

أحمد بن قاسم المحدث( .((3وه��ؤالء  -مما ال
ّ
شك فيه  -ليسوا ُج َّل ممدوحيه بل الذين وصلنا
أسماؤهم واألشعار التي قالها فيهم فقط.
أما الغزل فكان ثالث األغ��راض من حيث

التي تناسب مقامهم ،وتحفظ لهم مكانتهم العليا،

الكثرة فيما وصلنا من شعره ،وغزله بالمؤنث
والمذكر على ح ّد سواء ،حسي صريح ،كقوله

مدحهم بنسبهم الذي أوصله إلى آل بيت رسول

ضم خصر محبوبته ال��ذي امتاز
وهو يتخيل َّ
بالنحول:

ومنزلتهم التي أراد عبادة وضعهم فيها ،والسيما
اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) ،كقوله في مدح علي

ورأي� ُ
خصرك يشتكي ما أشتكي
��ت
ِ

ابن حمود الحسني:

ف��ض��م��م � ُت � ُه ض���� َّم ال��ن��ح��ي��ل نحيال

�ي
أط��اع��ت��ك ال��ق��ل��وب وم����ن ع��ص� ُّ
�ي
وح�����زب ال���ل���ه ح���زب���ك ي���ا ع��ل� ُّ
ُّ
ف��ك��ل م���ن ا َّدع�����ى م��ع��ك ال��م��ع��ال��ي

بالجزع أو حُ ِس َب البكا تنويال
ِ

ع���ي
ك����ذوبٌ م��ث��ل م��ا ك���ذب ال��� َّد ُّ

(((3

آفاق الثقافة والتراث

ُ
���راق ت�لاق � ًي��ا
���ب ال����ف�
ف��ك��أن��م��ا ُق���لِ َ

65

(((4

ويستخدم في شعره الغزلي مفردات سهلة

عبادة بن
ماء السماء
القرطبي
(ت422هـ)
حياته
وما تبقى
من شعره
وتوشيحه
جمع وتوثيق
ودراسة

بأسلوب بسيط دون تكلف لذلك فهو يْدخل قلب
من يسمعه ،كقوله:
ســـقى الله أيامي بقرطبة المنى
كـري المنتشي من شرابه
س��رو ًرا
ّ
وكم ُمزجت لي ال ّراح بال ّريق من يدي
أغ��� َّر ي��ري��ن��ي ال��ح��س��ن م���لءَ ثيابه
شبابي ول��م يوحش م��ط��ا ُر غرابه
ُت��ع��لّ��ل��ن��ي ف��ي��ه األم���ان���ي ب��وع��ده��ا
وه��ي��ه��ات أن أروى ب���ورد سرابه
ً
دانفا
سل الع ََنم البادي من السجف
ِ
(((4

مقـــاالت

فهو مبهور بجمال صاحبته وجمال أناملها
بالعناب ،وه��و يذكر أي��ام شبابه
التي شبهها َّ
سرورا
الماضية بقرطبة ،ويدعو لها أن تُسقى
ً
ترتوي به وتنتشي كانتشاء صاحب الخمر من
شرابه .ويتساءل هل خضاب أناملها البادي من
الستر لتعذيب قلبه من دمه؛ ألنه قتيل هواها وهي
التي سفكت دمه وعلق منها باألنامل.
أما الرثاء فلم يصل منه سوى مقطوعتين،
األولى في رثاء أبي بكر والد الوزير أبي الوليد
ابن زيدون( ،((4والثانية في رثاء علي بن حمود
التي مزجها بمديح أخيه القاسم الذي تولى األمر
بعده ،يقول فيها:

مجالس األنس والطرب ،لِ َما البن ماء السماء
من مكانة في نفوس الشعراء وذوي الشأن ،فمن
الطبيعي أن يكتبوا له _ فهو الشاعر األديب _
وأن يكتب لهم ،مراج ًعا ومجاوبًا ومذي ً
ّال .فقد
أورد ابن بسام في ذخيرته أن األديب أبا عبد
أنس ،وكتبنا إلى أبي بكر عبادة ،وكان تائبًا عن
الشرب:
ن���ب���ي���ذك ال���م���ح���ك���م ي���دع���وك���ا
ً
ش���وق���ا إل����ى فيكا
م��س��ت��ش��ع�� ًرا
ُ
ف���ام���ن ْ
ب���إق���ب���ال وإالّ مضى
���ن
ٍ
َ
����������ت ل���ن���ادي���ك���ا
ج���م���ي���ع���ن���ا ُد ْم�
فراجعنا بقوله وجاء لوقته:
ق���ص���دي ب�����و ّد ل��ي��س م��ش��ك��و ًك��ا
ف���ي���ه وع���ه���د ل���ي���س م��ت��ـ��ـ��روك��ا
ِّ
ح����ق ن���ادي���ك���م ع��ل��ى ش��اك��ر
م���ن
غ�����دا ل���ك���م ص����ن����وً ا وم��م��ل��وك��ا
ن����دي أرى
وك��ي��ف ص��ب��ري ع���ن
ٍّ
ف��ي��ه د ّم ال��ك��رم��ة م��س��ف��وك��ا

(((4

(خصائص شعره الفنية)
بما أننا لم نعثر لعبادة بن ماء السماء على
قصائد في شعره ال��ذي وصلنا ،فحديثنا عن

ّ
الشهيد ملي ُكه
ص��لّ��ى على الملك
وس��ق��اه ف��ي ظ� ّ
��ل ال��ج��ن��ان ال��ك��وث� ُر
م��ول��ى ده��ت��ه ع��ب��ي�� ُده ،وغضنف ٌر
ً
ّ
ْ
معف ُر
العف ِر وه��و
تركته أي��دي

في المجاوبة أو المراجعة ،أو الدعوة لحضور

اهلل ابن سراج المالقي قال :اجتمعنا يو ًما بمجلس

أوان ع����ذاري ل��م ي ْ
َ����رع بمشيبه

لتعذيب قلبي هل دمي من خضابه

وله شعر في اإلخوانيات ،وكانت متنوعة

خصائص شعره الفنية ستدور حول البيت اليتيم
والنتفة والمقطوعة ،وقد استوفى شروط النظم
في هذه البنى ففي البيت اليتيم كانت الوحدة

(((4

الموضوعية من سماته ،وقد قيل في فكرة معينة،
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أوفاها ّ
حقها وما أراده من البيت ،وكذلك في النتفة

ً
ً
واصفا
مستعمال هذه األداة
األحيان ،يقول عبادة
ً
رجال قصير القامة ومشب ًها إياه بقصر يومه مع

بلفظ سهل .أما في المقطعة ،فقد جمع عبادة بين

معشوقه:

براعة النظم ،ودقة الوصف ،ورشاقة اللفظ،

وص�����اح�����بٌ ل����ي ك������أن ق��ام��ت��ه

التي استطاع من خاللها عرض فكرة مبسطة

فجاءت مقطوعاته موافية الفكرة ،مستوعبة
الصورة التي أريد لها والسيما وصف الطبيعة
أو مجالس األنس وما فيها من أمور.
وقد انمازت ألفاظه بالسهولة والسالسة والرقة
والعذوبة بعي ًدا عن غريب الكالم ووحشيه،
فالقاعدة العامة للغة الشعر األندلسي تبقى تميل
إلى الرقة والسهولة خال بعض األغراض كالمديح

�ل معشوقي
أقص ُر من يوم وص� ِ

(((4

أما االستعارة فكانت قليلة في رسم صوره،
وكذلك قلت الكناية في صوره ً
أيضا.
وقد ورد في شعره بعض السرد القصصي،
والسيما في نصوصه الشعرية ذات الموضوع
ال��وص��ف��ي ،أو ال��م��وض��وع ال��غ��زل��ي ،وه��ذان

والرثاء .وذلك ربما يعود إلى طبيعة البيئة التي

الموضوعان يسمحان للشاعر بهذا السرد ،وهو

عاشها الشاعر األندلسي( .((4أما من حيث البنية

سرد متخيل من أن��واع الخيال التأليفي الذي

المضمونية (المعاني) ،فعبادة ركز على المعاني
األصلية لمدلوالت ألفاظه ،ولم َنر في معانيه
تكرارا مقي ًتا ،أو دالل��ة سقيمة ،فكلها وافقت
ً

يلجأ إليه الشاعر لنكبة ،أو لعبرة ،وعبادة كان
مجي ًدا في هذا النوع من السرد في مثل هذين

البنية الشكلية لمقطوعاته ،وانسجمت مع الجانب
النفسي أو الجانب الفني الذي نظمت عليه.

الموضوعين.
أما بخصوص الموسيقى واألوزان ،فالطويل
كان في مقدمة البحور التي نظم عليها عبادة،

أما الصورة الفنية ،فعبادة _على قلة ما وصل

(فليس هناك م��ا ي��ض��ارع الطويل ف��ي نسبة

مصور ،وقلنا إن غرض
إلينا من شعره _ شاعر
ِّ

شيوعه)( ،((4ثم تاله الكامل وهذه من البحور

الوصف كان أكثر أغراضه التي نظم عليها

التي دائ ًما ما تنافس الطويل على المرتبة األولى
في االستعمال ،فالمنسرح ،وهذا البحر مما ّ
قل

مقطوعاته .وقد تداخل مع األغراض األخرى التي
وردت في شعره كالمديح والغزل واإلخوانيات.

ً
وحديثا( .((4فالسريع ،وهذا بحر
النظم عليه قدي ًما

 ..وهذا ما جعل صوره بسيطة مألوفة حسية

من أقدم بحور الشعر العربي ،غير أن نسبته لدى
ً
حديثا،
الشعراء قليل قدي ًما وينفر منه الشعراء

عليه الجدة واألصالة لتبرزه إلى المتلقي بأحسن

الضطراب في الموسيقى ال تستريح إليه اآلذان
ٍ
إال بعد مران طويل( .((4وقد تناول في شعره

التي رسمت صور عبادة الشعرية هو التشبيه

البحور الشعرية األخرى  -بنسبة أقل  -كالخفيف

والسيما الحسي بالحسي ،واستخدم في رسم

والرمل والمتدارك والبسيط والوافر والمجتث،

صوره التشبيهية األدوات واألفعال كافة ،والسيما

وكذلك المجزوء من البحور (كمجزوء الكامل،

األداة (كأن) التي كانت لها الصدارة في أغلب

ومخلع البسيط).

(مرئية) تستغرق المشهد الموصوف ،وتسبغ
وجه أدبي وأتمه .ورأيت أن أهم فنون البيان
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عبادة بن
ماء السماء
القرطبي
(ت422هـ)
حياته
وما تبقى
من شعره
وتوشيحه
جمع وتوثيق
ودراسة

أما بخصوص القوافي؛ فقد نظم عبادة في
نوعي القافية :المقيدة والمطلقة ،واستخدم حروف
الروي الشائعة بكثرة كحرف :ال��دال ،والالم،
والميم ،والراء .كما إنّه استخدم بعض الحروف

ً
أيضا ( ،((5في قوله:
�س��ع��د ال��م��ت��اح ُم��ع�� ّد ٌل
ول���ه م��ن ال� ّ
يُغني أخ��ا ال ّتنجيم عن تعديله
وهذا كقول المتنبي:

القليلة أو النادرة االستخدام كحرفي :الضاد،
والتاء .ولعبادة موسيقى داخلية رائعة متناغمة
كثر ْت في
األصوات أسهمت فنون البديع التي َ

ُي���ق��� ُّر ل���ه ب��ال��ف��ض��ل م���ن ال ي����و ُّد ُه
بالسعد من ال ي َُنجّ ُم
ويقضي له
ّ

(((5

ترك شعره وألفاظه في إيقاع مطرب ،ونغم

وأبين منه قول ابن شرف القيرواني:

رخيم.
التأثي��ر و التأثر ببقية الش��عراء واختراع

ون���ج���و ُم آم��ال��ي ط���وال���عُ بالمنى
�س��ع� ُد يستغني ع��ن ال ّتقويم
وال� ّ

المعاني:

مقـــاالت

أو باألحرى التي أشار إليها بعض ممن ترجموا

بسام( ،((5قوله:

له _ وباألخص ابن بسام صاحب كتاب الذخيرة

ك��م ي��ب��ع� ُ
�ث ال��ب��اغ��ون رس��ل��ه��م إل��ى

أمر وارد مع الجميع لكن باختالف درجاته ،وما

م���ن ك��ت��ب��ه م���ن ُزرق����� ِه ون��ص��ول � ِه
َ
وزع اإلل�����ه ب���ب���أس��� ِه وع��ق��اب��ه
�ص م��ن تنزيله
م��ا ل��م يَ���� َز ْع ب��ال� ّ�ن� ّ

أشار أولئك إلى هذا إال إلحساسهم بشدة التأثير
والتأثر ،ومن األمثلة على ذلك قوله:

ع��ل��ي ن��اص�� ُر ال��دي��ن ال��ذي
ه���ذا
ّ

ُ
م����ت ح��رام � ُه
ول��ق��د هممت ب��ه و ُر

ُن ْ
السنا بحجوله
ظمت له ُغ�� َر ُر ّ

ُ
��ل��ال دون ح�لال��ه
ف��ح��م��ان��ي اإلج�
ً
رغ��ب��ة
������ارم
����ب األك�
وح��ب��ب�� ُت��ه حُ َّ
ِ

ف��ي ُخ� ْ�ل��ق��ه ال رغ��ب� ً
�ة ف��ي م��ال�� ِه

(((5

وكذلك من مظاهر التأثر التي ذكرها ابن

من المظاهر األخرى التي يمكن اإلشارة إليها

_ مسألة التأثير والتأثر مع بقية الشعراء ،وكذلك
اختراع المعاني التي أشاروا إليها ً
أيضا .وهذا

(((5

(((5

والبيت األول كقول المعري:
َ
قول إالّ ّ
ُ
والطعن عندنا
رب
وال
الض ُ

(((5

علَّق ابن بسام على هذه القطعة ً
قائال( :وهذا
ينظر إلى قول المتنبي)(:((5
وأغ��ي��د ي��ه��وى نفسه ك� ُّ
�ل
��ل ع��اق� ٍ
(((5
عفيف ويهوى جسمه ُّ
فاسق
كل
ٍ
ِ
ومن مظاهر التأثر األخرى ما أورده ابن بسام

����ل إالّ ذاب� ٌ
وال ُر ْس َ
���ل وح���س���ا ُم

(((5

ومعنى البيت الثاني منها نظمه من قول
ُ
(يزع اهللُ بالسلطان ما ال
الحسن بن البصري:
يزع بالقرآن)(.((6
أما بالنسبة لمظاهر التأثير فقد أشار ابن بسام
إلى ذلك( ،((6في قوله:
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وشاربها ً
معلقا في نهايتها بقوله :إنَّها من معانيه

�ك ع��ن��ه منونه
َ��ث��ن ع��� ُّز ال � ُم��ل� ِ
ل��م ي ِ
فسمت ل��ه م��ن حيث ل��م ُ
ْ
ي��ك يحذ ُر

���ؤس
ف��ه��ل ت����رى أح���س���ن م���ن أك� ٍ

ْ
خ��ت��ل��ت�� ُه س���� ًرا وال��ق��ب��ائ��ل ُد ّر ٌع
ت��ح��م��ي��ه ل���ك� َّ
��س��� ُر
��ن ال��م��ن��اي��ا جُ � ّ

(((6

وأخذ هذا المعنى عبد الكريم التميمي فقال
يرثي صاحب خراج المغرب ،وكان تناول دوا ًء
فمات بسببه:
سنايا سددت ُ
الط ْر َق عنها ولم تدع
��ق متطلّعا
ل��ه��ا م���ن ث��ن��اي��ا ش���اه� ٍ

وخ ْ
ً
ُ
ل��ج��ي��ن��ا وأع������ ْد ع��س��ج��دا
������ذ
أغ������ر َق ف��ي��ه��ا ال���ه��� ُّم ل��ك��ن طفا
ِ
حَ ���ب���ا ُب���ه���ا م���ن ف��وق��ه��ا ُم ْ
���زب���دا
ك� ّ
���أن����م����ا ش��� ّي���ب���ه���ا ش���ـ���ـ���اربٌ
أم��س��ك��ه��ا ف���ي ك� ّ
��ف��� ِه س���رم���دا

(((6

ً
قائال:
وعلق ابن بسام على البيت األخير
(وهذا البيت أراه اخترع معناه)(.((6

ف��ل� ّم��ا رأت س���ور ال��م��ه��اب��ة دون��ه��ا
عليك ول�� ّم��ا ل��م ت��ج � ْد ل��ك مطمعا
واء َخفي ًّة
ف��ج��اءت��ك ف��ي س�� ّر ال����� َّد ِ
ُّ
توقعا
على حين لم تحذر ل��داء

ي��ق��بّ��ل ال���ث���غ��� ُر ع��ل��ي��ه��ا ال��ي��ـ��ـ��دا
�س��ـ��ـ��اق��ي :أغ��ث��ن��ي بها
ي��ق��ول ل��ل� ّ

ْ
النثنت
ول���و ّان��ه��ا رام��ت��ه ج��هْ �� ًرا
والبيض ُت� ْ�ق � َر ُع والقنا يتكس ُر

المخترعة وألفاظه المبتدعة ،يقول عبادة:

(((6

وأخذ ً
أيضا هذا المعنى أبو محمد عبد المجيد
ابن عبدون ،فقال من قصيدة يرثي بها أحد

وقد أورد الصفدي هذه األبيات مع تعليق ابن
بسام إال أنه يورد ً
ودفاعا عن المعنى الذي
تعليقا
ً
أورده عبادة في البيت الثاني ،يقول الصفدي(نقلت
من ِّ
خط جمال الدين علي بن ظافر هذه القطعة،
وق��ال بعدها :القسم األخير من البيت الثاني
ً
فارغة
معكوس؛ ألن النديم ير ّد للساقي الكأس
ٌ

الوزراء:

فتكون حينئذ باللجين أشبه ،ثم يأخذها مألى

ث���ارت إل��ي��ه المنايا م��ن مكامنها

فتكون بالعسجد أولى ،والصواب أن تقول :وادفع
لجينا ثم ْ
خذ عسجدا أو :أقول للساقي .. .ولعل

والسمر
س � ًرا على غفل ِة ال��ح��راس
ِ
�م� َ
أول���ى ل��ه� َّ
�ن به
�ن وأول���ى ل��و َه � َم� ْ
والمنع ذو راح ٍة وال َّدفع ذو حذر

(((6

الكاتب غلط أو الراوي .قلت :الصحيح أنه :أقول
ويصح المعنى وهو أحسن مما قاله
للساقي.. .
ُّ
ابن ظافر)(.((6

أما اختراع المعاني فكان لبعض من ترجم له

ومن المالحظ المهمة التي يمكن اإلشارة إليها

قول في ذلك ،فمنهم من علق وأثنى على أبيات

هي قدرة عبادة على استنباط المعاني وابتكارها
واختراعها وابتداعها ،وهذا إن َّ
دل على شيء

قالها باالبتكار واالختراع واإلجادة ،فابن بسام
ً
مثال يورد أربعة أبيات له في وصف الخمرة
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فإنما يدل على مقدرة هذا الشاعر ومكانته.

عبادة بن
ماء السماء
القرطبي
(ت422هـ)
حياته
وما تبقى
من شعره
وتوشيحه
جمع وتوثيق
ودراسة

نسبها ابن شاكر في فوات الوفيات لعبادة بن

 _3توشيحه:
لقد اشتهر عبادة بالتوشيح في األندلس ،إذ
كان من أوائل من نظم الموشح بل من أحدث
التغيير والتجديد فيها كما يقول ابن بسام( :وكانت
صنعة التوشيح التي نهج أهل األندلس طريقتها،
ووضعوا حقيقتها ،غير مرقوم ِة البُرود ،وال
منظومة ال ُعقود ،فأقام عباد ُة هذا منآدَها ،وقوم

ماء السماء( ،((7بينما نسبها الصفدي في الوافي
إلى عبادة القزاز

 ،إال أنَّه _ الصفدي _ يعود

(((7

في كتابه (توشيع التوشيح) وينسبها لعبادة بن
ماء السماء

(((7

 ،ويذكر الدكتور محمد زكريا

عناني أن ابن المواعيني في (ريحان األلباب)
يذكرها منسوبة لعبادة بن ماء السماء

(((7

 ،وعلى

هذا فال تبقى من موشحات عبادة إال موشحة

مقـــاالت

سمع باألندلس ّ
إال
ميلها وسنادها ،فكأنها لم تُ ْ
منه ،وال أخذت ّ
اشتهارا
إال عنه ،واشتهر بها
ً

واحدة ذكرها ابن شاكر ً
ايضا _ ال خالف عليها

غلب على ذاته ،وذهب بكثير من حسناته)(.((6

_ فإن صحت نسبتها له كانت أقدم أنموذج من

ثم تحدث _ ابن بسام _ عن عمل الوشاحين

الموشح وصلنا .ومعنى هذا أن أول موشحة لدينا

األوائ��ل ،فقال :إن مخترع الموشحات (كان

تعود إلى أوائل القرن الخامس ،ومطلــع هذه

يصنعها على أشطار األشطار ،غير أن أكثرها

الموشحـة:

على األعاريض المهملة غير المستعملة ،يأخذ

�������ب ال����� ّم�����ه�����ا ع���ـ���ـ���ب���اده
ح�
ُّ

اللفظ العامي والعجمي ويسميه المركز ،ويضع
عليه الموشحة دون تضمين فيها وال أغصان.
 ...ثم نشأ يوسف بن هارون الرمادي فكان أول
من أكثر فيها من التضمين في المركز ،يضمن

�����رار
�����س�
����س�����ام ال� ِّ
م�����ن ك�����ل ب� َّ
ِ
منهج المحقق وعمله:
 جمعت نتاج عبادة بن ماء السماء (الشعر،والتوشح) من شتيت المظان وكتب الطبقات
والتراجم التي ترجمت لحياته وأوردت شي ًئا

موقف يقف عليه في المركز خاصة... .ثم
كل
ٍ
نشأ ُعباد ُة هذا فأحدث التضفير ،وذلك أنه اعتمد
مواضع الوقف في األغصان فيضمنها ،كما
َ
اعتمد الرمادي مواضع الوقف في المركز)(.((6

من نتاجه.
يسهل عملية
 أعطيت لكل نص شعري رق ًما ّالرجوع إليه في التخريج والدراسة.

بهذا اعطى اب��ن بسام فضل تطوير الموشح
لعبادة .وهناك اضطراب في نسبة الموشحات

 -رتّبت هذا الشعر على القوافي حسب الحروف

لهذا أو ذاك ،إذ لم يصلنا سوى موشحتين تنسبان
لعبادة بن ماء السماء ،فالموشحة التي أولها:
م� ْ
�ن ول��ي في أم��ة أم�� ًرا ول��م ُي� ْع� َز ِل
إالّ ل���ح���ـ� ُ
األك���ح���ل
��اظ ال����رش����أِ
ِ

األبجدية.
ُ
اثبت البحر الشعري لكل نص من نصوص
عبادة الشعرية.
 ّرقمت أبيات النصوص الشعرية ،وأحلت
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عليها في اختالف ال��رواي��ات بين المظان
المختلفة.
 أشرت للشعر متدافع النسبة بينه وبين الشعراءاآلخرين.

والبغية ،517 /2 :ونفح الطيب ،173 / 3 :ومعجم
األدباء ،1480/4 :أما صاحب كتاب تاريخ اإلسالم
فيورد عنوان الكتاب (شعراء األندلس) دون ذكر
لفظة (أخبار) ،ينظر.364 / 9 :
( )9نفح الطيب.173 / 3 :

 اعتماد رواي��ة المصدر األق��دم ال��ذي روىأكبر كمية من شعره مع مقابلته بالتخريج،
والشرح ،واالختالف مع رواي��ة المصادر
األخرى وكمية شعرها.

( )10ينظر :هدية العارفين ،436 / 1 :ومعجم المؤلفين:
 .58/5وقد جمع الدكتور محمود محمد العامودي
ضمن كتابه شعراء أندلسيون قسماً من شعره.
ينظر :شعراء أندلسيون.4 :
( )11ينظر :أدباء مالقة.291 :

عرفت بالمفردات اللغوية الصعبة التي وردت
 ّفي شعره قدر المستطاع.
 تصدير المجموع الشعري ب��دراس��ة عنحياة الشاعر وشعره من حيث األغ��راض

( )12ينظر :الذخيرة.366 / 1 :
( )13ينظر :أدباء مالقة.278 :
( )14مجموع شعره :النص رقم (.)70
( )15ينظر :الوافي بالوفيات ،622-621 / 16 :و فوات
الوفيات. 149 / 2 :

الموضوعية ،والسمات الفنية بما يقتضي

( )16مجموع شعره :النص رقم (.)40

ال��دراس��ة ،وم��ا يستحق الشاعر ،وم��ن اهلل

( )17مجموع شعره :النص رقم (.)51

اإلصابة.

( )18ينظر :جمهرة األنساب.346 :
( )19الصلة.655 / 2 :
( )20جذوة المقتبس ،463 /2 :وينظر :البغية.517/2 :

الهوامش
( )1ينظر ترجمته في :التشبيهات ،309 :والذخيرة:
 ،361/1والصلة ،655 /2 :وأدباء مالقة،286 :
وتاريخ اإلسالم ،307 / 9 :و الوافي بالوفيات:
 ،621 / 16و أزهار الرياض ،253 / 2 :و تاريخ
األدب العربي :عمر فروخ.447 /4 :
( )2ينظر :التكملة.235 /2 :

( )22أدباء مالقة. 286 :
( )23الذخيرة. 361 / 1 :
( )24الوافي بالوفيات ، 622-621 / 16 :و ينظر:
فوات الوفيات. 149 / 2 :
( )25جذوة المقتبس.464/ 2 :

( )3ينظر :أدباء مالقة.286 :
( )4ينظر :الصلة ،655 /2 :وتأريخ اإلسالم.307 / 9 :
( )5ينظر :التكملة ،235 / 2 :وفي التشبيهات ،ينشد
شعراً ألبيه ،ينظر.48 :
( )6ينظر :الصلة ،655 /2 :وتاريخ اإلسالم،307 / 9 :
وينظر ترجمته في :جذوة المقتبس.518 / 2 :
( )7ينظر :جذوة المقتبس.596 / 2 :
( )8ينظر :التشبيهات ،309 :وجذوة المقتبس،463/2 :
آفاق الثقافة والتراث

( )21القالئد ،765 / 3 :وينظر :المطمح ،160 :ونفح
الطيب. 52 / 4 :
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( )26ينظر :الذخيرة ،363 / 1 :و الصلة،655 / 2 :
و البغية ،517 / 2 :وأدباء مالقة ،291 :و الوافي
بالوفيات ، 622،625 / 16 :و فوات الوفيات:
.153 ،149/2
( )27ج��ذوة المقتبس ،463/ 2 :وينظر :الذخيرة:
 ،362/1و البغية ،517 / 2 :وتاريخ اإلسالم:
 ،364/9و مسالك البصار ،278 / 16 :و الوافي
بالوفيات.622 / 16 :

عبادة بن
ماء السماء
القرطبي
(ت422هـ)
حياته
وما تبقى
من شعره
وتوشيحه
جمع وتوثيق
ودراسة

( )28مجموع شعره :النص رقم (.)26

( )50مجموع شعره :النص رقم (. .)52

( )29ينظر :ج��ذوة المقتبس ،464/ 2 :و الذخيرة:
 ،363/1والبغية.517 / 2 :

( )51ينظر :الذخيرة.366 / 1 :
( )52شرح ديوان المتنبي.62 / 3 :

( )30فوات الوفيات.149 / 2 :

( )53ينظر :الذخيرة. 367 / 1 :

( )31المقطعات هنا ما دون عشرة ابيات .ينظر :العمدة:
.189 / 1

( )54مجموع شعره :النص رقم (.)56
( )55شرح ديوان المتنبي. 73 / 4 :

( )32مجموع شعره :النص رقم (.)17

( )56النتف من شعر ابن رشيق وابن شرف ،عبد العزيز
الميمني. . 112 :

( )34مجموع شعره :النص رقم (. .)33

( )57ينظر :الذخيرة.367 / 1 :

( )35ينظر :الذخيرة.366 / 1 :

( )58مجموع شعره :النص رقم (. .)57

( )36ينظر :جذوة المقتبس ،464 / 2 :والبغية.518/2 :

( )59شروح سقط الزند :القسم . 612 / 2

( )37ينظر :جذوة المقتبس ،234 / 1 :والبغية.260/1 :

( )60الذخيرة.368 / 1 :

( )38ينظر أدباء مالقة.287 :

( )61ينظر :م ،ن.369 / 1 :

( )39ينظر :الذخيرة.685 / 1 :

( )62مجموع شعره :النص رقم (. .)24

( )40مجموع شعره :النص رقم (.)48

( )63ينظر :الذخيرة. 370- 369 / 1 :

( )41مجموع شعره :النص رقم (.)5

( )64ديوان عبد المجيد بن عبدون اليابري.160 :

( )33مجموع شعره :النص رقم (.)69

مقـــاالت

( )65مجموع شعره :النص رقم (. )13

( )42ينظر :نفح الطيب ،23 / 4 :وترتيب المدارك
وتقريب المسالك.285 / 7 :

( )66الذخيرة.365 / 1 :

( )43مجموع شعره :النص رقم (.)24

( )67الوافي بالوفيات.624- 623 / 16 :

( )44مجموع شعره :النص رقم (.)45

( )68الذخيرة ، 361 / 1 :وينظر :ادباء مالقة.286 :

( )45ينظر :اتجاهات الشعر األندلسي إلى نهاية القرن
الثالث الهجري ،د .نافع محمود.227 :

( )69الذخيرة.362 / 1 :
( )70ينظر :فوات الوفيات.151 / 2 :

( )46مجموع شعره :النص رقم (.)39

( )71ينظر :الوافي بالوفيات. 189 / 3 :

( )47موسيقى الشعر.69 :

( )72ينظر :توشيع التوشيح.113 :

( )48ينظر :م .ن.107 :

( )73ينظر :الموشحات األندلسية ،د .محمد زكريا
عناني.89 :

( )49ينظر :م .ن.102-101 :
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القسم الثاني

َ
 -1م� ْ
ي��ج��اري��ك إل���ى غ��ا َي � ٍة
��ن ذا

ما تبقى من ش��عر عبادة بن ماء الس��ماء

ِم ْ
��ب؟
�ع ف��ي المجْ ِد أو ِ
راغ� ِ
��ن ط��ام� ٍ
 -2ي��ا َس��يِّ�� َد َ
ْ
هاشم
م��ن
�ل��اك
األ ْم�
ِ
ٍ

وتوشيحه

َّ
���ب
��ب وال���� َّر ِ
اغ� ِ
و ُم��ن��ت��ه��ى ال���ط���ال� ِ
 -3وأَ ْن� َ
�اء العُلى
���ت بَ��� ْد ٌر ف��ي س��م� ِ

( أ ) الشعر:
قافية الهمزة()1

ْ َّ
��ب
ي� ْ
ك��ب ال��ث��ا ِق ِ
�م��ح��و ض��ي��اءَ ال��ك��وْ ِ

قال عبادة بن ماء السماء في الخيري النمام،

 -4أَن� َ
��ل��ي ب� ُ
�ي ال��هُ ��دى
��ن ن��ب� ِّ
���ت َع ُّ

ومعنى رقيق( :من الخفيف)
مغزى دقيق
ً
الخيري في كت ِم ِه ّ
الطيـ
 -1وك��أَ َّن
َّ
َب ف��ق��ي � ٌه

ري���اء
��ول
ِ
ُم���غ���رى ب���ط� ِ
َّ
هار وي ُْمسي
بالن ِ

 -2ي ُْظ ِه ُر ال� ُّزه� َد
ُّ
ف���اء
ف���ات���ك���اً ل��� ْي���لَ��� ُه م����عَ
ال���ظ��� َر ِ

ُ
ط��ال��ب
��ي ب���ن أب����ي
واب������ن ع���ل� ِّ
ِ
�ص��وْ ِب الحَ يا
��ن المَحْ ِل َك� َ
 -5في ِد َم ِ

َ
ْ
�ب
وف���ي ال���وَ غ���ى ك���األس��� ِد ال��غ��اض� ِ

التخريج والتوثيق :قالئد العقيان.766 / 3 :
()4

التخريج و التوثيق :البديع في وصف الربيع:
.111

قال عبادة بن ماء السماء( :من المجتث)
قافية الباء()2

 -1ك����ت����م� ُ
���ت س��������� َّرك ح��ت��ى
ْ
���������ن ع����ي����وب����ي
ك��������أَ َّن��������ه م�

قال عبادة بن ماء السماء في وصف القوس
والنبال( :من السريع)

-2

ن���ش���اب ٌ
 -1ب���ك� ِّ
ّ
ْ
ك�������رت
َ���ة أَ ْذ
��ف��� ِه
�ب
ف��ي قبضها م��ن ق��ل��ب� َ
�ي ال��ن��اش� ِ
َّ
ن��اظ��ر
ك�����أن ُي���م���ن���اه ع��ل��ى
-2
ٍ

ف����م����ا

دراه

ع���ل���ي��� ٌم

ال����غ����ي����وب
ع����ل����ي����م
ح�����اش�����ا
ِ
ِ
التخريج والتوثيق :التشبيهات.275 :
()5

��ب
م���ن���ه ويُ�����س�����را ُه ع���ل���ى ح���اج� ِ
َّ
ك��أن��م��ا َت���ع��� ِم��� ُد ف���ي و َت�����ر ِه
-3
���ب
ت���س���ع���اً وس���ت���ي���ن ي�����دا
ِ
ح���اس ِ

قال عبادة بن ماء السماء( :من الطويل)
 -1سقى الل ُه أيامي بقرطبة المنى
�ري المنتشي من شرابه
س��رو ًرا ك� ّ
 -2وكم ُم ْ
يدي
زجت لي ال ّراح بال ّريق من ْ

التخريج والتوثيق :التشبيهات.205 :

أغ��� َّر يريني ال��حُ ��س��ن م���لءَ ثيابه

()3
قال عبادة بن ماء السماء في فاطمي( :من

 -3أو ان ع��ذاري لم ي ْ
َ��رع بمشيبه
شبابي ول��م يوحش م��ط��ا ُر غرابه

السريع)
آفاق الثقافة والتراث
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عبادة بن
ماء السماء
القرطبي
(ت422هـ)
حياته
وما تبقى
من شعره
وتوشيحه
جمع وتوثيق
ودراسة

ُ -4تعلّلُني فيه األم��ان��ي بوعدها

 -1في أعالم مالقة (سيفاً) بدل (عيناً).

وهيهات أن أروَ ى ب���ور ِد سرابه

قافية التاء()8

سل الع ََنم البادي من السجف دانفاً
ِ -5
لتعذيب قلبي هل دمي من خضابه؟
التخريج والتوثيق :الذخيرة.365-364 / 1 :
والورد :الماء الذي يرده الناس ،وقد أضافه إلى
السراب تخيال .العنم :الخضاب األحمر وأراد به
األنامل .السجف :ستر الخيمة بجانب بابها .دالفا:

قال عبادة بن ماء السماء في أترجة أهداها له
محبوبه( :من مخلع البسيط )
 -1أت���رجّ ���ة إِ ْن أت��ت��ك ب����� ًّرا ال
َت ْ
���ق���ب ْ
َ���ل���ن���ه���ا وإَ ْن َب����� َر ْرت�����ا
 -2ال ت����هْ ���� ِد أت�����رج� ً
����ة ألن���ي
رأي� ُ
�����ت م��ق��ل��وب��ه��ا ((ه���ج���رت���ا))

مقبال.
()6
قال عبادة بن ماء السماء في الجود( :من

التخريج والتوثيق :أدباء مالقة .290 :وأعالم
مالقة.285-284 :
 -1في أعالم مالقة (فإ ِّني) بدل (ألني).

الكامل)

قافية الجيم()9

مقـــاالت

��ن ف� ْ�ق� ِد ال� ُع��ف��ا ِة َّ
�ران ِم ْ
 -1ح��ي� ُ
كأن ُه
م��ن آل ُع� ْ
���ب حبيبا
�����ذ َر َة ق��د أغ� َّ
ِ
 -2يُعطي و ُي��دن��ي��ه ال��ح��ي��اءُ ك� َّ
�أن� ُه
َ��س�� َت�� ِق ُّ
��ل ن���وال��� ُه ال��م��وه��وب��ا
ق���د ي ْ
التخريج والتوثيق :التشبيهات.250 :
()7
قال عبادة بن ماء السماء في فتى يرقص:
(من الطويل)
 -1أال ُر َّب ظ ْ��ب��ي ق��د ّ
تثنى قوامه
ٍ
فأخجل في حاالته ُ
ص َن الرطبا
الغ ُ
 -2إذا يستوي أو ينثني وهو العبٌ
فطوْ راً ترى َعي ًْنا( )1وطوراً ترى قلبًا

قال عبادة بن ماء السماء في باب الشعر
وسواده وشقرته( :من الخفيف)
داء ت��وا َر ْت
 -1كلما ِم ْس ِت في ال��� ِّر ِ
ب���ق���ن���اع غ������زال� ُ
األب���������راج
�����ة
ِ
بحاسر ال��رأس أوفى
 -2او تمشت
ِ
ت���اج
��ر
ل�اح م���ن غ���ي� ِ
ِ
م��ل��ك ل���ل���م� ِ
 -3وك����أَ َّن ال��ت��ف� َ
�رك جَ ��ع��داً
�اف ش��ع� ِ
َف���وْ َق وج�� ٍه يضيءُ ض��وء السراج
ٌَ
�ر محضاً
َ -4ط��ب� ٌ
�ق ُمكفأ م��ن ال� ِّت� ْب� ِ
ت���ح��� َت��� ُه ل��ل��ع��ي��ون لُ���عْ���ب ُ
َ���ة ع��اج
ِ
التخريج والتوثيق:
التشبيهات .125 :والغزالة :الشمس وهي

التخريج والتوثيق :أدباء مالقة .289 :وأعالم
مالقة.284 :

التي تحلي األبراج.
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��خ���وْ ِط َف� َ
 -2م���ال ع��ل��ى ال� ُ
�ش� َّب��هْ ��ت� ُه

قافية الدال()10

ب����ش����ارب ل��� َّم���ا ان���ت� َ
��ش���ى ع��رب��دا
ٍ

قال عبادة بن ماء السماء في باب األنهار
والجداول والمياه الجارية( :من الطويل)

 -3ك��أن��م��ا ال���ط� ُّ
��ل ع��ل��ى ط��وق�� ِه

��اء ُد ٌّر ُم���ذا ُب��� ُه
ك��أن��م��ا أدي���� َم ال���م� ِ
يُصا ِفحُ ِم� ْ
الرياض ُز ُم � ُّردا
�ن ُخ ْض ِر
ِ
التخريج والتوثيق :التشبيهات.66 :

التخريج والتوثيق :التشبيهات .57 :والخوط:
الغصن.

()11

()13

نار تبدو في
قال عبادة بن ماء السماء في ٍ
الظالم ثم يخمدها الريح( :من الطويل)
 -1وقفت على علياء والجزع دوننا
ألن��ظ��ر م��ن ن���ار على ال � ُب � ْع � ِد ت� َ
�وق� ُد
ٍ
 -2تقوم بطول الرمح ث � ّم يخونها
الصباح َف ُت ْف َق ُد
الصبا عند
هبوب
َّ
َّ
ُ
كقارئ
 -3فشبهتها في الحالتين
ٍ
ّ
إذا اع��ت��رض� ْت� ُه س��ج� ٌ
ظ��ل يسج ُد
�دة
التخريج والتوثيق :أدباء مالة .291 :وأعالم
مالقة.285 :

قال عبادة بن ماء السماء( :من السريع)
أك��ؤس
 -1فهل ت��رى أح��س��ن م��ن
ٍ
ي���ق��� ّب���ل ال���ث���غ��� ُر ع��ل��ي��ه��ا ال���ي���دا
 -2ي��ق� ُ
للسـاقي :أغثني بها
�ول
ّ
وخ� ْ
����ذ لُ���ج��� ْي���ن���اً وأع������ ْد ع��س��ج��دا
 -3أغ� َ
���رق فيها ال��ه�� ُّم ل��ك� ْ
�ن طفا
حَ ���ب���ا ُب���ه���ا م���ن ف��وق��ه��ا ُم���زب���دا
 -4ك� ّ
��أن���م���ا ش��يّ��ب��ه��ا ش��ـ��ـ��اربٌ
أم���س��� َك���ه���ا ف����ي ك� ّ
���ف���� ِه َس���رم���دا
ْ
التخريج والتوثيق:

 - 1في أعالم مالقة
ُ
وع ُذؤابَ��ة
(وقفت على عليا ال��جُ ��ذ ِ
ْ ُ
�ار على ال ُب ْع ِد ُت��وق� ُد).
ألن��ظ � َر في ن� ٍ
 -2في أعالم مالقة (الريح) بدل (الرمح).

الذخيرة ،365 / 1 :وراي��ات المبرزين:
 ،78و مسالك األبصار ،279 / 17 :والوافي
بالوفيات ،623/16 :وفوات الوفيات.150/2 :
 -1البيت األول لم يذكر في :رايات المبرزين،

()12

و مسالك األبصار .وفي فوات الوفيات (وهل).

قال عبادة بن ماء السماء في قمري( :من
السريع)
ُ -1م����ط����وَّ ٌق جَ �����وَّ د ف���ي ش���� ْدو ِه
ك���أن���م���ا ُط����������وِّ َق إذ جَ �������وَّ دا
آفاق الثقافة والتراث
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 -2صدر البيت الثاني في رايات المبرزين
ابتكر ب ْك َرها) ،وفي
يروى هكذا (أقول للساقي
ْ
اغتب ْق لي
مسالك األبصار (يقول لي الَ َّساقي
ِ
بها) ،وفي الوافي بالوفيات و فوات الوفيات

عبادة بن
ماء السماء
القرطبي
(ت422هـ)
حياته
وما تبقى
من شعره
وتوشيحه
جمع وتوثيق
ودراسة

ْ -5أف��� َر ْد ُت��� ُه م��ن ِغ��م�� ِد ِه ْإذ ل��م أ َر

ُ
(يقول لي الساقي).

َ
��م�� َده
إال ف����ؤادي
خ���وف ص��� ِّدك ِغ ْ

 -3البيت الثالث لم يذكر في :رايات المبرزين.
وفي فوات الوفيات (حبابه).

التخريج والتوثيق:

 -4البيت الرابع لم يذكر في :فوات الوفيات.

التشبيهات.241 :

والشيب هنا يراد به ما يعلوه من حبب وزبد.
()14
قال عبادة بن ماء السماء في الياسمين( :من
مخلع البسيط )
�ن
 -1ان��ظ��ر إل���ى ع���رش ي��اس��م��ي� ٍ
ل����م ي�����رد ال��������ور ُد وه�����و وارد

()16
ولعبادة بن م��اء السماء من قصيدة غير
منقوطة في المديح( :من الطويل)
 -1عطاؤك سمحٌ ما ِإلدراك��ه مدى
ول��و ُع��� ِّدد ال��� َّر ْم� ُ
��ل ال��م��ر َّك � ُم ُع��� ّددا
 -2وصارمك المسلول سلّم مسلماً

ً
ع�������دة ول���ـ���ـ���ون���اً
ّ
ك����أن����ه
-2
ّ
����واع����� ْد
�������ب ب��ل��ا س�
ص
أك�������ف َ
ٍّ
ِ

ود ّم������ر أع������داء وأل���ح���د م��ل��ح��دا
التخريج والتوثيق:

مقـــاالت

أدباء مالقة .288 :وأعالم مالقة.

التخريج والتوثيق:

()17

أدباء مالقة .290 :وأعالم مالقة.284 :
()15
قال عبادة بن ماء السماء في سكين( :من
الكامل)
ِّ
ُ
معذبي َع ْض َب الظبا
أهديت نحو
-1
ِم� ْ
ط��ر ِف�� ِه ال��ف � ّت��اك أح��س��ب ح�� َّد ُه
��ن
ْ
�رن � ُد ُه ال ُمعْشي لعيني ُم ْذك ٌر
 -2و ِف� ِ
ِّ
ع��ارض�� ِه المليح ِف ْ
��رن�� َد ُه
خ��ط
م��ن
ِ
ِ
 -3وك��ذاك يحكي باصفرار نقوش ِه
�ل خ��� َّده
��ق م��ث��ل��ي ن��ح��ي� ٍ
م���ن ع���اش� ٍ

ُ
ت��ف��اؤ ًال
 -4ول����ذاك أُه���دي���ه إل��ي��ه

قال أبو بكر عبادة بن ماء السماء في وصف
سحابة( :من الرمل)
َ
روض الثرى
عش َق ْت
�وب
ِ
 -1ول��ع� ٍ
��ي ت��أت��ي��ه ع��ل��ى ط���ول ال��بَ��عَ�� ْد
َف���هْ � َ
 -2فيرى ال���روض إذا م��ا وصلت
��ر ِف م��ن الطيب الجس ْد
أرجَ ال��� َع� ْ
ِ
ْ
��ت��ب��س��اً ملتحفاً
 -3ع���ط���راً ُم��ل ِ
ف��ي س��راب��ي��ل م��ن ال��ح��س��ن جُ ���� ُد ْد
ك��م��ح��ب زار م��ح��ب��وب��اً له
-4
ٍ
ف���ت���ح���لَّ���ى ل���ل���ق���اه واس���ت���ع��� ْد
ْ
ع�����ت أب��ص��رت��ه��ا
 -5وإذا م���ا و َّد

ل��ل��ق��ائ��ن��ا ف���ك� ّ
��أن���م���ا أن�����ا ع���ن���د ُه

�ب ال َك ِم ْد
ف��ي ن��ح��ول العاشق ال� ّ
�ص� ِ
76

آفاق الثقافة والتراث

 -6ت��ل��ح��ظ ال� َّ
ف��ات��ر
���ن����و َر ب��ل��ح��ظ
ٍ

()19

���ر ف���ي���ه رم���� ْد
م���ث���ل
ٍ
ج���ف���ن ح����ائ� ٍ

قال عبادة بن ماء السماء في باب الرايات
والتجافيف والطبول( :من الكامل)

ال��ص��ب ِم ْ
���ن ف��ق��د ال��جَ ��لَ � ْد
ك��ج��ف��ون
ّ

َ
نحوك ب��ا َد َر ْت
�روم
 -1هذي وفو ُد ال� ِ
َ
�ل ال���م���ورو ِد
أ َّم ال��ق��ط��ا ل��ل��م��ن��ه� ِ

 -7وج��ف��ون ال� َّ
��ن���وْ َر تهمي بالبكا

 -8فهما ف��ي ح��ي��رة ع��ن��د ال��ن��وى
���س����ا ب���ال��� َب��� َع��� ْد
ك���م� ِ
��ح��� َّب��� ْي���ن أح� َّ
التخريج والتوثيق:

الصراط إليك من
 -2وصلوا على مثل
ِ
�����ول ،وأن��ف��س��ه��م ب�ل�ا َم��ج��ل��ود
ه�
ٍ
وض في ألوانه
 -3في
ٍ
جحفل كال َّر ِ
س���ح���اب ب��ن��ود
ي��ه��ف��و ب����أع��ل�ا ُه
ُ

البديع في وصف الربيع.17- 16 :

ّ��ات ف���اغ� ٌ
 -4وك��أن��م��ا ال��ح��ي ُ
��رة به

()18
اجتاز عبادة على حصن قرطبة فنزل بها عند
أقداحا بزبد
الفقيه أبي سفيان بن حجر ،فأخرج له ً
وعسل ،وأكلتها بالليل الكالب ،فقال في ذلك:

ت��وم��ي إل���ى َ
�����داء بالتهديد*
األع�
ِ
الصبا
 -5وكأنما العقبان في َن ْف ِح
َّ
َت��هْ ��وي إل���ى ص��ي � ِد ال��ك��م��اة الصيد
واألرض تحسبها سلوكاً ّ
ُ
سط َرت
-6

(من المنسرح )

ف���ي���ه���ا آلل������ئ ُع��������� َّد ٍة وع���دي���د

 -1م��ا ْ
م��ن سبيل ال��وف��اء وال� َع��هْ � ِد
ْ
أن ت��ط��ل��ق��وا ك��ل��ب��ك��م ع��ل��ى زب���دي

التشبيهات * .210 :يتحدث في هذا البيت

 -2ل��و ش��ب��ع ال��ك��ل��ب ف��ي كفالتكم
ل���م ي��ت��ب��ع م��ن��ي إِل����ى ال���زب���د()1
 -3عليكم أرش م��ا ج��ن��ى ول � ُك � ْم

عن الحيات وفي الذي يليه عن العقبان ويعني بها
البنود ذات الصور الرائعة ،وكانت تمثل وحدة
خاصة في العرض في االحتفاالت األندلسية.

��س� ُ
��خ م�ل�ام ال��ق��ب��ي��ح ب��ال��ح�� ّد()2
َن� ْ
التخريج والتوثيق:
أدباء مالقة .287 :وأعالم مالقة.282 :
 -1في أعالم مالقة يروى العجز (ل ْم َي َت َت َّب ْع
مخالي ال ِّر ْف ِد).
ّ
(بالح ْم ِد) بدل (بالحد).
 -2في أعالم مالقة
َ
آفاق الثقافة والتراث

التخريج والتوثيق:

()20
قال عبادة في دخول جسد ابن فرذلند في
تابوت *( :من الكامل)
َ -1ف��� َّر ْق� َ
دم��اغ�� ِه وف����ؤا ِد ِه
��ت بين
ِ
�س��ي��د
وج��م��ع��ت ب��ي��ن
غ���راب��� ِه وال� ِّ
ِ
ب�لال أظما ُه ال��ردى
 -2فكأن رأس
ٍ
ف��دن��ا م��ن ال�����وادي رج����اءَ ورود
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عبادة بن
ماء السماء
القرطبي
(ت422هـ)
حياته
وما تبقى
من شعره
وتوشيحه
جمع وتوثيق
ودراسة

 -3وك��أن ْ
بط َن أخيه ظهْ ُر الشيَّهم

التخريج والتوثيق:

ال� َّ
�ض��اح��ي أو الملقى م��ن العنقود

التشبيهات.19 :

�وت حَ � َّ�ن� َ
 -4وكأنما ال��ت��اب� ُ
�ط ِش� ْ�ل��وَ ُه

()22

ف��أت��اك ف���وق ال��ظ��ه��ر ف��ي ملحود
َّ
وكأنما
 -5أكلت ودي��ع� َت� ُه ال��وغ��ى
ُر ِف������عَ ال����ذي أب��ق�� ْت�� ُه ف���ي س� ُّ�ف��ود

قال عبادة بن ماء السماء في باب شواذ تقل
نظائرها( :من الطويل)
ُ
ص ْ
َ
لت
-1
فق وُ ِّ
بسطت لنا خرقاءَ كاأل ِ
ب���خ���م���س{}.............................
ٍ

ً
رأس أُم��ي� َ
عقوبة إذ لم ي ِدن
�ل
-6
ٌ
ل���ل���ه ف�����ي أيَّ������ام������ ِه ب��س��ج��ود
َّ
ُ
 -7ط��م��حَ � ْ
فكأنما
عيوننا
�ت إل��ي��ه
رص������ َد ْت ب��ص��ل��ع��ت � ِه ه��ل�ال ال��ع��ي��د

ُ
َ
البيت منها ُمسلِّ ٌم
رك��ن
يقبل
-2
ِ
وي��ص��د ُر عنها ص��ائ � ٌم وه��و ُمفط ُر
 -3أل� َّ
�ت بها األف���واه حتى َّ
�ظ� ْ
كأنها
خ���وات��� ُم ف��ي��ه��ا أو ع��ل��ي��ه��ا ُت��ق�� َّدر

التخريج والتوثيق:

مقـــاالت

التشبيهات * .220- 219 :يعني غرسية بن

التخريج والتوثيق:

فرذلند ،الذي أسر عام (385هـ) زمن المنصور

التشبيهات.284 :

ابن أبي عامر وتوفي بعد أسره بأيام .ينظر:

 -1البياض في عجز البيت من المصدر.

التشبيهات.219 :

 -2ألظت به :لزمته.

-1أي أن الغراب والسيد اجتمعا على جثته.

()23

-3الشيهم :ذكر القنافذ ،والضاحي الذي أصابته
الشمس.
-5الوديعة :ما أودع في رأسه أي دماغه،
السفود :حديد الشواء.
قافية الراء()21
قال عبادة بن ماء السماء في باب السماء

قال عبادة بن ماء السماء في باب الدواة والقلم
والصحيفة( :من المنسرح)
 -1أق�ل�ا ُم��� ُه تنثني ال��س��ي� ُ
�وف لها
وي ج��رى
إذا ع��ل��ي��ه��ا د ُم ال������� ُد ِّ
 -2ك��أن��م��ا ع�����ا َد ري��ق��ه��ا د َي���م���اً
ك���ت���اب��� ِه زه����را
ف���أَن���ب���ت���ت ف����ي
ِ

والنجوم والقمرين( :من الطويل)
-1ك����أن ال��س��م��اء ق��ب� ٌ
َّ
�ة م��ن ُزم���� ُّر ٍد

 -3ف��أورق��ت ح��ي��ن ص��اف��ح��ت ي��� َد ُه
ف���ان���ب���اع م��ن��ه��ا ك�ل�ام���ه ث��م��را

عقيق َمسام ُر
وفيها ال���دراري من
ٍ
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التخريج والتوثيق:

التخريج والتوثيق:

التشبيهات .237 :الدوي :جمع دواة  ،انباع:
انطلق.
()24
قال عبادة بن ماء السماء يرثي علي بن
حمود الحسني ،ويهنّئ أخاه القاسم بالخالفة( :من
الكامل)

الذخيرة .369 / 1 :وقوله (ختلته سراً) البيت
معنى قد طوي ونشر.
مع الذي يليه،
ً
()25
وزاد في ال ُم ْهدى له أُ ْت ُر َّجة ( :من الكامل )
 -1أه����دى ل��� ُه أحْ ���ب���ا ُب��� ُه أُ ْت���رُجَّ ���ة
��ر
فبكى وأش��ف��ق م��ن ع��ي��ان��ة زاج� ِ
 -2خ���اف ال��ت��ل��وّ ن ْإذ أت��ت��ه ّ
ألن��ه��ا

الملك ّ
الشهي ِد َملي ُكه
 -1صلى على
ِ
وس��ق��اه ف��ي ظ� ّ
��ل ال��ج��ن��ان ال��ك��وث� ُر
َ
وغ ْ
مولى َ
ضنف ٌر
ده ْته عبي ُده،
-2
ً

ُ
�ر
ص��ن��ف��ان باطنها
خ�ل�اف ال��ظ� ِ
�اه� ِ
التخريج والتوثيق:

تركته أي���دي ال � ُع� ْ�ف��ر وه��و ُم ّ
عف ُر
ِ
 -3ك��ان��ت َت��ه � ّي � ُب��ه األس����و ُد فغاله
َ
ستحقر
ف��ي ق��ص��ره ُمستضعف ُم
لك عنه منونه
يثن ع � ُّز ال ُم ِ
 -4لم ِ
حيث ل��م ي� ُ
ُ
ْ
�ك يحذ ُر
فسمت ل��ه م��ن
َ -5خ � َت� ْ�ل � ُت��ه س���راً وال��ق��ب��ائ��ل ُد ّر ٌع
ت��ح��م��ي��ـ��ه ل���ك� َّ
��س��� ُر
��ن ال��م��ن��اي��ا جُ � ّ
 -6ول��و ّانها رامته جَ ��هْ ��راً النثنت
وال��ب��ي��ض ُت� ْ
��ق� ُ
��رع وال��ق��ن��ا يتكس ُر
ثم خرج إلى المدح فقال:

أدباء مالقة .290 :وأعالم مالقة.285 :
()26
قال أبو محمد بن حزم :في صفر من سنة
إحدى وعشرين وأربعمائة كان البرد المشهور
أمرا مستعظ ًما ما شوهد مثله ،وفيه
خبره ،وكان ً
قال عبادة بن ماء السماء ،يصف هوله( :من
المنسرح)
 -1ي��ا ِع��� ْب��� َر ًة أُه���دي� ْ
�ر
��ت ِل � ُم � ْع � َت� ِ�ب� ِ
��ش���ي� َ
ص َ
��ف��ر
��ة األرب����ع����اء م���ن َ
َع� ِ
منتقم
 -2أَق��ب��ل��ن��ا ال���ل��� ُه ب����أس
ٍ
وث����ن����ى ب��ع��ف��و ُم��ق��ت��در
ف��ي��ه��ا
َّ

-7م���ا غ���اب ب���د ُر ال�� ّت��م إالّ ريثما

���لءَ األ ُك ِّ
أرس���ل ِم ْ
���ف م��ن َب��� َر ٍد
ْ -3

جَ لّى ال � ّدج��ى ّ
عنا الصباحُ األزه�� ُر
 -8إن َيهْ ِو من ْأف��ق الخالف ِة َن ّي ٌر
ي��ه��دي ال��س��ب��ي� َ
�ل ف��ق��د ت��ل�اه َن � ّي��ر

َ
��ر
جَ �ل�ام���داً ت� ْ�ن��ه��م��ي ع��ل��ى ال��بَ��ش ِ
�����ة وم���وع���ظ� ً
 -4ف��ي��ال��ه��ا آي� ً
��ة

المأمون أف� َ
�رخ روعنا
بالقاسم
-9
ِ
ِ
�ب م� ّ
�وف��ر
�س � ُم
واف وال� ّ�ن��ص��ي� ُ
ف��ال� َ�ق� ْ
ٍ
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ف��ي��ه��ا ن����ذي���� ٌر ل���ك���ل ُم ْ
�����ر
�����ز َد ِج ِ
�وب منظ ُرها
 -5ك��اد ي
ُ��ذي��ب ال� ُ�ق��ل� َ
ُ
َ
��ر
ول����و أُع���ي���رت
ق���س���اوة ال��حَ ��جَ ِ

عبادة بن
ماء السماء
القرطبي
(ت422هـ)
حياته
وما تبقى
من شعره
وتوشيحه
جمع وتوثيق
ودراسة

 -6ال ق���� َّدر ال��ل��ه ف���ي مشيئته
ب����س����ي ِء ال���ق���در
أن ي��ب��ت��ل��ي��ن��ا
ِّ
َ
��ص��ن��ا ب��ال � ُّت��ق��ى ليجعلنا
-7
وخ َّ
م���ن ب��أس��ه ال�� ُم�� َّت��ق��ى ع��ل��ى حَ َ
���ذر
التخريج والتوثيق:
جذوة المقتبس ،463 / 2 :والبغية،517/2 :
والذخيرة ،363 / 1 :و تأريخ اإلسالم-364/9 :
 ،365ومسالك األبصار ،278 / 17 :والوافي
بالوفيات.624 / 16 :

التخريج والتوثيق:
الذخي��رة ،364/1 :ومس��الك األبص��ار:
 ،279/17والوافي بالوفيات ،623 / 16 :فوات
الوفيات.150 / 2 :
()28
وله -عبادة -وق��د وجه األم��راء بنو ح ّمود
وراءه في يوم أُنس وأح ُد فتيانهم يرقص ،فعند
ً
ارتجاال( :من
دخوله طلبوا منه وصفه ،فقال
الكامل)
 -1ومنوَّ ع ِ الحركات يلعب ّ
بالنهى

 -1البيت األول لم يذكر في :مسالك األبصار.
 -2البيت الثاني لم يذكر في :الذخيرة ،و الوافي

لبس المحاسن عند خلع لباس ِه
 -2م���ت���أوَّ ٌد كالغصن ع��ن��د كثيبه

بالوفيات.

م��ت�لاع��بٌ ك��ال��ظ��ب��ي ع��ن��د كناسه

مقـــاالت

 -3في تاريخ اإلسالم (رسل) بدل (أرسل).

ً
مقبال
 -3بالعقل يلعب م��دب��راً أو

 -4البيت الرابع لم يذكر في :مسالك األبصار،
والوافي بالوفيات.

