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الغرائب يف اخلطاب ِّ
الشعري املوروث
*

بقلم :د� .أحمد �إ�سماعيل النعيمي

توطئة:
اعتاد قدامى الن ّقاد طوال ع�ص ��ور النقد املد ّون� ،أن ي�ؤثروا يف م�ص� � ّنفاتهم �أبياتًا
مفردة منتقاة من مط ّوالت ال�ش ��عراء وق�صائدهم ّ
أعم -بعد
ومقطعاتهم -يف الأغلب ال ّ
فراغهم م ��ن قراءتها وت�أ ّمله ��ا ،لغر�ض اال�ست�ش ��هاد واالحتجاج واملوازنة ،وا�س ��تنباط
الأحكام واملعايري والق�ض ��ايا وامل�ص ��طلحات النقدية ،وحتديد ما ه ��و �إبداعي يف هذا
اجلانب �أو ذاك.
وقد �آثرنا يف هذا املقام ا�ستق�صاء اخلطابات ال�شعرية -جر ًيا على نهج القدماء-
املن�ض ��وية حتت مدار (الغريب) �أو (الغرائب)� ،أو قل ما هو خارج عن امل�ألوف وخارق
للتقليدي املتداول ،املن�شود من ال�شعراء ،والن ّقاد ومتل ِّقي ِّ
ال�شعر -على ال�سواء .وال�سيما
ت�ض ��منه �-أي (الغري ��ب) -ما يثري الده�ش ��ة والتعجب والإثارة واملتعة واال�س ��تظراف،
�ص ��ياغة ومعاين و�صو ًرا و�أخيلة ،ومن خالل زوايا ر�ص ��د بعينها ،معززة مبعايري �إبداع
�أ�سهمت بخلود تلك اخلطابات بتجاوزها حدود زمانها ومكانها ،وذلك هو منطلقنا يف
هذا البحث.

االجتاه التقليدي:
ت�ش�ي�ر قرائن عدة �إلى �أن ال�ش ��عراء املتقدمني واملت�أخرين يف مختلف بيئاتهم� ،س ��لكوا
اجتاه�ي�ن يف النظ ��م �أولهما :دورانهم حول �ألفاظ ومعان و�ص ��ور ولوحات يكاد التماثل كائ ًنا
فيه ��ا ،حتى بدت يف �أ�ش ��عارهم نزعة وا�ض ��حة للمح ��اكاة والتقليد( .)1ولع ��ل اعرتاف امرئ
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القي�س بعزو وقفته على الأطالل والبكاء عليها �إلى تقليده من �سبقه فيها دليل قاطع ،مودع ًا
هذه احلقيقة يف قوله:
()2
ع� ��وج� ��ا ع� �ل ��ى ال� �ط� �ل ��ل امل� �ح� �ي ��ل لأن� �ن ��ا ن �ب �ك��ي ال� ��دي� ��ار ك �م��ا ب �ك��ى اب� ��ن خ� � ��ذام

وعنرتة العب�سي ي�ؤكد �أنّ ال�شعراء مل يرتكوا معنى ي�صاغ فيه ِ�شعر �إ ّال وقد تطرقوا
�إليه ،ثم ي�ش�ي�ر �إلى �أن وقفتهم على الديار الدار�س ��ة اعتادوا ال�ش ��ك فيها ،قبل تي ّقنهم
�أنها للأهل �أو الأح ّبة ،وذلك ما ت�ضمنه ا�ستهالل مع ّلقته:
ه � ��ل غ� � � ��ادر ال � �� � �ش � �ع ��راء م � ��ن م �ت��ردم

()3

�أم ه� ��ل ع ��رف ��ت ال� � � ��دار ب� �ع ��د ت� ��وه� ��م

ور�ؤية لبيد العامري تف�ص ��ح عن نهج ال�شعراء يف اتباع املتقدمني عليهم يف قر�ض
ِّ
ال�شعر ،موجزًا �إياها يف قوله:
وال � �� � �ش� ��اع� ��رون ال� �ن ��اط� �ق ��ون �أراه � � ��م

()4

� �س �ل �ك ��وا � �س �ب �ي��ل م ��رق� �� ��ش وم� �ه� �ل� �ه ��ل

حرجا م ��ن االعرتاف بتك ��راره ونظرائ ��ه املعاين
�أ ّم ��ا كعب ب ��ن زهري ،فال ي ��رى ً
والألفاظ املتداولة ،فهو القائل:
م � � ��ا �أران � � � � � � � ��ا ن � � �ق� � ��ول إ� ّال رج � �ي � � ًع� ��ا

()5

وم� � � � �ع � � � ��ادًا م � � ��ن ق� ��ول � �ن� ��ا م� � � � �ك � � � ��رورا

ويب ��دو �أنّ الف ��رزدق قد �س ��لم ب�أنّ �ش ��اعريته ما ه ��ي �إال ح�ص ��يلة احتذائه ومتثله
وروايته وحفظه لأ�شعار �شعراء بعينهم ..م�سط ًرا �أ�سماءهم يف �أحدى المياته ،ورد ذكر
بع�ضهم يف هذا اخلطاب:
وه��ب الق�صائد يل ال�ن��واب� ُغ �إ ْذ م�ضوا

()6

و�أب � � ��و ي ��زي ��د وذو ال � �ق� ��روح وج� � � ��رول

وعلى الرغم من تداولهم �-أي ال�ش ��عراء -معاين واحدة وت�شبيهات �أخيلة تعاوروا
عليه ��ا م ��ن جهة ،جند �أن ��ه من جهة �أخ ��رى براعة متم ّيزة يف �إعادة �ص ��وغها �ص � ً
�وغا
جديدً ا ،تثري يف نف�س املتلقي املتعة والفائدة واال�س ��تجابة ،وال ت�ش ��عره بامللل من تلقيها
يف الوقت نف�سه(.)7
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الغرائبي ..معيا ًرا �إبداع ًّيا:

�أ ّما االجتاه الآخر فماثل يف �أنّ بع�ض ال�شعراء �آثر �أن يخرق امل�ألوف �إلى الالم�ألوف
ملتم�س ��ا الإف�ص ��اح عن تفرده ومتيزه وبراعته يف خلق املعاين التي مل ي�سبق �إليها تارة،
ً
والإتي ��ان مب ��ا مل يكن منه ��ا قط تارة ثاني ��ة ،ومل جتر العادة مبثله ��ا ،وال عمل �أحد من
�أقرانه قبلها نظريها .وما يقرب منها تارة ثالثة ،ملتم�س�ي�ن هذه املنطلقات يف مفردة
الغريب ومرادفاتها ومعانيها ،فنطالع ن�ش ��دانها عند �أكرث من ال�ش ��اعر ،منهم امل�س ّيب
ابن عل�س الناعت �إحدى ق�ص ��ائده بالغريبة بدالالتها املتعددة ،واملردد لها رواة ِّ
ال�شعر
و�سماعا ،يف قوله:
مت ّث ًال
ً
ف �ل ��أه � ��دي � ��ن م � ��ع ال� � ��ري� � ��اح ق �� �ص �ي��دة
ت � � � ��رد امل� � � �ي � � ��اه ف� �ل ��ا ت� � � � � ��زال غ ��ري� �ب ��ة

م � �ن� ��ي م� �غ� �ل� �غ� �ل ��ة �إل � � � � ��ى ال� �ق� �ع� �ق ��اع
()8
يف ال� � �ق � ��وم ب �ي��ن مت� �ث ��ل و� � �س � �م � ��اع

وذلك مبتغى ابن مقبل املفاخر ب�شاعريته ،باتباعه الغريب الذي ال ي�ضاهى قائ ًال:
�إذا م ��تُّ ع��ن ذك ��ر ال �ق ��وايف ف�ل��ن َت� � َرى
و�أ َك� � �ث� � � َ
�ر ب� �ي� � ًت ��ا م� � � � � ��ا ِردًا �� ُ��ض� ��رب� ��تْ ل��ه
وج� � َه� � ُه
�أغ� � � َّر غ��ري � ًب��ا مَ ْ
ي� �� � ُ�س� � ُح ال �ن��ا�� ُ�س ْ

ل �ه ��ا ت ��ال� � ًي ��ا م �ث �ل��ي �أط� � � � ّ�ب و�أ�� ْ��ش � � َع� ��را
ُح� � � ُ
�زون ج �ب ��الِ ال ��� ِّ�ش � ْع � ِر ح �ت��ى ت�ي��� َّ�س��را
()9
ك�م��ا ْ
مت ��� َ�س � ُح الأي � ��دي الأغ� � � َّر امل ُ�� �ش � ّه��را

واحل�صني بن احلمام امل ِّري يبالغ يف ع ّد ق�صائده ال �إن�سية لغرابتها جتعل متل ّقيها
ي�صابون بالده�شة ،مت�سائلني عن قائلها ،وذلك ما ي�ست�شف من قوله:
وق� � � � � ��اف � � � � � �ي� � � � � ��ة غ� � � �ي � � ��ر �إن � � � �� � � � �س � � � �ي � � ��ة
�� � � � � �ش � � � � ��رود ت � � �ل � � �م� � ��ح ب � ��اخل � ��اف � � �ق �ي��ن

ق � ��ر�� � �ض � ��ت م � � ��ن ال � �� � �ش � �ع� ��ر �أم � �ث� ��ال � �ه� ��ا
()10
�إذا �أن� � ��� � �ش � ��دت ق � �ي� ��ل م � ��ن ق � ��ال� � �ه � ��ا

وجرير يباهي ب�شاعريته ،من حيث ال ينظم �إال ما يع ّد غري ًبا وغري م�ألوف ،يرتمن
بها حادي الإبل يف م�س ��راه ،وتلهج بها �أل�س ��ن الرواة ،م�ش ّب ًها �إياها بال�سيف القاطع �إذا
ما ا�ستل من غمده ،مطالعني �أبعاد هذه الرنج�سية يف خطابه القائل:
و�إين ل � � � � �ق � � � � � ٌ
�وال ل � � �ك� � ��ل غ� ��ري � �ب� ��ة
خ� � � � ��روج ب � � � ��أف� � � ��واه ال� � � � � � ��رواة ك� ��أن� �ه ��ا

ورود �إذا ال� � ��� � �س � ��اري ب� �ل� �ي ��ل ت� � مّ
�رن� ��ا
()11
ق � ��رى ه� � �ن � ��دواين �إذا هُ � � � � ّز �� �ص� �م� �م ��ا
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�أ ّما ذو الرمة فهو يهدد ويتوعد خ�ص ��ومه ،بق�صائد غريبة تزيدهم عا ًرا و�شنا ًرا،
حت ��دو به ��ا الركبان ،ويتغ ّن ��ى بها الرواة يف محفل املوا�س ��م� ،ص ��ادحة قريحته يف هذه
الأبيات:
ف� ��أ�� �ص� �ب� �ح ��ت �أرم � �ي � �ك� ��م ب� �ك ��ل غ��ري �ب��ة
�واف ك �� �ش��ام ال ��وج ��ه ب � ��اق ح �ب��اره��ا
ق��� ِ
ت� � ��وايف ب �ه��ا ال ��رك� �ب ��ان يف ك� ��ل م��و� �س��م

تجُ � � � � ّد ال � �ل � �ي� ��ايل ع � ��ا َره � ��ا وت ��زي ��ده ��ا
�إذا �أر�� �س� �ل ��ت مل ي �ب��ق ي ��و ًم ��ا � �ش��روده��ا
()12
وي �ح �ل��و ب� � ��أف � ��واه ال� � � ��رواة ن �� �ش �ي��ده��ا

وهذا الأ�ص ��م الباهل ��ي يهدف �إلى ت�أثري ِ�ش ��عره يف متل ِّقيه ،وقد �ش ��ذبه من كل ما
ي�ش ��ينه ويعيبه ،مع �إتيانه غرائب تنال ال�ش ��هرة والذيوع وقد ز ّينها الو�ص ��ف والإتقان،
فهو القائل:
�أل � �ق ��ي ق � ��ذى ال ��� ِّ�ش �ع��ر ح �ي�ن �أب �� �ص��ره
م � �ن� ��ه غ � � ��رائ � � ��ب �أم � � � �ث� � � ��ال م� ��� �ش� �ه ��رة

ف � �م� ��ا ب � ��� ِ��ش � �ع� ��ري م� � ��ن ع � �ي� ��ب وال ذام
()13
م �ل��وم��ة زان� �ه ��ا و� �ص �ف��ي و�إح � �ك� ��ام� ��ي

تو�سلوا مبفردة (الغريب) التم�سوا دالالتها ومعانيها وما
ويبدو �أنّ ال�شعراء الذين ّ
يت�ش � ّ�ظى منها من م�س� � ّميات �أخر من جذر الفعل الثالثي (غرب)� ..إذ �أبان املعجميون
ع ��ن تلك املعاين بالتف�ص ��يل ،فنطالع َ
تنحى»(� )14أي
«غ َرب ف�ل�ان ع َنا َي ْغ ُر ُب غ ْر ًب ��ا �أي ّ
ابتع ��د ،ويق ��ال“ :ال ُغ ْر َب ُة :النوى البع ��د”( )15وهذا االبتعاد م ��واز للمعنى البعيد خالف
القريب املتداول.
وجاء فيها � ً
غريب :لي�س من ال�شجر التي �سائر القداح منها”( )16وهنا
أي�ضا “ ِق ْد ٌح ٌ
مكم ��ن التميز يف الغريب عن غريه امل�ألوف .ونقر�أ � ً
أي�ض ��ا “يف ل�س ��انه َغ ْر ٌب� :أي حدة،
وغرب الل�س ��ان حدته”( )17داللة على قول حاز ق�ص ��ب ال�س ��بق مبا يقت�ض ��يه املعنى...
ْرب :الذي جاء
وذلك ما كان يتق�صده ال�شعراء يف الغريب .وورد ما ن�صه“ :اخل ُرب املُغ ُ
غري ًبا حاد ًثا طري ًفا”( ،)18وهو جوهر املعنى الكامن يف الغريب.
ونقر�أ “�أغرب الرجل :جاء ب�ش ��يء غريب”( )19وال �ش ��ك يف �أنّ ال�ش ��اعر (الرجل)
كان ين�شد �إتيان ذلك.
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ويق ��ال“ :غوارب امل ��اء� :أعاليه ،وقيل� :أعايل موج ��ه”()20؛ وهنا يكمن عل ّو املعاين
جما ًزا -على ما دونها من املعاين املطروحة �أو امل�ستهلكة.وفيه ��ا � ً
أي�ض ��ا“ :الغ ��ارب� :أعلى مقدم ال�س ��نام”( )21للداللة على تق ��دم كل غارب
معان ال ترتقي �إلى عل ّوها يف غرابتها.
وغوارب وغريب على ما �سواها من ٍ
معان م�ش ��ت ّقة من (غ ��رب) منها “االغرتاب،
ويف معجم ��ات �أخر م�س� � ّميات ذات ٍ
والتغريب ،والغرابينب ،والغروب واال�س ��تغراب ،والغريب ��ة ،والغرائب” والأخري �آثرناه
عنوا ًنا للبحث� ...سن�أتي �إليه ح ًّقا.
بقي �أن ن�شري �إلى �أنّ اقتنا�ص ال�شاعر للغريب ومرادفاته ال يت�أتّى له �إ ّال بعد �شحذ
خياله ،وانتخابه -بعد ت�أ ّمل -مما حفظه �أو رواه �أو �س ��معه من �أ�ش ��عار املتقدمني عليه،
�أو املعا�صرين له ،واالتكاء على فطنته وفرا�سته وذكائه ،وا�ستالله من خزينه املرتاكم
املتم ّث ��ل يف التجارب وامل�ش ��اهدات والأحداث والعادات والتقالي ��د والوقائع والأعراف،
ما يعينه على بلورة الغريب يف املعاين وال�ص ��ور والأخيل ��ة ،ومتكنه من لغته و�إمكاناتها
الفائقة يف التعبري عن النادر الطريف غري املتداول �أو امل�ستهلك �أو املطروح �أو امل�ألوف.
وال �أدل على ذلك من �أنّ ّ
ب�شار بن ُبرد -على �سبيل املثال ال احل�صر -حني تناهى
�إلى �سمعه قول امرئ القي�س:
ك� � � �� ّأن ق� �ل ��وب ال� �ط�ي�ر رط � � ًب� ��ا وي��اب ��� ً�س��ا

()22

ل��دى وكرها العناب واحل�شف ال�ب��ايل

قال :ما زلت �أح�سد امر�أ القي�س على جمعه بني ت�شبيه �شيئني ب�شيئني ،حتى قلت:
ك � � � ��أن م � �ث� ��ار ال� �ن� �ق ��ع ف� � ��وق ر�ؤو� � �س � �ن� ��ا

و�أ�� �س� �ي ��اف� �ن ��ا ل� �ي ��ل ت � �ه� ��اوى ك� ��واك � �ب� ��ه

()23

وتبدو غاية ال�شاعر من ن�شدان الغريب �أو الغرائب يف �أ�شعاره� ،شاخ�صة معطياتها
يف ابتغاء ثناء املتل ِّقني وا�ستح�س ��انهم من جهة ،وت�أثريها املوجع يف خ�ص ��ومه من جهة
�أخرى ،وذلك منطلق قرره �أكرث من �شاعر منهم حميد ابن ثور الهاليل القائل:
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ق �� �ص��ائ��د ي���س�ت�ح�ل��ي ال � � ��رواة ن���ش�ي��ده��ا

وي �ل �ه ��و ب �ه ��ا م� ��ن الع � ��ب احل� � � ّ�ي � �س��ام � ُر

ي� �ع� �� � ّ�ض ع �ل �ي �ه��ا ال �� �ش �ي��خ �إب� � �ه � ��ام ك�ف��ه

()24

وي � �خ ��زى ب �ه��ا �أح � �ي� ��ا�ؤك� ��م وامل � �ق� ��اب � � ُر

ّ
وب�ش ��ار بن ُبرد هو � ً
أي�ض ��ا كان ين�ش ��د من قوافيه �أن تكون �أ�ش ��به بل�سعات الأفاعي
املميتة� ،ألي�س هو القائل:
ت� � ��زل ال� � �ق � ��وايف ع � ��ن ل� ��� �س ��اين ك ��أن �ه ��ا

()25

ح� �م ��ات الأف � ��اع � ��ي ري� �ق� �ه ��ن ق � �� � �ض� ��اء

ومن غايات ال�ش ��عراء الأخرى يف �إتيان الغريب ،تطلعهم �إلى �أن تلهج الأل�سن ثناء
ب�أ�ش ��عارهم وترديدها ،واكت�س ��ابها خلود ِّ
الذكر ،يتجاوزها حدود زمانها ومكانها ،و�إن
مات قائلها ،وذلك تطلع دعبل اخلزاعي القائل:
��س��أق���ض��ي ب�ب�ي��ت ي�ح�م��د ال �ن��ا�� ُ�س �أ َم� ��ر ُه

وي � �ك �ث�ر م� ��ن �أه � � ��ل ال� � ��رواي � � ��ات ح��ام �ل��ه

مي ��وت رديء ال ��� ِّ�ش �ع��ر م��ن ِق �ب��ل �أه �ل��ه

()26

وج� � � ّي � ��ده ي �ب �ق��ى و�إن م � ��ات ق� ��ائ � �ل� ��ه

وال يختل ��ف املتن ِّب ��ي عن نظرائه يف حتقي ��ق تلك الغايات فهو املتفاخر ب�أن �ش ��عره
يقر�أه من ال يقر�أ ِّ
ال�شعر ،ويت�أثر به من ال يعري ال�شعر �أذ ًنا �صاغية� ،صادحة قريحته يف
هذا اخلطاب:
�أن � ��ا ال � ��ذي ن �ظ��ر الأع � �م ��ى �إل � ��ى �أدب� ��ي

()27

و�أ� �س �م �ع ��ت ك �ل �م��ات��ي م ��ن ب ��ه �� �ص� �م ��م

ويعود مفتخ ًرا �أنّ الزمن حافظ ِل�ش ��عره ،تتناقله الأل�س ��ن عل ��ى م ّر الأوقات ،حتى
ك�أنّ الدهر �إن�سان ين�شد ق�صائده ،موجزًا هذا الفخار يف قوله:
وم ��ا ال��ده��ر �إ ّال م��ن ُرواة ق���ص��ائ��دي

()28

�إذا قلت ���شِ �ع� ًرا �أ�صبح ال��ده��ر من�شدا

�أ ّما �أبو العالء املع ِّري ،فيبدو مغال ًيا ب�شاعريته ،ومفاخ ًرا بنظم مل ي�سبق �إليه ،ومل
جتر العادة مبثله ..و�إن كان مت�أخ ًرا عن نظرائه ،فهو القائل:
�إين و� ْإن ك � �ن� ��ت الأخ� � �ي � ��ر زم� ��ان� ��ه
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الغرائب ..معيا ًرا نقد ًّيا:
ما م�ضى من منطلقات ال�شعراء ب�ش�أن �إتيان الغريب تفردًا وندرة ي�ش ّكل -دون �أدنى
�ش ��ك -معيا ًرا �إبداع ًّيا ،وذلك �ش� ��أن الن ّقاد الذين نراهم � ً
أي�ضا يبحثون عنه ّ
ويف�ضلونه
على غريه يف خطابات ال�شعراء ،مبتدئني باجلاحظ (ت255هـ) الذي �أ�شار �إلى ما هو
تقليدي ومتعارف عليه �أو مطروح ،قائ ًال «املعاين مطروحة يف الطريق يعرفها العجمي
والعربي والبدوي والقروي� ،إمنا ال�ش�أن يف �إقامة الوزن وتخري اللفظ.)30( »...
ليع ��ود م�ؤكدً ا �أنّ متل ِّقي الأ�ش ��عار ّ
يف�ض ��لون ما هو خالف ذل ��ك املطروح يف قوله:
«النا�س موكلون بتعظيم الغريب ،وا�ستطراف البعيد ،ولي�س لهم يف املوجود الراهن...
مثل الذي لهم يف الغريب القليل ،ويف النادر ال�شاذ»( ،)31مبد ًيا تعاطفه مع هذا التوجه،
وم�ش�ي ً�را يف الوقت نف�س ��ه �إلى قيمة هذا الغريب من املنظور النقدي قائ ًال�« :إنّ ال�شيء
من غري معدنه �أغرب ،وك ّلما كان �أغرب ،كان �أبعد يف الوهم ،وك ّلما كان �أبعد يف الوهم
كان �أطرف ،وك ّلما كان �أطرف كان �أعجب ،وك ّلما كان �أعجب كان �أبدع»(.)32
ي�ست�ش ��ف من ر�أي اجلاحظ �أنّ الأغرب ي�ستغرق الوهم والطرافة و�إثارته التعجب
يف نف�س املتل ِّقي ،وذلك مكمن الإبداع يف �آخر املطاف.
مودعا تلك املوافقة
ويواف ��ق قدامة بن جعفر (ت337هـ) ما ذهب �إليه اجلاحظً ،
يف ن�ص هذا الر�أي« :وقد ي�ض ��ع النا�س يف باب �أو�ص ��اف املعاين اال�ستغراب والطرافة،
ب�أن يكون املعنى مما مل ي�س ��بق �إليه ..ويقال مل ��ا جرى هذا املجرى طريف وغريب� ،إذا
كان فردًا قلي ًال ،ف�إذا كرث مل ي�سم بذلك»(.)33
وي�ؤكد القا�ض ��ي اجلرجاين (ت392هـ) �أنّ املفا�ض ��لة بني ال�ش ��عراء ،ت�س ��تند �إلى
مواقع الأبيات من الغرابة واحل�سن ،مف�ص ًال ذلك يف قوله« :وكانت ال َعرب �إمنا تفا�ضل
بني ال�ش ��عراء يف اجلودة واحل�سن ب�شرف املعنى و�ص ��حته ،وجزالة اللفظ وا�ستقامته،
وت�س ��لم ال�س ��بق فيه ملن و�صف ف�أ�صاب ،و�ش ��به فقارب ،وبده فاغزر ،وملن كرثت �سوائر
�أمثاله ،و�ش ��وارد �أبياته ...وقد كان يقع ذلك يف خالل ق�ص ��ائدها ،فل ّما �أف�ض ��ى ِّ
ال�شعر
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�إلى املحدثني ،ور�أوا مواقع تلك الأبيات من الغرابة واحل�سن ،ومتيزها عن �أخواتها يف
الر�شاقة واللطف ،تكلفوا االحتذاء عليها»(.)34
ويديل ابن ر�ش ��يق القريواين (ت463هـ) بدلوه يف مثل هذا التوجه ،فنطالع ر�أيه
بقول ��ه�« :إنّ ال�ش ��اعر ح ًّقا ال جما ًزا ،هو ذل ��ك الذي برع يف توليد املع ��اين واخرتاعها،
وا�س ��تظراف لفظ وابتداعه ،مع زيادة فيما �أجحف فيه غريه من املعاين ،ون ّق�ص مما
�أطاله �سواه من الألفاظ ،و�صرف معنى �إلى وجه �آخر»( .)35وهذه هي معايري الغريب.
�أ ّم ��ا عب ��د القاه ��ر اجلرج ��اين (ت471هـ) فيع� � ّول عل ��ى (الغري ��ب) و(البعيد)
و(املتناف ��ر) و(املتباين) و(الأعجب) يف الت�ش ��بيهات وذلك حيث يق ��ول« :تراها [�أي
الت�ش ��بيهات] ال يقع بها اعتداد ،وال يكون لها موقع من ال�س ��امعني ،وال تهز وال حترك،
حتى يكون ال�ش ��به مقر ًرا بني �ش ��يئني مختلفني ...وك ّلما كان التباعد �أ�ش ��د ،كانت �إلى
النفو�س �أعجب ،ولها �أطرب و�أغرب ،و�أحق بالولوع و�أجدر»(.)36
ويطرح �أ�س ��امة بن منقذ (ت584هـ)( ،)37وابن �أبي الأ�صبع امل�صري (ت654هـ)
م�ص ��طلح (الأغراب) ،عند �إتيان ال�ش ��اعر مبعنى غريب لق ّلته يف كالم ال�ش ��عراء ،ومل
يوجد مثله يف ذلك الزمن ،يف ظل مخالفة العادة.

()38

ويق ّدم حازم القرطاجني (ت684هـ) ر�أ ًيا نقد ًّيا يف ّرق فيه بني ما يع ّد ِ�ش ��ع ًرا ح ًّقا
وجم ��ا ًزا ،اعتمادًا عل ��ى معيار الغرابة قائ ًال�« :إنّ الأجدر مب ��ا كان خل ًّيا من الغرابة �أ ّال
بال�شعر معدوم فيه»( .)39مع ً
ي�س ّمى ِ�شع ًرا �أ�ص ًال ،و�إن كان موزو ًنا مق ّفى ،لأنّ املق�صود ِّ
وال
ً
ارتباطا بالتعجب منه� ،إ ّما جلودة هي�أته� ،أو
يف حتقيق الغرابة على ح�س ��ن (التخييل)،
قوة �ش ��هرته �أو ح�سن محاكاته ،ويرى يف املعاين ثالثة م�ستويات ،منها املبتذل وال�شائع
الذي نراه مرت�س ًما يف كل فكر مثل ت�شبيه ال�شجاع بالأ�سد� ،أو الكرمي بالغمام ،ومنها ما
يكون ارت�سامه يف بع�ض اخلواطر دون بع�ض ،وهي املعاين التي تبنى على املعاين الأولى
بزيادة ح�س ��نة ،وق�سم ثالث �أ�س ��ماها املعاين العقم املرادفة للمعاين الغريبة والنادرة،
ويراها دليل ال�شاعرية قائ ًال« :من بلغها فقد بلغ الغاية الق�صوى»(.)40
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�أ ّم ��ا اب ��ن قيم اجلوزي ��ة (ت751هـ) ،ف�ي�رى �أنّ الغرابة هي �أن تك ��ون مبعنى مما
مل ي�س ��بق �إليه من جهة اال�ستح�س ��ان ،فيقال :طريف وغري ��ب� ،إذا كان عدمي املثال �أو
قليله(.)41
ومل يقت�ص ��ر االهتمام بالغريب �أو الغرائب على الن ّقاد العرب القدماء �إذ ُعني به
الن ّقاد الغربيون � ً
أي�ضا ،من �أبرزهم ال�شكالنيون الرو�س ،بتداولهم م�صطلح (التغريب)
توجه نقدي
يف داللته املف�صحة عن الالم�ألوف ،وجتاوز نقي�ضه امل�ألوف ،منطلقني من ّ
هو «�إنّ مهمة الفنان [ال�ش ��اعر] محاربة هذا الروتني الآيل ،بنزع الأ�شياء من �إطارها
امل�ألوف ،وجتميع العنا�ص ��ر املختلفة على غري انتظار� ..أو �أن يعمد ال�ش ��اعر �إلى ك�س ��ر
القوالب ليجربنا على حتديد تل ِّقينا للأ�شياء من خالل التحول املجازي» (.)42
ويرى ناقد غربي �آخر هو (كولردج) �أنّ ال�ش ��اعر «غايته العا ّمة منح �س ��حر جديد
للأ�ش ��ياء اليومية ،و�إثارة �شعور ي�شبه ال�شيء اخلارق للطبيعة ،وذلك عن طريق �إيقاظ
العقل من خمول العادة» .وهذا الر�أي هو فحوى الغريب والغرائب املف�ض ��يني �إلى �إثارة
التعجب والده�شة يف نف�س املتل ِّقي(.)43
خال�ص ��ة ما تقدم يتبينّ لنا �أنّ ال�ش ��عراء �أو ًال ،والن ّقاد تال ًيا اتفقت كلمتهم على �أنّ
ما ين�ض ��وي حت ��ت �أفق (الغريب) �أو (الغرائ ��ب) هو غايتهم ،وغاية متل ِّقي ِّ
ال�ش ��عر يف
إبداعا خار ًقا للم�أل ��وف ،ومخال ًفا للعادة ،وناد ًرا يف تف ّرده ومت ّيزه،
الوقت نف�س ��ه ،كونه � ً
ومث ًريا للتعجب والده�شة ،ومرب ًزا القيمة اجلمالية والفكرية يف �سياق بعينه ...واملنطلق
الأخري هو توجهنا يف ت�أكيده من خالل ملحات ذات مدلول...

الكلمة املتفردة ..وال�سياق املتفرد:
ما له �ص ��لة يف هذا ال�ش� ��أن ورود الكلمة غري امل�ألوفة اال�س ��تعمال ،لت�سهم يف بلورة
�س ��ياق م�ش ��بع بالغرائبي ،ذي الطابع اجلمايل امل�ستح�س ��ن وامل�ؤثر ..من منطلق �أنه ال
الفك ��رة املجردة ،وال الكلمة وحده ��ا للداللة على غرابتها بل �أنه �س ��ياق التعبري املربز
قيمتها الفكرية والفنية ف�ض�ل ً�ا عن غرابتها ..ولعل �أ�ش ��هر ما يطالعنا يف هذا ال�ش� ��أن،
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ا�ستح�س ��ان الن ّقاد وده�ش ��تهم وتعجبهم من كلمة (قيد الأواب ��د) التي اكتنفت خطاب
امرئ القي�س ،حتى �ش ��هدوا له ،بال�س ��بق يف ا�س ��تعمالها وال ا�س ��تطاع �أحد بعده الإتيان
بنظري لها( ،)44وذلك يف �س ��ياق ِ�شعري مف�صح عن �س ��رعة فر�سه ومت ّكنه من ا�صطياد
الطرائد يف قوله:
وق � ��د اغ � �ت� ��دي وال � �ط �ي�ر يف وك �ن��ات �ه��ا

()45

مب � �ن � �ج� ��رد ق � �ي� ��د الأواب � � � � � � ��د ه � �ي � �ك� ��ل

وتالعب ال�شاعر بالألفاظ و�إبداعها يف �صياغة �سياق تربز دالالتها الكامنة خالف
معناها الظاهر ،ي�شكل � ً
أي�ضا خر ًقا للم�ألوف �أو ما ي�سمى خارج الألفة ،وذلك ما نت�أ ّمله
يف خطاب احلطيئة ملت ِّلق بعينه:
د ِع امل � � �ك � � ��ار َم ال ت� ��رح� ��ل ِل� � ُب� � ْغ� � َي� � ِت� �ه ��ا

وا ْق � ُع � ْد ف ��إ َّن� َ�ك �أن ��تَ ال� َّ�ط��اعِ � ُم ال� َك��ا���سِ ��ي

()46

ف�أتى با�سمي الفاعلني (الطاعم ،الكا�سي) ،وهو يعني ا�سمي املفعولني (املطعوم،
املك�س ��و) ..وهنا يكمن الغريب يف �أحد مالمحه ،وال�س ��يما امل�شتغل ا�شتغا ًال لغو ًّيا ،يدور
مدار العجيب ،والبعيد يف الوهم ،واملثري للده�شة ،وامل�ستظرف.
الغرائب ..يف الأفكار وال�صور ِّ
ال�شعرية:

حظيت بع�ض م�ضامني ال�ش ��عراء ور�ؤاهم املودعة يف �صور �شعرية ب�إعجاب الن ّقاد
وا�ستح�س ��انهم ،حتى ع ُّدوا بع�ضها الأبرع يف غر�ض بعينه ،ولعل مر ّد ذلك الإعجاب هو
�عري م�ألوف �إلى �آخر غري م�ألوف ،ومبا
نقل ال�ش ��اعر املعنى �أو ال�ص ��ورة من ف�ض ��اء ِ�ش � ٍّ
يث�ي�ر الده�ش ��ة ،ويبعث التعجب ،وذلك هو �أبرز معايري الغري ��ب �أو الغرائب ،ومن �أروع
اخلطابات ال�ش ��عرية جت�سيدً ا يف هذا ال�ش� ��أن ،غزل امرئ القي�س املتف ّرد فكرة و�صورة
ومت ّيزًا ع ّما قيل يف غزل الن�ساء وال�سيما قوله:
وم � ��ا ذرف � � ��ت ع� �ي� �ن ��اك �إ ّال ل �ت �ق��دح��ي

ب���س�ه�م�ي��ك يف �أع� ��� �ش ��ار ق �ل��ب م� �ق� � ّت ��ل

()47

�هاما جارح ًة قل َبه
ومكمن التف ّرد هو �أنّ ال�ش ��اعر العا�ش ��ق �ص�ّيمرّ دموع احلبيبة ِ�س � ً
املذل ��ل ّ
واملقط ��ع بع�ش ��قه �إياها والآ�س ��رة له ..وال �أدل عل ��ى ذلك من نع ��ت الن ّقاد لهذا
اخلط ��اب ب�أغزل بيت قالت ��ه العرب( .)48ونلم�س ه ��ذا التف ّرد � ً
أي�ض ��ا يف ال ُبعد الفكري
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الذي �ص ��اغته كلمات ال�شاعر �أبي نوا�س ملتلقٍّ �أ�ضفى عليه معايري ال�شجاعة والفرو�سية
والبطول ��ة من منظور غ ��ارق يف اخليال ،و�أبعد يف الوهم ،و�أكرث ا�س ��تطرا ًفا وندرة ،يف
جعله النطف خائفة من ممدوحه قبل خلقها مخاط ًبا �إياه بقوله:
و�أخ� � �ف � ��ت �أه � � ��ل ال� ��� �ش ��رك ح� �ت ��ى �إ ّن� � ��ه

()49

ل �ت �خ��اف��ك ال �ن �ط��ف ال �ت ��ي مل ت �خ �ل��ق

وم ��ا يعد متف ��ردًا وغرائب ًّيا يف الوقت نف�س ��ه ،ا�س ��تعذاب �أبي ّمتام لبكائه ع�ش� � ًقا
ووجدً ا ،ورف�ضه من ي�سقيه (ماء املالم) متوخ ًيا الغرابة يف هذه العبارة -اال�ستعارية-
�إن جاز التعبري ،منطل ًقا مبا هو كائن خيال ًّيا ال ما يجب عقل ًّيا �أو �شائ ًعا ..فهو القائل:
ال ت� ��� �س� �ق� �ن ��ي م � � � ��اء امل � �ل � ��ام ف � ��إن � �ن ��ي

()50

� �ص ��ب ق� ��د ا� �س �ت �ع��ذب��ت م � ��اء ب � �ك ��ائ ��ي

ونظريه يف هذا ال�ش� ��أن ،خطاب املتن ِّبي املودع فيه حزنه على �أخت �س ��يف الدولة،
يغ�ص به ..وهنا تكمن
فحني ت�أكد م�صداقية احلدث طفح عليه الدمع وغمره حتى كاد ّ
قدرة الفكرة وتف ّردها وخرقها للم�ألوف يف رثائه ،حيث يقول:
ط� ��وى اجل� ��زي� ��رة ح �ت��ى ج � ��اءين خ�ب ٌ�ر

ف � ��زع � ��ت ف � �ي� ��ه ب � � ��أم � � ��ايل �إل � � � ��ى ال � �ك� ��ذب

ح �ت��ى �إذا مل ي� ��دع يل � �ص��دق��ه �أم �ل� ً
ا

()51

��ش��رق��ت ب��ال��دم��ع ح�ت��ى ك��اد ي���ش��رق ب ��ي

اخلواطر النادرة:
ومن مالمح الغرائب التقاط ال�ش ��عراء �ص ��و ًرا من الواقع املرئي يكمن حدوثها يف
ملح ��ة خاطف ��ة� ،أو طرفة عني� ،أو خاطرة نادرة ،ويف �ص ��ياغة تنزع �إل ��ى فكرة متف ّردة،
و�ص ��ورة � ّأخاذة تثري اال�س ��تظراف ،وتبع ��ث التعجب يف نف�س املتل ِّق ��ي ،مت�أ ّملني ذلك يف
ال�صورة ال�شعرية (الب�صرية-ال�س ��معية) التي ر�سمتها كلمات عنرتة العب�سي ،ل�صوت
ذباب يف �أرجاء رو�ض ��ة م�ش ِّب ًها �إياه ب�صوت ال�شارب املرتمن ن�شوة ،و�ش ّبه حركة �أجنحته
الدائبة حني ي�س ��قط برجل مقطوع اليدين يقدح النار من زندين فال تقتدح ...وهو ما
ي�ست�شف من قوله:
وخ� �ل��ا ال � ��ذب � ��اب ب� �ه ��ا ف �ل �ي ����س ب � �ب� ��ار ٍح

غ � � � � � � ��ردًا ك � �ف � �ع� ��ل ال� � � ��� � � �ش � � ��ارب امل � �ت ��رمن
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�زج � � ��ا ي� � �ح � ��ك ذراع � � � � � � ��ه ب� � ��ذراع� � ��ه
ه ��� ً

()52

ق � ��دح امل� �ك ��ب ع �ل��ى ال� ��زن� ��اد الأج � � � � ��ذم

ويلتقط حميد بن ثور �صورة ذئب ،بفعل ذكائه ،و�سرعة بديهته ،وقوة فطنته ،وقد
�أغم� ��ض عي ًنا ،وفتح �أخرى ،كناي ��ة عن راحة يف الأولى ،واح�ت�راز يف الثانية ،يف �أوجز
لفظ ،و�أوفى مع ًنى ،و�أغرب �صورة ،قائ ًال:
ي� � �ن � ��ام ب � � ��إح � � ��دى م �ق �ل �ت �ي ��ه وي � � ّت � � ِق� ��ي

()53

ب� ��أخ ��رى امل �ن��اي��ا ف �ه��و ي �ق �ظ��ان ه ��اج ��ع

غرائب املفارقة:
والتم�س ال�ش ��عراء يف املفارقة اجلامعة بني ال�ض ��دين املتنافرين و�س ��يلة وغاية يف
بل ��ورة ر�ؤية غرائبية يف معطياتها ،وخارجة عن الأُلفة ،ومودعة يف �س ��ياق غري متو ّقع،
عل ��ى نح ��و ما نطالع ��ه يف مفارقة جمي ��ل بن معم ��ر املت�أرجحة بني نقي�ض�ي�ن� ،أحدهما
تال�ش ��ي خفقات قلبه ،واتزان م�شاعره لدى لقائه باحلبيبة ،والآخر عودته �إلى معاناته
وا�ضطرابه من ال�شوق والهيام وال�صبابة �أثر مفارقته �إياه ..وذلك ما نتلم�سه يف قوله:
وي �ح �ي ��ا �إذا ف ��ارق �ت �ه ��ا ف � �ي � �ع ��ود

مي� ��وت ال� �ه ��وى م �ن��ي �إذا م ��ا ل�ق�ي�ت�ه��ا

()54

وه ��ذا جري ��ر ينظر �إل ��ى املر�أة نظرة ،مل ي�س ��بقه �أح ��د �إليها ،وال عم ��ل �أحد بعده
نظ�ي ً�را له ��ا ،يف مفارق ��ة ،جاع ًال امل ��ر�أة البارعة اجلمال من �س ��واد عينه ��ا قاتلة ذوي
العقل واحلكمة �ش ��غ ًفا وتع ّل ًقا بها ،مع كونها �أ�ضعف خلق اهلل ب�ش ًرا ،كما يف هذه الر�ؤية
ِّ
ال�شعرية:
� ّإن ال �ع �ي ��ون ال� �ت ��ي يف ط��رف �ه��ا َح� � � َو ٌر

َق � � َت � � ْل � � َن � � َن� ��ا ث � ��م مل ُي � � ْ�ح� � � ِي �ي � َ
ن َق� � ْت�ل�ان ��ا