يلعب كيف ش��اء بناس ِه
ك��ال��ده��ر
ُ
 -4وي��ض�� ّم للقدمين م��ن��ه رأس��ه

 -5في تاريخ اإلسالم (كادت) بدل (كاد).
 -6البيت السادس لم يذكر في :الذخيرة ،ومسالك
األبصار ،والوافي بالوفيات.
 -7البيت السابع لم يذكر في :الذخيرة ،ومسالك
األبصار ،والوافي بالوفيات.
قافية السين ()27
قال عبادة بن ماء السماء( :من الكامل)
َ
-1اجْ ُ
عروس
المدامة فهي خي ُر
��ل
ٍ
نفيس
تجلو ُك���� ُر َ
�س بال َت ِ
وب ال� ّ�ن��ف� ِ
الصبا
اللذات في عه ِد
-2واستغنم
َّ
ِ
ِ
وأوا ِن������ ِه ،ال ِع ْ
��روس
��ط�� َر ب��ع � َد ع�
ِ

ك��ال��س��ي��ف ُ
ض���� َّم ذب���ابُ��� ُه ل��ري��اس��ه
التخريج والتوثيق:
أدب��اء مالقة .289 :وأع�لام مالقة.284 :
وهناك اختالف في نسبتها ،إذ يعود صاحب كتاب
أدباء مالقة وينسبها لعلي بن خروف ويقول:
(وهذه األبيات نسبها ابن أبي العباس في كتابه
لعبادة ،والصحيح أنها البن خروف ،ألنه لم يكن
ممن ينتحل شعر غيره ونسبه لنفسه ،واهلل أعلم)،
ينظر.326 :
قافية الشين ()29
قال عبادة بن ماء السماء في تحويرة أبنوس:
(من المنسرح)
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كالحنش
 -1مطويّة في الخطوب
ِ
َ
ك� ّ
أط����رق ْ
��ش
��أن���م���ا
����ت ع��ل��ى َن���هَ � ِ
أري�����ا ب��س � ّم��ه��ا فمتى
 -2ت��م��زج ْ

الذخيرة.366 / 1 :
قافية الضاد ()31

ُت� ِ ْ
�ش
��ح���ط أس��ي��ر ال����ردى ب��ه��ا َي��ع� ِ
ض���عُ أب��ن��اءه��ا مجاجتها
ُ -3ت ْ
���ر ِ
ف���ي ر ّي���ه���ا ال ت����د ّر ف���ي العطش
 -4م��ك��رم��ة ل���م ت��ه��ن ع��ل��ى أح��� ٍد
ُ
ش
ت��ن��زل ع��ن��د ال��م��ل��وك ف��ي ال��ف�� ُر ِ
ف��ض َ
ّ
��ض ْ
��ت ك��واك��ب��ه��ا
 -5زن��ج��ي��ة
ك���واك���ب َ
َ��ش
ف��ه��ي ُت��ب��اه��ي
َ
ال��غ��ب ِ
التخريج والتوثيق:

قال أبو بكر عبادة الشاعر في رثاء أبي بكر
والد الوزير أبي الوليد بن زيدون( :من الخفيف)
رك��ن م��ن ال��ري��اس � ِة هيضا
أي
ُّ -1
ٍ
����وم م���ن ال���م���ك���ارم غيضا
وجَ ���� ُم ٍ
 -2حملوه م��ن ب��ل��د ٍة نحو أخ��رى
ك���ي ي���واف���وا ب���ه ث�����را ُه األري��ض��ا
السحاب م��اءً طبيباً
حمل
 -3مثل
ِ
ِ
ل����ت����داوي ب����ه م���ك���ان���اً م��ري��ض��ا
التخريج والتوثيق:

أدباء مالقة .288 :وأعالم مالقة.282 :
وهذه األبيات منسوبة في كتاب التشبيهات
للشاعر سليمان بن بطال البطليوسي ،ينظر:
التشبيهات.238-237 :
قافية الصاد ()30
قال عبادة بن ماء السماء في ميمون بن الغانية
وكان وسي ًما( :من الكامل)

نفح الطيب ،23/4 :وترتيب المدارك وتقريب
المسالك.285/7 :
 -1في ترتيب المدارك (من السيادة) بدل (من
الرياسة) ،و(حميم) بدل (وجموم).
 -3في ترتيب المدارك يروى صدر البيت الثالث
(مثل حمل الرياح مزنا طبيباً).
()32

خالص
 -1قم َر المدين ِة كيف منك
ُ
�اص ؟
أو أي��ن عنك إل��ى س��واك َم��ن� ُ
 -2ما أن��ت إالَّ ُد َّر ُة الحُ ْس ِن التي

قلبي عليها ف��ي ال��ه��وى َغ���وّ اص

ُ
والشادن األحوى الذي في َط ْرفه
-3

قال عبادة بن ماء السماء في وصف راقصة:
(من المنسرح)
��ت��اب��عُ ال��� َّد ْس َ
���ت ال تخالف ُه
ُ -1ت
ِ
ً
�ض
ف��ي رف��ع��ه��ا
ت����ارة وف���ي ال��خ��ف� ِ
 -2وت��ل��ت��وي ث��م ت��س��ت��وي فترى

�س��هْ ��م��ه ال��ق� ّ�ن��اص
س��ح�� ٌر ُي���ص���ا ُد ب� َ
 -4أ ّم� ْ
�ن جفونك من َمغ َّب ِة ما جَ َن ْت
فينا فليس على ال��م�لاح قصاص
آفاق الثقافة والتراث
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ً
غصنا مروحً ا( )1منها على األرض
 -3ل��و وط��ئ��ت مقلة بوقطتها()2
ّ ً
�ض
ل���م ت��م��ت��ن��ع خ���ف���ة م���ن ال��غ��م� ِ

عبادة بن
ماء السماء
القرطبي
(ت422هـ)
حياته
وما تبقى
من شعره
وتوشيحه
جمع وتوثيق
ودراسة

التخريج والتوثيق:
أدباء مالقة .289 :وأعالم مالقة.283 :
(مروحا).
-1في أعالم مالقة (م ُروعً ا) بدل
ً

الص ُ
رمت َ
 -1إذا ُ
دغ
قطف الور ِد ساورني ُّ
سحر ف��ي ف���ؤادي ل��ه لَ�� ْد ُغ
بعقرب
ٍ
 -2غ� ٌ
ٌ
فترة من جفونه
�زال بجسمي
صب ُْغ
وف��ي أدمعي من ل��ون وجنته ِ

ص ِتها) .بدل (بوقطتها).
(ب َر ْق َ
-2في أعالم مالقة ِ
قافية العين()33
ابن حمود:
وقال عبادة من قصيدة يمدح بها َ
(من الطويل)
َ
عليك الماءُ حتى يشوبَه
أبس ٌل
ْ -1

 -3زيار ُته ْ
السها
أخفى خفاءً من ُّ
�ر ُغ
ودون ف��راغ��ي م��ن محبّته ال� َ�ف� ْ
التخريج والتوثيق:
الذخيرة.363 / 1 :

َد ٌم والكرى حتى ُت َق ّ
ض المضاجعُ

قافية الفاء ()35

فمنها حسي ٌر ف��ي ال��ج��ه��اد وظالع

قال عبادة بن ماء السماء في وصف جارية
ترقص( :من المنسرح )

أج � َّم جياداً أد َم َ
��ن الغزوُ َنهْ كها
ِ -2
 -3وأغم ْد سيوفاً تشتكيك جفونها

مقـــاالت

كما تشتكي ُن َ
جل
العيون البراقعُ
ِ
كض شيئاً فقلّما
 -4وس ّك ْن عجاجَ ال َّر ِ
ُي��رى الجوُّ م ّما هجت ُه وه��و ناصع
ُ
إيحاشها به
وآنس ُقصوراً طال
-5
ْ

 -1راق���ص� ٌ
��س وط��أ ُت��ه��ا
��ة ال ُت���حَ � ُّ
ّ
�ف
ك��أن��ه��ا ف���ي ال��ه��ب��وب ك��ال��ط � ْي� ِ
 -2ت��ن��ق��ل أق���دام���ه���ا ع��ل��ى عجل
ك� ّ
��ف
��أن���م���ا رق��ص��ه��ا ع��ل��ى َس��� ْي� ِ
التخريج والتوثيق:

َ
ْ
صنعت المصانع
أشفقت م ّما
فقد

أدباء مالقة .289 :وأعالم مالقة.283 :

بسهم َمكيد ٍة
 -6وهل ض َّرك الباغي
ِ
ُ
دارع ؟
وأن��ت بواقي عصمة الله
وأي ي�� ٍد تنوي ق� َ
�راع��ك بعدما
-7
ُّ
ُ
��ق��ارع ؟
�ار عنك ُت
رأي��ن��ا ي�� َد ال��ج � ّب� ِ
التخريج والتوثيق:
الذخيرة.367-366 / 1 :
قافية الغين()34
ً
متغزال( :من
ق��ال عبادة بن م��اء السماء
الطويل)

-1في أعالم مالقة ُ
وف) بدل (الهبوب).
(الخ ُف ِ
()36
قال عبادة بن ماء السماء في باب العناق
والوداع( :من المنسرح)
ُ��ك��اء ي��أُ ُ
خ��ذه
 -1ل��م أر َع��جْ �� َم ال��ب
ِ
��ف
��اق ك���األلِ� ِ
إذ ق����ام ع��ن��د ال���ع���ن� ِ
��أن��� ُه ف���ي وج��ي��ز َخ� ْ
 -2ك� َّ
��ط��� َر ِت��� ِه
��ف
خ��ي��الُ��ه ْإذ َس������ َرى ف��ل��م َي��� ِق� ِ
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ال��ح��ب ك���ان أس��لَ� َ�ف��ن��ي
 -3ك��أن��م��ا
ُّ

����ب ل����ي ك�����أن ق���ام���ت��� ُه
وص�����اح� ٍ

ن��ف��س��ي ف���ث��� َّم اس���ت���ردن���ي َس��لَ��ف��ي

وص���ل معشوقي
أق��ص�� ُر م��ن ي���وم
ِ

التخريج والتوثيق:

التخريج والتوثيق:

التشبيهات.152 :

التشبيهات.260 :
()37

()40

قال عبادة بن ماء السماء في مدح إبراهيم بن
محمد الشرفي من قصيدة طويلة( :من المنسرح)
��ل َ
-1أَحْ ����لِ� ُ
���ف ب��ال��ل��ه ِح ْ
��ف ُمجته ٍد
وال��ح��ل��ف ب��ال��ل��ه غ���اي� ُ
��ف
ِ
��ة ال��حَ ��لِ ِ
ُ
جماعنا بفض ِل َك في ْالـ
-2ل��و كان إِ
��ف
ِم���لَّ���ة ل���م ُت� ْ
��م��� َت���حَ ���ن ب�� ُم��خ�� َت��لِ ِ
التخريج والتوثيق:
جذوة المقتبس ،234 / 1 :و البغية.260 :1 :
()38

قال عبادة في الحاجب ابن أبي عامر( :من
الطويل)
 -1لنا حاجبٌ حاز المعالي بأسرها
فأصبح ف��ي أخ�لاق��ه واح��� َد َ
الخ ْل ِق
ْ
ُ
ببش ِر ِه
الجهول
يغتر ْر منه
 -2فال
ِ
َ
البرق
�ر
ف ُمعظ ُم ه��وْ ِل ال َّرع ِد في أث� ِ
ِ
التخريج والتوثيق:
الذخيرة ،366/1 :ومسالك األبصار،279/17 :
والوافي بالوفيات.624/16 :

ومن قول عبادة بن ماء السماء في الخصر:
(من السريع )
 -1ي���ش���د ....... .خ���ص���راً له
ي����ك����اد أن ي���ن���ق���د م����ن ن��ص��ف��ه

صاحب) بدل (لنا
 -1في مسالك األبصار (لنا
ٌ
حاجب).
ٌ
 -2في الوافي بالوفيات (فمعظم هذا الرعد)
بدل (فمعظم هول الرعد).

 -2ك���أن���م���ا أب����ص����ره م��ش��ت��ه
ف����ش����ده خ����وف����اً ع���ل���ى ض��ع��ف��ه
التخريج والتوثيق:

قال عبادة في تشبيه سكين في غم ٍد أسود( :من
الكامل)

الصلة.655 / 2 :

جوف غم ٍد لم َي َز ْل
 -1أنا صار ٌم في
ِ

قافية القاف ()39

���ذل َ
ِّ
ب� ُ
ك�����ف ال��م��ال��ك��ات��ي مالكي
األ

قال عبادة بن ماء السماء في القصر( :من
المنسرح)
آفاق الثقافة والتراث

قافية الكاف ()41

83

��ر ُ
ف الحبيب ُمحيّراً
 -2فكأنني َط� ْ
الحالك
�ظ�لام
��وف ال�
ِ
ق��د ن��ام ف��ي ج� ِ
ِ

عبادة بن
ماء السماء
القرطبي
(ت422هـ)
حياته
وما تبقى
من شعره
وتوشيحه
جمع وتوثيق
ودراسة

التخريج والتوثيق:

 -4ي��ا لُ��ع� َب� ً
ص����وّ ْ
رت لسفك دمي
�ة ُ
ّ
ال��ن��ق��اب َم��حْ ��ج��رك
�ل
غ��ط��ي ب��ف��ض� ِ
ِ

التشبيهات.241 :
()42
قال عبادة بن ماء السماء يستهدي سكيناً( :من
الخفيف)
طرير
عضب
 -1ليس يبريه غي ُر
ٍ
ٍ
ٌ
ق��ط��ع��ة م���ن ف��ع��ال��ك
ف��ع��لُ��ه ف��ي��ه
َ
��رار منير
 -2حمل الصبحَ ف��ي غ� ٍ
ن��ص��اب حالك
�ل ف��ي
و ُدج����ى ال��ل��ي� ِ
ٍ
 -3ون��ب� ْ
��دق كأني
�ت ل��ي أق�ل�ا ُم ص� ٍ
َ
ان��ت��س��اخ م��ق��الِ��ك
ك��ن��ت ك��لَّ��ف � ُت��ه��ا

التخريج والتوثيق:
الذخيرة ، .364-363 / 1 :وأدباء مالقة:
 .288وأعالم مالقة.283 :
 -1في أدب��اء مالقة (إالَّ وط��رف) بدل (إالَّ
وجدت) -2 .في أدباء مالقة (ما منيتي) بدل (وال
مبيتي) .وفي أعالم مالقة (وما مبيتي) -3 .في
ادباء مالقة و أعالم مالقة تقديم وتأخير بين البيت
الثالث والرابع.
 -4في أدباء مالقة يروى هكذا:
(ي����ا ظ��ب��ي��ة أول���ع���ت ب��س��ف��ك دم��ي
ُغ� ّ
�ض��ي بفضل ال��ن��ق��اب م��حْ ��جَ � َرك)

مقـــاالت

َّ
بشيء
فتفض ْل من ال� ُم��دى لي
-4
ٍ
م���ن���ت���م إل������ى أف���ض���ال���ك
ف����أن����ا
ٍ
التخريج والتوثيق:

وفي أعالم مالقة:
(ي����ا ل��ع��ب��ة أول���ع���ت ب��س��ف��ك دم��ي
ُغ� ّ
�ض��ي بفضل النقاب م��حْ ��جَ � َرك).

التشبيهات .242-241 :العضب :القاطع،
الطرير :الحاد.
()43
ً
متغزال( :من
ق��ال عبادة بن م��اء السماء
المنسرح)
أرك
 -1م��ا م��� ّر ي����و ٌم
ع��ل��ي ل��م ِ
َّ

()44
ق��ال عبادة بن م��اء السماء( :م��ن الكامل
المجزوء)
ع��ث��ر
 -1ال ت����ش���� ُك����وَ َّن إذا
ْ
ْ
ح��ال��ك
��ط س�����وءَ
َت إل����ى َخ���ل���ي� ٍ
 -2ف���ي���ري���ك أل�����وان�����اً م����ن ال���ـ

ّ
رك
إالَّ وج����دت
ال��ض��م��ي�� َر َ
ص�����وَّ ِ

إذالل ل�����م ت����خ� ُ
���ر ب��ب��ال��ك
���ط� ْ
ِ
َ
��������اك أن ت������دري ي��م��ي��ـ
 -3إ ّي�

�ت ال��ق��ط��ا ِة ف��ي ال� ّ
إالَّ م��ب��ي� ُ
��ش��� َر ِك

ُن�����ك م����ا ي�������دو ُر ع���ل���ى ش��م��ال��ك

�ت معي
 -2وال مبيتي
وأن���ت ل��س� ِ
ِ
 -3أ ّم����ا أن����ا ف��ال��ب��ع��ا ُد غ � ّي��رن��ي

���ب���ر ع��ل��ى ُن����وَ ب ال�� ّزم��ا
واص
-4
ْ
ْ

ُ
��ب غ��يَّ�� َرك
وأن� ِ
����ت َخ�����وْ ف ال��� ّرق���ي� ِ

����ت ب��ك ف��ي ال��م��ه��ال� ْ
ِن وإن ر َم ْ
�ك
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 -5وإل�����ى ال�����ذي أغ���ن���ى ْ
وأق����ـ

()46

��ل��� ُه ص�ل�اح ح��ال� ْ
وس� ْ
�ك
ن��ى أض���� َر ْع َ

ٌ
��ل��ال ط��ال�� ٌع
 -1إن���م���ا ال��ف��ت��حُ ِه

التخريج والتوثيق:
الذخيرة ،363/1 :والوافي بالوفيات،623/16 :
وفوات الوفيات.150-149 / 2 :

الحَ

���ك
م����ن أزراره ف����ي َف���لَ ِ

ش��م��س ،ولَ��� ْي� ٌ
��ل ش��ع � ُر ُه
َ -2خ���� ُّد ُه
ٌ

صديق) و فوات
 -1في الوافي بالوفيات (إلى
ٍ

الوفيات (إلى صديقك)-2 .في فوات الوفيات
(فيريك أنواعاً).
()45
سراج المالقي*:
قال األديب أبو عبد اهلل بن الّ ّ
اجتمعنا يو ًما بمجلس أُنس ،وكتبنا إلى أبي بكر
عبادة ،وقد كان تاب عن الشراب ويساع ُد في
النّبيذ:
ن����ب����ي� ُ
���ذ َك ال���م���ح���ك��� ُم ي���دع���وك���ا
م��س��ت��ش��ع��راً ش���وق���اً إل����ى فيكا
ب���إق���ب���ال وإالّ م��ض��ى
ف���ام���ن���ن
ٍ
َ
����������ت ل���ن���ادي���ك���ا
ج���م���ي���ع���ن���ا ُد ْم�
فراجعنا بقوله وجاء لوقته( :من السريع)

�ك
م��ن رأى الشمس يَ��� َد ْت ف��ي حَ ��لَ� ِ
التخريج والتوثيق:
الخريدة :القسم ال��راب��ع ،44 / 2 ،و نفح
الطيب .109 / 4 :البيتان في الخريدة منسوبان
لعبادة القزاز.
قافية الالم ()47
قال عبادة بن ماء السماء في باب تشبيهات
السماء والنجوم والقمر( :من الخفيف)
ُ
قمر
س��ه��رت ف��ي
ل��ي��ل
ُ -1ر َّب
ٍ
ٍ
����رح���� ٍة ع��ل��ي��ه حُ ��ل��ى
م���� َّد م���ن َف ْ
 -2وال���ث���ري���ا ك��أن��ه��ا ُس��� ِئ���لَ� ْ
��ت
ف����أج����اب� ْ
��ب ب�لا
���ت ع����ن ال���ح���ب���ي� ِ
التخريج والتوثيق:

 -1ق��ص��دي ب���ود ل��ي��س مشكوكاً
ف���ي���ه وع���ه���ـ���د ل���ي���س م��ت��روك��ا
 -2م��ن ح��ق ّ ن��ادي��ك��م على شاكر
غ����دا ل��ك��ـ��ـ��م ص���ن���واً وم��م��ل��وك��ا

التشبيهات.20 :
()48
قال عبادة بن ماء السماء في باب الخصور
واألرداف( :من الكامل)
ُ
ورأيت َخ ْص َر ِك يشتكي ما أشتكي
-1

��دي أرى
 -3وك��ي��ف ص��ب��ري ع��ن ن� ٍّ
ف��ي��ـ��ه دم ال���ك���رم���ة م��س��ف��وك��ا
التخريج والتوثيق:

َ
�ل نحيال
ف��ض�� َم ْ
��م�� ُت�� ُه ض��� َّم ال��ن��ح��ي� ِ
��راق تالقياً
��ب ال���ف� ُ
 -2فكأنما ُق��لِ َ
��ب ال��ب��ك��ا تنويال
��س َ
�زع أو حُ ِ
ب��ال��ج� ِ

الذخيرة* .663 / 1 :
آفاق الثقافة والتراث

ً
متغزال( :من الرمل)
قال عبادة بن ماء السماء
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عبادة بن
ماء السماء
القرطبي
(ت422هـ)
حياته
وما تبقى
من شعره
وتوشيحه
جمع وتوثيق
ودراسة

التخريج والتوثيق:

 -4وإن ي � ُك��ن ُع����ذ ٌر فيكفيه أن
ب���إق���ب���ال���ه
َع����������� َرذف م��������واله ِ

التشبيهات.147-146 :
()49

التخريج والتوثيق:
جذوة المقتبس ،464/2 :والبغية.518/2 :

قال عبادة بن ماء السماء( :من المنسرح)
��رور ك����ان لها
 -1ول��ي��ل�� ٍة ل���ل���س� ِ
ك��ح��س��ن َخ ْ
��خ��ال
��ل
س����اق
ب��ح��س��ن
ِ
ِ
ٍ

ومعجم األدباء .1480/4 :وفيها (لصلح) بدل
(مصلح).
()51

 -2ق��ص��ي��ر ٍة أق��ص�� َر ال���غ���را ُم بها
ك����أن����ه����ا ُم����س����ت����ه� ُّ
ّ
���ل ش�������وَّ ال
ال��ك��اس ب��د ُره��ا بي ٍد
 -3ن��اوَ ل��ن��ي
َ
ُع ّ
���ن���ابُ���ه���ا م����ن ط���ري���ف أن���ق���ال
 -4يَ��عُ��لُّ��ن��ي ري���ق� َ
��ة ال��ح��ي��ا ِة َف��� ٌم

مقـــاالت

ّ
ّ
���ل��ا ِل
ك�����ل َع
ب��ت��ع��ط��ي��ل
ق���ض���ى
ِ
التخريج والتوثيق:
الذخيرة.364 / 1 :
()50
أنشد أبو بكر عبد اهلل بن حجاج اإلشبيلي

وكان عبادة يُظهر التشيّع في شعره ،من ذلك
قوله في يحيى بن حمود( :من الطويل)
ٌ
�ن ُ
 -1فها أنا ذا يا اب� َ
نافث
النبُوَّ ِة
ُ
الص ُّل
أري��اً غي َر ما
ينفث ّ
من القول ْ
َ
والئك ُمع ِْر ٌق
 -2وعندي صريحٌ في
��ض وب � ْي��ع � ُت��ه بَ�� ْت ُ
َت��ش � ُّي��ع � ُه َم���حْ � ٌ
��ل
قيس أباك على العُال
 -3ووالى أبي
ٌ
��ن ه��ن � ِد ل��ه غل
�ب اب� ِ
فخيّم ف��ي ق��ل� ِ
التخريج والتوثيق:
الذخيرة.368 / 1 :

ل ُعبادة بن ماء السماء إلى الوزير أبي عمر أحمد

()52

ابن سعيد بن حزم بديهة ،يستأذن عليه ويسأله

ً
متغزال( :من الكامل)
قال عبادة بن ماء السماء

الوصول إليه( :من السريع)
 -1ي����ا ق����م����راً ل��ي��ل��ة إِ ْك���م���ال���ه

ُ -1م � َت��ج � ّب � ٌر ال ي��ط� ّب��ي� ِه ب��ال� ّرض��ى

و ُم ْ
���غ���ر ِق���ي ف���ي ب��ح��ر أَ ْف���ض���الِ��� ِه
 -2ع���ب��� ُد أَي����ادي����ك وإِح��س��ان��ه��ا

أح���� ٌد وال ي��ج��ري ال���وف���اءُ ب��ب��ال� ِه
ّ
ْ
فكأنما
ص�� ْدغ�� ِه
-2
دارت دوائ��� ُر ُ
ْ
ح��ام��ت ع��ل��ى تقبيل ُن��ق��ط � ِة خ��الِ � ِه

ي���س���أل���ك ال����� َم َّ
��إي���ص���ال���ه
�����ن ب� ِ
�ض��ل��ت ف��ك��م ن��ع��م� ً
����إن ت��ف� َّ
 -3ف� ْ
�ة

َ -3رش��اٌ توحَّ َ
ش من ُمالقاة الورى
ح��ت��ى َت���وَ حّ َ
���ش م��ن ل��ق��اء خ��ي��الِ � ِه

َ
������دت ب��ه��ا ُم���ص���ل���حَ أح���وال���ه
جُ
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َ -1
ٌ
خيران مضى لسبيله
لك الخير

 -4ف��ل��ذاك ص��ار خياله ل��ي زائ���راً
ُ
كنت ف��ي الهجران م��ن أشكالِ ِه
إذ
هممت به و ُر ُ
ُ
م��ت حرا َم ُه
 -5ولقد

ُ
ملك الله في اب��ن رسو ِل ِه
وأصبح
يقول فيها:

ُ
اإلج��ل��ال دون ح�لا ِل�� ِه
�ي
ف��ح��م��ان� َ
ً
رغبة
���ارم
 -6وح� َب� ْب� ُت��ه حُ � َّ
��ب األك� ِ
��ل��ق��ه ال رغ���ب� ً
ف���ي ُخ ْ
��ة ف���ي م��ال � ِه
التخريج والتوثيق:
الذخيرة ،366-365 / 1 :الوافي بالوفيات:
 ،624 / 16و فوات الوفيات.150 / 2 :
 -1البيت األول لم يذكر في:الوافي بالوفيات،
و فوات الوفيات.

ُ -2
وف َر َق جمعُ الكفر واجتمع الورى
حبيب ال��ل��ه بعد خليله
��ن
على اب� ِ
ِ
ممنع
الجمع ف��وق
 -3وق��ام ل��واءُ
ٍ
ِ
م��ن ال� ّ�ن��ص��ر ج��ب��ري� ٌ
�ل أم���ام رعيله
ِ
�ور خليف ٍة
-4
ِ
وأش��رق��ت الدنيا ب��ن� ِ

ب���ه الح ب����د ُر ال��ح��ق ب��ع��د أُف��ول��ه

 -5من الهاشميين الذين بمجده ْم
�ص ال��م��ج� ِد ج�� َّر ذ ُي��ولِ��ه
ت��ع��وَّ َد ش��خ� ُ

 -2في الوافي بالوفيات (فكأنها) بدل (فكأنما).
 -6البيت ال��س��ادس لم يذكر ف��ي :الوافي
بالوفيات ،و فوات الوفيات.

�س��ولِ��ه
ف��م��ا زال���ت األي�����ا ُم ت��أت��ي ب� ُ
ُ
الخيل حز َب ُه
الشيطان في
 -7ولما دعا
ِ

()53

َ
ح���زب ال��ل�� ِه ف���وق خيوله
وأق��ب��ل
ُ

قال عبادة بن ماء السماء في الكتاب( :من
الخفيف)

كتائب م��ن صنهاج ٍة و َز َن��ات�� ٍة
-8
ُ
ض الفضاء وطوله
تضاي َُق في ع� ْ
�ر ِ

قات ح��وى َّ
كل
�ان ُمع ََّش ٍ
 -1ذو م��ع� ٍ
ج���س���ي���م م��ن��ه��ا ك����ت����ابٌ ض��ئ��ي� ُ
�ل
ٍ
�وى غ���ا َر َم� ْ
�ب عليه
��ن ُي��ح� ُّ
 -2ك��ه� ً
ُ
ال��ن��ح��ول
ف����ط����وا ُه وق����د ط������وا ُه
��س� ٌ
ٌ
فتيت
��ك
 -3ف��ك��أن
َ
ال��ك��ت��اب ِم� ْ

ٌ
خ��ي��ران إل��ي��ه��ا ب��زع� ِم� ِه
 -9ت��ق�� َّد َم
َ
ل��ي��درك م��ا ق��د ف��ات��ه م��ن ُذح��ولِ�� ِه
الجمعان عاود رأ َي ُه
 -10فل ّما التقى
ِ
لبعض ال��هَ ��وْ ِل جُ َّ
��ل فضوله
فخلَّى
ِ
 -11فأحجم تحت النقع والخيل ت َّدعي

ن���� َّم ف��ي��ه ع��ل��ى ال��ح��ب��ي��ب دل��ي��ل
التخريج والتوثيق :التشبيهات)54( .237 :
مادحا( :من الطويل)
قال عبادة بن ماء السماء ً
آفاق الثقافة والتراث

�ل األي���ا َم عما أت��ت به
 -6ف�لا َت� َ
�س� ِ
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كما ازدل���ف الليث ال��ه��زب��ر لقيل ِه
 -12وولى وأبقى منذراً من ورائ ِه
َ
ال���غ��� ْد ِر ُع����ذ َر نكوله
أله���ل
ي��ق��ي� ُم
ِ

عبادة بن
ماء السماء
القرطبي
(ت422هـ)
حياته
وما تبقى
من شعره
وتوشيحه
جمع وتوثيق
ودراسة

ومنها:

التخريج والتوثيق:
الذخيرة ،350 / 1 :والبيان المغرب،130/3 :
ونفح الطيب.486 / 1 :
 -1في نفح الطيب (أم ُر) بدل ( ُم ُ
لك) .وهذا
البيت الوحيد الذي يذكر في نفح الطيب وهي
منسوبة لعبادة .أما في الذخيرة فهذه القصيدة
منسوبة البن الحناط قالها في أبي القاسم بن
حمود يصف خيران الصقلبي وقتل المرتضى
المرواني .وفي البيان المغرب لم ينسب ألحد.
 -2البيت الثاني لم يذكر في :البيان المغرب.
 - 3في البيان المغرب (الدفع) بدل (الجمع).
- 6+5لم يذكرا في البيان المغرب-8 .في
البيان المغرب (تضايقن) بدل (تضايق).

المتاح ُم� َع� ّد ٌل
السع ِد
 -2ول��ه من ّ
ِ
ُي��غ��ن��ي أخ���ا ال� ّت��ن��ج��ي� ِ�م ع��ن تعديله
التخريج والتوثيق:
الذخيرة.367 / 1 :
()57
مادحا( :من الكامل)
قال عبادة بن ماء السماء ً
 -1كم ي ُ
َبعث الباغون ُر ْسلَهُ ُم إلى
م��ن ك��ت� ُب��ه م��ن ُز ْرق����� ِه ُ
ون��ص��ولِ�� ِه
 -2و َز َع اإلل���� ُه ب��ب��أس � ِه وعقابه
�ص م��ن تنزيله
م��ا ل��م يَ���زع ب��ال� ّ�ن� ّ

 - 11لم يذكر هذا البيت في :الذخيرة.

مقـــاالت

()55
قال عبادة بن ماء السماء في الرماح( :من
الكامل)
�وب تع َّدلت
 -1وذواب� ٍ
���ل ص�� ِّم ال��ك��ع� ِ

�ي ن��اص � ُر ال��دي��ن ال��ذي
 -3ه��ذا ع��ل� ّ
ُن��ظ��م� ْ
�س��ن��ا بحجوله
�ت ل��ه ُغ���� َر ُر ال� ّ
التخريج والتوثيق:
الذخيرة.367 :1 :

منها ال��م��ت� ُ
�ون وحك ُمها ل��م ي��ع� ِد ِل
 -2ق��د ُق��وِّ ْ
م��ت فكأنما امتثلت بذا
ّ
ك���ل ُمميل
�ل ف��ي ت��ق��وي��م
ك ال��ف��ع� ِ
التخريج والتوثيق:
التشبيهات.199 :
()56
قال عبادة بن ماء السماء في مدح ابن حمود:
(من الكامل)
َ
عليك الل ُه يا َ
ابن رسوله
 -1صلّى

قافية الميم ()58
قال عبادة بن ماء السماء في باب شواذ تقل
نظائرها( :من الطويل)
ُ
ينفذ حكم ُه
 -1ولما رأي��ت ال��ده� َر
�وق ق��ن��ع� ُ
�ت بحت ِم ِه
ب���ع�
ِ
��دوان م��ع��ش� ٍ
�ي ص��بٌّ وه��و إل��ف��ي فكلما
 -2ك��أن� َ
ت��ي��م � َم ب��ي ظ��ل��م��اً
ُ
ص��ب��رت لظلم ِه
التخريج والتوثيق:

�ص ب��ع��د خليل ِه
ووَ ل���يّ���ه ال��م��خ��ت� ّ

التشبيهات.283 :
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()61

()59
إن أبا بكر عبادة كان يمدح القائد أبا موسى
والد ابن بقية ،فسافر أبو موسى ،وشاع أنه قد
مات ثم إنّه َق ِد َم مالقة ،فأنشده قائ ًما بين يديه( :من
الوافر)
��ي زاد ف��ي��ه ال���ده��� ُر ميما
-1ن���ع� ٌّ

قال عبادة مخاطبًا األديب أبا العباس أحمد بن
قاسم المحدث أيام مقامه باألشبونة( :من الخفيف)
�ام
 -1ي��ا منيفاً على ّ
السماكين س� ِ
��ض َ
���زت َف ْ
َ
بسام
حُ
�اق م��ن ّ
��ل ال� ّ
�س��ب� ِ
برت ال��وَ رى فلم أُلفهم إالَّ
 -2قد َخ ُ

ف���أص���ب���ح ب���ع���د ب����ؤس����اه ن��ع��ي��م��ا

واإلف����ه����ام
����ه�����ام
ث��ق��ـ��ـ��ال األف�
ِ
ِ
َ
 -3وت���أ ّم���ل� ُ
��ك��ت��ة ب��غ��دا
��ت م��ن��ك ُن

رأي���ت الشمس ت��ش��رق والنجوما

���راق م��ع��ن��ى ال��ش��آم
��اب ال��� ِع
َد لُ���ب� َ
ِ

-2أم������ا ش��ك��ك��ت ف���ي ه����ذا ّ
ألن���ي

 -4شك ذهني في أن يرى بَصري مثـ

التخريج والتوثيق:

لَ َ
�خ��ل��ت��ن��ي ف���ي ال��م��ن��ام
����ك ح��ت��ى ل� ِ

أدباء مالقة .287 :وأعالم مالقة.282 :

�ك ِم�� ْد ً
 -5إن َت��حُ � ْ
ح��ة ف��أن��ت ُزه��ي� ٌر

(ص ْبحاً) بدل (ميما).
 -1في أعالم مالقة ُ
(و َما) بدل (أما) ،و(ت ْغ ُر ُب)
 -2في أعالم مالقة َ
بدل (تشرق).
()60
ولعبادة بن ماء السماء في وصف راقصة:
(من المنسرح)
�ج��ب��ن��ي أن ت��ق��وم ُق��� َّدام���ا
ُ -1ي��ع� ِ

جر
 -6أو ُتبا ِك ْر َ
ص ْي َد المها فابن حُ ٍ
أو ُت��ب�� ّك��ي ال��� َّدي���ار ف���اب� ُ
��ن ِخ���ذام
 -7أو َت� ُ
ٌ
حقيق
���ذ ّم ال�� ّزم��ان وه��و
ّ
ّ��ب ال��ب��ع��ي � ُد ال��م��رام��ي
ف��أب��و ال��ط��ي ِ
التخريج والتوثيق:

ت��ف��ت��ل َق���� ْب� َ
���ل ال���جُ ���ف���ون أك��م��ام��ا
ك��أن��ه��ا ف���ي اع��ت��دال��ه��ا ألِ ٌ
َّ
���ف
-2

الذخيرة.688-687 :1 :
()62

ت���رج���عُ ع��ن��د ان��ع��ط��اف��ه��ا ال َم���ا
التخريج والتوثيق:
أدب��اء مالقة ،289 :وأع�لام مالقة،283 :
وتحفة القادم ،131 :والوافي بالوفيات:12 :
.237
 - 1في الوافي بالوفيات (بفتل) بدل (تفتل).
آفاق الثقافة والتراث
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وألبي بكر عبادة بن ماء السماء قطعة بديهية
في وصف الربيع( :من البسيط)
ْ
نجما
 -1أما ترى باكر النور الذي
ك���أن���ه آئ�����ب م����ن غ��ي��ب��ة ق��دم��ا
َ
والق ْطر ساق له والبرق ُيع ِْجبه
-2
َّ
ُّ
بالندما
الشرب
ُس ْقياه فعْلة داع��ي

عبادة بن
ماء السماء
القرطبي
(ت422هـ)
حياته
وما تبقى
من شعره
وتوشيحه
جمع وتوثيق
ودراسة

��ل أو َك�لِ� ٌ
�ك ُد ٍّر حُ � َّ
 -3ك��أن��ه ِس� ْ�ل� ُ
�ف
ب��ك��ى ف��ل��م��ا دن���ا م��ح��ب��وب��ه ابتسما
 -4ك��أن ُم ْب ِدئه في األُ ْف���ق ُمنت ِثراً

 -2البيت الثاني لم يذكر في :مسالك األبصار،
والوافي بالوفيات .فوات الوفيات يروى (من
ّ
ِّ
(بكف).
كف) بدل
 -3في مسالك األبصار (خديه) بدل (حديه).

نتظما
أع���اده ف��ي أنيق ال���روض ُم ِ
 -5فال ت�� ُر َّد على الساقي حكو َم َت ُه
راض بما حَ َكما
ف��إن دي��ن ال��ه��وى
ٍ
التخريج والتوثيق:

 -4البيت الرابع لم يذكر في :الوافي بالوفيات،
وفوات الوفيات .وفي مسالك األبصار يروى
(واس ِق بتذكاره) بدل (واحد بتذكاره) ،ويروى
ْ
العجز( :يك ُّد نق ً
ثناء َف ُم).
ال ِسوى ِ
()64

البديع في وصف الربيع .17 :أشار إلى حسن
الساقي في آخر بيت.
()63
قال عبادة بن ماء السماء( :من المنسرح)

مقـــاالت

ّ
الشباب ُم ْغ َت َن ُم
 -1اش��� َر ْب فعه ُد
وف�����رص� ٌ
ُ
����ة ف����ي ف���وات���ه���ا َن������ َد ُم
ّ
ب��ك��ف ذي َغ��يَ�� ٍد
 -2وع��اط��ن��ي��ه��ا
ُ
��وس تحتكم
أل���ح���اظ���ه ف���ي ال���ن���ف� ِ
 -3ك��أن��ه��ا ص�����ار ُم األم���ي���ر وق��د
َخ َّ
���ض���ب ح���� َّد ْي���� ِه م���ن ع������دا ُه دم
ال��ك��ؤوس فما
 -4واحْ ��� ُد ب � َت� ْ�ذك��ار ِه
َ
َي����لَ� ُّ
���ذ ُن� ْ
���ق� ً
�ل�ا س����وى َث����ن����ا ُه َف��� ُم
التخريج والتوثيق:

قال عبادة بن ماء السماء من قصيدة طويلة في
يحيى بن علي بن حمود الفاطمي( :من الطويل)
ُ
الليل ال��ذي أنت نائ ُم ْه
 -1يُؤ ّرقني
��ي عال ُم ْه
ف َتجهل م��ا أَل��ق��ى وَ ْط��ر ِف َ
 -2أَفي الهودج المرقوم وج ٌه َطوَ ى الحَ َشا
واشي الحُ سن فيه وَ را ِق ْ
مه
على الحزن ِ
 -3إذا شاءَ وَ َ
قف ال َّركب أَ ْرسل َف ْر َعه
َ
فاح ُم ْه
القصد
َضلَّلهم عن َمنهج
ِ
 -4أظلماً َرأَوْ ا َت ْقليده ال� ُّد َّر أم َنوَ وْ ا
��ن ت��م��ا ِئ�� ُم ْ
ب��ت��ل��ك الَّ�ل�آل���ي أن���ه� َّ
��ه
 -5وهل َشعر ال َّدوْ ح الذي في ِقبائهم
ُ
ال��ق��ل��وب ك��م��ا ِئ � ُم� ْ
ت��م��اث��ي��لُ��ه َّ
�ه
أن
التخريج والتوثيق:

الذخيرة ،364 / 1 :ومسالك األبصار17 :
 ،279 /والوافي بالوفيات ،625 / 16 :وفوات
الوفيات.150 / 2 :
 -1في مسالك األبصار (وفرصة من) بدل

جذوة المقتبس ،464 / 2 :ومطمح األنفس:
 ،161والقالئد ،766 / 3 :والبغية،518 / 2 :
وأدباء مالقة .290 :وأعالم مالقة ، 284 :ونفح
الطيب.53 / 4 :
 -1في مطمح األنفس ونفح الطيب (أنا

(وفرصة في).
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نائمه) و(وطرفك) ،وفي أدباء مالقة (وأرقني)،
(وطرفك) .وفي أعالم مالقة (وطرفك).
 -2في مطمح األنفس ونفح الطيب (وفي
الحسن
الهودج) ويروى العجز (على الحزن فيه ُ
ْ
راقمه) ،وفي القالئد (ظبي) بدل (وج ٌه).
قد حار
وفي أدباء مالقة (أتى الهودج) و(الحق) بدل
(الحسن).
 -3البيت الثالث لم يذكر في :أدباء مالقة،
وأعالم مالقة .ويروى في مطمح األنفس ونفح
الطيب (اذا شاء وقفا أرسل الحسن فرعه ***
يضلهم.).. .
 -4في مطمح االنفس ونفح الطيب ( َز َروا)
بدل (ن��ووا) ويروى في قالئد العقيان والبغية
(راوا) ،و(الليالي) بدل (الآللي).
 -5البيت الخامس لم يذكر في :مطمح االنفس،
وقالئد العقيان ،وأدب��اء مالقة ،وأع�لام مالقة،
ونفح الطيب.

ُ -1د ْم� َ
������ت ب���إن���ع���ام وإحْ ����س� ْ
���ان
��م� َ
إن أن� َ
��س���وس� ْ
ْ
��ان
����ت أن���ع� ْ
��ت ِب� ُ
ن��ف��س��اً ح��ي��وان��ي َ
 -2ل���و ك����ان ْ
َّ��ة
�����ان إال ْن���ف���س ْإن����س� ْ
َ
���ان
م����ا ك�
 -3ك���أَ َّن��� ُه ْأن��� ُم ُ
��س���ن���اءَ لَ��� ْم
���ل حَ � ْ
��ض��ب ي��دي��ه��ا خ� َ
َت ْ
���وف غ��� ْي� ْ
��ران
��خ
ْ
البديع في وصف الربيع.134 :
()67
قال عبادة بن ماء السماء في باب الثقالء
والكذبة( :من الخفيف)
ٌ
َ
أرض
ص����رت ُم��س��ت��ث��ق��ل��ي ك��أن��ك
وك���أن���ي ع��ل��ي��ك ث���ق� ُ
ْ
األم���ان���ه
��ل
التخريج والتوثيق:
التشبيهات.259 :

قافية النون ()65

قافية الياء ()68

قال عبادة بن ماء السماء في باب الثقالء
والكذبة( :من مجزوء الكامل)
���ت ال ت���ن���ف� ُّ
-1م�������ذ ك����ن� َ
��ك ت��خ��ـ
����ث ل�����م ي��ك��ن
ِب������� ُر ع�����ن ح�����دي� ِ

-2ف����ك����أن����م����ا ُغ� ِّ
�����ذي� َ
�����ت ط��ف��ـ��ـ

ًال ب�����ال�����ك�����ذاب م�����ع ال���لَّ
ْ
���ب���ن
ِ
التخريج والتوثيق:
التشبيهات.259 :
()66
ٌ
أبيات
ولعبادة إلى صديق له يستهديه ُسوس ًنا
ً
وصفا مستحس ًنا( :من البسيط المخلع)
وصفه فيها
آفاق الثقافة والتراث
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ولعبادة بن ماء السماء في القاسم بن حمود:
(من البسيط)
 -1ما ضيّع الله ُم ْلكاً أنت راعي ِه
وال أب����اح ِذم������اراً أن���ت ح��ام��ي � ِه
�ى ع� ُ
�وارف��ه
 -2لله د ُّر َك م��ن م��ول� ً
لم ُتب ِْق في األرض إالّ من يوالي ِه
كواكب من
والناس قد ضلُّوا
َ -3تهديه
ُ
ُ
��اء م���ن معاليه
آرائ�����ه ف���ي س���م� ٍ
�لا ب��رض��ا ُه ه�� ّم ً
ُ -4م��ك� ّ�ف ً
��ة أُ ُن��ف��ـ��ـ��اً
ترمي إلى َ
رض األقصى ف ُتصميه
الغ ِ

عبادة بن
ماء السماء
القرطبي
(ت422هـ)
حياته
وما تبقى
من شعره
وتوشيحه
جمع وتوثيق
ودراسة

ً
َ
مظلمة
الغرب
خالف ُتنا في
 -5كانت
ِ

التخريج والتوثيق:

ك� ّ
�����أن أي���ام���ن���ا ف��ي��ه��ا ل��ي��ال��ي��ـ��ـ��ه
ٌ
سياسة أب� ْ
�رأت بال ّرفق في َمهَ ٍل
-6

الذخيرة ،368 / 1 :و مسالك األبصار:
.279/17

ال��خ�لاف وق���د أع��ي��ا م��داوي��ه
داءَ
ِ

عصي)-2 .لم
 -1في مسالك األبصار (وال
ُّ
يذكر هذا البيت في مسالك األبصار.

ع����� ّزاً ف�ل�ا حُ ���� َّر م���وج���و ٌد ب��وادي��ه

 -3في مسالك األبصار (من عُ الك َجدٌّ) -5 .لم

ٌ
ْ
خضعت ها ُم الملوك لها
وحكمة
-7
ج���اءت ال��دن��ي��ا إل��ى يده
 -8م��ؤيّ�� ٌد
ِ
َع� ْ
����ر ٍب أمانيه
��ف���واً ول��بّ�� ْت�� ُه م��ن ُق ْ
إن ُ
أنف َ
 -9جلّت أي��ادي��ه حتى ّ
سنا
وم���ا م��ل��ك��ن��اه ج����ز ٌء م��ن أس��ادي��ه
التخريج والتوثيق:
الذخيرة.365 / 1 :

مقـــاالت

()69

يذكر هذا البيت في مسالك األبصار.
()70
قال عبادة :أول شعر قلته أني وقفت على
ٌ
غلمان من
هدف الرمي ب ُعدوة النهر بقرطبة ،وثم
أبناء العبيد ينتضونُ ،
فقلت( :من الطويل)
ٌ
رواش��ق
-1وم���ا راع��ن��ي إالَّ س��ه��ا ٌم
إل��ى َه��� َد ٍف َي� ْ�ن��ح��و ُه ُّ
ي��دي ظبي
ك��ل
ْ
-2أق��ام��وه كي يرموا إليه فلم ْ
يكن
ٌ
�ؤادي في ال َّر ْمي
لهم
غرض حاشا ف� َ

ولعبادة بن ماء السماء في علي بن حمود
الحسني( :من الوافر)
َ

التخريج و التوثيق:

صي
 -1أطاعتك ال��ق��ل� ُ
�وب وم��ن َع ُّ

الذخيرة ، 366 / 1 :وأدب��اء مالقة.287 :
وأعالم مالقة.282-281 :

ْ
�ي
وح������ز ُب ال���ل���ه ح���ز ُب���ك ي���ا ع��ل� ُّ
ُّ
م��ن ا َّدع���ى معك المعالي
فكل
-2
ِ
َ
��ي
ك�����ذوبٌ
م��ث��ل م���ا ك����ذب ال��� َّدع� ُّ
هاض ُع َ
 -3أب��ى لك أن ُت َ
�لاك َعهْ ٌد

()71
قال عبادة بن ماء السماء في علي بن حمود:
(من الطويل)
ع�����ل�����ي ك����ان
 -1أب������وك������م
ٌّ

��ي
ه���ش���ـ���ام���ي وجَ �������� ٌّد ه���اش���م� ُّ
ٌّ
�ت ب��اس��م أب��ي��ك إالّ
 -4وم���ا س � ّم��ي� َ

ورث��ت��م ،وذا بالغرب أي��ض��اً سم ّي ُه
 -2فصلُّو عليه أجمعون وسلموا
لَ���� ُه األم����ر إذ والّه ف��ي��ك��م وَ ل��يّ�� ُه

��م��ي
ب��ال��س
ل��يَ��حْ ��ي��ا
��م��ي ل���ه ّ
ّ
ال��س ُّ
ّ
 -5ف���إن ق���ال َ
ٌ
ف�لان
ال��ف��خ��و ُر أب���ي

التخريج و التوثيق:

�ي
ف��ح��س � ُب��ك أن ت��ق��ول أب���ي ال� ّ�ن��ب� ُّ

نفح الطيب.484 / 1 :
92
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( ب) الموشح:
()1
من َولِي
ي َ
ُعـز ِل
ُج ْر َت في

فــي أ ّمــ ٍة أمراً ولـم
َ
ّ
االكحل
لحــاظ الـرشـأ
إال
ِ

ـر ُ
ف
حكمك مــن قتلي يـا ُم ْس ِ

ــف
فانص ِ
ِ
ُ
َ
المنصف
ينصف
فواجب أن
ٌ
َعـلِّــل

ُ
َ
َّ
يـرأف
الشـوق ال
فإن هذا
ارأف
و ِ
جوى ُم ْش َع ِل
ــل
سـل
ما بفؤادي من ً
قلبي بذاك البار ِد َّ
َي ْن َج ِ
الس ْل ِ
ُ
ْ
الفتــن
نــار
إنمـــا
تبرز كــي توقــد َ
صـنمـا
مصــوراً من ّ
ْ
حسن
كل شــي ٍء

كيف لي

لم ُ
يخ ِط من ْ
الج َن ْن
إن رمى
دون القلوب ُ
َ
تقتـل
ــل
المرسل
سهمك
ص من
َف ِ
تخلّ ٌ
واستبقنــي حيّـاً وال ِ
ص ِ
ِ
الكـوكب
الشمس ويا أبهى من
يا سنــا
ِ
النفس و يا سؤلي و يا مطلبي
َّ
حـل بأعدا ِئ َ
ــك مــا حــل بــي

يا منـى
ها أنــا

ُع َّذلـي

َ
الحب ال َيسأَ ُل عمن بُلي
والخلِي
ألم الهجران في معزل
في ّ
من ِ
بالحب( )1من ّ
َ
الرش ِد َغ ّي
صيرت
أنت َقـ ْد
ِّ
علـي
في طرقـي جسمـك ()2ذنباً ّ
وإن تشــأ قتلـــي شيئـاً
فشــي
ّ

لم أجـ ْد

أجمــل
ِ

فـاتـئــد
ووالني َ
منك َيـد المفضـل
ما اغتذى
وكـــذا
ولـــذا

يا َعلي

المقبـل
الزمـن
نات
لي
مـن َح َس ِ
ِ
فهي ّ
ِ
نـاظــريْـــك
طــرفـي إال بسنـا
َ
َ
في الحب ما بي ليس يخفى علَيْك

َ
سلَّ َ
جفنيك على مقتلي
طت

ٌ
رهيـن ل َديْـــك
أنشــ ُد والقلـب
()2

فابق لي
ِ

قلبي َو ُج ْد بالفضل يا موئلي

ار
حـب المهـا عبادَه
ُّ
بسام ِ
من كل َّ
الس َر ِ
حسنه األبـدع
من حسن آفاق الكمـال
قمـر يطلــــع
ٌ
حســـــن
هلل ذات
ِ
آفاق الثقافة والتراث
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عبادة بن
ماء السماء
القرطبي
(ت422هـ)
حياته
وما تبقى
من شعره
وتوشيحه
جمع وتوثيق
ودراسة

غصـن
لهـا قـوام
ِ
زن
والثغـر َح ُّب ُم ِ
في ( )1رشفه سعا َد ْه
جوهر رصع

وشنفهــــا الثــر َيّــا
ِ
ُرضـــــابُه الحميّــــا

قـار
كأنـه صــفـو( )2ال ُع ِ
طيّب المشـرع
حلـو الزالل
يسقيك من ِ
قـوام()3
كـالغصـن في ِ

رشيقة المعاطف

نظــام
كـــالـ ِّدر فــي
شهدية المراشف
ِ
دعص َي ُ
ْ
انهضام
والحضر( )4ذو
الروادف
ّة
ُ
ِ
ٌ
اإلزار
محلـولة عقـ َد
جــوالة القــالدة
ِ
أكحــل المدمــع
من حسن ذياك الغزال
حسنها أبدع
ليليّـة الـذوائـــب

نهـــــــار
ووجـههــا
ُ

مصقولة الترائب

عقـــــار
ورشــفهــا
ُ
جلنـــــــار
والخــــ ّد
ُ

أصداغها عقارب

اقتدار
ذات
ناديت وافؤا َد ْه
من غاد ٍة ِ
ِ
في ()6الفتى األشجع
مصقول ()5النصال
من ح ّد
لحظها أقطع
ِ

مقـــاالت

سفـرجـل النهـو ِد
ُزهى على العقو ِد
ي َ

فـي مرمر الصــدور
البــحـور()7
مــن لِـــدَة
ِ

وجيـــ ِد
ومـقلـــة ِ

مــن غاد ٍة َســــفـُور
الفخار
أعوذ من ذاك
ِ

الـــذيــــول
عفيفة
ِ
ســ َّ
العقـــول
البــة
ِ

ُ
الثيـــــاب
نــقيـــة
ِ
ّ
أرق مــن شـــراب

أضحى بها نحولي
في النوم لي َشراد ْه

الحب من عذابي
في ِّ

ِب َرشاً يرتع

كلما أمنع

حبي لها عبـا َد ْه

أزهار الجمال
روض
في
ِ
ِ

كـــلَّمـــا أينـــع

اقتدار
أو حكمها حك ُم
ِ
ُ
زارنـــي أهجـــع
الخيال
طيــف
منها فإن
ِ

التخريج والتوثيق:
الوافي بالوفيات ،628-626 / 16 :وفوات
الوفيات ،153-152 / 2 :وديوان الموشحات
األندلسية.10-8 / 1 :

ُ
صرف)-3.في فوات الوفيات (في
الوفيات (كأنه
القوام).
 -4في فوات الوفيات (والخصر)-5.في فوات
الوفيات (مصقولة)-6.في فوات الوفيات (من
الفتى).

 -1في فوات الوفيات (من رشفه)-2 .في فوات

 - 7في فوات الوفيات (من لذة النحور).
94

آفاق الثقافة والتراث

المصــادر والمراجع
 اتجاهات الشعر األندلسي إلى نهاية القرن الثالثالهجري ،نافع محمود ،دار الشؤون الثقافية العامة،
بغداد1990 ،م.
 أدباء مالقة ،أبو بكر محمد بن علي بن خميس المالقي(639هـ) ،تح :د .صالح جرار ،مؤسسة الرسالة،
بيروت ،دار البشير ،األردن ،ط1999 ،1م.
 أزهار الرياض في أخبار عياض ،شهاب الدين أحمدبن محمد المقري التلمساني ،تح :مصطفى السقا
وآخرون ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،
القاهرة1940 ،م.
 أعالم مالقة ،البن عسكر و ابن خميس ،تح :د .عبداهلل المرابط الترغي ،دار الغرب األسالمي – بيروت
و دار األمان – الرباط ،ط1999 ،1م.
 البديع في وصف الربيع ،أبو الوليد إسماعيل بنعامر الحميري (440هـ) ،تح :هنري بيريس ،مكتبة
الثقافة الدينية ،القاهرة ،ط2002 ،1م.
 بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس ،أبوجعفر الضبي (ت599هـ) ،تحقيق :إبراهيم األبياري،
دار الكتاب المصري ،القاهرة ،ط1989 ،1م.
 البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب ،ابنعذارى المراكشي ،تح :ج .س .كوالن و إ .ليفي
بروفنسال ،دار الثقافة ،بيروت ،ط1983 ،3م.
 تاريخ األدب العربي ،د .عمر ف��روخ ،دار العلمللماليين ،بيروت ،ط1981 ،1م.
 تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ،شمسالدين الذهبي (748هـ) ،تح :د .بشار عواد معروف،
دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط2003 ،1م.
 تحفة القادم ،أبو عبد اهلل بن األبار (ت 658هـ)،أعد بنائه وعلّق عليه :د .إحسان عباس ،دار الغرب
اإلسالمي ،بيروت ،ط1986 ،1م.

 التشبيهات من أشعار أهل األندلس ،أبو عبد اهلل محمدبن الكتاني الطبيب (ت ق5هـ) ،تحقيق :د .إحسان
عباس ،دار الثقافة ،بيروت1966 ،م.
 توشيع التوشيح ،صالح الدين خليل بن ايبك الصفدي،تح :البير مطلق( ،د .ن) ،بيروت1963 ،م.
 جذوة المقتبس في تاريخ علماء األندلس ،أبو عبد اهللالحميدي (ت488هـ) ،تحقيق:
محمد بن أبي نصر ُ
إبراهيم األبياري ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،ط،3
1989م.
 جمهرت أنساب العرب ،ابن حزم األندلسي ،نشر:ليفي بروفنسال( ،د .ن) ،القاهرة1948 ،م.
 خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء األندلس)،للعماد األصفهاني الكاتب ،تح :عمر الدسوقي و علي
عبد العظيم ،مطبعة الرسالة ،القاهرة1964 ،م.
 ديوان عبد المجيد بن عبدون اليابري (الشعر والنثر)مع دراسة ألدبه ،إعداد وتحقيق وتأليف :سليم التنير،
دار الكتاب العربي ،دمشق ،ط1988 ،1م.
 ديوان الموشحات األندلسية ،تح :د .سيد مصطفىغ��ازي ،منشأة المعارف اإلسالمية ،اإلسكندرية،
1979م.
 راي��ات المبرزين وغايات المميزين ،اب��ن سعيداألندلسي (ت685ه���ـ) ،تحقيق :د .النعمان عبد
المتعال القاضي ،لجنة إحياء التراث اإلسالمي،
القاهرة1973 ،م.
 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ،أبو الحسن علي بنبسام الشنتريني (ت542هـ) ،تحقيق :إحسان عباس،
دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط2000 ،1م.
 شرح ديوان المتنبي ،عبد الرحمن البرقوقي ،دارالكتاب العربي ،بيروت ،ط1986 ،2م.
 شروح سقط الزند ،تح :مصطفى السقا وآخرون،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،ط،3
1986م.

 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالممذهب مالك ،القاضي عياض بن موسى بن عياض
السبتي (544ه��ـ) ،تح :محمد بن تاويت الطنجي،
مطبعة فضالة ،المغرب ،ط1983 ،2م.

 شعراء أندلسيون  ،د .محمود محمد العامودي،مطبعة مقداد – غزة – فلسطين ،ط2010 ،1م.

 التكملة لكتاب الصلة ،أبو عبد اهلل بن األبار(ت658هـ)،تح :د .عبد السالم الهراس ،دار الفكر ،بيروت،
1995م.

 الصلة ،البن بشكوال (ت578ه���ـ) ،تح :إبراهيماألبياري ،دار الكتاب المصري ،القاهرة ،دار الكتاب
اللبناني ،بيروت ،ط1989 ،1م.
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عبادة بن
ماء السماء
القرطبي
(ت422هـ)
حياته
وما تبقى
من شعره
وتوشيحه
جمع وتوثيق
ودراسة

 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،ابن رشيق القيرواني(ت456هـ) ،تح :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار
الجيل ،بيروت ،ط1974 ،2م.

 معجم األدب��اء ،إرشاد األريب إلى معرفة األديب،ياقوت الحموي الرومي ،تح :د .إحسان عباس ،دار
الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1993 ،1م.

 فوات الوفيات والذيل عليها ،محمد بن شاكر الكتبي(ت764ه��ـ) ،تح :د .إحسان عباس ،دار صادر،
بيروت( ،د .ت).

 موسيقى الشعر ،د .إبراهيم أنيس ،دار القلم ،بيروت،ط1972 ،4م.

 قالئد العقيان ومحاسن األعيان ،الفتح بن خاقان(ت529ه��ـ) ،تحقيق :د .حسين يوسف خريوش،
مكتبة المنار ،األردن ،ط1989 ،1م.
 مسالك األبصار في ممالك األمصار ،البن فضل اهللالعمري شهاب الدين أحمد بن يحيى (ت749هـ)،
تح :كامل سلمان الجبوري ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،ط2010 ،1م.
 مطمح األنفس ومسرح األنس في ُملح أهل األندلس،الفتح بن خاقان األندلسي ،تح :هدى شوكت بهنام،
دار الغصون ،بيروت ،ط1989 ،1م.

مقـــاالت

 معجم المؤلفين ،عمر رضا كحالة ،مكتبة المثنى،بيروت1957 ،م.

 الموشحات األندلسية ،د .محمد زكريا عناني ،عالمالمعرفة ،الكويت1980 ،م.
 النتف من شعر ابن رشيق وابن شرف ،عبد العزيزالميمني( ،د .ن) ،القاهرة1343 ،هـ.
 نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،أحمدبن محمد المقري التلمساني (ت1041ه��ـ) ،تح :د.
إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت1997 ،م.
 هدية العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المصنفينع��ن كشف الظنون ،إلسماعيل باشا البغدادي
(ت1339هـ) ،دار الفكر ،بيروت1982 ،م.
 ال��واف��ي بالوفيات ،ص�لاح الدين خليل بن ايبكالصفدي ،تح :وداد القاضي ،دار النشر فرانز شتاينر،
شتوتغارت ،ط1991 ،2م.
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التراث المعماري والعمراني األندلسي
أنموذجا
حدائق المساجد
ً
د .محمد هشام النعسان
حلب  -سوريا
ـ مالمح تخطيط المدينة األندلسية اإلسالمية:
لقد خضع تخطيط المدينة العربية اإلسالمية في األندلس لقواعد عامة محددة برزت من بينها
ثالث قواعد:
ـ األول :المسجـد الجامع الذي أعطى للمدينة طابعها اإلسالمي.
ـ الثاني :مقر الحكم وإدارة الدولة.
ـ الثالث :خطة المدينة التي تشمل توزيع استعماالت األرض المختلفة داخل المدينة.
وأن التخطيط في المدن اإلسالمية يعتمد بالدرجة األساس على واحد من أربعة :القرآن الكريم،
والسنة النبوية((( ،والفقه((( ،والشريعة ...فكان بناء مساجد الخطط إلزام ًيا؛ حيث كان لها دور
في إدارة المدينة ،فقد كان فيه المجلس الذي يجتمع فيه الناس ويحكم بينهم ويعلمون أوالدهم
فيه ،وكانت بعض المرافق العامة الخاصة بالخطة مالصقة أو مجاورة لها مثل :السوق والحمام
والخان والبيمارستان وغيرها ..كما كانت أوامر وتعليمات الخليفة أو األمير للناس تصل إلى هذه
المساجد أو المجالس(((.
وك��ان للماء أثر حيوي في تصميم المدن

األوديّة والسواحل (مثل مالقة وطريانة)؛ والخطة

األندلسية وتنظيمها ووظائفها ،ق��ال تعالى:

متعددة النوى ،المتسمة بالتبرعم بفعل تفرع

ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤﭼ (سورة األنبياء:

.)30

المدن بسبب تفرع المجاري المائية التي أقيمت
عليها (مثل قرطبة وإشبيلية وغرناطة) ،ومن

وك��ان هناك خطتان معماريتان :الخطة

المالحظ أن تركز األمصار األندلسية الكبرى

الشريطية؛ أي امتداد بعض األمصار على طول

كان في وسط وجنوب البالد "بفعل كثافة األودية
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التراث
المعماري
والعمراني
األندلسي
حدائق
المساجد
أنموذجا
ً

والعيون الدائمة الجريان هناك".

التخ ُ
َ
تشوا

(((

�دخ� ُ
َّ
َفليْس ُت� َ
الجن ِة ال��ن��ا ُر
�ل َب��ع� َد

صلة متينة بين الماء وثقافة االزدهار
وهناك ّ
لدى األندلسيين؛ ألن مك ّونات المعمار المائي
الحضري في األندلس (من نافورات وسقايات
وأحواض ،وحدائق ومتنزهات ،وحمامات) قد
جمعت بين "المتعة" و"المنفعة" ،وتحكمت فيها
األبعاد الجمالية .كما أن التمدين الذي عرفته
األندلس خالل القرنين (8-7هـ14-13/م) ح ّول
المنشآت العمرانية المائية إلى وعاء رمزي
أفرغ فيه اإلنسان األندلسي أنماط سلوكه وتفكيره
وأحاسيسه ،كما أن األساليب الهندسية والفنية
التي صممت بها المرافق المائية داخل القصور
والمتنزهات ،والصيغ الجمالية التي رتبت بها
التحف والتماثيل والزخارف المائية والنباتية،

مقـــاالت

ومضمون القصائد التي قيلت باسمها ،تنطوي
على دالالت إيحائية معينة؛ فكانت قيم "الثروة"
و"النفوذ" و"السلطة" أهم المقاصد الرمزية
للمعمار المائي باألندلس.
ـ جمال البيئة األندلسية:
لقد أفاض المؤرخون والجغرافيون والشعراء
واألدباء العرب في وصف بيئة وجمال طبيعة
بالد األندلس الفاتنة وجناتها البهيجة ،وملكت
معاني هذا الجمال نفوسهم ،فأصبحوا يرون فيها
جنة الخلد بمائها وظاللها وأنهارها وأشجارها،
يقول الشاعر ابن خفاجة:
أه َ
ي���ا ْ
أن���دل���س ل���لَّ��� ِه َدر ُك����� ُم
�����ل
ٍ
ٌ
وظ����ل وأن����ه����ا ٌر وأش���ج���ا ُر
م����ا ٌء
م��ا جَ َّ
��ارك��� ُم
��ن��ة ال��خ��ل � ِد إالّ ف��ي َدي� ِ
َّ��رت ه���ذا ُك ْ
ول���و َت َ
��ن ُ
��خ��ي ُ
��ت أخ��ت��ا ُر

بعدذا أن َت ْد ُخلوا َس َق ًرا
(((

ويذكر المقري بأن":األندلس من اإلقليم
الشامي ،وهو خير األقاليم ،وأعدلها هوا ًء وترابًا
وأعذبها ما ًء وأطيبُها هوا ًء وحيوا ًنا ونبا ًتا ،وهو
أوس��ط األق��ال��ي��م .((("..ويصف الحميري بالد
ٌ
شآمية في طيبها
األندلس فيقول":واألندلس

ٌ
هندية
وهوائها ،يمانية في اعتدالها واستوائها،
في ِع ْطرها وذكائها ،أهواز ٌ
ية في ِع َظم جبايتها،
ِ
ِ
صينية في جواهر معادنهاَ ،ع َد ِن ٌ
ٌ
ية في منابع
سواحلها"((( .وأما الوزير لسان الدين ابن الخطيب

فقد استفاض بوصف تنوع طبيعتها وخيراتها
ْع،
بقوله":خص اهلل تعالى بالد األندلس من َّ
الري ِ
َ
السقيْا ،ولذا َذ ِة األقوات ،و َفراهة الحيوان،
َق ُّ
وغد ِ

وتبح ِر ال ُعمران،
ودرور الفواكه ،وكثرة المياهُّ ،
وج ْو َد ِة اللباس ،وشرف اآلنية ،وكثرة السالح،
َ
ْل
وصحة الهواء ،وابيضاض ألوان اإلنسان ،و ُنب ِ
األذهان ،وقبول الصنائع ،وشهامة الطباع ،ونفوذ
اإلدراك ،وإحكام التمدن واالعتمار ،بما ُح ِر َم ُه

الكثير من األقطار مما سواها"(((...
ُ
– هندسة الحدائق:

هناك جزء مهم للغاية من الحضارة العربية
كثيرا في ب�لاد األندلس لم
اإلسالمية تطور
ً
يكتشف بعد هندسيًا وفنيًا وتقنيًا ...ولم يتطرق له
كثيرا...
الباحثون ً
وه��ذا ال يتجلى بوضوح في مجال هندسة
الحدائق العامرة والبساتين الخالبة فقـط ،بل وفي
بناء وتصميم النافورات الزخرفية واألحواض
والبرك والعيون والمسطحات المائية...
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إن معالجة التناسق بين العناصر :الماء

الخلفاء المروانيون ،فزادوا فيه زيادة بعد زيادة،

والنبات والبناء في حدائق القصور والمساجد

وتتمي ًما إثر تتميم ،حتى بلغ الغاية في اإلتقان،

األندلسية لهو ابتكـار مستحدث من جميع النواحي

فصار يحار فيه الطرف ،ويعجز عن حسنه

المثيل له ،وأن االلتحام والتكامل بين عناصر

الوصف ،ونصفه صحن بال سقف.((1("...