َي ��ْ��ص � َر ْع� َ�ن ذا ال � ُّل� ِّ�ب ح� ّت��ى ال ح ��راك به

هلل �إن� ��� �س ��ان ��ا
َوهُ � � ��نَّ �أ�� �ض� �ع � ُ�ف َخ � � ْل� ��قِ ا ِ

()55

وم ��ن املفارق ��ات ذات الر�ؤي ��ة الفكرية الن ��ادرة يف محتواها ،تلك التي �ص ��اغتها
كلمات �أبي نوا�س ،اجلامعة بني الداء والدواء ،يف علة ما يعانيه ،قائ ًال:
دع ع �ن��ك ل ��وم ��ي ف � � �� ّإن ال � �ل� ��و ّم �إغ � ��راء

َودَا ِونيِ ب��ال � ِّت��ي ك ��ان ��ت ه ��ي ال � � � � �دَّاء

()56

�أ ّما املتن ِّبي في�ص ��دم متل ِّقيه مبفارقة غريبة ومتف ّردة ،بجعله املوتَ �أمنية و�ش ��فاء،

4 3

53

رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1438
ﻳﻮﻧﻴﺔ-ﻳﻮﻟﻴﺔ/ﺣﺰﻳﺮان-ﲤﻮز 2017م

144

مودع ��ا هذا املنطلق يف خطابه
وفزعا وهرو ًبا منه ،كما هو �ش ��ائع ومطروحً ..
ال خو ًف ��ا ً
الآتي:
ك �ف��ى ب ��ك داء �أن ت ��رى امل� ��وت ��ش��اف� ًي��ا

()57

وح �� �س ��ب امل� �ن ��اي ��ا �أن ي� �ك ��نّ �أم� ��ان � �ي� ��ا

غرائب �أن�سنة الطبيعة:
ومن الغرائبية ما ين�ضوي حتت م�صطلح (�أن�سنة الطبيعة) وفحواها ب�إيجاز :من
يخلع عليه �ص ��فة ب�ش ��رية �أو مي ّثله يف �ص ��ورة ب�ش ��رية ،بكلمة �أدق �إنزال غري العاقل من
احليوان واجلماد واملعاين املجردة منزلة الإن�س ��ان ..نط ًقا �أو م�ش ��اعر �أو �ص ��ورة وغري
ذلك(� ..)58شريطة �أن تف�ضي يف ال�سياق �إلى الغريب والنادر والطريف ،يف دقة ت�صوير
وخيال خالق ..ومبا يثري الده�شة والتعجب واال�ستح�سان واال�ستطراف يف نف�س املتل ِّقي.
ومن �أروع ال�شواهد ال�شعرية املنتقاة من ت�ضاعيف الق�صائد ما نطالعه يف ال�صورة
ال�ش ��عرية التي ر�سمت م�ش ��اهدها كلمات عنرتة العب�س ��ي ،املرتقي بفر�سه �إلى م�ستوى
الإح�س ��ا�س الإن�س ��اين ووعيه ،ب�إدراكه �شكواه -وال�ش ��كاية ال تنطلق �إال من عاقل -مما
يقا�سيه من �آالم اجلراح التي تناو�شته من رماح الفر�سان الكماة� ..شاخ�صة �شكايته يف
عربة تنحدر من عينيه ،وحمحمة تنبعث من �صهيلهّ ،
لريق �صاحبه له ،حتى بدت هذه
مودعا تفا�ص ��يل
املعاناة معاد ًال مو�ض ��وع ًّيا لعدم مت ّكنه من الكالم ،لو كان قاد ًرا عليهً ،
هذا امل�شهد يف هذه ال�صورة ال�شعرية التي َق َّل نظريها:
ي� � ��دع� � ��ون ع � �ن �ت�ر وال� � � ��رم� � � ��اح ك� ��أن� �ه ��ا
م � ��ا زل � � ��ت �أرم� � �ي� � �ه � ��م ب � �ث � �غ� ��رة ن� �ح ��ره

�أ� � � �ش � � �ط� � ��ان ب� � �ئ � ��ر يف ل � � �ب� � ��ان الأده� � � � � ��م
ول � � �ب � � ��ان � � ��ه ح � � �ت � ��ى ت� � ��� � �س � ��رب � ��ل ب � ��ال � ��دم
و� � � �ش � � �ك� � ��ا �إ ّ
يل ب � � � �ع � �ب ��رة وحت � �م � �ح� ��م

ل ��و ك� ��ان ي � ��دري م ��ا امل � �ح� ��اورة ا��ش�ت�ك��ى

()59

ف� � � � � ��ازور م� � ��ن وق� � � ��ع ال � �ق � �ن� ��ا ب �ل �ب ��ان ��ه

ول � �ك� ��ان ل� ��و ع� �ل ��م ال � �ك�ل��ام م� �ك� �ل� �م ��ي

هذا ما يتع ّلق باحليوان ،وب�ش�أن اجلماد نلحظه يف ا�ستنطاق ال�شعراء (للأطالل)
وه ��ي �آثار مخلف ��ات الظاعنني عنها ،من دمن ،ون�ؤي ،و�أث ��ايف ،و�أواري وغريها ..وكان
امر�ؤ القي�س �س� � ّبا ًقا يف �أن�سنة هذه اجلمادات ،ففي �إحدى ق�صائده نطالع لوحة افتتاح
رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1438
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طللية مطلعها:
�اح��ا �أي �ه��ا ال��رب��ع وان�ط��ق
�أال �أن �ع��م ��ص�ب� ً

وح �دّث حديث ال��رك��ب �إن �شئت وا�صدق

وح � � ��دث ب� � � ��أن زال � � ��ت ب �ل �ي��ل ح �م��ول �ه��م

()60

ك �ن �خ��ل م ��ن الأع� ��را�� ��ض غ�ي�ر م �ن � ّب ��ق

مبتد ًئ ��ا بالدع ��اء لها -على عادة ال�ش ��عراء -بطي ��ب العي�ش لآ ثار م ��ن كان ينزل
وقت الربيع ،ليح ّدثه عن الإبل التي حملت الأهل على تلك الهوادج امل�ش� � ّبهة بثمر نخل
غ�ي�ر مزه ،و�إذا قيل �إنّ الدعاء للأح ّبة النازلني لآثار هذا (الربع) ،فح�س ��بنا �أن نتكئ
على ال�ص ��ورة ال�ش ��عرية التي ر�سم ال�ش ��اعر بكلماته م�شاهدها ،امل�س ��بغة على الطلل،
والربع بع�ض موا�ص ��فات الطبيعة الب�شرية من حيث اال�س ��تنطاق واملحادثة ،لتثري فينا
اال�ستجابة ،ملا هو غري متداول يف خطابات ال�شعراء!!
ولنا يف ال�ص ��ورة ال�ش ��عرية املتف ّردة التي �أبدعتها قريحة ال�ش ��اعر املتن ِّبي مل�ش ��هد
معركة �آلت �إلى انت�ص ��ار �س ��يف الدولة -املق�ص ��ود بخطابه -على خ�صومه ما ين�ضوي
حتت �أفق الأن�س ��نة ،وال�سيما �ش ��عور ال�سحاب باخلوف �أن يطلبهم منه لوجود املاء فيه،
بع ��د فراره ��م وتت ّبعه �إياهم �أم ��واه البادية .ثم جع ��ل طلبه لهم يف الفلوات كال�س� ��ؤال،
وظفره بهم كاجلواب ،وذلك ما نت�أمله يف هذا امل�شهد ال�شعري:
ط � �ل � �ب � � ُت � �ه � � ُم ع � �ل� ��ى الأم � � � � � � � ��واه ح �ت��ى

�اب
ت � � �خ � � � ّوف � ْأن ُت � �ف � � ّت � ��� �َ�ش � � ُه ال � ��� ّ��س� � َ�ح� � ُ

وت� � ��� � �س� � ��أل ع� �ن� �ه ��م ال� � �ف� � �ل � ��وات ح �ت��ى

()61

�واب
�أج � ��اب � ��ك ب �ع �� �ض �ه��ا وه� � ��م اجل� � � � � � � ُ

االنزياح وغرائبه:
ويبدو االنزياح معيا ًرا �إبداع ًّيا ،بو�ص ��فه �أحد مالمح الغريب �أو الغرائب مع تع ّدد
م�س� � ّمياته بح�س ��ب ر�ؤية كل ناقد ..ف�أهميته تكمن يف �إزاح ��ة امل�ألوف املبذول من جهة،
منزاحا بالكالم وغر�ضه عن مق�صده الوا�ضح،
والإتيان بالالمتوقع ،عندما يغدو املعنى
ً
معدو ًال �إليه ع ّما هو �أحق باملحل منه ..ومبا يحقق الده�ش ��ة والتعجب واللذة ،وي�ص ��دم
املتلق ��ي ويفاجئه من جه ��ة �أخرى( )62مت�أملني هذه التوجه ��ات الكامنة يف االنزياح ،يف
مغامرة امرئ القي�س للقاء احلبيبة� ،س ��اردًا تفا�ص ��يلها مبا هو خارق للعادة ،بنهو�ضه
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�إليها برت ٍو لئال ُي�شعر مبكانه ،م�ش ّب ًها ذلك النهو�ض بحباب املاء وهو يعلو ً
بع�ضا يف رفق
ومت ّهل ،ليغدو هذا امل�شهد الت�صويري �-إن جاز التعبري� -أول طارق مبتكر له ،حتّى مل
ينازعه �أحد �إياه ..وهنا يكمن التف ّرد الذي �أزاح ما هو متعارف عليه يف لقاء ّ
الع�ش ��اق!
ومتعجبني ما �صاغته كلمات هذا ال�شاعر القائل:
مت�أ ّملني
ّ
�� �َ�س � � َم � � ْو ُت �إل� �ي� �ه ��ا ب �ع��د م ��ا ن � ��ام �أه � ُل �ه��ا

�� ُ�س � ُم � َّو َح� � َب ��ابِ امل� ��اء ح� ��ا ًال ع �ل��ى ح� � ��الِ

()63

ويطالعن ��ا خطاب ع ��دي بن رعالء الغ�س ��اين يف �إزاحته الأحي ��اء و�إدخالهم عامل
املوت ��ى ،و�إزاحة الأموات �إل ��ى عامل احلياة ،مبا هو مغاير للمب ��ذول املطروح يف جدلية
احلياة واملوت ،بعد �أن تناهى �إلى �أ�سماعنا قوله:
ل� �ي� �� ��س م � ��ن م� � ��ات ف� ��ا� � �س�ت��راح مب � ْي��ت

()64

�إمن � � � ��ا امل � � � ْي� � ��تُ م� � � ّي � ��تُ الأح � � � �ي � � � ��اء

ويقرتب املتنبي كث ًريا من ر�ؤية نظريه ،حني جعل ح�ضور املوت يف احلياة ،وح�ضور
احلياة يف املوت ..بتف ّرد ومت ّيز و�إزاحة للم�ستهلك يف ر�ؤى ال�شعراء ،فهو القائل:
و�إذا مل ي� � �ك � ��ن م � � ��ن امل� � � � � ��وت ُب � � ��دٌّ

()65

ف� �م ��ن ال� �ع� �ج ��ز �أن ت � �ك� ��ون ج � �ب� ��ان� ��ا

�أي �إنّ الك ��رمي يحتمل املوت بو�ص ��فه حي ��اة ،وال يحتمل الذل يف حي ��اة هي املوت.
فاالنزياح كائن يف خرق الأعراف ،وهذا اخلرق هو الغرائبي بعينه.
وم ��ا ين�ض ��وي حت ��ت �أفق الغرائب ��ي ،ما ا�ص ��طلح الن ّقاد على ت�س ��ميته بـ«ـرتا�س ��ل
احلوا� ��س» ،بكلمة � ّ
أدق خرق امل�ألوف لوظيفة حا�س ��ة مزاحة نظريتها ،وت�ش ��كيل �س ��ياق
ِ�ش ��عري جديد يتّ�س ��م بالغرائبي وبالال متوقع يف الوقت نف�س ��ه ...ومن �أو�ضح ال�شواهد
ِّ
ال�ش ��عرية على هذا اخلرق� ،صنيع ّ
وهياما ما �إن تناهى
ب�شار بن ُبرد عندما هام ع�ش ًقا ً
�إلى �سمعه �صوت امر�أة رقي ًقا ،حال عن ر�ؤيتها ب�صره املفتقد �إليه ،فعال �صوته مرتنمّ ً ا:
ي��ا ق ��وم �أذين ل�ب�ع����ض احل� � ّ�ي عا�شقة
ق��ال��وا مب��ن ال ت��رى ت�ه��ذي فقلت لهم

والأذن ت �ع �� �ش��ق ق� �ب ��ل ال � �ع �ي�ن �أح� �ي ��ان ��ا
()66
الأذن ك��ال�ع�ين ت ��ويف ال�ق�ل��ب م��ا ك ��ان ��ا

الغل ّو يف غرائبه:

البد من التط ّرق �إلى الغل ّو مب�س ��مياته الأخرى “الإغراق ،والإفراط” بو�صفه �أحد
مالمح الغرائبية ،انطال ًقا من املعاين التي يت�ض ّمنها يف ال�سياق ِّ
ال�شعري ،فقيل ب�ش�أنه:
رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1438
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«�إذا �أتى ال�شاعر من الغل ّو مبا يخرج عن املوجود ،ويدخل يف املعدوم �إمنا يريد به املثل
وبل ��وغ الغاية»( )67فهذا اخلروج عن املوجود مياث ��ل الغريب يف خرقه امل�ألوف والدخول
يف الالم�ألوف..
وقي ��ل يف الغل ّو � ً
أي�ض ��ا�« ..أنّ ف�ض ��يلة ال�ش ��اعر �إمنا هي يف معرفت ��ه بوجوه الإغراق
()68
والغل� � ّو ،ملخالفته احلقيقة ،وخروجه عن املتعارف عليه» وذلك ملمح �آخر م�ش�ت�رك
بني الغل ّو والغريب ،فكالهما معنى باخلروج عن ال�شائع واملطروح وامل�ستهلك يف البعدي
الفكري بخا�صة...
وح�س ��بنا يف هذا ال�ش� ��أن انتقاء اخلطابات ال�شعرية املت�ض ��منة غل ًّوا غرائب ًّيا �-إن
جاز التعبري -ا�س ��تطرا ًفا وندرة وتف ّردًا ومت ّيزً ا وا�ستح�س ��ا ًنا ومغاي� � ًرا للمتداول ..ومن
�أبرز ما يقع يف هذا املجرى و�صف امرئ القي�س لإحدى الن�ساء املتح ّببات �إلى �أزواجهن
الالئ ��ي يق�ص ��رن نظرهن عليهم ،فريى ال�ش ��اعر �أنّ الواحدة منهن ل ��و م ّر املحول من
ال ّذ ّر [�ص ��غري النمل الذي �أتى عليه احلول] فوق ثوبها لأ ّثر يف جلدها لب�ضا�ض ��تها ور ّقة
ب�ش ��رتها؛ وذلك ما مل ن�ألفه يف و�ص ��ف املر�أة بهذه ال�ص ��ورة املتّ�سمة بالغريب والغل ّو يف
� ٍآن ،مت�أ ّملني �أبعادها يف قوله:
من القا�صرات َ
الط ْرف َل� ْو د َّب ُم ْحو ٌِل

م��ن ال � � � ّذ ِّر ف ��وق الإت � ��ب م�ن�ه��ا لأ ّث � � ��را

()69

�أ ّما الأع�شى فت�صدح قريحته من فرط �صبابته وهيامه بامر�أة بارعة اجلمال ،من
منظور خيال مفعم بالإغراق والإغراب ،وقد تراءت له �أنها لو �ض� � ّمت م ِّيتًا �إلى نحرها
لد ّبت فيه احلياة من جديد ،مثرية تعجب النا�س وده�شتهم من هذا امل ِّيت املبعوث �إلى
مف�صحا ع ّما هو خارق للعادة يف هذه
دنياه يخ ّلد فيها وال ينقل �إلى مقربة من املقابر؛
ً
ال�صياغة ِّ
ال�شعرية:
َل � � � � ْو �أ�� � �س� � �ن � ��دتْ م � � ْي � � ًت� ��ا �إل� � � ��ى ن �ح��ره��ا
ح � �ت� ��ى ي� � �ق � ��ول ال� � �ن � ��ا� � ��س مم � � ��ا ر�أوا

ع � � ��ا� � � ��ش َومل ي� � �ن� � �ق � ��ل �إل � � � � � � ��ى ق� ��اب� ��ر
()70
ي � ��ا ع� �ج� � ًب ��ا ل� �ل� �م� � ِّي ��تِ ال� � �ن � ��ا�� � �ش� � � ِر

ويبدو �أنّ الغل ّو مل يقت�صر على الن�ساء� ،إمنا جتاوزه ال�شعراء �إلى الرجال وال�سيما
املمدوح�ي�ن منهم ،الذين �أ�س ��بغوا عليهم ف�ض ��ائل �أق ��رب �إلى املثال و�أبع ��د عن الواقع

4 3

53

رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1438
ﻳﻮﻧﻴﺔ-ﻳﻮﻟﻴﺔ/ﺣﺰﻳﺮان-ﲤﻮز 2017م

148

املتعارف عليه .ولعل الأع�شى هو الأوفر ًّ
حظا يف هذا ال�ش�أن ،حني ارتقى مبمدوحه �إلى
ما هو خارج عن املتعارف ،مطل ًقا العنان ل�شاعريته �أن تقول فيه:
ف� ًت��ى ل��و ي�ب��اري ال�شم�س �أل�ق��ت قناعها

()71

�أو ال �ق �م��ر ال �� �س��اري لأل �ق��ى امل� �ق ��ال ��دا

فال�شم�س ُتلقي قناعها خج ًال منه ،ولو بارى القمر ّ
لذل له وانقاد �صغا ًرا.
�أ ّم ��ا �أبو الطيب املتن ِّبي ،فممدوحه �أخرجه م ��ن املوجود ،و�أدخله يف املعدوم ،بع ّده
�أطيب من ِّ
الطيب و�أطهر من املاء ،مخاط ًبا �إياه بقوله:
ال� �ط� �ي ��ب �أن � � ��ت �إذا �أ� � �ص ��اب ��ك ط�ي�ب��ه

()72

وامل� � ��اء �أن � ��ت �إذا اغ �ت �� �س �ل��ت ال �غ ��ا� �س ��ل

ه ��ذه ال�ش ��واهد وغريها كثري �أغاظ ��ت بع�ض الن ّقاد امل�س ��تقبحني للغل� � ّو يف �أبعاده
يتق�ص ��دون العطايا والهبات وال�شهرة ،مت ّل ًقا
امل�ض ��مونية ،لإدراكهم �أنّ ال�ش ��عراء كانوا ّ
وتك�س� � ًبا من هذا الغل ّو � ً
إفراطا و�إغرا ًب ��ا ،دون النظر �إلى براعتهم الفنية
وتز ّل ًف ��ا وريا ًء ُّ
من حيث الت�صوير ود ّقته وح�سن التخييل واملحاكاة ،وهي معايري فنية ا�ستح�سنها ن ّقاد
�آخرون الذين قالوا� :إنّ �أ�شعر ال�شعراء من ا�ستجيد كذبه!(.)73
وم�س ��ك اخلتام ن�ش�ي�ر �إلى �أنّ ال�ش ��عراء والن ّقاد ومتل ِّقي ِّ
ال�ش ��عر على م ِّر الع�صور
�ش ��غفوا بكل ما هو غريب �أو غرائبي � ً
ألفاظا و�ص ��ياغة ومعاين و�ص ��و ًرا و�أخيلة ...حني
يغ ��دو معي ��ا ًرا �إبداع ًّيا خار ًقا للتقلي ��دي �أو امل�ألوف �أو امل�س ��تهلك �أو املبذول �أو املطروح،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن قيمته الفكرية واجلمالية يف ال�س ��ياق ِّ
ال�ش ��عري ،متط ّلعني م ��ن خالله �إلى
حتقيق الده�شة والتعجب واللذة والفائدة واال�ستجابة والت�أثري ،ليغدو على �أ�سا�س ذلك
مبدعا حقيقة ال جما ًزا.
ا�سم ال�شاعر ف ّنا ًنا ً
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ق�/15ص.114
(� )3شرح املع ّلقات ال�سبع ،الزوزين ،بريوت ،د.ت� :ص.193
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(� )4شرح ديوان لبيد العامري ،حتقيق� :إح�سان عبا�س ،الكويت1962 ،م :ق�/39ص.276
(� )5ش ��رح دي ��وان كع ��ب بن زهري ،ن�س ��خة م�ص ��ورة عن طبعة دار الكتب امل�ص ��رية ،القاه ��رة1965 ،م:
�ص.154
( )6ديوان الفرزدق� ،شرحه :علي فاعور ،بريوت1986 ،م� :ص.493
( )7انظر :الع�صر اجلاهلي ،د� .شوقي �ضيف� :ص.221
(� )8شِ عر امل�س ِّيب بن عل�س ،حتقيق� :أنور �أبو �سويلم ،الأردن1994 ،م� :ص.114
( )9ديوان ابن مقبل ،حتقيق :عزة ح�سن ،بريوت1995 ،م :ق�/97ص.111
( )10الأغاين� ،أبو الفرج الأ�صفهاين ،طبعة دار الكتب امل�صرية�/14 :ص.4
(� )11شرح ديوان جرير ،ت�أليف :محمد �إ�سماعيل ال�صاوي ،دار الأندل�س ،بريوت ،د.ت� :ص.544
( )12ديوان ذي ال ُّرمة ،حتقيق :ب�شري ميوت ،بريوت� :1934 ،ص.30
( )13ديوان املعاين� ،أبو هالل الع�سكري ،حتقيق :محمد بن تاويت ،د.ت� :ص.8
( )14كتاب العني ،اخلليل بن �أحمد الفراهيدي ،حتقيق :د .مهدي املخزومي ،ود� .إبراهيم ال�سامرائي،
دار الر�شيد للن�شر ،بغداد1982 ،م�/4 :ص( 409وغرب).
( )15امل�صدر نف�سه� :ص( 410/4غرب).
( )16تهذيب اللغة ،الأزهري ،حتقيق :عبد ال�سالم هارون ،القاهرة1964 ،م :غرب.
( )17امل�صدر نف�سه :غرب.
(� )18أ�سا�س البالغة ،الزمخ�شري ،ط دار الكتب امل�صرية ،القاهرة1922 ،م.
( )19امل�صدر نف�سه :غرب.
( )20ل�سان العرب ،ابن منظور ،دار �صادر ،بريوت1956 ،م :غرب.
( )21امل�صدر نف�سه :غرب.
( )22ديوان امرئ القي�س :ق�/2ص.38
( )23الأغاين (ط دار �صادر)�/3 :ص.196
( )24دي ��وان حمي ��د ب ��ن ثور اله�ل�ايل ،حتقيق :عبد العزي ��ز امليمني ،ط دار الكت ��ب القاهرة1986 ،م:
�ص.26
( )25ديوان ّ
ب�شار بن ُبرد ،حتقيق :محمد الطاهر بن عا�شور ،القاهرة1950 ،م.156/1 :
( )26ديوان دعبل اخلزاعي ،حتقيق :محمد يو�سف جنم ،بريوت1989 ،م� :ص.124
( )27الع ��رف الط ِّي ��ب يف �ش ��رح دي ��وان �أبي الط ِّيب  ،نا�ص ��يف اليازجي ،دار �ص ��ادر ،ب�ي�روت ،د.ت/2 :
�ص.124
( )28امل�صدر نف�سه.184/2 :
(� )29سقط الزند� ،أبو العالء املع ِّري ،دار �صادر ،بريوت1966 ،م� :ص.226
( )30احليوان ،اجلاحظ ،حتقيق� :إبراهيم �شم�س الدين ،بريوت2003 ،م�/1 :ص.467
( )31البيان والتبيني ،اجلاحظ ،حتقيق :عبد ال�سالم هارون ،م�صر1985 ،م.90/1 :
( )32امل�صدر نف�سه.90-89/1 :
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( )33نقد ِّ
ال�شعر ،قدامة بن جعفر ،حتقيق :محمد عبد املنعم خفاجي ،بريوت ،د.ت� :ص.152
( )34الو�ساطة بني املتن ِّبي وخ�صومه ،القا�ض ��ي اجلرجاين ،حتقيق :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،وعلي
محمد البجاوي ،م�صر ،ط الرابعة1969 ،م� :ص.34-33
( )35العمدة يف محا�سن ِّ
ال�شعر و�آدابه ونقده ،ابن ر�شيق القريواين ،حتقيق :محيي الدين عبد احلميد،
بريوت ،ط 1972م.116/1 :
(� )36أ�سرار البالغة ،عبد القاهر اجلرجاين� ،صححه محمد ر�شيد ر�ضا ،بريوت ،د.ت� :ص.109
( )37ينظر :البديع يف نقد ِّ
ال�شعر� ،أ�سامة بن منقذ ،حتقيق :عبد علي مهنا ،بريوت1987 ،م� :ص.196
( )38ينظر :حترير التحبري يف �صناعة ِّ
ال�شعر والنرث وبيان �إعجاز القر�آن ،ابن �أبي الإ�صبع امل�صري،
حتقيق :حنفي محمد �شرف ،القاهرة1383 ،هـ� :ص.508-506
( )39منه ��اج البلغ ��اء و�س ��راج الأدب ��اء ،ح ��ازم القرطاجن ��ي ،حتقيق :محمد احلبيب ب ��ن خوجة ،تون�س،
1966م� :ص.72
( )40امل�صدر نف�سه� :ص.119
( )41الفوائد امل�شوقة �إلى علم القر�آن والبيان ،ابن قيم اجلوزية ،القاهرة1327 ،هـ� :ص.172
( )42النظرية البنائية يف النقد الأدبي� ،صالح ف�ضل ،بغداد1983 ،م� :ص.82
( )43الأدب والغرابة ،عبد الفتاح كليطو ،بريوت1992 ،م� :ص.66
(ِّ )44
ال�شع ��ر وال�شع ��راء ،اب ��ن قتيبة ،حتقي ��ق� :أحمد محمد �ش ��اكر ،دار املعارف مب�ص ��ر1982 ،م/1 :
�ص.133
( )45ديوان امرئ القي�س :ق�/1ص.19
( )46ديوان احلطيئة ،حتقيق :نعمان �أمني طه ،القاهرة1987 ،م� :ص.50
( )47ديوان امرئ القي�س :ق�/1ص.13
( )48حلية املحا�ضرة يف �صناعة ِّ
ال�شعر ،احلامتي ،حتقيق :د .جعفر الكناين ،بغداد1979 ،م.370/2 :
( )49ديوان �أبي نوا�س� ،شرحه :علي الع�سيلي ،بريوت2010 ،م� :ص.387
( )50ديوان �أبي ّ
متام� ،شرحه :د� .شاهني عطية ،بريوت1968 ،م� :ص.10
( )51العرف الط ِّيب يف �شرح ديوان �أبي الط ِّيب�/2 :ص.281
(� )52شرح املع ّلقات ال�سبع ،الزوزين� :ص.199
( )53ديوان حميد بن ثور الهاليل� :ص.56
( )54ديوان جميل بثينة ،حتقيق :بطر�س الب�ستاين ،دار �صادر ،بريوت1961 ،م� :ص.17
(� )55شرح ديوان جرير� :ص.595
( )56ديوان �أبي نوا�س� :ص.7
( )57العرف الط ِّيب يف �شرح ديوان �أبي الط ِّيب�/2 :ص.294
( )58ت�أم�ل�ات يف الن� ��ص الق ��ر�آين واخلط ��اب ال�شع ��ري ،د� .أحمد �إ�س ��ماعيل النعيم ��ي ،الأردن-ع ّمان،
2015م� :ص.64
(� )59شرح املع ّلقات ال�سبع� :ص.215
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( )60ديوان امرئ القي�س :ق�/30ص.168
( )61العرف الطيب يف �شرح ديوان �أبي الطيب�/2 :ص.197-196
( )62انظ ��ر :االنزي ��اح يف اخلط ��اب النق ��دي والبالغي عن ��د العرب ،د .عبا�س ر�ش ��يد ،بغداد2009 ،م:
�ص.59
( )63ديوان امرئ القي�س :ق�/2ص.31
( )64الأ�صمعيات ،الأ�ص ��معي ،حتقيق� :أحمد محمد �ش ��اكر ،وعبد ال�سالم هارون ،ط الرابعة1976 ،م:
ق�/51ص.152
( )65العرف الطيب يف �شرح ديوان �أبي الطيب�/2 :ص.347
( )66ديوان ّ
ب�شار بن ُبرد�296/3 :ص.
( )67العمدة�/2 :ص.61
( )68امل�صدر نف�سه�/2 :ص.62
( )69ديوان امرئ القي�س :ق�/4ص.68
( )70ديوان الأع�شى الكبري ،حتقيق :محمد محمد ح�سني ،م�صر 1950م :ق�/18ص.139
( )71امل�صدر نف�سه ،ق�/7ص.65
( )72العرف الط ِّيب يف �شرح ديوان �أبي الط ِّيب�/1 :ص.355
( )73العمدة�/2 :ص.61
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املكانة العلمية البن أبي الدنيا
*

بقلم :د .مقتدر حمدان الكبي�سي

املقدمة:
يعطي كتاب «�إ�صالح املال» البن �أبي الدنيا (ت281هـ) �ص ��ورة م�ش ��رفة عن تاريخ
نوعا من الدقة والعدالة الت ��ي جاء بهما ديننا
الفكر االقت�ص ��ادي الإ�س�ل�امي ،ويظه ��ر ً
احلنيف ،يف �سائر الن�شاط االقت�صادي ،ذلك �أنه مي ّثل جان ًبا مه ًّما من جوانب النظرية
االقت�صادية الإ�سالمية.
وعلى الرغم من �أنّ هذا املو�ضوع قد ُطرق قبل ابن �أبي الدنيا وبعده� ،إال �أنَّ ميزة
هذا الكتاب عن غريه تظهر جل ّية وا�ضحة بعد معرفة املكانة العلمية الكبرية التي و�صل
�إليه ��ا م�ؤلفه ،والزمن الذي ُ�ص� � ِّن َف فيه ،واملوا�ض ��يع التي بحثها بروي ��ة وت�أنّ واعتدال،
ف�ض�ل ً�ا عن �أنّ الكتابات ال�س ��ابقة كانت يف غالبها ت�شري �إلى اجلانب النظري وما يجب
�أن يك ��ون عليه احل ��ال� ،أ ّما ما امت ��از به كتاب «�إ�ص�ل�اح املال» ف�إن ��ه د ّون وو ّثق اجلانب
العملي وما حدث فع ًال من دون تنظري.
فم�ؤلفه الإمام ابن �أبي الدنيا من العلماء الذين عا�شوا يف القرن الثالث الهجري،
وجعل من نف�س ��ه معل ًما ومرب ًيا لعامة �أبناء املجتمع وخا�ص ��تهم ،بع ��د �أن در�س على يد
كث�ي�ر من الفقهاء والقراء والنحويني واملحدث�ي�ن وغريهم من العلماء الأعالم .وتتلمذ
على يديه الكثري من طالب العلم ،وقام بخدمة �أ ّمته ودينه على مر الع�صور بت�صنيفه
للم�صنفات الكثرية التي زادت على مئتي م�صنف ،يف اخت�صا�صات متعددة.
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املبحث الأول -حياة ابن �أبي الدنيا:
ا�سمه ون�سبه:
هو �أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن عبيد بن �سفيان بن قي�س( )1القر�شي( ،)2الأموي
مواله ��م( ،)3البغ ��دادي( ،)4املح� � ّدث( ،)5الفقيه احلاف ��ظ( ،)6العامل( ،)7ال�ص ��دوق(،)8
الإم ��ام( ،)9احل�ب�ر ،احلج ��ة( ،)10م�ش ��ارك يف �أن ��واع م ��ن العل ��وم( ،)11احلنبل ��ي(،)12
الزاهد( ،)13ال�ص ��ويف املـ�ؤدب(� ،)14صاحب الت�صانيف ال�سائرة وامل�شهورة( ،)15املعروف
بابن �أبي الدنيا(� )16صاحب الكتب امل�صنفة يف الزهد والرقائق(.)17

مولده ون�ش�أته:
ولد احلافظ ابن �أبي الدنيا ،مبدينة بغداد يف �أوائل القرن الثالث الهجري� ،س ��نة
(208هـ823/م)( ،)18يف عهد اخلليفة امل�أمون (ت218هـ) �آخر الع�صر العبا�سي الأول،
وقد كانت بغداد �آنذاك حا�ضرة الإ�سالم ومركز اخلالفة ،ي�ؤ ّمها العلماء من كل �صوب،
فن�ش� ��أ يف جو علمي منذ نعومة �أظفاره ،يف ع�صر احل�ضارة الإ�سالمية الذهبي( .)19وملا
خا�ص ��ا،
كان والده من العلماء املهتمني باحلديث ال�ش ��ريف( ،)20فقد هي�أ له ج ًّوا علم ًّيا ًّ
بالإ�ضافة �إلى اجلو العلمي العا ّم ال�سائد ،والذي تتمتع به بغداد يف ذلك الوقت ،فاهتم
ب ��ه والده كام ��ل االهتمام ،ور ّباه عل ��ى محبة العل ��م والعلماء ،حتى �أ�ص ��بح يرتدد على
جمال�س العلم املنت�ش ��رة يف م�س ��اجد بغداد ،يقطف من كل حلق ��ة عل ًما وموعظة ،ومن
كل م�ؤدب حكمة.
فكونت �شخ�صيته و�أدبت نف�سه برعاية نخبة من �أفذاذ علماء ذلك الع�صر ،فقر�أ
القر�آن ،واحلديث والفقه ،واللغة يف �سن مبكرة ،حتى كانت بع�ض �سماعاته قبل البلوغ،
ال�سيما عن خالد بن خدا�ش ،و�أبي عبيد القا�سم بن �سالم ،و�سعدويه.
ن�ش� ��أ ابن �أب ��ي الدنيا يف مدينة بغداد حيث وجد هن ��اك :املحدث والفقيه وامل�ؤدب
والزاهد هم �أبناء هذا املجتمع ومادته ،وكان للعلم والزهد �أثر بالغ يف بناء �شخ�ص ��ية
اب ��ن �أبي الدني ��ا وتكوينه العلم ��ي .فعلى الرغم من �أن ��ه مولى للأمويني �إال �أنه ات�ص ��ل
ات�صا ًال وثي ًقا ببني العبا�س ،وكان م�ؤدب �أوالد اخللفاء(.)21
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ت ��ردد ابن �أبي الدنيا على جمال�س العلم واحلديث والأخبار و�ص� � ّنف الت�ص ��انيف
الكث�ي�رة يف الزه ��د والرقائق وغري ذلك( .)22وكانت بغداد يف ع�ص ��ره حا�ض ��رة العلم
ومحط رحال العلماء ،ولهذا ال حتدثنا امل�صادر عن مغادرته لها فهو ال يكاد يربحها �إلى
غريها كما فعل الكثري من طلبة العلم ،وك�أنها �أغنته عن �سواها من املدن الإ�سالمية.

بيئته التي ن�ش�أ فيها:
كانت �أ�س ��رة ابن �أبي الدنيا �أ�س ��رة خري وف�ضل ،وبيته بيت علم و�صالح .ف�أبوه من
العلماء املهتمني باحلديث وروايته( ،)23مما �أ�س ��هم يف ن�ش� ��أته العلمية ،وتكوينه يف وقت
مبكر ،فحببته �أ�س ��رته يف العلم والعلماء ،ودفعت به �إلى حلقات العلم ،ف�أقر�أته القر�آن
والفقه ،ووجهته �إلى �س ��ماع احلديث النبوي وكتابته .وقد كان لهذا التوجه عظيم الأثر
خ�صو�ص ��ا يف جانب ��ي احلديث والزهد ،فقد �س ��مع من �أبيه
يف توج ��ه اب ��ن �أبي الدنيا،
ً
�أحادي ��ث كث�ي�رة ،وبلغ عدد الروايات التي �س ��معها منه ابن �أبي الدني ��ا يف هذا الكتاب
( )21رواية( )24عدا ما �سواه من الكتب التي جاوزت الـ ( )200كتاب.
وبحكم �أنّ والده كان �أحد العلماء فقد مكنه ذلك من ال�س ��ماع من �أعالم الع�ص ��ر
وح ّفاظه و�س ��نه دون البلوغ ،ومن ه�ؤالء احل ّفاظ �س ��عيد بن �سليمان الوا�سطي �سعدويه
(ت225هـ) ،و�أبو عبيد القا�س ��م بن �سالم (ت224هـ) ،وخالد بن خدا�ش (ت223هـ)
ف� ��أدرك به�ؤالء وطبقتهم �إ�س ��نادًا عال ًيا ،و�ش ��ارك �أ�ص ��حاب الكتب ال�س ��تة يف كثري من
�ش ��يوخهم وقد دلت بع�ض الروايات على �أنه ا�س ��تقل و�أخذ يطوف على امل�شايخ بنف�سه،
و�س ��نه دون العا�شرة( .)25وبهذه العناية املركزة واملبكرة من �أ�سرة ابن �أبي الدنيا ،ومبا
كان له من الهمة والإقبال ا�ستطاع �أن يجمع عل ًما غزي ًرا ويتتلمذ على ع�شرات امل�شايخ
من �أئمة الع�صر وح ّفاظه.
قال الذهبي(« :)26وقد جمع �شيخنا �أبو احلجاج احلافظ املزي �أ�سماء �شيوخه على
املعج ��م ،وه ��م خلق كثري» .ثم ذكر الذهب ��ي جز ًءا منهم ،فبلغ عددهم �أربعة وت�س ��عني
�شيخا ،وبلغ عدد �شيوخه يف كتاب «�إ�صالح املال» وحده مئة و�ستة و�سبعني ً
ً
�شيخا .وبهذا
تكونت �شخ�صية ابن �أبي الدنيا العلمية ،فهو حنبلي املذهب( ،)27وعنده ميل �إلى الزهد،
وعمل على بث هذه الروح الأخالقية الإميانية ،ور�ص ��د نف�س ��ه لها ،ومن �أجل تر�سيخها
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يف نفو� ��س طالبه و�أبناء جمتمعه �أ ّلف ما يزيد على مئتي م�ص ��نف .و ُيع ّد القرن الثالث
الهجري ع�ص ��ر النه�ض ��ة الفكرية ،ففي تلك احلقبة ن�ش ��طت حركة الرتجمة والإبداع
الأدبي( ،)28وكان هذا عامل رئي�س يف بلورة فكر ابن �أبي الدنيا وتهذيبه.