انفتاحا
علم التناسـق والتداخل الحضري أكثر
ً

• الموقع والوصف:

من فن البستنة التقليدية العربية اإلسالمية ،فهو
في ازدهار ُمطرد.
ولم يقتصر وجود الحدائق في بالد األندلس
على القصور والبيوت فقط ،بل امتدت إلى أفنية

يقع جامع قرطبة الكبير على منحدر بسيط
يشرف على نهر الوادي الكبير ،وعلى امتداد
الواجهة الشرقية لقصر الخالفة ،وتحيط به ومن
جوانبه األربعة أزقة ضيّقة .وقد ُبني في عهد عبد

العديد من المساجد األندلسية ،فاختصت بزراعة

الرحمن الداخل ،وأضاف إليه األمراء والخلفاء

األمير عبد الرحمن بن معاوية عندما أمر

األمويون من بعده أقسا ًما عديدة ،وعملوا على
توسيعه وتحسينه كي يفي بالغرض الذي شيد

أشجار البرتقال والنارنج على النحو الذي أحدثه
المهندس عبد اهلل بن سالم سنة (192هـ808/م)
بغرس صحن جامع قرطبة الكبير باألشجار
والمعـروف بفناء البرتقال ،وتابع حكام األندلس
هذا التقليد ،كما في جامع مالقة الكبير.

من أجله( ،((1كما أضاف الحكم المستنصر إلى
الجامع القنوات التي أجرى فيها الماء العذب إلى
السقايات والميضأتين اللتين بناهما على جانبيه:
شرقيه وغربيه ،وقد أوصل الماء من عين في

Munzay

جبل العروس قرب قرطبة ،خرق لها األرض،

الذي زار بالد األندلس سنة (384هـ994/م) أن
مغروسا ً
أيضا بأشجار الليمون
جامع ألمرية كان
ً

وأجراه في قناة من حجر متقنة البناء ،محكمة
الهندسة ،أودع جوفها أنابيب الرصاص لتحفظه

والنارنج ،وكذلك شأن جوامع :وادي آش وعمر

من الدنس ،وفي ذلك يقول الشاعر محمد بن

ابن عيسى في أشبيلية ،وحديقة البرتقال في

شخيص( :البسيط)

مسجد أشبيلية ،وجامع البيازين وجامع القصبة

وق ْد َخ َرقت ب ُُط َ
األرض عن ُن ّط ٍف
ون
ِ
(((1
من َ
الماء نحوَ ال َبيْت ُنجْ ريها
أعذ ِب
ِ

ويذكر الرحالة األلماني مونزاي

الكبير في غرناطة.
– حديقة جامع قرطبة الكبير:
ذكر اإلدريسي جامع قرطبة فقال":وفيها
الجامع الذي ليس له بمساجد المسلمين مثيل،
ً
ً
ً
وعرضا"(((.
وطوال
وتنسيقا،
بنية،

الجامع مستطيل الشكل ،حوله سور حجري
وصغيرا) مزدانة ومطعمة
(كبيرا
فيه ( )21با ًبا
ً
ً
بالفسيفساء ،وطوله من الشمال إلى الجنوب
(180م) ،وعرضه من الشرق إل��ى الغرب

ويصف الحميري الجامع فيقول":الجامع
المشهور ،من ّ
أجل مصانع الدنيا ،كبر مساحة،

أضخم بيت صالة بُني في اإلسالم .والداخل إلى

وأحكام صنع ،وجمال هيئة ،وإتقان بنية ،ته ّمم به

المسجد تأخذه الروعة ،ويهيبه انتشار األعمدة،
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(125م)( ،((1ومساحته (22.500م ،)2فيه
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أنموذجا
ً

وك��ان تعدادها ( )1409عمودًا من الرخام

وكثيرا ماكانت تحتوي على قطع من الفضة
ً

الجميل( ،((1ويدهشه العناية الفائقة بالبناء ،وتتعب

والذهب والقاشاني ،وفي الجهة الشمالية للجامع

عينيه وهو يتابع األعمدة الداخلية

(((1

التي تمتد

في خط مستقيم مع صفوف األشجار الموجودة

تقع المئذنة الشهيرة( ،((1الشكل (.)1

خارج الجامع ،وبخاصة عندما يركز نظره في
القاعات الفسيحة والنوافذ واألق��واس ال ّدائرة؛
يقول عنها ديورانت":وكانت لكثرة عددها تحير
الناظر وتوحي إليه بأن المسجد الينتهي عند
حد"(.((1
وقامت على الجامع أربع قباب ،القبة الكبرى
فوق صحن الصالة ،أحيطت بساتر من الخشب
محالة بأبدع النقوش ،وقبة المحراب
هيئة نجمة ُمث ّمنة ّ
ال��زواي��ا؛ وهي تحتوي في
ص َد َفة ،وعناصر زخرفتها نباتية
أعالها على َ
مح ّورة عن ّ
الطبيعة ذات ألوان ذهبية ٍفريد ًة من
(((1

على

مقـــاالت

نوعها ،والقبة الثالثة عن يمينه ،والقبة الرابعة
السقف المصنوع من
عن شماله .ويتدلّى من ّ
مصباحا من الفضة فيه
خشب األرز ()4700
ً
ً
رواق��ا طوليًا
الزيت المعطر ،لتضيء ()19

الشكل ( )1يبين بعض مكونات جامع قرطبة
من الخارج والداخل

ذاهبة إلى جدار القبلة ،وتتقاطع مع (ً )35
رواقا
عرضيًا موازيًا لجدار القبلة ،أضخمها الثريا
المعلقة في القبة الكبرى التي فيها المصاحف
ً
قنديال فقط.
حيال المقصورة ،وفيها ()1054

وكان المنبر يُعد أجمل منابر العالم ُط ًرا؛ فيه

تسع درج��ات ،ويتألف من ( )37.000قطعة

ال شك في أن الفكرة األولى في ابتكار الشكل
المستطيل للجامع وأعمدته ،كانت فكرة حسابية
هندسية ،تركت المجال للخيال؛ حيث يخيل
لإلنسان أنه يتجول في غابة واسعة األرجاء،
رهيبة السكون ،غرست أشجارها بنظام متقن

صغيرة من العاج واألخشاب الثمينة :كاألبنوس،

ومحكم ،وترتيب جميل ،وكأن العقود واألقواس

واألترج ،والصندل األحمر واألصفر ،مثبتة كلها

أغصان تترفع من ج��ذوع األعمدة األشجار،

بمسامير من الذهب والفضة ،ومطعمة بالجواهر.

وتلتوي في ارتقائها إلى القباب ،وكأنها تعكس

وزينت أرضية وج��دران الجامع بالفسيفساء،

الضوء وتضيء الظالم .ولذلك وصفه أحد

وبعضها من الزجاج المطلي بالميناء الملون،

الكتاب اإلسبان بأنه :مقطوعة رياضية.
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• حديقة الجامع:
هي حديقة مستطيلة الشكل ،وتبلغ مساحتها
ثلث مساحة الجامع ،ومرصوفة بالقرميد
الملون ،وتسمى« :حديقة النارنج" أو «حديقة
البرتقال"( ...((1وكان عبد الرحمن الثاني قد
وس��ع الصحن األصلي عندما بنى إضافاته،
وأحاطه بأروقة على الجهات األرب��ع ،وزرع
أنواعا من أشجار الزيتون والسرو والغار.
فيه
ً
وقد عارضه بعض الفقهاء( ،((2واعتبروا وجود
األشجار في الصحن بدعة ،ولكن ً
فريقا آخر أيده
مستن ًدا إلى وجود نخلة في صحن مسجد الرسول
 في المدينة المنورة.
وتتوسط هذه الحديقة( ((2بركة كبيرة ،كانت
مياهها تخرج من خالل فتحات صغيرة عبر
قنوات حجرية لتسقي صفوف أشجار البرتقال
المزروعة في أحواض حجرية مستديرة ،وذات
فتحات تتصل بالقنوات المكشوفة ،تاركة مساحة
كافية من الحديقة الستعمال المصلين وإقامة
فرائض الشريعة اإلسالمية .وكان هناك أربع
برك مزودة بالنوافير الجميلة نحتت كل منها من
كتلة واحدة من المرمر األصم بلغ من ضخامتها
أن تطلب نقلها من المقلع إلى مكانها في الجامع
ثورا .الشكل (.)2
(ً )70
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اللون البرتقالي :بناء الداخل ،الزهري :توسعة
الناصر ،البني :توسعة المستنصر ،األزرق:
توسعة المنصور ،األخضر :حديقة الجامع.
الشكل ( )2يبين مخطط ومجسم وبعض مكونات
جامع قرطبة الكبير
وقد زار مدينة قرطبـة سنة (1102هـ1691/م)
الوزير المغربي محمد بن عبد الوهـاب الغساني
وزير المولى إسـماعيل سلطان المغرب وسفيره
إل��ى كارلوس الثاني ملك إسبانيا ،فقال عن
جامعها بأنه":مسـجد كبير ج ًدا في غاية اإلتقان
وحسن البنـاء ،وبداخله ألف وثالث مئة وسـتون
سـارية ،كلها من الرخـام األبيض ،بين كل
سارية قوس فوق قوس آخر ،وله من األبـواب
اآلن أربعـة عشـر بابًا ،وقد س ّد كثير من األبواب
وغيرها ،ومحرابه اإلسالمي باق على حالـه لم
يتغيـر ،ولهذا المسجد صحن كبير ج ًدا مشتمل،
على خصة ماء في وسطه ،ويدور بها في سائر
الصحن من أشجار النـارنج مئة وسـبعة عشرة
شـجرة؛ ويقابل موضع المحراب من الصحن
منار المسجد ،وهو منار كبيـر بُني بالحجـارة،
وهذا المسجد هو أكبر مساجد الدنيا وأعظمها
صي ًتا"(.((2

التراث
المعماري
والعمراني
األندلسي
حدائق
المساجد
أنموذجا
ً

وكان لجامع قرطبة دور علمي وفكري في
مختلف عصوره ،حتى تحول إلى جامعة حقيقية
تضم مئات اآلالف من الكتب والمخطوطات التي
وضعت في متناول الجميع .وقد ذكر المستشرق
الهولندي دوزي (1883/1820م) النشاطات
العلمية بالجامع وسماه «جامعة قرطبة" ،وأشاد
برعاية الحكم المستنصر للعلماء من مختلف
الملل والنحل ،وبيّن أن إغداقه على العلماء
المسلمين األندلسيين واألجانب النصارى  -لم
يعرف ح�� ًدا ،بل كان يشجع الجميع بمن فيهم
الفالسفة الذين طرحوا آراءهم بكل حرية وجرأة.
يقول دوزي« :أما جامعة جامع قرطبة فقد كانت
يومئذ أشهر جامعات العالم ،وتم فيها تدريس
العلوم المختلفة  -الدينية والطبيعية"(.((2

مقـــاالت

وكان عدد العاملين بالجامع والمتصرفين
فيه (اإلداري��ي��ن والعلميين) من أئمة وخطباء
ومقرئين ومؤذين وسدنة وموقدين وخدم ()159

الشكل ( )3يبين بعض مكونات حديقة جامع

شخصا( .((2الشكل (.)3
ً

قرطبة :البركة ،القنوات ،النباتات...
أما من الوجهة الفنية ،فقد تعدى أثر هذا
الجامع فنون الشرق إلى الغرب وت��رك على
كثير من آثار العالم طابع اإلسالم ،وبقي صفحة
ناصعة من الحضارة العربية اإلسالمية ال يشوب
وحدتها ،إال ما أصابه من الهدم واإلضافة ،عند
احتالل قرطبة من قبل اإلسبان ،وعند إقامة
كنيسة في وسط بيت الصالة ،بعد استئذان الملك
اإلسباني كارلوس الخامس سنة (1521م)،
استدعى األمر إزالة السقف األندلسي ،وحين
زار الملك المذكور المسجد بعد انتهاء المشروع،
ندم على موافقته وأبدى سخطه ،وندم لما صرح
به ،واحتج على إقامة الهيكل في وسط هذا
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الفراغ الرائع ،وقال للمشرفين على الجامع":لقد

وف��ي ع��ام (567ه������ـ1172/م) ش��رع أبو

بنيتم هنا ما كان يمكن بناؤه في أي مكان آخر،
أثرا وحي ًدا في
وقد قضيتم بذلك على ما كان ً

يعقوب يوسف الموحدي (580-559هـ-1163/

العالم"( .((2وقد وصفه بعضهم بأنه« :أشنع عمل

1184م) في توسعة الجامع ،وأصبح يتكون
ً
رواق���ا ،واتجاهه من الشمال إلى
من ()17

همجي"( .((2ووصفه األثري اإلسباني كونتر

الجنوب باتجاه القبلة ،وكانت أبعاده (150م)،

يراس بأنه":تدنيس للفن" .وكان لجامع قرطبة
أثر كبير في تفتح قريحة شعراء وكتّاب أندلسيين

وعرضه (110م) ،واتخذت السقوف أشكال
هياكل هرمية ،تتخللها ثالث قباب مقرنصة؛

معاصرين ،منهم الشاعر القرطبي انطونيو غاال،

يعتقد أنها كانت قائمة فوق المحراب ،وتخلل

علي أن أحدد النصب األثري
الذي قال":لو كان َّ

صحن الجامع ثالثة أبواب ،األول باب الغفران

في أكثر،
من بين المتواضع والرائع الذي َّ
أثر ّ
الخترت ودون تردد مسجد قرطبة ،فلو أن حياتي
لم تتفتح وتزهر في قرطبة ،أو لو أن قرطبة لم

في مواجهة بيت الصالة ،وبابان جانبيان.
وبعد وفاة أبو يعقوب بنى خليفته أبو يوسف
يعقوب المنصور (594-580ه������ـ-1184/

كثيرا"(.((2
تحتفظ بمسجدها الختلفت حياتي ً

1198م) المئذنة الشهيرة على الجدار الشمالي

إذن :جامع قرطبة( ((2فريد من نوعه ،ما زال
شاه ًدا على اإلبداع العربي اإلسالمي في مجال

للجامع ،بعدما أسند أعمال البناء إلى عريف

أثرا مثله
الهندسة والعمارة والفن ،..ولن نجد ً
ينطق وحده تاريخ حضارة بأسرها(.((2

باسة ،ثم إلى
العرفاء )5(29المهندس أحمد بن ُ
المهندس إبراهيم ال ُغماري بعد وفاة األول ،فثابر
الغماري على بناء المئذنة إلى أن تم بنيانها في
أعقاب انتصار قوات المنصور الموحدي على

– حديقة جامع أشبيلية الكبير:

جيوش قشتالة في موقعة األرك الشهيرة سنة

• التاريخ والوصف:

(591هـ1195/م).

ظهرت فكرة بناء جامع أشبيلية لكي يوازي
وينافس جامع قرطبة من حيث اتساعه وروعة
ً
مثاال احتذاه
زخارفه ،ولهذا كان جامع قرطبة
المهندسون الذين صمموا جامع أشبيلية .فقد أمر
األمير عبد الرحمن األوسط سنة (214هـ829/م)
ببنائه(.((3

ثم أمر المنصور بتركيب عمود ضخم في
أعالها كان يحمل أربعة تفافيح (تفاحات) مذهبة
والتي بلغ من ضخامتها أن وزن طالئها الذهبي
( 29.5كغ) ،فرفعت بحضوره وركبت متوالية
بعضها فوق بعض بالسفود الحديدي البارز في
أعلى قبة المئذنة ،ثم أزيحت عنها األغشية التي

واشتمل بيت الصالة على (ً )11
رواقا وكان

كانت تغطيها خالل فترة اإلعداد ،فبهرت ببريقها

ارتفاعا من سائر األروقة ،وفي
األوسط أكثر
ً

عيون الحاضرين وأثارت إعجابهم؛ وكانت تتألق

عام (472هـ1079/م) أصيبت أشبيلية بزلزال

من بعيد ،وتظهر في ضوء القمر وكأنها نجوم

هدم القسم األعلى من المئذنة ،فرممها المعتمد

في الفلك .والمئذنة مربعة الشكل ،ارتفاعها

بن عبادودعم البناء.

(97.5م) ،وتتكون من طابقين:
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األول :القسم األكبر ينتهي بأفاريز أفقيةونقوش
عربية إسالمية جميلة.

القنوات مياهها عن طريق قناة جانبية باإلضافة
للماء الفائض عن البركة التي تتوسط هذه

الثاني :برج صغير الحجم كان يعلوه قبيبة
مقرمدةركبت فيها التفاحات المذهبة.
وقاعدة المئذنة مربعة الشكل طول ضلعه

الحديقة .ويظهر في الجهتين الشمالية والغربية
من حديقة لجامع بقايا بعض األعمدة العربية

(((3

.

الشكل (.)4

(13.65م) ،بداخله مربع أصغر طول ضلعه
(6.25م) ،ويدور حول هذا المربع فيما بينه
وبين الجدران الخارجية طريق صاعد يؤدي إلى
( )7غرف مربعة الشكل الواحدة فوق األخرى،
والممر داخل
ارتفاع كل غرفة ما بين (6-5م)،
ّ
المئذنة منحدر وم��د ّور ،ويبلغ عرضه حوالي
(1.5م) ،وقد ع�� ّددت بنفسي ال��دورات داخل
المئذنة فوجدتها ( )35دورة ،ومن خصائصها
أنها ال يُصعد إليها بدرج بل بسطوح مائلة تتسع

مقـــاالت

للدواب والناس والسدنة ،وقد شوهت قمتها ،بأن
أزيلت وتوجت نهايتها بتمثال كبير ،وفي قمة
ناقوسا.
المئذنة ()25
ً
• حديقة الجامع:
يقع في الجهة الشمالية للجامع حديقة منتظمة
رائعة ما تزال تحتفظ بشكلها وموقعها القديم،
وتبلغ مساحتها ربع مساحة الجامع ،وقد كسيت
أرضيتها بالبالط الحجري ،وقد أقيم في وسطها
نافورة عربية أندلسية جميلة ،وغرست فيها
أشجار البرتقال والنارنج ،وتسمى اليوم« :حديقة
البرتقال= حديقة النارنج" .ومما يجذب األنظار،
تقنية ري األشجار ،فقد أنشئت قنوات مكشوفة
ضيقة (15سم) ،شقت ضمن البالط الحجري،

الشكل ( )4يبين بعض مكونات حديقة جامع
أشبيلية :األشجار ،القنوات ..،ومئذنة الجيرالدا.
ـ حديقة جامع الزهراء الكبير:

لتشكل نظا ًما هندسيًا منتظ ًما للسقاية ،وتنتهي

في الثالث والعشرين من شعبان عام (329هـ)

كل قناة ضمن مساحة مربعة الشكل تحيط بكل

اكتمل بناء مسجد الزهراء الكبير على يد الخليفة

شجرة ،طول ضلعها حوالي (1م) ،وتستمد

األموي عبد الرحمن الناصر ،وذلك بعد أربع

.
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سنوات ونصف من البدء فيه ،وكان آخر ما

حذاق الفعلةّ ...
حين شرع فيه من ّ
كل يوم ألف

وضع في المسجد منبر بديع في نهاية من الحسن،

نجار...
نسمة ..منها :ثالث مئة بنّاء ..ومائتا ّ

حوله مقصورة عجيبة الصنعة ،وكانت أ ّول
جماعة صلّيت فيه صالة المغرب ،وكان اإلمام

وخمس مئة من األجراء وسائر الصنائع ،فاستتم

وأ ّول خطيب قاضي قرطبة أبا عبد اهلل محمد
ابن عبد اهلل بن أبي عيسى (ت339هـ)( ،((3ومن
الغد صلى الخليفة الناصر فيه للمرة األولى يوم
الجمعة التاسع من شعبان سنة (340هـ) .وتاله
على الخطبة والصالة – بعد ابن أبي عيسى-
العالمة محمد بن يوسف بن سليمان الجهني
ْر ّي (ت372هـ) ،قبل أن يحولها الناصر إلى
ال َقب ِ

القاضي المنذر بن سعيد البلوطي( ..((3والذي
حضر مع الخليفة الناصر يو ًما في الزهراء ،فقام
أبو عثمان بن إدريس فأنشد للناصر قصيدة منها:
سيشهد م��ا أب��ق��ي� َ
�ت ّأن���ك ل��م تكن
ُمض ْيعًا وق��د م ّكنت للدين والدنيا
فبالجامع

المعمور

للعلم

وال ّتقى

بنيانه وإتقانه في م ّدة من ...ثمانية وأربعين يو ًما،
وجاء في غاية اإلتقان من خمسة أبهاء عجيبة
الصنعة ،وطوله من القبلة إلى الجوف – حاشا
ّ
ذراعا ..وعرض كل بهو
المقصورة  -ثالثون
ً
ذراعا ..وطول
من األربعة المكتنفة لها اثنا عشر ً
صحنه المكشوف من القبلة إلى الجوف ثالثة
ذراعا ..وعرضه من الشرق إلى الغرب
وأربعون ً
ذراعا ..وجميعه مفروش بالرخام
واحد وأربعون ً
فوارة يجري فيها الماء..
الخمري ..وفي وسطه ّ
فطول هذا المسجد أجمع من القبلة إلى الجوف
ذراع��ا..
– سوى المحراب – سبعة وتسعون
ً
وعرضه من الشرق إلى الغرب تسعة وخمسون
ذراع��ا ..وطول صومعته في الهواء أربعون
ً
ذراعا ..وعرضها عشرة أذرع في مثلها ..وأمر
ً

وبالزهرة ال��زه��راء للملك والعَليا

الناصر لدين اهلل اتخاذ منبر بديع لهذا المسجد..

اهتم الخليفة عبد الرحمن الناصر بإنجاز

فصنع في نهاية من الحسن ،ووضع في مكانه

سريع لجامع الزهراء في الجزء المنخفض من

منه وحظرت حوله مقصورة عجيبة الصنعة..

المدينة حتى يتمكن من االنتقال للزهراء قبل

وكان وضع هذا المنبر في مكانه من هذا المسجد

اكتمال البناء ،وكان مخططه يطابق مخطط جامع

عند إكماله يوم الخميس لسبع بقين من شعبان سنة

قرطبة .تبلغ أبعاده (30×50م) ،وتتوسط صحنه

تسع وعشرين وثالث مئة ..ولما فرغ من بناء

نافورة ينبثق منها الماء ،وزرعت بحديقته أشجار

مسجد الزهراء على ماوصف كانت أ ّول جماعة
صلّيت فيه صالة المغرب من ليلة الجمعة لثمان

المغطى الخاص لمرور الخليفة إلى الجامع،

بقين من شعبان ،وكان اإلمام القاضي أبا عبداهلل

النارنج بطريقة منتظمة ،وفيه ممر (الساباط)
وهناك عدة بيوت الستخدام العاملين فيه...

محمد بن عبداهلل بن أبي عيسى ،ومن الغد صلى

وقد أفاض المقري في وصف هذا الجامع
وسرعة إنجازه فقال" :كان يعمل في جامعها
آفاق الثقافة والتراث
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الناصر فينا الجمعة ،وأ ّول خطيب بها القاضي
المذكور"( .((3الشكل (.)5

التراث
المعماري
والعمراني
األندلسي
حدائق
المساجد
أنموذجا
ً

يتألف من فناء واسع يتوسطه مسطح مائي كبير
فيه نافورة رخامية وزرعت به أشجار النارنج
المقصوصة ،يقول ابن بطوطة" :ومسجدها كبير
الساحة ،شهيرالبركة ،وصحنه ال نظير له في
الحسن ،وفيه أشجار النارنج البديعة"( .((3وتحيط

.

بالفناء أربع ظالت أهمها :ظلة القبلة المكونة من
خمسة أروقة ،وخمسة أبواب :بابان منها إلى
البحر ،وباب شرقي (باب القصبة) ،وباب غربي
(باب ال��وادي) ،وباب جوفي (باب الخوخة).
وتشير المصادر التاريخية أن هذا الجامع حول
بعد احتالل مالقة إلى كاتدرائية مالقة الكبرى
الشكل ( )5يبين آث��ار جامع الزهراء الكبير

.((3( Malaga´scathedral

وحديقته في القسم األسفل من المدينة

ـ خاتمة:

– حديقة جامع الحمراء الكبير:

مقـــاالت

يقع جامع الحمراء الكبير في وسط هضبة
الحمراء جنوب حدائق الروضة ،وقد أمر بتشييده
السلطان محمد الثالث (710-703ه��ـ-1302/
1309م) ،وجعله أفخم جوامع غرناطة .وقد بُني
أبدع طراز وريازة عربية إسالمية ،وكانت له
حديقة كبيرة مزروعة بأنواع مختلفة من الزهور
والورود واألشجار .ولما احتل القوط غرناطة
تركوا الجامع على حاله فترة ثم ه��دم سنة
(1576م) في عهد فيليب الثاني ابن شارلكان
وأقيمت مكانه مبنى كنيسة سانتا ماريا ذات البرج
الشاهق الذي يعلو مباني الحمراء ،ولم يبق من
مخلفات هذا الجامع سوى مصباح برونزي بديع

يعجز الباحث وتعجز أدواته أمام نتاج رجل
الحديقة العربي في العصر األندلسي ،وال يملك
3
الباحث عن فن الحدائق ورجاله سوى استنباط
التراث المكتوب والمرسوم والمتجسد في بقايا
الحجر ،فقد تم التعرف على أن��واع النباتات
وتشكيالتها ،كما تم اكتشاف المصادر الطبيعية
للمياه وطرائق نقلها وتوزيعها ،ونتج عن هذه
المعرفة صيغ رفيعة المستوى عن تقدم فن وعلم
الحدائق في العصر العربي اإلسالمي األندلسي.
لقد ذهب رجل الحديقة العربي المسلم بعي ًدا
ً
أشكاال مختلفة كست األرض
فطوع النبات
ً
مستمرا
متدفقا
والحيطان ،كما ط��وع الماء
ً

الشكل يحفظ اآلن في متحف مدريد.

ومتقط ًعا متناغ ًما مع المخزون المائي ،وجعل

– حديقة جامع مالقة الكبير:

من عناصر النبات والماء أجمل الحدائق في

شيده الفقيه المحدث أبو عمرو معاوية بن صالح

األندلس ،ويقف الباحث احترا ًما أمام البعد البيئي

الحمصي واشتهر باسمه في قصبة المدينة .وكان

والجمالي واالقتصادي للحديقة العربية األندلسية
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بأشكالها المختلفة وال يمل من النظر إليها إذ تلتحم
حدقة العين بحديقة القصر والمسجد...

الحواشي

إحساسا
وتتسع الصور والمناظر فيعطي
ً

 -1كان تأثير الرسول  على تخطيط المدينة
كبيراً ج��داً واستمر هذا التأثير ألن الكثير

بالراحة ،عندئذ يقول الباحث :لقد تفهم رجل

من المبادئ التي أعتمد عليها في تخطيط

الحديقة العربي في العصر األندلسي ديانته
اإلسالمية ،واستلهم عقيدته السمحة ،فتجسدت
مصغرا عن جنة الخلد.
نموذجا
بعض أفكاره
ً
ً

وإدارة المدن اإلسالمية منذ ذلك الحين حتى
نهاية القرن (19م) كان يرجع في أساسه إلى
هذا النموذج.وبعد توسع اإلسالمية تأسست
عدة مدن ،أهمها :البصرة (633م) والكوفة

يفهم مما تقدم ،أن حديقة المسجد بمفهومها

(638م) والفسطاط (642م) .ويتشابه تخطيط
هذه المدن إلى حد كبير كما يتشابه مع تخطيط

مصغرا عن
نموذجا
العربي اإلسالمي كانت
ً
ً

المدينة المنورة مما يظهر تأثيرها على المدن

الجنة( ،((3تكامل فيه :الماء أصل الحياة ...مع

العربية اإلسالمية األولى .إضافة للعديد من

النبات أص��ل الجمال ...مع الحجر مستودع

المدن التي كانت قائمة قبل اإلسالم وأخذت

التراث...

الطابع اإلسالمي؛ حيث إن الجامع وسط المدينة
ومركز الحكم وإدارة الدولة وبيت المال كما

إذ حوى األخير بقية العرب المسلمين في
األندلس التي سلمت من فعل الخراب والدمار..
ولم تكن البنية المائية ...أقل أهمية من

كان الحال في تخطيط مدينة دمشق ومدينة
قرطبة وغيرهما.
ّ -2
إن فقه العمران يعبِّر عن المدنية المتم ّمة
للحضارة ،والحضارة :مجموع المفاهيم عن

البنية المعمارية ...إذ أظهرت البنية المائية

الحياة الدنيا وعما قبلها وعما بعدها ،وهي

ً
ً
وإعجازا هندسيًا ...في نقل الماء
رمزا كونيًا...

خاصة ف��ي ك��ل أم��ة م��ن األم���م ،فللحضارة

بئرا أم
نهرا كان أم ً
من مصادره الطبيعيةً :
بحيرة تخزين ...إلى تشكيالت حجرية من برك
وأحواض بأشكال مختلفة ...لتحقيق غايات بيئية
وجمالية من خالل عقيدة تكفل صحة الماء من
التلوث ...وعدم افتقاره إلى عنصر األوكسجين.
وأخي ًرا ،وظف رجل الحديقة المسلم كل ما
يملك في جعل الحديقة قطعة من الجمال...
واستطاع

مالك بن نبي .والمدنية :هي الوسائل واألدوات
التي تساعد على ّ
حل مشكالت الحياة ،وجعلها
تختص بها
أسهل وأفضل ،وهي عامة ،وال
ّ
أم��ة من األم��م ،وليس لها عالقة بالعقائد،
وتقدم العمران مظهر من مظاهر المدنية؛ ألنَّه
يعبر عن الجمال واإلكمال واإلتقان وتحقيق
الحاجات األساسية في عالم البناء ...وللعمران
مساس مباشر بالحياة االجتماعية ،فإذا كان
منظماً متقناً ومتيناً وكافياً ،عاش الناس في
ًّ
مختال في
راحة واستقرار وأمان ،وإذا كان
أحد جوانبه ،أرب��ك السكان والمنتفعين به،

أن يجعل الحديقة  ...في الجامع...
أو يجعل الجامع  ...في الحديقة...
آفاق الثقافة والتراث
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وأدى إلى مشاحنات ومنازعات ،ال يحسمها
غالباً إال اللجوء إلى محاكم القضاء المختصة.

التراث
المعماري
والعمراني
األندلسي
حدائق
المساجد
أنموذجا
ً

وفقه العمران اليوجد تشريع إسالمي يتناول
هذا الموضوع؛ ألنَّه موضوع دنيوي محض،

 -11بُني على ع��دة م��راح��ل ،بناء عبد الرحمن
الداخل ،ووسعه عبد الرحمن الناصر ,ثم وسعه

وإن ك��ان له انعكاسات على حياة الناس،
ً
عمال بالحديث النبوي الذي أخرجه مسلم في
صحيحه عن أنس بن مالك وعائشة رضي
بأمر دنياكم" ،وفي هذا
اهلل عنهما" :أنتم أعلم ِ
تفويض للناس في أمر العمران ،وسائر مصالح
الدنيا في عالم االقتصاد من زراعة وصناعة

الحكم المستنصر ،ثم وسعه المنصور بن أبي
عامر.
 -12ابن عذارى ،البيان المغرب ،ج.246 ،1
 -13يذكر اب��ن سعيد أن طوله  /330/ذراع��اً؛
الصحن المكشوف عنه  /80/ذراعاً ،والباقي
ُمقر ّمد ،وعرضه  /250/ذراعاً .المقري ،نفح
الطيب ،ج ،1ص-550ح.

وتجارة ،وعالم االجتماع من بناء :أسرة ،أو
مدرسة ،أو جامعة ،أو معمل ،أو انتقال في
وسائل المواصالت وغير ذلك ،وهو أيضاً دليل

 -14ومبنية أي��ض��اً م��ن حجر اليشب ،والحجر

واضح على ضرورة العناية بمختلف العلوم
الدنيوية ،وعلى إحالة قضاياها إلى عقول األمة
وممارساتها ،علماً بأن تعلم هذه العلوم أحد

السماقي ،والمرمر.
 -15كانت تخرج من تيجان األعمدة عقود مختلفة
األن���واع ،بعضها نصف دائ���ري ،وبعضها

فروض الكفاية.
-3

�Arabic-Islamic cit

1986.

مستدق ،وبعضها على شكل ح��دوة الفرس،

Hakim, Besim S.

ولمعظمها أوتاد من حجارة حمراء أو بيضاء

ies: Building and planning principles. London

مقـــاالت

International

Paul

بالتناوب .ديورانت ،قصة الحضارة ،ج،22

Kegan؛ وع��زب خالد،

التراث الحضاري والمعماري للمدن اإلسالمية؛
والباشا حسن ،موسوعة العمارة واآلثار والفنون

ص.475
 -16أفرغ الفنان المسلم على المحراب كل ما ُوهب
م��ن ح��ذق وإب���داع ،وه��و تجويف سباعي

اإلسالمية؛ والدليمي خلف ،التخطيط الحضري

األضالع محاط بالذهب ومزدان بالفسيفساء

أسس ومفاهيم ،ص.30

المطلية بالميناء ،ومزخرف بقطع صغيرة

 -4ال تختشوا من الفعل (خشى) فقد تطور في

من الرخام وبنقوش من الذهب على أرضية

شكله المزيد في العامية األندلسية ليدل على
شدة الخوف ،طبقاً لقاعدة زيادة المبنى لزيادة

قرمزية وزرق��اء ،يعلوه رب��اط من األعمدة
الرفيعة الرشيقة ،والعقود المزدانة باألزهار

المعنى.

كحلية معمارية .وتعد هذه القبة أجمل القباب

 -5المقري ،نفح الطيب ،ج ،2ص-680ع.

اإلسالمية ،وفيها بعض اآلي��ات القرآنية،

 -6المقري ،نفح الطيب ،ج ،1ص-126ع.

وع��ب��ارات الحمد والشكر ،المنحوتة داخل
إطارات .ويعلو المحراب سبع نوافذ؛ تعبيراً عن

 -7الحميري ،الروض المعطار ،ص.9

السموات السبع .انظر :باشا ،العمارة واآلثار؛

 -8ابن الخطيب ،اإلحاطة في أخبار غرناطة،

ومورينو ،مانويل غومس ،الفن اإلسالمي في

ج ،1ص.126

إسبانية؛ وشاك ،فون ،الفن العربي في أسبانيا
وصقلية.

 -9اإلدريسي ،نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق،
ج ،1ص.34

 -17أنشأها عبد الرحمن الناصر ،وهي على هيئة
برج ضخم له شرفتان لألذان يصعد إليها بسلم

 -10الحميري ،الروض المعطار ،ص.465

108

آفاق الثقافة والتراث

داخلي ،وقد حولت إلى برج أجراس.

زيغريد ،شمس العرب ،ص.251

 -18وهي تسمية حديثة أطلقت بعد احتالل اإلسبان

 -27بلغ عدد مساجد قرطبة أيام عبد الرحمن الداخل
( )90مسجداً ،ثم أصبحت ( )3837مسجداً.

 -19راجع :ابن قدامة ،المغني ،ج ،5ص370؛ وابن

المقري ،نفح الطيب ،ج ،1ص-540ح.

لقرطبة وتحويل الجامع إلى كنيسة.
الهمام ،فتح القدير ،ج ،1ص421؛ والفتاوى
الهندية ،ج ،1ص.110

 -28اح���ت���ل ق��رط��ب��ة ف���رن���ان���دو ال��ث��ال��ث سنة
(633ه��ـ1236/م) ،وتحول جامع قرطبة إلى

ً
منهال ألبناء الحي بعد
 -20وقد أصبحت مياهها
أن كانت ألبناء السبيل ولوضوء المصلين في
العصر العربي اإلسالمي.
 -21عنان محمد عبد اهلل ،اآلثار األندلسية ،ص25؛
ومؤنس ،حسين ،رحلة األندلس .ويوجد حالياً
 /856/عموداً فقط.

 -22دوزي ،تاريخ مسلمي األندلس ،ج ،1ص123؛
ولوبون ،حضارة العرب.
 -23وصل عدد طالب العلم جامع قرطبة ()4000
طالب ،إذ لم يتوانى ملوك أوروب��ا في طلب
الموافقات من أمراء وخلفاء المسلمين لقبول
أوالده��م وأقربائهم في المدارس والجامعات
العربية األندلسية .وتم توفير الخدمات المختلفة
لهم مثل :اإلقامة والطعام .ومن أشهر المسيحيين
الذين تعلموا في قرطبة البابا سلفستر الثاني
الذي تلقى العلم في قرطبة عندما كان راهباً.
وكان الجامع وسيلة اإلعالم األساسية للدولة؛

كاتدرائية

Catedral

 ،Laوحمل اسم "سانتا

ماريا الكبرى -أو القديسة مريم" ،وتحولت
المئذنة الشهيرة إلى برج لألجراس ،وتم هدم
بعض المعالم بالمسجد الكبير.
 -29يوجد في متحف اآلث��ار بأشبيلية قطعة من
عمود رخامي فيه نقش كوفي يشير إلى ذلك
ونصه":يرحم اهلل عبد الرحمن بن الحكم األمير
العدل اآلمر ببنيان هذا المسجد على يد عمر
بن عبدس قاضي أشبيلية في سنة أربع عشر
ومئتين".
 -30عريف العرفاء :أي رئيس المهندسين.
 -31ل��م��ا اح��ت��ل اإلس��ب��ان م��دي��ن��ة أشبيلية سنة
(646ه���ـ1248/م) تحول الجامع إلى كنيسة
"سان سلفادور" ،وفي عام (1356م) ضرب
زلزال مدمر مدينة أشبيلية فسقط القسم العلوي
من المئذنة ووقعت منها تفافيحها ،فرمم وجعل
برجاً لألجراس .وفي عام (1504م) ضرب

حيث يتم من خالله إعالن القوانين والمراسيم

زلزال آخر أشبيلية فسقط جانب كبير من أعلى

الجديدة ،واإلعالم بالمناسبات الدينية وتقام به
االحتفاالت .وكان مقراً لقاضي القضاة .وكانت

المئذنة ،وفي عام (1558م) قام المهندس
اإلسباني هرنان رويث ببناء برج علوي مكان

فيه مقصورة لبيت المال ،ودار للصدقات،

القسم المهدوم ،واستمر العمل ( )10سنوات،
ً
تمثاال من البرونز
ونصب في أعلى البناء الجديد

لألئمة والخطباء والمؤذنين ،ومساكن للفقراء

قام بصنعه برتولومي موريل سنة (1567م)

وعابري السبيل ،وأماكن لتحفيظ القرآن الكريم.

يدور مع الريح أطلق عليه اسم "خيرالديو"

تتولى أم��ر الفقراء ،وكانت به مقصورات

 -24عنان محمد عبد اهلل ،اآلثار األندلسية ،ص.24

أي تبين اتجاه الرياح أو دوارة الهواء ثم تحور
االسم إلى "الخيرالدا" أو "الجيرالدا" .لوبون

 -25المرجع السابق ،ص.23

غوستاف ،حضارة العرب ،ص359؛ وعنان

 -26عنان ،اآلث��ار األندلسية ،ص25؛ وهونكه

محمد عبد اهلل ،اآلثار األندلسية ،ص.42
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 -32القاضي ابن أبي عيسى (339-284هـ) :كان
فقيهاً
ً
جليال عالماً موصوفاً بالعقل والدين ،وله

 -36بعد احتالل مالقة أم��ر حكام اإلسبان ببناء
كاتدرائية كبيرة فوق الجامع سنة (1528م)،

رحلة إلى المشرق في طلب العلم ،وهو كذلك

ولم يتم هدمه بالكامل بل تركوا بعض الحوائط
والقباب التي ال يمكن تعويضها معمارياً وكملوا

وول��د في قرطبة ،وتوفي في الغزو .ومن
رجاالت الزهراء أيضاً العالمة القارئ اللغوي

البناء فوقها ،وانتهوا سنة (1728م) لذلك نجد
اختالفاً وتنوعاً ملحوظاً باألسلوب المعماري:

أبو علي القالي إسماعيل بن القاسم (-280

اإلسالمي والكالسيكي والباروني.

من أهل األدب والشعر والمروءة والظرف،

356هـ) ،والذي هاجر من بغداد إلى األندلس
سنة (330ه��ـ) ،قاصداً عبد الرحمن الناصر
وقربه ،وفي جامعها كان يقرأ على
الذي أكرمه َّ

 -37القرآن الكريم يذكر في أكثر من سورة تصويراً
رائعاً للحدائق المثالية ،فهي من وجهة نظر
اإلس�لام العطاء وال��م��أوى ونهاية المطاف

طالبه أشهر كتبه" :كتاب األمالي".

للمؤمنين في اآلخرة ،ورغم تصويرات القرآن

 -33أب��و الحكم (355-273ه�������ـ966-877/م):

الكريم فهي تعطي فقط لمحات وومضات

قاضي وشاعر وخطيب أندلسي ،عاصر عهد

عن مشاهد ه��ذه الجنة الموعودة ،إال أنها
كانت مصدراً أساسياً لإللهام الفني لغالبية

القرآن والسنة والرد على أهل األهواء والبدع.

مصممي الحدائق العربية اإلسالمية .فالقرآن

واله الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين اهلل

الكريم وأحاديث الرسول العربي  rالمصادر

على الصالة والخطابة في المسجد الجامع في

األساسية لتصور جنان الخلد ،ومنها نبعت أكثر

الزهراء ،ثم واله قضاء الجماعة في قرطبة

أفكار تصاميم الحديقة العربية اإلسالمية للحياة

بعد وفاة القاضي محمد بن عيسى .وأقره على

الدنيوية.

الدولة األموية في األندلس ،له كتب مؤلفة في

مقـــاالت

ذلك الخليفة الحكم المستنصر باهلل من بعد أبيه.

المصــادر والمراجع

وتأتي نسبته إلى مدينة فحص البلوط األندلسية.
الزركلي خير الدين ،األعالم.

ـ القرآن الكريم.

 -34المقري ،أزهار،ج ،2ص265؛ ونفح الطيب،

ـ ابن بطوطة ،أبو عبد اهلل محمد بن إبراهيم الطنجي

ج ،1ص-566ح .وقد عثر مختصون في اآلثار

(ت779هـ) ،رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في

اإلسالمية برئاسة بايخو أنتونيو سنة (2006م)

غرائب األمصار وعجائب األسفار) ،دار صادر،

على مسجد آخر في ضواحي الزهراء والذي

بيروت1960 ،م.

يقدم معطيات مهمة حول حجم وأهمية المدينة.
وتشير المعطيات أنه جرى بناؤه قبل تشييد

ـ ابن عذارى ،أبو عبد اهلل أحمد المراكشي (ت695هـ)،
البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب ،ط،1

سور المدينة .وهذا يدل على أن السكان كانوا

تحقيق ج .كوالن ،ليفي بروفنسال ،إحسان عباس،

ي��ؤدون الصالة به دون الذهاب إلى مسجد
المدينة.

دار الثقافة ،بيروت1967 ،م.
ـ اب��ن ق��دام��ة ،موفق ال��دي��ن أب��ي محمد عبد اهلل

 -35ابن بطوطة ،رحلة ،ص669؛ وبروفنسال،

بن أحمد المقدسي الحنبلي (ت620هـ) ،المغني،

اإلس�لام في المغرب واألن��دل��س ،ص177؛

تحقيق عبد اهلل التركي وعبد الفتاح محمد الحلو،

وزيارة ميدانية قمنا بها لمدينة مالقة ومعالمها

ط ،3دار عالم الكتب للطباعة والنشر ،الرياض،

األثرية ومنها هذا الجامع.

1417هـ1997/م.
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ـ ابن الهمام ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد
السيواسي (ت861ه��ـ) ،فتح القدير ،دار الفكر،
دت.
ـ اإلدريسي الشريف ،أبو عبد اهلل محمد بن محمد
السبتي (ت562ه��ـ) ،نزهة المشتاق في اختراق
اآلفاق ،تحقيق دوزي ودي غويه ،ليدن1866 ،م.
ـ الباشا ،حسن ،موسوعة العمارة واآلثار والفنون
اإلسالمية ،ط ،1أوراق شرقية للطباعة والنشر،
1999م.
ـ بوفنسال ،ليفي ،اإلسالم في المغرب واألندلس،
تحقيق محمود عبد العزيز سالم ومحمد حلمي،
ط ،1مؤسسة شباب الجامعة2012 ،م.

ـ سالم ،المساجد والقصور باألندلس ،دار المعارف،
مصر1958 ،م ،ص.189
ـ ش��اك ،ف��ون ،الفن العربي في أسبانيا وصقلية،
ترجمة الطاهر أحمد مكي ،ط ،2دار المعارف،
القاهرة1406 ،هـ1985/م ،ص.232
ـ عنان ،محمد عبد اهلل ،اآلثار األندلسية الباقية في
إسبانيا والبرتغال ،ط ،1مطبعة مصر ،القاهرة،
1375هـ1956/م ،ص.375
ـ عنان ،دول��ة اإلس�لام في األندلس ،ط ،4مكتبة
الخانجي ،القاهرة1389 ،هـ1969/م 6 ،أجزاء.
ـ عزب ،خالد ،التراث الحضاري والمعماري للمدن
اإلسالمية ،دار الكتب العلمية ،القاهرة2003 ،م.

ـ الحموي ،شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل
(ت626هـ) ،معجم البلدان ،دار صادر ،بيروت،
1977م.

ـ غ��ارودي ،روجيه ،اإلس�لام في الغرب ،ترجمة
محمد مهدي الصدر ،ط ،1دار الهادي ،بيروت،
1411هـ1991/م ،ص.254

ـ الحميري ،محمد بن عبد المنعم (ت727ه��ـ)،
الروض المعطار في خبر األقطار ،ط ،2تحقيق
إحسان عباس ،دار القلم ،دار السراج ،بيروت،
1980م ،ص.745

ـ الفتاوى الهندية ،لجنة علماء برئاسة نظام الدين
البلخي ،ط ،2دار الفكر1310 ،هـ.

ـ الدليمي ،خلف حسين ،التخطيط الحضري :أسس
ومفاهيم ،ط ،1ال��دار العلمية الدولية ،عمان،
2002م.
ـ دوزي ،رنهرت ،تاريخ مسلمي إسبانيا ،ج ،1دار
المعارف1963 ،م ،ج ،2ج ،3الهيئة المصرية
العامة للكتاب1994 ،م.

ـ فيرنيت ،خوان ،فضل األندلس على ثقافة الغرب،
ترجمة نهاد رضا ،شارك في الهيئة االستشارية
محمد هشام النعسان ،ط ،1دار أشبيلية ،دمشق،
1997م ،ص.564
ـ لسان الدين ابن الخطيب ،محمد بن عبد اهلل الغرناطي
(ت776هـ) ،اإلحاطة في أخبار غرناطة ،تحقيق
محمد عبد اهلل عنان ،ط ،2مكتبة الخانجي ،القاهرة،
1393هـ1973/م 4 ،أجزاء.

ـ دي��وران��ت ،ي��ل ،قصة الحضارة ،ترجمة زكي
نجيب محمود وآخرون ،مطابع الدحوي ،القاهرة،
1971م.

ـ لوبون ،غوستاف ،حضارة العرب ،ترجمة عادل
زعيتر ،ط ،2مطبعة دار إحياء الكتب العربية،
1367هـ1948/م ،ص.784

ـ الزركلي ،خير الدين ،األعالم ،ط ،15دار العلم
للماليين ،بيروت2002 ،م.
ـ سالم ،السيد عبد العزيز ،تاريخ المسلمين وآثارهم
في األن��دل��س ،ط ،2مكتبة األنجلو المصرية،
1986م ،ص.456

ـ ّ
المقري ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد
التّلمساني (ت1041ه���ـ) ،أزه��ار الرياض في
أخبار عياض ،تحقيق مصطفى السقا وآخرون،
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،القاهرة،
1358هـ1939/م.

ـ سالم ،قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس ،دار
النهضة العربية ،بيروت1971 ،م ،جزئين.

ـ ّ
المقري ،أبو العباس ،نفح الطيب من غصن األندلس
الرطيب ،تحقيق إحسان عباس ،دار ص��ادر،
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الحضارات) ،ميونيخ ،ألمانيا2003 ،م.

بيروت1388 ،هـ1988/م ،رمزنا له بـ(ح).
ّ
المقري ،أب��و العباس ،نفح الطيب من غصن
ـ

ـ النعسان ،محمد هشام ،فن تنسيق الحدائق عند

األندلس الرطيب ،ط ،1تحقيق محمد محي الدين

ال��ع��رب ،من أبحاث ال��ن��دوة العالمية الخامسة

عبد الحميد ،مطبعة السعادة1367 ،هـ1949/م،

لتاريخ العلوم عند العرب ،غرناطة ،إسبانية،

مصر ،رمزنا له بـ(ع).

1412هـ1992/م ،ص.432

ـ مؤنس ،حسين ،رحلة األندلس ،ط ،3الدار السعودية،

ـ النعسان ،محمد هشام ،المدخل إلى علم الحدائق

1408هـ1988/م ،ص.350

تراث تقاليدي عند العرب ،الندوة العالمية السادسة
لتاريخ العلوم عند العرب ،رأس الخيمة ،اإلمارات

ـ مورينو ،مانويل غومس ،الفن اإلس�لام��ي في

العربية المتحدة1996 ،م.

إسبانية ،ترجمة لطفي عبد البديع والسيد عبد
العزيز سالم ،القاهرة1968 ،م.

ـ النعسان ،محمد هشام ،هندسة النوافير في األندلس،

ـ النعسان ،محمد هشام ،اب��ن الخطيب وعمران

الندوة العالمية السابعة لتاريخ العلوم عند العرب،

غرناطة األندلسية ،الندوة العالمية الدولية":لسان

مركز زايد للتراث والتاريخ ،العين ،اإلمارات

الدين ابن الخطيب األندلسي" ،معهد ثربانتس

العربية المتحدة1421 ،هـ2000/م.

اإلسباني1424 ،هـ2003/م.

ـ هونكة ،زيغريد ،شمس العرب تسطع على الغرب،

مقـــاالت

ـ النعسان ،محمد هشام ،دور العرب في تطوير

ترجمة فاروق بيضون وكمال شوقي ،دار صادر،

العناصر التكوينية للحدائق وانتشارها في أوربا،

ب��ي��روت.ـ ج��والت وزي����ارات ميدانية عديدة،

المؤتمر الدولي لتاريخ العلوم عند العرب (تواصل

وأرشيف خاص.
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مخطوطتان في فضائل البالد وفضائل
السلطان من عصر المماليك الجراكسة
(الدر الثمين المنظوم البن الصيرفي -سيرة المؤيد البن ناهض)
د .محمد جمال حامد الشوربجي
مصر
يعد كتاب "الدر الثمين المنظوم فيما ورد في مصر وأعمالها بالخصوص والعموم" البن
الصيرفي (ت900 :هـ1494/م) واحد من الكتب التي عنيت بتاريخ مصر وفضائلها ،وقد سبق ُه
إلى هذا الفنّ عدد من أعالم مؤرخي مصر اإلسالمية أمثال ابن عبد الحكم (ت257:هـ870/م)،
وعمر بن يوسف الكندي (ت :بعد سنة355هـ965/م) ،وابن زوالق (ت387:هـ997/م)،
والقضاعي (ت454:هـ1062/م) وغيرهم ،وعلى كتاباتهم اعتمد ُمؤلِّف الكتاب ،والكتاب ُيعتبر
بمثابة ُمختصر لكتاب فضائل مصر وأخبارها وخوصها البن زوالق مع بعض النقول من ُكتب هذا
اللون من الكتابات.
أن هذا الكتاب جزء من مشروع ابن الصيرفي

أهمية الكتاب:
هذا الكتاب على بساطة معلوماته المتعلقة
بتاريخ مصر قبل اإلسالم شأنه في ذلك شأن
ممن ذكرناهم إال َّ
أن فائدت ُه تكمن في
من سبقوه َّ

لكتابة تاريخ مصر منذ ما قبل اإلس�لام حتى
عصره.
سبب تأليف الكتاب:
قال ال ُمؤلِّف في سبب تأليف ِه للكتاب" :سنح

التعريف بثقافة ابن الصيرفي التاريخية الذي لم
ً
وحديثا .كما أنه
يلق الكثير من العناية به قدي ًما

الخاطر القاصر ،الفكر الفاتر في جمع مختصر

احتفظ لنا بنقول من مصادر ال نعلم عنها اليوم

لطيف ومؤلف ظريف مشتمل على البعض من

شيء مثل كتاب "العجائب" البن أبي الصلت،

محاسن مصر ،وما ورد فيها من كالم اهلل تعالى

أو نقول غير موجودة في النسخ المطبوعة اليوم

ورسوله  ،ومن كالم العلماء والمؤرخين،

كنقوالته من تاريخ الطبري .أضف إلى ماسبق

وكالم الحكماء األقدمين ،وما امتازت به على
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غيرها من البالد ،مع ما حوته من العجائب في
كل واد وناد ،فجاء بعون اهلل مجموعاً حسن بما

الرابع عشر "في ذكر كور مصر وأعمالها وما

أنعم اهلل به ّ
ومن".

فيها" ،والباب الخامس عشر " في ذكر مقياسات

تنظيم مادة الكتاب:

مصر للنيل السعيد" ،والباب السادس عشر "في

وع��ن ترتيب الكتاب ق��ال" :ورتبته على
عشرين بابًا ،الباب األول "أن مصر وأهلها
في رباط إلى يوم القيامة ،والوصية بقبط مصر
وسكانها ،وأن أرضها أطيب األراضي" ،والباب
الثاني "فيما ورد فيها من البركة والرخاء وأن
البركة قسمت عشرة أج��زاء تسعة في مصر
وواح��دة في جميع األمصار ،والتنبيه بذكرها
في عدة مواضع من الكتاب العزيز ،وما ورد
في نيلها المبارك السعيد ،وما نقلته العلماء فيه

مقـــاالت

من القول المجيد ،ودعاء آدم عليه السالم لها

ذكر العمل بمصر وأعمالها في المساجد" ،والباب

ذكر أموال مصر وارتفاع خراجها" ،والباب
السابع عشر "في ذكر خراج مصر ومقداره"،
والباب الثامن عشر "في ذكر ما تختص به مصر
دون غيرها" ،والباب التاسع عشر "في ذكر
عجائب مصر وغرائبها" ،والباب العشرين "في
ذكر البرابي" ،ولكن ال ُمؤلِّف لم يلتزم بعناوين
هذه الفصول فزاد فيها وأنقص وغير ،وليس هذا
التغيير من وضع النساخ فجميع النسخ متفقة على
هذا إال في النادر.
مصادر الكتاب ومنهجه في النقل:

بالرحمة والخصب" ،والباب الثالث "في ذكر من

اعتمد ال�� ُم��ؤلِّ��ف على ع��دد م��ن المصادر

ولد من األنبياء بمصر عليهم السالم" ،والباب

ذكر بعضها وأعرض عن بعض منها :كتاب

الرابع "في ذكر من كان بها من الصديقين"،

"فضائل مصر ال��م��ح��روس��ة" الب��ن الكندي

والباب الخامس "في ذكر من صاهر فيها من

(ت:بعد355هـ965/م) ،وكتاب "فضائل مصر

األنبياء عليهم السالم" ،والباب السادس "في

وأخبارها" الب��ن زوالق (387ه����ـ997/م)؛

والباب السابع "في ذكر من ملك مصر وأعمالها

وه��م��ا م��ن أك��ث��ر الكتب ال��ت��ي اعتمد عليها
ال ُمؤلِّف ولم يشر إليها ،وكتاب "تاريخ األمم

ذكر الحكماء وما ظهر من حكمهم وآثارهم"،
قبل الطوفان" ،والباب الثامن "في ذكر مقبرة
هرمس الحكيم وولده وبنائهما الهرمين" ،والباب
التاسع " في ذكر من ملك مصر وأراضيها بعد
الطوفان" ،والباب العاشر "في ذكر من خربوا
الدنيا وغلبوا على مصر".

وال��م��ل��وك" للطبري (ت310:ه������ـ922/م)،
وكتاب "فتوح مصر وأخ��ب��اره��ا" الب��ن عبد
الحكم (ت257:ه�������ـ870/م) ،وك��ت��اب لعله
"م��روج الذهب ومعادن الجوهر" للمسعودي
(ت346:ه��ـ957/م) ،وكتاب "العجائب" البن

الباب الحادي عشر "في ذكر من ملك مصر

أبي الصلت(ت529:هـ1134/م) .هذا باإلضافة

في اإلس�لام" ،والباب الثاني عشر "في ذكر

إلى كتاب البن الكلبي (ت204:ه��ـ819/م) لم

الرباطات التي بمصر" ،والباب الثالث عشر "في

يشر إلى اسمه.
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وفيما يخص منهجه في النقل فقد يذكر ال ُمؤلِّف
ً
مثال":قال الطبري،
وال يذكر الكتاب فيقول
و"ق��ال ابن عبد الحكم" ،و"ق��ال المسعودي"،
وأحياناً يذكر ال ُمؤلِّف والكتاب فيقول" :ذكره
صاحب كتاب العجائب ابن أبي الصلت رحمه
اهلل" ،وفي كثير من األحيان يذكر المصدر
األصلي للخبر وال يذكر المصدر الذي نقله منه
فيقول" :قال عبد اهلل بن عمرو" ،و"قال :كعب
األحبار" ،وال يذكر أنه نقله من ابن زوالق أو
الكندي ونحو ذلك.

عنايته بمالزمة محيي الدين الكافيجي

(((

كانت

أكبر؛ وق��د أكثر من ذك��ره في كتابه "إنباء
الهصر" ،وخلع عليه نعوت الجالل والتعظيم(((.
استقر ابن الصيرفي في خطابة جامع الظاهر

(((

بعد أن تنازل له عنها الشمس الطنتدائي(((،
وصلى ابن حجر خلفه في الجامع ،ولعل هذا أثار
غيرة الشمس السخاوي فكان أحد أسباب النقد
الشديد واالزدراء الذي وجهه إلى ابن الصيرفي.
ِّن ضمن صوفية الخانقاه البيبرسية(،((1
كما ُعي َ
والخانقاه البرقوقية(،((1

أما أسلوبه في كتابة هذا الكتاب؛ فإنه يكتب
بالفصحى رغم أنه في كتاباته يميل إلى العامية
كما في كتاب "إنباء الهصر" ً
مثال؛ وهذا مرجعه

ول��م��ا توفى وال���ده سنة 853ه����ـ1449/م
َّ
اشتغل في وظيفة المكس بسوق الجوهريين.
ثم ناب في القضاء عن ابن الشحنة

(((1

في سنة

إلى َّ
أن ال ُمؤلِّف ينقل نصوص من تقدموه في هذا
الفن؛ وقد ُكتبت بالفصحى.

عزل من نيابة القضاء عاد إلى سوق الجوهريين

الم ِّ
ؤلف:
ترجمة ُ

ليعمل بمهنة الصيرفة .كما اشتغل بالنساخة فنسخ

هو ن��ور الدين علي بن داود بن إبراهيم
القاهري الجوهري الحنفي ،كان يعرف بابن
داود وابن الصيرفي ،ولد في  14جمادى اآلخرة

871هـ1466/م ،وعمل بحوانيت الشهادة ،فلما

عدد من الكتب مثل كتاب "ال��درر الكامنة"،
و"إنباء الغمر" البن حجر العسقالني ،وبعض
كتب ابن تغري بردي وغيره.

سنة819هـ11/أغسطس سنة 1416م بالقاهرة،
ونشأ في كنف أبيه الذي كان يعمل صيرفياً.

السر( ،((1واألمير يشبك من مهدي الدوادار(،((1

وق���د ذك���ر ش��م��س ال��دي��ن ال��س��خ��اوي(ت:

عمل

902هـ1496/م) عنه أنه :حفظ الكثير من الكتب
الفقهية ،وألفية النحو((( ،وعرض محفوظاته على
نظام الدين يحيى الصيرامي((( ،ومحب الدين بن

تقرب ابن الصيرفي من البدر بن مزهر كاتم
واقترح عليه قطب الدين الخضيري

(((1

كتاب في سيرة األشرف قايتباي،وقد تحصل ابن
الصيرفي على قدر من المال فابتنى منه عدد من
الدور بحكر الشامي ،وحج وزار بيت المقدس.

وغيرهم ،وجود القراءات

توفى ابن الصيرفي سنة 900ه��ـ1494/م،

على الزراتيتي ،وقرأ في أصول الدين على

وقد أكثر الشمس السخاوي من الحط عليه في

أمين الدين األق��ص��رائ��ي((( ،والزم ابن حجر

كتابه "الضوء الالمع" كما هي عادته مع أعالم

في مجالس اإلمالء وغيرها ،ولكن

عصره ،وتابعه على هذا ابن إياس الحنفي فقال

نصر اهلل الحنبلي

(((

العسقالني

(((
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في حقه" :يكتب التاريخ مجازفة ال عن قائل وال

وختم له وللمؤلف وللمسلمين بخير وعافية بال

راو ،وله في تاريخه خبطات كثيرة ،وجمع
عن ٍ
من ذلك عدة كتب من تأليفه ،وكان ال يخلو من

محنة"( ،((2ويتعجب السخاوي من تقريظ العلماء
والمشايخ لهذه الكتب ،وهو تعجب الحاسد.

فضيلة"(.((1

وكتاب "إنباء الهصر بأنباء العصر" وقد بدأه

ترك لنا ابن الصيرفي عد ًدا من التصانيف

ابن الصيرفي بسنة 873هـ1468/م أما نهايته

منها :كتاب "نزهة النفوس واألبدان في تاريخ

فال نعلم أين توقفت؛ ألن النسخة الموجودة غير

وهو كتاب ضخم ألم فيه بتاريخ

كاملة فقد ضاعت منها األحداث األخيرة من سنة

العرب قبل اإلسالم وانتهى فيه إلى عهد السلطان

877هـ1472/م حتى أوائل سنة 885هـ1480/م

جقمق ،وقسمه إل��ى أج��زاء حسب العصور،

التي لم يصلنا من وفياتها سوى جزء من ترجمة

سمى قس ًما منه الجوهرية وهو خاص بالسيرة

برهان الدين البقاعي(((2؛ حيث ضاع بقيتها مع

ال��زم��ان"

(((1

النبوية ،وقد تعددت إشارته إلى ذلك العمل
الضخم ،والجزء األول من هذا الكتاب مفقود،
والثاني سيرة الرسول المعروف بـ"الجوهرية"،

مقـــاالت

ومنه نسخة بخط يده في مكتبة رضا رامبور
بالهند تحت رقم  ،3537في400ورقة( ،((1وقد

أوائل سنة 886هـ1481/م التي لم يصلنا منها
سوى جزء من شهر صفر( ،((2أضف إلى ما سبق

عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف:

فقدت األجزاء التي تلت هذا الجزء ،ولم يصلنا
سوى الجزء الخاص بدولة المماليك الجراكسة

 ،باإلضافة إلى

كتاب "سيرة السلطان قايتباي"
ُمؤلِّف ِه الذي نحن بصدد التعريف به.
(((2

ورد لهذا المخطوط عنوانان هما" :الدر
الثمين المنظوم فيما ورد في مصر وأعمالها

الذي حققه الدكتور حسن حبشي ،وقد ذكر ابن
الصيرفي أن القاضي حسام الدين بن حريز

بالخصوص والعموم" ،وقد ورد هذا العنوان

المالكي( ((1كتب له تقريظ على هذا الكتاب(.((2

بمخطوطات المكتبة األهلية بباريس الثالث،
وورد في مقدمة الكتاب قال ال ُمؤلِّف" :وسميت ُه

كما قرظه له عدد من الشيوخ كاألقصرائي

الدر الثمين المنظوم فيما ورد في مصر وأعمالها

الذي كتب على الجزء الثاني من كتابه "نزهة

بالخصوص والعموم" ،لهذا اعتمدنا هذا العنوان.

النفوس واألب���دان"" :نظر في هذا المصنف

أما "الدر المنظوم فيما ورد في مصر من
َّ

البديع والعقد الفريد وتبصر واستفاد منه ،وشكر

موجود ومعدوم" فقد ورد في مخطوط مكتبة

مؤلفه؛ حيث أنبأ ما عملته يداه باالجتهاد ما فيه

جامعة برنستون ،وفيما يخص مخطوط دار

نفع لكافة العباد ،جعله اهلل زا ًدا لمعاده ،ونشر

الكتب المصرية فقد جاء في الفهرس "الدر

علمه في بالده من أقل عباد اهلل حر ًما وأعظمهم

المنظوم فيما ورد في مصر من موجود ومعدوم،

جر ًما يحيى بن محمد األقصرائي الحنفي عامله

ويسمى الدر الثمين المنظوم فيما ورد في مصر

اهلل بلطفه الوفي الخفي ،حام ًدا ومصليًا ومسل ًما،

وأعمالها بالخصوص والعموم" ،وبالطبع ال يعتد
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ً
صراحة
بهذا العنوان إذا كان المؤلف قد نص

سنة 1105هـ /أواخر فبراير1693م ،وبها نظام

على عنوان كتابه في مقدمة الكتاب ،وفيما يخص

التعقيبة ،وصفحاتها مجدولة ،وبأطرافها أثر

نسبة الكتاب إلى ابن الصيرفي فقد جاء على

رطوبة ،وهي ضمن مجموعة من ورقة ،51-29

صفحة العنوان ومقدمة جميع النسخ الخطية أنه

وتتفق أولها وآخرها مع النسخة األولى في بعض

لعلي بن داود الخطيب الجوهري الحنفي.

األلفاظ والعبارات ،تقع في  23ورقة ،ومسطرتها

النسخ الخطية الموجودة في مكتبات العالم
ووصفها :استطعت الوقوف على عدد من نسخ
هذا الكتاب منها:

21سطر ،وبمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة
مصورة عنها تحت رقم  2418تاريخ.
وفيما يخص خوارج النص فقد ُملئت صفحة

 -1مخطوطة بالمكتبة األهلية بباريس تحت

العنوان بكالم في وصف عالج بعض األمراض

رقم  1812عربي ،كتبت بخط نسخ واضح

وما يتطلب ذلك من النباتات ونحوها ،وفي نهاية

مضبوط ،كتبها لنفسه عبد المنعم بن محمد بن

المخطوط الكثير من الفوائد الغير مرتبطة بالنص

إبراهيم البحيري الحنفي ،وفرغ من نسخها في
شهر ذي الحجة سنة 1019هـ /فبراير1610م،
وهي مقابلة على النسخة المنقولة عنها ،وبها
نظام التعقيبة ،وتقع في  45ورقة ،ومسطرتها
11سطر ،وبمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة
مصورة عنها تحت رقم  2417تاريخ.
وفيما يخص خ��وارج النص فقد جاء على
صفحة العنوان حديثان األول :قال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم" :إياكم وعلماء األمراء،
وقراء األسواق ،وجيران األنبياء" ،والثاني :عن

في اللغة ونحوها.
 -3مخطوطة بالمكتبة األهلية بباريس تحت
رقم  1813عربي ،كتبت بخط نسخ واضح
مضبوط ،وقابلها على النسخة المنقولة عنها عمر
العريان الحلبي بالقاهرة سنة 1110هـ1698/م،
وبها نظام التعقيبة ،وقد كتبت العناوين الفرعية
بالمداد األحمر ،أما المتن فقد كتب باللون األسود،
وتقع في  40ورقة ،ومسطرتها 15سطر ،وبمعهد
المخطوطات العربية بالقاهرة مصورة عنها

علي بن أبي طالب -رضي اهلل عنه -قال" :قال

تحت رقم  2419تاريخ ،وأعتقد أن هذه النسخة

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :آفة العلم من

كتبت من نسخة باريس رقم  1812عربي ،أو

فقيه فاجر ،وإمام جائر ،ومجتهد جاهل" ،وجاء

كتبت من األصل الذي كتبت منه ألن الفروق

في صفحة الخاتمة :طالع هذا الكتاب المبارك

نادرا ما تختلف في
بينهم نادرة ج ًدا ،واألخطاء ً

الفقير محمد البوشي غفر اهلل له وللمسلمين".

النسختين.

 -2مخطوطة بالمكتبة األهلية بباريس تحت
رقم  2/2446عربي ،كتبت بخط نسخ واضح،
علقها كاتبها عبد الفتاح الوسمي في أوائل رجب
آفاق الثقافة والتراث
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 -4مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم
863تاريخ ،نسخة في مجلد بخط عبد القادر بن
حسام الواحي العلموني الحجاجي األقصري فرغ
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من كتابتها في  14رجب سنة 1031هـ 26 /

1115م ،ومسطرتها .13

مايو 1621م(.((2

 -7مخطوطة بمكتبة جامعة برنستون

 -5مخطوطة ب��دار الكتب المصرية تحت

بالواليات المتحدة األمريكية ،تحت رقم (جاريت

رقم 1837تاريخ ،نسخة في مجلد بخط معتاد

 ،)H181نسخت يوم االثنين  3ذي الحجة سنة

قديم ،وبها ترقيع وتقطيع وآثار عرق(.((2

1030هـ 20/أكتوبر1620م ،تقع في 34ورقة،

 -6مخطوطة ب��دار الكتب المصرية تحت

وجاءت تحت عنوان "الدر المنظوم فيما ورد في

مجاميع طلعت رقم  ،324رسالة ،4ميكروفيلم

مصر من موجود ومعدوم" ،وبدايتها" :الحمد هلل

19 ،9736ورق���ة ،نسخت بخط نسخ سنة

األول واآلخر ...الخ.

 -8مخطوطة بالمكتبة القيصرية بالنمسا تحت رقم .917

مقـــاالت
ورقة من مخطوط بالمكتبة األهلية بباريس تحت رقم  1813عربي

ورﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻮط ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷهﻠﻴﺔ ﺑﺒﺎرﻳﺲ ﺗﺤﺖ رﻗﻢ  ١٨١٣ﻋﺮﺑﻲ
118

آفاق الثقافة والتراث

كتاب "سيرة المؤيد" البن ناهض الحلبي:
حظيت سيرة السلطان المؤيد شيخ المحمودي
(824-815ه������ـ1421-1412/م)

(((2

باهتمام

مؤرخي وأدباء عصره ،فأفرد لها ابن خطيب
الناصرية (ت843:هـ1440/م) ُمؤلَّف ُمستقل(،((2
كما أفردها بدر الدين العيني(ت855:هـ1451/م)
ب ُمؤلَّف سماه "السيف ال ُمهنَّد في سيرة الملك

العالم العادل الغازي المجاهد المرابط الناصر
المنصور المظفر المؤيد أبو النصر شيخ خلد اهلل
ملكه وجعل األرض كلها ملكه".
ثم يذكر المصادر التي اطلع عليها لوضع هذا
المديح فيقول" :فاقتديت بما نقل عن الرشيد وأنت
بيت القصيد ،واهتديت إلى أقوال الظرفا في مدايح
الخلفا ،وسمعت ما قاله أبو الطيب المتنبي

(((3

في قديم الزمان وما ناله من سيف الدولة بن

ال ُمؤيَّد"( ،((2وصنع في تاريخ ِه أرجوزة سماها
ُ
(((3
عج َب األديب ابن ناهض
"الجوهر"  ،وقد أ ِ
الحلبي بشخصية السلطان المؤيد شيخ فألَّف كتاباً

المطلوب بمدحه الملك األشرف شاهر بن أيوب،

في مناقب ِه بصورة أدبية ،وهو محل هذه الدراسة.

وغربلت درر النحور في مدايح الملك المنصور،

أهمية الكتاب:

من

ح��م��دان( ،((3وبلغني ما بلغ ابن النبيه

(((3

واتتني مراسالت ابن األثير فاقتنصت شواردها
في التقديم والتأخير ،والتقت البهاء بن زهير

(((3

هذه السيرة كما قلنا عبارة عن مدائح بالنظم
والنثر المسجوع ،وليست على طريقة المؤرخين
في عرض األخبار والحوادث ،وتكمن أهميتها في
التعريف بتراث أحد أدباء بالد الشام في العصر
المملوكي الجركسي من خالل هذا المخطوط
الذي بين يدي الدراسة .كما يقدم الكتاب نموذج
من نماذج مناقب الملوك وفضائلهم في العصر
ُعرف بسيرة أحد سالطين المماليك
المملوكي ،وي ِّ
في صورة أدبية؛ وهي سيرة السلطان المؤيد

فالتحظت نورها الغير ،وجنيت من جنان البديع
ما يدهش النظام ويقصر عنه الفاضل وينقص
أبو تمام( ،((3وهب علي نسيم الصبا فصبوت إلى
شيخ أذكرني نسيم الصبا ،وشممت نفايس ابن
الوردي

(((3

فبحت بما عندي ،وتصفحت أوراق

شعراء المشرق والمغرب ،واقتنصت ثمرات
المرقص والمطرب( ،((3وتحليت بالقطر النباتي
فتكررت بناتي ،واستحقيت الحقائق واسترقيت
الرقايق ،ونثرت جواهر الفرايد ،ونظمت جواهر

شيخ.

القاليد ،وأهديتها إلى مالك زمام المملكة اإلسالمية

محتوى الكتاب وتنظيمه:

وصاحب عقدها وحلها ،ووضعت األشياء في

يبدأ ال ُمؤلِّف بمقدمة يستهلها بالحمد هلل ثم
الصالة على رسول اهلل ثم يذكر الدافع النفسي

محلها ،وزنت القوافي بمثلها فإنه أحق بها وأجل
أهلها."...

له على مدحه للسلطان المؤيد شيخ فيقول:

وعن سبب تأليف الكتاب يقول" :وبرزت

"وال��واج��ب على كل عالم ام��ت��داح من نصر

األوام��ر الشريفة بوضع هذه السيرة العجيبة

المظلوم وقهر الظالم وعمر المساجد ،وأزال

الغريبة فلم يكن للملوك بذلك استطاعة ولم يكن

المفاسد ،ونشر لواء العدل واإلنصاف ،واتصف

الجواب بغير السمع والطاعة ،فتأدبت مع أهل

بأحسن األوصاف موالنا السلطان الملك المالك

األدب واستضأت بأنوار بدروها فأمدتني بوافر

آفاق الثقافة والتراث

119

مخطوطتان
في فضائل
البالد
وفضائل
السلطان
من عصر
المماليك
الجراكسة

كمالها فانبسطت في نحورها وطفت بكعبتها

والمدينة ،وهنا وجدها ال ُمؤلِّف فرصة سانحة

وتمسكت بركنها التقي".

ليعدد صفات األمير شيخ من الشجاعة والشهامة

وفيما يخص منهجه يقول" :ونمقتها مديحاً
أبدعت فيه غرايب التدبيج فاهتزت وربت

والمهارة في ركوب الخيل والرماية والصيد
بالجوارح.
ثم يذكر ال ُمؤلِّفأن األمير شيخ اتجه لتحقيق

وأنبت من كل زوج بهيج ،وشاهدت...ونطق
به لساني ،وبينه بياني ،ووضعه بناني من أيام

األمن في البالد ،وكان أول ما بدأ به تمرد أهل

الملك األشرف شعبان( ((3إلى الملك األشرف أبو

زرع(((4؛ فتوجه بجنده للضرب على يد المفسدين

النصر شيخ سيد ملوك الزمان ،فما رأيت مثل

فقبض على عدد منهم فسمر ووسط( .((4ثم توجه

هذا الممدوح فعملت عمل الروح للروح"(.((3

بعدها للقضاء على المفسدين من العرب ،وقبض

أما ترتيبه لمادة الكتاب فيقول" :ورتبتها
ترتيب الفرايد في العقود ،ومزجت المرقصات

على عدد منهم وفر الباقين ،وكان ممن قبض
عليهم أوالد الغزاوي لكنه عفا عنهم بعد قليل

.

(((4

بالمطربات فيها مزج الحمرة بالبياض في الخدود

لكنه لم يلبث أن سمع بمجيء الفرنجة إلى

ليرق على مائيتها ريحان القلوب ،ويغطيها

السواحل الشامية فتوجه للقائهم بطرابلس

السمع بخط المحب إلى المحبوب".
َّ

لكنهم ما أن سمعوا بقدوم ِه حتى رحلوا إلى

مقـــاالت

بعد ذلك ينطلق ال ُمؤلِّف على طريقت ِه المسجوعة
مازجا النثر بالشعر بصورة بارعة للحديث عن
ً

(((4

بيروت ثم رحلوا عن السواحل الشامية(،((4
ومن أعماله في فترة واليته حماية األوقاف من
المتعرضين لها ،وقراءة القرآن والبخاري في

فضائل السلطان وأعمال ِه منذ مجيئه إلى الشام
أول مرة في  14ذي الحجة سنة 804ه��ـ16/

األشهر واأليام المباركة ،بجانب الهبات والعطايا

يوليو 1402م فيذكر أن السلطان بمجرد أن

وإطعامه للمساكين وفداءه لألسرى ،كما أفرج

وصل إلى الشام حتى عم الخير ،ونصر المظلوم،

عن األمير نوروز( ((4وأنعم عليه لكنه خان شيخ

ونشر العدل ،وه��رع إليه األم��راء والحجاب

وتمرد عليه.

شعرا في ذلك.
للتهنئة بسالمة الوصول ،ثم يُنشد ً
ثم بدأ يُعدد أعمال األمير شيخ بالشام فذكر

وقد واج��ه األمير شيخ خالل فترة واليته
لنيابة الشام عد ًدا من التمردات منها :تمرد األمير

منها :عمارة جامع تنكز( ،((4وعمارة دار السعادة

نوروز الذي التقى معه عند قلعة الصبيبة-وهي

عليها ،كما ذكر أنه

الوقعة األولى -فكسره وفر منه .ثم توجه إلى

عمر أب��واب المدينة من باب النصرإلى باب

الثغور ومناطق تمركز التركمان ،وعند طرابلس

البريد( ،((4وجدد الجامع األموي بدمشق ،وأصلح

التقى باألمير بكتمر جلق

طريق الحج واهتم بشؤون المحمل الشريف

بعد ذلك إلى حماه( ((5فكسر األمير دقماق( ((5وما

واحتفاالته( ،((4وأرسل مع ركب الحاج الشامي

أن انتهى من حماه حتى رحل إلى حلب فتسلمها

الكثير من صرر األموال لتوزع على أهل مكة

من صاحبها ،وصرف همته إلى إصالح أحوالها

ووضع اسمه ورنكه

(((4

(((5
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ففر منه ،ثم توجه

فعمر األس��واق والمساجد ،وعهد بذلك لألمير

جركس

دوادار( ((5شجاع الدين شاهين(.((5

وقتال عندها آثرا شيخ السالمة وتجنب القتال

ثم يذكر ال ُمؤلِّف أن األمير شيخ لم ينتهي
من أمر حلب حتى علم بتحالف األمير جكم

(((5

(((6

على رأس فرقة من الجند فكسرا

ورحل بجنده إلى البرية ودخل في طاعته العربان
والتركمان.

مع نوروز وغيره فالتقى بهم عند مدينة حمص

ويصف ال ُمؤلِّف شأن نوروز وحال ِه مع أهل
"ولما دخل نوروز الشام في النوبة
الشام فيقولَّ :

الناصر فرج بن برقوق (815-801هـ-1398/

األول��ى بنيته المحولة أظهر أكل الحالل عن

(((5

الحرام وتعفف عن المخدرات وشرب المدام،

للقضاء على تمرد الحمزاوي الذي تحصن بها

ون��ادى بتبطيل المنكرات والمحرمات ودفع

وأعلن العصيان ،وفيما يخص حال نورزو

الشهوات بالشبهات ،وتقرب من العوام باإلسالم،

وجكم فإنهم دخلوا الشام مرة أخرى في غياب

وخرج إلى الفرجة على مواكبه كل امرأتين

األمير شيخ ،وأرسلوا مجموعة من الفرسان

في إزار ،ولو مات عندهم جعلوا قبره مزار،

منهم ابن أزدم��ر ،وابن قشماش ،والحمزاوي

وفي الثانية قعد وتركن وتمسكن حتى تمكن

فخربوا البالد ،وأكثروا الفساد ،وظلموا العباد،

وعزل الخندق لعمارة القلعة ،وجرعهم غصص

وعدوا قطية وبلبيس ونحوها،وما أن علم األمير

الموت في جرعه ،وأفرض الذهب على الفدادين،

شيخ بما حدث حتى توجه إليهم فكسرهم ،وأسر

والحمامات والبساتين ،والفنادق والطواحين،

وأعمالها ،وانصلحت

والمدارس والدكاكين ،وأطربهم بالطبل والزمر؛

وكسرهم ،وفي تلك األثناء صدر أمر السلطان
1412م) لألمير شيخ بالتوجه إلى صفد

عدد منهم ،وملك غزة

(((5

وهم يستبشرون بذلك األمر فوصل العمل إلى

بأحكامه أحوالها ،ثم عاد سال ًما إلى صفد(.((5
ً
متحدثا عن األمير شيخ:
ويقول ال ُمؤلِّف
"واستدعيت الناصر لتدبير الممالك ،وجدت في
نصيحته بنفسك ومالك ،فما عرف العدو من

الثلث؛ وهم يتظلمون فانطلقوا وهم يتخافتون،
فقلت ألهل الشام المتعصبين لنوروز على شيخ:
لما اشتكوا  ..اخترتم نوروز
"ناديت أهل الشام َّ
من جهلكم"(.((6

الصديق وحكم عليك بما حكم على يوسف
الصديق ،فنجاك اهلل بحسن النية وخلصت سالماً

وعندما رأى الناصر فرج ذلك أحس بأنه

من األذية ،ومضيت ومن معك سالمين ولسان

أخطأ في حق األمير شيخ فبعث القضاة والمشايخ

القدر يناديك أقبل وال تخف إنك من اآلمنين فأقبل

للسعي في الصلح بينه وبين األمير شيخ فوافق

األمير سالمش وبكتمر إلى السلطان وضمنوا

على الصلح ،وحضر للسلطان فألبسه خلعة

األم��وال والقود والخيل والجمال ،فطمع بذلك

الرضى ،وتوجه بعدها لحصار حلب ،وقد مالت

ودعا بطاعة نوروز في الممالك فأفسدوا القاعدة

قلوب أهل الشام إليه لهول ما رأوه من نوروز
وأنصاره ،فيقول ال ُمؤلِّف":فعطفت قلوب الشام

كأضغاث أحالم"( ،((5فوصل نوروز إلى بعلبك

بالمحبة عليك واشتاقت النواظر إليك بما قاسوه

واألمير

من جور الغير ورد اهلل عاقبتهم برجوعك إليهم

وما صدقوا في واح��دة ،فسبقته وملكت الشام
فأرسل له المؤيد شيخ األمير يشبك

(((6
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إلى حين ،وذكروا إنصافك وعدلك وما لقوه من

ولما حضر السلطان الناصر فرج إلى الشام

إحسانك وفضلك وبلوغ كل منهم غاية إربه...

خرج من دمشق متوج ًها نحو صرخد

فاستجاب اهلل دعائهم وبلغهم مناهم هذا ونوروز

الناصر فرج فملكها وأنيب عليها ،وترك األمير

مجد في عمارة القلعة ،وأن��ت في حصن اهلل

بكتمر يتولى نيابة الشام لكنه لم يحفظ الجميل

متحوف بالوالية والخلعة" ،فلما علم نوروز
بمجيئ األمير شيخ خرج إليه في جنده لكنه ُك ِس َر،

لشيخ وتمرد عليه ،عندها توجه شيخ إلى الشام،

وأسر شيخ الكثير من عسكره ،ثم دخل دمشق
ونادى باألمان وترك حمل السالح(.((6
بعدها توجه شيخ لحصار نوروز في أنطاكية
التي هرب إليها ،وظل على حصارها حتى طالبه
التركمان باألمان فأمنهم ،وأمن أهل أنطاكية،
ودخل المدينة وملكها ،فهرب عدد من األمراء
أنصار نوروز ،وقبض على عدد منهم ،وحبسوا
بالقلعة .ثم توجه إلى دمشق.

مقـــاالت

ويقول ال ُمؤلِّف في وصف دخول األمير شيخ

(((6

وكسر بكتمر ،وتملك الشام عنوة ،وشرع في
أما نوروز فقد أقام في أسر
إصالح أمورهاَّ .
ابن رمضان حتى تسحب وتوجه إلى قلعة
الروم ،لكنه لم يحصل على األمان فبقي مشر ًدا
(((6

حتى خرج األمير دم���رداش( -((6نائب حلب-
وجد في طلب ن��وروز .ثم حدثت أمور فعفى
األمير شيخ عن نوروز ،وأرضاه بالمال ،وطالبه
فلما علم
بالتوجه إلى حلب ،ورجع هو إلى الشام َّ
بمجيء السلطان تركها ورحل إلى األبلستين
مؤثرا السالمة والبعد عن قتال
بنوروز ومن معه ً
السلطان.

لدمشق" :وفي مستهل رجب الفرد سنة إحدى
عشر وثمان مائة وصل الركاب الكريم إلى

مع

وبينما هو في الكرك

(((6

إذ هجم عليه جند

السلطان لكنه تصدى لهم ،ولما فشل السلطان

دمشق المحروسة ،وحللت بدار سعادتها المأنوسة

في تحقيق مأربه طلب الصلح فوافق األمير شيخ

فتضاعفت األفراح وتزايدت السرور واالنشراح

وتولى نيابة حلب .ثم أرسل السلطان إلى التركمان

وزال الخطب والبأس ،وابتهل بالدعاء لك سائر

بالثورة والعصيان على األمير شيخ لكنه تصدى

الناس ،وكانت األفراح بذلك شهود ورأيت يو ًما

لهم وكسرهم .ثم توجه إلى حمص فانضم إليه

مجموعا له الناس وكان يو ًما مشهود ،فأقر اهلل
ً

األم��راء الفارين مثل بكتمر وطوغان

بمن

تعالى بك عيون أهلها ،وجمع بسعدك وسعادتك

أما
معهم بعد أن طلبوا األمان من األمير شيخَّ .

ما شتت من شملها ،ورفعت قواعد أركانها،

السلطان فلما فشل في السيطرة على أمور الشام

ونشرت أردي��ة عدلك على سكانها ،ورددت

(((7

اضطرب عسكره فدخل دمشق وتحصن بها

عنهم كل ملمة وحادثة ،وحققوا ما كانوا يرجونه

فأقبل األمير شيخ وحاصره ،واشتد القتال حتى

من واليتك الثالثة ،وقرت أعينهم بالنظر إلى
وجهك الحسن وقالوا الحمد هلل الذي أذهب عنا
الحزن ،ورجع السيف إلى قرابه ،وعاد الليث

(((6

تملك المدينة والقلعة وقتل الناصر ،وبعدها عين
األم��راء على النيابات ،فولى نوروز الشام ثم
توجه إلى القاهرة.
فلما جلس المؤيد شيخ على كرسي السلطنة
َّ

إلى غابه"(.((6
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أبطل الرمايات والحمايات( ،((7فتمرد عليه

بالجند وحاصره هو ومن معه ،ووزعهم على

دراسة من الناحية األدبية للوقوف على أسلوب
ابن ناهض األدب��ي ،فالمؤلف في هذا الكتاب
مازج بين النثر والشعر بصورة ممتازة ،وكان
كثير االستشهاد باآليات القرآنية في مقطوعاته
النثرية.

السجون بعد القبض عليهم(.((7

ترجمة المؤلف:

أما
طوغان فقبض عليه ،وعلى األمير دمرداشَّ .
نوروز فإنه أهلك البالد والعباد ،وصادر الناس،
وعدى كل الحدود فخرج السلطان ال ُمؤيد إليه

ثم رحل بعدها السلطان المؤيد شيخ إلى حلب

هو شمس الدين محمد بن ناهض بن محمد بن
حسن بن أبي الحسن الجهني الكردي( ((8األصل
(((8
الحلبي نزيل القاهرة ،ولد تقريباً بحلب
س���ن���ة757ه���ـ1356/م ،أح��ب األدب فبرع
ونثرا ،قدم دمشق( ((8فاشتغل ببيع
فيه نظ ًما
ً
ُ
الف َقاع( ،((8ثم قدم القاهرة ،ونزل ضمن صوفية

البخاري( ((7كما هي العادة في شهر رمضان(،((7

الجمالية( ،((8وم��دح عدد من أعيان القاهرة،
ونقل عنه عدد من معاصريه شيء من شعره
منهم القاضي ولي الدين عبد اهلل بن أبي البقاء
السبكي(ت785:هـ1383/م)( ،((8وتوفى بالقاهرة
في 11شعبان سنة841هـ9/فبراير1438م ،ومن
نظمه:

ومنها إلى األبلستين وملطية

(((7

فنظم أحوالها ثم

عاد إلى القاهرة في شهر رمضان سنة 810هـ/
يناير1408م فخرج الناس الستقباله وزينت
القاهرة ،فأنعم على الناس بالخلع والهبات ،وأفرج
عن عدد من المساجين ،وعقد مجلس قراءة
وبعد قليل توجه السلطان إلى البحيرة للقضاء
على فساد العربان فشت شملهم وغنم أموالهم
وعيالهم ،فلما أقبلوا طائعين عفا عنهم ،فلما
استتب له األمر بالبالد توجه للقضاء على تمرد
قاني باي

(((7

ومن معه من األمراء أمثال نائب

غزة ،ونائب حماه ،فالتقى بهم عند حلب وكسرهم
ثم عاد إلى القاهرة من طريق سرياقوس(.((7

وراح آث��اره��م في عكسهم ومحوا

ثم يذكر اب��ن ناهض أن من بعض فعال
السلطان المؤيد شيخ الطيبة محوه آلثار خزانة
شمائل( ،((7وبنائه للمؤيدية

(((7

ك ��م دول � ��ة ب �ف �ن��ون ال �ظ �ل��م ق ��د ف�ن�ي��ت

وزخرفتها ،ثم

وج � ��اء م ��ن ب �ع��ده��م م ��ن ي �ف��رح��ون بها
وق� ��ال س�ب�ح��ان��ه ح�ت��ى إذا ف ��رح ��وا(.((8

يمدح خصال السلطان المؤيد شيخ ،ويختم السيرة

عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف:

بقصيدة في مدح القاهرة المحروسة(.((8

أما عنوان الكتاب فلألسف لم نظفر بعنوان
واضح لكتاب السيرة سوى عنوان سيرة المؤيد
الذي ذكرته المصادر التاريخية كمؤلفات الشمس
السخاوي(ت902:هـ1496/م) الذي اهتم اهتما ًما
كبيرا بذكر أسماء من قرظوا هذا الكتاب والعنوان
ً
يدور بين عدة مسميات سيرة المؤيد وهو األشهر

هذه هي األخبار التي أوردها ابن ناهض في
سيرته عن السلطان المؤيد شيخ ،وقد أوردتها
كاملة متخليًا عن صيغة السجع التي درج عليها
ال ُمؤلِّف والشعر؛ والتي حازت جزء كبير من
السيرة ،وال ت��زال هذه السيرة في حاجة إلى
آفاق الثقافة والتراث
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وسيرة المؤيد شيخ ،وسيرة ابن ناهض ،والسيرة

الباعوني(ت870:هـ1466/م) والمؤرخ شمس

المؤيدية( ((8وهو نادر الذكر ،وأعتقد أن العنوان

الدين السخاوي(ت902 :ه���ـ1496/م) اللذين

األقرب للصواب هو "سيرة المؤيد" ،ولكن بقية
العناوين مقبولة ما دام ال ُمؤلِّف لم ينُص على

سجال لنا الكثير من التقريظات التي كتبت

عنوان كتاب ِه سواء على صفحة المخطوط الذي
حصلنا عليه ،وال في مقدمة الكتاب ،وال في
الخاتمة؛ وهي األماكن الثالث المخصصة لكتابه
أما نسبة الكتاب لل ُمؤلِّف فال خالف حول
العنوانَّ .

على الكتاب بنصوصها الكاملة ،وذك��ر لنا
السخاوي أن عدد من قرظ السيرة دون الثالثين
شخص منهم :الشهاب أحمد بن علي القلقشندي
الشافعي(ت821:هـ1418/م)( ،((9وفضل اهلل بن
مكانس(ت822:هـ1419/م)(.((9

نسبة السيرة البن ناهض ،وقد أكدت على ذلك
كل المصادر المعاصرة التي اعتمدنا عليها في
جمع تقريظات العلماء والمشايخ واألدباء على
الكتاب.
تاريخ تأليف السيرة:
أما تاريخ تأليف الكتاب فقد كتب قبل نهاية

مقـــاالت

شهر شوال سنة 818ه��ـ /يناير1416م ،وهو
الشهر ال��ذي ق��دم فيه ال ُمؤلِّف على األدي��ب
اب��ن حجة ال���ح���م���وي(ت837:ه���ـ1434/م)
ليقرظ له السيرة .ثم قرظها له بعد ذلك البدر
ال��ع��ي��ن��ي(ت855:ه��ـ1451/م) في صفر سنة

وممن قرظها له أيضاً ناصر الدين محمد
البارزي الحموي (ت823:ه����ـ1420/م)(،((9
وج�لال الدين عبد الرحمن بن عمر البلقيني
(ت824:هـ1421/م)( ،((9وولي الدين أحمد بن
عبد الرحيم بن الحسين (ت826:هـ1422/م)(،((9
ومحمد بن أب��ي بكر المخزومي السكندري
المعروف بابن الدماميني (ت827:هـ1424/م)
الذي كتب تقريظه بعد تقريظ ابن حجة الحموي
سنة 818ه������ـ1415/م( ،((9واألدي���ب شهاب
الدين أحمد بن يوسف الزعيفريني الدمشقي
(ت830:ه���ـ1427/م) الذي قرظها له في 20

819هـ /مارس1416م ،وقد جاء هذا التأليف

صفر سنة 819ه�����ـ1416/م

في مجلد واحد كما قال الشمس السخاوي(.((8

محمود بن محمد القيسري الحنفي المعروف بابن

السيرة ونظر المعاصرين لها:
لم يذكر أحد ممن ترجم البن ناهض سوى
كتاب واحد له في التاريخ وهو "سيرة المؤيد"،
وقد نالت هذه السيرة استحسان المعاصرين،
فوصفها السخاوي بأنه "أجاد فيها" ،وفي موضع
آخر "وأفردها-أي سيرة المؤيد -ابن ناهض في

(((9

 ،وأحمد بن

العجمي (ت833:ه��ـ1430/م) الذي قرظها له
في ربيع اآلخر سنة 819هـ1416/م(.((9
وممن قرظها ً
أيضا أبو بكر بن علي الحموي
المعروف بابن حجة (ت837:هـ1434/م) فذكر
أنه أثناء عمله بديوان اإلنشاء بالديار المصرية
في شهر شوال سنة ثمانية عشر وثمانمائة جاءه

مجلد حافل قرضه له كل عالم وأديب ،ومؤرخ

الشيخ شمس الدين محمد بن ناهض الفقاعي وقد

وحبيب"( ،((9ونحن ندين بالفضل في الكثيرمما

صنف سيرة مشتملة على نظم ونثر للسلطان
ً
تقريظا
الملك المؤيد وسأله أن يكتب له عليها

نعرفه عن هذه السيرة للشيخ إبراهيم بن أحمد
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قبل تقديمها فامتنع من ذلك مدة ،ثم طلب منه أن

العمري (ت:ق9ه��ـ15/م)( ،((11وقد اهتم الشيخ

يقرظها الشيخ بدر الدين بن الدماميني أوال فتوجه

إبراهيم بن أحمد الباعوني(ت870:هـ1466/م)

إليه فرفض ابن الدماميني أن يكتب له إال إذا كتب

بجمع ما كتب على السيرة من تقريظات في كتاب

له ابن حجة أوال فكتب له هذا التقريظ(.((9

سماه "الذخيرة في تقريظ السيرة" حوى اثنى
ً
تقريظا ،وألحقه كما قلنا بمخط السيرة الذي
عشر

كما قرظها له شهاب الدين أحمد بن علي بن
قرطاي الحنفى (ت841:ه�����ـ1437/م)(،((10
وش��م��س ال��دي��ن محمد ب��ن أح��م��د البساطي
ال���م���ال���ك���ي(ت842:ه���ـ1438/م)( ،((10وعبد
الملك ب��ن أب��ي بكر ب��ن علي الموصلي ثم
الدمشقي الشافعي (ت844:ه���ـ1440/م)(،((10
شعرا تقي الدين أحمد بن علي
كما قرضها
ً
المقريزي(ت845:هـ1441/م)(.((10

ذكرناه ً
سابقا.
النسخ الخطية للكتاب:
لم نعثر س��وى على نسخة خطية واح��دة
من السيرة ،وهي مصورة بمعهد المخطوطات
العربية بالقاهرة تحت عنوان "الذخيرة في تقريظ
السيرة" للحريري تحت رقم 35مم ،ميكروفيلم
 9482عن األصل الموجود بمكتبة رضا رامبور

وقرظها له أيضاً عبد الرحمن بن يوسف

بالهند تحت رقم ،3628وأولها" :الحمد هلل الكريم

الصائغ (845ه���ـ1441/م)( ،((10وشمس الدين

المقصود العظيم الموجود ،"...فقمنا بأخذ نسخة

محمد ب��ن حسن القاهري الشاذلي الحنفي

من هذه المصورة ،وبعد تفحصها تبين أنها سيرة

(ت847:ه��ـ1443/م)( ،((10وشهاب الدين أحمد

المؤيد شيخ البن ناهض ،ومما يزيد من التأكيد

ابن حجر العسقالني (ت852:هـ1449/م)(،((10

على أنها سيرة ابن ناهض أنه جاء في وصفها

وأب����ي ال��ف��ت��ح م��ح��م��د ب���ن أح��م��د ب���ن وف��ا

بأنها "نظم ونثر" وهي كذلك .كما أن التقاريظ

(ت852:هـ1449/م)( ،((10ويحيى بن أحمد بن

التي أتت بعد نهاية الكتاب تؤكد على ذلك ً
أيضا.

عمر الكركي الشافعي المعروف بابن العطار

أما العنوان الذي وجد على غالف المخطوط

(ت853:هـ1450/م)( ،((10وبدر الدين محمود بن
أحمد العيني الحنفي(ت855:هـ1451/م)(،((10
وكمال الدين محمد بن ناصر الدين البارزي
الحموي ال��ش��اف��ع��ي(ت855:ه��ـ1451/م)(،((11
وال��ش��ي��خ إب��راه��ي��م ب���ن أح��م��د ال��ب��اع��ون��ي
(ت870:هـ1466/م)(.((11

وبطاقة التعريف به ،وهو "الذخيرة في تقريظ
السيرة" فهي عدد من التقريظات التي كتبها
العلماء على السيرة وجمعها الشيخ إبراهيم
ابن أحمد الباعوني (ت870:ه���ـ1466/م)

(((11

وألحقت بالكتاب ،وقد قام أحد األشخاص بوضع
هذا العنوان عليها عن طريق الخطأ ،أما العنوان

أما أصيل الدين محمد بن إبراهيم الهنتاتي

الذي اختاره ابن ناهض للسيرة فلم نهتدي إليه؛

(ت872:هـ1468/م) فقد قرضها له نظ ًما(،((11

ألن��ه لم يشر إل��ى تسميته للكتاب ،باإلضافة

هذا باإلضافة إلى تقريظ الشيخ محمد بن عبد اهلل

إلى أن العنوان الذي ورد عند مؤرخي الفترة

آفاق الثقافة والتراث
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المملوكية أمثال المقريزي والسخاوي وغيرهم

ورقة ،ومسطرته 27سطر ،ومقاسه30×18سم،

جاء على عدة صور منها :السيرة المؤيدية،

كتب ف��ي س��ن��ة1140ه��ـ1737/م بخط نسخ

وسيرة المؤيد ،وسيرة ابن ناهض( ،((11وأعتقد

جيد ،وعلى هامش النص عدد من اإلضافات
والتعليقات بخط ناسخ الكتاب ،ويتبع الكتاب نظام

أن العنوان األقرب للصواب هو "سيرة المؤيد"

التعقيبة ،واستخدم في الكتابة اللونين األحمر
ﻋﺮﺑﻲ
اﻷهﻠﻴﺔ ﺑﺒﺎرﻳﺲ ﺗﺤﺖ رﻗﻢ ١٨١٣
ورﻗﺔبقيةﻣﻦ
ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺒﺔلم ينص
ﻣﺨﻄﻮطما دام المؤلف
العناوين مقبولة
ولكن
للعناوين ومقدمة الفقرة واألسود للبقية الفقرة،

على عنوان كتابه.

والكتابة مسجوعة وبالنسخة الكثير من التصحيف
والتحريف وقعت من قبل ناسخ المخطوط.

وفيما يخص وصف المخطوط فهو يقع في 25

مقـــاالت
ورقة من مخطوط مكتبة رضا رامبور بالهند تحت رقم3628

ورﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻮط ﻣﻜﺘﺒﺔ رﺿﺎ راﻣﺒﻮر ﺑﺎﻟﻬﻨﺪ ﺗﺤﺖ رﻗﻢ٣٦٢٨
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الخاتمة:
استطاعت هذه الدراسة إلقاء الضوء على
كتاب الدر الثمين المنظوم ومدي أهميته وأسباب

نزيل القاهرة ،له مؤلفات في الحديث والفقه
والرقائق ،توفى سنة 844هـ1440/م .انظر:
السخاوي :الضوء الالمع ،ج ،2ص-233
.239

تأليفه ومحتواه وتنظيم مادته ،وذك��رت عدد

4.4هو يحيى بن محمد بن إبراهيم الحنفي ،توفى
سنة 880ه��ـ1475/م .انظر :السيوطي :نظم
العقيان في أعيان األعيان ،تحقيق :فيليب
حتى ،المطبعة السورية األمريكية ،نيويورك،
1927م ،ص.177

لمؤلفه ،ومحتوى كتابه وتنظيمهمن خالل نسخته

5.5هو قاضي القضاة وشيخ اإلسالم أحمد بن علي
بن محمد العسقالني المصري الشافعي؛ من
أشهر علماء الحديث في ق9هـ15/م ،توفى سنة
852هـ1448/م ،وقد أفرد له الشمس السخاوي
ترجمة كبيرة ج ًدا سماها " الجواهر والدرر في
ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر" .انظر عنه:
السيوطي :نظم العقيان ،ص.53-45

من النسخ الخطية التي يمكن االعتماد عليها
عند تحقيق الكتاب ووصفت ع��د ًدا منها .كما
أوضحت أهمية كتاب سيرة المؤيد ،وترجمت
الخطية التي عثرت عليها بمعهد المخطوطات
العربية بالقاهرة ،وأش��رت إلى تاريخ تأليفه
للكتاب ،ونبهت إل��ى ض��رورة وج��ود دراس��ة
أدبية متخصصة للتعريف بابن ناهض كأديب،
وختمت الدراسة بأن الكتاب قد نال اهتمام كبير
من معاصري المؤلف األعالم ويظهر ذلك في
التقاريظ التي كتبت على الكتاب من قبل الكثير
من علماء وأدباء العصر المملوكي في مصر،
ونثرا.
شعرا ً
وأشرت إلى عدد ممن قرظها ً
الحواشي
1.1هي ألفية ابن مالك للعالمة جمال الدين محمد
بن عبد اهلل الجياني (ت672:ه����ـ1273/م)
وهي مقدمة جمع فيها مقاصد العربية وسماها
الخالصة وسميت األلفية ألنها من ألف بيت.
انظر:إسماعيل باشا البغدادي :إيضاح المكنون
في الكشف في الذيل على كشف الظنون في
أسامي الكتب والفنون ،ج ،1دار إحياء التراث
العربي ،بيروت ،د.ت ،ص.151
2.2ه��و يحيى ب��ن يوسف ب��ن محمد ب��ن عيسى
الحنفي ،توفى سنة 883ه���ـ1478/م .انظر:
السخاوي :الضوء الالمعألهل القرن التاسع،
ج،7م��ن��ش��ورات دار الجيل ،ب��ي��روت،ط،1
1992م ،ص.261-259
3.3هوأحمد بن نصر اهلل بن أحمد البغدادي الحنبلي
آفاق الثقافة والتراث
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6.6هو محيي الدين محمد بن سليمان بن سعيد
الحنفيُ ،سمي بالكافيجي لكثرة قراءته "الكافية"
ابن الحاجب ،من مشاهير علماء الحنفية في
ق9ه��ـ15/م ،له الكثير من المصنفات ،توفى
سنة 879هـ1474/م .انظر :السخاوي :الضوء
الالمع ،ج ،10ص.267-266
7.7ابن الصيرفي :إنباء الهصر بأنباء العصر،
تحقيق :حسن حبشي ،الهيئة المصرية العامة
للكتاب ،القاهرة2002 ،م ،ص.95
8.8أنشأه السلطان الظاهر بيبرس البندقداري في
منطقة الحسينية بالقاهرة سنة665هـ1267/م.
انظر :المقريزي :المواعظ واالعتبار بذكر
الخطط واآلثار ،ج ،4تحقيق :أيمن فؤاد سيد،
مؤسسة الفرقان للتراث اإلس�لام��ي ،لندن،
2013م ،ص.194-188
9.9هو محمد بن عبد الرحمن الشافعي ،توفى
سنة852هـ1448/م.انظر :السيوطي :نظم
العقيان ،ص.152
1010هي خانقاه أنشأها ركن الدين بيبرس الجاشنكير
قبل أن يلي السلطنة بموضع دار ال��وزارة
تجاه رحبة باب العيد سنة 709ه��ـ1309/م،
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وق��رر بها أربعمائة صوفي وأوق��ف عليها.
انظر:المقريزي :الخطط ،ج ،4ص.740-732

1717ص��در بتحقي��ق :حس��ن حبش��ي ،دار الكت��ب
المصري��ة ،القاه��رة1970 ،م.

1111هي خانقاه أنشأها السلطان الظاهر برقوق
سنة 786ه�����ـ1384/م ،وتسمى الظاهرية
ً
تمييزا لها عن الخانقاه الظاهرية
المستجدة
القديمة ،وتقع في حي بين القصرين ،وقد
جعلها جام ًعا ومدرسة وخانقاه ،وأوقف عليها.
انظر:المقريزي :الخطط ،ج ،4ص.743

1818منه مصورة بمعهد المخطوطات العربية
بالقاهرة تحت رقم .1284

1212هو قاضي القضاة محب الدين محمد بن محمد
الحلبي الحنفي ،توفى سنة890هـ1485/م.
انظر :السيوطي :نظم العقيان ،ص.171
1313تولى كتابة السر بالديار المصرية ،وظل بهذا
المنصب ما يزيد عن العشرين عاما حتى توفي
في س��ن��ة893ه��ـ1488/م .انظر :ابن إياس:
بدائع الزهور ،ج ،3ص.255
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1414من أكابر األم��راء بالديار المصرية ،تولى
كشف ونيابة ال��وج��ه القبلي ،ث��م تولى في
عهد قايتباي ال��وزارة والدوادارية ،ثم توجه
باش على العسكر المتوجه لقتال شاه سوار،
واستطاع القبض عليه ،وإحضاره إلى القاهرة
س��ن��ة877ه��ـ1472/م ،وق��د قتل ه��ذا األمير
على يد بايندر أمير الرها أثناء مهاجمتها
سنة885هـ1480/م .انظر :الضوء الالمع،
ج ،10ص.274-272
1515هو محمد بن محمد بن عبد اهلل الخضيري الزبيدي
الدمشقي الشافعي ،توفى سنة894هـ1488/م.
انظر :السيوطي :نظم العقيان ،ص.162
1616السخاوي :الضوء الالمع ،ج ،5ص-217
219؛ ابن إي��اس :بدائع الزهور في وقائع
الدهور ،ج ،2تحقيق :محمد مصطفى ،دار
الكتب والوثائق القومية ،القاهرة2008 ،م،
ص .288وأيضاً :إسماعيل باشا البغدادي:
هداية العارفين في أسماء المؤلفين وآث��ار
المصنفين ،ج ،1استانبول -تركيا1951 ،م،
ص739؛ خير الدين الزركلي :األعالم ،ج،4
دار العلم للماليين ،بيروت ،ط2002 ،15م،
ص.287

1919هو قاضي القضاة محمد بن أبي بكر بن محرز
الحسيني المالكي ،توفى سنة873هـ1468/م.
انظر :السيوطي :نظم العقيان ،ص.142
2020ابن الصيرفي :إنباء الهصر ،ص.98 ،18
2121ابن الصيرفي :إنباء الهصر ،ص.13
2222هو الحافظ إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط،
توفى سنة885هـ1480/م.انظر :السيوطي:
نظم العقيان ،ص.24
2323ابن الصيرفي :إنباء الهصر ،ص.21
2424هذا الكتاب منه نسخة في المتحف البريطاني.
ان��ظ��ر :ش��اك��ر مصطفى :ال��ت��اري��خ العربي
والمؤرخون ،ج ،3دار العلم للماليين ،بيروت،
ط1983 ،3م ،ص.176
2525محمد عبد الرسول إبراهيم :فهرس الكتب
العربية الموجودة بدار الكتب المصرية حتى
ديسمبر 1928م ،ج ،5مطبعة دار الكتب
المصرية ،القاهرة ،ط1930 ،1م ،ص.177
2626محمد عبد الرسول :فهرس دار الكتب المصرية،
ج ،5ص.178
2727تولى السلطنة من سنة815هـ1412/م حتى
سنة 824ه1421/م ،وع��رف بالمؤيد شيخ
المحمودي وكان من أقوى سالطين العصر
المملوكي الثاني .انظر :اب��ن إي��اس :بدائع
الزهور ،ج ،2ص.63-59
2828اب����ن ف��ه��د (ع��م��ر ب���ن م��ح��م��د ال��ه��اش��م��ي
ت885:ه���ـ1480/م) :معجم شيوخ ابن فهد،
تحقيق :محمد الزاهي ،الرياض1982 ،م،
ص181؛ السخاوي :الضوء الالمع ،ج،5
ص.306
2929صدر بتحقيق :فهيم محمد شلتوت ،دار الكتب
والوثائق القومية ،القاهرة ،ط1998 ،2م.
3030السخاوي :الضوء الالمع ،ج ،3ص.310
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3131هو الشاعر أحم ُد بن الحسين بن الحسن بن عبد
الصمد الجعفي أبو الطيب الكندي الكوفي ،من
أعالم الشعر العربي ،اشتهر بمدحه لسيف الدولة بن
حمدان صاحب حلب وكافور اإلخشيدي صاحب
مصر ،توفى سنة 354ه�����ـ965/م .انظر:
الزركلي :األعالم ،ج ،1ص.115
3232هو األمير علي بن عبد اهلل بن حمدان التغلبي،
وهو أول ملوك بني حمدان بحلب له وقائعه
المشهورة مع الروم ،توفى سنة 356هـ967/م.
انظر :الزركلي :األعالم ،ج ،4ص.303
3333هو الشاعر كمال الدين علي بن محمد بن
الحسن المصري ،م��دح األيوبيين ،وتولى
ديوان اإلنشاء للملك األشرف موسى األيوبي،
رح��ل إل��ى نصبين فسكنها ،توفى بها سنة
619ه����ـ1222/م ،له دي��وان شعر مطبوع.
انظر :الزركلي :األعالم ،ج ،4ص.331
3434هو الشاعر زهير بن محمد بن علي المهلبي
العتكي ،ولد في مكة سنة581هـ1185/م،
ونشأ في قوص ،ولما ظهر نبوغه وشاعريته
التفت إليه الحكام من بني أي��وب فخصوه
بعنايتهم ،وخصهم بكثير من مدائحه ،توفى
سنة656هـ1258/م .انظر :الزركلي :األعالم،
ج ،3ص.52
3535ه��و الشاعر حبيب ب��ن أوس ب��ن الحارث
الطائي ،أحد أمراء البيان ،ولد بمدينة جاسم
من قرى حوران بسورية ،ورحل إلى مصر
واستقدمه المعتصم إلى بغداد فأجازه وقدمه
على شعراء وقته فأقام في العراق ثم ولي
بريد الموصل فلم يتم سنتين حتى توفي
بها سنة 231ه���ـ846/م .انظر :الزركلي:
األعالم ،ج ،2ص.165
3636هو الشاعر واألديب والمؤرخ زين الدين عمر
بن مظفر بن عمر المعري الكندي ،توفى سنة
749ه��ـ1349/م .انظر :الزركلي :األعالم،
ج ،5ص.67
ك���ت���اب الب���ن س��ع��ي��د ال��م��غ��رب��ي(ت:
3737ه���و
ٌ
685هـ1286/م) صاحب كتاب "المغرب في
حلى المغرب" .انظر :الزركلي :األعالم ،ج،5
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ص.26
3838هو السلطان األشرف شعبان بن حسين بن محمد بن
قالوون ،حكم في الفترة من سنة1360/764م
حتى قتل سنة 778ه��ـ1376/م على يد بعض
أمرائه .انظر :ابن إياس :بدائع الزهور ،ج،1
ق ،2ص.182-180
3939ال��ذخ��ي��رة ف��ي تقريظ ال��س��ي��رة ،مخط معهد
المخطوطات العربية ،القاهرة ،رقم 35مم،
ميكروفيلم  ،9482ورقة 1أ.
4040نسبة إلى بانيه األمير تنكز بن عبداهلل الحسامي
المتوفى سنة 741ه����ـ1340/م .انظر :ابن
تغري بردي :المنهل الصافي والمستوفي بعد
الوافي ،تحقيق :محمد محمد أمين ،ج ،4الهيئة
المصرية العامة للكتاب ،القاهرة1984 ،م،
ص.158
4141يقصد به العالمة أو الشعار ،وق��د ازده��ر
ه��ذا الفن في العصر المملوكي حيث كان
لكل سلطان أو أمير رنكه ال��خ��اص ،وكذا
ك��ان لكل وظيفة رنكها .انظر :أحمد عبد
الرازق :الرنوك في عصر سالطين المماليك،
مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية،
القاهرة ،مج1974 ،21م ،ص.116-67
4242هو اسم ألحد أبواب جامع دمشق ،وهو من أنزه
المواضع في دمشق وأفضلها .انظر:ياقوت
الحموي :معجم البلدان ،ج ،1دار صادر،
بيروت ،ط1995 ،2م ،ص.306
4343الذخيرة ،ورقة 3أ،ب.
4444هي بلدة من بالد ح��وران ولها عمل مستقل
وتتبع الصفقة القبلية التابعة لنابة دمشق .انظر:
القلقشندي :صبح األعشى في صناعة اإلنشاء،
ج ،4تقديم :فوزي محمد أمين ،الهيئة العامة
لقصور الثقافة ،القاهرة2004 ،م ،ص.108
4545يعتبر التوسيط من أبشع العقوبات التي شاعت
في العصر المملوكي ،وكان يتم على مرحلتين:
األولى التسمير على الخشب والثانية التوسيط
ويعني ضرب الرجل المسمر تحت سترته
ضربة قوية تشطره نصفين لتخرج أحشاؤه
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في فضائل
البالد
وفضائل
السلطان
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المماليك
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على األرض .انظر :عالء طه رزق :السجون
والعقوبات في عصر المماليك ،دار عين
للبحوث والدراسات االجتماعية ،القاهرة ،ط،1
2002م ،ص.151
4646الذخيرة ،ورقة 4أ5 -أ.
4747هي النيابة الثالثة من حيث ترتيب النيابات
الشامية ،ويتبعها خمس نيابات مثل حصن
األك��راد وصهيون والالذقية وصهيون ،هذا
باإلضافة إلى قالع الدعوة اإلسماعيلية وهي
ست نيابات ،كما يتبعها ست والي��ات مثل
أنطرطوس ،وجبلة وغيرها .انظر :القلقشندي:
صبح األعشى ،ج ،4ص.236-235
4848الذخيرة ،ورقة 5أ ،ب.
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4949هو ن��وروز الحافظي الظاهر برقوق ،ترقى
من خاصكي إلى أمير أخ��ور ثم رأس نوبة
صغير س��ن��ة777ه��ـ1375/م ،ثم استقر في
سنة802هـ1399/م رأس نوبة كبير ،ثم قتل
سنة817هـ1414/م .انظر :السخاوي :الضوء
الالمع ،ج ،10ص.204
5050تولى نيابة طرابلس ودم��ش��ق ،توفي سنة
815ه���ـ1412/م .انظر :السخاوي :الضوء
الالمع ،ج ،3ص.17
5151هي النيابة الرابعة من حيث ترتيب النيابات
الشامية ،ويتبعها ث�لاث والي���ات أشهرها
المعرة .انظر :القلقشندى :صبح األعشى ،ج،4
ص.239

5454الذخيرة ،ورقة 6ب7 -أ .هو األمير شاهين
الشجاعي دوادار السلطان بدمشق ،توفى سنة
837ه���ـ1434/م .انظر :السخاوي :الضوء
الالمع ،ج ،3ص.295
5555م��ن مماليك ال��ظ��اه��ر ب��رق��وق ،ق��ت��ل سنة
809ه���ـ1406/م .انظر :السخاوي :الضوء
الالمع ،ج ،3ص.76
5656هي النيابة الخامسة من حيث ترتيب النيابات
الشامية ،ويتبعها إحدى عشر والية مثل عكا
وصور وطبرية وغيرها .انظر :القلقشندي:
صبح األعشى ،ج ،4ص.240
5757أصبحت نيابة في عهد األش��رف شعبان بن
حسين س���ن���ة777ه���ـ1375/م ،وق��د ذكرها
القلقشندي ضمن النيابات التابعة لدمشق .انظر:
صبح األعشى ،ج ،7ص.170
5858الذخيرة ،ورقة 7ب.
5959الذخيرة ،ورقة 8أ.
6060هو األمير يشبك الشعباني األتابكي الظاهري
برقوق ،قتل عند بعلبك في 13ربيع اآلخر سنة
810هـ 18 /سبتمبر1407م .انظر :السخاوي:
الضوء الالمع ،ج ،10ص.278
6161هو األمير سيف الدين جركس القاسمي الظاهري
برقوق المصارع ،قتل عند بعلبك 13ربيع
اآلخر سنة 810هـ18 /سبتمبر1407م .انظر:
السخاوي :الضوء الالمع ،ج ،3ص.67
6262الذخيرة ،ورقة 8ب.

5252هو دقماق المحمدي الظاهري برقوق ،من
مماليك الظاهر برقوق وتنقلت به األح��وال
ف��ي ال��رت��ب وال��م��ن��اص��ب حتى ت��ول��ى حماه
للمرة الثانية وهناك قتله األمير نوروز سنة
808ه���ـ1405/م .انظر :السخاوي :الضوء
الالمع ،ج ،3ص.218

6565هي أحد النيابات الصغرى القبلية التي تتبع
نيابة دمشق .انظر :القلقشندي :صبح األعشى،
ج ،4ص.202-198

5353هو الذي يحمل دواة السلطان أو األمير ،مع
ما يلحق بذلك من وظائف كتبليغ الرسائل
عن السلطان ،وتقديم القصص والبريد إلى
السلطان .انظر :القلقشندى :صبح األعشى،
ج ،4ص19؛ ج ،5ص.426

6666هو صاحب أحد اإلمارات التركمانية التابعة
لدولة المماليك وتعرف باإلمارة الرمضانية.
عنها انظر :محمد خير عيد :اإلمارة الرمضانية
التركمانية "أوالد رمضان" ،دار التكوين،
دمشق ،ط2006 ،1م.

6363الذخيرة ،ورقة 9أ ،ب.
6464الذخيرة ،ورقة 10ب.
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6767ه��و دم���رداش المحمدي الظاهري برقوق
المعروف بالخاصكي ،تولى نيابة طرابلس
ثم اتابكية حلب ثم نيابة حماه ثم حلب وتنقل
في المناصب حتى واله المؤيد شيخ أتابكية
الديار المصرية ،وظل على حاله حتى قتل
سنة 818هـ1415/م .انظر :السخاوي :الضوء
الالمع ،ج ،3ص.219

7474عن مجلس قراءة صحيح البخاري في القلعة
انظر :محمد جمال حامد الشوربجي :مجلس
ق��راءة صحيح البخاري في قلعة الجبل في
العصر المملوكي ،مجلة كلية اآلداب ،جامعة
المنوفية ،ع  ،106يوليو 2016م ،ص-699
.716

6868هي النيابة السادسة من حيث ترتيب النيابات

7575الذخيرة ،ورقة 13أ.

.229

الشامية ،ويتبعها أرب��ع والي���ات أشهرها

7676ه��و قانباي المحمدي ال��ظ��اه��ري ب��رق��وق،
ويعرف بقانباي الصغير،تنقلت به األحوال
حتى واله المؤيد شيخ الدوادارية الكبرى ثم
نيابة الشام سنة817هـ1414/م فعصى وشايعه
جماعة فخرج المؤيد لقتاله واستطاع القبض
عليه فسجنه عدة أي��ام ثم قتله بقلعة دمشق
سنة818هـ1415/م .انظر :السخاوي :الضوء
الالمع ،ج ،6ص.196

وسجنه ثم قتله سنة 818ه��ـ1415/م .انظر:

7777الذخيرة ،ورقة 14ب 15 -أ .وسرياقوس :هي
أحد القرى القديمة التابعة لمحافظة القليوبية.
انظر :محمد بك رمزي :القاموس الجغرافي
للبالد المصرية ،مج ،2الهيئة العامة لقصور
الثقافة ،القاهرة2010 ،م ،ص.35

الشوبك .انظر :القلقشندي :صبح األعشى،
ج ،4ص.242
6969هو طوغان الحسني الظاهري برقوق الدوادار
وكان يعرف بالمجنون ،انضم إلى شيخ ونوروز
فلما تسلطن شيخ جعله على دواداريته بالشام
لكنه تآمر على السلطان هو وجماعة فلما تخلوا
عنه هرب حتى استطاع السلطان القبض عليه
السخاوي :الضوء الالمع ،ج ،4ص.11
7070الذخيرة ،ورقة 11أ ،ب.
7171كان لنظـــام الحمايـــات تأثيره السلبي على
النشاط الزراعي ،وظهر هذا النظام؛ نتيجة
لشيوع االبتزاز والمغارم بالريف ،وكانت
هذه الحمايات أحد األسباب التي أسهمت في
تدهور الريف وخرابه ،فقد بحث الوالة ومشايخ
العربان وم��ن على شاكلتهم -ممن ابتزوا

7878هي من أشد سجون القاهرة وأحقرها ،كانت
بجوار باب زويلة ،عرفت باألمير علم الدين
شمائل أيام الملك الكامل بن العادل وظلت قائمة
حتى هدمها المؤيد شيخ .انظر :المقريزي:
الخطط ،ج ،3ص.600

الفالحين -ألنفسهم عمن يشترون ذمته من

7979أنشأها المؤيد شيخ سنة 819ه���ـ1416/م.
انظر :السيوطي :حسن المحاضرة في أخبار
مصر والقاهرة ،ج ،2تحقيق :محمد أبو الفضل
إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة،
ط1967 ،1م .ص.272

انظر :المقريزي :الخطط ،ج ،1ص.318

8080الذخيرة ،ورقة 18-17أ.

أمراء السلطان ليحميهم ،ويحول دون وصول
شكاوى الفالحين فيهم إلى السلطان ،وقد زادت
هذه الحمايات في عهد الناصر فرج ،وجعل لها
ديوان ومباشرون ،وسار على طريقته األمراء.
7272الذخيرة ،ورقة 12أ ،ب.
7373نيابتي األبلستين وملطية من النيابات الصغرى
التابعة لنيابة حلب والتي تقع خارج حدود الشام،
ويطلق عليها بالد الثغور والعواصم .انظر:
القلقشندي :صبح األعشى ،ج ،4ص-226
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8181ذكره البرهان البقاعي بـ"الجهيني الكركي".
انظر :عنوان العنوان ،تحقيق :حسن حبشي،
دار الكتب والوثائق القومية ،القاهرة ،ط،2
2010م ،ص.342
8282هي النيابة الثانية من حيث ترتيب النيابات

مخطوطتان
في فضائل
البالد
وفضائل
السلطان
من عصر
المماليك
الجراكسة

الشامية ،ويتبعها إحدى عشر نيابة داخل الحدود
الشامية مثل كركر ،وبهنسي ،وشيزر ،وأما ما
هو خارج حدود الشام فيتبعها ثمان نيابات من
بالد الثغور والعواصم مثل :ملطية ،وإياس،
وطرسوس ،واألبلستين ،وسيس ،أما ما هو في
بالد الجزيرة الفراتية فثالث نيابات هم البيرة،
وقلعة جعبر ،والرها .انظر :القلقشندي :صبح
األعشى ،ج ،4ص.229-226

مقـــاالت

8383هي النيابة األولى من حيث ترتيب النيابات
الشامية ،لها أربع صفقات :الغربية وبها نيابتان
هما غزة ،والقدس ،وخمس واليات أشهرهم
الرملة ،والخليل ،ونابلس ،والصفقة القبلية:
نيابتان هما صرخد ،وعجلون ،وثمان واليات
أشهرهم بيسان ،وبانياس ،والصفقة الشمالية:
نيابة هي بعلبك ،وثالث واليات هي بيروت،
وصيدا ،والبقاع ،والصفقة الشرقية :ثالث
نيابات هي :حمص ،ومصياف ،وصيدا ،وأربع
واليات .انظر :القلقشندي :صبح األعشى ،ج،4
ص.202-198
8484مشروب يصنع من الشعير.
8585السخاوي :التبر المسبوك في ذيل السلوك،
ج ،4تحقيق :لبيبة إبراهيم مصطفى ،نجوى
مصطفى كامل ،دار الكتب والوثائق القومية،
القاهرة2003 ،م ،ص52؛ الضوء الالمع،
ج ،5ص.266
8686كان قاضي قضاة الشافعية بدمشق ،مات ودفن
بتربة السبكيين بدمشق .انظر :ابن تغري بردي:
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،
ج ،11الهيئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة،
2009م ،ص.298

8989السخاوي :الضوء الالمع ،ج ،9ص.67
9090السخاوي :الضوء الالمع ،ج ،3ص.310
9191السخاوي :الضوء الالمع ،ج ،2ص.8
9292عن ترجمته .انظر :السخاوي :الضوء الالمع،
ج ،6ص ،172وعن نص التقريظ .انظر :ابن
حجة الحموي :خزانة األدب وغاية األرب،
ج ،1شرح :عصام شغيتو ،دار ومكتبة الهالل،
بيروت ،ط1987 ،1م ،بيروت ص-183
.184
9393الباعوني :الذخيرة ،ورقة 18ب؛ السخاوي:
الضوء الالمع ،ج ،9ص139؛ السيوطي :نظم
العقيان ،ص.169
9494السخاوي :الضوء الالمع ،ج ،4ص111؛
الباعوني :الذخيرة ،ورقة 18أ.
9595الباعوني :الذخيرة ،ورقة 18ب.
9696الباعوني :الذخيرة ،ورقة 19ب؛ السخاوي:
الضوء الالمع ،ج ،7ص.185
9797الباعوني :الذخيرة ،ورقة 20أ؛ السخاوي:
الضوء الالمع ،ج ،2ص.251-250
9898الباعوني :الذخيرة ،ورقة 21ب؛ السخاوي:
الضوء الالمع ،ج ،2ص.224
9999عن نص التقريظ انظر :ابن حجة الحموي:
خزانة األدب ،ج ،1ص182 -179؛ الباعوني:
الذخيرة ،ورقة 19أ؛ السخاوي :الضوء الالمع،
ج ،11ص.55
 .100السخاوي :الضوء الالمع ،ج ،2ص.31
 .101السخاوي :الذيل على رفع اإلصر أو بغية
العلماء وال��رواة ،تحقيق :جوده هالل ،الهيئة
المصرية العامة للكتاب ،القاهرة2000 ،م،
ص237؛ الضوء الالمع ،ج ،7ص.7

8787المقريزي :درر العقود الفريدة في تراجم
األعيان المفيدة ،ج ،3تحقيق :محمود الجليلي،
دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط2002 ،1م،
ص379؛ البقاعي :عنوان العنوان ،ص342؛
السخاوي :الضوء الالمع ،ج ،10ص.67
وأيضاً :الزركلي :األعالم ،ج ،7ص.122

 .105السخاوي :التبر المسبوك ،ج ،1ص.195

8888السخاوي :الضوء الالمع ،ج ،4ص.162

 .106أورد السخاوي النص الكامل للتقريظ .انظر:

 .102السخاوي :الضوء الالمع ،ج ،5ص.84
 .103السخاوي :الضوء الالمع ،ج ،2ص23؛
الباعوني :الذخيرة ،ورقة 20ب.
 .104السخاوي :الضوء الالمع ،ج ،4ص.162
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الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن
حجر ،تحقيق :إبراهيم باجس عبد المجيد ،دار
ابن حزم ،بيروت ،ط1999 ،1م ،ص-725
.727
 .107الباعوني :الذخيرة ،ورقة 21أ .وعن ترجمته
انظر :السخاوي :الضوء الالمع ،ج ،7ص-92
.93
 .108السخاوي :الضوء الالمع ،ج ،10ص.220
 .109عن النص الكامل للتقريظ انظر :السخاوي:
الذيل على رفع اإلصر ،ص440-438؛ التبر
المسبوك ،ج ،3ص148؛ الضوء الالمع،
ج ،10ص.135
 .110ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ،ج،16
ص16؛ السيوطي :نظم العقيان ،ص169؛
الباعوني :الذخيرة ،ورقة 18ب.
 .111الباعوني :الذخيرة ،ورقة .24-22

 البقاعي (إبراهيم بن حسن ت885:ه��ـ1480/م):عنوان العنوان ،تحقيق :حسن حبشي ،دار الكتب
والوثائق القومية ،القاهرة ،ط2010 ،2م.
ابن تغري بردي(جمال الدين أبو المحاسن يوسف
ت874:هـ1469 /م):
 المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ،تحقيق:محمد محمد أمين ،ج ،4الهيئة المصرية العامة
للكتاب ،القاهرة1984 ،م.
 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،ج،11 ،16الهيئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة،
2009م.
 ابن حجة الحموي (ت837:ه��ـ1434/م) :خزانةاألدب وغاية األرب ،ج ،1شرح :عصام شغيتو،
دار ومكتبة الهالل ،بيروت ،ط1987 ،1م.
السخاوي(شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ت:
902هـ1496/م):

 .112السخاوي :الضوء الالمع ،ج ،6ص.263

 -الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،ج ،5منشورات

 .113السخاوي :الضوء الالمع ،ج ،8ص.121
 .114انظر ترجمته :السخاوي :الضوء الالمع ،ج،1
ص.29-26
 .115ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ،ج،16
تحقيق :فهيم محمود شلتوت ،ص.16

دار الجيل ،بيروت،ط1992 ،1م.
 الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر،تحقيق :إبراهيم باجس عبد المجيد ،دار ابن حزم،
بيروت ،ط1999 ،1م.
 الذيل على رفع اإلصر أو بغية العلماء والرواة،تحقيق :ج��وده ه�لال ،الهيئة المصرية العامة

قائمة المصادر والمراجع

للكتاب ،القاهرة2000 ،م.