مكانته العلمية:
تبو�أ ابن �أبي الدنيا مكانة علمية عالية .ومما يعزز هذا الر�أي وي�ؤكده كرثة الآثار
العلمي ��ة املتنوع ��ة يف اجتاهاتها و�أهدافها التي تركها من بعده لتكون خري �ش ��اهد على
عل� � ّو منزلته ومت ّكنه يف �ش ��تى جم ��االت العلوم .وقد بلغت م�ص ��نفاته الت ��ي وقفت على
�أ�س ��مائها يف �شتى الكتب ( )270م�صن ًفا� .إنّ معرفة الإن�سان وما تو�صل �إليه ،والدرجة
التي بلغها ميكن �إدراكها عن طريق االطالع على امل�ص ��ادر التي ن�ش� ��أ يف و�س ��طها ونهل
منها ،وبالن�سبة �إلى ابن �أبي الدنيا فقد الزم نخبة من علماء ع�صره ،الذين لهم القدم
الرا�سخ يف مختلف ميادين املعرفة.
وميكن التو�صل �إلى معرفة مكانة ابن �أبي الدنيا العلمية عن طريق معرفة تالميذه
الذي ��ن تخ ّرجوا على يدي ��ه ،وحملوا م�ص ��نفاته ومروياته وب ّلغوها من بع ��ده .فالتلميذ
ميكن �أن يعك�س ما يت�ص ��وره �شيخه ،ال�س ��يما �إن قام بالرواية عنه وتبليغ ما تع ّلمه منه.
كما �أنّ ال�شيخ قد يدل على االجتاهات التي ينتهجها تلميذه من بعده.
ومما يظهر مكانة ابن �أبي الدنيا العلمية تلك ال�شهادات التي �شهد له بها جمهور
من العلماء املهتمني باجلرح والتعديل ،فقد و�ص ��فوه ب�أو�صاف جليلة تدل على الر�سوخ
يف العلم وال�صدق يف الدين.
فمم ��ن و ّثقه من العلم ��اء :ابن اجلوزي( ،)29وابن �ش ��اكر الكتب ��ي( ،)30وابن تغري
ب ��ردي( .)31ومم ��ن نعته بال�ص ��دوق :ال ��رازي( ،)32وابن اجل ��وزي( ،)33واب ��ن كثري(،)34
()36
وابن تغري بردي( .)35و�ش ��ملت �ش ��هادة ه�ؤالء العلماء تزكية لكتب ��ه ،فقال مغلطاي
يف حقه« :كان مع ّلم عربية و�ص ��احب رقائق و�أو�ض ��اع كثرية� ،ص ّنف يف الزهد �أكرث من
مائة م�ص ��نف» .وقال ابن كثري(« :)37احلافظ امل�صنف يف كل فن ،امل�شهور بالت�صانيف
الكثرية النافعة ال�ش ��ائعة الذائعة يف الرقائق وغريه ��ا» .وزاد ابن تغري بردي( )38على
ذلك بقوله« :والنا�س بعده عيال عليه يف الفنون التي جمعها».
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�أو ًال� -شيوخه:
تتلم ��ذ ابن �أبي الدنيا على يد كثري من العلماء الذين عا�ش ��وا يف بغداد �أو ارحتلوا
تق�ص ��ى الذهبي عدد
�إليها وا�س ��تقروا على �أر�ض ��ها ،يف القرن الثالث الهجري .وحني ّ
�ش ��يوخه ع ّد منهم (� )64ش � ً
�يخا ،وملا مل يكن هذا الرقم �شام ًال لكل �شيوخه قال( :وقد
جمع �شيخنا �أبو احلجاج احلافظ �أ�سماء �شيوخه على املعجم وهم خلق كثري)(� .)39أ ّما
بالن�س ��بة ل�ش ��يوخه الذين روى عنهم يف كتاب «�إ�صالح امل ��ال» فقد بلغ عددهم ()176
ً
�شيخا.
وكان الجتهاد ابن �أبي الدنيا ،وه ّمته العالية يف تت ّبع العلماء والأخذ عنهم �أثر بالغ
يف جعله من �أوعية العلم ،ورائدً ا من رواده :ف�أ�صبح احلافظ الكبري ،وامل�صنف املكرث.
روى ابن �أبي الدنيا عن كثري من ال�ش ��يوخ ممن عا�شوا يف �أواخر القرن الثاين الهجري
و�أوائ ��ل القرن الثالث الهجري ،ذك ��ر املزي( )40عددًا كب ًريا منهم يف «تهذيب الكمال»؛
�إذ كان لتبكريه يف طلب العلم ،وهو �س ��ن التمييز -دون العا�ش ��رة ،-وحفاوة �أ�سرته به،
وت�ش ��جيعهم �إي ��اه ،وكون والده من �أه ��ل العلم والرواية ،والبيئة التي ن�ش� ��أ بها ،كل هذه
الأ�سباب �ساعدت ابن �أبي الدنيا على �أن يحمل مثل هذا العلم الوافر الغزير .وا�ستطاع
�أن يدرك �إ�س ��نادًا عال ًيا ،ومت ّكن من ال�سماع ،و�س� � ّنه دون البلوغ ،من الإمام الكبري �أبي
عبيد القا�س ��م بن �س�ل�ام البغدادي (ت224هـ)( ،)41والإمام احلافظ املعمر �سعيد بن
�س ��ليمان �سعدويه ،نزيل بغداد (ت225هـ)( ،)42والإمام خلف بن ه�شام البزار ،املقرئ
البغ ��دادي (ت229ه� �ـ)( ،)43وتخ ّرج على يد �أعالم احل ّفاظ ،مثل الإمام امل�س ��ند علي بن
اجلعد (ت230هـ) �ص ��احب امل�س ��ند( ،)44وامل�ؤرخ احلافظ محمد بن �س ��عد �أبي عبد اهلل
البغدادي ،كاتب الواقدي (ت230هـ)( ،)45والإمام احلافظ �أحمد بن منيع (ت244هـ)(.)46
وبهذه اله ّمة العالية مت ّكن من اللقاء مع كبار ال�ش ��يوخ وال�س ��ماع منهم وعن املئات من
جهابذة العلماء .وع ّد الذهبي جملة منهم ،على �سبيل االخت�صار ،فبلغوا �أربعة وت�سعني
�يخا( .)47وع ّدتهم عند احلافظ املزي( )48مائة وت�س ��عة ع�شر ً
�ش � ً
�شيخا ،ذكرهم مرتبني
على حروف املعجم.
وقد حت�صل يل من �شيوخه يف كتاب «�إ�صالح املال» وحده مئة و�ستة و�سبعون ً
�شيخا
من �ش ��يوخه املبا�ش ��رين الذين �س ��مع منهم .فقد كان لرغبته يف طلب العلم ،وهمته يف
جمع ��ه وحت�ص ��يله يتت ّبع حملة العلم من الغرباء واملغموري ��ن ،ومن هو دونه من العلماء
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واملح ّدث�ي�ن ل ُي�ش ��بع نهمت ��ه وميلأ جعبته .وقد اخ�ت�رت �أن �أحت ّدث عن �أربعة من �أ�ش ��هر
�شيوخه وممن كان لهم �أثر ظاهر يف �صقل �شخ�صيته العلمية:
 )1القواريري(:)49
الإم ��ام احلاف ��ظ مح ��دِّ ث الإ�س�ل�ام ،عبي ��د اهلل ب ��ن عمر بن مي�س ��رة �أبو �س ��عيد
اجل�ش ��مي موالهم الب�صري القواريري الزجاج( ،)50من �أهل الب�صرة نزل ببغداد ،ولد
�س ��نة 152ه� �ـ( ،)51حدث عنه البخاري وم�س ��لم و�أبو داود ،كان ثقة �ص ��دو ًقا ،روى مائة
�أل ��ف حديث ،تويف ببغداد يوم اجلمعة لثالث ع�ش ��رة ليلة خلت من ذي احلجة يف �أيام
الت�ش ��ريق �س ��نة 235هـ ،وح�ض ��ر جنازته خلق كثري ،ودفن بع�سكر املهدي خارج الثالثة
�أبواب ،وكان عمره يوم مات � 84سنة(.)52
 )2اجلوهري(:)53
الإم ��ام احلافظ احلجة م�س ��ند الع ��راق علي بن اجلع ��د بن عبي ��د اجلوهري �أبو
احل�س ��ن البغدادي ،مولى بني ها�شم ،كان يتّجر باجلواهر( ،)54روى عنه البخاري و�أبو
داود و�أحم ��د بن حنبل وغريهم كثري( ،)55ق ��ال نفطويه :كان علي بن اجلعد �أكرب ممن
ببغداد بع�ش ��ر �س ��نني( ،)56و�س ��ئل ابن معني عنه فقال :ثقة �ص ��دوق كتب ��ت عن علي بن
اجلعد منذ ثالثني �س ��نة ،كان �ص ��دو ًقا( .)57وبح�س ��بك �أنّ ابن عدي قال عنه« :مل �أر يف
رواياته حدي ًثا منك ًرا»( ،)58جمع عبد اهلل بن محمد البغوي اثني ع�شر جز ًءا من حديثه
�س ّماها اجلعديات م�شتملة على تراجم �شيوخه و�شيوخهم وقد �أكرث ابن �أبي الدنيا من
ل�ست بقني من رجب �سنة 230هـ وقد ا�ستكمل � 96سنة(.)59
الرواية عنه ،تويف ٍّ
� )3سعدويه:
احلاف ��ظ امل�س ��ند الثبت الإمام �س ��عيد بن �س ��ليمان ب ��ن كنانة �أبو عثمان ال�ض ��بي
الوا�سطي البزاز ،املل ّقب ب�سعدويه(� ،)60سكن بغداد واتجّ ر بها ،وكان منزله بالكرخ نحو
درب �أ�ص ��حاب القراطي�س( ،)61ون�ش ��ر علمه فيها ،ولد �سنة ب�ض ��ع وع�شرين ومائة(،)62
روى عن ��ه :البخ ��اري و�أبو داود وابن معني و�آخرون( ،)63قال �أب ��و حامت( :)64ثقة م�أمون،
ت ��ويف بها يوم الثالثاء بالع�ش ��ي يف رابع ذي احلجة ودفن م ��ن الغد يوم الأربعاء يف �أول
النهار �سنة 225هـ(.)65
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 )4البزار(:)66
الإمام احلافظ احلجة� ،ش ��يخ الإ�سالم خلف بن ه�شام بن ثعلب ،وقيل ابن طالب
بن غراب �أبو محمد البغدادي البزار الأ�س ��دي( )67املقرئ( ،)68ولد �سنة 151هـ ،هو من
�أهل قرية فم ال�ص ��لح( ،)69ثم انتقل �إلى بغداد( ،)70روى عنه م�سلم و�أبو داود و�أبو يعلى
املو�ص ��لي وع ��دد كثري غريهم ،له اختيار يف احلروف �ص ��حيح ثاب ��ت ال يكاد يخرج فيه
عن القراءات ال�سبع( ،)71كان ثقة عابدً ا فا�ض ًال( .)72قال عبا�س الدوري :ما ر�أيت اقر�أ
للقر�آن من خلف( ،)73قال ابن حبان( :)74كان خيرّ ً ا فا�ض�ل ً�ا عاملًا بالقراءات ،كتب عنه
�أحمد بن حنبل ،وكان من احل ّفاظ املتقنني ،تويف يف �س ��ابع �شهر جمادى الآخرة ودفن
يف مقابر الكنا�سة �سنة 229هـ وقد �شارف على الثمانني(.)75

ثان ًيا -تالميذه:

كان ابن �أبي الدنيا �أحد �أعالم ع�ص ��ره ،الذين ا�ش ��تهروا يف �شتى العلوم ،وظهروا
م�ؤدبني ومربني لعامة النا�س وخا�ص ��تهم ،وكان لت�صدره للرتبية والتعليم يف �سن مبكر
الأث ��ر الأك�ب�ر يف كرثة من �أخذ عنه .ولقد كان لهمة اب ��ن �أبي الدنيا العالية �أثر بالغ يف
جعله من �أوعية العلم ،ف�أ�ص ��بح يق�صده طلبة العلم من مختلف بالد الإ�سالم ،يرحلون
�إليه لي�س ��معوا منه ،ويقتدوا بزهده و�ص�ل�احه وت�أديبه ،وقد ع ّمر حتى �س ��مع منه عدد
هائ ��ل من �أهل العل ��م و�أبنائه ،فتخ ّرج عل ��ى يديه يف احلديث جمع غف�ي�ر من الطلبة.
ق ��ال ابن تغري ب ��ردي(« :)76والنا�س بعده عيال عليه يف الفن ��ون التي جمعها وروى عنه
خلق كثري» .وع ّد له احلافظ املزي( )77من �أ�سماء تالميذه مرتبني على حروف املعجم،
تلميذا .كما ذكر له الذهبي(� )78س ��بعة وع�ش ��رين ً
خم�س ��ة وخم�س�ي�ن ً
تلميذا على �سبيل
املثال ال احل�صر .وجمموع تالميذه (.)103
وكما كان احلال يف كرثة �شيوخ ابن �أبي الدنيا ومن روى عنهم كذلك كان بالن�سبة
�إلى تالمذته الذين رووا عنه م�صنفاته و�آثاره وهم خلق كثري ،ومن �أ�شهر تالميذه:
 )1ابن خنب :ال�ش ��يخ العامل املحدث ال�ص ��دوق م�سند بخارى و�شيخ تلك الناحية
محم ��د ب ��ن خنب بن �أحم ��د بن راجيان ب ��ن حامديان بن مماحك بن قرم ��اي �أبو بكر
البخ ��اري ثم البغدادي الدهقان( ،)79ولد �س ��نة 266هـ� ،س ��كن بخ ��ارى وح ّدث بها(،)80
تويف يف غ ّرة رجب �سنة 350هـ(.)81
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 )2اب ��ن عق ��دة :احلافظ العالمة� ،أحد �أعالم احلدي ��ث ونادرة الزمان �أحمد بن
محمد بن �س ��عيد ب ��ن عبد الرحمن ب ��ن �إبراهيم بن زياد بن عب ��د اهلل بن عجالن �أبو
العبا�س املعروف بابن عقدة(� ،)82صاحب الت�صانيف ،وعقدة لقب لأبيه النحوي البارع
محمد بن �س ��عيد ،ول ّقب بذلك لتعقيده يف الت�صريف( ،)83ولد �سنة 249هـ بالكوفة(،)84
ق ��دم بغداد و�س ��مع بها .قال اخلطي ��ب البغ ��دادي( :)85كان ً
حافظا عاملً ��ا مك ًرثا ،جمع
الرتاجم والأبواب وامل�ش ��يخة و�أكرث الرواية وانت�شر حديثه ،روى عنه احلفاظ والأكابر.
كان يحفظ مئة �ألف حديث بالإ�س ��ناد واملنت( .)86تويف ل�س ��بع خلون من ذي القعدة �سنة
332هـ(.)87
 )3القطان( :)88الإمام املح ّدث الثقة م�س ��ند العراق �أحمد بن محمد بن عبد اهلل
ابن زياد بن عباد �أبو �سهل القطان البغدادي متوثي الأ�صل �سكن دار القطن( )89ولد يف
�ص ��فر �سنة 259هـ( ،)90روى عنه الدارقطني واحلاكم( .)91قال اخلطيب البغدادي(:)92
كان �صدو ًقا �أدي ًبا �شاع ًرا ،كان فيه مزاح ودعابة .وقال �أبو عبد اهلل بن ب�شر« :ما ر�أيت
انتزاعا ملا �أراد من �آي القر�آن من �أبي �س ��هل ابن زياد ،كان جارنا ،وكان يدمي
�أح�س ��ن
ً
�ص�ل�اة الليل والتالوة ،فلكرثة در�س ��ه ك�أنّ القر�آن ن�ص ��ب عينيه ينتزع منه ما �شاء من
غري تعب»( .)93وقال ابن كثري( :)94كان ثق ًة ً
حافظا كثري التالوة للقر�آن ،ح�سن االنتزاع
للمعاين من القر�آن ،تويف يوم ال�س ��بت ل�س ��بع خلون من �شعبان �سنة 350هـ ودفن قرب
قرب معروف الكرخي ،و�سنه يوم تويف � 91سنة(.)95
 )4اب ��ن خزمي ��ة :احلاف ��ظ احلجة الفقيه �ش ��يخ �إم ��ام الأئمة محمد بن �إ�س ��حاق
ابن خزمية بن املغرية �أبو بكر ( )96ال�س ��لمي( )97الني�س ��ابوري( )98ال�ش ��افعي(� )99صاحب
الت�صانيف( ،)100ولد �سنة 223هـ عني يف حداثته باحلديث والفقه حتى �صار ي�ضرب به
املثل يف �سعة العلم والإتقان ،روى عنه البخاري وم�سلم وغريهما كثري( ،)101ولد وتوفى
يف ني�سابور ،رحل �إلى العراق وال�شام واجلزيرة وم�صر( ،)102تويف �سنة 311هـ(.)103

ثال ًثا� -أقوال العلماء يف ابن �أبي الدنيا:
للعلم ��اء �أق ��وال كثرية بحق اب ��ن �أبي الدنيا ،نذك ��ر منها :قال �أبو علي �ص ��الح بن
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محمد البغ ��دادي ،امللقب بجزرة� :ص ��دوق( .)104وقال �أبو حامت :بغدادي �ص ��دوق(.)105
وقال القا�ضي �أبو احل�سن :وبكرت �إلى �إ�سماعيل بن �إ�سحاق القا�ضي يوم مات ابن �أبي
الدنيا ،فقلت� :أعز اهلل القا�ضي مات ابن �أبي الدنيا ،فقال« :رحم اهلل ابن �أبي الدنيا،
مات معه علم كثري»( .)106وقال ابن �أبي حامت« :كتبت عنه مع �أبي»(.)107
()108
و�أ ّم ��ا من و ّثق ��ه و�أثنى عليه من الأئم ��ة الن ّقاد ممن خلفوه :امل�ؤرخ امل�س ��عودي
(ت346هـ)؛ �إذ ذكره يف وفيات �س ��نة 281هـ ،وذكر �أنه م�ؤدب املكتفي باهلل ،و�ص ��احب
الكت ��ب امل�ص� � ّنفة يف الزهد وغ�ي�ره ،ثم ق ��ال( :و�إمنا نذك ��ر وفاة ه� ��ؤالء لدخولهم يف
()109
التاريخ ،وحمل النا�س العلم عنهم من الآثار عن ر�سول اهلل ) .وقال ابن الندمي
ورعا زاهدً ا عاملًا بالأخبار والروايات» .وقال اخلطيب
(ت385هـ)�« :أدب املكتفي ،كان ً
البغ ��دادي(( )110ت463ه� �ـ) :كان ي�ؤ ّدب غري واح ��د من �أوالد اخللفاء .وق ��ال ابن �أبي
يعل ��ى(( )111ت526هـ)� :ص ��احب الكتب امل�ص� � ّنفة .وقال ال�س ��معاين(( )112ت562هـ):
كان ثق ًة �ص ��دو ًقا مك ًرثا من الت�ص ��انيف يف الزهد والرقائق� ،أ ّدب غري واحد من �أوالد
اخللفاء .وقال ابن اجلوزي(( )113ت597هـ) :كان ابن �أبي الدنيا يق�صد حديث الزهد
والرقائ ��ق ،وكان لأجله ��ا يكتب عن الربجالين ويرتك ع ّفان بن م�س ��لم .كان ذا مروءة
ثق ًة� ،صدو ًقا� ،ص ّنف �أكرث من مائة م�صنف يف الزهد .قال ابن الأثري(( )114ت630هـ):
�ص ��احب الت�ص ��انيف الكثرية امل�ش ��هورة .قال املزي(( )115ت742هـ) :احلافظ �صاحب
الت�ص ��انيف امل�شهورة .وقال الذهبي(( )116ت748هـ) :ت�صانيفه كثرية جدًّا� ،إذا جال�س
�أحدً ا� ،إن �ش ��اء �أ�ض ��حكه و�إن �ش ��اء �أبكاه يف �آن واحد لتو�س ��عه يف العلم والأخبار .وقال
� ً
أي�ض ��ا :املح ّدث العامل ال�صدوق� ،صاحب الت�صانيف ،كان �صدو ًقا �أدي ًبا �إخبار ًّيا ،كثري
العل ��م ،حديثه يف غاية العل ّو؛ لأنّ البخاري بينه وبني اب ��ن �أبي الدنيا �أربعة �أنف�س(.)117
وق ��ال ابن كثري(( )118ت774هـ) :احلافظ امل�ص� � ّنف يف كل فنّ  ،امل�ش ��هور بالت�ص ��انيف
الكثرية ،النافعة ال�ش ��ائعة الذائعة يف الرقائق وغريها ،وهي تزيد على مائة م�ص� � ّنف،
وقيل �إنها نحو الثالث مئة ،وقيل �أكرث وقيل �أقل ،وكان �ص ��دو ًقا َ
حافظا ذا مروءة .قال
ابن حجر(( )119ت852هـ)� :ص ��دوق حافظ �ص ��احب الت�صانيف مع �سعة علمه ،وم�ؤ ّدب
�أوالد اخللفاء .وقال ابن تغري بردي(( )120ت874هـ) :م�ؤ ّدب جماعة من �أوالد اخللفاء،
ورعا زاهدً ا ،وله الت�ص ��انيف احل�س ��ان والنا�س بعده عيال علي ��ه يف الفنون التي
عاملً ��ا ً
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جمعها ،اتفقوا على ثقته و�ص ��دقه و�أمانته .وقال ال�سيوطي(( )121ت911هـ) :احلافظ،
�ص ��احب الت�ص ��انيف امل�ش ��هورة املفيدة .وقال الغزي(( )122ت1167هـ) :الإمام احلرب
احلجة احلافظ �أبو بكر القر�ش ��ي البغدادي �صاحب الت�صانيف النافعة ال�شائعة .وقال
البغ ��دادي( :)123الإم ��ام الزاهد .قال كحال ��ة( :)124مح ّدث ،حافظ ،م�ش ��ارك يف �أنواع
م ��ن العلوم .قال الزركل ��ي( :)125كان من الوعاظ العارفني ب�أ�س ��اليب الكالم وما يالئم
طبائع النا�س .قال د .ح�س ��ن �إبراهيم(« :)126وقد نبغ يف عهد املعت�ضد كثري من الكتّاب
واملفكرين وال�ش ��عراء نخ�ص بالذكر منهم ابن �أبي الدني ��ا (ت281هـ) مث ّقف اخلليفة
املكتفي يف حداثته».
وال�سيرَ مكانة مرموقة يف الن�صف
احتل ابن �أبي الدنيا يف احلديث والأدب والتاريخ ِّ
الثاين من القرن الثالث الهجري ،و�ص� � ّنفه العلماء يف عداد احلفاظ الكبار ،وا�صطفاه
اخللفاء لت�أديب �أوالدهم وتثقيفهم ،وكان طلبة العلم يق�ص ��دونه من كل مكان لي�سمعوا
منه .و�أ ّما من �أطلق عليه لقب احلافظ ،ف�ض�ل ً�ا عن من تقدم ،الإمام املزي( .)127وابن
حج ��ر( .)128واملعروف عند �أئمة احلديث �أنّ لق ��ب «احلافظ» ال يطلق �إال على من �أتقن
هذا الفن ،و�أوتي �س ��عة يف معرفته ،ووقف على غوام�ض ��ه ودقائقه( ،)129ويكفيه ف�ض�ل ً�ا
وفخ� � ًرا �أنّ �ش � ً
�يخا كب ًريا من م�ش ��ايخه قد �أخ ��ذ عنه وهو احلافظ الكب�ي�ر احلارث بن
�أبي �أ�س ��امة (ت282هـ) �ص ��احب امل�سن ��د( ،)130وممن روى عنه م ��ن النجباء اجلهابذة
الإمام ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني (ت275هـ) �صاحب ال�سنن .وابن �أبي حامت
عبد الرحمن بن محمد الرازي (ت327هـ) �ص ��احب «اجلرح والتعديل» ،وابن خزمية
محمد بن �إ�سحاق احلافظ (ت311هـ) �صاحب ال�صحيح ،وخلق كثري(.)131
وق ��ال اخلطيب البغدادي :كان ابن �أبي الدنيا ي�ؤ ّدب غري واحد من �أوالد اخللفاء.
و�أورد رواية عن �أبي ذر القا�سم بن داود بن �سليمان قال :حدثني ابن �أبي الدنيا ،قال:
دخ ��ل املكتف ��ي على املو ّفق ولوحه بي ��ده ،فقال :مالك لوحك بي ��دك؟ قال :مات غالمي
وا�س�ت�راح من الكتاب ،قال :لي�س هذا كالمك ،كان املكتف ��ي �أمر �أن يعر�ض عليه �ألواح
�أوالده يف كل ي ��وم اثن�ي�ن وخمي�س ،فعر�ض ��ت عليه فقال البنه :م ��ا لغالمك لي�س لوحك
معه؟ قال :مات وا�س�ت�راح من الكتاب .قال :وك�أنّ املوت �أ�سهل عليك من الكتاب؟ قال:
نع ��م ،ق ��ال :فدع الكتاب ،قال :ثم جئته ،فقال يل :كي ��ف محبتك مل�ؤدبك؟ قال :كيف ال

4 3

53

رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1438
ﻳﻮﻧﻴﺔ-ﻳﻮﻟﻴﺔ/ﺣﺰﻳﺮان-ﲤﻮز 2017م

162

�أحبه وهو �أول من فتق ل�س ��اين بذكر اهلل ،وهو مع ذلك �إذا �ش ��ئت �أ�ضحكك ،و�إذا �شئت
�أبكاك ،قال يا را�شد (غالم املكتفي) :اح�ضر يل هذا �-أي ابن �أبي الدنيا -ف�أُح�ضرت
ف ُقربت قري ًبا من �س ��ريره ،وابتد�أت يف �أخبار اخللفاء ومواعظهم فبكى بكا ًء �ش ��ديدً ا،
ق ��ال :فجاءين راغب( )132فقال يل :كم ُتبك ��ي الأمري؟ فقال :قطع اهلل يدك ،مالك وله
تنح عنه ،قال :وابتد�أت فقر�أت عليه نوادر الأعراب ،ف�ضحك �ضح ًكا كث ًريا،
يا را�ش ��دّ ،
ثم قال� :ش ��هرتني �شهرتني ،فقال املكتفي لأحمد بن محمد بن الفراتِ :ا ْج ِر له خم�س َة
ع�شر دينا ًرا يف كل �شهر ،قال �أبو ذر :فكنت �أقب�ضها البن �أبي الدنيا �إلى �أن مات(.)133
وهذا الن�ص ي�ش�ي�ر �إلى م ��ا كان يتمتع به ابن �أبي الدني ��ا -رحمه اهلل -من مكانة
كب�ي�رة عن ��د اخللف ��اء فو�ص ��ل بعلمه و�أدب ��ه �إل ��ى قلوبهم ف� ��إذا �أبكاهم مب ��ا يعظهم به
ي�س ��تطيع يف الوقت نف�سه �أن ي�س ِّر َي عنهم ويذهب غ ّمهم مبا حفظه من نوادر الأعراب
و�أخباره ��م ،كما يدل � ً
أي�ض ��ا على اطالعه عل ��ى �أخبار اخللفاء و�أحواله ��م وما مروا به
من محن ونكبات ،مع معرفته ب�أدواء القلوب �إلى جانب علمه ب�أخبار ال�س ��لف ال�ص ��الح
مم ��ا جنده وا�ض � ً�حا جل ًّيا يف كتبه التي �ص ��نفها وو�ص ��ل �أغلبها �إلينا .لذا �أ�ش ��اد امل�ؤرخ
امل�سعودي( )134بابن �أبي الدنيا ومن حذا حذوه ،فقال« :وقد �أ ّلف النا�س كت ًبا يف التاريخ
والأخبار ممن �سلف وخلف» .وع ّدد �أ�سماءهم ثم قال« :وابن �أبي الدنيا م�ؤ ّدب املكتفي
باهلل»( .)135وقال عنه الكتبي(« :)136هو �أحد الثقات امل�ص ��نفني للأخبار وال�س�ي�ر» .وقد
نق ��ل العلم ��اء �أقواله يف كتبه ��م التاريخية ويف اجل ��رح والتعديل ،ق ��ال الذهبي( )137يف
ترجمة �سفيان الثوري« :كذا ن�سبه ابن �أبي الدنيا» .وقال ابن حجر( )138يف ترجمة عبد
اهلل ب ��ن عمر العمري« :قال ابن �أبي الدنيا :كان يكنى �أبا القا�س ��م ،فرتكها واكتنى �أبا
عبد الرحمن و�أرخ �سنة وفاته».

راب ًعا -م�ؤلفاته:
ُع ��رف ابن �أب ��ي الدنيا بت�ص ��انيفه الكثرية ،والت ��ي يغلب عليه ��ا اجلانب الزهدي
والأ�س ��لوب الرتبوي ،مع ات�ص ��الها ب�ش ��تى �أن ��واع العلوم؛ فه ��و قد �ص� � ّنف يف القراءات
واحلديث والعقائد والفقه ،والف�ض ��ائل والزهد والرقائق والأدب ،والأموال ،وغري ذلك
مما جعل العلماء ينعتونه بهذه النعوت الكثرية ،ويثنون على ح�سن ت�صنيفه .حيث قال
فيه ابن كثري(( :)139امل�ش ��هور بالت�ص ��انيف الكثرية النافعة ال�شائعة الرائعة يف الرقائق
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وغريها) .وكذلك قال غريه من العلماء مع اختالف يف العبارة(.)140
وتع ّر� ��ض بع�ض من ترجم البن �أبي الدنيا لذكر عدد م�ص ��نفاته ،وكان االختالف
وا�ض � ً�حا يف ذل ��ك ،فق ��د قال ابن اجل ��وزي(�( :)141ص� � ّنف �أك�ث�ر من مائة م�ص� � ّنف يف
()143
الزهد) .وقال الكتبي(( :)142وله كتب كثرية تزيد على مائة كتاب) .وبادر الذهبي
بذك ��ر بع�ض م�ؤلفاته ورتّبها على حروف املعجم فبلغ ��ت ( 164كتا ًبا) .وعندما حت ّدث
اب ��ن كثري( )144عن كتبه قال( :هي تزيد على مائة م�ص� � ّنف ،وقيل �إنها نحو الثالثمائة
م�ص ّنف ،وقيل �أكرث ،وقيل �أقل).
واملهم يف الأمر �أنّ ابن �أبي الدنيا ا�ش ��تهر بكرثة ت�صانيفه التي �صار ينعت بها من
قبل من ترجموا له()145؛ ففي هذا ال�صدد قال اخلطيب البغدادي عنه� :صاحب الكتب
امل�ص� � ّنفة يف الزهد والرقائق( .)146وقال ابن �أبي يعلى(� :)147ص ��احب الكتب امل�ص� � ّنفة.
وقال ابن كثري( :)148امل�ش ��هور بالت�ص ��انيف الكثرية النافعة ال�شائعة الرائعة يف الرقائق
وغريها .وقال ابن تغري بردي( :)149وله الت�ص ��انيف احل�س ��ان والنا�س بعده عيال عليه
يف الفنون التي جمعها .وقال املزي(� :)150ص ��احب الت�ص ��انيف امل�ش ��هورة املفيدة .وقال
الذهبي(� :)151ص ��احب الت�ص ��انيف ال�س ��ائرة .وقال ابن حجر(� :)152صاحب الت�صانيف
امل�شهورة .وقال ال�سيوطي(� :)153صاحب الت�صانيف امل�شهورة املفيدة.
وهذا ي�شري �إلى كرثة ت�صانيفه و�إن اختلفت الروايات يف عددها؛ فابن اجلوزي
قال� :ص� � ّنف �أكرث من مائة م�ص� � ّنف يف الزهد .وقال الكتبي( :)155وهو �أحد امل�ص� � ّنفني
للأخبار وال�سري ،وله كتب كثرية تزيد على مائة كتاب .واطلع الذهبي( )156على ع�شرين
كتا ًبا من م�ص� � ّنفاته وذكرها ب�أ�س ��مائها .ويف «الفهر�ست» البن الندمي و«فهر�ست» ابن
خ�ي�ر الأ�ش ��بيلي و«املعجم املفهر� ��س» البن حجر و«ك�ش ��ف الظنون» و«هدي ��ة العارفني»
و«تاري ��خ الأدب العرب ��ي» وغريها من امل�ص ��ادر ذكر لعدد كبري من م�ص� � ّنفات ابن �أبي
الدني ��ا مما �س ��نب ّينه يف حين ��ه ،ويف دار الكتب الظاهرية بدم�ش ��ق مخطوط كتب عليه
«�أ�س ��ماء م�ص� � ّنفات �أبي بكر عب ��د اهلل بن محمد بن عبيد بن �أب ��ي الدنيا» على حروف
املعجم( ،)157ويقع يف ثالث ورقات ،ت�ضمن  164كتا ًبا.
ً
مخطوطا
و�أ�شارت م�صادر املخطوطات العربية �إلى وجود ما يزيد على �ستني كتا ًبا
()154
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البن �أبي الدنيا مبثوثة يف عدد من الأماكن ويف مقدمتها دار الكتب الظاهرية بدم�شق،
واملفقود من م�ؤلفاته �أكرث من املوجود(.)158
وكان م ��ن ثمار جهاد ابن �أبي الدنيا الطويل يف طلب العلم ،منذ �ص ��غره ،و�س ��عيه
احلثي ��ث وراء العلم ��اء لينه ��ل من علمهم ،وي�س ��مع منه ��م� ،أن جمع هذا العل ��م الوافر
الغزير ،و�ص ّبه يف ت�آليفه الكثرية ،ف�أظهرت كرثة م�صنفاته قد ًرا كب ًريا من العلم الذي
مت ّكن من حت�ص ��يله وجمعه .وقد تبينّ يل من خالل جمع �أ�س ��ماء م�ص� � ّنفاته و�آثاره �أنه
م�شارك يف �أنواع من العلوم ،بارع فيها� ،إال �أنه طغى على م�ص ّنفاته �صنفان من العلوم،
و�ص ّنف فيهما ،وغلبا على م�ؤلفاته ،وهما:
 -1الزهد والرقائق.
وال�سيرَ .
 -2التاريخ والرتاجم ِّ
ّ
ومحط عنايته؛ لذا �أبدع فيهما غاية الإبداع ،وجمع
وهما مح ّل تخ�ص�صه الدقيق
فيهما عل ًما عزيزًا غزي ًرا� ،أ�صبح م�صد ًرا مه ًّما لكل من كتب و�ص ّنف يف هذين الف َّنني.
حتى قال ابن تغري بردي(« :)159وله الت�ص ��انيف احل�س ��ان ،والنا�س بعده عيال عليه يف
الفنون التي جمعها» .وقد اطلع على ت�صانيف ابن �أبي الدنيا جمهور كبري من امل�ؤرخني
والعلماء والأئمة امل�ش ��هورين ممن جاءوا بعده واقتب�سوا منه( .)160واخلطيب البغدادي
يف تاريخه قد اقتب�س من ابن �أبي الدنيا ،وكان مهت ًّما مب�ص� � ّنفاته حتى حاز منها على
جمموع ��ة كبرية بلغ عددها  39م�ص� � ّن ًفا ،كما اقتب�س منه اخلطي ��ب البغدادي يف كتبه
الأخرى(.)161
واملت�ص ��فح لكتاب «حلي ��ة الأولي ��اء وطبق ��ات الأ�صفي ��اء» يجد مئات الن�ص ��و�ص
املروي ��ة من طريق احلافظ ابن �أب ��ي الدنيا ،حتى �إنّ �أبا نعيم الأ�ص ��فهاين( )162كاد �أن
يجعل ترجمة �س ��فيان الثوري كلها عن طري ��ق ابن �أبي الدنيا .ولكرثة اهتمام اخلطيب
البغدادي بكتب ابن �أبي الدنيا يلم�س الناظر يف قائمة الكتب التي �أقبل عليها اخلطيب
البغ ��دادي ،واعتنى بها يج ��د احلظ الأوفر فيها لكتب ابن �أب ��ي الدنيا ،فلم يقر�أ لعامل
من امل�ص� � ّنفات مقدار ما قر�أ البن �أبي الدنيا� ،إذ مت ّكن من االطالع على  39م�ص� � ّن ًفا
من م�ص ّنفاته ،مما حدا بالدكتور يو�سف الع�ش �أن يقول :ولعل القارئ انتبه �إلى مكانة
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ابن �أبي الدنيا عند اخلطيب البغدادي ،وحر�ص ��ه على جم ��ع رواية كل �آثاره ،حتى كاد
ي�س ��توفيها وهو بعيد ،لأنّ م�ص� � ّنفات ابن �أبي الدنيا تزيد عل ��ى املائتني .ولعل اخلطيب
البغ ��دادي �أقبل عليه ل�س ��عة اط�ل�اع وجدها عنده ،وح�س ��ن معرفة مل�س ��ها يف م�ؤلفاته،
وتع ّر�ض ملو�ضوعات انفرد بها عن غريه(.)163
ومن خالل نظرة �سريعة يف فهار�س املخطوطات املبثوثة يف �شرق العامل وغربه ويف
�أثبات العلماء ومعاجمهم ،وكتب التخريج والتوثيق ،وغري ذلك من العناوين واملعاجم،
جندها طافحة بذكر م�ص ّنفات هذا العامل املكرث من الت�صنيف .ولهذه املكانة الط ّيبة
الت ��ي احت ّلتها م�ص� � ّنفات ابن �أب ��ي الدنيا يف الرتاث الإ�س�ل�امي ،دفع ��ت بع�ض العلماء
�إل ��ى جمع م�ص� � ّنفاته ،مثل ابن الن ��دمي( ،)164والذهبي( ،)165و ابن حج ��ر( ،)166وحاجي
خليف ��ة( ،)167والبغدادي( ،)168وغريهم ،كما و�ض ��ع �أحد امل�ؤلفني معج ًما مل�ص� � ّنفات ابن
و�ضم له
�أبي الدنيا ،رتّبها على حروف املعجم و�ض� � ّمنه مائة و�أربعة و�س ��تني كتا ًبا(ّ .)169
الدكتور �ص�ل�اح الدين املنج ��د زيادات من «�سِ ي �أع�ل�ام النب�ل�اء» ،و«الفهر�ست» البن
الن ��دمي ،و«فهر�س ��ت» ابن خري الأ�ش ��بيلي و«ك�شف الظن ��ون» و«هدية العارف�ي�ن» ،فبلغ
جمموعها  198كتا ًبا ،وهو جهد م�ش ��كور �أفدنا منه ،وقد فاتته �أ�ش ��ياء فيه ،ف�ض�ل ً�ا عن
اجلهد الذي ق ّدمه بروكلمان(.)170
وبعد اطالعي على هذه امل�ص ّنفات كلها وغريها من كتب املعاجم والرتاجم ر�أيت
�أوعبه ��ا و�أجوده ��ا و�أدقها ما يف «�سِ ي �أعالم النب�ل�اء» للذهبي الذي ع ّد له  164كتا ًبا،
وم ��ن ثم معجم م�صنفات ابن �أبي الدني ��ا املوجود باملكتبة الظاهرية ،وقد ع ّد له 164
كتا ًبا � ً
أي�ضا.
ويبدو �أنّ م�ؤلفات الإمام ابن �أبي الدنيا كما هي الآن كان لها مريدوها وطالبها يف
كثري من �أنحاء الدولة الإ�س�ل�امية ،بدليل �أنّ ابن خري الأ�ش ��بيلي ،وعلى الرغم من بعد
امل�س ��افة بني بغداد التي �سكنها ابن �أبي الدنيا وبني الأندل�س التي عا�ش فيها ابن خري،
�إال �أننا جنده روى عددًا من كتب ابن �أبي الدنيا عن �شيوخه مما يعني �أنّ تلك الكتب �أو
على الأقل عددًا ال ب�أ�س به ،قد و�صلت �إلى �أق�صى غرب الدولة الإ�سالمية.
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اقتبا�سات العلماء منه:
اقتب�س عدد كبري من امل�ؤلفني من الإنتاج العلمي البن �أبي الدنيا ،منهم :امل�ؤرخون
مثل اخلطيب البغدادي( ،)171وابن ع�س ��اكر( ،)172والذهبي( ،)173وال�ص ��فدي( ،)174وابن
كثري( ،)175وال�س ��يوطي( .)176وم ��ن الفقهاء :النووي( .)177واملح ّدث�ي�ن :الدارقطني(،)178
واحلاك ��م( ،)179والبيهق ��ي( ،)180واخلطيب البغ ��دادي( ،)181وال�س ��يوطي( .)182والرجال
ومنه ��م :ابن �ش ��اهني( ،)183واب ��ن ع ��دي( ،)184وابن �أبي ح ��امت( ،)185واب ��ن الأثري(،)186
وامل ��زي( ،)187والذهبي( ،)188وابن حجر( .)189والتف�س�ي�ر ومنه ��م :القرطبي( ،)190وابن
كثري( ،)191وال�شوكاين(.)192
وفاته:
وبع ��د هذه احلياة احلافلة بالعط ��اء العلمي الغزير املليئ ��ة باجلد واالجتهاد تويف
الإمام احلافظ ابن �أبي الدنيا يوم الثالثاء لأربع ع�ش ��رة ليلة خلت من جمادى الآخرة
()194
�س ��نة 281هـ( ،)193و�ص� � ّلى عليه القا�ض ��ي يو�س ��ف بن يعق ��وب ،ودفن بال�ش ��ونيزية
ببغداد ،رحمه اهلل رحمة وا�سعة ،ونفعنا ب�آثاره الق ّيمة.
املبحث الثاين -كتاب �إ�صالح املال البن �أبي الدنيا:
عنوان الكتاب و�صحة ن�سبته �إلى ابن �أبي الدنيا:
جاء ذكر كتاب «�إ�صالح املال» يف م�ص ��ادر متعددة ،اتفقت جميعها على ت�س ��ميته
بكت ��اب «�إ�صالح املال» .تو ّثقت ن�س ��بة هذا الكتاب �إلى م�ؤلفه بع ��دد من الأدلة ،منها ما
ورد ذكره عند ابن �أبي يعلى( ،)195والذهبي(� )196ضمن ترجمتهما البن �أبي الدنيا ،وجاء
ذك ��ره يف «معج ��م م�ص ّنف ��ات ابن �أب ��ي الدني ��ا»( ،)197وعند ابن حج ��ر( ،)198ويف «ك�شف
الظنون»( ،)199ويف «هدية العارفني»(� )200ض ��من ترتيب م�ص ّنفات ابن �أبي الدنيا ،كما
جاء يف «الر�سالة امل�ستطرفة»( )201عند احلديث عن امل�ص ّنف وذكر م�ؤلفاته ،كما وردت
الت�س ��مية نف�سها على �صفحات الن�س ��خة اخلطية التي اعتمدها ،محقق كتاب «�إ�صالح
امل ��ال»؛ �إذ جاء يف �آخرها ما ن�ص ��ه�« :آخر كتاب �إ�صالح امل ��ال ،واحلمد هلل» ،و�أكد ذلك
الطريقي(.)202
هذه هي املواطن التي وقفت عليها والتي ذكرت الكتاب با�سم «�إ�صالح املال» ،وقد
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ورد يف بع� ��ض الكتب ذكر كتاب «الأموال» البن �أبي الدنيا ،و�أظنهما واحدً ا ،فقد ذكره
ابن حجر يف مقدمة كتابه «فتح الباري»( )203با�سم كتاب «الأموال» واعتمده م�صد ًرا،
وكذل ��ك ورد يف «معج ��م م�ص ّنفات ابن �أب ��ي الدنيا»( ،)204لكنه �أورد كذلك ا�س ��م كتاب
«�إ�صالح املال» ،مما جعل االحتمال قائ ًما ب�أنهما عبارة عن كتابني منف�صلني غري قابل
للوق ��وف �أمام احل ��االت املماثلة -وهي كثرية يف م�ص ��ادرنا الرتاثية -لأنّ العادة جرت
عند م�ؤلفينا �أن يذكروا ا�سم الكتاب مخت�ص ًرا �أو بت�صرف ،فال غرابة �أن يتحول كتاب
«�إ�صالح املال» �إلى «الأموال» والأدلة على ذلك كثرية( .)205وهذا الأمر مل يقت�صر على
ابن �أبي الدنيا بل حدث مع الكثري من امل�ؤلفني .فعلى �سبيل املثال ال احل�صر ُي�شار �إلى
كتاب «الأمثال يف احلديث» لأبي عبيد بـ(الأمثال لأبي عبيد)( ،)206حتى �إنّ ابن حجر
رغم �شهرة كتابه «فتح الباري» ف�إنه يذكر اخت�صا ًرا بــ(الفتح)(.)207
ويف كال احلال�ي�ن ،ف�إنّ ت�س ��مية الكتاب بـ«�إ�ص�ل�اح املال» هي امل�ش ��هورة واملتعارف
عليها يف الكتب املعنية بهذا الأمر ،وبالتايل فهي تكون بال �ش ��ك الت�سمية التي اختارها
امل�ص� � ّنف لكتابه هذا .وهذه الدالئل وال�ش ��واهد املتقدمة ال تبقي �أدنى �ش ��ك يف �أنّ هذا
الكتاب هو �أحد كتب الإمام ابن �أبي الدنيا.
وكتاب «�إ�صالح املال» البن �أبي الدنيا �صدر بتحقيق محمد عبد القادر عطا� ،ضمن
جمموعة ر�سائل ابن �أبي الدنيا ،عن م�ؤ�س�سة الكتب الثقافية ببريوت �سنة 1993م.
كتاب �إ�صالح املال البن �أبي الدنيا:
طبع بنف�س اال�س ��م� ،ض ��من «مو�سوعة ر�سائل ابن �أبي الدنيا» بتحقيق م�ص ��طفى
عب ��د القادر عطا ،و�ص ��در عن م�ؤ�س�س ��ة الكتب الثقافية ببريوت� ،س ��نة 1413هـ .وهذا
الكتاب الق ّيم «�إ�صالح املال» للإمام ابن �أبي الدنيا يعر�ض �ص ��و ًرا م�شرق ًة من �أحاديث
النبي �ص ��لى اهلل عليه و�آله و�س� � ّلم ،وحياة ال�صحابة والتابعني وما كانوا عليه من تدبري
وع ��دم �إ�س ��راف واجتناب الك�س ��ب احلرام وكل م ��ا ي�ؤ ّدي �إليه� ،ص ��و ًرا �أ�ش ��به ما تكون
باخلي ��ال ،ولكنه ��ا واقع عا�ش ��ته الأجيال امل�س ��لمة فرتات متعاقبة م ��ن الزمان ،وميكن
بدرا�سته وا�ستح�ضاره �أن تتجدد ال�صلة احل ّية بني ما�ضي هذه الأ ّمة وحا�ضرها ،فيكون
داف ًعا النطالقة �أكرب ،ف�إنه مبا ا�ش ��تمل عليه من ال�ص ��ور الواقعية احل ّية يدعو امل�سلمني
من �أبناء هذا اجليل �إلى �أن ي�ص ��نعوا كما �ص ��نع �سلفهم ال�ص ��الح املُ�صلح ،فيح ّولوا ما
ه ��و مكتوب �إلى �أفعال ،وال يخزنوا الن�ص ��و�ص يف الذاكرة ب ��ل يتذكرونها ويتمثلونها يف
املواقف والأفعال.
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ومن �أجل هذا و�ضع الإمام ابن �أبي الدنيا معظم م�ص ّنفاته ،وذلك لي�ضبط تعامل
النا�س مبعايري ال�ش ��رع و�ص ��وره التطبيقية عند ال�س ��لف .ويف �ض ��وء ذلك يت�ضح �أمامنا
ويوحد وال
م ��دى حاجة امل�س ��لمني �إل ��ى مثل هذا الكتاب الناف ��ع الذي يجمع وال يف� � ّرقّ ،
ي�شتّت .وهم يحيون يف هذا الظرف الع�صيب املرت ّدي.
و ُيع� � ّد كت ��اب «�إ�صالح امل ��ال» يف وقت �أحوج ما نكون فيه �إلى معرفة كيفية �إ�ص�ل�اح
�أموالنا مع وجود النعم الكثرية واخلريات الوفرية التي �أنعم اهلل بها علينا.
كت ��اب «�إ�ص�ل�اح امل ��ال» البن �أبي الدني ��ا الذي نقوم بدرا�س ��ته واحد م ��ن م�ؤلفاته
العديدة ذكرته امل�ص ��ادر متفقة على ت�سميته بكتاب «�إ�صالح املال» ،ويع ّد امل�ؤلف رائدً ا
يف مو�ض ��وعه؛ �إذ جمع ما قيل يف كيفية �إ�ص�ل�اح املال من �آيات و�أحاديث و�آثار و�أخبار
وممار�س ��ات ،وقد جعل كتابه مق�س� � ًما �إلى �أبواب عدة ،يف كل باب تط ّرق �إلى مو�ض ��وع
مختلف عن الآخر؛ موردًا ذلك بطريقة املح ّدثني بال�س ��ند املت�صل مع ا�ست�شهاده بكثري
من ِّ
ال�شعر.
ويبقى له ف�ضل ال�سبق �إلى هكذا مو�ضوع ،وقد التزم امل�ؤلف يف هذا الكتاب الطريقة
نف�س ��ها التي �س ��ار عليها يف �أغلب� ،إن مل نقل كل كتبه ،فهو يورد الأحاديث والأخبار يف
كل مو�ض ��وع عل ��ى حدة .وه ��ذه هي �أبوابه :ب ��اب �أخذ املال من غري حقه ،وباب ف�ض ��ل
املال ،وباب �إ�ص�ل�اح املال ،وباب الرفق يف املعي�ش ��ة وح�س ��ن التدبري ،وباب االحرتاف،
وباب �أفا�ض ��ل التجارات ،وباب املذموم من التجارة ،وباب املماك�س ��ة يف االبتياع ،وباب
العق ��ارات ،وباب ال�ض ��ياع ،وباب عمل اليد ،وباب الق�ص ��د يف امل ��ال واملطعم وامللب�س،
وباب الرتكات ،وباب يف كرثة املال وباب الفقر.
املبحث الثالث -دوافع ت�صنيف كتاب �إ�صالح املال:
البد لكل عمل يقوم به الإن�سان من دوافع و�أهداف ،ي�سعى لبلوغها والو�صول �إليها،
ال�س ��يما �إن كان من الأعمال العلمية والتي تتطلب اجلهد والوقت م ًعا ،ذلك �أنها حتتاج
�إلى متحي�ص وتدقيق وا�ستيعاب.
وكت ��اب «�إ�ص�ل�اح املال» هذا عمل علمي دقيق ،حيث راعى فيه م�ص� � ّنفه الأ�س ��لوب
العلمي املو�ض ��وعي ،والعر�ض املتكامل ال�شامل ملا فيه من جزئيات ،وبعد درا�سة البيئة
التي ن�ش� ��أ ابن �أبي الدنيا فيها ،واملجتمع الذي تر ّبى ور ّبى فيه ،ميكن ت�ش ��خي�ص بع�ض
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الدوافع التي كانت وراء الإقدام على هذا الت�صنيف بالنقاط الآتية:
 -1مل ��ا كان املجتمع �آن ��ذاك يعي�ش يف دعة وراحة ورفاهي ��ة ،نتيجة اخلريات التي
كانت تنهال عليه بعد عمليات الفتوح والن�ص ��ر التي حققها امل�س ��لمون� ،ألزم العلماء �أن
يجته ��دوا يف توعي ��ة �أبناء املجتم ��ع ويذ ّكروهم مبا يحفظ عليهم دينه ��م ،ويدفع عنهم
�ش ��هوات الأنف�س ،والتي قد ت�ؤدي ب�ص ��احبها �إلى املهالك ،وقد كان ابن �أبي الدنيا من
هذه الثلة التي جعلت من نف�سها مر�شدً ا �إلى عقيدة ال�سماء فكان هذا الكتاب.
ُ -2ق ْر ُب ابن �أبي الدنيا من اخللفاء و�أويل الأمر كان له عظيم الأثر يف ظهور هذا
الكتاب .فقد كان م�ؤد ًبا لأبناء اخللفاء الذين �سي�ؤول �إليهم الأمر بعد ذلك ،فعمل على
غر�س بذور الإميان وتنميتها فيهم ،لهذا فهو قد �أ ّلف يف كل فنّ  ،ومل يقت�ص ��ر على نوع
معينّ من �أنواع الثقافة.
وعمله هذا يف ت�أديب �أبناء اخللفاء �إمنا هو اقتفاء لأثر �ش ��يخه �أبي عبيد القا�س ��م
اب ��ن �س�ل�ام ،الذي �أ ّدب �أه ��ل القائد هرثمة بن �أع�ي�ن( ،)208فجاء من بع ��ده وقام بهذه
املهمة التي ال ُت�س� � َند �إال ملن �أبحر يف العلوم وحاز ال�س ��بق فيها ،ف�أ ّدب اخلليفة املعت�ضد
باهلل (ت289هـ) وابنه عل ًّيا (ت295هـ)( ،)209فر�أى �أنّ ه�ؤالء وغريهم من �أهل اخلليفة
�س ��يكون ب�أيديهم زمام الأمر بعد فرتة من الزم ��ن ،فعمل على �إطالعهم على ما يجب
عليه ��م �أن ّ
يطلعوا عليه ،ال�س ��يما يف الأمور الت ��ي تتعلق ب�أموال امل�س ��لمني ،والتي تجُ مع
بني �أيديهم ،من حيث االحرتاز والتثبت مما ي�أخذه امل�س ��لم ويتم ّلكه ،فبينّ لهم �شروط
التم ّلك وغاياته وطرقه وما �إلى ذلك .و�أفرد هذا الكتاب جلمع الن�ص ��و�ص التي تو�ضح
هذه الأمور.
 -3ومل ��ا كان �ش ��يخه ،وهو �أبو عبيد القا�س ��م بن �س�ل�ام ،م�ؤل ًفا لكت ��اب من �أعظم
الكت ��ب الت ��ي تتح� � ّدث يف فقه الأم ��وال ،فقد �أ�س ��هم ه ��ذا يف توجهه �إلى ه ��ذه الوجهة
ونهجه يف هذا الطريق ،محاو ًال تكميل املنهاج الذي ابتد�أه �ش ��يخه ،يف �إ�ص�ل�اح الراعي
والرعية ،ف�ش ��يخه قد بينّ امل�س ��ائل الفقهي ��ة املتعلقة بالأموال ،فجاء هو وبينّ امل�س ��ائل
الرتبوية والتعليمية يف �أخذ الأموال و�إ�ص�ل�احها واالقت�ص ��اد فيها ،ف�أظهر بالن�ص ��و�ص
التي �أوردها يف ذلك �أنّ االقت�ص ��اد يف الأمور املعا�ش ��ية وغريها من ال�ضروريات التي ال
غنى للم�سلم عنها يف حياته.
وموج ًها معرو ًفا وم�شهو ًرا يف ذلك الوقت،
 -4وملا كان ابن �أبي الدنيا مر ّب ًيا وم�ؤ ّد ًبا ّ
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فق ��د لزم �أن ي�س ��هم برتبية �أفراد املجتمع وتوجيههم يف �ش ��تى املج ��االت واالجتاهات،
فيبدو �أنه قد ابتد�أ معهم برتبية نفو�سهم وت�أديبها ،منطل ًقا يف ذلك من ت�أديب �أل�سنتهم
وتربيته ��ا حيث �ص� � ّنف يف ذلك كت ��اب «ال�صم ��ت و�آداب الل�سان» .ث ��م ح ّثهم على لزوم
التوا�ض ��ع وع ��دم االغ�ت�رار مبا ي�ؤول للإن�س ��ان من مت ��اع يف هذه الدنيا ،و�ص� � ّنف بهذا
االجتاه كتا ًبا �س ّماه «التوا�ضع» ،وبعد ذلك انطلق لرتبيتهم الرتبية اجلماعية ،فبينّ لهم
حقوق بع�ض ��هم على البع�ض التي رائدها الأخ ّوة الإ�س�ل�امية ،وبعث بهذا االجتاه كتا ًبا
متخ�ص�صا كذلك ،و�س ّماه «الإخوان» ،ثم دخل �إلى ما يحبه الإن�سان ح ًّبا ج ًّما ،ليبينّ له
ً
طرق امتالكه واحلقوق املنوطة به ،و�س ��بل تنميته و�إ�صالحه ،والنظرة الإ�سالمية �إليه
فكان هذا الكتاب.
� -5إنّ الفكر االقت�ص ��ادي الإ�س�ل�امي ُعني باملال من حيث تعريفه وحتديد معناه
وطرائق ك�س ��به وم�ش ��روعية هذه الطرائق و�أهميته للفرد والدول ��ة ،ونظر �إليه على �أنه
ثم ��ن يلبي احلاجات؛ �إذ �إنه ُيدفع ً
عو�ض ��ا عن مواد وحاجات و�أعم ��ال ،وينظر �إليه �أنه
عن�صر من عنا�صر الإنتاج ،ومن جهة التملك فهو ملكية عامة وملكية خا�صة .واملال يف
املفهوم االقت�صادي كل ما ينتفع به على وجه من الوجوه ،كما �أنه يع ّد كل ما ُيق ّوم بثمن
�أ ًّيا كان نوعه و�أ ًّيا كانت قيمته ما ًال.
وللم ��ال يف الإ�س�ل�ام حرمته وقدا�س ��ته وقد وج ��ب احلفاظ عليه حت ��ى ع ّد القتال
(من ُقت ��ل دون ماله فهو
م ��ن �أجله واملوت يف �س ��بيله من ال�ش ��هادة ،قال الر�س ��ول َ :
�ش ��هيد( .)210ولهذا ال يجوز االعتداء على �أموال وممتلكات الآخرين؛ �إذ حرم الإ�س�ل�ام
ال�س ��رقة والغ�ص ��ب واالختال�س واخليانة والربا والغ�ش والتالعب بالكيل والوزن .وع ّد
كل ما �أخذ بغري وجه حق �أك ًال للمال بالباطل .ومن باب املحافظة على املال ،فقد نهى
الإ�سالم عن التبذير و�شراء احلاجات املح ّرمة .وال يعطى لل�سفهاء الذين ال ي�صونونه،
ق ��ال تعالى} :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ{( .)211وقال النبي �ص ��لى
اهلل عليه و�آله و�س� � ّلم( :وكره لكم قيل وقال وكرثة ال�س� ��ؤال و�إ�ض ��اعة املال)( .)212ومن
�إ�ضاعة املال �أن ينفق يف ال�شهوات املح ّرمة.
الهوامش:
* جامعة بغداد -كلية الرتبية -ابن ر�شد -بغداد -العراق.
( )1ابن الندمي ،الفهر�ست� ،ص .236وقال� :إنّ ا�سمه عبيد اهلل ولي�س عبد اهلل كما �أوردته باقي امل�صادر.
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ويب ��دو �أن ��ه وه ��م منه؛ لأنه خالف م ��ا �أجمع عليه كل من ترج ��م البن �أبي الدني ��ا .الرازي ،اجلرح
والتعدي ��ل ،ج�� � ،5ص .163اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغ ��داد ،ج� ،10ص .89ابن �أبي يعلى ،طبقات
احلنابلة ،ج� ،1ص .192ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج� ،5ص .148املزي ،تهذيب الكمال ،ج� ،16ص.72
ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج� ،11ص .82ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،ج� ،6ص.11
( )2ال�سمعاين ،الأن�ساب ،ج� ،4ص .471الكتبي ،فوات الوفيات ،ج� ،1ص  .578قيل له القر�شي لأنه مولى
لبني �أمية.
( )3ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،ج� ،6ص .11ال�سيوطي ،طبقات احلفاظ� ،ص .298
( )4ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج� ،3ص.86
( )5الذهبي ،تذكرة احلفاظ ،ج� ،2ص .677كحالة ،معجم امل�ؤلفني ،ج� ،6ص.131
( )6املزي ،تهذيب الكمال ،ج� ،16ص .72ال�سيوطي ،طبقات احلفاظ� ،ص.298
( )7الذهبي ،تذكرة احلفاظ ،ج� ،2ص.677
( )8الذهبي ،تذكرة احلفاظ ،ج� ،2ص.677
( )9البغدادي ،هدية العارفني ،ج� ،1ص.441
( )10كحالة ،معجم امل�ؤلفني ،ج� ،6ص.131
( )11كحالة ،معجم امل�ؤلفني ،ج� ،6ص.131
( )12اب ��ن �أبي يعلى ،طبقات احلنابلة ،ج� ،1ص .192وقد توهم البغدادي وقال �إنه �ش ��افعي املذهب� ،إذ
مل تذكره كتب طبقات ال�ش ��افعية ال من قريب وال من بعيد .والأ�ص ��وب ما قاله ابن �أبي يعلى وهو ما
�أثبته .ينظر :البغدادي ،هدية العارفني ،ج� ،1ص .441وذكر ابن �أبي يعلى يف طبقاته �أن ابن �أبي
الدنيا �س� ��أل الإمام �أحمد :متى ي�ص ��لى على ال�س ��قط ،فقال له� :إذا كان لأربعة �أ�ش ��هر ي�صلى عليه
وي�س ��مى .و�س� ��أله � ً
أي�ض ��ا :ماذا يقول بني التكبريتني يف �ص�ل�اة العيد؟ ف�أجابه :حتمد اهلل عز وجل
وت�ص� � ّلي على النبي .وذكر �أبو يعلى وغريه � ً
أي�ض ��ا �أنّ ابن �أبي الدنيا روى عن رجال رووا عن الإمام
�أحمد يف عدد من كتبه .و روى عن �أحمد .ينظر :طبقات احلنابلة ،ج� ،1ص.192
( )13البغدادي ،هدية العارفني ،ج� ،1ص.442
( )14اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،10ص .89ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج� ،11ص.82
( )15اب ��ن الأث�ي�ر ،الكام ��ل ،ج� ،6ص  .378ابن كث�ي�ر ،البداي ��ة والنهاية ،ج�� � ،11ص .82الكتبي ،فوات
الوفيات ،ج� ،1ص.578
( )16الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج� ،5ص .163اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،10ص .89ابن �أبي
يعلى ،طبقات احلنابلة ،ج� ،1ص .192على الرغم من كرثة من ترجم البن �أبي الدنيا ،ورغم �أنهم
اجمعوا ب�أنه ُعرف بابن �أبي الدنيا �إال �أين مع الأ�س ��ف ال�ش ��ديد مل �أجد منهم من ذكر معنى اال�سم
�أو من �أين تعلق به ،وهل هو من و�ص ��ف به �أم �أبيه ،فلقب ابن �أبي الدنيا ي�ش�ي�ر �إلى �أبيه� .أقول� :إذا
كان اللقب يعود له -وهو �أمر م�س ��تبعد -فرمبا لأنه �س ��مع من �ش ��يوخ كرث من مختلف �أرجاء الدنيا
يف ع�ص ��ره .و�إذا كان اللق ��ب يعود لأبيه فهذا �أ�ش ��د ً
غمو�ض ��ا؛ لأنه روى احلدي ��ث ولكنه مل يبلغ من
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ال�ش ��هرة ما بلغ ابنه .و�إذا كان املعا�ص ��رون له ومن جاء بعدهم مل يف�س ��روا هذا اللغز!! �أجدين �أنا
� ً
أي�ضا كذلك.
( )17اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،10ص .89ابن �أبي يعلى ،طبقات احلنابلة ،ج� ،1ص.192
( )18ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج� ،5ص.148
( )19لوبون ،ح�ضارة العرب� ،ص.217
( )20ه ��و محم ��د ب ��ن عبيد بن �س ��فيان مولى بني �أمي ��ة ،روى عنه ابنه �أب ��و بكر بن �أب ��ي الدنيا �أحاديث
م�ستقيمة .ينظر :اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد،ج� ،2ص.370
( )21ال�سيوطي ،طبقات احلفاظ� ،ص.298
( )22املزي ،تهذيب الكمال ،ج� ،16ص .72ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج� ،11ص.82
( )23اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،،ج� ،3ص.173
(� )24إ�صالح املال� ،ص 29وما بعدها.
( )25ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج� ،5ص .148ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،ج� ،6ص.13
(� )26سِ يرَ �أعالم النبالء ،ج � ،13ص.397
( )27ابن �أبي يعلى ،طبقات احلنابلة ،ج� ،1ص.192
( )28البغدادي ،هدية العارفني ،ج� ،1ص )29( .442املنتظم ،ج� ،5ص.148
( )31النجوم الزاهرة ،ج� ،3ص.86
( )30فوات الوفيات ،ج� ،1ص.578
( )33املنتظم ،ج� ،5ص.148
( )32اجلرح والتعديل ،ج� ،5ص.163
( )35النجوم الزاهرة ،ج� ،3ص.86
( )34البداية والنهاية ،ج� ،11ص.81
(� )36إكمال تهذيب الكمال ،ج� ،8ص )37( .178البداية والنهاية ،ج� ،11ص.71
( )38النجوم الزاهرة ،ج� ،3ص.86
(� )39سري �أعالم النبالء ،ج� ،13ص .399و�إمنا �أرادوا بتلك الإح�صائيات ذكر الأعالم من �شيوخه ومل
يريدوا بها التتبع لكل من �أخذ عنه ،ولي�س من الغريب �أن من ينظر يف كتبه يجد عددًا من ال�شيوخ
من غري ترجمة وذلك لأنهم غري معروفني.
( )40تهذيب الكمال ،ج� ،16ص �ص.75–72
( )41ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،ج� ،6ص .12ال�سيوطي ،طبقات احلفاظ� ،ص.298
( )42ابن �أبي يعلى ،طبقات احلنابلة ،ج� ،2ص .193ابن مفلح ،املق�صد الأر�شد ،ج� ،2ص .51وهو �أقدم
�شيخ له.
( )43اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،10ص .89ال�سمعاين ،الأن�ساب ،ج� ،4ص.471
( )44الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج� ،5ص .163ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج� ،11ص.82
( )45املزي ،تهذيب الكمال ،ج� ،16ص )46( .74الذهبي� ،سري ،ج� ،13ص.397
(� )47سري �أعالم النبالء ،ج� ،13ص �ص.398-397
( )48تهذيب الكمال ،ج� ،16ص �ص.75-72
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( )49القواري ��ري :ن�س ��بة �إلى القواري ��ر ،وهي عمل الق ��ارورة وبيعها .ينظر :ال�س ��معاين ،الأن�ساب ،ج،4
�ص.556
( )50الزجاج :ن�سبة ملن يعمل الزجاج .ينظر :ال�سمعاين ،الأن�ساب ،ج� ،1ص.141
( )51الذهبي� ،سري ،ج� ،11ص .442املزي ،تهذيب الكمال ،ج� ،19ص.130
( )52ابن �سعد ،الطبقات الكربى ،ج� ،7ص .350اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،10ص.319
( )53اجلوهري :ن�سبة �إلى بيع اجلواهر .ينظر :ال�سمعاين ،الأن�ساب ،ج� ،2ص.125
( )54الذهبي� ،سري ،ج� ،10ص.466
( )55ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،ج� ،7ص.256
( )56الذهبي� ،سري ،ج� ،10ص .461يق�صد �أكرب بعلمه وروايته.
( )57اجلرح والتعديل ،ج� ،6ص )58( .178الكامل ،ج� ،5ص.213
( )59الذهبي� ،سري ،ج� ،10ص.467
( )60الباجي ،التعديل والتجريح ،ج� ،3ص.1237
( )61ابن �سعد ،الطبقات الكبري ،ج� ،7ص .340اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،9ص.86
( )62الذهبي ،تذكرة احلفاظ ،ج� ،1ص .398ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،ج� ،4ص.38
( )63املزي ،تهذيب الكمال ،ج� ،10ص .483الذهبي� ،سري ،ج� ،10ص.481
( )64اجلرح والتعديل ،ج� ،4ص )65( .26الذهبي� ،سري ،ج� ،10ص.482
( )66البزار  :ن�سبة ملن يخرج الدهن من البزر �أو يبيعه .ينظر :ال�سمعاين ،الأن�ساب ،ج� ،1ص.336
( )67الأزدي :ن�سبة �إلى الأزد فيبدلون الزاي بال�سني .ينظر :ال�سمعاين ،الأن�ساب ،ج� ،1ص.137
( )68املقرئ :هذه الن�سبة �إلى قراءة القر�آن و�إقرائه .ينظر :ال�سمعاين ،الأن�ساب ،ج� ،1ص.137
( )69فم ال�ص ��لح  :نهر كبري قرب وا�س ��ط على مقربة منه قرى كثرية .ينظ ��ر :ياقوت ،معجم البلدان،
ج� ،4ص.276
( )70ابن الندمي ،الفهر�ست� ،ص .34الزركلي ،الأعالم ،ج� ،2ص.311
( )72الذهبي� ،سري ،ج� ،10ص.576
( )71املزي ،تهذيب الكمال ،ج� ،8ص.299
( )73الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج� ،3ص )74( .372الثقات ،ج� ،8ص.228
( )75ابن �سعد ،الطبقات الكربى ،ج� ،7ص .347ابن حبان ،الثقات ،ج� ،8ص.228
( )76النجوم الزاهرة ،ج� ،3ص.86
( )77تهذيب الكمال ،ج � ،16ص �ص .76-75
(� )78سِ ي �أعالم ،ج� ،13ص �ص.400-399
( )79اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،1ص.312
( )80الذهبي� ،سري ،ج� ،15ص.523
( )81اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،2ص.312
( )82اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،5ص.217
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( )83الذهبي� ،سري ،ج� ،15ص )84( .340ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج� ،6ص.336
( )85تاريخ بغداد ،ج� ،5ص )86( .218الذهبي� ،سري ،ج� ،15ص.346
( )87ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج� ،6ص.336
( )88القطان :ن�سبة �إلى بيع القطن .ينظر :ال�سمعاين ،الأن�ساب ،ج� ،4ص.519
( )89اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،5ص .249املتوثي :بفتح امليم و�ضم التاء امل�شددة ويف �آخرها
الثاء املثلثة ،هذه الن�س ��بة �إلى متوث وهي قلعة ح�ص ��ينة بني الأهواز ووا�سط .ينظر :ياقوت ،معجم
البلدان ،ج� ،5ص .53ال�سمعاين ،الأن�ساب ،ج� ،5ص.193
( )90ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج� ،7ص )91( .3الذهبي� ،سري ،ج� ،15ص.521
( )93الذهبي� ،سري ،ج� ،15ص.521
( )92تاريخ بغداد ،ج� ،5ص.249
( )94البداية والنهاية ،ج� ،11ص.271
( )95اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،5ص.250
( )96ابن حبان ،الثقات ،ج� ،9ص.156
( )97ال�سلمي :هذه الن�سبة �إلى اجلد .ينظر  :ال�سمعاين ،الأن�ساب ،ج� ،3ص.278
( )98الني�سابوري :هذه الن�سبة �إلى مدينة ني�سابور .ينظر :ال�سمعاين ،الأن�ساب ،ج� ،5ص.550
( )99ال�ش ��افعي :ه ��ذه الن�س ��بة �إلى �أن ��ه من �أتباع املذهب ال�ش ��افعي .ينظر :ال�س ��معاين ،الأن�س ��اب ،ج،3
�ص.378
( )100ال�صفدي ،الوايف بالوفيات ،ج � ،2ص .138
( )101الذهبي ،تاريخ الإ�سالم ،ج � ،23ص .422
( )102ال�صفدي ،الوايف بالوفيات ،ج� ،2ص.138
( )103الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،14ص .364ال�صفدي ،الوايف بالوفيات ،ج� ،2ص.138
( )104اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،10ص .90ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج� ،5ص.148
( )105الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج� ،5ص.163
( )106اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،10ص .90املزي ،تهذيب الكمال ،ج� ،16ص.77
( )107الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج� ،5ص.163
( )108مروج الذهب ،ج� ،4ص �ص )109( .184-183الفهر�ست� ،ص.236
( )111طبقات احلنابلة ،ج� ،1ص.192
( )110تاريخ بغداد ،ج� ،10ص.90
( )113املنتظم ،ج� ،6ص.148
( )112الأن�ساب ،ج� ،4ص.471
( )115تهذيب الكمال ،ج� ،16ص.72
( )114الكامل ،ج� ،6ص.378
( )117تذكرة احلفاظ ،ج� ،2ص.679
(� )116سري ،ج� ،13ص�ص.400-399
( )119تهذيب التهذيب ،ج� ،6ص.11
( )118البداية والنهاية ،ج� ،11ص.82
( )121طبقات احلفاظ� ،ص.298
( )120النجوم الزاهرة ،ج� ،3ص.86
( )123هدية العارفني ،ج� ،1ص.441
( )122ديوان الإ�سالم ،ج� ،2ص.298
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( )125الأعالم ،ج� ،4ص.118
( )127تهذيب الكمال ،ج� ،16ص.72

( )124معجم امل�ؤلفني ،ج� ،6ص.131
( )126تاريخ الإ�سالم ،ج� ،3ص.18
( )128تهذيب التهذيب ،ج� ،6ص.12
( )129ابن منظور ،ل�سان العرب ،ج� ،7ص� .441شاع ا�ستعمال هذه الكلمة عند املحدثني يف التعبري عن
املح ��دث الذي يكون عظيم احلف ��ظ ،كثري احلديث جدًّا .وللحافظ يف عرف املحدثني �ش ��روط �إذا
اجتمعت فيه �س ��موه ً
حافظا .قال اخلطيب البغدادي :من �ص ��فات احلافظ الذي يجوز �إطالق هذا
اللفظ يف ت�سميته �أن يكون عار ًفا ب�سنن ر�سول اهلل  ،ب�ص ًريا بطرقها ،مميزً ا لأ�سانيدها ،يحفظ
منه ��ا م ��ا �أجمع �أهل املعرفة على �ص ��حته وما اختلفوا فيه لالجتهاد يف ح ��ال نقلته .ينظر :اجلامع
لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع ،ج� ،2ص.173
( )130املزي ،تهذيب الكمال ،ج� ،16ص .72الذهبي� ،سري ،ج� ،13ص.399
( )131اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،10ص .89ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،ج� ،6ص.12
( )132راغب املوفقي خادم الأمري و�أمري طرطو�س .ينظر :الذهبي ،تاريخ الإ�سالم ،ج� ،21ص.22
( )133تاريخ بغداد ،ج� ،10ص �ص .90-89وينظر � ً
أي�ضا :الذهبي ،تذكرة احلفاظ ،ج� ،2ص.678
( )134مروج الذهب ،ج� ،1ص �ص )135( .7-6م ،ن.
(� )137سري ،ج� ،7ص.230
( )136فوات الوفيات ،ج� ،1ص.578
( )138تهذيب التهذيب ،ج� ،5ص )139( .286البداية والنهاية ،ج� ،11ص.71
( )140اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،10ص .89ابن �أبي يعلى ،طبقات احلنابلة ،ج� ،1ص.192
( )142فوات الوفيات ،ج� ،1ص.578
( )141املنتظم ،ج� ،5ص.148
(� )143سِ ي �أعالم النبالء ،ج� ،13ص )144( .397البداية والنهاية ،ج� ،11ص.71
( )145اخلطي ��ب البغدادي ،تاريخ بغ ��داد ،ج� ،10ص .89ابن �أبي يعلى ،طبقات احلنابلة ،ج� ،1ص.192
ال�سيوطي ،طبقات احلفاظ� ،ص.298
( )147طبقات احلنابلة ،ج� ،1ص.192
( )146تاريخ بغداد ،ج� ،10ص.89
( )148البداية والنهاية ،ج� ،11ص )149( .82النجوم الزاهرة ،ج� ،3ص.86
( )150تهذيب الكمال ،ج� ،16ص� )151( .73سري ،ج� ،13ص.399
( )152تهذيب التهذيب ،ج� ،6ص )153( .12طبقات احلفاظ� ،ص.298
( )155فوات الوفيات ،ج� ،1ص.578
( )154املنتظم ،ج� ،5ص .148
(� )156سري ،ج� ،13ص.400
( )157هذا املخطوط مرتب على حروف املعجم ،ومل يذكر ا�سم جامعه �أو نا�سخه �أو تاريخ ن�سخه ،كتب
بخط جميل ،وهو �ضمن جمموع رقمه اخلا�ص  42والعا ّم  ،3779ويقع يف ثالث ورقات ،ت�ضمن 165
كتا ًبا ،وقام الدكتور �صالح الدين املنجد بن�شره يف جملة جممع اللغة العربية بدم�شق عام 1947م.
( )158ال�سوا�س ،مقدمة حتقيق كتاب ال�شكر هلل البن �أبي الدنيا� ،ص.42
( )160انظر اقتبا�سات العلماء منه.
( )159النجوم الزاهرة ،ج� ،3ص.86
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( )161اخلطيب البغدادي ،اقت�ضاء العلم العمل� ،ص.106 ،97 ،95
( )162حلية الأولياء ،ج� ،6ص �ص .393-356
( )163الع�ش ،اخلطيب البغدادي م�ؤرخ بغداد ومحدثها� ،ص.147
(� )165سري ،ج� ،13ص�ص.404-401
( )164الفهر�ست� ،ص.236
( )166املعجم املفهر�س� ،ص 55وما بعدها.
( )167ك�شف الظنون ،ج� ،1ص 28وما بعدها.
( )168هدية العارفني ،ج� ،1ص �ص.442-441
( )169جمهول ،معجم م�صنفات ابن �أبي الدنيا� ،ص �ص.594-583
( )170تاريخ الأدب العربي ،ج� ،3ص �ص.132-129
( )172تاريخ دم�شق ،ج� ،3ص.51
( )171تاريخ بغداد ،ج� ،1ص.86
( )173تاريخ الإ�سالم ،ج� ،5ص 447و ج� ،8ص 257و .467
( )174الوايف بالوفيات ،ج� ،1ص 9و ج� ،3ص 49و ج� ،17ص.350
( )175البداية والنهاية ،ج� ،1ص )176( .98تاريخ اخللفاء� ،ص.324
(� )178سنن ،ج� ،3ص.24
( )177املجموع ،ج� ،15ص.167
( )180ال�سنن الكربى ،ج� ،5ص.68
( )179امل�ستدرك ،ج� ،1ص.375
( )181الكفاية يف علم الرواية� ،ص )182( .57تنوير احلوالك� ،ص.220
( )183معرفة �أ�سامي الثقات� ،ص.201
( )184الكامل يف �ضعفاء الرجال ،ج� ،2ص.318
( )185اجلرح والتعديل ،ج� ،1ص� )186( .267أ�سد الغابة ،ج� ،1ص.82
( )187تهذيب الكمال ،ج� ،1ص� )188( .469سري ،ج� ،3ص.379
( )189تهذيب التهذيب ،ج� ،2ص.185
( )190اجلامع لأحكام القر�آن ،ج� ،16ص.145
( )191تف�سري القر�آن العظيم ،ج� ،1ص )192( .371فتح القدير ،ج� ،1ص.34
( )193امل�س ��عودي ،م ��روج الذه ��ب ،ج�� � ،4ص .183اخلطي ��ب البغ ��دادي ،تاري ��خ بغ ��داد ،ج� ،10ص.91
اب ��ن اجل ��وزي ،املنتظم ،ج�� � ،5ص .149املزي ،تهذيب الكم ��ال ،ج � ،16ص .75اب ��ن كثري ،البداية
والنهاية ،ج� ،11ص.83
(ُ )194
ال�ش� � ْو ِن ْيزيه :بال�ضم ثم �سكون ثم نون مك�سورة وياء �ساكنة .مقربة ببغداد باجلانب الغربي ،دفن
فيها جماعة من ال�صاحلني منهم اجلنيد .ينظر  :ياقوت ،معجم البلدان ،ج� ،3ص.374
( )195طبقات احلنابلة ،ج� ،1ص� )196( .192سري �أعالم النبالء ،ج� ،13ص.401
( )197جمهول ،معجم م�صنفات ابن �أبي الدنيا� ،ص.584
( )199حاج خليفة ،ج� ،2ص.1392
( )198املعجم املفهر�س� ،ص.66
( )201الكتاين� ،ص.50
( )200البغدادي ،ج � ،1ص .442
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( )202معجم م�صنفات احلنابلة ،ج� ،1ص.156
( )203ابن حجر ،مقدمة فتح الباري� ،ص.283
( )204جمهول ،معجم م�صنفات ابن �أبي الدنيا� ،ص.584
( )205كت ��اب الأ�ضاح ��ي الب ��ن �أبي الدنيا ورد عند بع�ض ��هم با�س ��م الأ�ض ��حية .وكذلك كت ��اب التوا�ضع
معكو�سا �أي اخلمول والتوا�ضع .ينظر :ابن حجر ،املعجم املفهر�س� ،ص  81و .97
واخلمول ورد
ً
( )206الذهبي ،تاريخ الإ�سالم ،ج� ،33ص .208ال�صفدي ،الوايف بالوفيات ،ج� ،17ص.156
( )207الألباين� ،إرواء الغليل ،ج� ،1ص 50و  61و  65وما بعدها.
( )208الذهبي� ،سري ،ج� ،10ص.493
( )209ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج� ،5ص .148ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج� ،11ص.81
(� )211سورة الن�ساء� ،آية .5
( )210م�سلم� ،صحيح ،ج� ،1ص.87
( )212البخاري� ،صحيح ،ج� ،3ص.88
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إنقاذ نور الدين حممود بن زنكي
ملثوى الرسول الكرمي ( ) بني النفي
واإلثبات
*

بقلم :د � .أحمد عبد ح�سني الزبيدي

املقدمة:
احلمد هلل حمد ال�ش ��اكرين وال�ص�ل�اة وال�سالم على الذي بعثه اهلل رحمة للعاملني
يف حياته ورحمة بعد مماته.
ال يخفى على �أحد �أ ّنه ال يوجد قرب نبي معلوم ب�شكل قطعي �سوى قرب �سيدنا محمد
وهذا ما يثري حقد احلاقدين من امل�شركني والكافرين فعملوا بكل ما �أوتوا من قوة لكي
ينالوا من الر�سول بالت�شكيك والطعن بنبوته وكيل التهم له وقادهم حقدهم الدفني
�إل ��ى العديد من املح ��اوالت للنيل من ��ه } ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ{( ،)1ومن تلك املحاوالت ما
يجري يف ع�صرنا الراهن يف النيل من مكانته من ت�شويه ل�صورة الر�سول على
يد احلاقدين الذين �ساروا على منهج �أ�سالفهم للنيل منه .
ومن بني تلك املحاوالت االعتداء على مثوى الر�س ��ول وذلك لطم�س معامل ذلك
القرب والت�شكيك والطعن بنبوته ولكن �أنى لهم ذلك وقد تكفله العزيز اجلبار قال
تعالى} :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ{(.)2
وم ��ن الأم ��ور التي دع ��ت للكتابة يف هذا املو�ض ��وع قل ��ة املعلومات عن ��د الكثري من
القراء عن هذه املحاوالت ب�شكل مف�صل وكذلك �أنّ بع�ض امل�ؤرخني نفى حادثة ر�ؤية نور
الدين محمود بن عماد الدين زنكي املتعلقة بالقرب ال�ش ��ريف ومنهم الأ�س ��تاذ �إبراهيم
الزئبق يف حتقيقه لكتاب (الرو�ض ��تني يف �أخب ��ار الدولتني ) والذي �أورده الدكتور علي
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ال�ص�ل�ابي يف كتابه ( الدولة الزنكية ) وكذلك بحث للدكتور مح�س ��ن محمد ح�سني يف
جملة الر�سالة الإ�سالمية العراقية .
وم ��ن �أه ��م امل�ص ��ادر الت ��ي مت االعتم ��اد عليه ��ا يف كتابة البح ��ث (الوف ��ا ب�أحوال
امل�ص ��طفى) البن اجلوزي ،و(�س�ي�رة ابن ه�ش ��ام) و (وفاء الوفا) لل�سمهودي و(تاريخ
الط�ب�ري) وغريها من امل�ص ��ادر واملراجع ومل يكن هدف البح ��ث �إال لإظهار احلقيقة
�أو ك�ش ��ف بع�ض جوانبها والف�ض ��ل كل الف�ض ��ل هلل تعالى والكمال له وحده وح�سبي �أنيّ
حاولت.