المصادر:

 -التبر المسبوك في ذيل السلوك ،ج ،4تحقيق :لبيبة

 اب����ن إي�����اس (م��ح��م��د ب���ن أح���م���د ال��ح��ن��ف��يت:بعد930هـ1524/م) :بدائع الزهور في وقائع
الدهور ،ج ،2تحقيق :محمد مصطفى ،دار الكتب

إبراهيم مصطفى ،نجوى مصطفى كامل ،دار
الكتب والوثائق القومية ،القاهرة2003 ،م.
السيوطي (ج�لال الدين عبد الرحمن بن محمد
ت911:هـ1505/م):

والوثائق القومية ،القاهرة2008 ،م.
 -الباعوني(إبراهيم بن أحمد ت870:هـ1466/م):

 -نظم العقيان في أعيان األعيان ،تحقيق :فيليب

ال��ذخ��ي��رة ف��ي ت��ق��ري��ظ ال��س��ي��رة ،م��خ��ط معهد

حتى ،المطبعة السورية األمريكية ،نيويورك،

المخطوطات العربية ،القاهرة ،رق��م 35م��م،

1927م.
 -حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ،ج،2

ميكروفيلم .9482
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مخطوطتان
في فضائل
البالد
وفضائل
السلطان
من عصر
المماليك
الجراكسة

تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء
الكتب العربية ،القاهرة ،ط1967 ،1م.
ابن الصيرفي (على بن داود ت900:هـ1495/م):
 نزهة النفوس واألبدان في تاريخ الزمان ،تحقيق:حسن حبشي ،دار الكتب المصرية ،القاهرة،
1970م.
 إنباء الهصر بأنباء العصر ،تحقيق :حسن حبشي،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة2002 ،م.
 ال��ع��ي��ن��ي(ب��در ال���دي���ن م��ح��م��ود ب���ن أح��م��دت855:ه���ـ1451/م) :السيف المهند في سيرة
الملك المؤيد ،تحقيق :فهيم محمد شلتوت ،دار
الكتب والوثائق القومية ،القاهرة ،ط1998 ،2م.
 ابن فهد (عمر بن محمد الهاشمي ت885:هـ1480/م):معجم شيوخ ابن فهد ،تحقيق :محمد الزاهي،
الرياض1982 ،م.

مقـــاالت

 ال��ق��ل��ق��ش��ن��دي (أب����و ال��ع��ب��اس أح��م��د ب��ن علىت821:هـ1418/م) :صبح األعشى في صناعة
اإلنشاء ،ج ،4تقديم :فوزي محمد أمين ،الهيئة
العامة لقصور الثقافة ،القاهرة2004 ،م.
ال��م��ق��ري��زي (ت��ق��ي ال��دي��ن أح��م��د ب��ن ع��ل��ي ت:
845هـ1442/م):

المراجع:
 أحمد عبد ال��رازق :الرنوك في عصر سالطينالمماليك ،مجلة الجمعية المصرية للدراسات
التاريخية ،القاهرة ،مج1974 ،21م.
إسماعيل باشا البغدادي:
 هداية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،ج ،1استانبول1951 ،م.
 إيضاح المكنون في الكشف في الذيل على كشفالظنون في أسامي الكتب والفنون ،ج ،1دار
إحياء التراث العربي ،بيروت ،د.ت.
 خير الدين الزركلي :األع�لام ،ج ،4دار العلمللماليين ،بيروت ،ط2002 ،15م.
 شاكر مصطفى :التاريخ العربي والمؤرخون،ج ،3دار العلم للماليين ،بيروت ،ط1983 ،3م،
ص.176
 عالء طه رزق :السجون والعقوبات في عصرالمماليك ،دار عين للبحوث وال��دراس��ات
االجتماعية ،القاهرة ،ط2002 ،1م.
 محمد جمال حامد الشوربجي :مجلس قراءة صحيحالبخاري في قلعة الجبل في العصر المملوكي،
مجلة كلية اآلداب ،جامعة المنوفية ،ع ،106
يوليو 2016م.

 درر العقود الفريدة في تراجم األعيان المفيدة ،ج،3تحقيق :محمود الجليلي ،دار الغرب اإلسالمي،
بيروت ،ط2002 ،1م.

 محمد خير عيد :اإلم��ارة الرمضانية التركمانية"أوالد رمضان" ،دار التكوين ،دمشق ،ط،1
2006م.

 المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلث��ار ،ج،1تحقيق :أيمن فواد سيد ،مؤسسة الفرقان للتراث
اإلسالمي ،لندن2004 ،م.

 محمد بك رم��زي :القاموس الجغرافي للبالدالمصرية ،مج ،2الهيئة العامة لقصور الثقافة،
القاهرة2010 ،م.

 ياقوت الحموي (شهاب الدين ياقوت بن عبد اهللالحموي ت626 :ه��ـ1228/م) :معجم البلدان،
ج ،1دار صادر ،بيروت ،ط1995 ،2م.

 محمد عبد الرسول إبراهيم :فهرس الكتب العربيةالموجودة بدار الكتب المصرية حتى ديسمبر
1928م ،ج ،5مطبعة دار الكتب المصرية،
القاهرة ،ط1930 ،1م.
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ات َس ِّيدِ ال ُمرسلين]
[األحاديث األربَعون من َد َع َو ِ
الديَمِي(ت908هـ)
للحافظ عثمان ِّ

ُ
[األحاديث
األر َبعون
من دَعَ َو ِات
َس ِّي ِد
ال ُمرسلين]

تحقيق

د .طارق زوكاغ
المغرب
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حد ُث الفاضل عثمان بن ناصر ِّ
َج َم َع ال ُم ِّ
الد َيمي (ت908هـ) في هذه الرسالة ُنخبة من دعوات
ـلبـ َي ًة لِطـلب بعض ُم ِحـبـيه؛ قصد َنـيل َبـركة الدعاء بها ،حيث سار
الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم َ -ت ِ
المؤلِّ ُ
ف  -رحمه اهلل  -في اختيار هذه األحاديث على َنهج العديد من أئمة الحديث في َجـمع أربعين منها
وتدوينها في رسالة ُمفردة؛ َت ً
بركا منهم بما نُـ ِق َ
ـل عن المصطفى  -صلى اهلل عليه وسلم " :-من حفظ
ً
حديثا من السنةُ ،كنت له شفي ًعا يوم القيامة"((( ،وفي روايةَ " :من َح ِف َظ عَ لَى أُ َّم ِتي
على أمتي أربعين
َ
َ
مر ِدي ِن ِهم؛ ُبعث يوم القيامة من العلماء"(((.
أر َب ِعينَ حديثا ِفيما َين َف ُعهُ م من أ ِ
وبالرغم من ضعف هذا الخبر(((؛ َّ
إال َّ
أن ال ُم َح ِّد ِثـين-رحمهم اهلل -اقتفوا هذا األثر في التأليف ،قال
اإلمام النووي-رحمه اهلل -في مقدمة شرح أربعينه" :وقد استخرت اهلل تعالى في جمع أربعين ً
حديثا
اظ اإلسالم ،وقد اتَّـ َف َ
ـق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف
وح َّف ِ
اقتدا ًء بهؤالء األئمة األعالم ُ
في فضائل األعمال ،ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث ،بل على قوله -صلى اهلل عليه وسلم-
في األحاديث الصحيحة" :ل ُي َبـلِّغ الشاهد منكم الغائب"((( ،وقوله -صلى اهلل عليه وسلمَ " :-ن َّ
ض َر الله
امرأ َس ِم َع َم َقـا َلـ ِتي َف َوعَ َ
اها فأدَّاها كما َس ِم َعهَ ا(((" .ثم من العلماء من جمع األربعين في أصول الدين،
وبعضهم في الفروع ،وبعضهم في الجهاد ،وبعضهم في الزهد ،وبعضهم في اآلداب ،وبعضهم في
الخطبُ ،
وكلُّ َها مقاصد صالحة رضي اهلل عن قاصديها"(((.
وعليهَّ ،
فإن هذا الجمع المبارك الذي بين أيدينا؛ حاز الفضل من جهة الموضوع الذي هو دعوات
الرسول األمين -صلى اهلل عليه وسلم ،-ومن جهة المنهج الذي هو اقتفاء أثر ال ُم َح ِّدثـين في انتخاب
أربعين ً
حديثا شريفاً.
بالم ِّ
ؤلف(((:
أو ًلا :التعريف ُ
هو الحافظ الكبير عثمان بن محمد بن عثمان بن ناصر ،أبو عمرو ،فخر الدين ِّ
الديَّمي  -بكسر
((( أخرجه ابن عبد البر؛ في "جامع بيان العلم وفضله"( ،)52/1ثم قال" :هذا أحسن إسناد ،ولكنه غير محفوظ وال
معروف من حديث مالك ،ومن رواه عن مالك فقد أخطأ عليه وأضاف ما ليس من روايته".
((( أخرجه البيهقي في "شعب اإليمان" ،حديث رقم.)370/2( ،1725 :
((( قال النووي" :واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف ،وإن كثرت ُطرقه" ،شرح األربعين النووية" ،النووي،
(ص.)7:
((( "صحيح البخاري" ،كتاب العلم ،باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ،حديث رقم.105 :
((( "صحيح البخاري" ،كتاب العلم ،باب قول النبي صلى اهلل عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع ،حديث رقم.67 :
((( "شرح األربعين النووية" ،النووي( ،ص.)6:
((( تُنظر ترجمته في "فهرس ابن غازي"( ،)130-126و"الضوء الالمع ألهل القرن التاسع" للسخاوي(،)142-140/5
و"الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة" لنجم الدين الغزي ( ،)260/1و"النور السافر عن أخبار القرن العاشر"
لعبد القادر العيدروس( ،)83-82و" فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت" لعبد
الحي الكتاني( ،)410-409/1و"األعالم" للزركلي (.)214/4
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الدال المشددة وفتح الياء ال ُم َش َّددَة ،(((-الشافعي المصري؛ من كبار ال ُم َت َخ ِّر ِجـين بسيد الحفاظ ابن
حجر(ت852هـ) ،وال ُمع َت َرف لهم بسعة الحفظ والرواية واإلكثار ،اشتهر بين الناس بحفظ الرجال،
وازدحم عليه الطلبة وصار له ذكر عند الخاصة والعامةَ ،ح َّ
ال ُه الحافظ جالل الدين السيوطي(ت911هـ)
وح َّ
ال ُه –شيخ الجماعة -ابن غازي في
بقوله" :كان الشيخ عثمان الديمي يحفظ عشرين ألف حديث"(((َ ،
فهرسته بقوله" :اإلمام العالمة تاج المحدثين وإمام ال ُمسندين"( ،((1ثم ذكر إجازته له ولِ َع َد ٍد من فقهاء
الغرب اإلسالمي؛ إجازة عامة في رواية مؤلفاته ،وفي علوم كثيرة سماها لهم ،وذلك سنة 885هـ(،((1
وقال عبد الحي الكتاني في فهرس فهارسهَ " :و َق ُ
ـفت على َت ْحلَِي ِت ِه في طبقة سماع أذكار النووي عليه؛
حـيي سنة النبي عليه السالم"(.((1
بـالشيخ اإلمام العالمة شيخ اإلسالم ،ملك العلماء األعالمُ ،م ِ
َم َمـيل ال ُمؤلِّف للتَّصنيف والتأليف؛ اعتبر السخاوي(ت902هـ) أنه "إلى الصالحين أقرب
وبسبب َعد ِ
منه إلى المحدثين"(َّ ،((1
إال َّ
أن جالل الدين السيوطي(ت911هـ) َع َّق َب عليه بأبيات قال فيها(:((1
ق����ل ل���ل���س���خ���اوي إن ت����ع����روك م��ش��ك��ل��ة

ع��ل��م��ي ك��ب��ح��ر م����ن األم��������واج ُم��ل��ت��ط��م

وال���ح���اف���ظ ال��� ِّديَ���م���ي غ��ي��ث ال��غ��م��ام فخذ

"غ��رفً��ا م��ن البحر أو َرش��فً��ا م��ن ال��دي��م"

تحقيق المخطوطات

أن ُك َّ
ال من الثالثة كان فر ًدا في َفـنِّ ِه ،مع ال ُمشاركة في ِّ
"قال بعض الفضالء :والحق َّ
فن غيره،
فالسخاوي َتـ َف َّرد في معرفة ِعلَ ِل الحديثِّ ،
والديَّمي بأسماء الرجال ،والسيوطي ِبحفظ المتن ،واهلل أعلم،
وكان بينه[أي؛السخاوي] وبين السيوطي ُمنافرة كما يكون بين األكابر"(.((1
تُوفي الحافظ عثمان ِّ
صلِّ َي عليه غائبة
الديَّمي -رحمه اهلل -سنة ثمان وتسعمائة ،وذكر ابن طولون أنه ُ
بدمشق بالجامع األموي(.((1
ثان ًيا :وصف المخطوط.
تُوجد مخطوطة هذه الرسالة؛ بالخزانة العلمية بالمسجد األعظم بمدينة تازة المغربية ،تحت رقم:

((( يُنظر "فهرس الفهارس واألثبات" للكتانيِّ ،)409/1( ،
والديَّمي نسبة إلى قرية من قرى مصر.
((( يُنظر "الكواكب السائرة" للغزي (" ،)260/1فهرس الفهارس واألثبات" للكتاني (ص.)409:
( ((1يُنظر "فهرس ابن غازي"( ،ص.)126 :
( ((1يُنظر نص هذه اإلجازة وتفاصيل شرحها في "فهرس ابن غازي"( ،ص.)147-128 :
( ((1يُنظر "فهرس الفهارس واألثبات" للكتاني(.)409/1
( ((1يُنظر"الضوء الالمع ألهل القرن التاسع" للسخاوي(.)141/5
( ((1يُنظر "فهرس الفهارس واألثبات" للكتاني (ص.)409 :
( ((1المصدر نفسه (ص.)410:
(" ((1الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة" ،نجم الدين الغزي(.)260/1
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[ ،]543/1وهي منسوبة في فهرس مخطوطاتها(َ ((1خ ًطا لجالل الدين السيوطي(ت911هـ)؛ بعنوان
ـحبيس
"األدعية النبوية"( ،((1وذلك بالرغم من كونها َتـ ْب َت ِد ُئ ِب ِذ ْك ِر اسم ُمؤلفها(ُ ،((1
ور َب َما صيغة التَّ ِ

الواردة في صدر هذا المجموع ال ُمحبَّس على خزانة المسجد؛ هي التي أوهمت ِنسبتها لإلمام السيوطي

 رحمه اهلل -؛ حيث جاء فيها[ :الحمد هلل ،حبَّس سيدنا األجل ،البركة األحفل ،سيدنا وموالنا َعلِي؛ نائبًاتحبيسا تا ًما مؤب ًدا
يس عن سيدنا وموالنا أمير المومنين( ((2وناصر الدين؛
ً
 حفظه اهلل  -تعالى بالتَّ ِحب ِ
السـفر ال ُمشتمل على الخصائص الصغرى وما معها ،قصد
على خزانة تازى من جامعها األعظم ،بهذا ِّ
بذلك وجه اهلل العظيم ،وثوابه الجسيم ،شهد بما فيه عنه من أشهده ،وهو بحال كمال ،وفي ثالث رمضان
األعظم ،عام أربعة وثمانين ومائة وألف](.((2
وقد ُك ِتبت هذه المخطوطة على كاغد سميك سليم أصابت األرضة بعض أطرافه؛ بخط مشرقي
جميلُ ،مي َ
ِّزت عناوين َموا ِده باألحمر ،ولم يُذكر فيها اسم الناسخ ،أو تاريخ النسخ ،أَ َّما مقاس المخطوط؛
فهو /8,5x15[ :األوراق /8 :المسطرة /29 :الكلمات.]14 :
ويبتدئ المخطوط بـ[ :قال الشيخ اإلمام العالمة محيي السنة والدين بقية السلف الصالحين-عفا اهلل
عنه بمنه وكرمه-؛ عثمان بن محمد بن عثمان بن ناصر ِّ
الد َيمي الشافعي :الحمد هلل رب العالمين،
والصالة والتسليم على على سيد المرسلين وأكرم الالحقين ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد :فقد
سألني بعض اإلخوان ال ُم ِحبـين؛ أن أجمع له من الدعوات التي دعا بها سيد ال ُمرسلين من األحاديث
( ((1يُنظر"فهرس مخطوطات الخزانة العلمية بالمسجد األعظم بتازة" ،)631/2( ،تصنيف الدكتور عبد الرحيم
العلمي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية-المملكة المغربية.
( ((1يظهر َّ
أن هذا العنوان من اختيار ال ُمفهرس(عبد الحميد العلمي) استنا ًدا إلى موضوع الرسالة؛ الذي هو جمع
ً
ضمن ُمؤلفات السيوطي رسالة بهذا العنوان ،قد نجد عناوين قريبة
أربعين حديثا من األدعية النبوية؛ ألننا ال نجد ِ
من هذه الصيغة ،أو تشترك معها في موضوع التأليف؛ لكنها ليست ُمـ َتطابقة معها في المحتوى والمضمون ،مثل:
[-أربعون حديثاً في رفع اليدين في الدعاء- ،أربعون حديثاً في فضل الجهاد. -أربعون حديثاً في قواعد األحكام
الشرعية وفضائل األعمال. -أربعون حديثاً في ورقة.  -أربعون حديثاً من الصحاح والحسان - .أربعون حديثاً
ويليها مسائل في أمور مختلفة].
( ((1يُنظر الصفحة األولى من المخطوطة.
(" ((2هو السلطان سيدي محمد بن عبد اهلل بن إسماعيل الحسني العلوي المالكي ،ولد بمكناس سنة 1134هـ ،وتولى
الخالفة ما بين عشرين صفر (1171هـ) ،إلى  24رجب (1204هـ) ،جمع هذا السلطان المجاهد بين رئاسة
الدين والدنيا ،فقام بحماية الشواطئ المغربية ،وتحرير مدينة الجديدة من يد البرتغال ،وانتصر في معركة العرائش
على الجيش الفرنسي ،وهو أول رئيس دولة عربية إسالمية اعترف باستقالل الواليات المتحدة األمريكية ،ورفض
ربط العالقات السلمية مع روسيا لمحاربتها للدولة العثمانية .وقد ألف كتبًا قيمة في الحديث ،والفقه ،والتصوف،
واألدب ،لكن أشهر مؤلفاته المطبوعة هي :الفتوحات اإللهية في أحاديث خير البرية ،توفي-رحمه اهلل -بمدينة
الرباط؛ يوم األحد  25رجب عام 1204هـ الموافق 1790م" .تُنظر ترجمته في "األعالم" ،الزركلي-241/6( ،
.)242
( ((2يُنظر الصفحة األولى من المخطوطة.
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أربعين ،فأجبته إلى ذلك طالبًا لثواب رب العالمين .الحديث األول :عن أبي هريرة-رضي اهلل عنه.]....-
وينتهي بقوله[ :الحديث األربعون ،وبه اختتامها ،عن عبد اهلل بن عباس-رضي اهلل عنهما........-ـ
ورسله؛ سيدنا محمد وعلى آلِ ِه وأصحابه
والحمد هلل وحده ،وصلى اهلل على أسعد خلقه ،وأفضل أنبيائه ُ
وأزواجه ُ
وجنده و ُم ِحبِّـيه ،صالة وسال ًما غير ُمـفـترقين ،بل ُمتالزمين ما دَا َم ِت
وذ ِّريته وأهل بيته ُ
رب العالمين].
السماوات واألرض ،وما دام َبدَلَ ُه َما -آمين ،-وسالم على ال ُمرسلين ،والحمد هلل ِّ
أوال :منهج تحقيق المخطوط:
اعتمدت في التحقيق على النسخة المحفوظة بخزانة المسجد األعظم بمدينة تازة  -المغرب،
بعدما لم يُسعفني الحظ في العثور على نُسخة ثانية أشفعها بها ،وما َش َّجــ َعـ ِني على هذا العمل؛ كون
وح َس َن ُة الخط؛ حيث عملت على َر ْقــ ِن َها ،و ُمقا َبلة ألفاظ األحاديث الواردة في
المخطوطة سليمة ال َمـ ْت ِن َ
َمـتن المخطوطة بمصادرها األصلية؛ قصد تقويم بعض التَّصحيفات ال َيسيرة الموجودة بها ،وإضافة
بعض الكلمات التي أسقطها الناسخ ،وقد أشرت إلى ذلك في الهامش ،مع ِذكر ُكـتب وأبواب وأرقام

تحقيق المخطوطات

األحاديث المذكورة في المتن ،باإلضافة للتعريف بالصحابة الكرام-رضي اهلل عنهم -رواة األحاديث
ً
ً
موجزا؛ اعتمدت فيه على كتاب "سير أعالم النبالء" لشمس الدين الذهبي؛ عدا شكل بن حميد
تعريفا
العبسي-رضي اهلل عنه -الذي لم أقف عليه في ِسير الذهبي ،فترجمة له من كتاب "االستيعاب في معرفة
األصحاب" البن عبد البر القرطبي-رحمه اهلل.-
ص َّد ُ
رت المخطوطة بالتعريف ب ُمؤلفها ُعثمان بن محمد بن عثمان ِّ
الد َيمي،
كما أنني َ
س من قول المؤلف-رحمه اهلل -في ال ُم ِّ
قدمة" :سألني بعض اإلخوان
أما عنوانها؛ فهو ُمقـ َتــ َب ٌ
ال ُم ِحبـين؛ أن أجمع له من الدعوات التي دعا بها سيد ال ُمرسلين من األحاديث أربعين ،فأجبته إلى ذلك
طالبًا لثواب رب العالمين".
هذا ،وما كان في هذا العمل من توفيق فهو من فضل اهلل تعالى على عباده ،وما كان فيه من خلل
وخطأ ونقص فمن النفس والشيطان غلَّبنا اهلل عليهما.

140

آفاق الثقافة والتراث

]ﺻﻮرة اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻮط[
]ﺻﻮرة اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻮط[

[صورة الصفحة األولى من المخطوط]

]ﺻﻮرة اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻮط[

المخطوط]
والثانية من
اﻷوﻟﻰاألولى
الصفحة
[صورة
اﻟﻤﺨﻄﻮط[
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻔﺤﺔ
]ﺻﻮرة

١
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]ﺻﻮرة اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷﺧﻴﺮة وﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻮط[
ﻣﻦمناﻟﻤﺨﻄﻮط[
اﻷﺧﻴﺮة
اﻷﺧﻴﺮة وﻣﺎ
المخطوط]
األخيرة
ﻗﺒﻞ قبل
األخيرة وما
اﻟﺼﻔﺤﺔالصفحة
]ﺻﻮرة [صورة
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]ﺻﻮرة اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻮط[
المخطوط]
األخيرة من
الصفحة
]ﺻﻮرة[صورة
اﻟﻤﺨﻄﻮط[
اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ
اﻟﺼﻔﺤﺔ
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ُ
األربعون من َد َع َو ِ
المرسلين]
[األحاديث َ
ات َس ِّيدِ ُ
الد َيمي(ت908هـ)
للحافظ عثمان ِّ
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،وصلى اهلل على سينا محمد وآله وسلم ،قال الشيخ اإلمام العالمة ُمحيي
السنة والدين؛ بقية السلف الصالحين ،عفا اهلل عنه ِب َمـنِّ ِه و َك َر ِم ِه ،عثمان[بن]( ((2محمد بن عثمان بن
ناصر ال ِّد َيمي الشافعي :الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والتسليم على سيد المرسلين ،وأكرم السابقين
َّ
والالحقين ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد :فقد سألني بعض اإلخوان ال ُم ِحبـين؛ أن أجمع له من
الدعوات التي دعا بها سيد ال ُمرسلين من األحاديث أربعين ،فأجبته إلى ذلك طالبًا لثواب رب العالمين.
● الحديث األول :عن أبي هريرة(-((2رضي اهلل عنه ،-أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قال:
اء" .رواه بن ماجه في سننه( ،((2وأبو عيسى محمد بن عيسى
س َش ْي ٌء أَ ْك َر ُم عَ لَى الل ِه ِمنَ الدُّعَ َ
"لَ ْي َ
الترمذي في جامعه( ،((2وغيرهما.
● الحديث الثاني :عن أنس بن مالك(–((2رضي اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل –صلى اهلل عليه
اء ُم ُخ ال ِع َبا َدةِ" ،رواه الترمذي( ،((2وغيره.
وسلم" :-الدُّعَ ُ
● الحديث الثالث :عن النعمان بن بشير(–((2رضي اهلل عنهما-؛ َّ
أن النبي –صلى اهلل عليه وسلم-
( ((2ساقطة من األصل؛ والزيادة ُمثبتة من كتب التراجم التي جاء فيها [عثمان بن محمد بن عثمان].
ً
مباركا
كثيرا طيبًا
(" ((2عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني ،سيد الحفاظ األثبات ،حمل عن النبي ِ علماً ً
فيهُ ،مسنده؛ خمسة آالف وثالثمائة وأربعة وسبعون ً
حديثا ،ال ُمتَّـ َف ُق في البخاري ومسلم منها ثالث مائة وستة
حديثا ،ومسلم بثمانية وتسعين ً
وعشرون ،وانفرد البخاري بثالثة وتسعين ً
حديثا ،ومات سنة تسع وخمسين للهجرة،
وله ثمان وسبعون سنة"" ،سير أعالم النبالء" ،الذهبي.)632-599/2( ،
(" ((2سنن ابن ماجه" ،كتاب الدعاء ،باب فضل الدعاء ،حديث رقم.3829 :
(" ((2سنن الترمذي" ،كتاب الدعوات ،باب فضل ما جاء في فضل الدعاء ،حديث رقم.3370 :
(" ((2خادم رسول اهلل  ، وقرابته من النساء ،وتلميذه ،وتبعه ،وآخر أصحابه مو ًتا ،اتفق له البخاري ومسلم على
حديثا ،وانفرد البخاري بثمانين ً
مائة وثمانين ً
حديثا ،ومسلم بتسعين ،مات سنة ثالث وتسعين ،عن مائة وثالث
سنين"" ،سير أعالم النبالء" ،الذهبي.)406-396/3( ،
(" ((2سنن الترمذي" ،كتاب الدعوات ،باب منه ،حديث رقم.3371 :
( " ((2أبو عبد اهلل النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة ،صاحب رسول اهلل  وابن صاحبهُ ،ولد–رضي اهلل عنه -سنة
وع َّد من الصحابة الصبيان باتفاقُ ،مس َن ُده مائة وأربعة عشر ً
حديثا ،اتفقا له على
اثنتين وسمع من النبي ُ ، 
خمسة ،وانفرد البخاري بحديث ،ومسلم بأربعة ،توفي سنة أربع وستين للهجرة"" ،سير أعالم النبالء" ،الذهبي،
(.)462/3
آفاق الثقافة والتراث
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اء ُهو ال ِع َبادَة" ،رواه أبو داود( ،((2وابن ماجه( ،((3والترمذي( ،((3والنسائي( ،((3وغيرهم.
قال" :الدُّعَ ُ
● الحديث الرابع :عن أبي هريرة –رضي اهلل عنه-؛ َّ
أن رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم-
ُعاءه عند َّ
اء" ،رواه
الشدَا ِئ ِد وال ُك َر ِب ،فل ُيـك ِثر الدُّعَ َ
يب الل ُه د َ
قال" :من َسـ َّره أن َيس َت ِج َ
اء في ال َّر َخ ِ
الترمذي( ((3وغيره.
● الحديث الخامس :عن أنس بن مالك-رضي اهلل عنه -قال :كان أكثر دعاء النبي –صلى اهلل
اب ال َّنار" ،رواه البخاري(،((3
اآلخ َر ِة َح َس َن ًةَ ،و ِق َنا عَ َذ َ
عليه وسلم-؛ "اللَّهم آتنا في الدُّن َيا َح َس َن ًة ،وفي ِ
"و َكانَ أَ َنس إِ َذا أَ َرا َد أَنْ َيدْعُ و ِبدَعْ َو ٍة دَعَ ا ِبهَ اَ ،و َ
إذا
ومسلم( ،((3وغيرهما ،زاد مسلم في روايته؛ قالَ :
اء؛ دَعَ ا بهَ ا ِفيه".
أَ َرا َد أَنْ َيدْعُ و ِبدُعَ ٍ

● الحديث السادس :عن عبد اهلل بن مسعود(–((3رضي اهلل عنه-؛ َّ
أن رسول اهلل –صلى اهلل عليه
وسلم -كان يقول" :اللَّهُ َّم إني أسألك الهُ دَى وال ُّتـ َقى وال َع َف َ
اف وال ِغـ َنى" .رواه مسلم( ((3وغيره.

تحقيق المخطوطات

● الحديث السابع :عن أبي بكر عبد اهلل بن عثمان الصديق(–((3رضي اهلل عنهما-؛ أنه قال لرسول
اهلل-صلى اهلل عليه وسلم :-علمني دعاء أدعو به في صالتي ،قالُ :
"قل اللَّهم إِ ِّني َظـلَ ُ
مت َنـفسي ُظـل ًما
كثي ًرا ،وال َيـغفر ُّ
وب إال أنتَ ،ف ْ
اغ ِفر لي َمغ ِفـ َر ًة من عندك ،وارحمني؛ إ َّن َك أنت الغفور الرحيم".
الذ ُن َ

(" ((2سنن أبي داود" ،كتاب الصالة ،باب تفريع أبواب الوتر ،باب الدعاء ،حديث رقم.1479 :
(" ((3سنن ابن ماجه" ،كتاب الدعاء ،باب فضل الدعاء ،حديث رقم.3828 :
(" ((3سنن الترمذي" ،كتاب الدعوات ،باب منه ،حديث رقم.3372 :
(" ((3السنن الكبرى للنسائي" ،كتاب التفسير ،سورة غافر ،حيث رقم.10958 :
(" ((3سنن الترمذي" ،كتاب الدعوات ،باب ما جاء َّ
أن دعوة المسلم ُمستجابة ،حديث رقم.3382 :
(" ((3صحيح البخاري" ،كتاب الدعوات ،باب قول النبي-صلى اهلل عليه وسلم( :-ربنا آتنا في الدنيا حسنة) ،حديث
رقم.6389 :
(" ((3صحيح ُمسلم" ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب فضل الدعاء ب(اللهم آتنا في الدنيا حسنة ،وفي
اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار) ،حديث رقم.2690 :
(" ((3عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب ،اإلمام الحبر ،فقيه األمة ،أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري
البدري ،اتفق له في الصحيحين على أربعة وستين ،وانفرد له البخاري بإخراج أحد وعشرين حديثا ،و ُمسلم
بإخراج خمسة وثالثين حديثا ،وله عند بقي بال ُم َك َّر ِر ثماني مائة وأربعون حديثا ،مات –رضي اهلل عنه -بالمدينة،
ودفن بالبقيع سنة اثنتين وثالثين"" ،سير أعالم النبالء" ،الذهبي.)466-462/1( ،
(" ((3صحيح ُمسلم" ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب التعوذ من شر ما عمل ومن َش ِّر ما لم يعمل،
حديث رقم.2721 :
(" ((3عبد اهلل بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرشي التَّ ْيمِي ،صاحب الرسول  وخليفته بعد موته ،توفي مساء ليلة
الثالثاء لثمان بقين من جمادى اآلخرة ،وكانت خالفته سنتين ومائة يوم ،وله ثالث وستون سنة"" ،سير أعالم
النبالء" ،الذهبي.)20-7/28( ،
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رواه البخاري( ((3ومسلم( ((4وغيرهما.
● الحديث الثامن :عن علي بن أبي طالب(-((4رضي اهلل عنه -قال :كان النبي-صلى اهلل عليه وسلم-
إذا قام إلى الصالة؛ يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم" :اللَّهم ْ
اغ ِف ْر ِلـي َما َقـد َّْم ُت وما أخرت،

نت أَعلَ ُم به ِم ِّني ،أَ َ
نت ،وما أَ ْس َر ْف ُت ،وما أَ َ
وما أَ ْس َر ْر ُت وما أَعْ ـلَ ُ
نت ال ُمقدِّم وأنت ال ُم َؤ ِّخ ُر؛ َال إِل َه إال
أَ َ
نت" .رواه مسلم( ((4وغيره.
● الحديث التاسع :عن عبد اهلل بن سرجيس(-((4رضي اهلل عنه -قال" :كان رسول اهلل -صلى اهلل
عليه وسلم-؛ إذا َس َ
اف َر َيـ َت َع َّو ُذ ِمنْ َو َ
ور] ،ودَعْ َو ِة
اء السفر ،وكآ َب ِة ال ُمـ ْن َقـ َل ِب،
َ
عث ِ
والح ْو ِر بعد ال َك ِ
ون[ال َك ِ

وء ال َم ْن َظ ِر في األهـل والمال" .رواه مسلم( ،((4وغيره.
وس ِ
ال َمظلُومُ ،

ً
عنه-أيضا؛ قال :كان النبي-صلى اهلل عليه
● الحديث العاشر :عن عبد اهلل بن سرجيس-رضي اهلل
ـة في َ
والخـلِي َف ُ
َ
اص َح ْبـ َنا في
الس َف ِر،
هل[ ،اللَّهُ َّم ْ
وسلم -إذا سافر يقول" :اللَّهم أَنت َّ
الص ِ
احب في َّ
األ ِ

سفرنا]( ((4اللَّهم إ ِّني أَعُ ُ
وذ ِب َك من َوعثاء السفر ،وكآبة ال ُمـن َقــلَب ،والحور بعد الكور[الكون](،((4
ومن دعوة المظلوم ،ومن سوء [ال َم ْن َظ ِر]( ((4في األهل والمال" .رواه ابن ماجه( ،((4والترمذي،
والنسائي( .((4وغيرهم.

(" ((3صحيح البخاري" ،كتاب اآلذان ،أبواب صفة الصالة ،حديث رقم.794 :
(" ((4صحيح ُمسلم" ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب استحباب خفض بالذكر ،حديث رقم.4883 :
(" ((4رابع الخلفاء الراشدين ،وأحد العشرة المبشرين بالجنة ،وابن عم النبي  وصهرهُ ،ولِ َد بمكة و َتربَّى في ِح ْج ِر
النبي  ،ولم يفارقه ،وكان حامل اللواء في كثير من المشاهد ،ولي الخالفة بعد مقتل عثمان سنة 35هـ ،وكان
من أكابر الخطباء الفصحاء والعلماء القضاة ،استشهد غيلة سنة أربعين للهجرة""،سير أعالم النبالء" ،الذهبي،
(.)251-223/28
(" ((4صحيح مسلم" ،كتاب صالة المسافرين وقصرها ،باب الدعاء في صالة الليل وقيامه ،حديث رقم.1296 :
(" ((4عبد اهلل بن سرجيس ال ُم َزنِي ،الصحابي ال ُم َع ِّم ُر ،من ُحلفاء بني مخزوم ،صح أن رسول اهلل  استغفر له ،مات
ابن سرجس في دولة عبد الملك بن مروان سنة نيف وثمانين بالبصرة"" ،سير أعالم النبالء" ،الذهبي.)427/3( ،
(" ((4صحيح مسلم" ،كتاب الحج ،باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره ،حديث رقم.1343 :
( ((4ساقط من األصل ،والزيادة من سنن الترمذي الواردة في األصل ،يُنظر "سنن الترمذي" ،كتاب الدعوات ،باب
ما يقول إذا خرج مسافراً ،حديث رقم.3439 :
( ((4ورد الحديث بلفظ [الكور] في "سنن ابن ماجة" و"سنن النسائي" ،وبلفظ [الكون] في "سنن الترمذي".
( ((4في األصل [سوء المنقلب] ،وورد الحديث بلفظ [سوء المنظر] في "سنن الترمذي" و"السنن الكبرى للنسائي"،
و"سنن ابن ماجه".
(" ((4سنن ابن ماجه" ،كتاب الدعوات ،باب ما يقول إذا خرج مسافراً ،حديث رقم.3888 :
(" ((4السنن الكبرى" ،النسائي ،كتاب االستعاذة ،باب االستعاذة من الحور بعد الكور ،رقم.8080 :
آفاق الثقافة والتراث
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● الحديث الحادي عشر :عن أبي أمامة(-((5رضي اهلل عنه-؛ َّ
أن رسول اهلل –صلى اله عليه وسلم-
قال" :من دَعَ ا بهؤالء الدعوات في ُد ُب ِر ُك ِّل صالة َمـ ْك ُتو َب ٍة؛ َحلَّ ْت له الشفاعة ِم ِّني يوم القيامة :اللَّهم
اعط محمدًا الوسيلة ،و[اجعل]

(((5

في ال ُمصطفين َم َح َّبـ َت ُه ،وفي العالَ ِمين َر ْح َم َت ُه ،وفي ال ُم َق َّر ِبـينَ

دَا َر ُه" .رواه الطبراني(.((5
اء رسول
● الحديث الثاني عشر :عن عبد اهلل بن عمر(-((5رضي اهلل عنهما -قالَ " :كانَ ِمنْ دُعَ ِ
ـو ِل عَ ا ِفيتكُ ،
الله –صلى الله عليه وسلم-؛ اللَّهُّ َّم إِ ِّني أَعُ ُ
وفجأَ ِة ِنقمتك،
وذ ِب َك ِمنْ َزوال ِن ْع َم ِت َك ،و َت َح ُّ

وجـ ِميع َس َخ ِط َك" .رواه مسلم( ،((5وغيره.
َ

● الحديث الثالث عشر :عن عائشة(–((5رضي اهلل عنهاَّ -
أن رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم -كان
يقول في دعائه" :اللَّهم إِ ِّني أَعُ ُ
وذ ِبك ِمنْ َشـ ِّر َما عَ ِم ْل ُت ،و ِمنْ َشـ ِّر ما َل ْم أَعْ َم ْل .رواه مسلم( ،((5وغيره.
● الحديث الرابع عشر :عن أبي موسى عبد اهلل بن قيس األشعري(-((5رضي اهلل عنه-؛ َّ
أن رسول
اهلل –صلى اهلل عليه وسلم -كان يدعو بهذا الدعاء؛ "اللَّهم ْ
وإس َرا ِفي في
اغ ِف ْر لِي َخ ِطي َئـ ِتي َ
وجهْ لِيْ ،
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(" ((5أبو اليُسر كعب بن عمرو األنصاري ،شهد العقبة وله عشرون سنة ،له أحاديث قليلة ،مات بالمدينة في سنة
خمس وخمسين"" ،سير أعالم النبالء" ،الذهبي.)363-360/3( ،
( ((5في "المعجم الكبير" للطبراني [اجعله].
الص ْع ُب ،حديث رقم.7851 :
(" ((5المعجم الكبير" ،الطبراني ،باب الصاد ،من اسمه َّ
ُ
(" ((5عبد اهلل بن عمر بن الخطاب ،أسلم وهو صغير ،ثم هاجر مع أبيه ،واستصغر يوم أ ُحدٍ ،أول غزواته الخندق ،وهو
ممن بايع تحت الشجرة  ،والبن عمر في " ُمس َن ِد بُ َق ْي" ألفان وستمائة وثالثون حديثا بالمكرر ،واتفق له الشيخان
حديثا ،وانفرد له البخاري بأحد وثمانين ً
على مائة وثمانية وستين ً
حديثا ،ومسلم بأحد وثالثين ،مات –رضي اهلل
عنه -سنة ثالث وسبعين ،عن سن تُقارب سب ًعا وثمانين سنة"" ،سير أعالم النبالء" ،الذهبي.)216-204/3( ،
(" ((5صحيح مسلم" ،كتاب الرقائق ،باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء ،حديث
رقم.2739 :
ِمن ُولِ َد في اإلسالم ،تزوجها الرسول  قبل الهجرة ،و بعد وفاة خديجة بنت خويلد-
(" ((5عائشة أم ال ُمومنين ،وهي م َّ
رضي اهلل عنها ،-ودخل بها بعدهاُ ،مسند عائشة يبلغ ألفين ومائتين وعشرة أحاديث ،اتفق الشيخان على مائة
وأربعة وسبعين ً
حديثا ،وانفرد البخاري بأربعة وخمسين ،وانفرد مسلم بتسعة وستين ،توفيت سنة ثمان وخمسين
هجرية"" ،سير أعالم النبالء" ،الذهبي.)201-135/2( ،
( ((5ورد الحديث بلفظ [علمت] في األصل ،وبلفظ[عملت] في "صحيح مسلم" ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة
واالستغفار ،باب التعوذ من شر ما عمل ،ومن شر ما لم يعمل ،حديث رقم.2716 :
ان َر ُس ُ
صلَّى اللهَُّ َعلَ ْي ِهوفي مسند اإلمام أحمد ،من مسند الصديقة عائشة أم المؤمنين-رضي اهلل عنها -قالتَ " :ك َ
ول اللهَِّ َ
َو َسلَّ َمَ ،-ي ُقول :اللَّ ُه َّم ْ
ِر لِي َما َعلِ ْم َت َو َما لَ ْم أَ ْعلَ ْم".
اغف ْ
(" ((5عبد اهلل بن قيس بن سليم األشعري الزبيدي ،اليماني صاحب رسول اهلل  اإلمام الكبير ،الفقيه المقرئ ،وكان
ً
فاضال ،عاب ًدا جمع بين العلم والعمل والجهاد وسالمة الصدر ،وهو معدود فيمن قرأ على النبي
حسن الصوت،
َّ
 ،اختُل َ
ِف في سنة وفاته ،ولَ َعل األقرب واألصح أنه في  44هـ"" ،سير أعالم النبالء" ،الذهبي-381/2( ،
.)402
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أَ ْم ِري ،وما أَ ْن َت أَعْ لَ ُم به ِم ِّني ،اللَّهم ْ
ـزلِيَ ،
وه ْ
اغ ِف ْر لِي ِجـدِّي َ
وخ َطـ ِئي وعَ ْم ِدي ،و ُك ُّل ذلك ِم ِّني ،اللَّهم
ْ
اغ ِف ْر ِلي ما َقـد َّْم ُت وما أَ َّخ ْر ُت ،وما أَ ْس َر ْر ُت وما أَعْ ـ َل ْن ُت ،وما أنت أَعْ َل ُم به ِم ِّني ،أنت ال ُم َق ِّد ُم وأنت

ال ُم ِّ
ؤخر ،وأنت على ُك ِّل َش ْي ٍء َقـ ِديرٌ" .رواه البخاري( ،((5ومسلم( ،((5وغيرهما.

● الحديث الخامس عشر :عن أبي هريرة-رضي اهلل عنه -قال :كان رسول اهلل –صلى اهلل عليه
اشي،
وسلم -يقول" :اللَّهُّ م أَ ْصلِ ْح لِي ِدي ِني الذي هو ِعـص َم ُة أَ ْم ِري ،وأَ ْصلِ ْح لِي ُد ْن َي َ
اي التي فيها َم َع ِ

اح ًة لي ِمنْ
واج َعل الموت َر َ
واج َعل الحيا َة ِز َيا َد ًة لي في ُك ِّل َخ ْي ٍرْ ،
آخ َر ِتي التي فيها َمعاديْ ،
وأَ ْصلِ ْح لِي ِ
ُك ِّل َشـ ٍّر" .رواه مسلم( ،((6وغيره.

ال أَ ُق ُ
ـول لَ ُك ْم َّ
● الحديث السادس عشر :عن زيد بن أرقم(–((6رضي اهلل عنه -أَنَّ ُه قال" :أ َ
ان
إال َك َما َك َ
رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم -يقول؛ كان يقول" :اللَّهُّ َّم إ ِّني أَعُ ُ
والج ْب ِن
وذ ِب َك ِمن ال َع ْج ِز وال َك َس ِل،
ُ

اها ،و َز ِّكـهَ ا َ
أنت َخي ُر من َز َّك َ
اب ال َق ْب ِر ،اللَّهُّ َّم آتي َن ْف ِسي َتـ ْق َو َ
اها ،أنت َولِ ُّيـها
وال ُب ْخ ِل ،والهَ َر ِم وعَ َذ ِ
و َمو َال َها ،اللَّهُّ َّم إ ِّني أَعُ ُ
س ال َت ْ
وذ ِب َك ِمنْ ِع ْل ٍم َال َيـن َفع ،و ِمنْ َقـ ْل ٍب ال َي ْ
ـش َبع ،و ِمنْ دَعْ ـو ٍة
ـخ َشع ،و ِمنْ َنـ ْف ٍ
اب لَهَ ا" .رواه مسلم( ،((6وغيره.
ال ُي ْس َت َج ُ
● الحديث السابع عشر :عن أنس بن مالك –رضي اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه
اء َتـدْعُ و به ،لو َكانَ عَ ـلَ َ
يك ِم ْث ُل جبل أُ ُحد َد ْي ًنا؛
بن َج َب َل(-((6رضي اهلل عنه" :-أَ َال أُعَ لِّ ُم َك دُعَ ً
وسلم -ل ُم َعا ٍذ ِ

َألدَّا ُه الل ُه عَ ـ ْن َكُ ،ق ْ
اء ،و ُت ِع ُّز
شاء ،و َتـ ْن َزعُ ال ُم ْل َك ِم َّمن َت َش ُ
ـل يا ُمعاذ :اللَّهُ َّم َمالِك ال ُملكُ ،ت ْؤ ِتي ال ُم ْل َك َمنْ َت ُ

(" ((5صحيح البخاري" ،كتاب الدعوات ،باب قول النبي -صلى اهلل عليه وسلم -اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت،
حديث رقم.6035 :
(" ((5صحيح مسلم" ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب التعوذ من شر ما عمل ،ومن شر ما لم يعمل،
حديث رقم.2719 :
(" ((6صحيح مسلم" ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب التعوذ من شر ما عمل ،ومن شر ما لم يعمل،
حديث رقم.2720 :
(" ((6زيد بن قيس بن النعمان بن مالك ،األنصاري الخزرجي ،نزيل الكوفة ،من مشاهير الصحابة-رضي اهلل عنهم-
 ،شهد غزوة مؤتة وغيرها ،وله عدة أحاديث ،مات بالكوفة سنة ثمان وستين"" ،سير أعالم النبالء" ،الذهبي،
(.)168-166/3
(" ((6صحيح مسلم" ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل،
حديث رقم.2722 :
(" ((6معاذ بن جبل بن عمرو األنصاري الخزرجي ،أبو عبد الرحمن ،السيد الفقيه ،أحد السبعين الذين شهدوا العقبة
بدرا وأح ًدا ،بعثه النبي  بعد غزوة تبوك قاضيًا و ُمرش ًدا ألهل اليمن ،ثم عاد إلى المدينة في
من األنصار ،وشهد ً
ُ
يب في طاعون
عهد أبي بكر-رضي اهلل عنه -فكان مع أبي عبيدة بن الجراح في غزو الشام ،واستخلفه حين أ ِ
ص َ
عمواس ،فلم يلبث أن مات هو ً
أيضا في ذلك الطاعون سنة ثمانية عشر للهجرة ،وهو ابن ثمان وثالثين سنة"،
"سير أعالم النبالء" ،الذهبي.)461-444/1( ،
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اءِ ،بـ َي ِد َك َ
الخ ْي ُر؛ إ َّن َك على ُك ِّل َش ْي ٍء َق ِدي ٌرَ ،ر ْح َمانَ الدنيا واآلخرة و َرحي َمهُ َما،
اء ،و ُتـ ِذ ُّل َمنْ َت َش ُ
َمنْ َت َش ُ
ارح ْم ِني َر ْح َم ًة ُت ْغـ ِن ِني بها عَ نْ َر ْح َم ِة َمنْ ِسواك" .رواه
يه َما َمنْ َت َش ُ
اء ،و َتم َنعهُ َما َمنْ َتشاء؛ َ
ُت ْع ِط ِ
الطبراني في "المعجم الصغير"( ((6بإسناد حسن ،ورواه غيره.
● الحديث الثامن عشر :عن أنس بن مالك –رضي اهلل عنه -قالَ " :كانَ َر ُس ُ
ول الله -صلى اهلل
ص ُ
ض ِدي و َن ْص ِريِ ،ب َك أَ ُح ُ
عليه وسلم -إذا َغــ َزا؛ َق َ
ال :اللَّهُّ َّم أنت عَ ُ
وب َك أُ َقا ِتل" .رواه أبو
وب َك أَ ُ
ول ِ
ول ِ
داود( ،((6والترمذي( ،((6والنسائي( ،((6وغيرهم.
● الحديث التاسع عشر :عن أبي موسى األشعري –رضي اهلل عنه-؛ َّ
أن رسول اهلل –صلى اهلل
ورهم ،و َن ُع ُ
ورهِ ْم" .رواه
وذ ِب َك ِمنْ ُش ُر ِ
عليه وسلم -كان إذا خاف قو ًما قال" :اللَّهم إ َّنا َن ْج َعلُ َك في ُن ُح ِ
أبو داود( ،((6والنسائي( ،((6وغيرهما.
● الحديث العشرون :عن أنس بن مالك-رضي اهلل عنه -قال :كان رسول اهلل –صلى اهلل عليه
الش َر ُ
وسلم -إذا عال شي ًئا من األرض؛ قال" :اللَّهُّ َّم لَ َك َّ
ال".
ف على ُك ِّل َش َر ٍف ،ولَ َك َ
الح ْم ُد عَ لَى ُك ِّل َح ٍ

تحقيق المخطوطات

رواه ابن السني(.((7
● الحديث الحادي والعشرون :عن صهيب بن سنان(–((7رضي اهلل عنه-؛ َّ
أن النبي-صلى اهلل
ـر قرية يُريد ُدخولها َّ
الس ْب ِع و َما أَ ْظـلَ ْلنَ ،
الس َم َ
او ِ
ات َّ
ـراها" :اللَّهُّ َّم َر َّب َّ
إال قال حين َي َ
عليه وسلم -لم َي َ
َ
َ َ ْ
الس ْبع و َما أَ ْقـلَ ْلنَ  ،و َر َّب َّ
اح و َما َد َر ْينَ ؛ أَ ْسأَلُ َك َخ ْي َر
الش َي ِ
واأل َر ِ
اضينَ َّ ِ
اطين وما أ ْضلـلنَ  ،و َر َّب ال ِّر َي ِ
وخ ْي َر ما فيها ،وأَعُ ُ
وش ِّر أَ ْه ِلهَ ا َ
وذ ِب َك ِمنْ َش ِّر َها َ
وخ ْي َر أَ ْهلَهَ ا َ
هذه ال َق ْر َي ِة َ
وشـ ِّر َما ِفيهَ ا" .رواه ابن
السني( ،((7والنسائي( ،((7وغيرهما.
(" ((6المعجم الصغير للطبراني" ،باب العين ،حديث رقم.531 :
(" ((6سنن أبي داود" ،كتاب الجهاد ،باب ما يُدعى عند اللقاء ،حديث رقم.2632 :
(" ((6سنن الترمذي" ،كتاب الدعوات ،باب الدعاء إذا غزا ،حديث رقم.3584 :
(" ((6السنن الكبرى للنسائي" ،كتاب السير ،باب الدعاء عند اللقاء ،حديث رقم8320 :
(" ((6سنن أبي داود" ،كتاب الصالة ،باب تفريع أبواب الوتر ،باب ما يقول الرجل إذا خاف قوماً ،حديث رقم.1537 :
(" ((6السنن الكبرى للنسائي" ،كتاب السير ،باب الدعاء إذا خاف قوماً ،حديث رقم8321 :
ول إ َذا َعال َش َرفا من َ
ُ
األرض ،حديث رقم.517 :
(" ((7عمل اليوم والليلة" ،ابن السنيَ ،ب ُ
اب َ :ما َي ُق ِ
(" ((7أبو يحيى صهيب بن سنان النمري ،ويعرف بالرومي؛ َ
ألنَّ ُه أقام في الروم مدة ،من كبار السابقين البدريي ،له
نحو من ثالثين ً
حديثا ،روى له مسلم منها ثالثة أحاديث ،مات صهيب بالمدينة في شوال سنة ثمان وثالثين عن
سبعين سنة"" ،سير أعالم النبالء" ،الذهبي.)26-18/2( ،
ول إ َذا َعال َش َرفا من َ
ُ
األرض ،حديث رقم.519 :
(" ((7عمل اليوم والليلة" ،ابن السنيَ ،ب ُ
اب َ :ما َي ُق ِ

(" ((7السنن الكبرى للنسائي" ،كتاب الحج ،جماع أبواب آداب السفر ،باب ما يقول إذا رأى قرية يُريد دخولها ،حديث
رقم.10093 :
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● الحديث الثاني والعشرون :عن خولة بنت[حكيم](-((7رضي اهلل عنهما -قالت :سمعت رسول اهلل
ال :أَعُ ُ
منزلاً ُث َّم َق َ
ات الل ِه ال َّتا َّم ِة من َش ِّر ما َخ َل َق؛ لم
وذ ِب َكـ ِل َم ِ
–صلى اهلل عليه وسلم -قال" :من َنـ َزل ِ

َي ُ
ـضره َشي ٌء حتى َيد ُْخ َل ِمنْ َم ْن ِز ِل ِه ذلك" .رواه مالك( ،((7ومسلم( ،((7والترمذي( ،((7وغيرهم.

● الحديث الثالث والعشرون :عن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب–رضي اهلل عنهما -قال :كان رسول
رض َر ِّبي َو َر ُّب ِك الل ُه؛ أَعُ ُ
اهلل-صلى اهلل عليه وسلم-؛ إذا سافر فأقبل الليل قال" :يا أَ ُ
وذ ِبالله من َشـ ِّرك
يك[ ،و] أَعُ ُ
وش ِّر ما ُخلق فيكَ ،
وشـ ِّر ما فيكَ ،
َ
وذ [بالله] ِب ِك ِمنْ أَ َس ٍد وأَ ْس َودَ ،و ِمنَ
وش ِّر ما َيـ ِذ ُّب عَ ـلَ ِ
الح َّي ِة وال َع ْق َر ِب ،و[ ِمنْ ] َسا ِك ِن ال َب َل ِد ،و ِمنْ َوا ِل ٍد و َما َو َلدَ"( .((7رواه أبوداود( ،((7وغيره.
َ

● الحديث الرابع والعشرون :عن أنس بن مالك-رضي اهلل عنهَّ -
أن رجلاً جاء إلى النبي-صلى اهلل
افا َة الدَّا ِئ َ
"سل ر َّبك ال َعا ِف َ
ـية وال ُم َع َ
أي ُّ
مة في الدنيا
عليه وسلم -فقال :يا رسول اهلل ُّ
الد َعا ِء أفضل ،قالَ :
أي ُّ
الد َعا ِء أفضل ،فقال له مثل ذلك ،قال :فإذا
واآلخ َرةِ ،ثم أتاه في اليوم الثاني فقال :يا رسول اهلل ُّ
ِ
(((8
أُعْ ِط َ
اآلخ َرةِ؛ َف َق ْد أَفـ َل ْح َت" .رواه ابن ماجه( ،((8والترمذي
ـطي َتهَ ا في ِ
ـيت ال َعا ِفـ َي َة في الدُّن َيا ،وأُعْ ِ
وحسنه ،وغيرهما.
َعا رسول اهلل –صلى اهلل عليه
● الحديث الخامس والعشرون :عن أبي أمامة-رضي اهلل عنه -قال :د َ
َع ْو َت ِب ُد َعا ٍء لم] ( ((8نحفظ منه شي ًئا ،فقال" :أال
وسلمِ -ب ُدعا ٍء كثير لم َن ْح َف ْظ ِم ْن ُه ،فقلت :يا رسول اهلل؛ [د َ
أَ ُدلُّكم على ما َي ْج َم ُع ذلك ُكلَّ ُه؟ َتـ ُق ُ
ول :اللَّهُ َّم إ ِّني أَسأَلُ َك من َخ ْي ِر ما َسأَلَ َك منه َن ِب ُّي َك محمد-صلى اهلل عليه
وذ بك من َشـ ِّر ما اس َت َع َ
وسلم ،-و َن ُع ُ
اذ ِم ْن ُه َنب ُّيك ُم َح َّمدٌ-صلى اهلل عليه وسلم ،-وأَ ْن َت ال ُم ْس َت َعانُ  ،وإِ َ
ليك
ال َب ُ
الغَ ،و َال َح ْو َل َو َال ُق َّو َة إالَّ ِبالل ِه" .رواه الترمذي( ((8وحسنه ،ورواه غيره.

( ((7في األصل [خولة بنت حطب] وهو تصحيف والصواب خولة بنت حكيم ،وهي" :خولة بنت حكيم بن أمية بن
حارثة السلمية ،زوجة عثمان بن مضعون-رضي اهلل عنهما" ،"-سير أعالم النبالء" ،الذهبي.)261/2( ،
(" -((7موطأ اإلمام مالك" ،كتاب االستئذان ،باب ما يؤمر به من الكالم في السفر.
(" -((7صحيح مسلم" ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره،
حديث رقم.2708 :
ً
منزال ،حديث رقم.3437 :
(" ((7سنن الترمذي" ،كتاب الدعوات ،باب ما جاء ما يقول إذا نزل
( ((7ما بين المعقوفتين ساقط من األصل ،والزيادة من "سنن أبي داود".
(" ((7سنن أبي داود" ،كتاب الجهاد ،باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل ،حديث رقم.2603 :
(" ((8سنن ابن ماجه" ،كتاب الدعاء ،باب الدعاء بالعفو والعافية ،حديث رقم.3848 :
(" ((8سنن الترمذي" ،كتاب الدعوات ،باب منه ،حديث رقم.3512 :
( ((8ساقط من األصل ،والزيادة من "سنن الترمذي".
(" ((8سنن الترمذي" ،كتاب الدعوات ،باب منه ،حديث رقم.3521 :
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● الحديث السادس والعشرون :عن أنس بن مالك-رضي اهلل عنه-؛ َّ
أن النبي-صلى اهلل عليه وسلم-
ُ َ
كان يقول" :اللَّهم إ ِّني أَعُ ُ
َ َ
ون
ص
ام" .رواه أبوداود(،((8
ُ
ام َ
والج ُن ِ
وذ ِب َك ِمنَ ال َبـ َر ِ
وس ِّيئ األ ْسق ِ
والجذ ِ
والنسائي( ،((8وغيرهما.
ان رسول اهلل-صلى اهلل عليه
● الحديث السابع والعشرون :عن أبي هريرة-رضي اهلل عنه-؛ قالَ :ك َ
وسلمَ -ي ُق ُ
[الض ِجيع]( ،((8وأَعُ ُ
ول" :اللَّهُ َّم إ ِّني أعُ ُ
َّ
الخـ َيا َن ِة َفإ َّنهَ ا
س
وذ ِب َك ِمنَ ُ
وع َف ِإ َّن ُه ِب ْئ َ
وذ ِب َك ِمنَ ِ
الج ِ
الب َطا َنـ ِة" .رواه أبو داود( ،((8والنسائي( ،((8وغيرهما.
ِب ْئ َ
س ِ
● الحديث الثامن والعشرون :عن َش َكـل بن ُح َميد(-((8رضي اهلل عنه -قال :قلت :يا رسول اهلل؛
"قل :اللَّهُ َّم إ ِّني أَعُ ُ
َعـلِّمني دعاء ،قالُ :
ـص ِري ،و ِمنْ َش ِّر ِل َسا ِني،
وذ ِب َك ِمنْ َشـ ِّر َس ْم ِعي ،و ِمنْ َشـ ِّر َب َ

و ِمنْ ش ِّر َقـ ْل ِبي ،و ِمنْ َشـ ِّر َمـ ِن ِّيي" .رواه أبو داود( ((9والترمذي( ((9وحسنه ،وغيرهما.
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● الحديث التاسع والعشرون :عن عمران بن ُحصين( ((9بن عبيد الخزاعي-رضي اهلل عنهما-
َّ
ـدعو بهما؛ "اللَّهم أَ ْل ِه ْم ِني ُر ْش ِدي،
صي ًنا َكـلِ َمـ َتيـن َي ُ
أن رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلمَ -علَّم أباه ُح َ
َوأَ ِعذ ِني من َشـ ِّر َنـ ْف ِسي" .رواه الترمذي( ((9وحسنه ،وغيره.
● الحديث الثالثون :عن أبي هريرة-رضي اهلل عنه-؛ َّ
أن رسول اهلل-صلى اهلل عليه وسلم -كان
وء َ
يقول" :اللَّهم إ ِّني أَعُ ُ
وذ ِب َك ِمنَ ِّ
األ ْخ َ
ال ِق" .رواه أبو داود( ،((9والترمذي،
وس ِ
اقُ ،
اق وال ِّنـ َف ِ
الش َق ِ
وغيره.
(" ((8سنن أبي داود" ،كتاب الصالة ،باب تفريع أبواب الوتر ،باب في االستعاذة ،حديث رقم.1554 :
(" ((8سنن النسائي" ،كتاب االستعاذة ،االستعاذة من الجنون ،حديث رقم.5493 :
( ((8في األصل[المضجع] ،وفي "سنن أبي داود" ،و"سنن النسائي" ورد الحديث بلفظ [الضجيع].
(" ((8سنن أبي داود" ،كتاب الصالة ،باب تفريع أبواب الوتر ،باب في االستعادة ،حديث رقم.1547 :
(" ((8سنن النسائي" ،كتاب االستعاذة ،االستعاذة من الجوع ،حديث رقم.5468 :
(َ ((8
"ش َكل بن ُحميد ال َعبْسي؛ أحد الصحابة –رضي اهلل عنهم ،-له حديث واحد فقط" .يُنظر"االستيعاب في معرفة
األصحاب" ،ابن عبد البر(.)267/2
(" ((9سنن أبي داود" ،كتاب الصالة ،باب تفريع أبواب الوتر ،باب في االستعاذة ،حديث رقم.1551 :
(" ((9سنن الترمذي" ،كتاب الدعوات ،باب ما جاء في عقد التسبيح باليد ،حديث رقم.3492 :
(" ((9عمران بن حصين بن عبيد بن خلف ،أسلم هو وأبوه وأبو هريرة ،ولي قضاء البصرةُ ،مسنده مائة وثمانون
حديث ،اتفق الشيخان له على تسعة أحاديث وانفرد البخاري بأربعة أحاديث ومسلم بتسعة ،توفي -رضي اهلل
عنه -سنة اثنتين وخمسين"" ،سير أعالم النبالء" ،الذهبي.)512-508/2( ،
(" ((9سنن الترمذي" ،كتاب الدعوات ،باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي-صلى اهلل عليه وسلم ،-حديث رقم:
.3483
(" ((9سنن أبي داود" ،كتاب الصالة ،باب تفريع أبواب الوتر ،باب في االستعاذة ،حديث رقم.1546 :
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● الحديث الحادي والثالثون :عن أبي الدرداء(-((9رضي اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل-صلى اهلل
عليه وسلم" :-كان من دُعاء داود-عليه السالم-؛ اللَّهُ َّم إِ ِّني أَ ْسأَلُ َك ُح َّب َ
وح َّب َمنْ ُي ِح ُّب َك ،وال َع َم َل الذي
ـكُ ،

ار ِد" .رواه الترمذي
ُي َبلِّ ُغـ ِني ُح َّب َك ،اللَّهم ْ
إلي من َنـ ْف ِسي َوأَ ْهـ ِلي ،و ِمنَ ال َم ِ
اج َعـل ُح َّبك أَ َح َّب َّ
اء ال َب ِ
وحسنه ،ورواه غيره.