وفاته ومكان دفنه

:

تويف ر�س ��ول اهلل يوم االثنني عند ا�ش ��تداد ال�ضحى الثنتي ع�شرة ليلة خلت
من ربيع الأول �سنة �إحدى ع�شرة للهجرة(.)3
وق ��ام بغ�س ��له عل ��ي ب ��ن �أب ��ي طال ��ب والف�ض ��ل والعبا� ��س و�أ�س ��امة ب ��ن زي ��د
ر�ض ��ي اهلل عنه ��م جميع� � ًا( .)4وكف ��ن ر�س ��ول اهلل يف ثالث ��ة �أث ��واب ثوب�ي�ن
�س ��حوليني �أبي�ض�ي�ن وب ��رد حربة()5ودخل عليه امل�س ��لمون �أفواج� � ًا �أفواج ًا ي�ص ��لون ثم
يخرج ��ون ويدخ ��ل �آخرون حتى �ص ��لوا كله ��م ال ي�ؤمهم �أحد و�ص ��لت عليه الن�س ��اء بعد
الرجال(. )6
واختلف ��وا يف وقت دفنه فقال البع�ض ليلة الثالث ��اء وذكر البع�ض انه دفن
ليلة الأربعاء(.)7
دفن ر�س ��ول اهلل يف حجرة عائ�ش ��ة (ر�ض ��ي اهلل عنها) وهو اال�س ��م الذي كان
يطل ��ق على بي ��ت النبي محمد الذي كان يقيم فيه مع � ِّأم امل�ؤمنني عائ�ش ��ة بنت �أبي
بكر ال�صديق (ر�ضي اهلل عنها) وقد �أكرم اهلل تعالى عائ�شة ب�أن جعل يف حجرتها قرب
النبي و�ص ��احبيه (�أبي بكر ال�ص ��ديق وعمر بن اخلطاب) ر�ض ��ي اهلل عنهما .وكان
ر�س ��ول اهلل يف بداية �س ��كنه يف املدينة قد �ش ��يد احلجرة ال�شريفة من جريد النخل
م�س ��تورة مب�س ��وح ال�ش ��عر( ،)8ثم بنيت من اللنب و�س ��قفت بجريد النخل وتقع احلجرة
ال�ش ��ريفة �شرق امل�س ��جد النبوي ال�ش ��ريف وكان بابها يفتح على الرو�ض ��ة ال�شريفة يف
امل�س ��جد (الواقع ��ة بني احلجرة واملنرب) .يف مر�ض ��ه ال ��ذي توفاه اهلل فيه ا�س ��ت�أذن
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النب ��ي �أمه ��ات امل�ؤمن�ي�ن �أن مير�ض يف حجرة عائ�ش ��ة  ،فلما ت ��ويف النبي تبادل
ال�ص ��حابة الر�أي يف املكان الذي يدفن فيه ف�أخربهم �أبو بكر ال�ص ��ديق ر�ض ��ي اهلل
عنه �أنه �سمع ر�سول اهلل يقول ( :مل يقرب نبي �إال حيث ميوت) ف�أخروا فرا�شه وحفر
له حتت فرا�شه يف احلجرة ال�شريفة( .)9وورد احلديث بلفظ �آخر ملا تويف ر�سول اهلل
اختلف �ص ��حابته يف مكان دفنه فقال البع�ض يف البقي ��ع وقال البع�ض عند منربه وقال
البع� ��ض يف م�ص�ل�اه فجاءهم �أبو بكر فق ��ال� :إنّ عندي من هذا خرب ًا وعلم ًا �س ��معت
النب ��ي يق ��ول(م ��ا قب� ��ض نب ��ي �إال دف ��ن حي ��ث قب� ��ض)(.)10
ويف رواي ��ة لأم امل�ؤمنني عائ�ش ��ة ر�ض ��ي اهلل عنه ��ا قالت  :ملا قب�ض ر�س ��ول اهلل
اختلفوا يف دفنه فقالوا �أين يدفن ر�س ��ول اهلل ؟ فقال علي ر�ض ��ي اهلل عنه� :إنه لي�س
يف الأر�ض بقعة �أكرم على اهلل من بقعة قب�ض فيها نف�س نبيه ( .)11ويذكر �أن عائ�شة
ر�ضي اهلل عنها قالت لأبي بكر ر�ضي اهلل عنه  :ر�أيت يف املنام ك�أن ثالثة �أقمار �سقطن
يف حجرتي فقال �أبو بكر ر�ض ��ي اهلل عنه خري فلما قب�ض ر�س ��ول اهلل ودفن يف بيتها
فقال لها �أبو بكر هذا �أحد �أقمارك(. )12

حاله

بعد وفاته :

�إنّ حال النبي بعد وفاته يف قربه تختلف عن �أحوال غريه من الب�ش ��ر فقد روي
عنه �أنّ ج�سده ال�شريف ال يبلى بعد وفاته فعن �أو�س بن �أو�س قال :قال ر�سول اهلل
(�إنّ من �أف�ضل �أيامكم يوم اجلمعة فيه خلق �آدم وفيه قب�ض وفيه النفخة وفيه ال�صعقة
علي قالوا :يا ر�سول اهلل وكيف
علي فيه ف�إن �ص�ل�اتكم معرو�ض ��ة ّ
ف�أكرثوا من ال�ص�ل�اة ّ
تعر�ض �ص�ل�اتنا عليك وقد �أرمت (�أي بليت)؟ قال� :إن اهلل حرم على الأر�ض �أن ت�أكل
�أج�ساد الأنبياء)(.)13
وع ��ن بكر بن عبداهلل قال :قال ر�س ��ول اهلل (حياتي خري لكم حتدثون ويحدث
علي �أعمالكم ف�إن ر�أيت خري ًا حمدت
لك ��م ف�إذا �أنا ِم ُّت كانت وفاتي خ ًريا لك ��م تعر�ض ّ
اهلل و�إن ر�أيت �شر ًا ا�ستغفرت لكم) (.)14
وع ��ن �أن�س بن مالك قال :قال ر�س ��ول اهلل (حياتي خ�ي�ر لكم ينزل علي الوحي

رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1438

181

ﻳﻮﻧﻴﺔ-ﻳﻮﻟﻴﺔ/ﺣﺰﻳﺮان-ﲤﻮز 2017م

4 3

53

علي �أعمالكم
من ال�سماء ف�أخربكم مبا يحل لكم ويحرم عليكم وموتي خري لكم تعر�ض ّ
()15
فما كان من ح�سن حمدت اهلل عليه وما كان من ذنب ا�ستوهب اهلل ذنوبكم) .
ومن ر�أى ر�س ��ول اهلل يف املنام يف حياة الر�س ��ول �أو بعد وفاته ف�إنه قد ر�آه حق ًا
لأن ال�شيطان ال يتمثل به قال ( :من ر�آين يف املنام فقد ر�آين ف�إن ال�شيطان ال يتمثل
يف �صورتي)(.)16
وورد حدي ��ث ع ��ن �أن�س بن مالك ر�ض ��ي اهلل عنه يف نف�س املعنى وكذل ��ك �أورد �أبو
�س ��عيد اخل ��دري نف� ��س احلديث وم ��ن ر�أى ر�س ��ول اهلل يف املنام وتكل ��م معه فانه
كالم ��ه ح ��ق(.)17
وقد ثبت عن ر�س ��ول اهلل �أنه له حال يف قربه يرد ال�س�ل�ام على من ي�س ��لم عليه
فعن �أبي هريرة ر�ض ��ي اهلل عنه عن ر�س ��ول اهلل قال( :ما من �أحد �س ��لم علي �إال رد
اهلل روحي حتى �أرد عليه ال�سالم)(.)18
يتبني من ذلك �أن حال الر�سول بعد وفاته تختلف عن بقية حال النا�س الآخرين
وكذلك هي حال الأنبياء ف�إن اهلل قد ع�ص ��مهم من �أن تبلى �أج�س ��ادهم  .وتعر�ض عليه
�أحوال �أمته وي�س ��تغفر للم�س ��لمني ويرد ال�س�ل�ام على من ي�س ��لم عليه فهو رحمة يف
حياته ورحمة بعد وفاته دائمة لأمته.
دوافع محاوالت �سرقة جثمان الر�سول و�صاحبيه (ر�ضي اهلل عنهما):
هنالك عدة �أ�س ��باب دفعت ملحاولة �س ��رقة اجل�سد ال�شريف منها دوافع دينية
ب�سبب احلقد الدفني للكفار وعلى وجه اخل�صو�ص ال�صليبيني على ر�سول اهلل وذلك
لأن قربه هو القرب الوحيد لنبي معلوم ب�شكل قطعي ال يقبل ال�شك فعملوا جاهدين ملحو
قرب النبي ف�إذا ما ح�ص ��ل لهم ذلك �سي�ش ��ككون ويطعنون يف نبوته ( .)19ودوافع
طائفي ��ة حيث �إنّ بع�ض الباطنية من �أهل حلب ج ��اءوا �إلى املدينة وبذلوا لأمريها ما ًال
كثري ًا و�س�ألوا �أن ميكنهم من فتح احلجرة و�إخراج �أبي بكر وعمر ر�ضي اهلل عنهما(.)20
ومنها دوافع �سيا�سية حيث �إن بع�ض الزنادقة زين للحاكم العبيدي �صاحب م�صر
بنقل اجل�س ��د ال�ش ��ريف للنبي وج�س ��دي �ص ��احبيه من املدينة �إلى م�صر لكي تكون
م�صر محط �أنظار النا�س وي�ش ّدون رحالهم �إليها(.)21
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ودوافع مالية وذلك مما ذكرته امل�صادر �أن �أحد الأمراء ال�صليبيني وا�سمه (رينو)
الفرن�سي واملعروف يف امل�صادر العربية با�سم (�أرناط) كان �سجين ًا لدى ال�سلطان نور
الدي ��ن محمود بن زنكي ومت �إطالق �س ��راحه عام 571ه� �ـ1175/م بعد وفاة نور الدين
فبد�أ هذا مع �شلة من �أعوانه بالتوجه �إلى املدينة املنورة لإخراج اجل�سد ال�شريف ونقله
�إلى بالدهم ودفنه هناك كي ال يتمكن امل�سلمون من زيارته �إال بجعل(.)22
ق�صة �إنقاذ نور الدين محمود بن زنكي ملثوى الر�سول :
يذكر ال�س ��مهودي يف كتابه وفاء الوفا ما ن�ص ��ه ( �أنه عرث على ر�س ��الة قد �صنفها
العالمة جمال الدين الأ�س ��نوي يف املنع من ا�س ��تعمال الوالة للن�صارى ( ن�صيحة �أويل
الألباب يف منع ا�ستخدام الن�صارى ُكتّاب ) وقد ذكر فيها �أن ال�سلطان نور الدين محمود
ب ��ن زنك ��ي (  511هـ 569-هـ ) كان له تهجدً ا و�أوراد ًا ي�أتي بها فنام عقب تهجده فر�أى
النبي يف نومه وهو ي�ش�ي�ر �إلى رجلني �أ�ش ��قرين ويقول � :أجن ��دين �أنقذين من هذين
فزعا ثم تو�ض�أ و�ص ��لى ونام فر�أى املنام بعينه فا�ستيقظ وتو�ض�أ و�صلى ونام
فا�س ��تيقظ ً
فر�أى املنام ثالثة فا�ستيقظ وقال مل يبق نوم وكان له وزير من ال�صاحلني يقال له جمال
الدين املو�صلي ف�أر�سل خلفه لي ًال وحكى له جميع ما اتفق له فقال له :وما قعودك؟ �أخرج
الآن �إل ��ى املدينة النبوية واكتم ما ر�أيت فتجهز يف بقية ليلته وخرج على رواحل خفيفة
يف ع�شرين نف ًرا و�صحبه الوزير املذكور و�أخذ معه ما ًال كث ًريا و قدم املدينة يف �ستة ع�شر
يوما فاغت�س ��ل خارجها ودخل و�ص ��لى يف الرو�ضة وزار النبي ثم جل�س ال يدري ماذا
ً
ي�صنع فقال الوزير وقد اجتمع �أهل املدينة يف امل�سجد �أن ال�سلطان ق�صد زيارة النبي
و�أح�ضر معه �أم ً
واال لل�صدقة فاكتبوا من عندكم فكتبوا �أهل املدينة كلهم و�أمر ال�سلطان
بح�ض ��ورهم وكل من ح�ض ��ر �أخذ يت�أمله ليجد فيه ال�ص ��فة التي �أراها النبي له فال
يجد تلك ال�صفة فيعطيه وي�أمره باالن�صراف �إلى �أن انق�ضت النا�س فقال ال�سلطان هل
بقي من �أحد مل ي�أخذ �ش ��يئا من ال�ص ��دقة ؟ قالوا  :ال قال  :تفكروا �أو ت�أملوا قالوا  :مل
يبق �إال رجلني مغربيني ال يتناوالن من �أحد �شي ًئا وهما �صاحلان غنيان ويكرثان ال�صدقة
علي بهما  :ف�أُتي بهما فر�آهما الرجلني الذين �أ�شار
على املحاويج فان�شرح �صدره وقال ّ
النب ��ي �إليهما بقول ��ه � :أجندين �أنقذين من هذين فقال لهما م ��ن �أين �أنتما ؟ فقاال
رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1438

183

ﻳﻮﻧﻴﺔ-ﻳﻮﻟﻴﺔ/ﺣﺰﻳﺮان-ﲤﻮز 2017م

4 3

53

من بالد املغرب جئنا حاجني فاخرتنا املجاورة يف هذا العام عند ر�س ��ول اهلل فقال
�أ�صدقاين ف�ص ّمما على ذلك فقال �أين منزلهما ؟ ف�أخرب ب�أنهما يف رباط قرب احلجرة
ال�شريفة ف�أم�سكهما وح�ضر �إلى منزلهما فر�أى فيه ما ًال كث ًريا وختمتني وكت ًبا يف الرقائق
ومل ير فيه �شيئ ًا غري ذلك ف�أثنى عليهما �أهل املدينة بخري كثري وقالوا� :أنهما �صائمان
الدهر مالزمان ال�ص ��لوات يف الرو�ضة ال�شريفة وزيارة النبي وزيارة البقيع كل يوم
بكرة وزيارة قباء كل �س ��بت وال يردان �س ��ائل قط بحيث �س ّدا خلة املدينة يف هذا العام
املجدب فقال ال�س ��لطان �س ��بحان اهلل ومل يظهر �ش ��يء مما ر�آه وبقي ال�سلطان يطوف
يف البيت بنف�س ��ه فرفع ح�ص�ي ً�را يف البيت فر�أى �سردا ًبا محفو ًرا ينتهي �صوب احلجرة
ال�ش ��ريفة فارتاعت النا�س لذلك وقال ال�سلطان عند ذلك �أ�صدقاين حالكما و�ضربهما
�ض ��ر ًبا �ش ��ديدً ا فاعرتفا ب�أنهما ن�ص ��رانيان بعثهما الن�ص ��ارى بزي احلج ��اج املغاربة
ومولوهما ب�أموال عظيمة و�أمروهما بالتحايل يف �شيء عظيم خ ّيلته لهم �أنف�سهم وتوهموا
�أنّ اهلل ميكنهم فيه وهو الو�صول �إلى اجل�سد ال�شريف ويفعلون به ما زينه لهم �إبلي�س يف
النقل وما يرتتب عليه فنزال يف �أقرب رباط �إلى احلجرة ال�شريفة وفعال ما تقدم و�صارا
يحفران لي ًال ولكل منهما محفظة جلد على زي املغاربة والذي يجتمع من الرتاب يجعله
كل منهم ��ا يف محفظته ويخرجان لإظهار زيارة البقيع فيلقيانه بني القبور و�أقاما على
ذلك مدة فلما قربا من احلجرة ال�شريفة �أرعدت ال�سماء و�أبرقت وح�صل رجيف عظيم
بحيث خيل انقالع تلك اجلبال فقدم ال�س ��لطان �ص ��بيحة تلك الليلة واتفق �إم�س ��اكهما
واعرتافهم ��ا فلما اعرتفا وظهر حالهم ��ا على يديه ور�أى ت�أهيل اهلل تعالى له دون غريه
بكى بكا ًء �شديدً ا و�أمر ب�ضرب رقابهما فقتال حتت ال�شباك الذي يلي احلجرة ال�شريفة
وهو ما يلي البقيع ثم �أمر ب�إح�ض ��ار ر�صا�ص عظيم وحفر خند ًقا عظي ًما �إلى املاء حول
احلجرة ال�ش ��ريفة كلها و�أذاب ذلك الر�ص ��ا�ص وملأ به اخلندق ف�ص ��ار حول احلجرة
ال�شريفة �سو ًرا ر�صا�ص ًيا �إلى املاء ثم عاد �إلى ملكه و�أمر ب�إ�ضعاف الن�صارى و�أمر �أن ال
ي�س ��تعمل كافر يف عمل من الأعمال و�أمر مع ذلك ب�إلغاء املكو�س جمي ًعا( ،)23وقد �أ�ش ��ار
املطري �إلى احلادثة باخت�ص ��ار وكذلك �ساق املجد هذه الواقعة مخت�صرة وكذلك ذكر
احلادثة الزين املراغي نق ًال عن املطري (.)24
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�آراء تنفي �صحة ر�ؤيا نور الدين محمود بن زنكي و�إنقاذه للج�سد ال�شريف للر�سول :
نفى بع�ض امل�ؤرخني املعا�صرين �صحة الق�صة التي وردت يف بع�ض الكتب التاريخية
والت ��ي تتح ��دث عن ر�ؤي ��ة نورالدين زنكي للر�س ��ول يف املنام والتي م ��ر ذكرها �آنفا
ومنهم ما ذكره ال�صالبي �أن الأ�ستاذ �إبراهيم الزيبق ع ّلق على ق�صة الر�ؤيا يف حتقيقه
لكتاب (الرو�ض ��تني يف �أخبار الدولتني) مدعي ًا عدم ثبوت هذه الق�ص ��ة( )25للأ�س ��باب
التالية :
�أن الق�ص ��ة �أول م ��ن رواه ��ا املطري م� ��ؤذن احل ��رم النبوي (ت741ه� �ـ) يف كتابه
(التعريف مبا �أن�ست الهجرة من معامل دار الهجرة) وبينه وبني نور الدين (�172سنة)
و�إ�سناد الق�صة مليء باملجاهيل .
مل تذكر الق�ص ��ة يف كتب امل�ؤرخ�ي�ن املالزمني لنور الدين كابن الأثري و�أبي �ش ��امة
وغريهم مع �شدة حر�صهم على نقل �أخباره.
ذكر �أن الق�صة وقعت �سنة (577هـ) ومل يذكر �أحد من امل�ؤرخني �أن نور الدين زار
املدينة يف تلك ال�سنة بل �إنه مل يزرها يف حياته ومل يحج.
�أن �إثارة الق�صة رمبا كانت ب�سبب تكملة نور الدين ل�سور املدينة وكتابة ا�سمه عليه
فوهم يف �أنه قد قدم املدينة ودمج مع محاولة ال�ص ��ليبيني اال�س ��تيالء على املدينة �سنة
(578هـ) و�إ�شاعة محاولتهم نقل اجل�سد ال�شريف �إلى بلدانهم .
ذكر مح�س ��ن محمد ح�سني نفيه ل�ص ��حة احلادثة �أعاله ولنف�س الأ�سباب املذكورة
�آنف ًا (.)26
الرد على من نفى قيام نور الدين محمود بن زنكي ب�إنقاذ مثوى الر�سول الكرمي :
�إن �أول ذكر للق�ص ��ة من قبل املطري بعد (�172س ��نة) من وفاة نور الدين محمود
ال يعن ��ي اجلزم بعدم �ص ��حتها �إطالق� � ًا و�إن عدم ذكر احلادثة يف امل�ص ��ادر التاريخية
القريب ��ة من عهد نور الدين ال يعني عدم �ص ��حتها فامل�ص ��ادر التاريخية مل يدون فيها
كل احلوادث ورغم ذلك فاحلادثة ذكرت يف بع�ض امل�صادر التاريخية منها (التعريف
مبا �أن�س ��ت الهجرة من مع ��امل دار الهجرة) للمطري (ت741ه� �ـ) وكذلك ذكرها ابن
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قا�ض ��ي �شهبة (ت874هـ) يف كتابه (الكواكب الدرية يف ال�سرية النورية) ونقلها �أي�ض ًا
الدياربك ��ري (ت990ه� �ـ) يف كتابه (تاريخ اخلمي�س يف �أح ��وال �أنف�س النفي�س) ونقلها
ابن العماد احلنبلي (ت1089هـ) يف كتابه (�شذرات الذهب يف �أخبار من ذهب)(.)27
ونرى عدم ذكر الق�ص ��ة يف امل�ص ��ادر التاريخية املعا�صرة لنور الدين محمود
وه ��و �أنّ احلادثة كانت كرامة من اهلل تعالى و�أن �أ�ص ��حاب الكرامات يعملون جاهدين
على عدم ذكرها و�إ�شاعتها بني النا�س مما حجب ذكر احلادثة ملدة طويلة واهلل �أعلم.
�إ�ضافة �إلى ذلك ف�إن م�ؤرخي ذلك الع�صر كان جل اهتمامهم ذكر حوادث احلروب مع
ال�صليبيني لأنها كانت ال�شغل ال�شاغل للم�سلمني �آنذاك.
�أم ��ا االحتج ��اج ب�أن نور الدين مل يحج ومل يزر املدينة املنورة يف ذكر �أ�س ��باب نفي
الق�صة ف�إنه لي�س من ال�ضروري لإثبات الق�صة �أن نور الدين محمود ذهب للحج بل �إن
الق�ص ��ة املذكورة تتحدث عن قيام الن�صرانيني مبحاولة الو�صول �إلى اجل�سد ال�شريف
كانت بعد مو�سم احلج حيث قاما ب�أداء منا�سك احلج مع احلجاج املغاربة وادعيا �أنهما
�أرادا املجاورة يف املدينة وذكرت ب�شكل مف�صل وقد ذكرت بع�ض امل�صادر التاريخية �أن
نور الدين محمود ذهب للحج �سنة (556هـ1161/م)(.)28
�إنّ ذك ��ر تكمل ��ة ن ��ور الدي ��ن ل�س ��ور املدين ��ة وكتاب ��ة ا�س ��مه علي ��ه ق ��د ذك ��رت يف
العدي ��د م ��ن امل�ص ��ادر و�إن ال ��ذي ق ��ام ببن ��اء �س ��ور املدين ��ة املن ��ورة ه ��و وزي ��ر ن ��ور
الدي ��ن (جم ��ال الدين محم ��د بن علي بن من�ص ��ور (ت559ه� �ـ) ) ( )29ل ��ذا يتبني �أن
بناء ال�س ��ور كان قبل عام (559هـ) ومحاولة ال�ص ��ليبيني نقل ج�س ��د الر�سول �سنة
(578هـ) مذكورة بالتف�صيل يف امل�صادر فالفرق بني وقت حدوث الق�صتني وا�ضح وال
يوجد ت�ش ��ابه يف �أحداث الق�ص ��تني ب�أي �ش ��كل من الأ�ش ��كال لكي يتم الربط بينهما وال
ت�شابه لأحداثهما مع ق�صة الر�ؤية ليح�صل الوهم بذلك .
ذك ��رت الق�ص ��ة ب�ش ��كل مف�ص ��ل ودقيق ول ��و كانت من ن�س ��ج اخليال حل ��دث فيها
اختالف كثري كما �أنها ذكرت يف م�صادر عدة منها كتاب (التعريف مبا �أن�ست الهجرة
م ��ن معامل دار الهجرة) ل� �ـ محمد بن �أحمد املطري (ت741ه� �ـ) كما ذكرت يف كتاب
(وفاء الوفا ب�أحوال دار امل�ص ��طفى) لل�سمهودي والذي نقلها عن ر�سالة جلمال الدين
الأ�سنوي(ت772هـ).
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�إن الذين �أوردوا ذكر الق�ص ��ة من �أهل العل ��م وال يخفى على اجلميع �أن �أهل العلم
يتح ��رون الدقة بالأحاديث والأخبار التي تخ�ص النبي محمد ف�إن ذكر �أحدهم ر�ؤية
ن ��ور الدين محمود للر�س ��ول يف املنام وكالمه معه ف�إن ذل ��ك يعني نقل خرب يخ�ص
النب ��ي والك ��ذب يف ذلك له عواق ��ب وخيمة لقوله (من تعمد عل � َّ�ي كاذب ًا فليتبو�أ
مقعده من النار)( .)30و�إنّ اختالق ق�صة مثل هذه يعترب كذب ًا على الر�سول .
قام ��ت جلنة م�ؤلفة من الدكت ��ور فهمي �أحمد القزاز وعب ��د الرحيم اخلويل وعلي
يحيى العزاوي ونا�ص ��ر ال�ص ��مدي يف عام 1431ه� �ـ ب�إعداد مخطط للم�س ��جد النبوي
ال�شريف وللقرب ال�شريف ومت الإ�شارة �إلى وجود اجلدار الر�صا�صي حول قربه ال�شريف
الذي بناه نور الدين محمود �س ��نة 557هـ (ينظر امللحقني �أ -ب) كما ورد ذكر ال�س ��ور
أحد غري نور
الر�صا�صي حول احلجرة ال�شريفة يف املراجع احلديثة وعدم ن�سبة بنائه ل ٍ
الدين محمود وهذا ما يعزز رجحان �صحة احلادثة(.)31
البد من الت�س ��ا�ؤل ما هي الأ�سباب التي دفعت املطري وغريه من ذكر تلك الق�صة
�أو اختالقه ��ا �إن مل يك ��ن لها �أ�ص� � ٌل فما هي م�ص ��لحتهم يف ذلك علم ًا �أنهم لي�س ��وا من
امل�ؤرخني املهتمني بحياة نور الدين محمود وتاريخه �أو �إنهم على �صلة عرقية �أو مذهبية
به وهذا ما يعزز رجحان �صحة الق�صة واهلل �أعلم.
محاوالت �أخرى ل�سرقة ج�سد النبي ال�شريف :
تذكر امل�صادر التاريخية محاوالت لل�سرقة �أو االعتداء على ج�سد النبي ال�شريف
وكذلك محاولة االعتداء على قربي �ص ��احبيه �أبي بكر وعمر ر�ض ��ي اهلل عنهما وحتدد
لنا امل�ص ��ادر �أربع محاوالت كلها باءت بالف�شل بف�ضل من اهلل تعالى وهمة الغيارى من
امل�سلمني على دينهم وعلى نبيهم :
املحاول ��ة الأول ��ى :قي ��ام احلاك ��م ب�أم ��ر اهلل العبي ��دي (الفاطم ��ي) يف بداي ��ة
الق ��رن اخلام� ��س الهج ��ري وذل ��ك م ��ا نقل ��ه الزي ��ن املراغ ��ي يف تاري ��خ بغ ��داد البن
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النج ��ار م ��ن �أح ��داث الق ��رن اخلام� ��س الهج ��ري �أن بع� ��ض الزنادق ��ة �أ�ش ��ار عل ��ى
احلاك ��م العبي ��دي �ص ��احب م�ص ��ر بنقل النبي و�ص ��احبيه م ��ن املدينة �إلى م�ص ��ر
جلعل م�ص ��ر قبلة للم�س ��لمني و�ش ��د النا�س رحالهم من �أقطار الأر�ض �إلى م�ص ��ر فهي�أ
احلاكم مكان ًا للقرب يف م�صر و�أنفق �أم ً
واال كثرية لتلك املهمة وبعث �أمري مكة �أبا الفتوح
احل�س ��ن بن جعفر فلما و�ص ��ل �أبو الفتوح �إلى املدينة وعلم �أهلها ب�س ��بب جميئه التقوا
به وح�ض ��ر معهم قارئ يعرف بالزلباين فقر�أ يف املجل� ��س (و�إن نكثوا �أميانهم من بعد
عهده ��م� ....إن كنتم م�ؤمنني) ( )32فهاج النا�س وكادوا يقتلون �أبا الفتوح ومن معه من
علي من
اجلن ��د فلم ��ا ر�أى �أبو الفتوح ذل ��ك قال لهم :اهلل �أحق �أن يخ�ش ��ى واهلل لو كان ّ
احلاكم فوات الروح ما تعر�ض ��ت للمو�ض ��ع وح�صل له �ضيق �صدر كيف نه�ض مبثل هذه
ريحا كادت الأر�ض تزلزل من
املخزية فما ان�ص ��رف نهار ذلك اليوم حتى �أر�س ��ل اهلل ً
قوته ��ا حتى دحرج ��ت الإبل ب�أقتابها واخليل ب�س ��روجها كما تتدح ��رج الكرة على وجه
الأر� ��ض وهل ��ك �أكرثها وخلق من النا�س فان�ش ��رح �ص ��در �أبي الفت ��وح وذهب روعه من
احلاكم لقيام عذره من امتناع ما جاء فيه (.)33
املحاول ��ة الثاني ��ة :يذكر ابن عذرة يف كتاب ( ت�أ�س ��ي �أهل الإميان فيما جرى على
مدين ��ة القريوان) البن �س ��عدون الق�ي�رواين �أن احلاك ��م العبيدي �أر�س ��ل �إلى مدينة
الر�س ��ول يف القرن اخلام�س الهجري من ينب�ش قرب النبي فدخل الذين �أرادوا
نب�ش ��ه دار ًا بقرب امل�س ��جد وحفروا حتت الأر�ض لي�ص ��لوا �إلى قرب النبي و�سمع �أهل
املدينة �صائح ًا ينادي �إنّ نبيكم ينب�ش ففت�ش النا�س عنهم فوجدوهم وقتلوهم(. )34
املحاول ��ة الثالث ��ة :ورد يف امل�ص ��ادر التاريخي ��ة محاول ��ة �أحد القادة ال�ص ��ليبيني
واملعروف عند امل�ؤرخني العرب با�سم (�أرناط) وهو (رينو ريجنالد دي �شاتيو) الفرن�سي
الو�صول �إلى مدينة الر�سول و�سرقة اجل�سد ال�شريف �سنة (578هـ) حيث �أن �أرناط
كان من �أ�ش ��د �أعداء امل�سلمني ويتميز بالوح�شية والغدر والتع�صب ( ،)35وقد وقع �أ�س ًريا
لدى ال�سلطان املجاهد نور الدين محمود �سنة (  555هـ 1160 /م) و�أودعه ال�سجن الذي
لبث فيه �أرناط �إلى ما بعد وفاة نور الدين محمود ومت �إطالق �سراحه �سنة ( 571هـ /
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1175م) من قبل �سعد الدين كم�شتكني وحكام املو�صل الأتابكة الزنكيني نكاية ب�صالح
الدين الأيوبي (على ذمة كاتب املقال)( ،)36فقام �أرناط مع �أعوانه بالإغارة على قوافل
احلجاج امل�سلمني وقوافل التجار املتجهة من م�صر �إلى ال�شام وبالعك�س ومن ثم خطط
لعمل �أكرب حيث عزم على التوجه �إلى املدينة املنورة و�إخراج اجل�سد ال�شريف (،)37
ومن ثم نقل اجل�س ��د ال�ش ��ريف �إلى بالدهم ودفنه عندهم كي ال يتمكن امل�س ��لمون من
زيارته �إال بجعل (�أي ثمن)( .)38ف�أنزلوا �س ��فنهم الت ��ي حملوها على اجلمال يف البحر
الأحمر و�أحرقوا  16مرك ًبا للم�سلمني (احلجاج) يف ميناء العقبة وتوجهوا �إلى عيذاب
على ال�ساحل امل�صري من البحر الأحمر و�أحرقوا مراكب احلجاج وقتلوا ونهبوا امليناء
ث ��م توجهت ال�س ��فن �إلى اجلنوب باجت ��اه مدينة الر�س ��ول فلما علم �ص�ل�اح الدين
الأيوبي كلف قائد بحريته ح�س ��ام الدين ل�ؤل�ؤ مبالحقة �أرناط و�إف�ش ��ال حملته فتعقبهم
ح�سام الدين وتوجه �أرناط �إلى املدينة ومل يبق بينه وبينها �سوى م�سرية يوم واحد حيث
()39
�أدركه ح�سام الدين ل�ؤل�ؤ وقواته فقتل منهم و�أ�سر الق�سم الآخر وجنا �أرناط بنف�سه
و�أر�س ��ل ق�س ًما من الأ�س ��رى �إلى منى يف مكة املكرمة لالقت�صا�ص منهم والق�سم الآخر
مت ا�ستعرا�ضهم يف املدينة املنورة والإ�سكندرية (.)40
املحاول ��ة الرابع ��ة :قي ��ام جماع ��ة م ��ن �أه ��ل حل ��ب م ��ن الباطنية يق ��در عددهم
ب�أربع�ي�ن رج�ل�ا يف القرن ال�س ��ابع الهج ��ري مبحاولة لنب� ��ش قربي �أبي بكر ال�ص ��ديق
وعم ��ر بن اخلطاب ر�ض ��ي اهلل عنهما حيث قدم ��وا املدينة والتق ��وا ب�أمريها وبذلوا له
م ��ا ًال كثري ًا لك ��ي ميكنهم من نب�ش قربي �أب ��ي بكر وعمر ر�ض ��ي اهلل عنهما  ،وقد ذكر
احلادثة املحب الطربي يف كتابه ( الريا�ض الن�ض ��رة يف ف�ض ��ائل الع�ش ��رة ) �أنّ �شم�س
الدين �ص ��واب اللمطي �ش ��يخ خ ��دام النب ��ي �إذ ذاك وكان رج ًال �ص ��ا ً
حلا كثري الرب
بالفق ��راء وال�ش ��فقة عليهم ،قال ( :كان يل �ص ��احب يجل�س عند �أم�ي�ر املدينة وي�أتيني
بخ�ب�ره مبا يح� ��س حاجتي �إلي ��ه فج ��اءين ذات يوم فق ��ال �أمر عظيم قد ح ��دث قلت:
وم ��ا ه ��و؟ قال :جاء قوم م ��ن �أهل حلب وبذلوا للأم�ي�ر بذ ًال كث ًريا و�س� ��ألوه �أن ميكنهم
م ��ن فتح احلجرة ال�ش ��ريفة و�إخراج �أبي بكر وعمر ر�ض ��ي اهلل عنهم ��ا منها ف�أجابهم
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�إلى ذلك قال �ص ��واب  :فاهتممت لذلك هم ًا عظي ًما فلم �أن�ش ��ب �أن جاء ر�س ��ول الأمري
يدع ��وين �إليه ف�أجبته فقال يل  :يا �ص ��واب يدق عليك الليلة �أقوام امل�س ��جد فافتح لهم
ومكنه ��م مم ��ا �أرادوا وال تعار�ض ��هم وال تعرت�ض عليهم ق ��ال  :فقلت له �س ��م ًعا وطاعة
ق ��ال :وخرج ��ت ومل �أزل يوم ��ي �أجم ��ع خلف احلجرة �أبك ��ي ال ترق�أ يل دمعة وال ي�ش ��عر
�أحد ما بي حتى �إذا كان الليل و�ص ��لينا الع�ش ��اء الآخرة خرج النا�س من امل�سجد وغلقنا
الأبواب فلم نن�ش ��ب �أن دق الباب الذي حذاء باب الأمري �أي باب ال�سالم قال  :ففتحت
الباب فدخل �أربعون رجال �أعدهم واحد ًا بعد واحد ومعهم امل�س ��احي واملكاتل وال�شموع
و�آالت اله ��دم واحلف ��ر قال وق�ص ��دوا احلجرة ال�ش ��ريفة فواهلل ما و�ص ��لوا املنرب حتى
ابتلعته ��م الأر� ��ض جميعه ��م بجميع م ��ا كان معهم م ��ن الآالت ومل يبق له ��م �أثر قال :
فا�س ��تبط�أ الأم�ي�ر خربهم فدعاين فقال  :يا �ص ��واب �أمل ي�أتك الق ��وم ؟ قلت بلى ولكن
اتف ��ق له ��م ما هو كيت وكيت وذكر �أبو عبد اهلل عن �أب ��ي عبد اهلل �أبي محمد املرجاين
هذه احلادثة باخت�صار يف تاريخ املدينة له(.)41

اخلامتة:
يتب�ي�ن م ��ن كل م ��ا تقدم �أنّ اجل�س ��د ال�ش ��ريف ل�س ��يدنا محمد و�ص ��احبيه �أبي
بكر وعمر (ر�ض ��ي اهلل عنهما) ق ��د ثبت باليقني �أنهم قد دفنوا يف احلجرة ال�ش ��ريفة
(حجرة عائ�ش ��ة ر�ض ��ي اهلل عنها) الكائنة يف اجلهة اجلنوبية ال�ش ��رقية من امل�س ��جد
النبوي ال�شريف و�أنه تويف يوم االثنني الثني ع�شر ليلة خلت من ربيع الأول �سنة �أحد
ع�ش ��ر للهجرة وقيل ودف ��ن ليلة الثالثاء �أو ليلة الأربعاء وق ��د ثبت من خالل الأحاديث
النبوية ال�شريفة �أن حاله يف قربه يختلف عن حال بقية النا�س فقد حرم اهلل تعالى
على الأر�ض �أج�س ��اد الأنبياء و�أن �أعمال �أمته تعر�ض عليه من �ص�ل�اة و�سالم عليه و�أنه
ي�ستغفر لأمته وهو يف قربه ويرد ال�سالم على من ي�سلم عليه.
وقد ورد الكثري من الأحاديث عن ف�ضل زيارة قربه وال�سالم عليه و�أنها من �أعظم
القربات وال يخفى على كل م�سلم �أن �أهل الكفر وال�ضاللة يحملون يف �صدورهم احلقد
والكراهية على الإ�سالم ونبيه محمد وقد حاولوا �إيذاءه حي ًا وبعد وفاته و�أن جممل
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الدوافع التي حدت بهم ل�س ��رقة اجل�س ��د ال�شريف و�س ��رقة جثمان �صاحبيه لها �أ�سباب
مادية وطائفية ودينية و�سيا�س ��ية وغريها ومن �أب ��رز تلك املحاوالت املحاولة التي قام
به ��ا اثنان من ن�ص ��ارى املغرب وبدفع من ال�ص ��ليبيني ل�س ��رقة اجلناب ال�ش ��ريف وقد
مت �إحباطه ��ا على يد نور الدين محمود بن زنكي عام 557هـ والتي �ش ��كك يف �ص ��حتها
العديد من امل�ؤرخني �إال �أنه مت طرح املو�ض ��وع ومناق�ش ��ته ب�شكل مو�ضوعي وعلمي وبنا ًء
على املعلومات التي ح�صلت عليها ا�ستنتجنا رجحان �صحة احلادثة واهلل �أعلم ،كذلك
محاول ��ة احلاكم ب�أم ��ر اهلل العبيدي (الفاطمي) يف الق ��رن اخلام�س الهجري لتحويل
اجل�سد ال�شريف �إلى القاهرة لتحويل �أنظار امل�سلمني �إلى م�صر التي كان يحكمها ،ويف
القرن ال�س ��اد�س الهجري حاول ال�صليبيون �س ��نة 578هـ �سرقة اجل�سد ال�شريف والتي
�أف�شلها �صالح الدين الأيوبي.
وكانت املحاولة الأخرية يف القرن ال�س ��ابع الهجري م ��ن قبل جماعة من الباطنية
من �أهل حلب لنب�ش قربي �صاحبي ر�سول اهلل �أبي بكر وعمر ر�ضي اهلل عنهما وهي
الأخرى باءت بالف�شل  .وحفظ اهلل تعالى ر�سوله الكرمي حي ًا وميت ًا }ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ{ وه ��ذا عهد من اهلل تعالى على ع�ص ��مته لنبيه ف�س ��خر من هو �أهل لهذه
املهام العظيمة حلماية مثوى الر�سول الكرمي .
ويف اخلت ��ام �أحم ��د اهلل تعال ��ى على �أنه وفقن ��ي يف �إكمال هذا العمل والف�ض ��ل كل
الف�ضل له تعالى .فما كان فيه من �صواب فمن اهلل تعالى وحده وما كان فيه من خط�أ �أو
ن�سيان فمن نف�سي ومن ال�شيطان و�أدعو اهلل تعالى �أن يجعل ثواب هذا العمل يف ميزان
والدي و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على املبعوث
ح�سنات َّ
رحمة للعاملني �سيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني .
الهوامش:

*املو�صل -العراق.
(� )1سورة التوبة  ،الآية (.)32
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(� )2سورة املائدة  ،الآية (. )67
( )3عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ،تاريخ ابن خلدون  ،م�ؤ�س�س ��ة جمال للطباعة والن�ش ��ر 63/2 ،؛
جمال الدين محمد بن �س ��امل ،تاريخ ال�صاحلي  ،حتقيق :عبد ال�س�ل�ام تدمري ،املكتبة الع�صرية،
(بريوت2010 ،م).197/1 ،
( )4عبد امللك بن ه�شام ،ال�سرية النبوية البن ه�شام  ،مكتبة املعارف ( ،بريوت2013 ،م)� ،ص.738
(� )5أب ��و الف ��رج عبد الرحمن بن علي ب ��ن اجلوزي ،الوفا ب�أح ��وال امل�صطفى  ،حتقيق :م�ص ��طفى عبد
القادر عطا ،ط ،1دار الكتب العلمية ( ،بريوت1988 ،م)� ،ص.812
( )6ابن اجلوزي  ،الوفا ب�أحوال امل�صطفى � ،ص. 814
(� )7أب ��و جعف ��ر محم ��د بن جري ��ر الط�ب�ري ،تاري ��خ الر�س ��ل واملل ��وك  ،ط ،4دار املع ��ارف( ،القاهرة ،
1979م)699/3؛ عبد الرحمن بن عبد ال�س�ل�ام ال�ص ��فوري ،نزهة املجال�س ومنتخب النفائ�س ،
دار الكتب العلمية ( ،بريوت2013 ،م)199/2 ،125/2 ،؛ ابن اجلوزي  ،الوفا � ،ص. 815
( )8م�ص ��طفى نبيل ،املدينة املنورة طيبة احلجاز (ا�س ��تطالع م�صور) ،جملة العربي  ،العدد  ، 252ت
1979م  ،وزارة الأعالم ( ،دولة الكويت 1970 ،م)� ،ص.79
( )9اب ��ن اجلوزي ،الوفا ب�أحوال امل�صطف ��ى � ،ص ،812ح1512/؛ عز الدين بن عبد العزيز بن عبداهلل
اب ��ن جماع ��ة ،املخت�صر الكبري يف �سرية �سيدنا الر�سول  ،حتقيق� :آ�س ��يا كليب ��ان الزهريي  ،الدار
العربية ( ،بغداد1990 ،م)� ،ص.131-130
( )10ابن ماجه� ،أبو عبداهلل محمد بن يزيد القزويني� ،سنن ابن ماجه ،دار الفكر العربي ( ،بريوت)،
 ، 520/1ح.1628/
( )11ابن اجلوزي ،الوفا � ،ص ،813ح. 1518/
( )12ابن اجلوزي  ،الوفا � ،ص ، 813ح. 1517/
(� )13أبو داود �س ��ليمان بن الأ�ش ��عث ال�سج�س ��تاين� ،سنن �أبي داود  ،املكتبة الع�ص ��رية� ،صيدا ،275/1 ،
ح.1047/
( )14ابن اجلوزي ،الوفا � ،ص ، 826ح. 1564/
( )15ابن اجلوزي  ،الوفا � ،ص.1565/ 826
(� )16سنن ابن ماجه  ،1284/2 ،ح. 3900/
( )17ابن اجلوزي ،الوفا� ،ص. 827
(� )18أب ��و يعقوب � ،إ�س ��حاق ب ��ن راهويه ،م�سند �إ�سحاق ب ��ن راهويه  ،مكتبة الإمي ��ان ( ،املدينة املنورة،
1991م).453/1 ،
( )19مح�سن محمد ح�سني  ،محاوالت �إنقاذ مثوى الر�سول الكرمي بني احلقيقة واخليال ،جملة
الر�سالة الإ�سالمية ،العددان  179 ،178ل�سنة 1985م  ،وزارة الأوقاف – بغداد 1985م � ،ص. 243
( )20املرجع نف�سه . 189/2 ،
( )21علي بن �أحمد ال�س ��مهودي ،وفاء الوفا ب�أخبار دار امل�صطفى  ،ط ، 1دار الكتب العلمية( ،بريوت،
2006م). 188/2 ،
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(� )22أب ��و العبا� ��س  ،تقي الدي ��ن �أحمد بن علي املقري ��زي ،املواعظ واالعتب ��ار بذكر اخلط ��ط والآثار،
مطبعة بوالق  ،القاهرة 1294 ،هـ. 86/2 ،
( )23ال�سمهودي  ،وفاء الوفا ب�أخبار امل�صطفى . 186-185 ،
( )24ال�سمهودي  ،وفاء الوفا � ،ص . 187 – 186
( )25علي محمد ال�صالبي ،الدولة الزنكية  ،دار املعرفة ( ،بريوت2009 ،م)� ،ص.479
( )26مح�س ��ن محم ��د ح�س�ي�ن  ،مح ��اوالت �إنق ��اذ مثوى الر�س ��ول الكرمي ب�ي�ن احلقيق ��ة واخليال،
�ص.241-239
( )27مح�سن محمد ح�سني  ،املرجع ال�سابق � ،ص.240-239
( )28انيكيتاالي�سيف ،ال�سلطان نورالدين محمود بن زنكي  ،ترجمة �سليم قندلفت  ،دار الأدب ،دم�شق
1998م � ،ص.284-283
( )29ابن الأثري ،التاريخ الباهر يف الدولة الأتابكية باملو�صل ،حتقيق :عبد القادر طليمات ،دار الكتب
احلديثة ،القاهرة� ،ص .128
( )30م�س ��لم ب ��ن احلجاج الني�س ��ابوري� ،صحي ��ح م�سلم  ،حتقي ��ق :محمد ف�ؤاد عبد الباق ��ي  ،دار �إحياء
الرتاث العربي( ،بريوت)/10/1 ،ح. 2
( )31م�صطفى نبيل  ،املدينة املنورة طيبة احلجاز � ،ص. 74
( )32التوبة . 13 – 12 /
( )33ال�سمهودي  ،وفاء الوفا . 188 / 2 ،
( )34ال�سمهودي  ،وفاء الوفا . 189 / 2 ،
( )35مح�سن محمد ح�سني  ،مرجع �سابق � ،ص . 244
( )36مح�سن محمد ح�سني  ،مرجع �سابق � ،ص . 35
(� )37أبو احل�سن محمد بن �أحمد بن جبري ،رحلة ابن جبري  ،دار الكتب العلمية  ( ،بريوت 2002 ،م)،
�ص . 35
( )38املقريزي  ،اخلطط . 86 / 2 ،
( )39علي بن �أبي الكرم محمد بن محمد  ،ابن الأثري ،الكامل يف التاريخ  ،دار الكتب العلمية ( ،بريوت،
1987م)  ، 49 / 1 ،ابن �صرب احللة � ،ص . 49- 48
( )40اب ��ن جبري  ،الرحلة � ،ص 48؛ �ش ��هاب الدي ��ن �أبي محمد عبد الرحمن بن �إ�س ��ماعيل بن �إبراهيم
املقد�سي امللقب ب�أبي �شامة ،الرو�ضتني يف �أخبار الدولتني  ،دار اجليل  ،بريوت ،د ت .35/2،
( )41ال�سمهودي  ،وفاء الوفا . 190-189 / 2 ،
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إبراهيم بن مسلم العبدي
اله َجري)
(أبو إسحاق َ
(130 – 50هـ تقريبًا)
*

بقلم� :أ .عبداهلل بن علي الر�ستم

ا�سمه:
�إبراهي ��م بن م�س ��لم العبدي�،أبو �إ�س ��حاق الك ��ويف املعروف بال َه َج ��ري( ، )1كذا مت
ُ
�ضبط ا�سم ِه يف م�صادر عدة.

ن�سبته �إلى ه ََجر:
وه َجر املدينة(،)3
قال غري واحد �أن ن�سبة �أبي �إ�سحاق ال َه َجري �إلى َه َجر اليمن(َ ، )2
ن�س� � َب ُه �إلى َه َجر اليمن �أو املدين ��ة �إما لعدم معرفتهم
وه ��ذا خط�أ وا�ض ��ح ،ذلك �أن من َ
بوجود مواقع متعددة حتمل هذا اال�سم ،و�إما غري ذلك.
ذل ��ك �أن م ��ن القرا ِئن الدا َّلة على �أن �أبا �إ�س ��حاق ال َه َجري م ��ن َه َجر البحرين ال
غريها ،قول عالمة اجلزيرة ال�ش ��يخ /حمد اجلا�سر( :)4ال َه َجري ن�سب ًة �إلى َه َجر ،وهو
عند الإطالق ُيق�ص ��د به املدينة املعروفة الواقعة فيما ُي�س� � ّمى قدمي ًا ب�إقليم البحرين،
ثم بعد ذلك ُعرف بالأح�ساء� ،إذ ال يعرف مكا ٌن يف اجلزيرة �أ�شهر من تلك املدينة .اهـ
وللت�أكي ��د على �أنه من َه َجر البحرين انتما�ؤه لقبيلة لها �ش ��هرة كبرية ا�س ��توطنت
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هذه املنطقة ،وهي قبيلة عبد القي�س والتي يعرف كل من ُن�س ��ب �إليها بـ(العبدي) ،لذا
ال يوجد م� ّسوغ على �أنه من َه َجر املدينة �أو اليمن.

تاريخ والدته ووفاته:
مل ت�شر م�صادر ترجمته �إلى تاريخ والدته �أو وفاته ،ولكن باملقارنة مع من روى
عنهم ورووا عنه ب�إمكاين التقريب �إلى الفرتة التي عا�شها وفق الفر�ضيتني التاليتني:

الفر�ضية الأولى (130 – 20هـ):
ل ��و نظرنا �إلى تاريخ وفاة ابن م�س ��عود والتي كانت عام (32هـ) لقلنا �أنه ولد عام
(20هـ) ك�أقل تقدير ،حيث ب�إمكان �ص ��بي يف عامه الثاين ع�ش ��ر �أن ي�أخذ عن �صحابي
كابن م�سعود.
م ��ن جه ��ة �أخرى جن ��د �أن �آخر من نق ��ل عنه هو عب ��اد بن العوام ال ��ذي ولد عام
(118هـ) ،مما ميكن القول �أن ع ّباد نقل عنه يف عامه العا�ش ��ر �أو الثاين ع�ش ��ر؛ لتكون
النتيجة �أن �أبا �إ�س ��حاق ال َه َجري ولد عام  20وتويف عام 130هـ ،حيث يكون عمره 110
�سنوات ،وهذا ما مل ت�شر �إليه امل�صادر ال من قريب وال من بعيد ،حيث هذا العمر ممن
ي�ش ��ار �إليه يف كتب الرتاجم والطبقات ،نعم ال ي�س ��تبعد �أن يكون �أبا �إ�س ��حاق ُرزق هذا
العمر� ،إال �أن ذلك غري وا�ضح فيمن ترجم له.

الفر�ضية الثانية (130 – 50هـ):
هناك من ذكر �أنه رفع �أحاديث دون �إ�س ��ناد ،وهذا ميكن تطبيقه على روايته عن
ابن م�سعود بال وا�سطة ،ورغم وجود رواية تنقل عنه مبا�شرة وروايات �أخرى بوا�سطة،
و�س ��ت�أتي يف ف�ص ��ل (طرقه يف الرواية) �إال �أن مروياته كانت بوا�سطة واحدة �إلى ر�سول
اهلل وروايات كثرية بوا�س ��طتني كما �سي�أتي يف الف�ص ��ل املذكور ،ولذا قد ي�صح هذا
االفرتا�ض �أنه عا�ش ثمانني عام ًا �أو نحوها حيث هو العمر املتوقع لأبي �إ�س ��حاق والذي
ين�س ��جم مع تاريخ والدة ع ّباد بن الع ّوام (118هـ) ،والذي يكون فيه عباد قد نقل عنه
يف �سن العا�شرة �أو نحوها.
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ذريته:
له ولد ا�س ��مه� :إِ ْ�س � َ�حاق ْبنَ ِ�إ ْب َر ِاه َيم ال َه َجري( ، )5كذا ورد ا�س ��مه عند ابن عدي،
وهو �أقرب لأن يكون ابنه ،كون مرتجمنا يك َّنى به ،ومل �أظفر ب�ش ��يء عنه �أو �أن له �أبناء
�آخرين غري �إ�سحاق.

�سريته:
مل �أظفر ب�ش ��يء ينبئ عن تفا�ص ��يل حياته العلمية وال�شخ�ص ��ية ،حيث معظم من
تط� � ّرق له يذكر �أنه كان راوي ًا للحديث� ،أخذ عن جماعة و�أخذ جماعة عنه .ولعل خرب ًا
واحد ًا تردد عند �أكرث من ترجم له ،وهو على النحو التايل:
ق ��ال ابن ع ��دي اجلرج ��اين( :)6حدثنا زكريا ،حدثن ��ي �أحمد بن محم ��د ،حدثنا
الرمادي ،قال� :سمعت �سفيان يقول :ر�أيت �إبراهيم ال َه َجري وقد �أقاموه( )7يف ال�شم�س
ُي�ستخرج منه �شيء ،وكان يلعب بال�شطرجن .اهـ.
وقد نقل اخلرب هذا من �أتى بعده.
ولع ��ل التفات ��ة هنا ح ��ول مرتجمنا ،وهي� :إن راوي ��ة ك�أبي �إ�س ��حاق ال ُي�ؤْثر عنه �إال
الرواية كما هو مفهوم من ترجم له والروايات التي رواها �أو رويت عنه ،فلم ي�ؤثر عنه
�أنه كان �صاحب �صنعة �أو جتارة �أو نحو ذلك.

م�ؤلفاته:
كتاب واح ٌد يف
يظهر من بع�ض الأخبار �أنها ت�ش�ي�ر �إلى �أن �أبا �إ�س ��حاق ال َه َجري له ٌ
الرواية ،حيث تعددت رواية يف �أكرث من م�صدر ،وهي على النحو التايل:
ع ��ن �س ��فيان بن عيينة يق ��ول� :أتي ��ت �إبراهيم ال َه َج ��ري فدفع �إ ّ
يل عا ّم ��ة حديثه،
فرحمت ال�ش ��يخ ف�أ�ص ��لحتُ ل ��ه كتابه ،فقلتُ  :ه ��ذا عن عبداهلل [�أي :عب ��داهلل بن �أبي
�أوفى] ،وهذا عن النبي �صلى اهلل عليه [و�آله] و�س ّلم ،وهذا عن عمر(.)8

فائدة حول مروياته:
ي�شرتك �أبو �إ�سحاق يف كنيته مع جمموعة من الرواة ،وقد ن ّبه �إلى ذلك الهروي

()9
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بقوله يف ترجمة �أبي �إ�س ��حاق ال َه َجري( :ق ��د رووا كلهم َعن عبداهلل بن �أبي �أوفى روى
ري َو�ش� � ْع َبة ِ�إذا رويا َعن �أبي
ري َو�ش� � ْع َبة َوا ْلفرق َبينهم �أَن ال َّث ْو ّ
َع ْن ُهم كلهم ُ�س� � ْف َيان ال َّث ْو ّ
�إِ ْ�س � َ�حاق ال�س ��بي ِعي اَل يزيدان على �أبي �إِ ْ�س َحاق َوا ْل َغا ِلب على ِر َوا َية �أبي �إِ ْ�س َحاق ال�سبي ِعي
ال�ش� � ْي َبانيِ ّ
ال�ص � َ�حا َبة ا ْلبرَاء بن َعازِب َوزيد بن �أَرقمَ ،و ِ�إذا رويا َعن �أبي ِ�إ ْ�س � َ�حاق َّ
َع ��ن َّ
ال�ش ْي َبانيِ ّ فيِ �أَكرث ال ِّر َوا َيات َو ُر َمبا مل يذك َرا َو َما يرويان َعن ّ
َف�إِ َّن ُه َما يذكران َّ
ال�شع ِب ّي َف ُه َو
َّ
ال�ش ْي َبانيِ ّ دون َغريه.
َو�أما [�أبو] �إِ ْ�س � َ�حاق ال َه َجري َف�إِن ُ�ش� � ْع َبة �أكرثهما ِر َوا َية َعن ُه َو�أ ْكرث ِر َوا َية ال َه َجري
الَ ْح َو�ص) اهـ.
ال ْح َو�ص الجْ ُ َ�شمِ ي وال�سبيعي قد روى َعن �أبي ْ أ
َعن �أبي َْ أ
وكذلك ي�ش�ت�رك يف ا�س ��مه �أحد الرواة ومن هم يف طبقته ،وهو� :إبراهيم بن
م�سلم الكويف العنزي(.)10

طرقه يف الرواية �إلى ر�سول اهلل :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1عن �أبي الأحو�ص عن عبداهلل بن �أبي �أوفى عن ر�سول اهلل (.)11
2عن عبداهلل بن �أبي �أوفى الأ�سلمي عن ر�سول اهلل (.)12
3عن �أبي الأحو�ص ،عن ابن م�سعود عن ر�سول اهلل (.)13
4عن عبداهلل بن م�سعود عن ر�سول اهلل (.)14
5عن �أبي عيا�ض ،عن �أبي بكرة عن ر�سول اهلل (.)15
6عن �أبي عيا�ض عن �أبي هريرة عن ر�سول اهلل (.)16

7 .7عن �أبي �صادق ،عن �أبي �أيوب عن ر�سول اهلل (.)17

الراوي عنهم:
1 .1عب ��داهلل بن �أب ��ي �أوفى بن خالد بن احلارث الأ�س ��لمي الك ��ويف� ،أبو �إبراهيم
وقيل� :أبو محمد و�أبو معاوية(. )18
2 .2عبداهلل بن م�سعود بن غافل بن حبيب الهذيل� ،صحابي معروف (ت 32هـ) (.)19
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3 .3عم ��رو ب ��ن الأ�س ��ود العن�س ��ي ،ويق ��ال الهم ��داين� ،أب ��و ع ّيا� ��ض ،ويق ��ال� :أبو
عبدالرحمن ال�ش ��امي الدم�ش ��قي ،و ُيقال :احلم�ص ��ي �س ��كن داريا ،وقيل� :إن
ا�س ��مه ُعمري ،ويقال :ا�س ��مه قي�س بن ثعلبة تويف يف خالفة معاوية ويقال :يف
خالفة عبد امللك بن مروان(.)20
4 .4عوف بن مالك بن ن�ضلة الأ�شجعي اجل�شمي الكويف� ،أبو الأحو�ص(ت 73هـ)(.)21
5 .5م�سلم بن يزيد الأزدي الكويف� ،أبو �صادق ،وقيل ا�سمه :عبداهلل بن ناجذ(.)22
6 .6عبيد اهلل بن معية ال�س ��وائي من بني عامر بن �صع�ص ��عة ،وقيل عبداهلل ،وقد
ورد ا�سمه يف الرواية (رجل من بني �سواءة) (.)23
7 .7قرط �أبو توبة(.)24
8 .8القعقاع بن الأبرد الطهوي(.)25

الراوون عنه:
�1 .1إبراهيم بن طهمان بن �شعبة اخلرا�ساين� ،أبو �سعيد الهروي (ت 168هـ) (.)26
�2 .2أ�س ��باط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن مي�سرة القر�شي الكويف (ت
200هـ) (.)27
3 .3بكر بن خني�س(.)28
4 .4جرير بن عبد احلميد(.)29
5 .5جعف ��ر بن عون بن جعفر ب ��ن عمرو بن حريث القر�ش ��ي املخزومي� ،أبو عون
الكويف(.)30
6 .6احلارث بن ح�صرية الأزدي� ،أبو النعمان الكويف(.)31
7 .7احل�سن بن �أبي بكر(.)32
8 .8احل�سن بن دينار(.)33
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9 .9حف�ص بن غياث (194 -117هـ) (.)34
احل َّماين (ت 190هـ) (.)35
1010حماد بن �شعيب ِ
1111خالد بن عبداهلل الوا�سطي� ،أبو محمد (179 -110هـ) (.)36
1212خالد بن عي�سى ال�صفار العبدي� ،أبو م�سلم الكويف(.)37
1313روح بن القا�سم العنربي التميمي الب�صري (ت 141هـ) (.)38
1414زائدة بن قدامة (ت 76هـ) (.)39
1515زهري بن معاوية (ت173هـ) (.)40
�ُ 1616سكني بن عبد العزيز بن قي�س العبدي الب�صري� ،أبو الفرات ّ
العطار(.)41
�1717سالم بن �سليم� ،أبو الأحو�ص(.)42
�1818سليمان الأعم�ش (148 -61هـ) (.)43
اخلم�س(.)44
�1919سعري بن ِ
�2020سفيان الثوري (161 - 97هـ) (.)45
�2121سفيان بن عيينة (198 -107هـ) (.)46
�2222سنان بن هارون الربجمي� ،أبو ب�شر الكويف(.)47
�2323سيف بن هارون الربجمي �أبو الورقاء الكويف(.)48
�َ 2424شريك بن عبداهلل النخعي (177 - 95هـ) (.)49
�2525شعبة بن احلجاج (160 - 82هـ) (.)50
2626عباد بن العوام بن عمر بن عبداهلل بن املنذر بن م�صعب بن جندل الكالبي،
�أبو �سهل الوا�سطي ،مولى �أ�سلم بن زرعة الكالبي (185-118هـ) (.)51
2727عبرث بن القا�سم الزبيدي� ،أبو زبيد (ت 178هـ) (.)52
2828عبداحلكيم بن من�صور اخلزاعي� ،أبو �سهل ويقال� :أبو �سفيان الوا�سطي(.)53
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2929عبد الرحمن بن �سليمان(.)54
3030عبد الرحمن بن محمد بن زياد املحاربي� ،أبو محمد الكويف (ت 195هـ) (.)55
3131عبد ربه بن نافع الكناين� ،أبو �شهاب احل ّناط الكويف (ت 171هـ) (.)56
3232عبدالرحيم بن �سليمان(.)57
3333عبداهلل ابن الأجلح الكندي� ،أبو محمد الكويف(.)58
3434عبيدة بن حميد النحوي(.)59
3535عمار بن محمد الثوري� ،أبو اليقظان (ابن �أخت �سفيان الثوري) (ت182هـ) (.)60
ِ 3636عمران بن ُع َب ْيد َ
ال�ض ِّبي اجلرجاين(.)61
3737علي بن عا�صم الوا�سطي (201 -105هـ) (.)62
3838علي بن ُم ْ�س ِهر (ت 189هـ) (.)63
الك ْن ِدي� ،أبو املنذر(كان حي ًا 180هـ) (.)64
َ 3939ع ْمرو بن مجُ َ ِّمع ِ
4040فرات بن �سلمان الرقي ،مولى ابن عقيل (ت 150هـ) (.)65
4141الف�ضل بن العالء� ،أبو العبا�س ،ويقال� :أبو العالء الكويف نزيل الب�صرة(.)66
4242محمد بن �أبي الفرات(.)67
4343محم ��د بن ف�ض ��يل بن غزوان بن جرير ال�ض ��بي ،موالهم� ،أب ��و عبد الرحمن
الكويف (ت 195هـ) (.)68
4444م�سعر بن كدام (ت 152هـ) (.)69
4545املغرية [بن] ال�سراج� ،أبو �سلمة(.)70
4646يزيد بن عطاء بن عبد الرحمن الي�ش ��كري ،ويقال :الكندي ،ويقال :ال�سلمي،
موالهم �أبو خالد الوا�سطي البزاز ،مولى �أبي عوانة(.)71

وثاقته:
�أبو �إ�س ��حاق الهجري كغريه من الرواة ،هناك من وثقه وهناك من �ض ��عفه ،وهذا
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يتب�ّي�نّ من خ�ل�ال �أقوال علم ��اء اجل ��رح والتعديل الذين �س� ��آتي على ذك ��ر �أقوالهم يف
تقييمهم للمرتجم عنه ،وهي على النحو التايل:
1 .1ق ��ال �أب ��و داود :قال يحيى بن �س ��عيد ّ
القط ��ان :كان �إبراهيم ال َه َجري ي�س ��وق
احلديث �سياقة ج ّيدة(.)72
2 .2كان �سفيان بن عيينة ي�ضعفه(.)73
3 .3قال عبا�س ال ّدوري عن يحيى بن معني :لي�س ب�شيء ،وقال� :ضعيف(.)74
4 .4قال الن�سائي� :ضعيف كويف(.)75
5 .5ق ��ال ابن عدي :و�أحاديث ��ه عامتها م�س ��تقيمة املنت ،و�إمنا �أنك ��روا عليه كرثة
روايته عن �أبي الأحو�ص عن عبداهلل ،وهو عندي ممن يكتب حديثه(.)76
6 .6قال �أبو �أحمد بن عدي :و�أحاديثه عامتها م�ستقيمة املنت(.)77
7 .7قال ابن عيينة :كان �إبراهيم ال َه َجري ي�س ��وق احلديث �س ��ياقة جيدة على ما
فيه(.)78
8 .8قال �أبو زرعة� :ضعيف(.)79
9 .9ق ��ال �أبو حامت� :ض ��عيف احلدي ��ث منكر احلدي ��ث ،وقال :ل�ّي نّ احلديث لي�س
بقوي(.)80
وذك ��ر ابن حجر يف تهذيب التهذيب �أقوال الأع�ل�ام الذين حتدثوا عن وثاقة �أبي
�إ�سحاق الهجري وهم على النحو التايل(:)81
1010قال البخاري :منكر احلديث.
1111قال الرتمذي :ي�ضعف يف احلديث.
1212قال الن�سائي :منكر احلديث ،وقال :لي�س بثقة وال يكتب حديثه.
1313قال احلاكم �أبو �أحمد :لي�س بالقوي عندهم.
1414ق ��ال �أبو �أحمد بن عدي :ومع �ض ��عفه يكتب حديثه وه ��و عندي ممن ال يجوز
االحتجاج بحديثه.
1515قال البزار :رفع �أحاديث وقفها غريه.
1616قال عبداهلل بن �أحمد عن �أبيه :كان ال َه َجري ر ّفاع ًا و�ض ّعفه.
1717قال ابن �سعد :كان �ضعيف ًا يف احلديث.
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1818قال ال�سعدي :ي�ضعف حديثه.
1919قال احلربي :فيه �ضعف.
2020قال علي بن احل�سني بن اجلنيد :مرتوك(.)82
2121قال الف�سوي :كان رفاع ًا ال ب�أ�س به(.)83
2222قال الأزدي :هو �صدوق ولكنه رفاع كثري الوهم(.)84
2323قال عنه �شعبة :ر ّفاع(.)85
2424قال الألباين� :إبراهيم بن م�سلم ال َه َجري ،لي�س باملرتوك؛ �إال �أن ال�شيخني مل
يحتجا به .قلتُ  :ولكنه لي�س بالثقة �أي�ض ًا(.)86
الهوامش:

* الأح�ساء -اململكة العربية ال�سعودية.
( )1تهذي ��ب الكم ��ال ،امل ��زي ،حتقيق :د .ب�ش ��ار عواد مع ��روف + .203/2 ،املجروحني م ��ن املحدثني،
ابن حبان ،حتقيق :محمود �إبراهيم زايد + .100/1 ،الأن�ساب ،ال�س ��معاين ،حتقيق :عبد الرحمن
املعلمي.384/13 ،
( )2تهذي ��ب الكم ��ال يف �أ�سم ��اء الرجال ،املزي ،حتقيق :د .ب�ش ��ار عواد معروف ،203/2 ،والذي ن�س ��به
�إلى هجر اليمن هو املحقق ولي�س امل�ؤلف + .املقتنى يف �سرد ال ُكنى� ،ش ��م�س الدين الذهبي ،حتقيق:
محمد �ص ��الح املراد ،64/1 ،والذي ن�س ��به �إل ��ى هجر اليمن هو املحقق ولي� ��س امل�ؤلف + .الأن�ساب،
ال�سمعاين ،حتقيق :عبدالرحمن بن يحيى املعلمي.384/13 ،
( )3الأن�ساب املتفقة� ،أبو الف�ض ��ل ال�ش ��يباين ،حتقيق :دي يوجن .223 ،حيث تردد امل�ؤلف يف ن�س ��بته �إلى
هجر املدينة �أو البحرين بقوله( :كويف ال �أدري من �أيهما هو).
(� )4أبو علي اله ََجري و�أبحاثه يف حتديد املوا�ضع ،حمد اجلا�س ��ر ،من�ش ��ورات دار اليمامة – الريا�ض،
الطبعة الأولى – 1388هـ (1968م)� ،ص.15
( )5الكامل يف �ضعفاء الرجال ،ابن عدي اجلرجاين.167/9 ،
( )6الكامل يف �ضعفاء الرجال ،ابن عدي اجلرجاين.346/1 ،
( )7رمبا ق�صد ابن عدي �أن �أبا �إ�سحاق و�ضع يف ال�شم�س ليعرتف بذلك ،حيث خرج من فمه �شيء جراء
التعذيب  ..واهلل العامل.
( )8الكامل يف �ضعفاء الرجال ،ابن عدي اجلرجاين ،حتقيق :عادل �أحمد عبد املوجود + 346 ،تهذيب
التهذيب ،ابن حجر .164/1 ،ويع ّلق ابن حجر بقوله :الق�ص ��ة املتقدمة عن ابن عيينة تقت�ض ��ي �أن
حديث ��ه عنه �ص ��حيح؛ لأن ��ه �إمنا عيب عليه رفعه �أحادي ��ث موقوفة وابن عيينة ذك ��ر �أنه م ّيز حديث
عبداهلل من حديث النبي �صلى اهلل عليه [و�آله] و�س ّلم – واهلل �أعلم –.
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( )9املعجم يف م�شتبه �أ�سامي املحدثني� ،أبو الف�ضل الهروي ،حتقيق :نظر محمد الفاريابي.68 ،
( )10تهذيب التهذيب ،ابن حجر.164/1 ،
( )11املتف ��ق واملف�ت�رق ،اخلطيب البغ ��دادي .222/1 ،وقد وردت روايات عن �أبي الأحو�ص عن عبداهلل،
ب ��دون ذكر من يكون عبداهلل هذا ،هل هو ابن م�س ��عود �أم ابن �أب ��ي �أوفى ،والظاهر �أنه عبداهلل بن
�أبي �أوفى الأ�سلمي ،ذلك �أنه �أكرث من الرواية عنه .وقد وردت تلك الروايات يف :الكامل يف �ضعفاء
الرجال ،ابن عدي اجلرجاين.346/1 + 162/9 + 544/4 ،
( )12املتفق واملفرتق ،اخلطيب البغدادي + 222/1 ،الكامل يف �ضعفاء الرجال ،ابن عدي اجلرجاين،
.346/1
( )13الكام ��ل يف �ضعف ��اء الرجال ،ابن عدي اجلرج ��اين + 544/4 + 123/3 ،تاريخ �أ�صبهان� ،أبو نعيم
الأ�صبهاين.192/1 ،
( )14الإ�صابة يف متييز ال�صحابة ،ابن حجر.454/6 ،
( )15تاريخ جرجان� ،أبو القا�سم اجلرجاين.321 ،
( )16تاريخ جرجان� ،أبو القا�سم اجلرجاين + 78 ،تاريخ �أ�صبهان� ،أبو نعيم الأ�صبهاين+ 345/1 ،
(� )17سري �أعالم النبالء� ،شم�س الدين الذهبي.410/2 ،
( )18املتفق واملفرتق ،اخلطيب البغدادي + 222/1 ،ميزان االعتدال� ،ش ��م�س الدين الذهبي+ 66/1 ،
�سري �أعالم النبالء� ،شم�س الدين الذهبي.429/3 ،
( )19الإ�صابة يف متييز ال�صحابة ،ابن حجر.454/6 ،
( )20تهذيب الكمال ،املزي� + 165/34 + 544/21 + 203/2 ،سري �أعالم النبالء ،الذهبي.80/4 ،
( )21تهذيب التهذيب ،ابن حجر + 164/1 ،تهذيب الكمال ،املزي.445/22 + 203/2 ،
(� )22سري �أعالم النبالء� ،شم�س الدين الذهبي + 410/2 ،تهذيب الكمال ،املزي( 412/33 ،يروي عن
الإمام علي بن �أبي طالب (ع).
( )23تعجيل املنفعة ،ابن حجر الع�سقالين .590/2 ،لعله عبيد اهلل بن مع ّية ال�سوائي من بني عامر بن
�صع�ص ��عة وقيل :عبداهلل ،ولد يف �صدر الإ�سالم يف زمن النبي (واهلل العامل) تهذيب الكمال،
املزي.172/16 ،
( )24الثقات ،ابن حبان.22/9 ،
( )25وقعة �صفني ،ن�صر بن مزاحم.363 ،
( )26تهذيب الكمال ،املزي + 203 + 109/2 ،طبقات املحدثني ب�أ�صبهان ،الأ�صبهاين.376/3 ،
( )27تهذيب الكمال ،املزي.345 + 203/2 ،
( )28تهذيب الكمال ،املزي.203/2 ،
( )29تهذي ��ب الكم ��ال ،امل ��زي� + 203/2 ،إحتاف اخلرية املهرة� ،أبو العبا�س البو�ص�ي�ري[ 183/4 ،باب
النفقة على البنات والأهل والأخوات].
( )30تهذيب الكمال ،املزي + 71/5 + 203/2 ،املتفق واملفرتق ،اخلطيب البغدادي + 222/1 ،الكامل
يف �ضعفاء الرجال ،ابن عدي اجلرجاين.346 ،
( )31تهذيب الكمال ،املزي.224 + 203/2 ،
( )32املتفق واملفرتق ،اخلطيب البغدادي.222/1 ،
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( )33الكامل يف �ضعفاء الرجال ،ابن عدي اجلرجاين.123/3 ،
( )34جامع البيان ،الطربي.345/13 ،
( )35تهذيب الكمال ،املزي + 203/2 ،الوايف بالوفيات ،ال�صفدي.91/13 ،
( )36تهذيب الكمال ،املزي.358/8 + 101/8 + 203/2 ،
( )37تهذيب الكمال ،املزي ،358 + 203/2 ،ويقال :خالد بن م�سلم العبدي الكويف.
( )38تهذيب الكمال ،املزي + 203/2 ،الثقات ،ابن ح ّبان.305/6 ،
( )39تهذيب الكمال ،املزي.203/2 ،
( )40تهذيب الكمال ،املزي + 203/2 ،اجلرح والتعديل� ،أبو حامت الرازي.132-131/2 ،
وقد ورد يف بع�ض الروايات با�سم (�أبو معاوية) وال �أعلم �إن كان هو �أو �شخ�ص �آخر ،كما يف :غاية املق�صد
يف زوائد امل�سند� ،أبو احل�سن الهيثمي 402/1 + 216/1 ،وغريها من امل�صادر.
( )41تهذي ��ب الكم ��ال ،املزي + 210/11 + 203/2 ،الكامل يف �ضعف ��اء الرجال ،ابن عدي اجلرجاين،
.544/4
( )42تهذيب الكمال ،املزي + 203/2 ،الكامل يف �ضعفاء الرجال ،ابن عدي اجلرجاين.346/1 ،
( )43وقعة �صفني ،ن�صر بن مزاحم.363 ،
(� )44سري �أعالم النبالء� ،شم�س الدين الذهبي.39/17 ،
( )45تهذيب الكمال ،املزي + 203/2 ،املتفق واملفرتق ،اخلطيب البغدادي.222/1 ،
( )46تهذيب الكمال ،املزي + 203/2 ،املتفق واملفرتق ،اخلطيب البغدادي.222/1 ،
( )47تهذيب الكمال ،املزي 156/12 ،وهو �أخو �سيف بن هارون الوارد ذكره يف قائمة الراوين عن �أبي
�إ�سحاق ال َه َجري.
( )48تهذي ��ب الكم ��ال ،املزي + 333/12 + 203/2 ،الكامل يف �ضعف ��اء الرجال ،ابن عدي اجلرجاين،
.500/4
( )49تهذيب الكمال ،املزي + 203/2 ،تاريخ مولد العلماء ووفياتهم� ،أبو �سليمان الربعي.403/1،
( )50تهذيب الكمال ،املزي.203/2 ،
( )51تهذيب الكمال ،املزي.141/14 + 203/2 ،
( )52تهذيب الكمال ،املزي.269/14 ،
( )53تهذيب الكمال ،املزي.404/16 + 203/2 ،
( )54الإيثار مبعرفة رواة الآثار ،ابن حجر.38 ،
( )55تهذيب الكمال ،املزي + 386/13 + 203/2 ،تهذيب التهذيب ،ابن حجر.265/6 ،
( )56مغاين الأخيار ،بدر الدين العيني + 167/2 ،تهذيب الكمال ،املزي + 485/16 ،مو�سوعة �أقوال
الإمام �أحمد ،ال�سيد �أبو املعاطي.314/2 ،
( )57جامع البيان ،الطربي + 105/11 + 18/9 ،تف�سري القر�آن العظيم ،ابن كثري.205/3 ،
( )58ميزان االعتدال� ،شم�س الدين الذهبي + 66/1 ،تقريب التهذيب ،ابن حجر.295/1 ،
( )59طبقات املحدثني ب�أ�صبهان ،الأ�صبهاين.376/3 ،
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( )60تاريخ بغداد ،اخلطيب البغدادي + 125/8 ،الطبقات الكربى ،ابن �سعد.361/6 ،
( )61املعج ��م يف �أ�سام ��ي �شيوخ �أبي بك ��ر الإ�سماعيلي� ،أبو بكر اجلرجاين + 360/1 ،تاريخ جرجان� ،أبو
القا�سم اجلرجاين.321 + 78 ،
( )62تهذيب الكمال ،املزي + 203/2 ،املتفق واملفرتق ،اخلطيب البغدادي.222/1 ،
( )63تهذيب الكمال ،املزي + 203/2 ،املتفق واملفرتق ،اخلطيب البغدادي.222/1 ،
( )64تهذيب الكمال ،املزي + 203/2 ،تاريخ بغداد ،اخلطيب البغدادي.97/14 ،
( )65تهذيب الكمال ،املزي + 203/2 ،الثقات ،ابن ح ّبان.322/7 ،
( )66تاريخ �أ�صبهان� ،أبو نعيم الأ�صبهاين + 345/1 ،تاريخ دم�شق ،ابن ع�س ��اكر + 101/30 ،تهذيب
الكمال ،املزي.243/23 ،
( )67غنية امللتم�س �إي�ضاح امللتب�س ،اخلطيب البغدادي.360 ،
( )68تهذيب التهذيب ،ابن حجر + 164/1 ،تهذيب الكمال ،املزي.293/26 ،
( )69املتفق واملفرتق ،اخلطيب البغدادي.222/1 ،
( )70تاريخ �أ�صبهان� ،أبو نعيم الأ�صبهاين.192/1 ،
( )71الكام ��ل يف �ضعف ��اء الرج ��ال ،ابن عدي اجلرج ��اين + 162/9 ،تهذيب الكم ��ال ،املزي210/32 ،
 +جام ��ع البي ��ان ،الط�ب�ري ،349/13 ،وفيه� :أبو خال ��د الأحمر ،فال �أعلم �إن كان هو املق�ص ��ود �أم
�شخ�ص �آخر.
(� )72س�ؤاالت �أبي عبيد الآجري� ،أبو داود ال�سج�ستاين.116 ،
( )73الكامل يف �ضعفاء الرجال ،ابن عدي اجلرجاين.346/1 ،
( )74الكامل يف �ضعفاء الرجال ،ابن عدي اجلرجاين + 346/1 ،تهذيب الكمال ،املزي.203/2 ،
( )75الكام ��ل يف �ضعف ��اء الرج ��ال ،ابن ع ��دي اجلرجاين + 346/1 ،تاريخ ابن مع�ي�ن ،يحيى بن معني،
 + 276/3ال�ضعفاء واملرتوكون ،الن�سائي.11 ،
( )76الكامل يف �ضعفاء الرجال ،ابن عدي اجلرجاين + 346/1 ،تهذيب الكمال ،املزي.205/2 ،
( )77تهذيب الكمال ،املزي.203/2 ،
( )78اجلرح والتعديل� ،أبو حامت الرازي.49 ،
( )79تهذيب التهذيب ،ابن حجر.164/1 ،
( )80تهذيب التهذيب ،ابن حجر + 164/1 ،تهذيب الكمال ،املزي.203/2 ،
( )81تهذيب التهذيب ،ابن حجر.164/1 ،
( )82تهذيب التهذيب ،ابن حجر + 164/1 ،ال�ضعفاء واملرتوكون ،ابن اجلوزي.52/1 ،
( )83تهذيب التهذيب ،ابن حجر.164/1 ،
( )84تهذيب التهذيب ،ابن حجر.164/1 ،
(� )85أحوال الرجال� ،أبو �إ�سحاق اجلوزجاين.148 ،
(� )86سل�سلة الأحاديث ال�ضعيفة ،الألباين.272/10 ،
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ِّ
املتبقي من ِشعر صاعد البغدادي
جمع وتوثيق ودراسة
()2
*

بقلم :د .محمد رم�ضان �أحمد اجلوهري

ثان ًيا -الو�صف:
واهتماما الو�ص ��ف مبختلف
م ��ن الأغرا�ض ال�ش ��عرية التي �أوالها �ص ��اعد عناي ��ة
ً
�ش ��كوله و�أنواعه ،فهو كغريه ي�ص ��ف ما تقع عليه عينه من مو�ص ��وفات تروقه وتعجبه،
فال�ش ��عر �إال �أقله راجع �إلى باب الو�ص ��ف ،ينظمه ال�شاعر متن�س ًكا يف محراب احل�سن،
�أو الهي ًا يف جمال احلياة ،و�س ��حر الطبيعة ،يخل�ص مرة لفنه في�صف للإبداع ،و�أخرى
لنف�سه فينعطف �إلى حيث ييمم من غايات ،فال يكون الو�صف مق�صودًا لذاته بقدر ما
ه ��و موظف حلاجات يف نف� ��س ناظمه ،تعينه موهبته فيجي ��د� ،أو تقعد به ملكته فيكبو،
واملجيد من ال�شعراء الو�صافني هو الذي يقلب ال�سمع ب�ص ًرا ،واملتخيل م�شاهدً ا ،مغل ًفا
ذلك مب�ش ��اعر دافعة ،و�إح�سا�س معني ،ف�إنه ينبغي �أال يعر�ض الو�صف مبن�أى عن �شعور
الوا�ص ��ف و�إح�سا�سه ،و�إال كان باهتًا ،فاقدً ا حليوية احلركة ،وثنائية التفاعل ،وتقرير ًا
لواقع رتيب ال �أثر فيه لأمارات فن ،ومخايل �إبداع.
وال�ش ��اعر الأندل�سي ل�صيق ال�صلة بطبيعته الآ�سرة يبثها �أمله  ،ويخ�صها بحديثه،
ويتنا�س ��ى بني ظاللها همومه ،فهو �صديقها املخل�ص ،وعا�شقها الوله ،و�أني�سها املقيم،
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ف�ل�ا غرو �أن هام بها ،وانطلق منها يف روحات ��ه وغدواته  ،وجعلها متك�أ لفنه ،ومرتكزً ا
لأدبه ،تتغلغل يف ت�ضاعيف �شعره �أي ًا كان الغر�ض الذي �إليه يق�صد ،وك�أنها ملهمته التي
متده ب�ضروب القول ،ومنافذ احلديث.
ولعل �أول ما ي�س�ت�رعي االنتباه يف الو�صف عند �ص ��اعد البغدادي ،و�صفه للطبيعة
بدعا من
ال�ص ��امتة وما حتويه من مدن وق�ص ��ور ومتاثيل ونوافري ومنى ،ولي�س �صاعد ً
�ش ��عراء ع�ص ��ره الذين اهتموا بهذا اللون من اجلمال امل�ص ��نوع ،فهو مما يتكرر �أمام
عيونهم يف ق�صور املن�صور وغريه� ،إ�ضافة �إلى �أن بع�ض مظاهر الطبيعة على ما تفي�ض
به من جمال قد ال ت�س ��تهوي طائفة مثلما ي�س ��تهويها امل�صنوع من الق�صور ،وما تعج به
من زخارف ومتاثيل ونقو�ش.
على �أن �أكرث هذه املو�صوفات مل تكن مق�صودة لذاتها رغم مظاهر الإبداع والت�أنق
ً
ومفرت�شا ملدحهم
يف �ص ��نعها ،و�إمنا كث ًريا ما كانت تتخذ و�س ��يلة للثناء على �أ�صحابها،
()1
على ما �سبق تقريره يف احلديث عن املدح ،ومن ذلك و�صفه للزاهرة يف قوله :�أَ َم��ا َت � َرى ال� َع�ْي�نْ َ تجَ ْ �رِي َف � ْو َق َمر َم ِرهَا
�أَ ْج � َر ْي � َت � َه��ا َف� َ�ط � َم��ا ال� � َّزاهِ ��ي ِب��جِ � ْر َي � ِت � َه��ا
َت � � َ�خ � � ُ
�ال ِف � �ي � � ِه ُج � � � ُن � ��و َد المْ َ� � � � ��ا ِء را ِف� � �لَ� � � ًة
تحَ ُ � � ُّف� � َه ��ا مِ � ��نْ ُف � � ُن� ��ونِ ا َلأ ْي � � � ��كِ َزاهِ � � � � َر ٌة