(((9

● الحديث الثاني والثالثون :عن عبد اهلل بن عمر–رضي اهلل عنهما -قال :قال رسول اهلل-صلى اهلل
ص ِّر ْف ُقـلُو َب َنا على َطاعَ ِت َك" .رواه مسلم( ((9وغيره.
وب؛ َ
عليه وسلم" :-اللَّهم ُم َقـلِّ َب ال ُقلُ ِ
● الحديث الثالث والثالثون :عن علي بن أبي طالب-رضي اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل-صلى
(((9
اهلل عليه وسلم" :-اللَّهُ َّم ْ
والسدَادَ" .رواه مسلم(،((9
وس ِّد ْد ِني" ،وفي رواية؛ "اللَّهم [الهُ دَى]
َّ
اه ِد ِنيَ ،
وغيره.
● الحديث الرابع والثالثون :عن ابن عباس(-((10رضي اهلل عنهما-؛ َّ
أن رسول اهلل –صلى اهلل
ـو َّك ْل ُت ،وإِلَ َ
عليه وسلم -كان يقول" :اللَّهُ َّم لَ َك أَ ْسلَ ْم ُتَ ،و ِب َك آ َم ْن ُت ،وعَ لَ َ
يك أَ َن ْب ُ
اص ْم ُت،
ـتَ ،و ِب َك َخ َ
يك َت َ
اللَّهم إِ ِّني أعُ ُ
الح ُّي[الذي] َال َت ُم ُ
والجنُّ
س
وت،
ضلَّـ ِني ،أَ ْن َت َ
واإل ْن ُ
ـوذ ب ِعـ َّز ِتـك؛ َال إِلَ َه إِالَّ أَ ْن َت [أَنْ ] ُت ِ
ِ
ِ
َي ُمو ُتون( ." ((10رواه البخاري( ،((10و ُمسلم( ،((10وغيرهما.
● الحديث الخامس والثالثون :عن أبي اليُسر كعب بن [عمرو](-((10رضي اهلل عنه-؛ َّ
أن رسول
(" ((9أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس ،يروى له مائة وتسعة وسبعون ً
حديثا ،وهو معدود فيمن جمع القرآن في حياة
رسول اهلل  ، توفي –رضي اهلل عنه -سنة اثنتين وثالثين" " .سير أعالم النبالء" ،الذهبي.)353-336/2( ،
(" ((9سنن الترمذي" ،كتاب الدعوات ،باب ما جاء في عقد التسبيح ،حديث رقم.3490 :
(" ((9صحيح مسلم" ،كتاب القدر ،باب تصريف اهلل تعالى القلوب كيف شاء ،حديث رقم.2654 :
( ((9في األصل [الهدي] ،وفي "صحيح مسلم" [ال ُهدى].
شر ما لم يعمل،
(" ((9صحيح مسلم" ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب التعوذ من َش ِّر ما عمل ومن ِّ
حديث رقم.2725 :
(" ((10عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب -رضي اهلل عنهما -حبر األمة ،وفقيه العصر ،وإمام التفسير ،ابن عم الرسول
ُ ،ولِ َد بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثالث سنين ،و ُم ْس َن ُد ُه ألف وستمائة وستون ً
حديثا ،وله من ذلك في
"الصحيحين" خمسة وسبعونَ ،ت َف َّر َد البخاري له بمائة وعشرين ً
حديثا ،وتفرد مسلم بتسعة أحاديث ،تُوفي–رضي
اهلل عنه-سنة ثمان أو سبع وستين للهجرة"" ،سير أعالم النبالء" ،الذهبي.)359-332/3( ،
( ((10ما بين المعقوفتين ساقط من األصل ،والزيادة من رواية ُمسلم للحديث في صحيحه.
(" ((10صحيح البخاري" ،كتاب التهجد ،باب التهجد بليل ،حديث رقم.1069 :
(" ((10صحيح مسلم" ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل،
حديث رقم.2717 :
( ((10في األصل[عمر] ،وهو "أبو اليُسر كعب بن عمرو األنصاري ،شهد العقبة ،وله عشرون سنة ،له أحاديث قليلة،
مات بالمدينة في سنة خمس وخمسين""سير أعالم النبالء" ،الذهبي. )538/2( ،
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ُ
[األحاديث
األر َبعون
من دَعَ َو ِات
َس ِّي ِد
ال ُمرسلين]

وذ ِب َك ِمنَ ال َّتردِّي ،وأَعُ ُ
وذ ِب َك ِمنَ الهَ دْم ،وأَعُ ُ
اهلل –صلى اهلل عليه وسلم -كان يقول" :اللَّهم إِ ِّني أَعُ ُ
وذ ِب َك
ِ
وت ،وأَعُ ُ
والح ْرق والهَ َرم ،وأَعُ ُ
وذ ِب َك ِمنْ أن أَ ُم َ
وت
وذ ِب َك ِمنْ أَنْ َي َت َخ َّب َطـ ِني الشيطان ِع ْن َد ال َم ِ
من ال َغ َر ِق َ ِ
ِ
في َس ِبيلِ َك ُمـد ِْب ًرا ،وأَعُ ُ
وذ ِب َك ِمنْ أَ ُم َ
وت [لَ ِدي ًغا]( ." ((10رواه أبوداود( ،((10والنسائي( ،((10وغيرهما.
● الحديث السادس والثالثون :عن عبد اهلل بن ُع َمر–رضي اهلل عنهما -قال :ما كان رسول اهلل-
ـدعو بهؤالء الدعوات ألصحابه؛ "اللَّهُ َّم ْاق ِس ْم لَ َنا ِمنْ
صلى اهلل عليه وسلم -يقوم من مجلس حتى َي ُ
ص َيـ ِت َك ،و ِمنْ َطاعَ ِت َك َما ُتـ َبلِّ ُغ َنا ب ِه َجـ َّن َت َ
ـش َيـ ِت َك َما َي ُح ُ
َخ ْ
ـون به
ـكَ ،و ِمنْ ال َيـ ِقين ما ُتهَ ِّ
ول َبي َن َنا َو َبينَ َم ْع ِ
ار َث
اع َنا َوأَ ْب َ
ـو ِت َنا َما أَ ْح َي ْيـ َتـ َناَ ،و ْ
ات]( ((10ال ُّد ْن َياَ ،
اج َع ْل ُه َ
ار َنا َو ُق َّ
صي َب ِ
عَ ـلَي َنا [ ُم ِ
[و](َ ((10م ِّتـعنا ِبأَ ْس َم ِ
الو ِ
ص ِ
صي َبـ َتـ َنا في ِدي ِن َناَ ،و َال َت ْج َع ْل
اج َع ْل ثأ َر َنا عَ لَى َمنْ َظـلَ َم َناَ ،وا ْن ُ
ِم َّناَ ،و ْ
صر َنا عَ لَى َمنْ عَ ادَاناَ ،و َال َت ْج َع ْل ُم ِ
ـر َح ُم َنا" .رواه الترمذي( ((11وحسنه.
الدُّن َيا أَ ْك َب َر َه ِّمـ َناَ ،و َال َمـ ْبلَ َغ ِع ْل ِم َنا ،وال ُت َسلِّ ْط عَ ـَلي َنا َمنْ َال َي ْ

● الحديث السابع والثالثون :عن عبادة بن الصامت(-((11رضي اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل
يك لَ ُه؛ لَ ُه ال ُم ُ
الَ :ال إِلَ َه إِالَّ الل ُه َو ْح َد ُه َال َش ِر َ
يل َف َق َ
الح ْمدُ،
لك و َل ُه َ
-صلى اهلل عليه وسلم" -من َت َعا َّر ِمنَ اللَّ ِ
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ُيحيي و ُي ِم ُ
والح ْم ٌد لِلَّ ِه ،و َال إِلَ َه إِالَّ اللَّ ُه واللَّ ُه أَك َب ُر ،و َال َح ْو َل
بحانَ الل ِه
َ
يء َق ِدي ٌرُ ،س َ
ـيتَ ،و ُه َو عَ لَى ُك ِّل َش ٍ
و َال ُق َّو َة إِالَّ ِباللَّ ِه ،ثم قال :اللَّهُ َّم ْ
ص َ
ـيب له ،فإنْ َت َو َّ
ال ُت ُه" .رواه
وصلَّى ُق ِبلَت َ
ضأَ َ
اغ ِف ْر لِي ،أَ ْو دَعَ ا؛ اس ُت ِج َ

البخاري( ،((11وأبو داود( ،((11والترمذي( ،((11وغيرهم.
● الحديث الثامن والثالثون :عن عبد اهلل بن عمر–رضي اهلل عنهما -قال :لَ ْم َي ُك ْن َر ُس ُ
ول اهلل-صلى
َع َهـؤالء َّ
اهلل عليه وسلمَ -يد ُ
ُص ِبح؛ "اللَّهُّ َّم إ ِّني أسألك ال َعـ ْف َو وال َعا ِف َي ِة في
وح َ
ات ِح َ
ـين يُ ْم ِسي ِ
الد َع َو ِ
ـين ي ْ
احـ َف ْ
ـظـ ِني ِمنْ َب ْي ِن َيد ََّي َو ِمنْ
ـو َرا ِتي ،وآ ِمنْ عَ ْو َرا ِتي ،اللَّهُ ْم ْ
اس ُت ْر عَ ْ
ِديني و ُد ْن َي َ
اي ،وأَ ْهلِي َو َمالِي ،اللَّهُ َّم ْ

( ((10كلمة غير مقروءة في األصل ،والزيادة من"سنن أبي داود" ،و"سنن النسائي".
(" ((10سنن أبي داود" ،كتاب الصالة ،باب تفريع أبواب الوتر ،حديث رقم.1552 :
(" ((10سنن النسائي" ،كتاب االستعاذة ،االستعاذة من التردي والهدم ،حديث رقم.5531 :
( ((10في األصل [مصائب] ،وفي "سنن الترمذي" [مصيبات].
( ((10زيادة من "سنن الترمذي" ،وفي األصل [اللَّهم متعنا].
(" ((11سنن الترمذي" ،كتاب الدعوات ،باب ما جاء في عقد التسبيح باليد ،حديث رقم.3502 :
(" ((11عبادة بن قيس أبو الوليد األنصاري ،اإلمام القدوة ،أحد النقباء ليلة العقبة ،ومن أعيان البدريين سكن بيت
المقدس ،ساق له بُ َق ْي في ُمس َن ِد ِه مائة وأحدا وثمانين حديثا ،وله في البخاري ومسلم ستة؛ انفرد البخاري بحديثين،
ومسلم بحديثين ،مات-رضي اهلل عنه -سنة أربع وثالثين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة"" ،سير أعالم النبالء"،
الذهبي.)11-5/2( ،
(" ((11صحيح البخاري" ،كتاب التهجد ،باب فضل من َتعار من الليل فصلى ،حديث رقم.1103 :
(" ((11سنن أبي داود" ،أبواب النوم ،باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل ،حديث رقم.5060 :
(" ((11سنن الترمذي" ،كتاب الدعوات ،باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل ،حديث رقم.3414 ،
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َخ ْل ِفيَ ،وعَ نْ َي ِمي ِني َوعَ نْ ِش َمالِي ،و ِمنْ َفو ِقي ،وأَعُ ُ
وذ ِب َع َ
ـظ َم ِت َك أَنْ أُ ْغـ َت َ
ال ِمنْ َت ْحـ ِتي" .قال وكيع:
َي ْعـ ِني َ
الخسف .رواه أبو داود( ،((11وابن ماجه( ،((11والنسائي( ،((11وغيرهم.
● الحديث التاسع والثالثون :عن عبد الرحمن بن أبي بكرة(-((11رضي اهلل عنه-؛ أَنَّ ُه قال ألبيه :يا
أبت إِنِّي أَ ْس َم ُع َك َتـ ْد ُعو ُك َّل َغـدَاة؛ " اللَّهُ َّم عَ ا ِف ِني في َبـ َد ِني ،اللَّهُ َّم عَ ا ِف ِني في َس ْم ِعي ،اللَّهُ َّم عَ ا ِف ِني في

وذ ِب َك ِمنَ ال ُك ْف ِر وال َفـ ْق ِر ،اللَّهُ َّم إني أَعُ ُ
صري ،اللَّهُ َّم إِ ِّني أَعُ ُ
اب ال َق ْب ِرَ ،ال إِلَ َه إِالَّ أَ ْن َت".
وذ ِب َك ِمنْ عَ َـذ ِ
َب ِ
ال ًثا ،و َث َ
ص ِب ُح َث َ
ين تُ ْم ِسي ،فقال :إنِّي َس ِم ْع ُت رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلمَ -ي ْد ُعو
ال ًثا ِح َ
تُعيدها حين تُ ْ
ِب ِه َّنَ ،فأَنا أُ ِح ُّب أَ ْن [أَ ْسـ َت َّن ِب ُسنَّ ِت ِه]( ." ((11رواه أبوداود(.((12
● الحديث األربعون :وبه ْ
اخـ ِتـ َتا ُم َها؛ عن عبد اهلل بن عباس–رضي اهلل عنهما -قال :كان رسول
ص ْر عَ لَ َّي ،وام ُك ْر
اهلل-صلى اهلل عليه وسلمَ -ي ْد ُعو بهذا؛
صر ِني وال َتـ ْن ُ
"رب أع ِّني وال ُت ِعنْ عَ لَ َّي ،وا ْن ُ
ِّ

عليْ ،
اج َع ْل ِني لَ َك َذا ِك ًرا؛
إلي ،وا ْن ُ
ليَ ،ر ِّب ْ
صر ِني عَ لَى َمنْ َب َغى عَ َّ
واه ِد ِني و َي ِّس ْر الهُ ـدَى َّ
لِي وال َتم ُك ْر َّ
ـل َتو َبـ ِتي ْ
خب ًتا [أو](ُ ((12مـ ِني َباَ ،ر ِّب َتقـ َّب ْ
واغ ِس ْل َحو َبـ ِتي
لَ َك َشا ِك ًرا ،لك َراه ًبا ،لك ِم َ
طواعً ا ،لك ُم ِ

ـو ِتي َ
وثـ ِّبـت ُح َّجـ ِتيْ ،
و[س ِّددْ]
واه ِد قلبي
وأَ ِج ْب دَعْ َ
َ
"وس ِّد ْد".
الترمذي(َ ((12

(((12

ـخي َم َة َقـلبي" .وفي رواية
واسلُ ْل َس ِ
لسانيْ ،

ورسله؛ سيدنا محمد وعلى آلِ ِه
والحمد هلل وحده ،وصلى اهلل على أسعد خلقه ،وأفضل أنبيائه ُ
وأصحابه وأزواجه ُ
وجنده و ُم ِحبِّـيه ،صالة وسال ًما غير ُمـفـترقين ،بل ُمتالزمين ما
وذ ِّريته وأهل بيته ُ
رب العالمين.
دَا َم ِت السماوات واألرض ،وما دام َبدَلَ ُه َما -آمين ،-وسالم على ال ُمرسلين ،والحمد هلل ِّ
(" ((11سنن أبي داود" ،أبواب النوم ،باب ما يقول إذا أصبح ،حديث رقم.5074 :
(" ((11سنن ابن ماجه" ،كتاب الدعاء ،باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى ،حديث رقم.3871 :
(" ((11سنن النسائي" ،كتاب االستعاذة ،االستعاذة من الخسف ،حديث رقم.5529 :
(" ((11اسمه نفيع بن الحارث أو نفيع بن مسروحَ ،تدَلَّى في حصار الطائف ِب َب َكرة ،وفر إلى النبي-صلى اهلل عليه وسلم،
وأسلم على يده وأعلمه أنه عب ٌد ،فأعتقه ،فمن يومئذ كني بأبي بكرة .روى جملة أحاديث ،حدث عنه بنوه األربع:
عبيد اهلل ،وعبد الرحمن ،وعبد العزيز ،ومسلم ،وأبو عثمان النهدي ،والحسن البصري ،ومحمد بن سيرين ،وعقبة
ابن صهبان وربعي بن حراش ،واألحنف بن قيس ،وغيرهم ،سكن البصرة ،وكان من فقهاء الصحابة ،مات سنة
إحدى وخمسين وقيل  :مات سنة اثنتين وخمسين"" ،سير أعالم النبالء" ،الذهبي.)10-5/3( ،
األصل[أس َّن ُسنَّ َت ُه] ،وفي "سنن أبي داود" بلفظ [أَس َتن ِب ُسنَّتِه].
( ((11في
ُ
(" ((12سنن أبي داود" ،أبواب النوم ،حديث رقم.5090 :
( ((12ورد الحديث في"سنن أبي داود" بلفظ [أو منيباً] ،و في "سنن الترمذي" بلفظ [أواها ُمنيباً].
[س ِّد ْد] في كتب الحديث الشريف التي وقفت عليها؛ يُنظر"سنن
( ((12في األصل [اسد] ،ووردت رواية الحديث بلفظ َ
أبي داود" ،كتاب الصالة ،باب تفريع أواب الوتر ،باب ما يقول الرجل إذا سلم ،حديث رقم .1510 :وفي "سنن
ابن ماجه" ،كتاب الدعاء ،باب دعاء رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم ،-حديث رقم.3830 :
(" ((12سنن الترمذي" ،كتاب الدعوات ،باب في دعاء النبي-صلى اهلل عليه وسلم ،-حديث رقم.3551 :
آفاق الثقافة والتراث
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قائمة المصادر والمراجع:
 "األعالم" ،خير الدين الزركلي ،دار العلم للماليين-بيروت ،الطبعة ،15:سنة 2002م. "جامع بيان العلم وفضله" ،ابن عبد البر القرطبي ،دار الفكر ،د.ت. "االستيعاب في معرفة األصحاب" ،ابن عبد البر القرطبي(ت463هـ) ،تحقيق علي محمد عوض،وعادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية-بيروت ،الطبعة الثانية1422( :هـ2002/م).
 "سنن أبي داود" ،سليمان بن األشعث السجستاني األزدي(ت275هـ) ،تحقيق محمد محيي الدينعبد الحميد ،المكتبة العصرية-بيروت ،د.ت.
 "سنن الترمذي" ،أبي عيسى محمد بن عيسى بن َسورة(ت279هـ) ، ،تحقيق أحمد محمد شاكر،ومحمد فؤاد عبد الباقي ،وكمال يوسف الحوت ،دار الكتب العلمية-بيروت ،د.ت.
" -السنن الكبرى" ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي (ت 303هـ) ،تقديم
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عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،األولى 1421( ،هـ 2001-م).
 "سنن النسائي" ،أحمد بن شعيب بن علي بن الخراساني النسائي ،تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ،مكتبالمطبوعات اإلسالمية-حلب ،الطبعة الثانية1406( :هـ1986/م).
 "سير أعالم النبالء" ،شمس الدين الذهبي(ت748هـ) ،تحقيق تحت إشراف الشيخ شعيب األرنؤوط،مؤسسة الرسالة-بيروت ،الطبعة الثالثة1405( :هـ1985/م).
 "شجرة النور الزكية في طبقات المالكية" ،محمد بن محمد بن مخلوف ،المطبعة السلفية-القاهرة،طبعة سنة 1349هـ.
 "شرح األربعين النووية في األحاديث الصحيحة النبوية" ،لمحيي الدين النووي ،مؤسسة الكتبالثقافية-بيروت ،الطبعة األولى1419( :هـ1999/م).
 "شعب اإليمان" ،ألحمد بن الحسين البيهقي(ت458هـ) ، ،تحقيق محمد سعيد بسيوني زغلول ،دارالكتب العلمية-بيروت ،الطبعة ،1 :سنة 1410هـ.
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 "صحيح البخاري" ،محمد بن إسماعيل البخاري ،دار الكتب العلمية-بيروت ،الطبعة األولى:(1403هـ1983/م).
 "صحيح مسلم" ،مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الكتبالعلمية-بيروت ،الطبعة األولى1412( :هـ1991 /م).
السـني(363هـ)،
 "عمل اليوم والليلة" ،أبو بكر أحمد بن محمد الدينوري الشافعي المعروف بابن ُّتحقيق عبد الرحمن كوثر ال َبرني ،دار األرقم بن أبي األرقم/بيروت-لبنان ،الطبعة األولى:
(1418هـ1998/م).
 "فهرس ابن غازي" ،تحقيق محمد الزاهي ،دار بوسالمة للطباعة والنشر والتوزيع-تونس ،د.ت. "فهرس الفهارس واألثبات ،ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت" ،عبد الحي بن عبد الكبيرالكتاني ،اعتنى به إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي-بيروت ،الطبعة الثانية1402( :هـ1982/م).
 "فهرس مخطوطات الخزانة العلمية بالمسجد األعظم بتازة" ،تصنيف الدكتور عبد الرحيم العلمي،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية-المملكة المغربية.
 "الضوء الالمع ألهل القرن التاسع" ،شمس الدين السخاوي(ت902هـ) ،دار الجيل-بيروت ،الطبعةاألولى :سنة (1412هـ1992/م).
 "الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة" ،نجم الدين محمد ال َغ ِّزي (ت1060هـ) ،اعتناء خليلمنصور ،دار الكتب العلمية-بيروت ،الطبعة األولى1418( :هـ1997/م).
 "المعجم الصغير" ،سليمان بن أحمد الطبراني ،تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمرير ،المكتباإلسالمي-دار عمار /بيروت ،الطبعة األولى1405 ( :هـ 1985 -م).
 "المعجم الكبير" ،سليمان بن أحمد الطبراني ،تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ،مكتبة ابن تيمية-القاهرة ،د.ت.
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 "الموطأ" ،اإلمام مالك بن أنس(ت173هـ)  ،تحقيق محمد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي-بيروت ،سنة النشر1406( :هـ1985-م) ،د.ت.
 "النور السافر عن أخبار القرن العاشر" ،عبد القادر العيدروس (ت1038هـ) ،تحقيق أحمد حالو،ومحمود األرنؤوط ،أكرم البوشي ،دار صادر -بيروت ،الطبعة األولى سنة 2010م.

تحقيق المخطوطات
156

آفاق الثقافة والتراث
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الدراسة
األول :قسم ّ
القسم ّ
األول :حياة اإلمام ّ
الش ّران
المبحث ّ

(((

األول :اسمه ونسبه ،مولده ونشأته ،طلبه للعلم:
المطلب ّ

هو مح ّمد بن إبراهيم ،أبو عبد اهللّ ،
الش ّران ،األندلسي ،الغرناطي .فاسمه مح ّمد ،وكنيته أبو عبد اهلل،
بالش ّران .واسم والده إبراهيمُ ،
وعرف ّ
وكنيته أبو إسحاق.
ُ
ُشر المترجمون له إلى تاريخ
ولد بغرناطة من بالد األندلس ،وبها نما وترعرع ،وأخذ العلم .ولم ي ِ
كو ِنه حيّا
مولده ،ويظهر أنّه ولد في النّصف الثّاني من القرن الثّامن الهجري ،وذلك بالنّظر إلى تاريخ ْ
سنة837 :هـ..
وقد أخذ العلم عن والده في بادئ األمر ،وهي عادة العلماء مع أبنائهم؛ حيث وصف والده التّنبكتي
بما يليّ " :
ّ
الشيخ الفاضل الماجد األرفع
األعز األوجه أبي إسحاق"(((.
والتقى بعلماء وفقهاء من جيله ،أمثال أحمد بن حرشون
(((
يخاطب فيه الفقيه ابن حرشون ،وقد أهدى له ُقرص زعفران.
(((

المقري نظ ًما ّ
للش ّران
به؛ حيث ذكر
ّ

وذكر ابن األزرق((( أنّه التقى به ،كما ذكر لقاءه لعمر المالقي(((.

((( انظر مصادر ومراجع ترجمته في:
-

الس ّقا
الرياض في أخبار عياض ،أحمد بن مح ّمد
ّ
أزهار ّ
المقري التّلمساني شهاب ال ّدين ،اعتناء :مصطفى ّ
وإبراهيم اإلبياري وعبد الحفيظ شلبي ،مطبعة لجنة التّأليف والتّرجمة والنّشر ،القاهرة1358 ،هـ1939/م،
.145 ،133 ،116/1

((( انظر :نيل االبتهاج ،ص.533
((( ابن حرشون هو :سيدي أحمد بن حرشون األندلسي الغرناطي .ذكره ّ
الصالح .انظر :أزهار
المقري ،ونعته بالفقيه ّ
الرياض .133/1 ،ولم أقف له على ترجمة وافرة.
ّ
الرياض.133/1 ،
((( انظر :أزهار ّ
علي بن مح ّمد ،أبو عبد اهلل ،شمس ال ّدين ،األصبحي ،الغرناطي ،األندلسي ،المعروف
((( ابن األزرق هو :مح ّمد بن ّ
ّ
بابن األزرق .فقيه مالكيّن مشارك في بعض العلوم ،تولى القضاء بغرناطة إلى أن استولى عليها الفرنجّ .
توفي
السلك في طبائع الملك .انظر:
بالقدس سنة896 :هـ1491/م .من آثاره :شفاء الغليل في شرح مختصر خليل ،بدائع ّ
ّ
نيل االبتهاج ،رقم ،690 :ص .561شجرة النّور ،رقم .262 ،261/1 ،960 :معجم المؤلفين ،رقم،14857 :
.534/3
((( انظر :روضة اإلعالم البن األزرق.592/2 ،
ّ
المحقق األديب األلمعي .كان بالحياة سنة844 :هـ.
علي المالقي األندلسي .العالم الماهر
والمالقي هو :عمر بن ّ
شجرة النّور ،رقم .248/1 ،896 :ولم أقف له على ترجمة أخرى.
آفاق الثقافة والتراث
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ولقي أبا الفضل ابن جماعة((( ،وحدثت له معه حادثة في زمنه .فقد حكى الحافظ أبو عبد اهلل
صرف الفقيه أبو الفضل ابن جماعة عن رياسة الكتابة بغرناطة إلى قضاء الجماعة،
التّنسي((( أنّه ل ّم ُ
و ُولّي مكا َنه ابن ّ
ابن جماعة ،فقال له :يا سيّديّ ،
الس ّر الذي عهدناه
الش ّران ،لقي بعض رؤساء ال ّدولة َ
إن ّ
في الحضرة غاب عنها بغيْبتك؛ فقال له :وكيف ال وقد تركتم الفضل المجموع ،وأخذتم ّ
المكرر.
الش ّر
ّ
(((
وقد كان بين ابن جماعة ّ
والشران ما يكون بين األقران.
المطلب ّ
الثاني :وفاته وأقوال العلماء فيه:

لم يذكر المترجمون له تاريخ وفاته ،وذكروا أنّه كان حيًّا سنة837 :هـ1434/م .ويُحتمل أنّه ُفقد في
(((
أح ِد المعارك كما حدث في معركة طريف المشهورةُ ،
وفقد فيها كثير من العلماء والفقهاء.
وقد أثنى عليه بعض العلماء والمترجمين له ،فنعته ابن فركون((( بقوله" :الكاتب األبرع".

(((

ّ
الرائق".
وقال القلصادي(((:
"والش ّران هو قاضي الجماعة بغرناطة ،اشتهر بنظمه ّ

(((

أيضا في مق ّدمة شرحه على نظم ّ
وقال القلصادي ً
الرئيس بالحضرة
الش ّران في الفرائض" :األديب ّ
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معاصرا لإلمام
((( ابن جماعة :لم أقف على ترجمة ابن جماعة أبو الفضل هذا الذي ولي القضاء بغرناطة وكان
ً
ّ
الش ّران .وهناك من العلماء من اشتهر بابن جماعة ،منهم :بدر ال ّدين بن جماعة أبو عبد اهلل الكناني الحموي،
ومح ّمد بن أبي بكر بن جماعة أبو عبد اهلل ّ
عز ال ّدين الحموي المصري (ت819هـ).
مؤرخ ،أديب.
((( التّ َنسي هو :مح ّمد بن عبد اهلل بن عبد الجليل ،أبو عبد اهلل ،التَّ َنسي ،التّلمساني .مح ّدث ،حافظ ،فقيهّ ،
توفي سنة899 :هـ1494/م .من آثاره :ال ّد ّر والعقيان في بيان شرف بني زيّانّ ،
ّ
الخراز.
الطراز في شرح ضبط ّ
ّ
انظر :نيل االبتهاج ،رقم ،697 :ص .573 ،572كفاية المحتاج ،رقم .209/2 ،611 :معجم المؤلفين ،رقم:
.444/3 ،14286
الرياض.135/1 ،
((( انظر :أزهار ّ

(((
(((

(((
(((

الش ّران فهو اثنان من ّ
أن الفضل بن جماعة هو فضل مجموع وليس واح ًدا أو اثنان ،أ ّما ّ
ومعنى هذا ّ
الش ّر؛ فكيف
ّ
ُ
اختير لقضاء الجماعة اثنان من الش ّر ،وت ِرك فضل مجموع؟؟ وهذا على حسب قول ابن جماعة.
الرياض .133/1 ،مظهر النّور ،ص .30 ،29شجرة النّور .248/1 ،معجم المؤلّفين.31/3 ،
انظر :أزهار ّ
ابن فركون هو :أبو الحسين بن أحمد بن سليمان ،المعروف بابن فركون .وأبو الحسين اسمه ال ُكنيته ،وابن
سر صاحب المقام
فركون شهرته ،وشهرة أبيه وع ّمه وج ّده .ولد بغرناطة سنة781 :هـ1379/م ،وتولّى كتابة ّ
ُعرف عنه شيء ،وذلك بعد الفتن التي
العلي يوسف الثّالث من سنة814 :هـ إلى 820هـ ،وبعد هذا التّاريخ لم ي َ
ّ
كانت بعد وفاة يوسف الثّالث .من آثاره :ديوان شعر المعروف ب ُمظهر النّور .انظر :ابن فركون األندلسي شاعر
غرناطة ،قاسم القحطاني ،دار الكتب الوطنيّة ،اإلمارات ،ط1430 ،1هـ2009/م ،ص .36ديوان ابن فركون،
اعتناء :مح ّمد بن شريفة ،مطبوعات أكاديميّة المملكة المغربيّة ،ط1407 ،1هـ1987/م ،قسم ال ّدراسة ،ص.9
انظر :مظهر النّور ،ص.89 ،44 ،29
علي بن مح ّمد بن مح ّمد ،أبو الحسن ،نور ال ّدين ،القرشي ،ال َب ْسطي ،األندلسيّ ،
الشهير بالقلصادي.
القلصادي هوّ :
ّ
ّ
فقيه مالكي ،رياضي فرضي ،محدث نحوي .ولد سنة815 :هـ1412/م ،وتوفي سنة891 :هـ1486/م .من آثاره
الكثيرة :كشف األسرار عن علم الغبار ،شرح الحكم العطائيّة .انظر :نيل االبتهاج ،رقم ،440 :ص.341 ،339
شجرة النّور ،رقم .261/1 ،959 :معجم المؤلّفين ،رقم.524/2 ،10100 :

((( رحلة القلصادي ،ص.43
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العليّة غرناطة المحروسة .فريد عصره وزمانه."..

(((

وقال ّ
المقري(((" :نظ ُمه الذي هو بحر ال ساحل له" (((.وقال ً
أيضا" :الفقيه الكاتب أبي عبد اهلل
ّ
المبرز في أدواته على األنداد واألقران" (((.وقال ً
الرئيس أبو عبد اهلل
الش ّران،
أيضا" :وأ ّما الكاتب ّ
ّ
الصدر ،ال ّعمة العمادّ ،
الش ّران ،فهو ّ
ّ
الذخر األرفع ،العلم األوحد األمجد ،الذي
الشيخ الفقيهّ ،
الرئيس ّ
ً
ً
ً
فصال ،رئيس ال َك َتبة بالحضرة العليّة .هذا كالم
وقوال
جزال،
ال يُجارى في اإلنشاء واالختراع ،كال ًما
(((
بعض األندلسيّين فيه".
المقري ً
أيضا عن القلصادي" :هو الفقيه الوجيه ،اللّبيب اليقظ األدرى ،األديب األحظى،
ونقل
ّ
(((
الرئيس النّبيل األرقى ،وحيد عصره وأوانه ،وفريد دهره وأقرانه".
ّ
"والش ّران هذا م ّمن له باع مديد في ّ
ّ
المقري ً
حسن".
الشعر،
أيضا عن التّنسي:
ونقل
وتصر ٍ
ّ
ّ
ف َ

(((

بالرئيس ،وأنّه بارع في الكتب ّ
والشعر؛ حيث قال عنده وصفه لعمر بن علي
ونعته ابن األزرق ّ
المالقي ومقارنته مع ّ
ْرع منه
الرئيس أبي عبد اهلل الّ ّ
الش ّران؛ قال" :ال أعالم أنّي لقيت بعد ّ
شران ~ أب َ
(((
في ُ
الكتب ّ
والشعر ،وال أقدر منه على النّظم والنّثر".
المطلب ّ
الثالث :مؤلّ فاته:

الش ّران مؤلّفات أغلبها منظومات في فنون من ّ
الشيخ ّ
ترك ّ
برم،
الشعر ،كفقه الفرائض ،المدح ،التّ ّ
وغيرها .و ِمـ ّما وقفت عليه وذكره المترجمون له:

((( انظر :شرح نظم ّ
الش ّران في الفرائض للقلصادي ،مخطوط اإلسكوريال ،رقم ،853 :اللّوحة169 :ظ.
ّ
مؤرخ ،أديب ،فقيه مالكي.
المقري هو :أحمد بن مح ّمد بن أحمد ،أبو العبّاس ،شهاب ال ّدين،
(((
المقري ،التّلمسانيّ .
ّ
ّ
ّ
ولد في تلمسان سنة992 :هـ1584/مـ ،وتوفي بالقاهرة سنة1041 :هـ1631/م .من آثاره :نفح الطيب ،روض
اآلس العاطر األنفاس .انظر :اليواقيت الثّمينة في أعيان مذهب عالم المدينة ،مح ّمد البشير ظافر األزهري ،مكتبة
المالجئ العبّاسيّة ،القاهرة1324 ،هـ .29/1 ،شجرة النّور ،رقم .300/1 ،1162 :معجم المؤلّفين ،رقم،1792 :
.248/1
الرياض.145/1 ،
((( أزهار ّ
((( المصدر نفسه.116/1 ،
((( المصدر نفسه.133/1 ،
السابق.133/1 ،
((( المصدر ّ
السابق.134/1 ،
((( المصدر ّ
((( روضة اإلعالم بمنزلة العربيّة من علوم اإلسالم ،ابن األزرق الغرناطي.592/2 ،
آفاق الثقافة والتراث
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بديع المقال
في ذكر
تقلّبات
األحوال
وامتداح
َمن َن َبع ِمن
َب ْين أنا ِملِه
ال ّزالل
لإلمام
الشران

أ ّو ً
ال :منظومة في الفرائض :نع َتها التّنبكتي((( بأنّها منظومة حسنة ،وذكر أنّه وقف عليها ،وقام
المقري" :وهي أرجوزة عذبة النّظم ،سهلة المأخذ ،مختصرة في علم
بشرحها القلصادي (((.وقال عنها ّ
ْ
الفرائض".

(((

أ ّولها:
ب���ح���م���د خ����ي���� ِر ال�����وارث�����ي�����ن أب���ت���دي

ي أه����ت����دي
س������راج ال�����نّ�����ب�����و ّ
وب������ال������ ّ

آخرها:
ت اآلم�����������ال راح����ت���� ْي����ه����ا
م������ا م����������� ّد ِ

ل�����������وارث األرض وم��������ن ع��ل��ي��ه��ا

ثانيًا :منظومات في أغراض مختلفة :وقد صنّفتُها بحسب القافية ،وهي كما يأتي:
أ -منظومات بائيّة :ذكر له ّ
المقري منظومة بها بيتان ،وهي(((:
ب-
ب���ع���ث���تُ ب���ه���ا ذك������رى ع���ل���ى ث���ق���ة إل���ى

تحقيق المخطوطات

ف��م��ا زل����تَ ف� ّ
س َذ ِوي ال � ُع�لا
���ذا ف��ي رءو ِ

ب
����ل وع������ ٍد م����ن ل���ق���ائِ��� َك م����رقُ����و ِ
م����ؤ َّم ِ
وم���ا و ْع����د ْ
ب
س م��ث��ل م���و ِع��� ِد ُع���رقُ���و ِ
رأ ٍ

برم له من صاحب ،بها ثالثة أبيات؛ وهي(((:
 وذكر له ابن عاصم((( منظومة في التّ ّوص�����اح�����ب ل�����ي م������ب������ ِّر ِم م�����ن رأى

��ح���ت���ه اس���ت��� ْغ���ربَ���ا
ص����� ْب����� ِري ع���ل���ى ص� ّ

ق�������ال أن�������ا ك�����ال�����ع�����و ِد إن ش���ئ���تَ���هُ

ق
أو َر ٌ
ْ

أَ ْط������ربَ������ا

���اج أن
ف���ق���ل���تُ ب����ل َك����ال���� ُع����و ِد ُم����ح����تَ� ٌ

�����ح����� َرق أو يُ���ض��� َربَ���ا
يُ���� ْق���� َ
ش���� َر أو يُ ْ

ق
ش������� َّ
وان������� َ

أو

يعرف ببابا .فقيه ّ
((( ُّ
مالكي ،عالم ،مشارك
التنبُكتي هو :أحمد بن أحمد بن أحمدّ ،
الصنهاجيّ ،
السوداني ،التّنبكتيَ .
في بعض العلوم .ولد سنة963 :هـ1556/مّ ،
وتوفي في تنبكتو سنة1032 :هـ1623/م .من آثاره :كفاية المحتاج
لمعرفة من ليس في ال ّديباج ،التّحديث والتّأنيث .انظر :خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر ،مح ّمد المحبّي،
المطبعة الوهبيّة ،مصر1284 ،هـ .172 ،170/1 ،شجرة النّور ،رقم .299 ،298/1 ،1157 :معجم المؤلّفين،
رقم.93/1 ،701 :
((( انظر :نيل االبتهاج ،ص .533روضة اإلعالم بمنزلة العربيّة من علوم اإلسالم .592/2 ،مظهر النّور ،ص،29
.30
الرياض.133/1 ،
((( انظر :أزهار ّ
((( المصدر نفسه.144/1 ،
((( ابن عاصم هو :مح ّمد بن مح ّمد بن مح ّمد بن مح ّمد بن عاصم ،أبو يحيى ،األندلسي ،الغرناطي .فقيه ،أديب،
خطيب ،شاعر ،من الوزراء والقضاةّ .
الرضا في التّسليم لما ق ّدر اهلل
توفي سنة857 :هـ1453/م .من آثاره :جنّة ّ
تعالى وقضى ،شرح تحفة ّ
الحكام لوالده .انظر :نيل االبتهاج ،رقم ،651 :ص .537شجرة النّور ،رقم،897 :
.248/1
الرضا في التّسليم لما ق ّدر اهلل وقضى.70/3 ،
((( جنّة ّ
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ت -منظومة جيميّة :ذكر له ّ
المقري منظومة بها بيتان ،وهي(((:
���اج ث���� ْغ���� ًرا
ق����ل����تُ ل����� َّم ج����ب����رتُ ب����ال����ع� ِ

اح��ت��ج��اج��ا
���ح���ال
ول���ق���د ُرم�������تُ ب���ال��� ُم
َ
ِ
��اج���ا
ب���ال���تّ�ل�اق���ي أم�����ا ت�����رى ال����ثّ���� ْغ���� َر ع� َ

���وج ش��ب��اب��ي
ص������اح ال
ب������أس أن ي����ع� َ
َ
ِ
ج -منظومة طائيّة :ذكر له ّ
المقري منظومة بها بيتان ،وهي(((:
�ح��ك��ت
رأ ْت���ن���ي أح�����وطُ ال��ثّ��غ��ر َرب���ط���ا ف��أُض� ِ

ب���ال���ج���ف���ون يُ����ح����اطُ
وت����اه����ت ب���ث���غ��� ٍر
ِ

ف ال���ل���ح��� ِّل م��ن��ه رب��ط��تُ��هُ
���و ِ
ف���قُ���ل���تُ ل����خ� ْ

���وف ِرب����اطُ
ُ
���م���خ
أيُ���ن��� َك��� ُر ف���ي ال���ثّ��� ْغ��� ِر ا ْل
ِ

د -منظومات عينيّة :ذكر له ّ
المقري منظومة بها بيتان ،وهي(((:
س���ك ع����ن ن���اظ���ري
لَ���ـ��� ّم���ا اخ���ت���ف���ت ش���م��� ُ
وأق�����ب�����لَ�����تْ ظُ����ل����م����ةُ
ل����ي����ل ال����نّ����وى
ِ

�����ع
أرس�������ل�������تُ م����ن����ه م�����ط����� َر ال������دّم� ِ
���ع
ف���م���ا ت������رى ف�����ي رخ����ص����ة ال���ج��� ْم ِ

كما ذكر له منظومة بها بيتان ،وهي(((:
ق ال����ذي
رب ق���ل���تَ وق����ولُ����ك ال����ح���� ّ
ي����ا ّ

أح���ك���م���تَ  :إنّ�����ك ت��س��ت��ج��ي��ب ل��م��ن دعَ���ا

ف���اخ���تِ��� ْم ل��ع��ب��دك ب���ال��� ّرض���ا واح���� ُك����م له

س�� ْت�� ِر ف��ي ال��دّن��ي��ا وف���ي األخ����رى م َعا
ب��ال�� ِّ

وذكر له ابن فركون منظومة بها  64بي ًتا.

(((

أ ّولها:
س����راج ال��ه��دى م��ن أُ ْف����ق ُم�� ْل�� ِك�� َك أُ ْط��لِ�� َع��ا

وروض ال��� ّرض���ا ف���ي ظ��� ّل ع��دل��ك أ ْي��نَ�� َع��ا
ُ

آخرها:
ودُم��������تَ ل���ن���ا ت��ج��ل��و ال����ظّ��ل�ام ف��إنّ��م��ا

س����راج ال���ه���دى م���ن أُ ْف�����ق ُم��ل�� ِك��ك أُط �لِ��ع��ا

هـ -منظومات الميّة :منها اللاّ ميّة في مدح المصطفى وتقلُّبات األيّام .وهي ّ
وسيفصل
محل ال ّدراسة،
َّ
ُ
القول ً
الحقا.
فيها
 ذكر ّالمقري له نظ ًما من بيتين ،وهما:

(((

��ع ال���ع��� ْي���ن ان���� ِه����م����االً ف���إنّ���ه
ف��ل�ا ت���م���ن� ِ
الرياض.144/1 ،
((( أزهار ّ
((( المصدر نفسه.144/1 ،
الرياض .134/1 ،نيل االبتهاج ،ص.534
((( أزهار ّ
الرياض.145/1 ،
((( أزهار ّ
((( انظر :مظهر النّور ،ص.46 ،44
الرياض.143/1 ،
((( أزهار ّ
آفاق الثقافة والتراث
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��ل
غ������را ُم ش ٍّ
َ�����ج إس�����ن�����ا ُدهُ غ���ي��� ُر ُم��ه�� َم ِ

بديع المقال
في ذكر
تقلّبات
األحوال
وامتداح
َمن َن َبع ِمن
َب ْين أنا ِملِه
ال ّزالل
لإلمام
الشران

أح���ادي���ث ت��روي��ه��ا ال��ج��فُ��ون ع���ن الحشا

��س��ل
س����� ٌل ب�� ُم��س�� ْل
وي���ث���بُ���تُ م��ن��ه��ا ُم�����ر َ
ِ

 ذكر ّالمقري له نظ ًما من بيتين ،وهما:

(((

ل��� َك ي��ا ف��ق��ي�هُ وض��ع��تُ خ���دّي ع��ل��ى ال �ثّ��رى

���ل
���ل م���ن��� َك غ���ي��� ِر
ّ
ط��م��ع��ا ب����وص� ٍ
م���ؤج ِ

ف������أج������اب ذل��������ك ال ي�����ج�����وز ألنّ������ه

��ل
ع��غ��ن��دي ربً�����ا م���ن ب����اب ض���� ْع
ّ
وت��ع��ج ِ

و -منظومة ميميّة :ذكر ّ
المقري له نظ ًما من ثالثة أبيات ،وهي:

(((

ل������ي س������يّ������ ٌد زار وم�������ا ُزرتُ�����������هُ

����ص وم����ن����هُ ال���تّ���م���ا ْم
ف���� ِم����نِّ���� َي ال����نّ���� ْق
ُ

ض��ى
إن ي� ْ
س���� ْه����وي فَ���فِ��� ْق���هٌ َم�� َ
��ح���تَ��� ِم��� ْل َ
وط����ال����م����ا زار ال�����غ�����م�����ا ُم ال����ثّ����رى

ألنّ�����ن�����ي ال�����م�����أم�����و ُم وهْ�������و اإلم�������ا ْم
ول������م ي�������� ُز ْر ق������طّ ال�����ثّ�����رى ال���غ���م���ا ْم

ز -منظومة نونيّة :ذكر ّ
المقري له نظ ًما من بيتين ،وهما:

(((

ع�����اب م���نّ���ي ال����� ُع�����داة ش���ع���را وث���غ��� ًرا
ع���ي���ب فِ������ َّي م����ا دام ف��ض�� ٌل
ق����ل����تُ  :ال
َ

���ن
ُر ِم����ي����ا ف����ي ال��� ِّ
ص���ب���ا ب���ش��� ْي��� ٍ
ب وش��� ْي ِ

�ن
��ان وال � ّ
ش��ف��ت � ْي� ِ
ف���ي ال��نُّ�� َه��ا وال���لّ���س� ِ

تحقيق المخطوطات

ح -منظومات هائيّة :ذكر ّ
المقري له نظ ًما من ثالثة أبيات قالها في ابن حرشون ،وقد أهدى له
(((
ُقرض زعفران؛ وهما:
أه���ل��اً ب���قُ���رص���ة زع�����ف�����ران أط���لَ��� َع���تْ

م����ن ُح��س��ن��ه��ا ل��ل��ق��ل��ب ب����اع� ُ
���س���� ِه
���ث أُن� ِ

ح���يّ���ا ال� ُ
���وص ب���ه وغ���ي��� َر ع��ج��ي��ب � ٍة
���خ����لُ�
َ

ش��م��س�� ِه
ل���ل���ب���در أن ح���يّ���ا ب���قُ���رص���ة
ِ

ي�����ا ن�����يّ�����را ل���ل���م���ج���د أه��������دى ن����يِّ���� ًرا

��س��� ِه
ك������ ّل ام�������رئ إه����������داؤه م�����ن ج���ن� ِ

 ذكر له ّالمقري بيتان قالهما في ابن جماعة؛ ألنّه دعا أعيان البلد إلى إعذار "أي طعام الختان"،
ولم ي ْد ُع ّ
الش ّران ،وهما(((:
م������اذا أَع������� َّد ال���م���ج��� ُد م����ن أع���������� َذا ِر ِه

ت�����رك د ْع����وتِ����نَ����ا إل����ى إِ ْع����������� َذا ِر ِه؟
ف���ي
ْ

ض�� ِرنَ��ا ا ْك �تَ �فَ��ى
إنْ ك���ان ر ْ
س���� ٌم دون م��ح�� َ

ال ب����� ّد أنْ ي���ب���قَ���ى ع���ل���ى إعْ����������ذا ِر ِه

 ذكر له ّالمقري منظومة بها ثالثة أبيات؛ وهي(((:
((( المصدر نفسه.133/1 ،
((( المصدر نفسه.144/1 ،
((( المصدر نفسه.144/1 ،
الرياض .133/1 ،نيل االبتهاج ،ص.534
((( أزهار ّ
حجي وغيره ،دار
((( أزهار ّ
الرياض .134/1 ،زهر األكم في األمثال والحكم ،اليوسي الحسن ،تحقيق :د .مح ّمد ّ
ّ
الثّقافة ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط1401 ،1هـ1981/م .29/2 ،نيل االبتهاج ،ص.534
الرياض.145 ،144/1 ،
((( أزهار ّ
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ش���ك���وى وح��س��بِ��ي رح��م��ةً
إل���ه���ي ل���� َك ال��� ّ

ُ
ب إل�� ِه��ي
ن�������داؤُك ف���ي ش���ك���وى
ال���خ���ط���و ِ

وح����قِّ���� َك م���ا ل���لّ��� ْه��� ِو أب����دع����تَ ِخ � ْل��ق��ت��ي

وه�����ا أن�����ا ف����ي غ����� ِّي ال���بِ���ط���ال���ة ِاله����ي

ب��ن��ف��س��ي وش��ي��ط��ان��ي ودُن����ي����اي وال���ه���وى

فُ����تِ���� ْن����تُ ول���ك���ن أن�����ت ح���س���ب��� َي ال ِه����ي

 ذكر له ابن فركون منظومة هائيّة بها  13بي ًتا ،وهي(((:أ ّولها:
س���� ُع����و ُدهُ
الح�����تْ ُ
��ك َ
���ق ال��� ُم��� ْل� ِ
ه��ل�ا ٌل ب����أ ُ ْف� ِ

�����ن ال��لّ��ي��ال��ي ُوعُ������و ُدهُ
س��تُ�� ْن َ
��ج�� ُز م���ن أَ ْم� ِ

آخرها:
أت����� ْي�����تُ ب���ه���ا م���نّ���ي ب���دي��� ًه���ا وق���لّ��� َم���ا

ص���و ِري ف���ي ال���نّ���ظ���ام أُج���ي��� ُدهُ
أُرى ل���قُ��� ُ

مالحظة:
للشيخ ّ
لقد أضاف الباحث الجزائري بشير ضيف((( ّ
الش ّران كتاب" :العروة الوثقى" ،وهذا خطأ؛
أن "العروة الوثقى" هو عنوان لشرح ال َعلَمي((( على نظم ّ
والصواب ّ
الش ّران في علم الفرائض.
ّ
المبحث ّ
الثاني :دراسة ّ
مية في المديح ّ
النبوي
الال ّ
الال ّمية ّ
األول :توثيق نسبة ّ
للش ّران:
المطلب ّ

ّ
كل من ترجم ّ
للشيخ ذكروا أنّه كان ناظ ًما ُمجي ًدا ،كما ذكروا له أبيا ًتا كثيرة متن ّوعة القافية.
الش ّران المذكور" .ث ّم ذكر أبيات ّ
و ِم ّما ذكروه عن هذا النّظم :قال ّ
المقري" :ومن بديع نظم ّ
الالميّة
(((
كاملة.
وذكر التّنبكتي بعض أبيات ّ
الشيخ ّ
الالميّة عند ترجمة ّ
الش ّران .كما ذكر أ ّول القصيدة صاحب شجرة
((( مظهر النّور ،ص.30 ،29
جزائري معاصر من حاسي بحبح بوالية المسيلة.
((( باحث
ّ

ً
ً
وحديثا ،بشير
وفروعا في المشرق والمغرب قدي ًما
أصوال
وانظر هذه اإلضافة الخاطئة في :مصادر الفقه المالكي
ً
ضيف الجزائري ،دار ابن حزم ،بيروت ،لبنان ،ط1429 ،1هـ2008/م.89/1 ،
((( ال َعلَمي هوَ :مح ّمد بن ُمح ّمد بن إبراهيم ،ال َعلَمي ،الحسني .باحث مغربي من أهل فاس .ولد بفاس سنة:
وتوفي بها سنة1373 :هـ1954/م .من آثارهّ :
1292هـ1875/مّ ،
حل العقدة على مقاصد العمدة ،العروة الوثقى
السالم ،تحقيق:
في الفرائض .انظر :إتحاف المطالع بوفيات أعالم القرن الثّالث عشر ّ
والرابع ،ابن سودة عبد ّ
حجي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان ،ط1417 ،1هـ1997/م .541/2 ،معجم المؤلّفين ،رقم:
مح ّمد ّ
.617/3 ،15423

الرياض.134/1 ،
((( أزهار ّ
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النّور.

(((

وقد ّ
للشيخ ّ
توفر هذا المخطوط في بعض الخزائن والمكتبات ،وكلّها تسنده ّ
الش ّران .من ذلك دار
(((
الكتب المصريّة ،دار الكتب الحسنيّة بالمغرب ،وغيرها.
وفي األخير فإنّه جاء في المخطوط المعتمد ،النّسختان [أ][ ،ب] ما يُجزم إضافة النّظم ّ
للشيخ
الرئيس ...أبي عبد اهلل مح ّمد بن ّ
ّ
ّ
الشيخ الفاضل األرفع
الش ّران .فقد جاء في أ ّول المخطوط [أ]:
"وللشيّخ ّ
(((
أبي إسحاق ّ
الش ّران ."..ث ّم ذكر القصيدة بتمامها.
وفي النّسخة [ب]" :ومن نظم اإلمام أبي عبد اهلل سيدي مح ّمد بن إبراهيم ّ
الش ّران ."..ث ّم ذكر
القصيدة كلّها.

(((

المطلب ّ
الثاني :توثيق العنوان:

لم يضع النّاظم عنوا ًنا لنظمه ،وكذلك الذين ترجموا له .لكن بعض المفهرسين الذين ذكروا له هذا
المخطوط ضمن بعض الخزائن وسموه بما يأتي:
بديع المقال في مدح من ن َبع من بين أصابعه ّ
الزالل.
ُ -

(((

تحقيق المخطوطات

 القصيدة الفريدة في مدح المصطفى .وذكر ّأن صاحبه ألّفها سنة837 :هـ ،وهذا التّاريخ هو الذي
(((
كان حيًّا فيه اإلمام ّ
الش ّران.
وال أدري من أين استقى هؤالء هذين العنوانين؟؟ مع ّ
ينص على عنوان معيّن.
أن النّاظم لم ّ
"بديع المقال في مدح من ن َبع
وأقول عن العنوان األ ّول أنّه يحتمل أن يكون المفهرس أخذ العنوان
ُ
من بين أصابعه ّ
الزالل" من البيت ( )138من القصيدة؛ وهو قول النّاظم:
�����ج������ َرتْ أَ ْن������ ُم������لُ������هُ بِ����ال����نَّ����دَى
تَ������فَ� َّ

ُّ
����ال����زالَ ْل
���ح� ِّ
َم��� ْع���نً���ى َوبِ����ا ْل� ِ
���س َج������ َرتْ بِ

ينص عليه النّاظم .ويظهر أنّه عنوان
وهذا العنوان "بديع المقال"ّ ،
السمع ،لكن لم ّ
قوي وقعه في ّ
((( نيل االبتهاج ،ص .534 ،533كفاية المحتاج .169 ،168/2 ،شجرة النّور.248/1 ،
((( ّ
كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنيّة ،إنجاز :عمر ع ّمور ،تقديم :أحمد شوقي بنين ،منشورات الخزانة
الحسنيّة ،المغرب ،د.ت ،ص .55فهرس الكتب العربيّة الموجودة بدار الكتب المصريّة لغاية آخر شهر مايو سنة
 ،1926القسم األ ّول من فهرس آداب اللّغة العربيّة ،مطبعة دار الكتب المصريّة بالقاهرة ،ط1435 ،1هـ1927/م،
.34/3
((( المية ّ
الش ّران ،مخطوط النّسخة [أ]62 ،ظ.
((( المية ّ
الش ّران ،مخطوط النّسخة [ب].123 ،

((( ّ
كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنيّة ،ص .55فهرس الكتب العربيّة الموجودة بدار الكتب المصريّة،
.34/3

(6) Catalogue of the Arabic, Persian and Turkish Manuscripts, 1/430.
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أيضا تقلّبات ّ
ألن النّاظم ذكر ً
ناقص؛ ّ
الزمن في مطلع القصيدة ،بمجوع ثلث القصيدة؛ أي إلى البيت
خصصه لمدح المصطفى صلى اهلل عليه وسلم.
( .)54وما يقارب ثلثي القصيدة ّ
ً
السابق" :بديع المقال" ،يكون العنوان
ولهذا
فانطالقا من محتوى النّظم ،وبناء على عنوان القصيدة ّ
المقترح لهذه القصيدة" :بديع المقال في ذكر تقلّبات األحوال وامتداح َمن َن َبع ِمن َبيْن أنا ِملِه ّ
الزالل".
فهو عنوان شامل لمحتوى القصيدة.
المطلب ّ
أهم ّية ّ
مية:
الال ّ
الثالثّ :

الالميّة؛ ألنّها تسرد تقلّبات األيّام على ّ
اشتهرت هذه ّ
كل إنسان يعيش على وجه هذه البسيطة؛ وهي
ِ
(((
الشيخ ،لهذا وصفها ّ
الشيخ ّ
المقري أنّها من بديع نظم ّ
أشهر قصائد ّ
الش ّران.
ونظرا أله ّميّتها فقد ذكر أبياتها بعض العلماء والمؤلّفين ،منهم اإلمام ّ
المقري فقد ذكرها كاملة.
ً
(((
السلمان في كتابه "مورد ّ
ينسبها.
ئناسا بها دون أن ِ
الضمآن" ( )53بيتا منها اس ِت ً
وذكر عبد العزيز ّ
(((
وذكر التّنبكتي ( )15بي ًتا منها (((.وذكر مح ّمد مخلوف البيت األ ّول منها.
(((

الرابع :محتوى ّ
مية:
الال ّ
المطلب ّ

السريع ،وتفعيالته :مستفعلن مستفعلن فاعل ،وقافيته ّ
الالم.
هي منظومة احتوت  162بي ًتا ،من البحر ّ
واشتملت على ما يأتي:
 -1من [ ]54 -1أي ( )54بيتا ذكر فيها تقلّبات ال ّدهر واأليّام وتغيّر األحوال وتداولها بينا النّاس.
وهو يمثّل ثُلث النّظم.
 -2من [ )89( ]144 - 55بيتا في امتداح المصطفى صلّى اهلل عليه وسلّم .وهو يمثّل ُقرابة ثلثي
النّظم .وقد ع ْنو ْن ُت هذا الجزء كما يأتي:
الخلقيّة ُ
والخلُقيّة.
 صفات رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ِالرسول صلى اهلل عليه وسلم.
 معجزات ّ معجزة اإلسراء والمعراج.الصدر وانشقاق القمر.
 وجه المناسبة بين معجزة انشقاق ّ معجزة انشقاق القمر ،وإعراض المشركين.الرياض.134/1 ،
((( انظر :أزهار ّ
((( المصدر نفسه.143 ،134/1 ،
الضمآن لدروس ّ
((( موارد ّ
الرياض ،ط1424 ،30هـ.120 ،118/3 ،
السلمانّ ،
الزمان ،عبد العزيز المح ّمد ّ
((( نيل االبتهاج ،ص .534 ،533كفاية المحتاج.169 ،168/2 ،
((( شجرة النّور.248/1 ،
آفاق الثقافة والتراث
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ثور ،وبعض معجزاته صلى اهلل عليه وسلم.
 في غار ْوتضرع واستغاثة.
 -3وفي األخير من [ )18( ]162 - 145ختمها بدعاء وابتهال
ّ
المطلب الخامس :أماكن وجود المخطوط:

توجد  3نسخ بدار الكتب المصريّة ،بأرقام .4151 ،4150 :وتوجد بنفس ال ّدار نسخة برقم،3907 :
(((
مطبوعة مع كتاب" :االستغفار األسنى في نظم أسماء اهلل الحسنى"ّ ،
للشيخ محمود حمزة ال ّدمياطي.
وفي خزائن تركيا ،توجد مخطوطة برقم ،5167 :األوراق من 295ب إلى ّ .299
بخط مغربي،
(((
نسخت سنة1262 :هـ.
وتوجد بالخزانة الحسنيّة ،بعنوان :بديع المقال في مدح من نبع من بين أصابعه ّ
الزالل ،ع ّدة نسخ
(((
بأرقام.6736 ،9508 ،11954 ،12142 ،14102 :
السادس :طباعة المنظومة:
المطلب ّ

تحقيق المخطوطات

بعد البحث وقفت على ّ
أن هذه المنظومة ُطبعت مع مجموعة منظومات أخرى بالمطبعة الكبرى
األميريّة ،بوالق ،مصر  ،سنة  1319هـ =  1901م؛ حيث طبعت مع منظومة" :االستغفار األسنى
في نظم أسماء اهلل الحسنى"ّ ،
للشيخ محمود حمزة ال ّدمياطي ،كما طبع معهما مجموعة قصائد أخرى
(((
لجماعة من الفصحاء والبلغاء ،وهو مجموع يقع في  96صفحة.
الرياض في أخبار القاضي عياض؛ حيث ذكرها ّ
المقري كاملة في كتابه
وطبعت ضمن كتاب أزهار ّ
(((
تحقق لكتابه ّ
ذلك ،ولـ ّما ّ
حضيت بالخروج إلى النّور معه.
الطبع ِ
أ ّما طباعتها على انفراد وإخراجها بهذا ّ
الشكل فلم أقف على من سبق إليه ،لهذا سعيْت إلى إخراجها
وإظهارها للوجود.
القسم ّ
الثاني :قسم ّ
التحقيق
منهجية التّ حقيق:
أوال:
ّ
ّ

 اعتمدت في تحقيق المية ّالش ّران على ( )4مخطوطات ،ورمزت لها بـ [أ][ ،ب][ ،ج][ ،د].
الش ّران فقط ،أ ّما األخيرتان ّ
وبالنّسبة للنّسخة [أ][ ،ب] تحتويان على المية ّ
فالالميّة متض ّمنة

((( فهرس الكتب العربيّة الموجودة بدار الكتب المصريّة لغاية آخر شهر مايو سنة 1926م ،القسم األ ّول من فهرس
آداب اللّغة العربيّة ،مطبعة دار الكتب المصريّة بالقاهرة ،ط1435 ،1هـ1927/م.34/3 ،
(2) Catalogue of the Arabic, Persian and, 1/430

((( ّ
كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنيّة ،ص.55
((( فهرس الكتب العربيّة الموجودة بدار الكتب المصريّة.34/3 ،
الرياض في أخبار القاضي عياض.143 ،134/1 ،
((( انظر أزهار ّ
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الرياض للقاضي عياض ،فقد نقلها كاملة هناك .لهذا ّ
عضدت التّحقيق
داخل كتاب أزهار ّ
ّ
المحققة،
الرياض
الرياض .كما استأنست بنسخة أزهار ّ
بالمقابلة مع النّسخة المخطوطة ألزهار ّ
بالرمز [هـ].
ورمزت لها ّ
 قابلت بين النّسخ األربع ،وجعلت النّسخة [أ] هي األصل لالنتقال من لوحة إلى أخرى ،كماأي نسخة مخطوطة
ص أضيفها من ّ
ص المختار ،فحيثما كانت عبارة تليق بضبط النّ ّ
انتهجت طريقة النّ ّ
كانت من المخطوطات األربعة.
 وضعت عناوين لبعض األبيات التي تتح ّدث عن موضوع واحد. ومادامت القصيدة في شطرها الثّاني ّمتضمنة سيرة المصطفى  ،وهي كلُّها مبثوثة في ُكتب
السيرة النّبويّة
السيرة وهي معروفة عند العا ّمة ناهيك عن
ّ
الخاصة ،لهذا لم أقم بتخريج تلك األحداث في ّ
ّ
ّ
إال البعض منها ،تجنّبًا للتّطويل من جهةّ ،
وألن طبيعة المقال وحجمه يقتضي ذلك من جهة أخرى.
 شرحت بعض األلفاظ الغامضة حتّى يُف َهم المعنى. ربطت بعض معاني األبيات بالنّصوص ّالشرعيّة ال ّدالّة على ذلك.
 ُق ُمت بشكل القصيدة حتّى تُقرأ سليمة.
 -كتبت أبيات القصيدة بالكتابة اإلمالئيّة الحديثة.
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ثانيا :وصف النّ سخ المعتمدة:

النّسخة

النّسخة [أ]

مكانها:

مؤسسة الملك
ّ
عبد العزيز ،ال ّدار
البيضاء ،المغرب

النّسخة [ب]

النّسخة [ج]

مؤسسة الملك تيندوف ،الجزائر
ّ
مكتبة زاوية
عبد العزيز ،ال ّدار
البيضاء ،المغرب سيدي بلّعمش

النّسخة [د]
مكتبة جامعة
الملك سعود،
الرياض.
ّ

رقمها:

غير مثبت

غير مثبت

28

5096

بدايته ونهايته

62ظ إلى 66ظ

 123إلى 129

35ظ إلى 39و

27ظ إلى 30ظ

ال ّناسخ

غير مذكور؛ ّ
ألن
المخطوط ضمن
مجموع

غير مذكور؛ ّ
ألن
المخطوط ضمن
مجموع

غير مذكور؛ ألنّه غير مذكور؛ ألنّه
مبتور األخير
مبتور األخير

تحقيق المخطوطات

تاريخ ال ّنسخ

غير مذكور

غير مذكور

غير مذكور

غير مذكور

ّ
الخط:

مغربي حسن

مغربي حسن

مغربي حسن

مغربي حسن

لون الحبر:

أسود  +أحمر

أسود  +أحمر

عدد األسطر:

 22سطرا

 25سطرا

عدد الكلمات:

بين 9و 10كلمات

أسود  +أحمر  +أسود  +أحمر +
أزرق  +أخضر أزرق  +أخضر
 27سطرا

بين 9و 10كلمات بين 9و 10كلمات

 27سطرا
بين  9و 10
كلمات

ص:
مقياس ال ّن ّ

غير ممكن

غير ممكن

17.5 ×23سم

20 ×30سم

مالحظات

توجد تصويبات في
الهامش م ّما ّ
يدل
على ّ
أن النّسخة
مقروءة.