َزهْ � � ًوا َف� ُت� ْ�ج�رِي َع�لَ��ى �أَ ْح� َف��ا ِف� َه��ا ال� َّ�ط� َر َب��ا
َك � َم��ا َط � َم � ْو َت َف��� ُ�س��دت ال � ُع� ْ�ج � َم وال � َع � َر َب��ا
ُم ْ�س َت ْل َئ َماتٍ (ُ )2تر َ
ِيك ال � ِّد ْر َع َوا ْل َيلَ َبا
َق � � ْد �أَ ْو َرق� � � ��تْ ِف �� ِّ��ض � ًة �إذ َ�أ ْو َر َق � � � ��تْ َذ َه � َب��ا
()3

ف�صاعد ي�صور مدينة الزاهرة التي بناها املن�صور العامري ،وا�ستقدم لها املهرة
من ال�ص ��ناع ،و�أحاطها ب�أنواع الزينات املده�شة ،والزخارف الآ�سرة ،فيعجب ال�شاعر
منه ��ا نهره ��ا املرتع بالعجائب ،اجل ��اري بالغرائ ��ب ،ففيه من ال�س ��وابح يف جنباته ما
يح�س ��به الرائي جنودًا مدرعات تتغاير �ص ��نوفهن ،وتتباي ��ن �ألوانهن ،فيجذب النفو�س
بدي ��ع املنظر ،ويعجب العيون رائق املظهر ،يحفها من فن ��ون الأيك ما ي�أخذ على املرء
عقل ��ه ،وال عجب ف�أوراقها الف�ض ��ة ،وثمارها الذهب� ،إنها بديعة ال�ص ��نع يحار الناظر
حني يطالع يف جنباتها من �آيات اجلمال ،و�سور احل�سن ما يخلب ويده�ش.
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ومن هذا ال�ض ��رب كذلك و�صف �صاعد ق�صر املن�ص ��ور يف منيته العامرية بعدما
و�صفه ابن العريف بقوله (:)4
َف � � � � � ��ا ْل� � � � � � � َع � � � � � ��امِ � � � � � � � ِر َّي� � � � � � � ُة َت� � � � � � ْز َه � � � � ��ى
َو�أَ ْن� � � � � � � � � � � � � � � � ��تَ ِف � � � �ي � � � � َه� � � ��ا َك� � � �� � � َ��س� � � � ْي � � � ٍ�ف

َع� � � � � �لَ � � � � ��ى َج� � � � ��مِ � � � � �ي � � � � � ِع المْ َ� � � � � � � � َب � � � � � � ��ان
َق� � � � � � � � � � � ْد َح� � � � � � � � � � � َّل يف ُغ� � � � � � � � � ْم� � � � � � � � �دَانِ

فاكتف ��ى اب ��ن العريف يف الو�ص ��ف بتف�ض ��يلها دون تعليل عل ��ى مثيالتها من املنى
ملمحا �إلى �صلة
والق�ص ��ور ،و�ش ��بهها بق�ص ��ر غمدان الذي ي�سكنه �س ��يف بن ذي يزنً ،
الن�سب التي بني املن�صور وابن ذي يزن ،فانربى �صاعد ،وكان بينهما حتا�سد وتباغ�ض،
فغ�ض من �ش ��عره ،وقال للمن�ص ��ورَ :ه َذا ِّ
الذي َقا َل ُه َق ْد َ�أ َع َّد ُه َو َر َّوى في ِه �أَ ْق ِد ُر �أنْ
ال�ش� � ْع ُر ِ
اكَ ،ف َج َع َل َي ُق ُ
فقال ل ُه امل ْن ُ�صو ُرُ :ق ْل ِل ْي ْظ َه َر ِ�ص ْد ُق َد ْع َو َ
ول �أَ ْح َ�س ��نَ ِم ْن ُه ارْتجِ َ اًالَ ،
�أَ ُق َ
ول من
غيرْ ِ ِف ْك َر ٍة َط ِوي َل ٍة:
َي � � � � ��ا �أَ ُّي � � � � � � َه� � � � � ��ا الحْ َ � � � � � ��اجِ � � � � � � ُ�ب المْ ُ� � � � ْع � � � �ـ
َو َم� � � � � � � � � � � ��نْ ِب� � � � � � � � � ِه َق� � � � � � � � � ْد َت � � � � َن� � � ��ا َه� � � ��ى
ال� � � � � � � َع � � � � � ��امِ � � � � � � � ِر َّي� � � � � � � ُة �أَ� � � ْ� � ��ض � � � � � َ�ح � � � � ��تْ
َف � � � � � � � � � � � � � � ِري � � � � � � � � � � � � � � َد ٌة َل� � � � � � � � َف� � � � � � � � ِري � � � � � � ��دٍ

ـ � � � � َت � � � � ِل� � � ��ي َع � � � � �لَ� � � � ��ى ِك� � � � � � � �ي � � � � � � � � َوانِ
ي � � � � � � � � � � � � ��انِ
َف � � � � � � � � � � َ�خ � � � � � � � � � ��ا ُر ُك� � � � � � � � � � � � � � ِّل مَ َ
َك� � � � � � � َ�ج � � � � � � � َّن � � � � � � � ِة ال� � � � � � � � � ِّر� � � � �ْ � � � ��ض� � � � � � � � � َوانِ
َم� � � � � ��ا َب � � � �ْي � � � ��نْ َ �أَهْ � � � � � � � � � � � ��لِ ال � � � � � � َّز َم� � � � � ��انِ

()5

يفَ :م َ
تح�س ��نَ امل ْن ُ�ص ��و ُر ا ْر َ
جتا َلهَُ ،
ائدة يف ُم َ
ناق�ض� � ِة من
الك َف َ
البن الع ِّر ِ
وقال ِ
فا�س َ
ْ
هذا ارجتا ُلهَُ ،
فكيف ت ُكونُ َر ِو َّي ُتهُ.
وال ميكن ملتحدث عن و�ص ��ف اجلمال امل�ص ��نوع يف �شعر �صاعد �أن يغفل و�صفه ملا
�أعده له املن�ص ��ور حني اتهم بالكذب ف�أراد اختباره ،فالق�ص ��ة ذائعة يف بابها ،تناولتها
م�صادر الأدب الأندل�سي لطرافتها ،واقتدار �صاعد على البديهة واالرجتال.
فاملن�ص ��ور على كلفه بال�ش ��عر ،وحبه لل�ش ��عراء ،كان ال يقرب �ش ��اع ًرا منه �إال بعد
امتح ��ان واختبار ،وكان يتفنن يف �ص ��نع �أ�ش ��ياء مركبة بطريق ��ة عجيبة ،ويطلب ممن
يخت�ب�ره �أن ي�ص ��ف ذلك ،وال يتمكن �إال ال�ش ��اعر املقتدر املح�س ��ن ،وم ��ن ذلك ما �أعده
املن�صور ليخترب به �صاعدً ا حني وفد �إليه ،فقد حدث بعد �أن اتهمه ابن العريف بال�سرقة
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والكذب �أن ا�س ��تدعاه املن�صور يف �ص ��باح اليوم التايل ،و�أح�ضر جميع الندماء ،فدخل
به ��م �إلى جمل�س محفل قد �أع ّد فيه طب ًقا عظي ًما ،فيه ال�س ��قائف م�ص ��نوعة من جميع
النواوير ،وو�ض ��ع على ال�سقائف لعب من يا�سمني يف �ش ��كل اجلواري ،وحتت ال�سقائف
بركة ماء قد �ألقي فيها اللآلئ مثل احل�صباء ،ويف الربكة حية ت�سبح ،فلما دخل �صاعد
ور�أى الطبق قال له املن�صور� :إن هذا يوم �إما �أن ت�سعد فيه معنا ،و�إما �أن ت�شقى بال�ضد
عندن ��ا؛ لأن ��ه قد زعم ق ��وم �أن كل ما ت�أتي به دعوى ،وقد وقف ��ت من ذلك على حقيقة،
وهذا طبق ما توهمت �أنه ح�ضر بني يدي ملك قبلي �شكله ،ف�صفه بجميع ما فيه ،وعرب
بع�ضهم عن هذه الق�صة بقوله� :أمر فعبئ له طبق فيه �أزهار ورياحني ويا�سمني ،وبركة
ماء ح�صبا�ؤها الل�ؤل�ؤ ،وكان يف الربكة حية ت�سبح ،و�أح�ضرها �صاعد ،فلما �شاهد ذلك
ق ��ال له املن�ص ��ور� :إن ه� ��ؤالء يذكرون �أن كل ما ت�أتي به دعوى ال �ص ��حة لها ،وهذا طبق
ما ظننت �أنه عمل مللك مثله ،ف�إن و�ص ��فته بجميع ما فيه علمت �ص ��حة ما تذكره ،فقال
�صاعد بديهة (:)6
َي� �� � ُ�س � ُ
�وق �إ َل � � ْي� � َ�ك ال � �دَّهْ � � ُر ُك� � � َّل َغ � ِري � َب � ٍة

َوه َْل َغيرْ ُ َمنْ َع��اد َ
َاك يف الأَ ْر�� ِ�ض َخائ ُِف
َو�أَ ْع � � َ�ج � � ُ�ب َم ��ا َي � ْل � َق ��ا ُه عِ � � ْن� �د ََك َوا� ِ��ص � ُ�ف

�أَ َب � ��ا َع ��امِ ��رٍ َه � ْ�ل َغ�ْي��رْ ُ َج� � � � ْد َو َ
اك َوا ِك� � ُ�ف
َو�� َ�ش��ا ِئ � ُع (َ )7ن� � ْو ٍر � َ��ص��ا َغ� َه��ا َه��امِ � ُر الحْ َ � َي��ا

َع �لَ � ْي � َه��ا َف��مِ � ْن � َه��ا َع � ْب � َق � ٌر (َ )8و َر َف � � � ��ار ُِف

َولمَ َّ � ��ا َت � َن��ا َه��ى الحْ ُ �� � ْ�س � ُ�ن ِف �ي � َه��ا َت � َق��ا َب �لَ��تْ

َع �لَ � ْي � َه��ا ِب� � ��أَ ْن� � � َوا ِع المْ َ�ل�اهِ ��ي ا ْل � َو� َ��ص��ا ِئ� ُ�ف

()9

ُت � َ�ظ� � ِّل� � ُل� � َه ��ا ِب ��ا ْل� � َي ��ا� � َ�س ��مِ �ي ِ�ن ال ��� َّ�س � َق��ا ِئ� ُ�ف

َو�أَ ْع� � � � َ�ج� � � � ُ�ب مِ � � ْن � � َه� ��ا �أَ َّن� � � � ُه � � ��نَّ َن� � �وَاظِ � � � ٌر

�إِ َل � ��ى ِب� � ْر َك� � ٍة � ُ��ض � َّم��تْ �إِ َل � ْي � َه��ا ال� َّ�ظ � َرا ِئ� ُ�ف

()10

مِ ن ال ُّر ْق ِ�ش (َ )11م ْ�س ُمو ُم ال ُّل َعا َبينْ ِ َزاحِ ُف

َت � � َرى َم ��ا َت ��� َ�ش��ا ُء ا ْل� � َع�ْي�نْ ُ فيِ َج � َن � َب��ا ِت � َه��ا

ال�سلاَ حِ ُف
مِ � َ�ن ا ْل� َو ْح��� ِ�ش َح� َّت��ى َب� ْي� َن� ُه��نَّ َّ

َك��مِ � ْث��لِ ال � ِّ�ظ � َب��ا ِء المْ ُ��� ْ�س � َت � ِك � َّن � ِة ُك � َّن ��� َ�س �اً
�ليِ �� َ�س��ا ِب� ٌ�ح يف ُع� َب��ا ِب� َه��ا
َح�� َ��ص��ا َه��ا ال�ل� آ

لقد �أجاد �ص ��اعد و�ص ��ف ما كلف به ،ومتكن يف اقتدار من قلب ال�س ��مع ب�ص� � ًرا،
فالق ��ارئ ميكن ��ه ر�ؤي ��ة منظر مركب بو�ض ��وح م ��ن خالل كلمات ��ه التي ح ��ددت معامل
املو�صوف ،ومثلته م�شاهدً ا لل�سامع دون خفاء �أو تعمية.
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ويف النفح :فا�ستغربت له يومئذ تلك البديهة يف مثل ذلك املو�ضع ،وكتبها املن�صور
بخط ��ه ،وكان �إل ��ى ناحيت ��ه من تلك ال�س ��قائف �س ��فينة فيها جارية م ��ن النوار جتدف
مبجاديف من ذهب مل يرها �ص ��اعد ،فقال له املن�ص ��ور� :أح�سنت �إال �أنك �أغفلت ذكر
املركب واجلارية ،فقال( :طويل)
َو�أَ ْع� � � َ�ج� � � ُ�ب مِ � � ْن� � َه ��ا َغ� � � ��ا َد ٌة فيِ �� َ�س � ِف �ي � َن � ٍة

ُم � � َك � � َّل � �لَ � � ٌة َت� �� ْ��ص� � ُب ��و ِ�إ َل� � � ْي� � � َه � ��ا المْ َ� � َه� ��ات� � ُ�ف

�إِ َذا َرا َع� � � َه � ��ا َم � � � � ْو ٌج مِ � � َ�ن امل َ � � ��ا ِء َت � َّت � ِق��ي

ِب ��� ُ�س � َّك��ا ِن � َه��ا َم� ��ا �أَ ْن � � � َذ َر ْت � � � ُه ال � َع � َوا� ِ��ص � ُ�ف

َم � َت��ى َك ��ا َن ��تِ الحْ َ ��� ْ�س � َن��ا ُء ُر َّب � ��ا َن َم � ْر َك��بٍ

ي� � َن ��ى َي� � َد ْي� � َه ��ا املَ� � َ�ج� ��اذ ُِف
ُت� �� َ��ص� � َّر ُف يف مُ ْ

َولمَ ْ َت � � َر َع � ْي � ِن��ي فيِ ا ْل � � ِب �ل�ا ِد َح��دِ ي � َق � ًة
َوال َغ� � ْر َو �أَ ْن �� َ�ش��ا َق��تْ َم� َع��ا ِل�ي� َ�ك َر ْو��َ�ض � ٌة

اح� � � َت �ْي��نِْ املَ� � َن ��ا� ِ��ص � ُ�ف
ُت� � َن� � ِّق� � ُل� � َه ��ا فيِ ال� � � َّر َ

َف ��أَ ْن��تَ ْام � � ُر�ؤٌ َل � ْو ُر ْم ��تَ َن� ْق� َل ُم� َت��ا ِل� ٍ�ع
�إ َذا ُق� � ْل ��تَ َق � � � ْو ًال �أَ ْو َب � �دَهْ � ��تَ َب ��دِ ي � َه � ًة

()12

َز َه � ْت � َه ��ا �أَ َزاهِ � �ي� � ُ�ر ال� � ُّر َب ��ى َوال� � � َّز َخ � ��ار ُِف
َو َر ْ�ض َوى (َ )13ذ َر ْتهَا مِ نْ ُ�س َط َ
ا�ص ُف
اك ال َع َو ِ
َف � ِك � ْل � ِن ��ي َل� � َه ��ا ِ�إنيِّ لمِ َ� � ْ�ج � ��دِ َك َوا� ِ��ص � ُ�ف

ف�أمر له املن�صور ب�ألف دينار ،ومائة ثوب ،ما بني غالئل وطيقان وعمائم ،و�أجرى
عليه املراتب من ذلك اليوم ثالثني دينا ًرا ،و�أحلق يف ديوان الندماء.
وهذه بحق لوحة رائقة الق�س ��مات ،ر�س ��م ناظمها بكلماته �صورة النواوير البديعة
التي �ص ��نعت منها �س ��قائف �أخاذة ،وقد �شاكلتها يف احل�س ��ن جوار من يا�سمني تظللها
بلغت الغاية يف اجلمال واحل�س ��ن ،وهن يتطلعن ب�أب�ص ��ارهن �إل ��ى بركة ماء حوت من
الطرائف ما يبهر ،فح�صاها من الل�ؤل�ؤ املتناثر يف قعرها ،ت�سبح يف جلتها حية �سامة،
و�أعجب من كل ذلك �ص ��ورة تلك احل�سناء التي تقود ال�سفينة باقتدار ،تهفو �إليها حتى
املهات ��ف وهي جتدف مبج ��ادف من ذهب مبهارة فائقة ،وكلما خ�ش ��يت تتابع الأمواج،
وتعاقب الأثباج ،احتمت مبن معها من خطر ما تخ�شاه ،وتلك هي املرة الأولى التي يرى
فيه ��ا حديق ��ة تتناقلها اجلواري يف �أكفها ،وال يفوته وهو الفطن �أن يعرج على �ص ��احبه
بامل ��دح املعجب يف مختتمه فيقول ،وال عجب �أن تطلعت �إليك بلهفة هذه الرو�ض ��ة التي
زينته ��ا ال ��ورود والأزاهري والزخ ��ارف ،ف�أنت رجل ذو قوة وعزمي ��ة ،فلو رغبت يف نقل
اجلبال الروا�سخ ،لتحقق ذلك دون عناء.
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وثمة ت�س ��ا�ؤل ملحاح -بعد هذا الطرح -مفاده :هل كان الو�ص ��ف مق�ص ��ودًا لذاته
عن ��د �ص ��اعد�،أم كان متك�أ لغاي ��ات انتجعها ال�شاعر،ليق�ض ��ي بها وط� � ًرا �أراده ،وهد ًفا
ق�صده ؟
والإجابة �س ��بق التنويه �إليها مرات يف احلديث عن مديحه ،ف�صاعد �شاعر بالط
ال هم له �إال �إر�ض ��اء �س ��يده ،والتقرب منه ،وتلك طبيعة �أمثاله من املنقطعني للملوك،
وذوي اجلاه ،ومن ثم فال غرابة �أو عجب من ديدنه ،و�أح�سب �أنه لو مل ت�ضطره رغائب
نف�س ��ه ،وتطلعات ذاته �إلى م�ص ��انعة احلكام لكان له �ش� ��أن مغاير يف فنه ،فهو على ما
ح�س ��ا �شعر ًّيا ،لكن �ض ��اع منه مفتاحه يف �سراديب
يت�ض ��ح من بديهته وارجتاله ميتلك ًّ
نف�س تواقة للمال ،باحثة عن ال�ش ��هرة ،غري مبالية �إال باحلظوة والنفوذ يف ظالل ملك
يعطي ويبذل ،ولو �أخل�ص لفنه -وهو اخلبري بدروبه ،-وع َّنى فكره ،وعا�ش ل�شعره ،ومل
يركن �إلى محفوظه فا�س ��تدعاه كلما �أعوزته احلاجة ،لكان واحدً ا من ال�ش ��عراء الذين
ي�شار �إليهم ،ويعجب ب�شعرهم.
ومل يقت�ص ��ر �صاعد يف و�ص ��فه للجمال امل�صنوع مبدح �س ��يده ،و�إمنا اقتفى النهج
عينه يف و�ص ��فه للطبيع ��ة املتحركة متمثل ��ة يف الربيع والريا�ض والزه ��ور والأنهار وما
�شابه ،فاملتبقى من �شعره يقرر تلك النظرة ،ويع�ضد تلك الر�ؤية ،وقد �سبق التنويه �إلى
�ش ��واهد من توظيفه و�ص ��ف النواوير ملدح املن�صور ،و�س ��بق الت�صريح والتدليل على �أن
الكثري من مو�ص ��وفاته مل تكن مق�صودة لذاتها ،و�إمنا �ساقها اً
و�صول �إلى غاية ارجتاها
من ورائها ،فما هي �إال و�سيلة منتجعة ،ومطية مذللة ملا وراءها من هدف وق�صد.
وامل�ش ��اكلة بني و�ص ��ف الزهور واملدي ��ح� ،أو توظيف النواوير للمدح ،م�س ��لك يفتح
طرائق القول لل�ش ��اعر فيبدع ،ومنافذ القلب للممدوح فيطرب ،فهذه معينة لل�ش ��اعر،
وتلك جاذبة للممدوح ،وك�أن ثنائية اجلمال متمثلة يف ح�سن الزهور ،و الإعجاب متبدية
يف معاين املدح جامعة بني الطرفني بحيث يح�صل كل منهما على ما يتغياه وي�ؤمله.
و�ش ��واهد �صاعد يف و�صف الزهور ناطقة مبا �سبق التنويه �إليه ،ومل يخالف النهج
�إال يف القليل النادر ،ومن ذلك مث ًال و�صفه للورد يف قوله (:) 14
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َل � َي �� ْ��ص � ِر َف��نْ َق ��ا ِئ� � ُد المْ َ� � ْن� � ُث ��و ِر َع ��� ْ�س � َك � َر ُه

َو َي� � ْن� � َه� � ِز ْم ِ�إ َّن َج � ْي ��� َ�ش ا ْل� � � � َو ْر ِد َق� � ْد َو َردَا

� � َ�ش � َّب � ْه � ُت � ُه َو� � َ�س� � ِق� �ي � ُ�ط ال� � َّ�ط � � ِّل تحَ ْ � � � � ُد ُر ُه

َع� � ْن� � ُه ال � � ِّر َي� ��ا ُح َو َق � � � ْد َم � � � َّدتْ �إ َل � � ْي � � ِه َي� �دَا

ِب� � َ�خ � � ِّد ذِي َخ� � َ�ج� ��لٍ �أَ ْب � � َك � � ْت � � ُه َخ � ْ�ج �لَ � ُت � ُه

َح � � َّت� ��ى َت � � � َف � � � َّر َق ِف � �ي � � ِه د َْم � � � ُع � � � ُه َب � � � � َددَا

يف َغ�ْي��رِْ َ �أ َّي� ��امِ � � ِه ُي ��� ْ�ش � َن��ى ال �� َّ��ص � ُب��و ُح ويف

�أَ َّي � ��امِ � � � ِه َف � ْل � َي � ُك��نْ َغ� � ُّ�ي ا ْل � � َه � � َوى َر� � َ�ش� �دَا

وه ��و �ش ��عر ال يخل ��و م ��ن م�س ��حة الف ��ن ،و�أم ��ارات النجاب ��ة ،فت�ش ��بيهاته رائقة،
وت�شخي�ص ��اته معجبة،وختامه مكمل لظالل �صورته الأخاذة،لوال �أنه �أخذه من قول �أَبي
َع ّلي الب�صري (:)15
غ � � ُّ�ي ال� � � َه� � � َوى ل �ل �� �ص� ِّ�ب غ� ��اي � � ُة ُر�� �ش ��ده

ف � ��ذري � ��ه م � ��ن َح � � � � ِّل امل� �ل� ��ام و َع � � �ق� � ��دِ ِه

وثمة مقطوعة �أخرى يف و�صف اخلريي من بيتني مل يعرج فيها ال�شاعر على املدح (،)16
وثالثة يف التفاح ( )17وما عداها من و�ص ��ف النواوير والزهور والفواكه نظمها ال�شاعر
()18
للمدح ال للو�ص ��ف� ،إما من تلقاء نف�س ��ه كما يف و�ص ��فه البنف�س ��ج والآ� ��س والبهار
()20
واملنثور (� ،)19أو بطلب من ممدوحه كما يف و�صف الرتجنان
ول�ص ��اعد مو�صوفات �أخرى �أوردها ابن الكتاين يف كتاب الت�شبيهات ،منها و�صفه
لل�ش ��تاء وال�صقيع ( ،)21ومنها و�صف احلرب والطعان وال�ضراب واجليو�ش والفتح (،)22
ومنها و�صف اخليل ( ،)23ومنها و�صف ك�أ�س بلور فيه �شراب �أ�صفر (:)24
ال�ص ْب ِح ُم� رْ َ
ْتر َع��ا
َج �لَ � ْو َت َل� َن��ا ِق��� ْ�ش� ًرا مِ � َ�ن ُّ

مِ � َ�ن َّ
ال�ش ْم ِ�س ي ْع َ�شى دُو َنهَا المْ ُ َت َو ِّ�س ُم

()25

َف �� ْأع � ُي � ُن � َن ��ا � � َ�س� � ْك� � َرى ِل � � َف � � ْر ِط �� ُ�ش � َع��اعِ � ِه

ال�سكـ ْ ِر ُم ْف َح ُم
َو�� َ�ش��ا ِر ُب� َه��ا مِ ��نْ ���شِ � َّد ِة ُّ

()26

ثال ًثا -الغزل:
مل ت�صرح امل�صادر التي ترجمت ل�صاعد ق�صدً ا �أو ً
عر�ضا بتعلقه بامر�أة� ،أو ع�شقه
له ��ا ،ومل تلمح كذلك �إلى هذا اجلانب من حياته ،وك�أن املر�أة يف عامله ثانوية الأهمية،
ولعل عدم اكرتاثه بكوامن قلبه يف �ش ��عره دفع املرتجمني �إلى غ�ض الطرف ت�س ��او ًقا مع
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واقعه ال�ش ��عري اخلافت يف حديثه عن احلب ،وما ي�س ��تتبعه من وجيب القلب ،وتذراف
الدمع ،و�أرق الليل ،ونحول اجل�س ��م ،وما �إلى ذلك من لواعج ال�ش ��وق ،وتباريح الغرام،
ولو كان لهذا اجلانب �أثر ملمو�س لعك�ست �أ�شعاره كنهه ،وملا ا�ستطاع كتمانه.
واملتتبع ل�سرية الرجل يقف على حياة مملوءة بالتحديات يف بالط يعج باملناف�سني،
جعلته ي�ص ��رف وك ��ده �إلى تثبي ��ت املكانة ،و�إثب ��ات التربيز ،ومنادمة ذوي ال�س ��لطان،
وم�ص ��احبته يف روحاته وغدواته؛ حتقي ًقا مل ��ا ارجتاه من عطاء ،و�أ ّمله من نوال ،وحياة
كتلك ال تتيح ل�صاحبها ف�سحة لنف�س ت�صبو� ،أو قلب يع�شق ،لذلك جاءت �شواهد غزله
على قلتها -باردة العاطفة� ،أقرب �إلى النظم منها �إلى الإح�سا�س وال�شعور ،فلحظاتالف ��راق -تلك التي عرج عليه ��ا يف غزله -مبا يكتنفها من وجيب القلب ،وتفتت الكبد،
ولوعة اجلوانح ،مل جتتذب من نف�س ��ه الهادئة �س ��وى دمعات يغازل بها ظاعنته التي ال
هم لها هي الأخرى �إال رد �أعني الرقباء؛ مخافة الو�شاية واالفت�ضاح ،يقول �صاعد (:)27
َف � � � � � � َر َّدتْ �أَ ْع� � �ُي� � ��نُ َ ال� � � ُّر َق� � � َب � ��ا ِء َح� �ْي ��رْ َ ى
َولمَ ْ َي � � ُ�ك فيِ َّ �إ ْذ َر َح � � ُل � ��وا � ِ��س � � َوى �أَ ْن

�اظ المْ َ� � � � � � � � ُرو ِع
ِب � � � � � ��أَلحْ َ � � � � � � ٍ
�اظ َك � � � � � � أ�َلحْ َ � � � � � � ِ
اف ال� � ��دُّ ُم� � ��و ِع
�أُ َغ � � ��ا ِز َل � � � � ُه � � � � ْم َب � � � � ��أَ ْط � � � � � َر ِ

فه ��ذا نظ ��م وادع يف ��ارق محبوبته بدم ��وع باردة ب ��رود عاطفته من جه ��ة ،وبرود
مرحتلت ��ه م ��ن �أخرى ،فال هي وجلة ملتاعة ،وال هو هل ��ع حزين ،ولوال طرافة املعنى يف
بيته الثاين ملا ا�ستحق اال�ستح�سان والذكر يف ت�شبيهات ابن الكتاين ،الذي كانت تربطه
و�شائج تف�سر �إيراده لعدد من مقطعات �صاعد يف متخريه.
ويعر�ض يف �أخرى لفراق ال يقا�سي همومه� ،أو يعاي�ش �أتراحه ،لوال تفاحة ان�شطرت
�أمام ناظريه ،ف�أثارت كوامن �شاعريته ،فراح يتلم�س ت�شبيهات لن�صفيهاَ ،
فذ َّكره �شطر
بحمرة خد محبوبه يوم عانقه ،و�شطر بحمرة وجهه يوم ارحتاله ،يقول �صاعد (:)28
�اح� � � � ٌة َ�أ ْذ َك � � � � � � � � � � � � � َرنيِ ِن � ��� ْ��ص � � ُف � � َه� ��ا
ُت� � � � َّف � � � َ

َخ � � � � � َّد َح� � � ِب� � �ي� � � ِب � ��ي َي � � � � � � � ْو َم َع � ��ا َن� � � ْق� � � ُت� � � ُه

و ِن� � �� �ْ ��ص� � � ُف� � �ه � ��ا الآَ َخ � � � � � � � � � � ُر �� �َ�ش � � َّب � � ْه � � ُت � � ُه

ِب � � � �لَ � � � � ْونِ َو ْج� � � � ِه � � ��ي حِ � �ي� � َ�ن َف� � ��ا َر ْق � � � ُت � � � ُه

وال يعني ��ه يف ثالثة عند الفراق �إال �س� ��ؤال محبوبته عن مكانته يف قلبها ،فتم ّد ك ًّفا
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وادعا ف�أنت يف �سويداء القلب ،يقول (:)29
�إلى �صدرها قائلة �سر ً
ُق � � � ْل� � ��تُ َل� � � � � ُه َوال� � � � َّر ِق� � � �ي � � � ُ�ب ُي � � ْع� ��جِ � � ُل � � ُه

ُم � � � � � َو ِّد َع � � � � �اً ِل � � � � ْل � � � � ِف � � � � َراقِ �أَ ْي � � � � � � � َ�ن �أَ َن� � � � ��ا

َف � � � � َم � � � � َّد َك � � � � َّف � � � �اً �إِ َل � � � � � � � ��ى َت � � � � َرا ِئ � � � � ِب � � � � ِه

َو َق� � � � � ��ا َل �� ِ��س � � ْر َوا ِد َع� � � � � � � �اً َف� � � ��أَ ْن � � ��تَ هُ � � َن ��ا

والبيت ��ان فيهم ��ا من اخلف ��ة والظرف م ��ا ال يخفى ،لكنهما ال ي�ش ��يان يف حلظات
الوداع بحرارة العاطفة ،و�صدق امل�شاعر.
ويقول �صاعد يف مقطوعة �أخرى (:)30
َو ُم� � � َه� � � ْف� � � َه � � ٍ�ف �أَ ْب� � � � َه � � ��ى م � ��ن ا ْل � � َق � � َم � � ِر

َق � � َه � � َر ( )31ال � � � ُف � � ��ؤَا َد ب� � َف ��ا ِت � ِ�ن ال � َّن � َ�ظ � ِر

َخ� � ��ا َل � � ��� � ْ��س � � � ُت � � � ُه ُت � � � � � َّف� � � � ��ا َح َو ْج� � � � َن� � � � ِت� � � � ِه

َف � � � ��أَ َخ � � � � ْذ ُت � � � � َه� � � ��ا م� � �ن� � � ُه ع � �ل� ��ى َغ� � � � � � َر ِر

َف � � �� َأخ� � ��ا َف � � � ِن� � ��ي َق � � � � � � ْو ٌم َف� � � ُق� � � ْل � ��تُ َل � � ُه � � ْم

ال َق� � � ْ�ط � � � َع يف َث � � � َم � � � ٍر وال َك� �َث� ��رَ

()32

�أذلك حديث عا�ش ��ق �أرق ،ومحب وله ؟ �أم نظم �ش ��اعر �س ��اكن اجل�أ�ش ،ي�س ��امر
جل�ساءه بحديث مطرب ،يتلم�س له من العلل ما يربر ويقنع؟
�إن الإعجاب بالأبيات مرده �إلى ظرف الق�صة ،وفكاهة الرواية؛ فمخال�سته املر�أة،
وتقبيلها على حني غفلة منها ،مثري للنف�س امل�ش ��رئبة لرد الفعل ،فيجيء التعليل ليزيد
الأمر طرافة ،خا�صة و�أن التربير املتلم�س ن�ص حلديث نبوي ا�ستدعاه ال�شاعر يف هد�أة
عقل ،و�سكون نف�س.
وقد قلبت الطرف مرات فيما جمعته من �ش ��عره بح ًثا عن �إ�شارة دالة على عاطفة
�صادقة �أنعطف منها �إلى عك�س ما قرر ُته� ،إال �أنه يف كل مرة ينقلب الب�صر بعد تطوافته
ح�س ًريا دون �شاهد يناق�ض ما �سبق تقريره� ،أو يرده.
بقيت الإ�شارة �إلى بع�ض �أبيات ا�ستهل بها �صاعد رائيته التي عار�ض بها �أبا نوا�س
يف رائيته ال�شهرية “�أجارة بيتينا �أبوك غيور” ،ومنها:
ري
خِ �دَا َل ( )33ا ْل�ُب�رُ َ ى (�ِ )34إنيِّ ِب� ُك��نَّ َب ِ�ص ُ

َط � َو ْت � ُك��نَّ ّع � ِّن��ي ُخ� ْل��� َ�س� ٌة (َ )35و َق � ِت�ي�ر

()36

ومنها:
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َو َب � ��ا َت � ��تْ َك� � َم ��ا َب� ��ا َت� ��تْ َم � � َه� ��ا ُة َخ��مِ �ي �لَ � ٍة

َلها ُج �ـ ��ؤْ َذ ٌر ( )37عِ ْنـ َد ال��ّ��ص� َرا ِة (َ )38ع� ِق�ير

و َق � � � � ْد �أُ ِك� � � �لَ � � ��تْ �أَ� � � ْ� ��ش � �َل� �ُاَ�ؤُ ُه َف � � َك � ��أَ َّن � � َه� ��ا

ُم� � َق� �� �َّ�س� � َم� � ٌة عِ � � � ْن� � � َد ا ْل � � � � ِق � � � �دَا ِح َج � � � � ُزو ُر
()39
�أُ ِت� �ي� � َح َل � َه��ا مِ � ْث � ُل ال � � ُّز َج ��ا ِج َط� � ِري� � ُر

َك � َم��ا َب � َغ � َم��تْ مِ � ��نْ �� َ�ش� ْ�ج � ِو َه��ا �أُ ُّم َواحِ � ��دٍ

والأبي ��ات يف جمملها -رغم انتقاء املفردات وح�ش ��دها -نظم ينق�ص ��ه ال�ص ��دق
ك�سابقه يف هذا الباب ،و�سبك يجنح �إلى القدمي ،ويتعلق ب�أهدابه ،و�صور بدوية مالكة،
انبثت يف ت�ض ��اعيف عدد غري قليل من ال�ش ��عراء الأقدمني ،ف�ص ��ورة البقرة امل�سبوعة
التي فقدت �ص ��غريها ،وبغام الظبية املتقطع �شج ًوا على فراق وحيدها ،وغريهما مما
�أتى عليه ال�شاعر من مكرور الأولني ومعاده.
رابعاً -الأغرا�ض الأخرى يف �شِ عره:
با�س ��تثناء الأغرا�ض الثالثة “املدح والو�ص ��ف والغزل” فما تبقى من �ش ��عره لي�س
�س ��وى �أبيات متفرقة يف م�ض ��امني مختلفة ،ال يجمع �شتاتها غر�ض� ،أو ينتظم متفرقها
معنى ،فله ق�صيدة يف الإخوانيات نظمها ردًّا على �أبي حف�ص بن برد ،افتتحها بقوله (:)40
َل � َّب � ْي� َ�ك �أَ ْل� � ًف ��ا�َ ،أ َب� ��ا َح � ْف ��� ٍ�ص�ِ ،إ َج ��ا َب� � َة َم��نْ

ُي� � � � ْدليِ �إِ َل� � � ْي � � َ�ك ِب� � � � ُو ٍّد َغ �ْي � رِْ�ر َم � ��أْ� �ُ�ش ��وبِ

و�أخرى قالها يهنئ املن�صور بفتح ،ومنها قوله
َج� � � � � َّد ْد ُت � � ُ�ش� � ْك� �رِي ِل� � ْل� � َه� � َوى المْ ْ� � َت� � َ�ج � � ِّد ِد

()41

َو َع � � ِه � �د ُْت عِ � � ْن� �د ََك مِ � ْن � ُه َم ��ا لمَ ْ ُي � ْع � َه��دِ

وثالثة يهنئ فيها عبد الرحمن بن املن�صور بوالية العهد ،ومطلعها (:)42
�اب الجْ ُ � � ��و ِد َو ْح � � � �د ََك �أَ ْوال
َق� � � � � َر�أْ َت ِك � � َت� � َ

َو�أَ ْو� َ��ض � ْ�ح ��تَ مِ � ْن � ُه ُك� � َّل َم��ا َك ��ا َن ُم���ْ�ش� َك� َ
لا

َف �لَ � َّم��ا تجَ َ � � َّل ��ى الحْ ُ � �� � ْ�س � ُ�ن مِ � � ْن� � ُه َل � ِب ��� ْ�س � َت � ُه

َف ��أَ ْح ��� َ�س � ْن��تَ فيِ ا َلأ ْق � � � � َوا ِم �أَ ْن َت� َت� َف��َّ��ض� َ
لا

وماعدا ذلك فمقطعات ق�صار ،ونتف ال تتجاوز البيت املفرد والبيتني ،ومن ذلك
بيتان �أوردهما �صاحب الت�شبيهات يف باب «�شواذ تقل نظائرها» ،وهما (:)43
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ح� � َّت ��ى َ�أت� � � � � َ
�اك َو َج � � ْي � � ُب � � ُه ل � � َ�ك َن ��ا� ِ��ص � ٌ�ح

ُم� � � �ت� � � � َن� � � � ِّد ٌم ممِ َّ � � � � ��ا َج� � � � � َن � � � ��ا ُه ُم � � ِن � �ي� � ُ�ب

َي � � ْل � �وِي َي� � � َد ْي� � � ِه ع �ل��ى ِر� � َ��ض � � َ
�اك َك � �� مَّ َ
أن� ��ا

�وب
َي� � � ْل � � �وِي َي � � � َد ْي � � � ِه ِب � � ُي� ��و�� �ُ�س� � ٍ�ف َي � � ْع � � ُق� � ُ

وله بيت يف الفكاهة م�س ��تربد ،ثقيل وقعه ،وهو قوله حني انزلقت قدمه ،ف�س ��قط
يف بركة ماء وهو ب�ص ��حبة املن�ص ��ور ،فقال له املن�ص ��ور :يا �أبا العالء قل يف �سقطتك،
ف�أطرق ،ثم قال (:)44
� � َ�ش� � ْي� � َئ ��انِ َك ��ا َن ��ا فيِ ال� � � َّز َم � ��انِ َع��جِ �ي � َب � ًة

� َ��ض � ْر ُط ا ْب � ِ�ن وَهْ ��بٍ ُث � َّم ���سِ � ْق� َ�ط� ُة � َ��ص��اعِ ��دِ

وبيت رد به على العلماء الذين تندروا بتغريق كتابه املو�سوم بالف�صو�ص يف البحر (،)45
وبيت حاول به �إثبات براعته ،وقدرته على �س ��بك املعنى يف �أوجز عبارة ،و�أق�صر لفظ،
وذلك حني �أن�شد الفقي ُه �أَ ُبو ال َق ِا�سم ال َّدارِكي الأ�ص َب َها ُّ
ين ببغداد لل�شا ِف ِعي رحمه اهلل (:)46
�اب َل� � � � ْو ُي � � � َب � ��ا ُع َج ��مِ �ي � ُع � َه��ا
َع� � � ِل � � َّ�ي ِث � � � َي � � ٌ
َو ِف� �ي� � ِه ��نَّ َن � ْف ��� ٌ�س َل � � ْو ُي� � َق ��ا� � ُ�س بمِ ِ � ْث � ِل � َه��ا

ِب � َف � ْل ��� ٍ�س َل� � َك ��ا َن ا ْل � َف � ْل ��� ُ�س مِ � ْن � ُه��نَّ �أَ ْك �َث�َرَ َ ا
َج��مِ �ي � ُع ا ْل� � � َو َرى َك��ا َن��تْ �أَ َج� � � َّل َو�أَ ْخ � َ�ط� � َرا

ث ��م قال ل�ص ��اعد� :أَيمُ ْ ِك ��نُ �أنْ تجَ ْ َم ��ع البيتني يف بي � ٍ�ت؟ ،يقول �ص ��اعد :قلتُ نعم.
َ
قال:كيف؟ فقلتُ :
�اب َف � � � ْو َق ِق �ي � َم � ِت � َه��ا ال � َف � ْل ��� ُ�س
َع� �لَ � َّ�ي ِث � � َي � ٌ