توجد تصويبات
في الهامش م ّما
ّ
يدل على ّ
أن
النّسخة مقروءة.

تقع هذه ّ
الالمية
ضمن كتاب:
الرياض
أزهار ّ
لعيّاض

تقع هذه ّ
الالمية
ضمن كتاب:
الرياض
أزهار ّ
لعيّاض
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اﻟﻠّﻮﺣﺔ اﻷﺧﻴﺮة٦٦ ،ظ
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اﻟﻠّﻮﺣﺔ اﻷﺧﻴﺮة٣٠ ،ظ.
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ّ
ّ
المحقق]
ص
[الن ّ
الرحيم
الرحمن ّ
[62ظ] بسم اهلل ّ

(((

وصلّى اهلل على سيّدنا وموالنا مح ّمد وآله وصحبه وسلّم تسليما

(((

ّ
ّ
السري ،الذي ال يُجارى في اإلنشاء
الصدر
[وللشيخ ّ
الرئيسّ ،
العالمة ،الكاتب األبلغ ،األرفع ّ
واالختراع ،رئيس ك َتبة حضرة غرناطة؛ أبي عبد اهلل مح ّمد بن ّ
الشيخ الفاضل األرفع األوجه أبي
(((
إسحاق ّ
الش ّران رحمه اهلل تعالى]

[األ ّيام د َُول]
�ح��ـ��ا ْل
ض��ايَ��ـ��ا ال��ـ� ُم� َ
��ـ��ال ِم���نْ قَ � َ
َ .1د َوا ُم َح ٍ
الضـبَ���ى
َ .2والنَّ ْ
صـ��� ُر بِال َّ
صـ ْب��� ِر ُم َحـلَّى((( ُّ

(((

��و ُج��ـ��و ٌد عَ��لَ��ى ُك��� ِّل َح���ـ���ا ْل
َوال��لُّ��ـ�� ْط��فُ َم ْ
(((
ي���ش ال���نِّ���بَ���ـ���ا ْل
��ج��ـ�� ِّد َم��� ِر
ُ
َوا ْل� َ
��ج���ـ��� ُّد بِ��ا ْل ِ

�����ـ�����ام َم��� ْع��� ُه���ـ���و َدةٌ
َ .3و َع������ـ������ا َدةُ األَيَّ
ِ

��ج��ـ��ا ْل
َح
ْ
���ـ���ر ٌ
س َ
ب َو َ
س��� ْل���ـ��� ٌم َوال���لَّ���يَ���ـ���الِ���ي ِ
��ح���ـ���ا َل َذاتُ ((( ا ْن��تِ��قَ��ـ��ا ْل
��ال فَ���ـ���إِنَّ ا ْل� َ
َح���ـ� ٍ

َ .4و َم���ـ���ا عَ��لَ��ى ال�� َّدهْ��ـ�� ِر ا ْن��تِ��قَ��ـ��ا ٌد َع �لَ��ى
ف َو َك���ـ��� ْم
َ .5م���ـ���نْ لِ��لَّ��يَ��ـ��الِ��ي بِ���ا ْئ���تِ���ـ�ل�اَ ٍ
ٌ(((
 .6أَ ْخ���ـ� ٌ
��ح��ـ��ة
��ذ عَ��طَ��ـ��ا ٌءِ ،م� ْ
�ح �نَ��ـ �ةٌ ِم�� ْن َ

�ن ا ْع �تِ �بَ��ـ��ا ٍر فِ��ي ْ
ف((( ال�لَّ�يَ��ـ��ا ْل
اخ���تِ���ـ�ل�اَ ِ
ِم��ـ� ِ
َ (((1
ق َج��� ْم���ـ��� ٌعَ ،ج��� َم���ـ���ا ٌل َج����ـ��ل�ا ْل
��ر ٌ
تَ���فَ���ـ� ُّ

رب ّ
والصحب ث ّم خير آل .هذه ّ
الالميّة
((( ُكتب في هامش النّسخة [أ]62 ،ظ ما يأتي" :يا ّ
صل ث ّم سلّم على مح ّمد ّ
ألبي إسحاق ّ
الش ّران".
خاصة بالمية ّ
الش ّران،
والسطرين كلّهما غير ثابتين في [ج][ ،د]؛ ألنّهما ليستا نسخة ّ
((( كلمة غير ثابتة في [ب]ّ .
الرياض ّ
للمقري وردت فيهما منظومة ّ
الش ّران.
بل هما نسختان مخطوطتان من كتاب أزهار ّ
((( في [ب]" :ومن نظم اإلمام أبي عبد اهلل سيدي مح ّمد بن إبراهيم ّ
الش ّران األندلوسي رحمه اهلل تعالى ورضي عنه،
وكان حيًّا سنة سبع وثالثين ومائة" .وفي [ج]" :ومن بديع نظم ّ
الش ّران المذكور قوله ~" .اللّوحة35 :ظ .وفي
[د]" :ومن بديه نظم ّ
الش ّران المذكور ،قولُه ~" .اللّوحة27 :ظ.
((( قال اهلل تعالى :ﭽﯟﯠﯡﯢﯣﭼ .من اآلية ( )140من سورة آل عمران.
((( في [ب]ُ " :م َجلِّي" .وفي [ج]َ " :م َح ُّل".
ُ
الريش ،داللة
الرائش ،أي ذو ّ
الريش ،فهو َمريش ،والنّبل القائم ّ
لزق عليه ّ
((( مريش النّبال :النّبل المريش الذي أ ِ
على كماله واستقامته .لسان العرب ،ابن منظور (ت711هـ) ،اعتناء :أمين مح ّمد عبد الوهاب وغيره ،دار إحياء
التّراث العربي ،بيروت ،لبنان ،ط1419 ،3هـ1999/م ،ريش.389/5 ،
ات".
ال َذ ِ
((( في [هـ]" :ل َ
ٍح ٍ
((( في [هـ]" :باختالف".
ِح َن ٌة" .وهو خطأ.
ِح َن ٌة م ْ
((( في [ب]" :م ْ
ْ
ٌ
"ج َ
الل َج َمال".
( ((1في [ب][ ،د][ ،هـ]َ :
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ُ .7ح��ـ��لَ��ى

(((

��ـ��ام َوا ْن���تِ���ثَ���ـ���ا ٍر َم ًعـا
ا ْن��تِ��ظَ ٍ

�ح ال �د َُّج��ى
سنَـا ال� ُّ
وج � ْن��ـ� ُ
�ح ُ
َ .8وهَ��ـ�� ْل َ
�ص� ْب��ـ� ِ
َ .9وال��� ُّ
��ح��ـ�� ْل�� ُك َع���لَ���ى نُ��ـ��و ِرهَ��ا
ظ���لَ���ـ��� ُم ا ْل ُ
��ص��ـ��دَأُ فِ��ي ِغ � ْم��ـ � ِد ِه
س � ْي��ـ��فُ قَ��� ْد يَ ْ
َ .10وال � َّ

َك����أَنَّ���� َم����ـ����ا هَ����ـ���� ِذي ال���لَّ���يَ���ـ���الِ���ي لآَ ْل
لِ� َ
ض�������ـ�������دَا ِد إِالَّ ِم���ثَ���ـ���ا ْل
��خ���ـ��� ْل���قَ��� ِة األَ ْ
س��ـ�� ٍر يُ����ـ����دَا ْل
س���ـ��� ُر بِ��يُ�� ْ
تَ����ـ���� ُد ُّل َوا ْل��� ُع��� ْ
(((
��ص���قَ���ـ���ا ْل
��ح��تَ�� ْي��ـ�� ِه ال� ِّ
ص�� ْف َ
��ج��ـ��لِّ��ي َ
ثُ���� ّم يُ َ
(((

�ج�لَ��ى َك َمـا
َ .11وال � َّ
�س بَ� ْع��ـ� َد ا ْل � َغ � ْي� ِ�م تُ� ْ
ش � ْم��ـ� ُ
�ج��ـ � َرى بِ � ِه
ُ��وب تُ� ْ
��وه َ
َ .12وا ْل���فَ���ـ��� َر ُج ا ْل��ـ�� َم ْ

ث ِم���نْ بَ � ْع��ـ � ِد ا ْل��قُ��نُ
��ـ��وط ا ْن��ـ � ِه � َم��ا ْل
ِ
لِ � ْل��ـ � َغ � ْي � ِ
��و ًم���ـ���ا بِ��بَ��ـ��ا ْل
لَ��طَ��ائِ��ـ��فُ لَ���� ْم تَ� ْ
��ج���ـ��� ِر((( يَ� ْ

��ح��الَ�� ْي��ـ�� ِه ِم��ـ��نْ
ص���ـ���ابِ��� ِر ال��� َّد ْه���ـ��� َر بِ َ
.13فَ��� َ

���ر َوا ْع����تِ����ـ����دَا واعْ���تِ���ـ���دَا ْل
ُح��� ْل���ـ��� ٍو َو ُم����ـ� ٍّ

ص��� ْب���ـ��� ٌر َع���لَ���ى َح��الَ��ـ�� ٍة
 .14فَ�� َم��ـ��ا لَ����هُ َ
ص���ـ��� ْد ُر َك ِم���نْ أَ ْز َم���ـ��� ٍة
�ض��ـ � ْ
ق َ
َ .15والَ يَ� ِ
�ربَ��ـ� ٍة
�ل َك�� ْم ُك� ْ
َ .16وا ْن �ظُ��ـ� ْ
�ر بِلُ ْط ِ
ـف ا ْل� َع� ْق��ـ� ِ

��ي ال��� ِّر َج���ـ���ا ْل
َوإِنَّ���� َم����ـ����ا ال��� َّ
ص��� ْب���ـ��� ُر ُح���لِ���ـ� ُّ
(((
��ج��ا ْل
ص� ْن��ـ� ُع ال��ل � ِه َر ْح ُ
ض��ـ��اقَ��تْ فَ� ُ
��ـ��ب ا ْل�� َم َ
َ
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���ـ���اج فَ � َم��ـ��ا
َ .17و ِك���ـ��� ْل إِلَ��� ْي���ـ��� ِه ُك���� َّل َح
ٍ
َ .18و ُك����ـ���� ُّل بَ����ـ���� ْد ٍء فَ���لَ���ـ���هُ َغ���ـ���ايَ���ةٌ
����و ٍد فَ���لَ���ـ���هُ آيَ���ـ���ةٌ
َ .19و ُك�����ـ����� ُّل َع�����ـ� ْ

��ح��ـ�� ِّل ا ْل��� ِع���قَ���ـ���ا ْل
فَ��ـ�� َّر َج�� َه��ـ��ا لُ�� ْط��ـ��فٌ َك َ

(((

��ج���ى
لِ���ـ��� ِذي ِح���ـ� ً

(((

إِالَّ عَ��لَ�� ْي��ـ�� ِه اتِّ�� َك��ـ��ا ْل

َو َغ��ايَ��ـ��ةُ ا ْل� َ
���ح�ل�اَ ْل
ب ال � َّ
ش��ـ � ِدي � ِد ا ْن ِ
�خ��ـ � ْط � ِ
��ل ا ْع���تِ���بَ���ـ���ا ُر ا ْل��ـ�� َم��ـ��آ ْل
َوآيَ����ـ����ةُ ا ْل��� َع��� ْق���ـ� ِ

(((

"ح ُ
ال".
((( في [هـ]َ :

((( قال اهلل تعالى :ﭽ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﭼ سورة ّ
الشرح ،اآليتان (.)6 -5
ص ْق ً
الصحاح "تاج اللّغة وصحاح
ال :أي جالء.
(((
ّ
السيفّ .
ّ
والصقيلّ :
وص َقلَه َ
الصقال :سيف صقيل؛ أي ُم َجلَّى َ .
ّ
العربيّة" ،الجوهري إسماعيل بن ح ّماد ،تحقيق :أحمد عبد الفور عطار ،دار العلم للماليين ،بيروت ،لبنان ،ط،3
1404هـ1984/م" ،صقل".1744/5 ،
((( في [ج]" :لَ ْم َي ْج ِر".

((( كتب في النّسخة [ب] بعد هذا البيت ما يأتي" :هذا آخر ما يوجد من هذه القصيدة بأيدي النّاس .و ُوجد ّ
بخط بعضهم
ونصها" .وفي [ج] كتب مايأتي" :إلى هنا توجد
بعد هذه زيادة كثيرة على ذلك ،منسوبة لصاحب القصيدة؛ ّ
ههذ القصيدة بأيدي النّاس ،ورأيت ّ
بخط بعض األخيار بعد هذا البيت زيادة كثيرة على ذلك ،منسوبة لصاحب
القصيدة ،وهي ال تب ُعد من نفسه ،على ّ
أن فيها إيماء .وها أنا أثبتُها بجملتها لغرابتها ولجزالتها ،واشتمالها على
ونصها بعد قولهَ :ر ْح ُب ْال َم َج ْ
ال" .وفي [د]" :إلى هنا توجد هذه القصيدة بأيدي
مديح المصطفى المجتبى ّ .
النّاس .ورأيت ّ
بخط بعض األخيار بعد هذا البيت زيادة كثيرة على ذلك منسوبة لصاحب القصيدة ،وهي ال تب ُعد
من ن َف ِسه ،على ّ
أن فيها إيفاء .وها أنا أُثبتها بجملتها لغرابتها ولجزالتها والشتمالها على مديح المصطفى والمجتبى
ونصها بعد قوله :رحب المجال" .اللّوحة28 :و.
ّ .
وكنت أظنّ ال ُتف َر ُج .ديوان اإلمام ّ
((( قال ّ
ُ
الشافعي ،اعتناء :عبد
الشافعي :ضاقت فل ّما استحكمت حلقا ُتها ُ ::فرجت
الرحمن المصطاوي ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،ط1426 ،3هـ2005/م ،ص.39
ّ
((( لذي ِح َجا :لذي ْ
الصحاح" ،حجا". 2309/6 ،
عقل .قال الجوهريِ :
الحجا" :العقل"ّ .
((( في [ج]" :إ ْن َج ْ
ال".
ِ
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ضى
�آل ال َّ
ص ْبـ ِر ُع ْقـبَى الـ ِّر َ
َ .20وفِ���ي َم��ـ� ِ
يـف ا ْل�قُ��ـ� َوى
�ج� ْب��تُ لِ ْل َع ْبـ ِد ال َّ
ض ِع ِ
َ .21ع��ـ� ِ

ج يُ���ـ��� ْدنِ���ي َوأَ ْج�����ـ����� ٍر يُ��نَ��ـ��ا ْل
ِم�����نْ فَ����ـ���� َر ٍ
(((
��ح���ا ْل
��ـ��ر((( بِ���ال��� َّر ِّب ال��� َّ
يُ��ـ�� َغ ُّ
ش��� ِدي��� ِد ا ْل��� ِم� َ

س��ـ�لاَ
س �تَ� ْ
��ال ُم � ْ
�ر ِ
 .22يَ�� ْه��ـ�� ِوي َم��� َع اآل َم���ـ� ِ
��ـ��س بِ �تَ� ْ
 .23تَ� ْ
�خ �يِ��ي��ـ �لِ � َه��ا
��خ���ـ��� َد ُع���هُ ال��نَّ�� ْف
ُ

��و َع ا ْل�� َه��ـ�� َوى َح��� ْي� ُ
��ث أَ َم��ـ��الَ�� ْت��هُ َم��ـ��ا ْل
طَ���ـ� ْ
س إِالَّ َخ��بَ��ـ��ا ْل
َو َه����ـ���� ْل َخ���يَ���ـ���ا ُل ال��نَّ��ـ�� ْف�� ِ

 .24يَ َ
��خ��ـ��ا ُل أَنَّ األَ ْم���ـ��� َر َج���ـ���ا ٍر َع��ـ�لَ��ى
 .25ا ْل� َ
ق َواألَ ْم���ـ��� ُر ل��ـ� َم��نْ لَ��ـ � ْم يَ��ـ � َز ْل
�خ��ـ � ْل � ُ

تَ���ـ��� ْدبِ���ي��� ِر ِه َه��� ْي��� َه���ـ���اتَ ِم��� َّم���ـ���ا يَ� َ
��خ���ـ���ا ْل
(((
فِ���ي ُم � ْل��ـ � ِك � ِه ا ْل��ـ � ُم � ْل � ُك َو َم��ـ��ا إِنْ يُ���ـ���زَا ْل

��ر ُك َدلِ��ي��ـ�� ٌل عَـلَى
َ .26وا ْل��فِ��ـ�� ْع�� ُل َوال���تَّ���ـ� ْ
��ـ��ض��ي فَ�لاَ
�ط��ي فَ�ل�اَ َم � ْن��ـ � َع َويَ�� ْق ِ
 .27يُ � ْع��ـ� ِ

(((

ُم����ـ���� َرا ِد ِه َوا ْل��� ُك���ـ��� ُّل طَ
ع ا ْن���فِ��� َع���ـ���ا ْل
���ـ���و ُ
ْ
(((
��ض���ي ُح�� ْك�� َم��ـ��هُ الَ يُ���بَ���ـ���ا ْل
َد ْف���ـ��� َع َويُ��� ْم� ِ

(((

�ل َوعَ��ـ��ا ْل
��ـ��و ِن ُ
تَ�� ْدبِ��ي�� ُر((( َم��ا فِ��ي ا ْل�� َك ْ
س � ْف��ـ� ٍ
َ (((
ض��ل�ا ْل
فَ� ْ
�ض��ـ�لاً َو َع���ـ��� ْدالً فِ��ي هُ��ـ��دًى أَ ْو َ

ا ْل��بَ��ـ��ا ِري فِ��ي ُح ْك ِمـ ِه

�ج��ـ��ا ْل
َم��ـ��ا ل��ـ � َم� َ
�ل فِ��ي��ـ�� َه��ا(َ ((1م� َ
�ال ا ْل � َع � ْق��ـ� ِ
�ج� ِ

 .28يُ��� َدبِّ���ـ��� ُر األَ ْم���ـ��� َر فَ�� َع��ـ��نْ أَ ْم����ـ���� ِر ِه
ضـ ُّل يَ � ْه��ـ � ِدي((( ِحـ ْك َمـةٌ أَ ْن �فَ��ـ � َذتْ
 / .29يُ ِ
َ .30و ِح�� ْك�� َم��ـ��ةُ

(((1

ّ
((( في [أ]" :ف َي ْغ َت ُّر" .وال يستقيم بها معنى الجملة ،ووزن البيت .وقال ً
المطففين.
أيضا . :من اآلية () من سورة
الرعد .وقوله ً
أيضا :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
((( قال اهلل تعالى :ﭽﰂﰃﰄﰅﭼ من اآلية ( )13من سورة ّ
ﭬ ﭭ ﭼ .من اآلية ( )6من سورة االنفطار.
((( إشارة إلى قوله تعالى :ﭽﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﭼ .من اآلية ( )54من سورة األعراف.
وقوله تعالى :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ
ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ .اآلية ( )26من سورة آل عمران.
"ال ِف َع ْ
((( في [ب]ْ :
ال".

((( إشارة إلى قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭬ ﭼ.
من اآلية ( )107من سورة يونس .وقوله تعالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯰ ﭼ .من اآلية ( )2من سورة فاطر.

الرعد.
((( قال اهلل تعالى :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ .من اآلية ( )2من سورة ّ
ِير".
((( في [ب][ ،ج][ ،د][ ،هـ]َ " :ت ْقد ُ
((( في [د]َ " :و َي ْهدِي".
ضَ
((( في [ج]َ " :و َ
ال ْل".
( ((1في [ب]َ " :ف ِح ْك َم ُة".

ألن ّ
والصواب ما أثبتناهّ ،
الضمير
ال ْال َع ْق ِل فِيهِ"ّ .
ال ْال َع ْق ِل فِيهِ" .دون كلمة "ما" .وفي [ب]َ " :ما لِ َم َج ِ
( ((1في [أ]" :لِ َم َج ِ
"فيه" يعود على "الحكمة".
وفي البيت إشارة لقوله تعالى :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ .من اآلية ( )8من سورة التّين.
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بديع المقال
في ذكر
تقلّبات
األحوال
وامتداح
َمن َن َبع ِمن
َب ْين أنا ِملِه
ال ّزالل
لإلمام
الشران

س��ـ��أ َ ُل ع���نْ فِ � ْع �لِ��ـ � ِه
َ .31وال���ـ��� َّر ُّب الَ يُ�� ْ
 .32فَ�يَ��ـ��ا أَ َخ��ـ��ا ا ْل �فِ � ْك��ـ � ِر اشْ��تِ�� َغ��ـ��االً بِ َمـا

س���ـ���ؤَا ْل
��ض��� َي األَ ْم����� ُر فَ �فِ��ي��ـ � َم ال��� ُّ
قَ��ـ�� ْد قُ� ِ
ق اشْ��تِ�� َغ��ـ��ا ْل
فِ���ي َغ��� ْي���ـ��� ِر ِه لِ�� ْل��فِ��ـ�� ْك�� ِر ُح���ـ��� َّ

س��ـ�لِ��ي� ِ�م ِم���نْ ُك��� ِّل َمـا
س �لِّ��ـ � ْم فَ �فِ��ي ال�تَّ� ْ
َ .33
َ .34و ْ
ض بِ � َم��ـ��ا فَ��اتَ��ـ�� َك أَ ْو نِ � ْل �تَ��ـ �هُ
ار َ
ق الَ
��ح��ـ�� ِّ
ض األَ ْم���ـ��� َر إٍلَ����ى ا ْل َ
َ .35وفَ���ـ��� ِّو ِ

س���لِ���ي���ـ��� ٌم َوتَ��� ْن��� ِع���ي���ـ��� ُم بَ���ـ���ا ْل
يَ��� ْن���فُ���ـ��� ُذ تَ��� ْ
��ج���ـ���ا ْل
فَ��� َع��� ْك��� ُ
س���ـ���هُ َم���ـ���ا لَ����� َك فِ���ي���ـ��� ِه َم� َ

(((

 .36فَ��ـ� ُ
�ج��ى
�ذو ا ْل ِح َجـا فِي َمـا اتَّـقَى َو ْ
ارتَ��ـ� َ
ضـا
ض��ى بَ�قَ� ْ
 .37يَ��ـ� ْ
س��ـ� ِ�م ال��� َّر ِّب ُك��ـ � َّل ال ِّر َ
�ر َ
ص � ْب��ـ� ِر فِي
 .38يَ��ـ � َرى ِخ��ـ�لاَ َل ال ُّ
ش ْكـ ِر َوال � َّ
�ن قَ�� ْد نَ��ـ��ا َل ِمـنْ
 .39فَ� ْه��ـ� َو َع�لَ��ى ا ْل� َ
�ح��ـ��الَ� ْي� ِ
ص��ـ�� َر ال � ُّد ْن �يَ��ـ��ا َع��ـ �لَ��ى َم � ِّر َه��ـ��ا
َ .40م���ا أَ ْق�� َ
 .41فَ��ـ��ا ْف �طَ��نْ لَ� َه��ـ��ا َح� ْ
�ز ًم��ـ��ا فَ �فِ��ي ِظلِّ َهـا

(((

��ح��ـ��ا ْل
ت ْ
��ال ُم َ
َ��ر َك��ـ��نْ إِلَ�����ى((( ال � ُّد ْن �يَ��ـ��ا لِ َ
��ح ٍ
��ال َو ِم�����نَ ا ْل��� َع���ـ� ْ
��ذ ِل َخ��ـ��ا ْل
بِ���ا ْل��� َع���ـ���د ِْل َح���ـ� ٍ

(((

َ���ن ا ْل�� َع�� ْه�� ِد َح���ـ���ا ْل
فِ���ي ُك��ـ � ِّل َح ٍ
��ـ��ال َم���ا ع ِ
��خ َ
��ـ�لا ْل
س��ـ�� َّر أَ ْو َ
َم���ا َ
س����ـ����ا َء((( أَبَ���ـ��� َّر ا ْل ِ
(((

ص���ى((( َم �نَ��ـ��ا ْل
��ن أَ ْق���ـ��� َ
ُم��نَ��ـ��اهُ فِ���ي ال���ـ���دَّا َر ْي� ِ
(((
ص��ـ�� َر َم��ـ�� َّد ال��� ِّ
َك��ـ��ال � ِّ
ظ���ـ�ل�اَ ْل!!
ظ � ِّل َم���ا أَ ْق�� َ
��و ًم���ا((( َح��ـ��ا ِز ٌم َح��ـ � ْي� ُ
�ث قَ����ا ْل
َم��ا قَ��ـ��ا َل يَ� ْ

(((1

تحقيق المخطوطات

((( قال اهلل تعالى :ﭽ ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﭼ .اآلية ( )23من سورة األنبياء.
((( قال رسول اهلل  ..(( :رفعت األقالم ّ
الصحف)) .رواه عبد اهلل بن عبّاس { .أخرجه أحمد وغيره .انظر:
وجفت ّ
السيّد أبو المعاطي النّوري وغيره ،عالم الكتب ،بيروت ،لبنان،
مسند أحمد ،أحمد بن حنبل (ت241هـ) ،تحقيقّ :
ط1419 ،1هـ1998/م ،مسند عبد اهلل بن عبّاس ،رقم.753/1 ،2669 :
ِن".
((( في [ب][ ،هـ]" :م َ
(((
(((

(((
(((
(((

قال اهلل تعالى :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ .اآلية ( )5من
سورة فاطر.
قال رسول اهلل (( :اتّق المحارم تكن أعبد النّاس ،وارض بما قسم اهلل لك تكن أغنى النّاس  .))..الحديث رواه
أبو هريرة  .أخرجه اإلمام التّرمذي وغيره ،وقال :حديث غريب .انظر :سنن التّرمذي "الجامع الكبير"،
التّرمذي مح ّمد بن عيسى (ت279هـ) ،تحقيق :دّ .
بشار ع ّواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان،
ط1996 ،1م ،رقم ،2305 :أبواب ّ
الزهد ،باب من اتّقى المحارم فهو أعبد النّاس.140/4 ،
ْر َو ُّ
الل ُّ
ْر فِي َما َ ::س ّر أو َساء" .وفي [ج]َ " :ي َرى ِخ َ
في [أ]َ " :ي َرى ِخ َ
الش ْك ِر فِي َ ::ما َسا َء
الل َّ
الش ْك ِر َو َّ
الصب ِ
الصب ِ
أَ ْو َس ّر".
َ
ْن أَ ْق َ
ضى".
في [ب]ُ " :م َنا ُه فِي األ ْم َري ِ
فاستظل تحت ّ
ّ
قال رسول اهلل (( :ما لي ولل ّدنيا؟ ما مثلي ومثل ال ّدنيا ّ
ظل شجرة
إال كراكب سار في يوم صائف،
ساعة من نهار ،ث ّم راح ،وتركها)) .رواه عبد اهلل بن عبّاس  .انظر :مسند اإلمام أحمد ،رقم.771/1 ،2744 :

((( في [ب]" :يو ٌم".
( ((1في الحديث قال رسول اهلل  (( :كن في ال ّدنيا كأنّك غريب أو عابر سبيل )) .رواه عبد اهلل بن عمر .
الصحيح" ،البخاري مح ّمد بن
وأخرجه مط ّوال البخاري ،كما أخرجه غيره .انظر :صحيح البخاري "الجامع ّ
السلفيّة ،القاهرة،
إسماعيل (ت256هـ) ،تحقيق:
ّ
محب ال ّدين الخطيب ،ترتيب :مح ّمد فؤاد عبد الباقي ،المكتبة ّ
الرقاق ،رقم.176/4 ،6416 :
ط1400 ،1هـ ،كتاب ّ
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ش إٍالَّ َك��ـ�� ًرى
َ .42م��ا يَ �قَ �ظَ��ـ��اتُ ا ْل � َع � ْي��ـ � ِ
ش � ْع��ـ � ِري َوا ْل��ـ � ُم �نَ��ى ِع� ْب��ـ� َرةٌ
 .43يَ��ا لَ��ـ� ْي��تَ ِ

(((

(((
��ـ��ن إِالَّ َخ��يَ��ـ��ا ْل
َوالَ َم���ـ��� َرائِ���ي ا ْل�� َع�� ْي ِ
��و ٌل قَ��� ْد يُ �نَ��ـ��افِ��ي ا ْل �فِ � َع��ـ��ا ْل
َوال��شِّ��ـ�� ْع�� ُر قَ���ـ� ْ

ص ْبـ َوتِي
ست َِحيـ ُل ا ْل َع ْهـ ُد ِم��نْ
َ .44ه � ْل يَ ْ
َ
�ب هَ�� ْل يُ��وقَ� َ
َ .45وال� َّ
ش��ـ� ْي� ُ
ص ْب ُحـهُ
ظ��ـ�نِ��ي((( ُ

(((

َ��ح��ـ��ا ْل
�ص�بَ��ـ��ا َوا ْ
ض��ى عَ�� ْه�� ُد ال� ِّ
س��ت َ
فَ��قَ�� ْد َم � َ
��ـ��ل ِم���نَ ال �لَّ � ْه��ـ � ِو َ
ط��ـ��ا ْل
فَ��ال��نَّ ْ
��ـ��و ُم فِ���ي لَ�� ْي ٍ

س��ـ� َرتِ��ي َه��� ْل تَـقِي
س�� َرتِ��ي ِم���نْ ُع� ْ
َ .46و ِك�� ْ
َ .47ه���ـ��� َذا َز َم���ـ���انِ���ي فِ���ي تَ���ـ��� َو ٍّل َوفِ��ـ��ي

(((

َوعَ�� ْث��ـ � َرتِ��ي فِ����ي((( ِع � ْب��ـ � َرتِ��ي َه��� ْل تُ���قَ���ا ْل
ع ْ
ان َوا ْل��� َه���ـ��� َوى فِ���ي تَ���ـ��� َوا ْل
َ��ـ��ز ِم��ي تَ���ـ��� َو ٍ

(((

���ح���ـ���د ْ
��ح���ـ���ا ْل
س��ـ��هُ بِ� ْ
��ارتِ� َ
ِّث نَ�� ْف�� َ
َولَ����ـ���� ْم يُ َ
اح���تِ���يَ���ـ���ا ْل
��ج���ـ���ةٌ الَ ْ
الَ َع��� َم���ـ��� ٌل الَ ُح� َّ

ب َم���ا يَ�� ْل��قَ��ـ��ا َك ِم � ْث��ـ �لِ��ي بِ��ـ � ِه
 .50يَ��ـ��ا َر ِّ
(((1
صبَـا
 / .51يَـا َر ِّب الَ أَ ْح� ِم��ـ� ُل َحـ َّر ال َّ

عَ�����نْ ( ((1طَ��اعَ��ـ�� ٍة لَ��� ْم أَ ْل��قَ�� َه��ـ��ا بِ��ا ْم �تِ �ثَ��ـ��ا ْل
اح �تِ � َم��ـ��ا ْل
ض�� ْع��فِ��ي(ْ ((1
فَ � َك � ْي��ـ��فَ بِ��ال �نَّ��ـ��ا ِر لَ�� ُ

لِي

بِ��أ َ ْخ��ـ�� ِذ ِح���ـ� ْ
��ذ ِري ِم���نْ َد َوا ِع���ـ���ي ال �نَّ� َك��ـ��ا ْل

(((

(((

اح �تَ��ـ � َّل بِ���ـ���دَا ِر ا ْل��بَ��ـ�لاَ
�ن ْ
َ .48ح��ـ��ا َل َم��ـ� ِ
ص ِم��ـ��نْ َزلَّـتِي
 .49يَـا َر ِّب َمـا الـ ُم َخلِّ ُ

 .52أَ ْم َكيْـفَ ع ْ
ُـذ ِري َوقَ � ْد أَعْ��ـ�� َذ ْرتَ

(((1

الصحاح" ،كرى".2472/6 ،
((( الكرى :النّعاسّ .
اشي" .وهذا تحريف للكلمة.
((( في [هـ]َ " :ولاَ َم َر ِ
((( كأنّه أخذه من قول أبي الحسن التّهامي :فالعيش نو ٌم والمن ّية ي ْقظة  ::والمرء بينهما خيا ٌل ساري .انظر :ديوان
الربيع ،مكتبة المعارف،
الرحمن ّ
علي بن مح ّمد التّهامي (ت416هـ) ،تحقيق :د .مح ّمد بن عبد ّ
أبي الحسن ّ
الرياض ،ط1402 ،1هـ1982/م ،ص.309
ّ
الصباّ :
الش ْوق .تصابى وصبا يصبو صبوة :أي مال إلى الجهل ُ
الصحاح ،صبا.2398/6 ،
(((
ّ
والفتُ ّوةّ .
الصبوةِّ :

ُ ّ
ّ
ُ
دم .البردة ،اإلمام البوصيري،
الصبا في الحالتين وما ::
((( قال البوصيري:
غي ّ
أطعت ّ
حصلت إال على اآلثام والن ِ
الرحمن حسن محمود ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،ط1413 ،2هـ1993/م،
شرح إبراهيم الباجوري ،اعتناء :عبد ّ
ص.13
((( [أ]" :أَ ْي َق َظنِي".
قال البوصيري في هذا المعنى ..." :ظيف أل ّم برأسي غير محتشم" .البردة ،ص.2
((( في [هـ]" :م ْ
ِن".
الصفح عنه .لسان العرب" ،قيل".375/11 ،
((( تُقال :تُص َفح وتُعفى .يقال :أقال اهلل فالنا عثر َته ،بمعنى ّ
((( في [د]ْ :
"ال ِبلَى" .من الباليا.
( ((1في [ب]" :م ْ
ِن".

الصبْوة ،أي ما كان لي من جهل ُ
الصبا ،فلم يقدِر على تح ّمل ذلك ّ
الشوق .لسان
وفت ّوة وشوق في ِّ
الصبا :من ّ
(َّ ((1
العرب" ،صبا".283/7 ،
( ((1في [ج]" :ل ُ
ف".
ِض ْع ِ
( ((1في [أ][ ،ب]َ " :وأَ ْع َذ ْر َت".
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َ .53ر ْح��� َم���تَ���ـ��� َك ال��لَّ�� ُه��ـ�� َّم فَ�� ْه��ـ�� َي ال��ـ�تِ��ي
َ .54والَ تُ � َع��ا ِم � ْل �نَ��ـ��ا بِ��أَعْ�� َم��الِ��نَ��ـ��ا لَ� ِك��ـ��نْ

�اص��ي��نَ ِم � ْث �لِ��ـ��ي��ا ْن �ثِ �يَ��ـ��ا ْل
لَ�� َه��ا عَ��لَ��ى ا ْل � َع��ـ� ِ

(((

َر َج������ـ������ا َء

(((

ص���ـ��� ْل َو َوا ْل
آ َم���الِ���نَ���ـ���ا ِ

ُ
قية]
لقية
والخلُ ّ
[صفات رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الخِ ّ
�ب لَنَـا
�ص�طَ�فَ��ى َه��ـ� ْ
َاح ا ْل��ـ� ُم� ْ
َ .55وبِ��ـ��ا ْم��تِ��د ِ
ـصطَـفَى
س��� َوى ُح��ـ��بِّ��ي((( لِ ْل ُم ْ
 .56فَ� َم��ـ��ا ِ

��ل لِ��بِ��ـ�� ِّر ا ْل��ـ � َم��ـ �قَ��ـ��ا ْل
َم���آثِ���ـ��� َم((( ا ْل���فِ��� ْع���ـ� ِ
ص���ـ���ا ْل
س���ي���ـ���لَ���ةٌ لِ���ـ���ي بِ���ـ��� ُع��� َراهَ���ا اتِّ��� َ
َو ِ

ـضلِـ ِه
َ��ـ��ج�� ِري َوعَ��ـ��لَ��ى فَ ْ
َ .57ذلِ������ َك((( ت ْ
 .58فَ��ـ��إِنْ يَ�فُ��ـ� ْ
�ز قِ��ـ��د ِْح��ي((( بِ� َم��ـ�د ِْح��ي لَـهُ

َ
��ل((( بِ� َ
س َم��ا ْل
ط� ِم��ـ� ْع��تُ فِ��ي ا ْل��فَ ْ
��ض ِ
�ـ�لا َر ْأ ِ
(((
��ج��ـ�� ُّل ال��نُّ��ـ��و ُر قَ���ـ��� ْد َر ال� ُّ
��ذبَ���ـ���ا ْل
فَ��قَ��ـ�� ْد يُ ِ

عَـلَى

��وثِ���ـ���قَ��� ٍة ِم�� َّم��ـ��ا نَ���ـ��� َوى ِم�����نْ نَ���ـ��� َوا ْل
َم� ْ
ش��فَ��ـ��ا َء( ((1ا ْع �تِ� َ
�ـ�لا ْل
ق أَ ْو ِ
َح � ْب��ـ � َل اعْ��تِ��ـ�لاَ ٍ

ـاضـ ٍر
َ .61خ ْيـ ُر ا ْل��ـ�� َو َرى ِم��نْ بَ��ـ��ا ٍد أَ ْو َح ِ
ت ال���ـ��� َّردَى
 .62فَ��ـ��ا ِدي�� ِه�� ُم ِم����نْ فَ��تَ�� َك��ـ��ا ِ

��ـ��اف أَ ْو ِذي ا ْن �تِ � َع��ـ��ا ْل
أَ ْك��ـ�� َر ْم�� ُه�� ْم ِم���نْ َح
ٍ

َ .59و َرائِ���ـ��� ُد ا ْل � ُغ��ـ � ِّر ا ْل��� َغ���ـ��� َوا ِدي
َاح( ((1نَ��ـ�بِ� ِّي ا ْل� ُه��ـ�دَى
 .60أَ ْع� ِ
�ظ��ـ � ْم بِ���أ َ ْم���ـ���د ِ
(((

تحقيق المخطوطات

ب
َ .63حـا ِمي ِه ُم بِ��ا ْل� َع��ـ� ْ
�ض� ِ

(((1

إِ ْذ َال ِحـ َمى

ض َ
��ـ�لا ْل
ت( ((1ال�� َّ
هَ��ـ��ا ِدي�� ِه��ـ�� ُم فِ���ي َه���لَ��� َك���ـ���ا ِ
َك��الِ��ي�� ِه�� ُم( ((1فِ��ي ا ْل� َ
��س َك��ا ْل
ب إِ ْذ لَ�� ْي َ
�خ��ـ � ْط � ِ

((( في [أ][ ،ب]" :ا ْنثِئال" .وفي هامش النّسخة [أ] ورد تصحيح لتلك الكلمة بكلمة" :انسبال".
ال :أي تتابع ُ
انثيال :من الفعل :ا ْن َث َ
ص ّب .والمعنى هنا ّ
أن رحمة اهلل تعالى متتابعة ومنصبّة
وكثر ُ
وص ّب .وثالَ :
على العصاة والمذنبين .لسان العربَ " ،ث َول".151/2 ،
((( في [هـ]" :بأعمالنا  ::لكن رجا".
((( في [ج]َ " :مآ َت َم".
"ح ِب ِيبي".
((( في [ج]َ :
((( في [ب]َ " :ذ َ
اك".
((( في [ب]َ :
"ط ِم ْع ُت ِب ْال َف ْ
ض ِل".

فش ّذب عنه الغصن ُ
ُنصل ويُراش .وهو العود إذا بلغ ُ
وقطع على مقدار النّبل .لسان
السهم قبل أن ي َّ
((( ال ِقدْح :بالكسرّ :
العرب.51/11 ،
ْ
ْ
ُّ
ُج ِد النَّ ْو ُم َق ْد َر ُّ
ور َق َّد ُّ
((( في [أ]َ " :ف َق ْد َي ُحل ُّ
الذ َبال".
الن ُ
الذ َبال" .وفي [ج]َ " :ف َق ْد ي ْ
ّ
والذبالُّ :
السراج ،والجمع ُذ َبال .لسان العرب" ،ذبل".26/5 ،
سرج ،أي يُص َبح بها ّ
الذ َبالة :الفتيلة التي تُ َ
((( في [هـ]ْ :
"الغ َوالِي".
( ((1في [ج]َ :
َح".
ِ
"بأ ْمد ِ
( ((1في [ج]" :أَ ْو إِ ْش َفا ِء".
ِيه ُم م ْ
ات".
ِن ف َت َك ِ
( ((1في [ب]" :حاد ِ
السيف القاطع ،وسيف ْ
عض ٌب :قاطع .لسان العرب.252/9 ،
( ((1ال َع ْضبّ :

( ((1كا ِليهم :حافظهم وحارسهم ،يقال :كألك اهلل ،أي حفِظك وحرسك .لسان العرب" ،كأل".132/12 ،
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ُ .64م�نِ��ي�لُ� ُه��ـ� ُم إِ ْذ الَ َج���ـ���دَى
ت ا ْل�� ُع��ـ�لاَ
 .65قَ��ـ�� ِري�� ُع�� ُه�� ُم فِ���ي طَ��بَ��قَ��ـ��ا ِ
(((

�ج��ى
يُ� ْ
�رتَ��ـ� َ

ـر ِوي ِه ُم فِ���ي
ُ .66م ْ
�ف((( النَّـدَى
 .67أَ ْط���� َو ُل َم��نْ َ
ش��ـ��ا َل بِ� َ
س � ْي��ـ� ِ
(((
ـل ا ْل��ـ� ُه��ـ�دَى
صـهُ ال��ل�هُ بِفَ ْ
َ .68م��نْ َخ َّ
ض ِ
(((

صـدًى
ض � ِه ِم��نْ َ
�و ِ
َح� ْ

�ل التُّـقَى
ـن((( َوفَ� ْ
ِ .69م��نْ بَـا ِه ِر ا ْل ُح ْ
�ض� ِ
س ِ
س��ـ �نَ��ى ِحـلًى
َ .70ح
��ـ��ال ِم���نَ ا ْل � ِع��ـ � ْل� ِ�م بِ��أ َ ْ
ٍ
ق
ق فَ���ـ���ا ِر ٌ
ص����ـ����ا ِد ٌ
 .71نُ���ـ���و ٌر ُم��بِ��ـ��ي��نٌ َ
�ح �يَ��ا
ست َ ْ
ـض يُ ْ
 .72أَ ْبيَ ُ
سـقَى ا ْل� َ

(((1

س ِمـ ِه
بِا ْ

ُم��ـ��قِ��ي��لُ�� ُه��ـ�� ُم إِ ْذ الَ ِع���ثَ���ـ���ا ٌر يُ���قَ���ـ���ا ْل
س���ـ���ؤَا ْل
َ
ت ال��� ُّ
ش��ـ�فِ��ي� ُع� ُه��ـ� ُم فِ���ي عَ�� َر َ
ص��ـ��ا ِ

(((

��ؤ ِوي�� ِه��ـ�� ُم فِ����ي((( َج��ا ِه��ـ�� ِه فِ���ي ِظ���ـ� َ
ُم ْ
ل�ا ْل
صـا ْل
��ح�� ِّ
أَ ْ
ق((( بِال َّ
ص��ـ�� َو ُل َم��نْ فِ��ي ا ْل َ
ف َ
س ْي ِ
(((

ص��ا ْل
فِ���ي ُك��ـ�� ِّل َم��ـ��ا عَ��ـ�� َّم ا ْل��ـ�� ُه��دَى ِم���نْ ِخ�� َ
(((1
��ج��ـ�� ِد ا ْل��فِ�� َع��ـ��ا ْل
�ق َو َم ْ
َو ِح � ْك � َم��ـ � ِة ال �نُّ � ْط��ـ� ِ
��م بِ���ـ���أ َ ْز َك���ى
َو ٍ
اف ِم��ـ��نَ ا ْل ِ
��ح��ـ�� ْل ِ

(((1

ِخ َ
�ل�ا ْل

ُم���بَ���شِّ���ـ��� ٌر َه�����ـ�����ا ٍد ِخ����تَ����ـ����ا ٌم َك��� َم���ـ���ا ْل
(((1
َك � ْه��ـ��فُ األَيَ���ـ���ا َم���ى لِ � ْل �يَ �تَ��ـ��ا َم��ى ثِ��� َم���ـ���ا ْل

ٌ
ُعرف أقصاه ،لكثرته .لسان العرب" ،جدا".214/2 ،
((( جدى :الجدا :الغيث الواسع العا ّم.
وغيث َجدا :ال ي َ
((( إشارة إلى حديث الشفاعة ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمْ .. (( :
سل ُتعط ،واشفع ُت َّ
شفع .))..رواه أنس بن
مالك > .وأخرجه أحمد وغيره .انظر :مسند اإلمام أحمد ،رقم.459 ،458/4 ،12852 :
يه ْم م ْ
ِن".
((( في [هـ]ُ " :م ْؤ ِو ِ

((( في [أ][ ،ب]" :فِي".

شرب مِنه شرب ٍة لم يظمأ بعدها
((( إشارة إلى حديث الحوض ،وهو قوله (( :حوضي بين عدن وع ّمان البلقاء ..من ِ
أب ًدا .))..رواه عبد اهلل بن عمر { .انظر :مسند اإلمام أحمد ،رقم.528/2 ،6162 :
يب" .وفي [هـ]َ " :م ْن َس َ
((( في [ج]َ " :م ْن َس َ
ْب" .وفيهما تحريف.
ال ِب َسي ِ
ال ِب ِط ِ
َشال :رفعُّ ،
وكل ما رتفع فهو شائل .لسان العرب" ،شول".242/7 ،
((( في [ب]َ ."" :م ْن ِب ْال َح ِّق.
ص ِل ْال ُهدَى".
"ب َخ ْ
"ب َخ ْ
ص ِل ْال َمدَى" .وفي [د]ِ :
((( في [ب][ ،ج][ ،هـ]ِ :
((( في [ج]" :م ْ
ير ْال ُح ْس َنى".
ِن َب ِه ِ

( ((1في الحديث قوله (( :أوتيت جوامع الكلم  .))..رواه أبو هريرة .> .انظر :مسند أحمد ،رقم.63/7397،3 :
"بأَ ْس َنى".
( ((1في [ب]ِ :
بحيا :أي أغاثهم .لسان العرب" ،حيا".427/3 ،
الحيا :من أسماء المطر .وحيّاهم اهلل َ
(َ ((1
َ
وأبيض يستسقى الغما ُم بوجهه ربيعَ اليتامى عصمة لألرامل.
الرسول صلى اهلل عليه وسلم:
قال أبو طالب ع ّم ّ
ّ
ّ
علي بن حمزة التميمي (ت375هـ) ،تحقيق :مح ّمد حسن آل ياسين ،دار ومكتبة
ديوان أبي طالب بن عبد المطلبّ ،
الهالل ،بيروت ،لبنان ،ط1421 ،1هـ2000/م ،ص.200 ،193 ،75
ف ْال َي َتا َمى ل َ
ِأل َيا َمى ِث َم ْ
( ((1في [ب]َ " :ك ْه ُ
ال".
ُ
وثملت القوم
ثِمال :أي مطعِم لهم ،والثّميلة :ما ي ّدخره اإلنسان من طعام أو غيره .لسان العرب" ،ثمل".128/2 ،
وأنا أثمِلُ َهم :أي أكون ثماال لهم ،أي غياثا وقواما يفزعون إليه .لسان العرب.130/2 ،
آفاق الثقافة والتراث
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/ .73ال � َّر ْح � َم��ـ �ةُ

(((

احتِفًـا
ض� ْم��نُ ْ
ا ْل��ـ� ُم� ْه�دَاةُ ِ

اح�تِ�فَ��ـ��ا ْل
َوال �نِّ � ْع � َم��ـ �ةُ ا ْل��ـ�� ُم�� ْ
س��دَاةُ ِخ��� ْل���فُ ((( ْ

الرسول صلى اهلل عليه وسلم]
[معجزات ّ

َ .74ك���� ْم آيَ���ـ��� ٍة َج��ـ�� َّل لَ��نَ��ا َك��ـ�� ْم أَتَ�����ى
س�� َم��ى قَ��ـ�� ْد َرهُ فَ��ا ْ
ش أَ ْ
ُ .75ذو ا ْل � َع��ـ� ْ
س� ُم�هُ
�ر ِ

َوغ���ايَ���ـ��� ٍة َج����لَّ����ى((( بِ�� َه��ـ��ا دُونَ تَ���ـ���ا ْل
َ (((
��ج�ل�ا ْل
ش َم�� ْق�� ُرونٌ َم�� َع ا ْ
فِ��ي ا ْل�� َع ْ
��م ا ْل� َ
س� ِ
��ر ِ

َ .76و ِذ ْك������ـ������ ُرهُ َرفَّ����ـ���� َع فِ����ي ِذ ْك����ـ���� ِر ِه
َ َ (((
سا كفـتْ
�ر ْ
 .77أَ ْع�طَ��ـ��اهُ دُونَ ال� ُّ
�ل َخ ْم ً
س� ِ

َح��� ْم���ـ���دًا لِ��يَ�� ْت��لُ��ـ��و َم���د َْح���ـ���هُ ُك���ـ��� ُّل تَ��ـ��ا ْل
��ـ��ان بِ��ا ْل�� َع�� َ
يَ��ـ�� َد ا ْم��تِ��نَ
��ج��ـ��زَا ْل
ط��ايَ��ـ��ا((( ا ْل ِ
ٍ

ش �تِ � َم��ـ��االً َوفِ��ي
س��ـ � َل ا ْ
�ر ْ
ث ال� ُّ
 .78لَ��� ْم يَ� ْب� َع��ـ� ِ
س�� َم��ـ��ةُ األَ ْن���فَ
���ـ���ال ِح���ـ�ل�اًّ َو َم��ـ��ا
َ .79وقِ�� ْ
ِ

(((
ش���تِ��� َم���ـ���ا ْل
��ن ا ْ
بِ��� ْع���ثَ���تِ���ـ��� ِه لِ��ل��ثَّ��قَ��ـ��لَ�� ْي ِ
َ (((1
��ي َح����ـ��ل�ا ْل
ِم����نْ قَ�� ْب��ـ�� ُل َك��انَ��ـ��تْ لِ��نَ��ـ��بِ ٍّ

ص��ـ��لَّ��ى ألَنْ
َ .80واألَ ْر ُ
ض طُ�� ْه��ـ�� ًرا َو ُم�� َ

اح���تِ��� َم���ـ���ا ْل
��ونٌ بِ � َه��ـ��ا َو ْ
َك���ـ���انَ لَ����هُ َك���ـ� ْ

(((

(((

(((1

تحقيق المخطوطات

الر ْح َم ُة".
((( في [ب]َ " :و َّ
"ح ْل ُ
ف".
((( في [ج]ِ :
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(( :إنّما ب ُ
ُعثت رحمة مهداة)) .رواه أبو هريرة  .انظر :المعجم األوسط،
ّ
الطبراني سليمان بن أحمد (ت360ه��ـ) ،تحقيق :طارق بن عوض اهلل وغيره ،دار الحرمين ،القاهرة،
1415هـ1995/م ،رقم.223/3 ،2981 :
((( في [أ]ّ :
"جل لنا كم أتى" .وفي [هـ]َ .." :ج َّ
ال لََنا أَ ْو َت َ
ال".
"ح َّل".
((( في [أ][ ،ج]َ :
حسان بن ثابتّ :
حسان بن ثابت،
شق له من اس ِمه كي ُيجلّه  ::فذو العرش محمو ٌد وهذا مح ّمدُ .ديوان ّ
((( قال ّ
تحقيق :د .وليد عرفات ،دار صادر ،بيروت2006 ،م ،ص.306
خمسا لم يؤ َت ّ
ذر الغفاري >.
نبي قبلي  .))...رواه أبو ّ
((( إشارة إلى حديث قوله صلى اهلل عليه وسلم(( :أوتيت ً
هن ّ
انظر :مسند أحمد ،رقم.148/7 ،21624 :
((( في[ب][ ،ج][ ،د][ ،هـ]" :فِي ْال َع َطا َيا".
((( في [أ]َ " :ب ْع ِثهِ".

ّ
((( أي ّ
والجن .وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعث إلى الثّقلين ،وهما اإلنس
ّ
ّ
يعطهن أحد قبلي  ...وبعثت إلى كل أحمر وأسود)) .رواه جابر بن عبد اهلل { .انظر:
خمسا لم
في هذا(( :أعطيت ً
الحجاج النّيسابوري (ت261هـ) ،تحقيق :مح ّمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربيّة،
صحيح مسلم ،مسلم بن ّ
عيسى البابي الحلبي وشركاه ،توزيع :دار الكتب العلميّة ،بيروت ،لبنان ،ط1412 ،1هـ1991/م ،كتاب المساجد
شراح مسلم" :أحمر" :أي اإلنس ،و"أسود" أي ّ
الجن.
الصالة ،رقم .370/1 ،521 :قال ّ
ومواضع ّ
"ح َ
ال ْل".
( ((1في [ب]َ :
وأحلّت لي الغنائم ولم ّ
تحل ألحد كان قبلي)).
خمساِ ..
السابق ،وهو قوله (( :أوتيت ً
وفي البيت إشارة للحديث ّ
ذر الغفاري > .انظر :مسند أحمد ،رقم.148/7 ،21624 :
رواه أبو ّ
ْ
ْ
ْ
اح ِت َ
الل".
احتِالل" .وفي [د][ ،هـ]َ " :ك َ
اح ِت َفال" .في [ج]َ " :ك َ
( ((1في [ب]َ " :ك َ
ان لَ ُه َك ْو ٌن ِب َها َو ْ
ان ِب َها َو ْ
ان لَ ُه َك ْو ٌن ِب َها َو ْ
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ب لِ��شَ�� ْه�� ٍر
َ .81وال�نَّ� ْ
�ص��ـ� َر بِ��ال��ـ� ُّ
�ر ْع� ِ
َ .82وال �نِّ � ْع � َم��ـ �ةُ ا ْل��ـ�� ُك�� ْب�� َرى ال��تِ��ي نَ��الَ� َه��ـ��ا
(((

َم��دًى

يُ���نَ���ـ���ا ِز ُل األَعْ����ـ����دَا َء قَ��� ْب���ـ��� َل((( ال��نِّ��ـ��زَا ْل
(((
شَ��فَ��ـ��اعَ��ةُ األُ ْخ����ـ���� َرى َونِ��� ْع��� َم ا ْل��� َم���نَ���ا ْل

[معجزة اإلسراء والمعراج]
س���� َرى فَ � َم��ـ��ا
اج أ ْ
َ .83ولَ�� ْي��ـ��لَ��ةَ ا ْل��� ِم���ـْ��� َر ِ
ٌ
��ي��ـ��س لَ��هُ
"ج���ـ��� ْب��� ِري��� ُل" أَنِ
َ .84ج���ـ���ا َل َو ِ

س��ـ��نَ��ى شَ��ـ�� َرفً��ا فِ���ي ال �لَّ �يَ��ا ْل
أَ ْ
س������دَى((( َوأَ ْ
ت ا ْل � ُع��ـ �لَ��ى َح��� ْي� ُ
��ث َج��ـ��ا ْل
ِم���نَ ال��� َّ
س��� َم���ـ���ا َوا ِ

س��ـ�� ْد َر ِة ا ْلـ ُم ْنتَـ َهى
َ .85حتَّى ا ْنتَ َهى ِمـنْ ِ

��ام لَ����� ْم يَ���نَ��� ْل���ـ���هُ ُم���ـ���نَ���ـ���ا ْل
إِلَ�����ى َم���قَ���ـ� ٍ
(((
َوأَ ْن�����تَ فَ
ص��ـ��ا ْل
ْ
��ام ا ْل��ـ�� ِو َ
��ـ��اص�� َع�� ْد لِ��ـ�� َم��قَ ِ

(((

وح َم �قَ��ـ��ا ِم��ي ُهنَـا
ُّ
ال���ـ���ر ُ
 .86قَ���ـ���ا َل لَ���هُ
��ـ��س�� َي أَ ْف��ـ�� َر ْدتَ��ـ��نِ��ي
 .87فَ��قَ��ـ��ا َل :يَ��ـ��ا أُ ْن ِ
���ـ���س َمـا
 .88فَ��قَ��ـ��ا َلَ :ك��ـ�لاَّ إِنَّ��ـ�� َم��ا األُ ْن
ُ
ص� ً
�اال فَ َمـا
 .89طَ��ـ��أْ(َ ((1ح ْ
س اتِّ� َ
ضـ َرةَ ا ْلقُـ ْد ِ
َج���هُ فِ���ي ال��نُّ��ـ��و ِر ز ًّ
َج���ـ���ا َرأَى
 .90فَ���ـ���ز َّ

(((

َح��ـ � ْي� ُ
��ج� َ
ل�ا ْل
�ث َدهَ�� ْت��ـ��نِ��ي((( ُم�� ْد ِه��شَ��ـ��اتُ ا ْل� َ
ال َولَ���ـ��� َك َوال�����ل�����هُ((( َوا ْل
أَ ْن���ـ���تَ ُم����ـ���� َو ٍ
ص���ـ���ا ْل
��س���ـ��� َوا َك اتِّ��� َ
أُبِ���ي���ـ� َ
��ح ِم � ْن � َه��ـ��ا لِ� ِ
��ـ��ج��ـ�� َم��ـ��ا ْل
��ح��� ِّ
ق نُ���ـ���و َر ا ْل َ
َو َرا َءهُ لِ��� ْل���ـ� َ
(((1

((( في [ج]َّ :
"الش ْه َر".
ُرعب منّي العد ّو عن
خمسا  :..نُصرت ّ
السابق ،وهو قوله (( :أوتيت ً
وفي البيت إشارة للحديث ّ
بالرعب ،في َ
ذر الغفاري > .انظر :مسند أحمد ،رقم.148/7 ،21624 :
مسيرة شهر .))..رواه أبو ّ
((( في [ب]" :يُ َناز ُل َ
ال َ
ون" .وفي [د]" :يُ َن ُ
األ ْعدَا َء َقب َ
ْل".
األ ْعدَا َء ُد َ
ِ
((( قال النبي  (( :أنا أ ّول شفيع في الجنّة  .))....رواه أنس بن مالك > .صحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،رقم،196 :
.188/1
((( اإلشارة إلى ليلة اإلسراء والمعراج .قال اهلل تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ .....ﭼ .اآلية ( )1اإلسراء.
"س َمى" .وفي [ج][ ،هـ]" :أَ ْس َرى" .وهو تحريف.
((( في [ب]َ :
ً
السدى :وهو المعروف .لسان العرب" ،سدى".222/6 ،
وأسدى :اصطنع
وأولى .من ّ
معروفا ،وأعطى ْ

((( في [ب][ ،د][ ،هـ]َ " :م َق ْ
ال".
وا ْلـ ُمنال هنا :طالِب النّوال .والنّوالُ :
األعطية .ون ّولَه و َن َ
ال له :أعطاه وجاد له .لسان العرب" ،نول".335/14 ،

((( إشارة إلى حادثة جبريل  لَـمّا وصل  إلى ِسدرة المنتهى .قال اهلل تعالى :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃ
ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ ... .اآليات ( )5إلى ( )18من سورة النّجم.
َه ْشنِي".
((( في [أ]" :د َ
ُّ
منكر على وجه المأمن فقد دهاك .لسان العرب" ،دها".435/4 ،
أمر ٍ
دهتني :من ال ّدهاء ،وهو كل ما أصابك من ٍ
((( في [هـ]" :اهللُ".
"ها".
( ((1في [ب]َ :
ْ
صال".
( ((1في [ب]َ " :ما تُ َ
آفاق الثقافة والتراث
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بديع المقال
في ذكر
تقلّبات
األحوال
وامتداح
َمن َن َبع ِمن
َب ْين أنا ِملِه
ال ّزالل
لإلمام
الشران

ارتَ���قَ���ى
ش��ـ��ا َه � َد َم��ا َ
َ .91
ش��ـ��ا َه � َد ِم� َّم��ـ��ا ْ

(((

َرأَى

��و ٌم بِ���ا ْل���فُ���ـ���ؤَا ِد
 .92فَ��قَ��ـ��ا َل قَ���ـ� ْ
��ح��ـ��ا ٌل عَـلَى
َ .93ول�� ْي
��ـ��س َذا َو ْه���ـ��� َو ُم َ
َ
(((

��ث تَ��� َدلَّ���ى قَ
َ .94ح�� ْي ُ
�ن أَ ْو
�و َ
َ
��ـ��اب قَ��ـ� ْ
س��ـ � ْي� ِ
�ج� ِ�م"((( يُ ْتلَى ع ََال
َ .95وبَ ْعـ َد َم��ا فِ��ي "ال �نَّ� ْ
وح فِي
�ج � ْ
َ / .96وبِ� ْ
س� ِ�م َوال� ُّ
�ال ا ْل� ِ
�اح �تِ � َم��ـ� ِ
����ر ِ

��م ا ْل� َ
�خ �يَ��ا ْل
�غ ا ْل�� َع�� ْق ِ
��ـ��ل((( َو َو ْه���ـ� ِ
َع���نْ َم � ْب �لَ��ـ� ِ
ب َوا ْل��� َع��� ْي
���ـ���ن((( قَ��ـ��ا ْل
َو َع���ـ���الِ��� ٌم بِ��ا ْل��قَ��ـ�� ْل�� ِ
ِ
��ح��ـ��ا ْل
َح
��ح� ِّ
��ام ا ْل���ـ� ُ
��ب ِم��� َّم���ا يُ َ
���ـ���ال َم���قَ���ـ� ِ
ِ
َ (((
��ـ��ج��يًّ��ا فِ���ي ِظ���ـ�ل�اَ ِل ال����ـ���� َّدال ْل
أَ ْدنَ������ى نَ ِ
�����ق َع���ا ْل
��ج��� ُم فِ���ي ُاأل ْف
ثُ���ـ��� َّم((( أَتَ����ى َوال���نَّ� ْ
ِ
(((
اح���تِ��� َم���ا ْل
���و ُل دُونَ ْ
َم��� ْ
ص َّ
س��� َراهُ َ
���ح ا ْل���قَ ْ

الصدر وانشقاقالقمر]
[وجه المناسبة بين معجزة انشقاق ّ

(((

��ش��قَ
�س
ص��� ْد ِر ِط � ْف��ـ�لاً فَ �قِ� ْ
��ـ��اق ال��� َّ
َ .97وبِ��ا ْن ِ
ِ
س �بَ � ٍة ب � ْي �نَ � ُه � َم��ـ��ا فِ��ـ��ي ا ْل�� ُه��ـ��دَى
 .98لِ �نِ��ـ � ْ

ق ا ْل���بَ���ـ��� ْد ِر ِع��� ْن��� َد ا ْك �تِ � َم��ـ��ا ْل
��ش��قَ��ـ��ا َ
لَ��ـ��هُ ا ْن ِ
��ن َوا ْل���قُ
ب َوبُ��� ْع��� ِد ال � َم �نَ��ـ��ا ْل
ْ
��ـ��ح�� ْ
َوا ْل ُ
���ـ���ر ِ
س ِ

َك��� ْم َج� َ
�ـ�لا ِم���نْ د ًُج��ى

ض� َ
ل�ا ْل
ْي(َ ((1ك��� ْم هَ��ـ��دَى ِم���نْ َ
َونُ���ـ���و ُر َه������د ٍ
ِح�� ًّ
س��ـ��ا َو َم��� ْع���ـ���نً���ى ِم�� ْن��ـ��هُ ُك���ـ�ل�اًّ تُ��نَ��ـ��ا ْل

 .99فُ �نُ��ـ��و ُر َه����� َذا

(((1

��ل األَ ْن���ـ��� َوا ُر َح��ـ � ْي� ُ
�ج �لَ��تْ
�ث ا ْن� َ
َ .100ك��ـ�لاَّ بَ� ِ

تحقيق المخطوطات

[معجزة انشقاق القمر ،وإعراض المشركين]
��ش��قَ
��ـ��اق ا ْل��بَ��ـ�� ْد ِر ِم��ـ��نْ نُ��ـ��و ِر ِه
َ .101و ِال ْن ِ
ِ

ـحـت َْي
ق ِهـاللَ ْي ِن َعلَى
 .102شُـ َّ
ص ْف َ
َ
(((
(((
(((
(((

(((

�ش �قَ��اقً��ـ��ا َوهْ���� َو تَ � ْغ �يِ��ـ��ي � ُر َح��ـ��ا ْل
أَ ْب���ـ���دَى ا ْن� ِ
َ
ق ِه���ـ�ل�اَ ْل
ظ��� ْل��� َم���ائِ���ـ��� ِه فِ����ي ُك���ـ��� ِّل شَ���ـ��� ٍّ

"ار َت َ
ضى".
في [ب]ْ :
في [ب]ْ :
"الع ِْل ِم".
"ب ُفؤَادٍ".
في [ج][ ،د][ ،هـ]ِ :
ْ
ْن َو ْال َق ْل ِب".
في [ب][ ،هـ]َ " :و َعالِ ٌم ِبال َعي ِ
السيرة.
بي  كل ذلك بالقلب فقط ،أم بالعين والقلب م ًعا .مسألة خالفيّة عند أهل ّ
وهذه المسألة وهي :هل رأى النّ ّ
وجزم القاضي عياض أنّه رأى ذلك بالعين والقلب م ًعاّ ،
وحقق المسألة .انظرّ :
الشفا بتعريف حقوق المصطفى،
دبي،
القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت544هـ) ،اعتناء :عبده علي كوشك ،وحدة البحوث وال ّدراساتّ ،
اإلمارات العربيّة المتّحدة ،ط1434 ،1هـ2013/م ،ص.245
"ال َك َم ْ
في [ب]ْ :
ال".

((( إشارة إلى سورة النّجم:
((( حرف ساقط من [ب].

ُ
عرج به بروحه فقط أم بجسده
((( ال خالف بين أهل ِّ
الس َير أنّه  أسري به بجسده وروحه .ولكن الخالف هو :هل أ ِ
ّ
وروحه؟؟؟؟ انظر :الشفا ،ص.242 ،238
الشفا ،ص .230وحادثة انشقاق القمر فيّ :
الصدر  فيّ :
((( انظر حادثة ّ
الشفا ،ص.344
شق ّ
ور َه َذا".
ور ُهدَى" .وفي [د]َ " :ونُ ُ
ور َه َذا" .وفي [ج]َ " :ونُ َ
( ((1في [ب]ِ :
"بنُ ِ
"ه َذا".
( ((1في [ب][ ،د][ ،هـ]َ :

184

آفاق الثقافة والتراث

س��تِ��ـ�لاَ ِم الثَّـ َرى
َ .103وال � َّ
ش��ـ � ْط � ُر ِم � ْن �هُ ِال ْ
صـانِـ ِه
 .104بَ�� ْل أَ ْخ َ
��ج��ـ�� َل((( ا ْل �بَ��ـ � ْد َر لِنُ ْق َ

(((

س���تَ��� َم���ـ���ا ْل
س��ـ�لاَ ِم ا ْ
بَ��ـ��يْ��نَ يَ��� َد ْي���ـ��� ِه بِ��ال�� َّ
��ح���ـ���طَّ ُم�� ْن��شَ��قًّ��ـ��ا لِ���ـ���بَ��� ْد ِر ا ْل�� َك�� َم��ـ��ا ْل
فَ���ا ْن� َ

ض��ـ��وا
آيَ��ـ��ةً أَ ْع��ـ � َر ُ

س��ؤَا ْل
َع� ْن� َه��ـ��ا َوقَ����� ْد((( َج����ا َءتْ ِوفَ���ـ���ا َ
ق ال�� ُّ
َ (((
��ح��� ٌر َح���ـ�ل�ا ْل
س� ْ
س ْ
فَ��قُ�� ْل��تُ َه���ـ��� َذا ال�� ِّ
��ح�� ُر ِ

س���ـ���أَلُ���وهُ
ُ .105ه��ـ � ْم َ
�ح� ٍر أَتَ��ى
�س� ْ
 .106قَ��ـ��الُ��وا َوقَ��� ْد َح��ـ��الُ��وا((( بِ� ِ
�و ِن أَنْ
 .107بَ � ْل ع َِجبُوا ِم��نْ نُ ْكتَـ ِة((( ا ْل � َك� ْ
(((

س���ا ْل
��و ِن َم���ا ِم�� ْن��ـ��هُ َ
أَ ْع���ـ���طَ���اهُ َر ُّب ا ْل��� َك���ـ� ْ

ثور ،وبعض معجزاته ]η
[في غار ْ
ضـى
��ج��ـ�� َر ٍة بَ��� ْل ُو ْ
َ .108و ِه ْ
ص��لَ��ـ�� ٍة لِ ِّ
لـر َ
سـ ْت ِر دُونَ ا ْل� ِع�دَا
ب ال ِّ
َ .109
ض �فَ��ا((( لِ ُح ْج ِ

ص����ـ����ا ْل
َو ُربَّ����ـ���� َم����ا نِ���ي���ـ��� َل بِ��� َه� ْ
��ج���ـ��� ٍر ِو َ
(((
��س���ـ���دَا ْل
فِ��ي ال���ـ���دَّا ِر َوا ْل�� َغ��ـ��ا ِر َع �لَ � ْي � ِه ا ْن� ِ

 .110إِ ْذ َغ��ـ��ا َر بِا ْل ِح ْك َمـ ِة نُ��ـ��و ُر ا ْلـ ُهـدَى
َ .111و َم��ـ��ا ْ
اختَـفَى ِم��نْ ِخيفَـ ٍة بَ��ـ� ْل ألَنْ

فِ��ي ا ْل�� َغ��ـ��ا ِر ِم���نْ َغ���ـ���ا َر ِة ِح� ْ
ض��ـ�لاَ ْل
ب ال � َّ
���ز ِ
س����ـ���� َرا ُر َم�� َع��ـ��انِ��ي ا ْل��ـ � َم � َع��ـ��ا ْل
تَ�� ْظ�� َه��ـ�� َر أَ ْ

(((1

س � َراقَ��ـ �ةُ" َع��ـ� ْ
ش��ـ � َرى
�ز َم ال � َّ
" ُ
ف َه��ـ��ا ْل
ال��ص�� ْن��ـ�� ُع ل��لِ��طَّ ْ
ب َو ُّ
عَ���نْ َك��ثَ��ـ�� ٍ
��ـ��ر ِ

َ .112ح ْي ُ
ـث ثَـنَى بَ� ْع� ُد ِعنَـانَ ال�ثَّ��ـ� َرى

سفًـا بِ � ِه
ف َخ ْ
يـب ال �طَّ��ـ� ْ
ِ .113هيـ َل َكثِ ُ
�ر ِ

(((1

ستَقَـا ْل
َوا ْ

الشيء واإلقبال عليه .واستمال :من الميْل إلى ّ
((( استمال :الميْل :العدول إلى ّ
الشيء .لسان العرب" ،ميل"،
.234/13
((( في [ب]َ :
"خ ِج َل".
وها".
"سأَلُ َ
((( في [ب][ ،د][ ،هـ]َ :
((( كلمة ساقطة من [ب].
"جالُوا".
((( في [هـ]َ :
ْ
ْ
"س ْح ُر ال َح َ
الل".
((( في [ب]ِ :

((( في [ج]" :نُ ْك َثةِ".
((( ضفا :كثُر وفاض وسبغ .لسان العرب" ،ضفا".75/8 ،
((( انسدال :استرسال .وسدله :أرخاه وأرسله .لسان العرب" ،سدل".218/6 ،
"الر َ
"الردَى".
ضى" .وفي [ج][ ،د][ ،هـ]َّ :
( ((1في [ب]ِّ :
"س َرا َق ٌة َع َّما َس َرى" .وفها تحريف.
الس َرى"[ .هـ]ُ :
"س َرا َق ُة َع ْز َم ُّ
( ((1في [ب][ ،ج][ ،د]ُ :
ُ
ُ
للشجعان :أ ُسود ّ
نسب إليه األ ْسد ،ويقال ّ
ّ
الشرى .لسان العرب" ،شرى".106/7 ،
الشرى :هو موضع تُ َ
وسراقة هوُ :سراقة بن مالك بن ُج ُ
الصحابة ،يُع ّد في أهل المدينة ،ويقال
عشم ،أبو سفيان ،المدلِجي ،الكناني .أح ُد ّ
إنّه سكن ّ
مكة .مات > سنة24 :هـ في صدر خالفة عثمان > .انظر :االستيعاب في معرفة األصحاب ،ابن عبد
البر يوسف بن عبد اهلل (ت463هـ) ،اعتناء :عادل مرشد ،دار األعالم ،ع ّمان ،األردن ،ط1423 ،1هـ2002/م،
ّ
رقم ،1106 :ص.320
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 .114أَ ْه���ـ��� َوى َك � َم��ـ��ا أَهْ���ـ��� َوتْ بِ � ِم��ي��ـ�لاَ ِد ِه
س��ـ� ِّر َه��ـ��ا
 .115نِ � ْ
��ـ��ال َك����انَ ِم���نْ ِ
س �بَ��ـ �ةُ َح ٍ

س�� َرى"(((ال��شُّ�� ُرفَ��اتُ ا ْل�� َع�� َوا ْل
�ص � ِر " ِك�� ْ
ِم��نْ قَ� ْ
��س��� َوا َر ْي���ـ��� ِه َغ���ـ��� َوى((( َوهْ���� َو َح��ـ��ا ْل
أَنْ بِ� ِ

�ام
ُ .116هنَـا َك هَـا َمتْ بِ��ا ْل� ِ
�ح� َم��ـ� ِ
س��ـ � ُر((( َع�لَ��ى َج ْمـ ِع ِه ْم
 .117فَ��اطَّ��ـ � َر َد ا ْل � َك � ْ
َ / .118وا ْل � َع � ْن � َك �بُ��ـ��وتَ اعْ��تَ�� َم��ـ��دُوا ُح َّجـةً

���ح���ـ���ا ْل
��ولَ��� ْي���ـ��� ِه َح��� َم���ـ���ا ٌم فَ َ
فَ� َ
��ح���ـ���ا َم َح� ْ
(((
ص��� ْدقَ���فَ���ـ���ا ْل
َواطَّ�����ـ����� َر َد ا ْل���فَ��� ْت���ـ� ُ
��ح لَ����هُ ِ

(((

ا ْلـ ِعـدَا

ست َْوثَقُوا
ا ْ

 .119فَاع َْج ْب لَ ُه ْم بِا ْلـ َوا ِه ِن
ق "الصِّـدِّيقَ"( ((1فِي قَ ْولِ ِه
ص�� َد َ
َ .120ما أَ ْ
(((

(((

ث َخ��ا ْل
َخ��ـ��الُ��وا بِ � َه��ا ا ْل�� ِغ��ي��ـ�� َل((( ِم���نَ ال �لَّ � ْي � ِ
��ان((( هُ��ـ�� ْم فِ���ي ِج����دَا ْل
ظَ��نًّ��ـ��ا َولِ��� ْل���بُ� ْ
��ر َه���ـ� ِ
ْق قَ���ا ْل
��ـ��ج ال� ِّ
عَ���ـ��� ْد ٌل لَ��نَ��ا فِ���ي ُح َ
��ص���ـ���د ِ
��ج ِ

تحقيق المخطوطات

ملتئم .البردة ،ص.6
((( قال البوصيري :وبات إيوان كسرى وهو منصدع  ::كشمل أصحاب كسرى غي َر
ِ
ويعرف أيضا بكسرى أنوشروان بن قبازين فيروز ،وهو بالفارسيّة ُخسرو .عظيم
كسرى :هو كسرى بن هرمزَ ،
الفرس في العراق وحواليها .كان ّ
يلقب نفسه بملك الملوك ،ودام ملكه سبعا وأربعين سنة وستّة أشهر ،حيث انتهى
بمقتله على يد ابنه شيرويه ،وملك هذا االبن بعده ،ولم يدم ملك االبن ّ
إال ستّة أشهر .تهذيب األسماء واللّغات،
المعرب من الكالم األعجمي
النّووي يحيى بنشرف (ت676هـ) ،دار الكتب العلميّة ،بيروت ،لبنان ،د.ت.67/2 ،
ّ
الرحيم ،دار القلم ،دمشق ،ط،1
على حروف المعجم ،للجواليقي موهوب بن أحمد (ت540هـ) ،اعتناء :د .ف عبد ّ
1410هـ1990/م ،ص.538
الرسول  ،وما جرى من العجائب األخرى .انظرّ :
الشفا،
والحادثة إشارة إلى ارتجاج إيوان كسرى عند ميالد ّ
ص.460

"غ َرا" .وفي [ج][ ،د][ ،هـ]َ :
((( في [ب] َ
"غدَا".
ُ
بي  سراقة بقوله(( :كيف بك إذا أ ِلبست
"وهو حال" ،أي غارق في ّ
الرمل .وانظر هذه المعجزة التي أخبر بها النّ ّ
ار ْي كسرى)) ،ووقع له ذلك فعال في زمن عمر بن ّ
الخطاب > ،ولبس سواري كسرىّ .
الشفا ،ص.430
ِس َو َ
"س َم ْت ْ
بال ِحمام".
((( في [ب]َ :
والح َمم :المنايا .لسان العرب" ،حمم".338/3 ،
الحمام :بالكسر قضاء
َرهِ .
ِ
الموت وقد ُ
ِ
ـج ْ
ال".
((( في [هـ]َ " :ف َ
الحمام دون ّ
تيقن ّ
بي مح ّمد  بداخل الغار .انظر معجز الحمامتين في غار ثور في:
أي حال َ
الكفار بوجود النّ ّ
ّ
تح ِم .البردة ،ص.7
تنسج ولم ُ
الشفا .383 ،وقال البوصيري :ظ ّنوا الحمام وظ ّنوا العنكبوت على  ::خير البر ّية لم ُ
((( في [ج]َ " :ف َّ
ِس َرى".
اط َر َد ْالك ْ
صدق َبال" .في [ج]َ " :و َّ
ْ
ص ْد َق َف ْ
َ
ال".
الفتح له
((( في [أ]:
اط َر َد ْال َف ْت ُح لَ ُه ْم ِ
"وأط َر َب ُ
ٌ
األج َمة ،وموضع األسد ٌ
غيول .لسان العرب" ،غيل".160/10 ،
غيل ،والجمع
((( ال ِغيل :بالكسرَ :
اش".
"ب َّ
((( في [ج]ِ :
الر ِ

وفي قوله "الواهن" إشارة إلى حادثة العنكبوت التي ضربت بنسجها على غار ثور ،فكيف بهؤالء ّ
الكفار لم
يص ّدقوا بنب ّوة مح ّمد  ،وص ّدقوا أمر العكنبوت؛ حيث قالوا إنّه ال يوجد بالغار أحد ،نظرا لوجود نسج العنكبوت
عليه؟! .قال اهلل تعالى :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ .من اآلية ( )41من
سورة العنكبوت .وانظر حادثة العنكبوت فيّ :
الشفا ،ص.383
((( في [د]َ " :و ْ
ان".
بالب ْ
ُر َه ِ
( ((1في [ب]َّ :
"الط ِر َ
يق".
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سـ ِه
 .121أَشْ��فَ��ـ�� َ
ق الَ ِح� ْ
�ر ً
ص��ـ��ا َع �لَ��ى نَ ْف ِ
ق بُ��شْ��ـ�� َرا َك الَ
ص��ـ �دِّي � ُ
 .122يَ���ا أَيُّ�� َه��ـ��ا ال � ِّ

س يُ�����زَا ْل
�ق نَ �فِ��ي � ٍ
بَ��ـ�� ْل َغ��ـ��ا َر ِم���نْ ِع � ْل��ـ� ٍ
ص��ا ْل
ش��ـ�� ْم للِنَّ ْ
تَ� ْ
ض��ى ال�نِّ� َ
ص ِر أَ ْم�� َ
��ح��� َزنْ ((( َو ِ

(((

َم���ا بَ��يْ��نَ أَ ْظ���فَ���ـ���ا ِر ال�� ِّ
ظ��بَ��ـ��ا((( َوا ْل��� َع���ـ��� َوا ْل

�ص � َم��ـ � ِة أَ ْح��� َر َز َه���ـ���ا
�ح� ْك� َم��ـ�ةُ ا ْل � ِع� ْ
 .123فِ� ِ
ً(((
ش��� َرفَ��� َه���ـ���ا ُغ����ـ���� َّرة
 .124ل��ل�� ِه َم��ـ��ا أَ ْ
 .125نُ���بُ���ـ��� َّوةٌ الَ َح���ـ���تْ بَ��ـ � َراه �يِ �نُ � َه��ـ��ا
َ .126وهَ��ـ�� ْل ِج����دَا ٌل فِ��ي عُ��ـ�لاً((( أَ ْو َج��بَ��تْ

(((

(((

��ـ��س لِ�� َغ�� ْي��ـ�� ِر ال���ل��� ِه ِم�� ْن�� َه��ـ��ا ا ْب��تِ�� َه��ـ��ا ْل
لَ�� ْي
َ
���ج���ـ���دَا ْل
قَ�� ْط��ـ�� ِع��يَّ��ـ��ةٌ ت ْ
ُ���ر ِغ���ـ��� ُم أَ ْن����ـ����فَ ا ْل ِ

(((

���ـ���ج���دَا ْل
َو"آ َد ُم" فِ���ي ِط��ي �نِ��ـ � ِه ُذو ا ْن
ِ
(((1
��و َع ا ْم���تِ���ثَ���ا ْل
َخ���ـ��� َّرتْ لَ���هُ األَ ْم���ل��اَ ُك طَ���ـ� ْ
ش �تِ � َم��ـ��ا ْل
َك��ـ��انَ عَ��لَ��ى أَ ْن���ـ��� َوا ِر َه���ا َذا( ((1ا ْ

َ .129ك��ـ�� َذا َ
"خ �لِ��ي��ـ � ُل" ال��ل�� ِه فِ���ي نَ��ـ��ا ِر ِه
َ (((1
س � ْل تَ �ن � ْل
"ج� ْب� ِري� ُل" لَ �هُ َ
 .130إِ ْذ قَـا َل ِ

��خ� َ
ل�ا ْل
ي َه������� ْد َ
ِم���نْ نُ���ـ���و ِر ِه أُ ْه������ ِد َ
ي( ((1ا ْل� ِ
س���ؤَا ْل
���ال َح��� ْ
��ب ال��� ُّ
س� ُ
فَ���قَ���ـ���ا َل ِع��� ْل��� ُم ا ْل� َ
���ح� ِ

َ .127وإِ ْذ بَ��ـ��دَتْ فِ��ي
َ .128و"نُ
���ـ���وح" إِ ْذ
ٌ

َو ْج � ِه��ـ � ِه ُغ���ـ��� َّرةٌ
�ج � َي فِ��ي فُ ْل ِكـ ِه
نُ��ـ� ِّ

(((

((( في [هـ]" :يُ َذ ْ
ال".

((( إشارة لقوله تعالى :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯴ ﭼ  .من اآلية ( )40من سورة التّوبة.
((( في [ب][ ،د][ ،هـ]" :إِ ْح َر ُ
از َها".
((( في [هـ]ُّ :
"الض َبى".

"ع َّز ًة".
"ع ٌّز" .وفي [د][ ،هـ]ِ :
((( في [ج]ِ :
اهنُ َها".
((( في [ب]َ " :ب َر ِ
"علُ ٍّو".
"علَى" .وفي [هـ]ُ :
((( في [ب]ُ :

َّ
والمجدل الملقى بالجدالة ،وهي األرض .لسان العرب" ،جدل" .212/2 ،وهذا المعنى
الساقط،
((( انجدال :المنجدلّ :
من البيت أخذه من قوله صلى اهلل عليه وسلم(( :إنّي عبد اهلل لخا َتم النّبيّينّ ،
وإن آدم  #ل ُمنجدِل في طينته  .))..رواه
العرباض بن سارية .انظر :مسند أحمد ،رقم.743/5 ،17280 :
أغر :أي في جبهته بياض .لسان العرب" ،غرر".43/10 ،
((( الغ ّرة هي :بياض في الجبهة .وفرس ّ

( ((1إشارة إلى اآلية الكريمة :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﯔ ﭼ .اآلية ( )34من سورة البقرة.
َ
َ
ُ
ار َه َذا" .وهو تصحيف
ار َها ذو" .في [هـ]" :أ ْن َو ِ
( ((1في [ب]" :أ ْن َو ِ
ور ِه أَ ْهدَى ُهدَى" .وفي [ب][ ،ج]" :م ْ
( ((1في [أ]" :م ْ
ور َها أَ ْهدَى ُهدَى".
ِن نُ ِ
ِن نُ ِ
قال اهلل تعالى في ّ
حق إبراهيم  :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ .من اآلية ( )125من سورة النّساء.
( ((1في [أ]َ " :ت َن ُ
ال" .وهو خطأ إمالئي.
وفيه إشارة إلى قول جبريل  إلبراهيم  ل ّما ألقي في النّار ..(( :أنا جبريل ،ألك حاجة؟ قال :أ ّما إليك
فال ،حاجتي إلى اهلل ربّي  ..))..األثر رواه أحمد بن حنبل .جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من
الصفوة ،القاهرة ،ط،1
جوامع الكلم ،ابن رجب الحنبلي (ت795هـ) ،اعتناء :مح ّمد ناصر ال ّدين األلباني ،دار ّ
1429هـ2008/م ،الحديث التّاسع واألربعون ،من ثمار التّ ّ
وكل على اهلل ،ص.501
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س � َم��ا ِع��ي��ـ � ُل" ِم � ْن �هُ ا ْل�فِ��ـ�دَا
َ .131ونَ��ـ��ا َل "إِ ْ
ست َْجلَى لَ َد ْيـ ِه((( ا ْلـ ُهـدَى
َ .132و" ُه��ـ��ودٌ" ا ْ

(((

بِ َّ
��ح نَ���ا ْل
��ح أَ ْو "إِ ْ
ص� َّ
���ح���اقُ" إِنْ َ
س َ
��ال��ذ ْب ِ
�ج � َم��ـ��ا ْل
َو"يُ���و ُ
س���ـ���فُ " ِم � ْن � َه��اتَ� َ
�ح��ـ �لَّ��ى((( ا ْل� َ

سى
ا ْكتَ َ

بِال ُّ
س��ى" ِع � ْن � َد َخـ ْل ِع ال �نِّ � َع��ا ْل
طـو ِر " ُم��و َ
ال��ـ��ر َج��ـ��ا ْل
ص���ـ���دُو ُر
ِّ
بُ��شْ��ـ�� َرى تَ �لَ �قَّ � ْت � َه��ـ��ا ُ

اق ِم� ْن� َه��ا
َ .133و ِخـ ْل َعةَ ِ
اإلشْ��ـ�� َر ِ

(((

وح الل ِه الَقَ��ـ��ى بِ َهـا
َ .134و
ُّ
وح" ُر ُ
"ال��ـ��ر ُ
 .135فَ �يَ��ـ��ا لَ���هُ نُ��ـ��و َر ا ْن���تِ���قَ���ـ���ا ٍء

(((

بَ��ـ �دَا

ـحى
س َوا ْل �بَ��ـ � ْد ُر َم ًعا َو ُّ
َ .136والشَّـ ْم ُ
الض َ
َ .137ونُ����ـ����و ُرهُ أَ ْج���ـ���لَ���ى َوبُ ْ
��رهَ��ـ��انُ��ـ��هُ
��ج���ـ��� َرتْ أَ ْن�� ُم��ـ��لُ��ـ��هُ بِ��ال��نَّ��ـ��دَى
 .138تَ���فَ� َّ
�ص � ِدي �قِ��ـ � ِه
َ .139وأُ ْن
���ـ���ط��� َ
ق ال��طَّ�� ْي��ـ�� ُر بِ �تَ� ْ
ِ
صى
احـتَ ْيـ ِه ا ْل َح َ
ـحتْ فِ��ي َر َ
سبَّ َ
َ .140و َ

(((1

(((

فِ����ي ُغ����ـ���� َر ِر اآلبَ����ـ����ا ِء ِم��� ْن���ـ���هُ ا ْن��تِ��قَ��ـ��ا ْل
َ (((
�ب ِم � ْن��ـ �هُ أَشْ��ـ�� َرقَ��تْ َوا ْل��� ِه���ـ�ل�ا ْل
َوال � ُّ
ش��ـ � ْه� ُ
أَعْ��ـ��لَ��ى َو َك���ـ��� ْم ِم���نْ دُونِ��ـ�� َه��ا ِم���نْ َم � َع��ـ��ا ْل
ُّ َ (((
��ـ��س َج���ـ��� َرتْ بِ���ال���ـ���زال ْل
��ح
ِّ
َم � ْع��ـ �نً��ى َوبِ��ا ْل ِ
ِّ
ال����ـ����ذ
����ـ����ح
ص
ي����ب((( َوا ْل���� َغ����ـ����زَا ْل
ُ
َ
َوأَ ْف���� َ
ال��ر َم��ـ��ا ْل
��ح�� ْث��ـ�� ِو(ِّ ((1
��ج�� ْم�� ُع بِ َ
َوا ْن��� َه���ـ��� َز َم ا ْل َ

تحقيق المخطوطات

((( في [ب][ ،د]َ " :ق ْ
ال".
المفسرين على أنّه إسماعيل  .وهناك
الص ّافات .وأغلب
قال اهلل تعالى :ﭽﭩ ﭼ .اآلية ( )107من سورة ّ
ّ
الرحمن بن مح ّمد (ت327هـ)،
الرازي عبد ّ
من قال إسحاق  .انظر :تفسير القرآن العظيم ،ابن أبي حاتم ّ
تحقيق :أسعد مح ّمد ّ
الرياضّ ،
المكرمة ،ط1417 ،1هـ1997/م ،سورة
مكة
ّ
الطيّب ،مكتبة نزار مصطفى البازّ ،
الص ّافات ،اآلية ( .3223/10 ،)107تهذيب األسماء واللّغات.120 ،116/1 ،
ّ
((( في [ب]" :لَ َد ْي َها".
والصواب ما هو مثبتّ ،
ألن "منها تحلّى" تعود على "الغر ّة" في البيت.124 :
ُوسف م ْن ُه َت َجلَّى"ّ .
((( في [أ]" :وي ُ
"الغرة".
((( في [أ][ ،د]ِ " :م ْن ُه" .والص ّواب ما هو مثبت ،ألنّه يعود على
ّ

((( إشارة إلى قوله تعالى خطابا لموسى  :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ .اآليتان ( )13 -12من سورة طه.
والصواب ما هو
ورا ِش َفا ٌء".
ور ْاق ِت َفا ٍء" .وفي [ج]َ " :ف َيا لَ ُه ُن ً
ال" .في [ب]َ " :ف ْه َي لَ ُه ُن ُ
ّ
ِن ا ْن ِت َق ٍ
((( في [أ]َ " :ف َيا لَ ُه م ِ
الصدر ،و"انتقال" في العجز.
مثبت ،حتّى يكون جناس بين كلمة "انتقاء" في ّ
((( في [ب]" :أو لهال" .وهو خطأ إمالئي.
الشريفة  .انظرّ :
((( إشارة إلى معجزة تكثير الماء من بين أصابعه ّ
الشفا ،ص.352 ،348
((( في [ب][ ،د][ ،هـ]" :ال ِّذ ْئ ُب ِبهِ".
انظر معجزة ّ
الطيرّ ،
الذئب ،الغزال فيّ :
الشفا.380 ،379 ،378 ،
( ((1انظر معجزة تسبيح الحصى فيّ :
الشفا ،ص.327 ،100
ِح ْث ِو".
( ((1في [ج][ ،د][ ،هـ]" :ل َ
إشارة إلى يوم الهجرة لـ ّما خرج  من الباب ورمى على وجههم ترابا ،وقرأ فواتح سورة يس .انظر :سيرة ابن
هشام .104 ،103/2 ،وكذلك اإلشارة إلى غزوة ُحنين ل ّما أخذ رسول اهلل قبضة من تراب ،ورمى بها في وجوه
الكفار ،وقال" :شاهت الوجوه" .انظرّ :
ّ
الشفا ،ص.413
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ص��لِ�� ِه
�ج��ـ� ْ�ذ ُ
ض ِم��نْ أَ ْ
ع قَ�� ْد ُع��ـ � ِّو َ
َ .141وا ْل� ِ

(((

َ .142وهَ���ـ��� ْل إِلَ�����ى آيَ���اتِ���ـ��� ِه ُم � ْن �تَ��ـ � َه��ى
 .143فَ � َم��ـ��ا بَ �لِ��ي��ـ � ٌغ بَ���الِ���ـ��� ٌغ((( َو ْ
ص��فَ��ـ��هُ
�ون" أَ ْو ُم ْنتَـ َهى
َ .144وبَ� ْع��ـ � َد َم � ْب��ـ � َدإِ"نُ��ـ� ٍ
�ض� ً
�ـ�لا بِـ ِه
�ن فَ� ْ
 .145يَ��ـ��ا َ
س �يِّ��ـ � َد((( ا ْل � َك� ْ
�ونَ��ـ � ْي� ِ

ص���ـ���ا ْل
بِ���فَ� ْ
��ص���لِ��� ِه َح���ـ���نَّ َح���نِ���ي���نَ ال���فِ��� َ
��ج��� ُم آ ْل
َوعَ���ـ���نْ ُع���لَ���ى َغ���ايَ���ـ���ات��� ِه((( ال���نَّ� ْ
(((

��ام ا ْل��ـ � َم �قَ��ـ��ا ْل
يَ�� ْق�� ُ
ص�� ُر عَ��ـ��نْ َذا َك ا ْل��ـ�� َم��قَ ِ
(((
س��ى أَن يُ��قَ��ـ��ا ْل
"بَ����ـ���� َرا َء ٍة" َم���ـ���ا َذا َع��ـ � َ
���ـ���و َم ا ْل��ـ � َم��ـ��آ ْل
س��ـ��ا َد فِ���ي األُولَ�����ى َويَ
قَ��ـ�� ْد َ
ْ

اص ِطفَا ًء َويَـا
ـل
سـابِـ َ
ْ
الر ْ
ق((( ُّ
 .146يَـا َ
س ِ
�ج��ـ��أ َ ا ْل� َ
�ج��ـ��ا ُه��ـ� ُم
�ق َو َم� ْن� َ
 .147يَ��ـ��ا َم � ْل� َ
�خ��ـ � ْل� ِ

َخ��ـ��اتِ�� َم�� ُه�� ْم َج � ْم � ًع��ـ��ا لِ��ـ � َم � ْع �نَ��ى ا ْل�� َك�� َم��ـ��ا ْل
(((
�ح��ـ��ا ْل
ض��ـ��ا َ
س��ـ� ُ
�اح ا ْل��ـ � ِم� َ
ق ا ْن �فِ � َ
إِ َذا بِ�� ِه�� ْم َ

ضـى
 .148يَـا َم��نْ بِ�� ِه نَ��ـ��ا َل ا ْلـ ُم ِح ُّب الـ ِّر َ
ُ .149ر ْح�� َم��ـ��ا َك فِينَـا يَ��ا نَ��ـ �بِ � َّي ا ْل � ُه��ـ �دَى
ُ .150ر ْح�� َم��ـ��ا َك فِ��ي أَ ْوطَ��انِ��نَ��ـ��ا َرا ِع��ـ � َه��ا

ُّ
ب ال��ثِّ��قَ��ـ��ا ْل
ش �فِ��ي � ًع��ـ��ا فِ���ي
َويَ�����ا َ
ال���ذنُ���ـ���و ِ
(((
فَ��لَ�� ْم تَ���ـ��� َز ْل ُر ْح��� َم���ـ���ا َك َذاتَ ا ْن�� ِه�� َم��ـ��ا ْل
ـن ا ْه �تِ �بَ��ـ��ا ْل
ِم��نْ لَ ْح ِ
ـظ َك األَ ْح��ـ � َم��ى بِ َع ْي ِ

(((1

ض مْ
ض مْ
صلِهِ" .وفي [ب][ ،د][ ،هـ]" :إِ ْذ ُع ِّو َ
((( في [ج]" :إِ ْذ َع َّر َ
صلِهِ".
ِن َو ْ
ِن َو ْ
((( الفِصال :جمع فصيل :وهو ولد النّاقة إذا ُفصل عن أ ّمه ،والجمع :فصالن وفِصال .لسان العرب.273/10 ،
وانظر معجزة حنين الجذع فيّ :
الشفا ،ص.369
((( في [ب][ ،ج]َ :
"غا َي ِتهِ".
((( في [ج][ ،د][ ،هـ]َ " :بالِ ًغا".
زكى نبيّه  في بداية سورة "ن��ون" ،كما ّ
أن اهلل تعالى ّ
((( أي ّ
زك��اه في آخر سورة التّوبة .قال اهلل تعالى:
ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ .اآلية ( )4من سورة القلم .وقال تعالى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ .اآلية ( )128من سورة التّوبة.
اس ِيّدِي".
((( في [ج]َ " :ي َ
((( في [أ]" :يا أَ ْس َب َق".

"الـ َم َج ْ
((( في [ب][ ،د][ ،هـ]ْ :
ال".

محال .لسان العرب" ،محل".40/13 ،
وروم
األمر ِ
يمحلْ ،
ِحال :الكيدْ ،
محلَ ،
بالح َيل .ماضيهَ :
وال ْـم َ
ِ
((( البيت كلّه ساقط من [ج].
ِن لَ ْح ِظ َك َ
ِن لَ ْح ِظ َك  ..ا ْب ِت َه ْ
اه ِت َب ْ
ال" .وفي [هـ] " :م ْ
( ((1في [ج]" :م ْ
ْن ْ
األ ْح َ
ال".
ضى ِح ًمى ِب َعي ِ

ُ
ُ
واحتلت له حتّى وجدتُها .لسان العرب" ،هبل".470/15 ،
اهتبلت غفل َته
االهتبال هو :االغتنام واالحتيال ،يقال:
آفاق الثقافة والتراث

189

بديع المقال
في ذكر
تقلّبات
األحوال
وامتداح
َمن َن َبع ِمن
َب ْين أنا ِملِه
ال ّزالل
لإلمام
الشران

سـ ْلطَانِنَـا َوالِ��ـ�� ِه
ُ .151ر ْح � َم��ـ��ا َك فِ��ي ُ

(((

�ربَ��ـ�تِ�نَ��ا ُك��ـ��نْ لَـ َها
ُ .152ر ْح�� َم��ـ��ا َك فِ��ي ُغ� ْ
�ربَ��ـ �تِ�نَ��ا ُحـلَّ َهـا
ُ .153ر ْح�� َم��ـ��ا َك فِ��ي ُك� ْ
ُ .154ر ْح�� َم��ـ��ا َك فِ���ي َع� ْي��ـ�لَ�تِ�نَ��ا أَ ْغ��ـ�نِ��ـ� َه��ا
ُ .155ر ْح��� َم���ـ���ا َك فِ���ي قِ��ـ �لَّ �تِ �نَ��ـ��ا َز ِّك�� َه��ـ��ا

(((

ض��ى ُم���ـ��� َوا ْل
ِم���نْ نَ ْ
ض��ى��بِ��أ َ ْر َ
��ص��ـ�� ِر َك األَ ْم�� َ
س طَ��ـ��ا ْل
أُ ْن�� ً
س��ـ��ا فَ�����إِنَّ ا ْل�� َع�� ْه��ـ�� َد بِ���األُ ْن���ـ��� ِ
(((

ِم�� ْن�� َك بِ��بُ��شْ��ـ�� َرى((( فَ�� ْه�� َي َرهْ��ـ��نُ ا ْع�تِ�قَ��ـ��ا ْل
إِنَّ���ـ���ا َع���لَ���ى ِر ْف����ـ���� ِد َك طُ����ـ���� ًّرا((( ِع��يَ��ـ��ا ْل
���ج����ـ����ا ٍه((( َو َم���ـ���ا ْل
َز َك����ـ����اةَ تَ�� ْك��ثِ��ي��ـ�� ٍر بِ� َ
ص��ـ��ا ْل
��وثً���ـ���ا((( يُ � َ
اج��ي��ـ�� َك َغ� ْ
َوهَ���� ْل عَ��لَ��ى َر ِ

صـالَتْ َعلَ ْينَا بِ��ا ْل � ُوفُ��ـ��و ِر
َ .156
 .157طَ��ـ��الَ��تْ ((( بِ � َع��ـ � ٍّد َوا ْع���تِ���ـ���دَا ٍد َم ًعـا
ٌ
��ـ��اث لَ�نَ��ـ��ا
َ .158خ��ـ��الَ��تْ بِ��أَنَّ��ـ��ا الَ ِغ��يَ

(((1

س��تَ��طَ��ـ��ا ْل
َو َم����ا عَ��ـ��لَ��ى َذلِ���ـ��� َك أَنْ يُ�� ْ
َ
��ـ��ق ِم�� َّم��ا يُ� َ
��ـ��اث ا ْل َ
�خ��ـ��ا ْل
َح��ـ��اشَ��ى ِغ��يَ
��خ�� ْل ِ

َ .159وبِ��ا ْل��ـ� ِغ�نَ��ى ْ
اخ �تَ��ـ��الَ��تْ َو َم���ا إِنْ لَنَـا

فِ���ي َغ � ْي��ـ � ِر أَ ْف���يَ���ـ���ا ِء(ِ ((1غ��نَ��ـ��ا َك ْ
اخ �تِ �يَ��ـ��ا ْل

(((

ا ْلـ ِعـدَا

((( في [ج]" :والَةٍ".

تحقيق المخطوطات

والسلطان المشار إليه هو :الغالب باهلل مح ّمد األيسر أبو عبد اهلل ،الذي دامت خالفته من 827هـ إلى 854هـ ،حيث
ّ
السلطان من فتن داخليّة بين ملوك بني نصر في غرناطة ،وهجمات إسبانيّة وتحالفات خارجيّة،
هذا
فيها
عانى
ّ
بين نصارى اإلسبان واإلنكليز وغيرهم ،فكان ال يغمض لهؤالء جفن في مجال التّربّص بالمسلمين في غرناطة
السامرائي وغيره،
لالنقضاض عليهم واحتاللها .انظر :تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس،د .خليل إبراهيم ّ
دار الكتاب الجديد المتّحدة ،بيروت ،لبنان ،ط2000 ،1م ،ص .300آفاق غرناطة ،عبد الحكيم الذنون ،دار
المعرفة ،دمشق ،ط1408 ،1هـ1988/م .ص 42فما بعدها.
((( في [ب][ ،هـ]َ " :ن َوال".
الوالية :وهي ُّ
النصرة .لسان العرب" ،ولي".401/15 ،
والموال :أي موالي ،وهو النّاصر؛ من ِ
"جلِّ َها".
((( في [ج][ ،د]َ :
"ب ِس ٍّر".
((( في [ب]" :وي ْ
"ب ِس ًّرا" .وفي [د][ ،هـ]ِ :
ُس ٍر" .وفي [ج]ِ :
ور َفده رفدا :أعطاه .لسان العرب" ،رفد".264/5 ،
((( ِرفدكِّ :
الر ْفد بالكسر :العطاء ّ
والصلةَ .
ُط ّرا :جميعا .لسان العرب" ،طرر".141/8 ،
ِجاهٍ".
((( في [ب][ ،د][ ،هـ]" :ل َ
((( في [أ]" :بجنود" .وهو ال يستقيم مع الوزن.ومعنى "بالوفور" أي بالكثرة.
األعداء الذين أشار إليهم هم النّصارى اإلسبان ومن تحالف معهم ،حيث توالى ّ
الزحف النّصراني على قاعدة
السلطان الغالب باهللّ ،
السلطان من الفتن
وكثفوا غاراتهم على سائر البلدان األندلسيّة ،مع ما ابتلي به هذا ّ
مملكة ّ
ال ّداخليّة .انظر :تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس ،ص .300آفاق غرناطة ،ص.42
يص ْ
ُص ْ
اج َ
اج َ
ال".
يك َغ ْو ُث إِ َ
يك َغ ْو ًثا ي َ
ال" .وفي [ج]َ " :و َه ْل َعلَى َر ِ
((( في [أ]َ " :و َه ْل إِلَى َر ِ
"صالَ ْت".
((( في [هـ]َ :
ُس َت َط ْ
ُس َت َط ْ
ال" .وفي [ج][ ،د][ ،هـ]َ " :و َما َعلَى َذ َ
( ((1في [ب]َ " :و َه ْل َعلَى َذ َ
ال".
اك ْال ِح َمى ي ْ
اك ْال ِح َمى ي ْ
ْر َما فِيهِ" .في [ب]" :إِ ْم َ
ال ِء".
( ((1في [أ]" :فِي َغي ِ
الرجوعّ ،
واألفياء :جمع َف ْيء ،وهو ِّ
ْ
فالظ ّل يكون في جانب ويرجع إلى جانب آخر .والغنيمة
الفيءّ :
الظ ّل ،وأصل ْ
فيء ،ألنّها ترجع للمسلمين بعد أن كالنت ّ
للكفار .لسان العرب" ،فيأ".631/10 ،
ْ
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 .160فَ���أ َ ْن���تَ لِ � ْل� َ
�ق َم���ـ�ل�اَ ُذ ا ْل���ـ��� َو َرى
�خ��ـ � ْل� ِ
ص �لَّ��ى َعلَ ْيـ َك ال��ل �هُ نُ��ـ��و َر ا ْلـ ُهـدَى
َ .161

�ج� َ
�ـ�لا ْل
َوا ْل���ـ��� َو َز ُر األَ ْح��ـ�� َم��ى((( لَ��ـ �دَى ِذي ا ْل� َ
(((
ْ
��ج�� َم��ـ��ا ْل
ص���ـ�ل�اَ ٍة قُ��ـ�� ِرنَ��ـ��تْ بِ��ا ْل َ
أز َك�����ى َ

س���ـ�ل�اَ ٍم بِ��ـ � ِه
 .162يَ� ْ
�ح �بُ � َه��ـ��ا أَ ْز َك���ـ���ى َ
�ص� َ

��ي��ع ا ْل��� َوبَ���ـ���ا ْل
نَ��نَ��ـ��ا ُل أَ ْم��نً��ـ��ا ِم����نْ َج�� ِم ِ

(((

وتضرع واستغاثة]
[ابتهال
ّ
والصالة على موالنا رسول اهلل
[انتهت بحمد اهلل ّ
وهذه القصيدة البن ّ
السيّد خامل
الش ّران األندلسي ،نظمها لبعض الملوك األندلسيّين ،وكان هذا ّ
ُ
ّ
فح ّ
السيّد ،فاستغاث به ،فأعاثه
ض
الذكر ،ففطن به بعض جلساء الملكُ ،
الملك على أن يستغيث بهذا ّ
بهذه القصيدة ،وأمره بقراءتها ،فقرأها في ليلة ،فمات الملك المعاصر له ،فاستوى على ملكه .واهلل
أعلم .انتهى](((.
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(((
(((
(((
(((

الوزر :الملجأ ،وأصل ال َو َزر :الجبل المنيعُّ ،
وكل معقِل َ
األحمىَ :
وزر .لسان العرب" ،وزر".284/15 ،
ال َو َزر ْ
ص ْ
ص ْ
ال" .وفي [ب][ ،هـ]ُ :
ُ
والصواب ما هو مثبت ،أي كلمة "الجمال"،
ال"ّ .
"ق ِر َن ْت ِبا ِتّ َ
ور َن ْت ِبا ِتّ َ
في [ج][ ،د]" :ق ِ
ألنّها سبقها في نهاية البيت الذي قبله عبارة "الجالل" ،فناسب أن يكون بعدها كلمة "الجمال".
هذا البيت كلّه غير ثابت في [ب][ ،ج][ ،د][ ،هـ] .وأثبتّه هنا نظرا اللتزامي بالكتابة من النّسخة [أ] وجعلها
ص.
أصال للنّ ّ
في النّسخة [ب] كتب عوض ما بداخلين المعقوفين ما يلي" :انتهت بحمد اهلل وحسن عونه وتوفيقه ،وصلّى اهلل
على سيّنا مح ّمد وآله وصحبه وسلّم تسليما كثيرا طيّبا مباركا فيه" .وفي النّسخة [ج][ ،د]" :انتهت القصيدة".
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المصادر والمراجع:
 -1القرآن الكريم ،كالم اهلل تعالى ،برواية حفص عن عاصم.
 -2ابن فركون األندلسي شاعر غرناطة ،قاسم القحطاني ،دار الكتب الوطنيّة ،اإلمارات ،ط،1
1430هـ2009/م.
السالم بن عبد القادر،
 -3إتحاف المطالع بوفيات أعالم القرن الثّالث عشر ّ
والرابع ،ابن سودة عبد ّ
حجي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان ،ط1417 ،1هـ1997/م.
تحقيق :مح ّمد ّ
المقري التّلمساني شهاب ال ّدين ،اعتناء:
الرياض في أخبار عياض ،أحمد بن مح ّمد
ّ
 -4أزهار ّ
الس ّقا وإبراهيم اإلبياري وعبد الحفيظ شلبي ،مطبعة لجنة التّأليف والتّرجمة والنّشر،
مصطفى ّ
القاهرة1358 ،هـ1939/م.

تحقيق المخطوطات

البر يوسف بن عبد اهلل (ت463هـ) ،اعتناء :عادل
 -5االستيعاب في معرفة األصحاب ،ابن عبد ّ
مرشد ،دار األعالم ،ع ّمان ،األردن ،ط1423 ،1هـ2002/م.
 -6آفاق غرناطة ،عبد الحكيم الذنون ،دار المعرفة ،دمشق ،ط1408 ،1هـ1988/م.
الرحمن حسن محمود ،مكتبة
 -7البردة ،اإلمام البوصيري ،شرح إبراهيم الباجوري ،اعتناء :عبد ّ
اآلداب ،القاهرة ،ط1413 ،2هـ1993/م.
السامرائي وغيره ،دار الكتاب الجديد،
 -8تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس،د .خليل إبراهيم ّ
بيروت ،لبنان ،ط2000 ،1م.
الرحمن بن مح ّمد (ت327هـ) ،تحقيق :أسعد
الرازي عبد ّ
 -9تفسير القرآن العظيم ،ابن أبي حاتم ّ
مح ّمد ّ
الرياضّ ،
المكرمة ،ط1417 ،1هـ1997/م.
مكة
ّ
الطيّب ،مكتبة نزار مصطفى البازّ ،
 -10تهذيب األسماء واللّغات ،النّووي يحيى بن شرف (ت676هـ) ،دار الكتب العلميّة ،بيروت ،لبنان،
د.ت.
 -11جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ،ابن رجب الحنبلي (ت795هـ)،
الصفوة ،القاهرة ،ط1429 ،1هـ2008/م.
اعتناء :مح ّمد ناصر ال ّدين األلباني ،دار ّ
الرضا في التّسليم لما ق ّدر اهلل وقضى ،مح ّمد بن عاصم الغرناطي أبو يحيى (ت857هـ)،
 -12جنّة ّ
جرار ،دار البشر ،عمان ،األردن1410 ،هـ1989/م.
تحقيق :د .صالح ّ
 -13خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر ،مح ّمد المحبّي ،المطبعة الوهبيّة ،مصر1284 ،هـ،
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 -14ديوان ابن فركون ،اعتناء :مح ّمد بن شريفة ،مطبوعات أكاديميّة المملكة المغربيّة ،ط،1
1407هـ1987/م.
الربيع،
الرحمن ّ
علي بن مح ّمد التّهامي (ت416هـ) ،تحقيق :د .مح ّمد بن عبد ّ
 -15ديوان أبي الحسن ّ
الرياض ،ط1402 ،1هـ1982/م.
مكتبة المعارفّ ،
 -16ديوان اإلمام ّ
الرحمن المصطاوي ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،ط،3
الشافعي ،اعتناء :عبد ّ
1426هـ2005/م.
 -17ديوان أبي طالب بن عبد ّ
علي بن حمزة التّميمي (ت375هـ) ،تحقيق :مح ّمد حسن آل
المطلبّ ،
ياسين ،دار ومكتبة الهالل ،بيروت ،لبنان ،ط1421 ،1هـ2000/م.
حسان بن ثابت ،تحقيق :د .وليد عرفات ،دار صادر ،بيروت2006 ،م..
 -18ديوان ّ
 -19رحلة القلصادي ،أبي الحسن علي القلصادي األندلسي (ت891هـ) ،دراسة وتحقيق :مح ّمد أبو
األجفانّ ،
الشركة التّونسيّة للتّوزيع1978 ،م.
علي بن األزرق الغرناطي أبو عبد
 -20روضة اإلعالم بمنزلة العربيّة من علوم اإلسالم ،مح ّمد بن ّ
اهلل (ت896هـ1491/م) ،تحقيق :سعيدة العلمي ،منشورات كلّيّة ال ّدعوة اإلسالميّة ،طرابلس ط،1
1429هـ1999/م.
حجي وغيره ،دار الثّقافة ،ال ّدار
 -21زهر األكم في األمثال والحكم ،اليوسي الحسن ،تحقيق :د .مح ّمد ّ
البيضاء ،المغرب ،ط1401 ،1هـ1981/م.
 -22سنن التّرمذي "الجامع الكبير" ،التّرمذي مح ّمد بن عيسى (ت279هـ) ،تحقيق :دّ .
بشار ع ّواد
معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان ،ط1996 ،1م.
 -23شجرة النّور ّ
السلفيّة ،القاهرة1349 ،هـ.
الزكيّة في طبقات المالكيّة ،مح ّمد مخلوف ،المطبعة ّ
 -24شرح نظم ّ
الش ّران في الفرائض للقلصادي ،مخطوط اإلسكوريال ،رقم.853 :
ّ -25
الشفا بتعريف حقوق المصطفى ،القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت544هـ) ،اعتناء :عبده
دبي ،اإلمارات العربيّة المتّحدة ،ط1434 ،1هـ2013/م.
علي كوشك ،وحدة البحوث وال ّدراساتّ ،
الصحاح "تاج اللّغة وصحاح العربيّة" ،الجوهري إسماعيل بن ح ّماد ،تحقيق :أحمد عبد الفور
ّ -26
ّ
عطار ،دار العلم للماليين ،بيروت ،لبنان ،ط1404 ،3هـ1984/م.
محب
الصحيح" ،البخاري مح ّمد بن إسماعيل (ت256هـ) ،تحقيق:
ّ
 -27صحيح البخاري "الجامع ّ
السلفيّة ،القاهرة ،ط1400 ،1هـ.
ال ّدين الخطيب ،ترتيب :مح ّمد فؤاد عبد الباقي ،المكتبة ّ
الحجاج النّيسابوري (ت261هـ) ،تحقيق :مح ّمد فؤاد عبد الباقي ،دار
 -28صحيح مسلم ،مسلم بن ّ
آفاق الثقافة والتراث
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إحياء الكتب العربيّة ،عيسى البابي الحلبي وشركاه ،توزيع :دار الكتب العلميّة ،بيروت ،لبنان،
ط1412 ،1هـ1991/م.
 -29فهرس الكتب العربيّة الموجودة بدار الكتب المصريّة لغاية آخر شهر مايو سنة  ،1926القسم األ ّول
من فهرس آداب اللّغة العربيّة ،مطبعة دار الكتب المصريّة بالقاهرة ،ط1435 ،1هـ1927/م.
ّ -30
كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنيّة ،إنجاز :عمر ع ّمور ،تقديم :أحمد شوقي بنين،
منشورات الخزانة الحسنيّة ،المغرب ،د.ت.
 -31كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في ال ّديباج ،أحمد بابا التّنبكتي ،تحقيق :أ .مح ّمد مطيع ،المملكة
المغربيّة ،وزارة األوقاف ّ
والشؤون اإلسالميّة1421 ،هـ2000/م.
 -32المية ّ
مؤسسة الملك عبد العزيز ،ال ّدار البيضاء ،المغرب ،النّسخة [أ].
الش ّران ،مخطوطّ ،
 -33المية ّ
مؤسسة الملك عبد العزيز ،ال ّدار البيضاء ،المغرب ،النّسخة [ب].
الش ّران ،مخطوطّ ،
 -34لسان العرب ،ابن منظور (ت711هـ) ،اعتناء :أمين مح ّمد عبد الوهاب وغيره ،دار إحياء التّراث
العربي ،بيروت ،لبنان ،ط1419 ،3هـ1999/م.

تحقيق المخطوطات

السيّد أبو المعاطي النّوري وغيره ،عالم الكتب،
 -35مسند أحمد ،أحمد بن حنبل (ت241هـ) ،تحقيقّ :
بيروت ،لبنان ،ط1419 ،1هـ1998/م.
 -36مصادر الفقه المالكي أصوال وفروعا في المشرق والمغرب قديما وحديثا ،بشير ضيف الجزائري،
دار ابن حزم ،بيروت ،لبنان ،ط1429 ،1هـ2008/م.
 -37مظهر النّور ،أبي الحسين ابن فركون ،إعداد :مح ّمد ابن شريفة ،مطبوعات أكاديمية المملكة
المغربيّة1411 ،هـ1991/م.
 -38المعجم األوسطّ ،
الطبراني سليمان بن أحمد (ت360هـ) ،تحقيق :طارق بن عوض اهلل وغيره،
دار الحرمين ،القاهرة1415 ،هـ1995/م.
الرسالة ،بيروت،
مؤسسة ّ
 -39معجم المؤلّفين "تراجم مصنّفي الكتب العربيّة" ،عمر رضا كحالةّ ،
ط1414 ،1هـ1993/م.
المعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم ،للجواليقي موهوب بن أحمد (ت540هـ)،
-40
ّ
الرحيم ،دار القلم ،دمشق ،ط1410 ،1هـ1990/م.
اعتناء :د .ف عبد ّ
الضمآن لدروس ّ
 -41موارد ّ
الرياض ،ط1424 ،30هـ،
السلمانّ ،
الزمان ،عبد العزيز المح ّمد ّ
.120 ،118/3
194
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 -42نيل االبتهاج بتطريز ال ّديباج ،أحمد بابا التّنبكتي (ت1036هـ) ،إشراف وتقديم :عبد الحميد عبد
اهلل الهرامة ،كلّيّة ال ّدعوة اإلسالميّة ،طرابلس ،ط1388 ،1هـ1989/م.
 -43فهرس الكتب العربيّة الموجودة بدار الكتب المصريّة لغاية آخر شهر مايو سنة  ،1926القسم األ ّول
من فهرس آداب اللّغة العربيّة ،مطبعة دار الكتب المصريّة بالقاهرة ،ط1435 ،1هـ1927/م.
 -44اليواقيت الثّمينة في أعيان مذهب عالم المدينة ،مح ّمد البشير ظافر األزهري ،مكتبة المالجئ
العبّاسيّة ،القاهرة1324 ،هـ.
44- Catalogue of the Arabic, Persian and Turkish Manuscripts in Belgium Volume 1 Handlist, Part 1:
Université de Liège .
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Forty Aḥādith from the supplications of the Prophet (PBUH) by Ḥāfiẓ
Uthman Al-Deemi (D 908 AH)
Dr. Tariq zawkagh

“Badīʿ al-maqāl fi dhikri taqallubātil aḥwāl wamtidāḥi man nabʿ min
baini ʾnāmilihi zzulāl”
Dr. Abdul Qādir Bāji
This article is about the editing of a manuscript from Andalusi heritage, which is a poem entitled “Badīʿ
al-maqāl fi dhikri taqallubātil aḥwāl wamtidāḥi man nabʿ min baini ʾnāmilihi zzulāl” penned by Mohammed
bin Ibrahim Al-Sharrān Al-Andalusi Al-Gharnāṭi, who was alive in the year 837AH / 1434AD. It is very good
poem rich in meanings, close to understanding, one of the best of its author’s poems. It includes the mention
of the fluctuations of days and years and their circulation to the people, also addressed the praise of Mustafa
(PBUH) and his ethics and descriptions, and some of his biography before and after the mission, and many
miracles that occurred on his hand, which was concluded with a supplication and prayer of the Almighty.
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Abstracts of Articles

Imam al-Nawawi (may Allaah have mercy on him) said in the introduction of the commentary of his forty
Aḥādith: “I invoked Allah for guidance in collecting forty Hadith following the footsteps of great Imams.
The scholars have agreed that it is permissible to work on a weak Hadith in the virtues of deeds. However,
my reliance is not on this Hadith, but on the saying of the prophet (PBUH) in the authentic Aḥādith: “let
the witness of you inform the absent”, and his saying: “May Allah brighten the face of the one who heard
my saying and remembered it and delivered it as it is”. Moreover, some of the scholars have collected forty
Aḥādith in the fundamentals of religion, and some in the branches, and some of them in the jihad, and some in
asceticism, and some of them in the etiquettes, and some of them in speeches, and all these are good purposes.
Therefore, this blessed collection, which is in our hands, has gained credit from the point of view of topic,
which is the supplication of the Prophet (PBUH), and from the point of view of approach which is following
the footsteps of Muḥaddithīn in collenting forty Aḥādith.

ʿUbādah bin Māʾussamāʾ Al-Qurṭubi (D 422H) his life and his remaining
poetry and Muwashshahaat, Collection, documentation and study
Dr. Azad Mohammed Karim Al-Bajillani
This is the collection, documentation and study of the poetry and Muwashshahaat of ʿUbādah
bin Māʾussamāʾ one of the Andalusian poets, He is one of the first Andalusian poets who wrote the
Muwashshahaat. Infact ʿUbādah bin Māʾussamāʾ is considered the one who straiten its pillar and removed
its inclination, as if it was not heard in Andalus except from him. But the time came to the most of his poetry
and Muwashshahaat, as we are sure that this is not all of his poetry, because he is known for abundant poetry.
Any how we have arranged the remaining of his poetry and Muwashshahaat in this work according to the
rhymes. And we given the numbers to the verses and poetic units, and explained what was worth explaining.
We presented the collection of poetry with a brief study of the poet’s life and his poetry.

Abstracts of Articles

Constructional and architectural heritage of Andalusia, gardens of
Mosques as a model
Prof. Mohammed Hisham Al Nasaan
The planning of the Arab-Islamic city in Andalusia has been subject to specific general rules, among
which were three:
The first is the mosque which gave the city its Islamic character.
Second: the seat of government and state administration.
Third: the city plan which includes the distribution of different land uses within the city.
And that planning in Islamic cities depends primarily on one of four: the Holy Quran, Sunnah, Fiqh, and
Sharia.

Manuscripts in the virtues of the country and the virtues of the Sultan of
the era of the Mamluk Circassians
Dr. Mohammed Jamal Al-Shorbaji
This study comes to introduce two books of this art, The first is about the virtues of Egypt and its news,
which is the book “Al-Durr al-thamīn al-manẓūm fima warada fi Miṣr wa ʾaʿmālihā bilkhuṣūṣi wal ʿmūm”
by Ali ibn Dawood al-Sairafi (D 900 AH / 1494 AD), and the other book is in the virtues of Sultans and
their news, which is the book “biography of Muayyd” by. Ibn Nāhiḍ Al-Ḥalabi (D 841AH / 1438 AD) In
terms of highlighting the importance of each book, the reason for its authorship, the organization of its
materials, the sources on which the author relied, and his approach of transferring from ancient and modern
sources, biography of Author, investigating the title of the book, and its attribution to the Author, and stand of
Contemporaries of the author about the book. The study concludes by defining the manuscripts copies of both
books and describing them as much as possible.
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Contribution of scholars adjacent to the two holy mosques in the
dissemination of science on a large scale
(Saleh bin Mahdi al-Muqbili - died in 1108 AH / 1696 AD – as a model)
Abdullah Al-Sarihi

The poetic editing in the poem of Obeid ibn Ayoub al-Anbari
Dr. Samar Al-Duyub
The research proceeds from the hypothesis that the poetic editing is a technique found in the structure
of the ancient Arabic poem. It takes the poem of Obeid ibn Ayoub al-Anbari, as a model for the study of a
technique of poetic editing, and seeks to reveal the close relationship between poetry and film art. The poem
consists of images that generate semantics, and these semantics further take to other images until recipient of
poetic effect reaches to its peak. This leads to a dramatic dimension to the poem.

The language of science and the language of poetry comparative study
Prof. Naeemah bin Al-Sharif
In the field of languages we find different languages, and various linguistic levels between the dialect
and official language. Even the diversity of human professions created another kind of language called the
languages of specialization. In this research we will talk about the language of science and will try to identify
what distinguishes it from the other specialized languages; in the following form:
What are the essential differences between the language of science and the language of poetry?
In order to try to answer that we tried to compare it to the language of poetry by focusing on following
points:
Meaning of science and poetry linguistically and terminologically, the concept of the language of science
and language of poetry, the difference between the language of poetry and the language of science, then the
goal of the language of science and language of poetry; concluding with the most important results from
the study of this subject. These elements were presented using a descriptive approach with analysis, and a
comparative approach in determining the difference between the language of science and the language of
poetry.
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The scholars adjacent to the two holy mosques had a great impact on the flourishing of the scientific
movement not only in Mecca and Medina, but also in other Islamic countries, The return of some of the
students of science who were adjacent to the two holy mosques to their countries after becoming scientists,
contributed to the dissemination of science and knowledge on large scale. If one of them returned to his
country returned able to benefit people and disseminate science in his city or the whole region, and may
his usefulness exceed to neighboring countries. Thus, the scientific and cultural movement flourished in the
countries they returned to. I will not exaggerate if I say: The efforts of these scholars were more blessed and
greater than the impact of dozens of missions and universities spread today in the Islamic world. For, the goal
of the neighbors then (scientists and learners) was mostly pure to the face of Allah, and not to obtain degrees
and certificates.
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