و ِف � ِي � ِه��نَّ ن � ْف ��� ٌ�س دُو َن ِق �ي � َم � ِت � َه��ا الإ ْن ��� ُ�س

(للبحث �صلة)
الهوامش:
* كلية اللغة العربية ب�إيتاي البارود -جامعة الأزهر -ق�سم الأدب العربي والنقد.
( )1نفح الطيب  ,581 ،580/1البيان املغرب يف �أخبار الأندل�س واملغرب.277/1
وا�س َت َلأم الرج ُل ِ�إذا ل ِب�س ما عنده من ُع ّد ٍة ُر ْم ٍح وبي�ضة ِوم ْغ َفر و َن ْبل.
(ُ )2م�ستلئماتٌ ُ :مدرعاتْ ،
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( )3ال َي َل ُب محرك ًة :الترّ ََ�س� � ُة � ،أو الدُّرو ُع من ا ُ
جللو ِد� ،أو ُجلو ٌد ُيخْ َر ُز ُ
و�س
بع�ض ��ها �إلى ٍ
بع�ض ُت ْل َب ُ�س على ال ُّر�ؤُ ِ
خا�ص ًة.
َّ
( )4نفح الطيب . 584-582/1
أعجمي للكوكب ُز َحلٌ.
(ِ )5كي َوا ٌن  -هو ْ
ا�سم � ٌّ
وال وق�ص ًرا حذ ًفا واكتماالً
( )6وردت الق�صة يف كثري من امل�صادر الأندل�سية بطرق مختلفة وقد تباينت ط ً
�إال �أنها وردت كاملة يف الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة ق 4مج ،19-17/1بدائع البدائه ،163
 ،164معجم الأدباء  ،1167-1165/3نفح الطيب .81-79/3
( )7ال َو ِ�شي ُع�َ :سق ُْف ال َب ْي ِت َ
،واجل ْم ُع َو�شا ِئ ُع.
تعجبوا من ِحذقه �أو جودة
( )8ال َع ْب َق ُر :مو�ض� � ٌع تزعم العرب �أنه من �أر�ض اجلنّ ثم ن�س ��بوا �إليه كل �ش ��ئ َّ
�صنعته وقوته ،وقيل :هو هذه ال ُب ُ�س ُط التي في َها ال ْأ�ص َبا ُغ وال ُّن ُقو�ش.
( )9ال ُك َّن ُ�سِّ :
ت�س َتترِ ُ وت َْد ُخ ُل فيِ ُك ُن ِ�سها �إِذا ا�شت َّد احل ُّر.
الظباءَ ،وا ْل َب َق ُر َت ْك ِن�س �أَي ْ
ال�س ْي ِل:ا ْر ِت َف ُاعه َوكثرْ َ تُه.
ال�س ْي ِل ،و ِق َيلُ :ع َب ُ
( )10ال ُع َب ُ
اب َّ
اب :ا َمل ْو ُج ،وقيلُ :م ْع َظ ُم َّ
ُ
ا�ض.
( )11ال ّر ْق�ش :احليات ِفي َها ُن َقط َ�س َو ٍاد َو َب َي ٍ
(ُ )12متَا ِل ٌع :جبل ببالد جند.
( )13ر�ضوى :جبل �ضخم من جبال تهامة.
( )14البيان املغرب يف �أخبار الأندل�س واملغرب .20/3
( )15الوايف بالوفيات لل�صفدي .225/22
( )16انظر :الذخرية ق 4مج ،21/1نفح الطيب � ،97/3شرح مقامات احلريري .121/1
( )17نزهة الأنام يف محا�سن �أهل ال�شام .80
( )18انظر البيان املغرب .20 ،19 ،18 /3
( )19نزه ��ة الأن ��ام يف محا�س ��ن ال�ش ��ام لأبي البقاء البدري  ،دار الرائ ��د العربي  ،بريوت ،ط1980/1م
�ص . 122
( )20الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة ق 4مج ، 21/1البيان املغرب � ،19/3شرح مقامات احلريري
لل�شري�ش ��ي ،حت :محم ��د �أب ��و الف�ض ��ل �إبراهي ��م ،املكتب ��ة الع�ص ��رية ،بريوت1413 ،ه� �ـ1992/م،
جـ.121 -120/1
( )21كتاب الت�شبيهات من �أ�شعار �أهل الأندل�س البن الكتاين .167–166
( )22ال�سابق .270
( )23ال�سابق .188
( )24ال�سابق .100
( )25املُ َت َو ِّ�سم :املُت ََح ِّلي ِب�س َم ِة ُّ
ال�ش ُي ِوخ ،وقيل :ال َو ِرعُ.
ول ِّ
يي� ،أو ا َّل ِذي اَل َي ُق ُ
ال�ش ْع َر ،وال�ساكتُ  ،والذي لمَ ْ ُي ِطقْ َج َوا ًبا.
( )26املُف َْحم :ال َع ُّ
( )27الت�شبيهات من �أ�شعار �أهل الأندل�س البن الكتاين ،حت د� :إح�سان عبا�س ،دار ال�شروق بريوت ،ط،3
1406هـ1986/م.133 ،
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( )28نزهة الأنام يف محا�سن ال�شام �ص.80
( )29الذخ�ي�رة يف محا�س ��ن �أهل اجلزي ��رة ق 4مج ،22/1نفح الطيب � ،97/3ش ��رح مقامات احلريري
لل�شري�شي .378/5
( )30نفح الطيب  ,76/3بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  ,460/1الوايف بالوفيات لل�صفدي
.224/5
( )31انفرد ت رواية النفح بـ «قهر» والروايات الأخرى جميعها «قمر».
( )32ال�ش ��طر ن�ص حديث لر�س ��ول اهلل وهو ”:ال قطع يف َث َم ٍر و َال كَثرَ ٍ ” ,والكَثرَ بفتحتني جمار النخل
وقيل طلعها.
َ
خل ِد َل ُة :املر�أ ُة ال َغ َ
وال�ضخْ ُم ،وا َ
( )33ا َ
خل ْد ُل :املُ ْم َت ِلى ُء َّ
ليظ ُة ال�ساقِ المْ ُ ْ�ستَدي َرتُها� ،أو ممُ ْ َت ِل َئ ُة الأ ْع َ�ضا ِء لحَ ْ ًما
ظام
يف ِد َّق ِة ِع ٍ
خل ْل ُ
( )34البرُ َ ُة :ا َ
خال ،واجلمع بُراتٌ و ُب ًرى.
واال�س ُم منه :ا ُ
( )35ا َ
خل ْل َ�س ُةَّ ،
بال�ض ِّم ،وهي ال ُّن ْهزَ ُة.
خل ْل ُ�سَّ :
ال�س ْل ُب والأَخْ ُذ يف ُن ْهزَ ٍة َوم َخا َت َل ٍةْ ،
( )36ال َق ِت ُريِّ :
وح فيها.
و�س َم َ�س ِامري َح َل ِق ال ُّد ُرو ِع َت ُل ُ
ال�ش ْي ُب� ،أَ ْو �أَو ُله .و�أَ ْ�ص ُل ال َق ِتري ُر�ؤُ ُ
جل�ؤ ُْذ ُر وا ُ
( )37ا ُ
جل� َؤذ ُر :ولد البقرة ويف ال�صحاح البقرة الوح�شية واجلمع ج� ِآذ ُر.
َ
َ
َ
أياما.
( )38المْ ُ َ�ص ّراة :هي الناق ُة �أو ال َبقرة �أو ال�شاة ُي َ�ص َّرى الل ُ
نب يف َ�ض ْر ِعها �أي ُي ْج َم ُع و ُي ْح َب ُ�س � ً
ال�س ِّك ِني وحدٌّهاَ ،
(َّ )39
وط َّر َ
ال�صقيل.
الط ُّر� :سنُّ ِّ
احل ِديدَ َة َي ُط ُّرهَ ا� :أَ َح َّدها ،والطرير امل�سنونُ َّ
( )40الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة ق 1مج.131-129/1
(� )41أعمال الأعالم البن اخلطيب ،حت :ليفي بروفن�سال ،دار املك�شوف ،بريوت 1956م� ،ص.72
(� )42شرح مقامات احلريري لل�شري�شي.94/1
( )43كتاب الت�شبيهات من �أ�شعار �أهل الأندل�س البن الكتاين� ،ص.276
( )44الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة ق 4مج ،36 ،35/1واملغرب يف حلى املغرب البن �سعيد املغربي
الأندل�س ��ي ،حت :د� .شوقي �ض ��يف ،دار املعارف ،القاهرة ،ط1955/3م ،جـ ،322/1بدائع البدائه
 ،201ونفح الطيب .95/3
( )45الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة ق 4مج ،16/1نفح الطيب .78/3
( )46الف�صو�ص .15/4
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سعود الفيصل
1360هـ1436-هـ
(1940م2015-م )
«على �أح�سابها جتري اجلياد»*

  

عبد الرحمن ال�شبيلي**

يت ��وق الباحث ��ون �إل ��ى �أن ي�أتي ي ��وم ُيق ّي�ض اهلل فيه ي ��د ًا ،تفتح لهم �أر�ش ��يف الدواوين
امللكية ال�س ��عود ّية ووزارة اخلارجية  ،ف ُي�ص ��ار �إلى ت�صنيف �أ�ضابريها ،وا�ستخراج مخزون
ذخائره ��ا ،والغو�ص على م ��ا فيها من فكر �إداري و�سيا�س ��ي ووثائ ��ق واتفاقيات وخطابات
متبادلة ،تراكمت عرب ت�سعة عقود �أو تزيد.
فت�أ�س ��ي�س دي ��وان امللك عبد العزيز وتط ّوره م ّر -منذ دخول ��ه الريا�ض عام  1319هـ/
1902م وحت ��ى وفات ��ه  1373ه� �ـ1953 /م  -مبراح ��ل مختلفة انفردت كل مرحلة ب�س ��مات
متي ��زت ع ��ن الأخرى م ��ن حيث الت�ش ��كيالت الإداري ��ة ،متوافق ًة �إل ��ى ح ّد كبري م ��ع تط ّور
الألقاب التي عرف بها امللك امل�ؤ�س ���س ،وذلك بح�سب تعاقب مراحل توحيد البالد ،وكانت
وزارة اخلارجي ��ة �أول الدواوي ��ن التنفيذية يف احلكومة ،ت�أ�س�س ��ت نواتها «مديرية ال�ش� ��ؤون
اخلارجية» يف مكة املكرمة عام 1345هـ1925/م ب�إ�ش ��راف عبداهلل الدملوجي ،الذي كان
طبي ًبا يف بداية معرفته بامللك عبد العزيز عقب �ض ��م �إقليمي الأح�س ��اء والقطيف يف مطلع
الثالثين ّيات الهجرية من القرن املا�ض ��ي (1913م) ثم �صار يقوم بوظائف �سيا�س ّية مهمة،
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من بينها حت�ضري االتفاق ّيات ال�سيا�س ّية وع�ضوية وفود املفاو�ضات ،وغريها.
ث ��م حت ّولت املدير ّية �إلى وزارة ،لتكون الأولى يف تاريخ اململكة العربية ال�س ��عودية،
اّ
توله ��ا الأمري (امللك فيما بعد) في�ص ��ل بن عبد العزيز �س ��نة 1351هـ1932/م حتى
وفات ��ه ع ��ام  1395هـ  1975 /م با�س ��تثناء ب�ض ��عة �أ�ش ��هر ،نيطت م�س� ��ؤوليتها خاللها
ب�إبراهيم ال�سو ّيل.
وت� ّأ�س�س ��ت بالتزام ��ن م ��ع �إن�ش ��اء مديري ��ة ال�ش ��ئون اخلارجية يف مك ��ة املكرمة،
�ش ��عب ٌة يف الديوان امللكي يف الريا�ض� ،س ��ميت «ال�شعبة ال�سيا�س ��ية» كانت تتولى الأمور
ذات الطابع ال�سيا�س ��ي الل�ص ��يقة باملل ��ك ،كتحرير املخاطبات الداخلي ��ة واخلارجية،
و�إعداد االتفاقيات وحفظها ،وتقدمي اخلدمات الإدارية امل�س ��اندة ملجل�س امل�ست�شارين
ال�سيا�س ��يني� ،إلى غري ذلك من الأمور املهمة ،تو ّلى �إدارتها يو�س ��ف يا�س�ي�ن ثم ر�شدي
ملح�س حتى نهاية عهد امللك �س ��عود ،ثم ا�س ��تمرت وحتى الآن ،ت�ؤدي وظيفة �أر�ش ��يفية
وخ�صو�ص ��ا بعدما انتقلت وزارة اخلارجي ��ة �إلى الريا�ض
�أكرث من وظيفتها الأ�س ��ا�س،
ً
قري ًبا من �صناعة القرار.
ما كان مي ّيز الأداء الوظيفي يف الديوان امللكي -وبخا�ص ��ة يف ال�ش ��عبة ال�سيا�سية-
عاما� ،أنهما كانتا تهت ّمان
ويف وزارة اخلارجية ،منذ قيامهما قبل ما ينيف على ت�سعني ً
غاية العناية بالأر�ش ��فة ،ويختار لهما خرية املوظفني الأكفاء الذين يحظون بقدر كبري
م ��ن الإجالل يف نظر امل�س� ��ؤولني ،ويح�ص ��لون عل ��ى ترقياتهم الدورية وه ��م على ر�أ�س
عملهم دون �أن ي�ضطروا للبحث عن فر�ص �أف�ضل يف قطاعات �أخرى ،يف الديوان امللكي
�أو يف وزارة اخلارجية.
ونتيجة للعناية والتنظيم ،احتوى �أر�شيفهما على قدر كبري من املعلومات املحفوظة
املفهر�سة التي ال توجد يف جهات �أخرى ،والأر�شيفان ما يزاالن محفوظني على حالهما،
لكنهما نقال �إلى املق ّرات اجلديدة جلهتيهما يف الريا�ض؛ يف ق�ص ��ر اليمامة ويف ديوان
وزارة اخلارجي ��ة ،وامل�ؤمل � اّأل يكونا قد تع ّر�ض ��ا لأي تلف نتيج ��ة النقل� ،أو نتيجة حريق
مبنى وزارة اخلارجية بجدة قبل ثالثة عقود تقري ًبا.
كان الأم�ي�ر ( املل ��ك ) في�ص ��ل ب ��ن عبد العزيز قد �ش ��غل ،كما �س ��لف ،منا�ص ��ب
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عاما،
وم�س� ��ؤول ّيات ع ّدة ،من بينها من�صب وزير اخلارجية مد ًة تقارب خم�سة و�أربعني ً
عاما هي ف�ت�رة حكمه ،مل يتخ� � ّل فيها عن الإ�ش ��راف على وزارة
مب ��ا فيه ��ا �أحد ع�ش ��ر ً
اخلارجية ،وكان عمر ال�س ّقاف يف تلك الفرتة من حكم امللك في�صل ،كما هو معروف،
وزي ��ر دولة لل�ش� ��ؤون اخلارجي ��ة ،وبالتايل ف� ��إنّ جز ًءا مه ًما من م�س�ي�رة امللك في�ص ��ل
ً
محفوظا يف �أر�شيف الوزارة ،وقد اعتمدت
الإدارية -بو�صفه وزي ًرا للخارجية -ما يزال
الكتب العديدة التي �ص ��درت عن �سريته على م�صادر �أخرى قد ال يكون ذلك الأر�شيف
منها ،و�إذا ما �صح هذا االعتقاد ،ف�إنّ فتحه للباحثني� ،سيرثي تاريخه املكتوب ،املتداول
حال ًّيا ويع ّمقه.
وبالإ�ض ��افة �إل ��ى وزارة اخلارجي ��ة ،كان للملك في�ص ��ل م�س� ��ؤوليات �أخرى ،منها
عاما ،من ع ��ام 1343هـ/
من�ص ��ب نائ ��ب امللك يف احلج ��از (مدة ترب ��و على ثالث�ي�ن ً
1924م �إلى �أن تعينّ ول ًّيا للعهد مع �أخيه امللك �س ��عود) ورئا�س ��ة جمل�س ال�شورى القدمي
عاما ،من عام 1345هـ1925 /م �إلى �أن تولى احلكم ) ورئا�سة
(مدة تقرب من �أربعني ً
عاما ،من عام 1351هـ/
جمل� ��س الوكالء نواة جمل�س الوزراء (مدة تقارب الع�ش ��رين ً
1932م �إلى �أن �أحدث جمل�س الوزراء يف �آخر عهد امللك عبد العزيز وبداية عهد امللك
�سعود) هذا بالإ�ضافة �إلى والية العهد ورئا�سة جمل�س الوزراء اللذين ت�ش ّكل ديوان لكل
منهما ،وتوجد �أعداد كبرية من وثائق النيابة العامة وجمل�س الوكالء يف معهد الإدارة
العامة.
فيم ��ا يت�ص ��ل ب�س�ي�رة جنل ��ه الأمري �س ��عود الفي�ص ��ل ،الذي خل ��ف �أب ��اه يف وزارة
اخلارجية بعد وفاته ،و�أم�ض ��ى فيها نحو �أربعني عام ًا (من 1395هـ1975 /م �إلى عام
1436ه� �ـ2015/م) هن ��اك العديد من ال�س ��مات امل�ش�ت�ركة بني الأب وابنه يف �أ�س ��لوب
�إدارتهما لوزارة اخلارجية ،وبخا�ص ��ة بالن�سبة للغة التخاطب مع ال�سفارات ،واجلوانب
الـ»بروتوكولية» املتبعة مع ال�سفراء يف اخلارج وال�سفارات يف الداخل ،ويف الت�صريحات
ال�سيا�س� � ّية ،فكث�ي ً�را ما كان معا�ص ��رو احلقبتني ي ��رون العديد من �أوجه الت�ش ��ابه بني
مدر�ستيهما ،واقتفاء االبن �أثر والده و�أ�سلوبه وتطبيقاته ،و�إن ُعرفت للملك في�صل بعد
تو ّليه احلكم ت�صريحات «نارية» ب�ش�أن بع�ض الق�ضايا.
ولد الأمري االبن  -بح�سب توثيق اجلريدة الر�سم ّية �أم القرى  -عام1360هـ 1940 /م ،
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وتخرج يف جامعة برن�س ��تون الأمريكية عام 1964م بدرجة البكالوريو�س يف االقت�صاد،
وع ِنّي
وت ��د ّرج يف الوظائف بني وزارة البرتول وم�ؤ�س�س ��ة البرتول واملع ��ادن (برتومني) ُ
عام 1971م وكي ًال لوزارة البرتول ،ثم انتقل �إلى وزارة اخلارج ّية يف �أواخر عهد امللك
في�ص ��ل ،ليعمل يف البداية مع عمر ال�س� � ّقاف ،ثم ح ّل مح ّله لب�ض ��عة �أ�ش ��هر وزير دولة
لل�ش�ؤون اخلارجية ( ُبعيد وفاة ال�س ّقاف).
ويف مطل ��ع عهد املل ��ك خالدُ ،ع ِنّي وزي ��ر ًا للخارجية (1395ه� �ـ1975 /م) وظل
فيها ،كما �س ��لف� ،إلى عام 1436هـ2015 /م معا�ص ��ر ًا فرتات خم�س ��ة ملوك؛ في�ص ��ل
وخالد وفهد وعبداهلل و�سلمان ،حمل فيها �إلى مختلف البلدان واملحافل ،ع�صا الت�سفار
وهموم الأمة والوطن العربي ،واملحن التي م ّرت فيهما ،بلغة دبلوما�س ّية هادئة ر�صينة،
ال لغو فيها وال �إ�سفاف.
وحينما ا�ش ��تدّت عليه وط�أة املر�ض� ،أعفاه امللك �س ��لمان  -م�شفوع ًا بخطاب تقدير
خا� ��ص منه  -من �أعباء وزارة اخلارج ّية ،باختياره وزير دولة ع�ض� � ًوا يف جمل�س الوزراء
ومبعوث ًا �شخ�ص ّي ًا له ،وم�شرف ًا على ال�ش�ؤون اخلارج ّية.
وقد وافاه الأجل  -وهو يف طور نقاهة  -يف مدينة لو�س �أجنلو�س بالواليات املتحدة
الأمريكية ،يوم اخلمي�س  22من �ش ��هر رم�ضان املبارك عام 1436هـ ( 9يوليو  2015م )
و�ص ��لي عليه بعد يومني يف امل�س ��جد احلرام ،ودفن يف مكة
عن خم�س ��ة و�س ��بعني عام ًاُ ،
املكرمة ،مخ ّلف ًا من الأوالد ،ثالثة �أبناء وثالث بنات.
وبع ��د وفاته�ُ ،س ��مي ع ��دد من املع ��امل يف الداخل واخل ��ارج با�س ��مه ،ومنها معهد
الدرا�سات الدبلوما�س ّية التابع لوزارة اخلارجية ،وخ ّلد معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب
عام 1437هـ 2016 /م �س�ي�رته يف ندوة ثقافية عنهّ ،
ونظم مركز امللك في�صل للبحوث
والدرا�س ��ات الإ�س�ل�امية بالريا�ض ،م�ؤمت ��ر ًا دول ّي ًا عن حياته بعنوان» �س ��عود الأوطان،
رجب 1437هـ2016 /م» ت�ض� � ّمن العديد من املحا�ضرات وال�شهادات املحل ّية والعرب ّية
والدول ّية عن خ�صاله ومفاتيح �شخ�ص ّيته وجهوده الدبلوما�س ّية ،و�أ�صدر باملنا�سبة كت ّيب ًا
ب�أبرز مالمحها ،ومبقاالت الرثاء املن�شورة ،ويجري العمل -وقت ن�شر هذا املقال -على
�إ�صدار كتاب ،لتوثيق �سريته ب�شكل �أ�شمل.
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ومهم ��ا كان الت�ص� � ّور باجتاه تدوين �س�ي�رته الكامل ��ة ،التي يرت ّقبه ��ا الكثريون يف
الداخل واخلارج� ،س ��يظل �أر�ش ��يف وزارتي الب�ت�رول واخلارجية اللتني �أم�ض ��ى فيهما
نح ��و خم�س ��ة عقود ،م�ص ��د ًرا �أ�سا�س� � ًًّيا لكتاب ��ة ترجم ٍة ل ��ه والتعمق فيه ��ا ،والغو�ص يف
�أفكاره و�ش ��روحاته وتعليقاته ،ويف محا�ض ��ر اللقاءات واملفاو�ضات ال�سيا�س ّية التي كان
يعقدها .مما متكن روايته يف �إطار �س�ي�رته العملية ،خارج �س ��ياق العمل ال�سيا�سي ،وال
توجد تفا�ص ��يله �إال يف الأر�شيف احلكومي ،ثالث م�س ��ائل ؛ �أوالها الفكرة الرائدة التي
تب ّنته ��ا وزارات اخلارجية والبرتول والإع�ل�ام ،واملجل�س الأعلى للإعالم الح ًقا ،لإيفاد
جمموعات من املثقفني و�أ�س ��اتذة اجلامعات للخارج ل�ش ��رح وجهات نظر اململكة جتاه
ق�ضايا البرتول (1973م) ولإي�ضاح موقفها من احتالل الكويت (1990م) وقد �شارك
الأمري �س ��عود -بفاعل ّي ��ة -يف ترتيبات الأول ��ى عندما كان وكي ًال ل ��وزارة البرتول ،ويف
الثانية بو�صفه وزي ًرا للخارجية.
�أما امل�س� ��ألة الثانية  ،فكانت �إ�س ��هامه الأ�سا�س ��ي عام 1406هـ 1986 /م يف �إن�شاء
الهيئ ��ة الوطني ��ة حلماية احلياة الفطري ��ة و�إمنائها ،للمحافظة عل ��ى التنوع احليواين
والنباتي ،وقد نيطت به رئا�س ��ة جمل�س �إدارتها ،يف �ش ��كل هيئة م�س ��تقلة ترتبط �إدار ّي ًا
مبجل�س الوزراء.
و�أما الثالثة ،فكانت ع�ضو ّيته التي دامت قرابة ربع قرن يف املجل�س الأعلى للإعالم
برئا�س ��ة الأمري نايف بن عبد العزيز ،ونيابته عنه يف حال غيابه ،وقد �ش ��ارك الأمري
�س ��عود يف ع�ض ��وية املجل�س ،وكي ��ل وزارة اخلارجية لل�ش� ��ؤون ال�سيا�س ��ية عبد الرحمن
من�صوري ،يف رغبة من الأمري �سعود ال�ستمرار ح�ضور الوزارة ،وبخا�صة يف حال غيابه
الط ��ارئ الذي كث ًريا ما يح�ص ��ل ،كانت لقاءات املجل�س دوري ��ة �أثراها بفكره املتم ّكن،
وخ�صو�صا عندما يدور
و�أ�ض ��فى على مناق�ش ��اته وقراراته الكثري من العمق والتجربة،
ً
البح ��ث يف �إطار الإعالم اخلارجي و�أن�ش ��طته ،ولذلك ف�إن الغو�ص يف �أر�ش ��يف وزارتي
اخلارجي ��ة والب�ت�رول واملجل�س الأعلى للإعالم� ،ض ��رورة ال بد منها عند كتابة �س�ي�رة
الراحل الكرمي.
وبالإ�ض ��افة �إلى امل�ش ��اركة يف املجل�س الأعلى للإعالم،جمعتني به على ال�ص ��عيد
ال�شخ�ص ��ي ع ��دة ات�ص ��االت ،كان منها التوا�ص ��ل ب�ش� ��أن تق ��دمي كتابي ال�ص ��ادر عام
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1414ه� �ـ1994 /م عن �س�ي�رة ال�س ��فري محمد احلمد ال�ش ��بيلي (�أبي �س ��ليمان) فكتب
مق ّدمة غري تقليدية اتّ�سمت بالفكر الدبلوما�سي ،وبالتقدير لل�شخ�صيات الفريدة ذوي
العطاء املتم ّيز يف جمال تنمية العالقات ال�شعبية والر�سمية مع الدول.
وقد بقي االبن �س� � ّر �أبيه ،وتلميذ مدر�س ��ته ،يف مناقب �شخ�ص� � ّية ع ّدة ،ت�أتي ق َيم
النزاه ��ة يف مق ّدمته ��ا ،والت ��زام حياة ج ��ادة ال مظاهر فيها وال ت ��رف ،كان فيها الأب
واالبن قدوة ملن حولهما ،مما هو معروف يف الو�سط االجتماعي.
خال�صة القول� ،إن معظم ما كتب يف �سرية امللك في�صل من مقاالت وم�ؤلفات ،مل
ي�س ��تفد كث ًريا من �أر�ش ��يف وزارة اخلارجية ،واجلهات الأخرى التي كان م�س� ��ؤو ًال عنها
كمجل�س ال�ش ��ورى وجمل� ��س الوكالء والنيابة العامة ،واملرج ��و -والنية تتجه �إلى تدوين
ال�سرية املتعددة امل�سارات للأمري الراحل �سعود الفي�صل� -أن يو�ضع يف االعتبار ت�ص ّفح
الباحث�ي�ن ملل ّف ��ات وزارة البرتول الت ��ي عمل فيها نحو ع�ش ��رة �أعوام ،و�أ�ض ��ابري وزارة
عاما ،وتقارير و�س ��ائل الإع�ل�ام الأجنب ّية عنه،
اخلارجية التي ت�س� � ّنم �س� � ّدتها �أربعني ً
وخطبه يف املنابر الدول ّية.
والكالم نف�س ��ه ينطبق على بقية القادة وامل�س�ؤولني ،فيما يت�صل بتدوين �سريهم،
وكتابة تاريخهم ال�سيا�سي بخا�صة.
* �شطر من ق�صيدة ّ
لب�شار بن برد.
** باحث �سعودي.
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و�صلنا من الدكتور �سعود بن �سليمان اليو�سف من الريا�ض ما ي�أتي:
لكيال تع َّكر ن�شوة الطرب
م ّث ��ل كر�س ��ي الدكت ��ور عبد العزي ��ز املانع لدرا�س ��ات اللغ ��ة العربي ��ة و�آدابها منذ
انطالقته م�ص ��در ًا مهم ًا من م�ص ��ادر املعرفة اللغوية والأدبية ،فالكر�س ��ي من �أن�ش ��ط
الكرا�س ��ي العلمية التي بد�أت تنت�شر يف اجلامعات ال�سعودية انت�شار ًا يدل على الطموح
الرقي العلمي ،والرثاء املعريف ،وعلى اهتمام بالعلماء والباحثني؛ � ْإذ �أن�شئ الكر�سي
�إلى ّ
بعد نيل الدكتور املانع جائزة امللك في�صل العاملية يف اللغة والأدب عام 2009م.
والكر�س ��ي مل يق�صر غايته على طباعة الكتب و�إ�صداراتها ،بل د�أب جاد ًا يف جلب
املخطوطات حتى و�صل جمموع ما جلبه منها نحو مئة �ألف مخطوطةّ ،
ونظم محا�ضرات
يف جماالت �أدبية وعلمية متعددة املو�ض ��وعات ،و�أقام دورات تدريبية يف فنون متعددة
مختلفة من قبيل حتقيق املخطوطات ،والت�صحيح الإمالئي ،وحترير الأ�ساليب الأدبية،
وكيفية كتابة البحوث العلمية ،وما �إلى ذلك مما يحتاج �إليه الباحثون والدار�سون.
وقد ق ّدم الكر�س ��ي خدمة جليلة للباحثني ،وللم�ص ��ادر الأدبي ��ة يف تراثنا العربي،
ف�أ�ص ��بحت �إ�صداراته من امل�صادر التي ال يكاد ي�س ��تغني عنها باحث يف الرتاث الأدبي
العربي ،ي�ضاف �إلى هذا �أن طباعة �إ�صداراته طباعة فاخرة.
وقد ت�أملت غري واحد من �إ�ص ��دارات الكر�س ��ي؛ فوجدتها بالغ ��ة الأهمية ،وهو ما
يعني �أن الكر�سي ينتقي مما يق َّدم �إليه ما يراه جدير ًا بالن�شر من حيث قيمته العلمية،
وقيمته الأدبية ،ولي�س حري�ص ًا على كرثة الإ�صدارات فح�سب دون النظر �إلى م�ستواها،
وهذا �أمر ُيحمد للكر�سي� ،إال �أن بع�ض هذه الإ�صدارات من جهة �أخرى قد ُتع ّد م�أخذ ًا
على الكر�س ��ي ،ورمبا ت�سيء ال�س ��مه؛ وذلك لكرثة ما فيها من �أغالط مزعجة للقارئ،
تفقده متعة القراء ،وحما�سته للبحث �-إن كان باحث ًا.-
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�أ�ص ��در الكر�س ��ي يف عام 1433هـ كتاب «ن�ش ��وة الطرب يف تاريخ جاهلية العرب»
البن �س ��عيد الأندل�س ��ي (ت685ه� �ـ) الذي حقق ��ه �أ.د� .أحمد كمال زكي،و �أ.د .ح�س ��ن
محمد ال�ش ��ماع يف ثالثة �أجزاء ،غري �أن الكتاب قد ظهر من حيث الأغالط الطباعية
ظهور ًا غري مقبول؛ �إذ ال تكاد تخلو كل �ص ��فحتني من ملحوظة طباعية� ،أو �إمالئية� ،أو
نحوية ،... ،على غرار ما جنده يف ن�شرات الدور التي ا�شتهر عنها رداءة الن�شر.
فمن الأغالط التي وقعت يف الكتاب ،وقد تكون ب�س ��بب َمن �أع ّد الكتاب للطبع ما
جاء بح�سب الت�صنيف الآتي:
�أ -امللحوظ ��ات الطباعي ��ة ،وقد �أ ّدى �إلى ذلك احلر�ص على �ض ��بط الكلمات بال�ش ��كل،
فجاءت احلركات يف غري موا�ضعها ال�صحيحة ،ومن ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

-7
-8

 )7/1(1جاءت كلمة املبل َبلة بفتح الباء ،ويف ( )16/1وردت الكلمة بك�سر
الباء مرة ،وبفتحها �أخرى.
 )18/1(2جاءت كلمة هوبر ب�ضم الهاء ،ويف ( )19/1وردت بفتحها.
 )21/1(3جاءت كلمة امر�ؤ وهي خرب مرفوع بك�سر الراء ،وال�صواب �ضمها.
ال�سميدع ب�ضم ال�سني ،ويف ( )29/1وردت ب�ضمها،
 )18/1(4جاءت كلمة ّ
وال�ضم خط�أ.
 )95/1(5جاءت هذه الكلمة “ووط�ؤوها” ،و�صوابها :ووطئوها؛ لأن الطاء
مك�سورة ،والهمزة املتو�سطة ُينظر �إلى حركتها وحركة ما قبلها ،و ُتكتب على
ما ينا�سب �أقوى احلركتني.
 )155/1(6جاء ا�سم القبيلة (طيئ) بت�شديد الياء ،وعلى هذا فكتابتها
ال�صحيحة (طيئ) طاء ثم ياء ثم همزة على كر�سي� ،إال �أنها �صارت ت�أتي
وهي م�شددة الياء -مرة بر�سمها ال�صحيح ،ومرة (طيء) طاء ثم ياء ثمهمزة على ال�سطر.
(يق�صده) ب�ضم ال�صاد ،ومل �أجدها فيما راجعت من
 )156/1(7جاءت كلمة ُ
معاجم �إال بك�سرها.
 )156/1(8جاءت كلمة ُ
(تعذله) ب�ضم الذال ،ومل �أقف عليها فيما طالعت من
معاجم �إال مك�سورة.
رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1438
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 )156/1(9 -9وردت كلمة (يوم ًا) هكذا (يوم�أ) ،و(ما ًال :م�أال) ،و(عيا ًال :عيالأ).
بتنوين على �ألف االثنني.
1010جاء الفعل ( َنــزَ ال)
ٍ
 )161/1(1111جاءت كلمتا (جائعا ،الأ�صابعا) يف قافية بيتني �شعريني هكذا:
(جائع�أ�،أال�صابع�أ).
 )164/1(1212جاء البيت :و�أنت كذاك ق ُد ُغيرّ ت بعدي ،ب�ضم دال قد.
 )170/1(1313جاءت عبار ٌة بهذه ال�صورة للهمزة :فمنهم �أالفوه �أالودي،
و�صوابها :الأفوه الأودي.
 )194/1(1414جاء البيتان اللذان �أولهما:
�أيها الركب املخ ّبو ن على الأر�ض املجدونَ
بفتح حرف الروي (النون) ،وهو �سه ٌو بال �شك ،فالروي مقيد (�ساكن) ،ولو
كان الروي مطلق ًا ل ُكتبت �ألف الإطالق (املجدونا) ،ولكن �صورة التفعيلة التي
�ست�صري عليها فاعالتن مل ترد يف عرو�ض ال�شعر العربي.
«ك�سني يو�سف» بك�سر ياء �سني ،وال�صواب �سكونها،
 )13/2(1515جاءت عبارة
ِ
وي�صح �أن ت�شدد.
ّ
(يلحونني) ب�ضم احلاء ،وال�صواب فتحها.
 )47/2(1616وردت يف البيت كلمة ُ
 )47/2(1717وردت يف البيت كلمة (م َللت) بفتح الالم ،وال�صواب ك�سرها.
 )48/2(1818وردت خم�سة �أبيات كتبت �أ�شطرها متوالية ،ف ُكتبت �صدور الأبيات
اخلم�سة الأولى متوالية ،ثم ُكتبت �أعجازها بعد ذلك متوالية.
 )53/2(1919وردت يف املنت كلمة (اجلعرانة) للمو�ضع املعرف ،و ُكتبت يف
احلا�شية بدون �ألف بعد الراء.
 )68/2(2020ورد يف البيت (ونحن نب ّكي �إخو ًة وبن ّيهم) ،بت�شديد ياء بنيهم،
وال�صواب �سكونها ،و�ضم امليم �ضمة م�شبعة.
 )80/2(2121جاءت كلمة (ال�س َفرا) يف قافية البيت بفتح الفاء ،وال�صواب
�سكونها؛ لي�ستقيم الوزن ،واملعنى؛ فال�سفْر بال�سكون معناها :امل�سافرون،
الدهرا.
ولتتما�شى مع القافية التي تليهاْ :
 )95/2(2222جاءت عبارة �أكثم بن �صيفي (من ي�صحب الزمان ير�أى الهوان)
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بهذا الر�سم ،وال�صواب :ير؛ لأنه جواب ال�شرط جمزوم.
 )105/2(2323جاء الفعل (�أتى) مكتوب ًا بهمزة مد يف العبارة (فانطلق حتى �آتى
الرعاء) ،والفرق بني معنى الفعلني (�أتى ،و�آتى) وا�ضح.
 )107/2(2424جاءت كلمة (ف�سكتو) بال �ألف بعد واو اجلماعة.
 )111/2(2525جاء ا�سم نبهان العب�شمي بدون ميم ،ف ُك ِت َب :العب�شي.
 )120/2(2626جاء البيت بهذه ال�صورة:
(ذريني فال �أعيا مبا حل بيننا حتى �أ� ّسود �أو �أعني امل� ّسودا)
واخلط�أ يف البيت ظاهر ،و�صوابه:
ذريني فال �أعيا مبا حل �ساحتي � ُأ�سود ف�أكفي �أو �أعني امل� ّسودا
و�سعيد وهما ابنا �ضبة ،اللذين قيل فيهما املثل
 )131/2(2727ورد ا�سم �سعد ُ
امل�شهور� :أ�سعد �أم ُ�سعيد ،ولكن املحققني فتحا �سني �سعيد ،وال�صواب �ضمه
كما جاء يف جمهرة الأمثال ،وجممع الأمثال.
 )158/2(2828جاء البيت (حديث لو ان اللحم ُي�صلى بح ّره) بقطع همزة �أن،
وال�صواب ت�سهيلها لي�ستقيم الوزن.
 )177/2(2929ورد البيت (فلهفي �إذا واروه َثمت �أقبلت) بفتح ثاء ثمت،
وال�صواب� :ضمها؛ لأنها عاطفة مبعنى ثم ،ولي�ست ظرفية مبعنى هناك ،ولو
كانت م�ضمومة لكانت تا�ؤها مربوطة.
(�سيء) ،وال�صحيح� :س ّيئ.
ُ )187/2(3030كتبت بهذه ال�صورة كلمة ّ
ب -امللحوظات النحوية ،وهي ملحوظات رمبا جنمت عن اخلط�أ يف �شكل الكلمات،
من قبيل الآتي:
عدي” بهذا
 )21/1(1 -1جاءت هذه العبارة “ودعا جذمي َة ابنَ �أخ ِته عم ُرو بن ّ
ال�ضبط! و�صوابها رفع جذمية فاعال ،ون�صب عمرو على عطف البيان.
 )26/1(2 -2جاءت هذه العبارة “فانكف�أ راجع ًا جلذمي ُة” برفع جذمية املجرور!
�شداد ِبن عاد �أ�صبحت  ....وقد قالوا يف
 )62/1(3 -3يف البيت ال�شعري :يا ويح ٍ
بابن ال ينون� ،إ�ضافة �إلى �أن التنوين يك�سر وزن
العلم املدون :ال َع َلم �إذا ُو ِ�صف ٍ
البيت.
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“ )79-78/1(4 -4جاءت العبارة “وكان عم ٌرو قد ع�شق بنتَه جدجادُ” ب�ضم
جدجاد ،وهي من�صوبة على عطف البيان.
قي�س بنَ ح�سان ذوده ،بن�صب كلمة (بن)
 )126/2(5 -5ورد يف البيت :ف�أ ّد �إلى ِ
وهي �صفة لقي�س املجرور ،وحقها اجلر.
أندم من
 )150/1(6 -6جاءت هذه العبارة “ف�أفاق �أبو غب�شان من �سكرته � ُ
الك�سعي” برفع �أندم ،مع �أنها حال من�صوب.
 )199/1(7 -7وردت هذه العبارة “وكان حتت طاعة �سب�أٌُ ،
ملك اليمن” ،ب�ضم
�سب�أ وملك ،وهما جمروران.
عدي بنً زيد) ،بن�صب عدي وهو
 )194/1(8 -8جاءت هذه العبارة (وقات ُل َّ
م�ضاف �إليه جمرور� ،أما التنوين على كلمة (بن) فوا�ضح خط�ؤه.
�صاحب �أمرهم
 )201/1(9 -9جاءت هذه العبارة “وكان
حينئذ فارانُ ” ،وال بد
ٍ
ُ
من ن�صب �صاحب� ،أو ن�صب فاران خرب ًا لكان ،ويبدو �أن ن�صب فاران �أولى.
 )19/2(1010جاءت عبارة “وكانت �أمه قد �أخدمته َ
مناف ال�صنم” ،ويبدو �أن
ال�صحيح تنوين مناف فت�صبح :مناف ًا ال�صنم.
 )30/2(1111جاءت عبارة “تب ًا لهذا من دين �أن �أكون �أنا وه�ؤالء �سوا ٌء” برفع
�سواء ،والأجود ن�صبها خرب ًا لكان.
 )112/2(1212يف البيت (ف�أقبلت يف ال�ساعني �أ�س�أل عنهم) ُن�صب الفعل �أ�س�أل،
وال م�سوغ لن�صبه.
ليل) ب�إ�ضافة غالم �إلى ليل،
جنح ٍ
 )179/2(1313وردت عبارة (غ ّرك ُ
غالم ِ
كالم ِ
ويظهر �أن ال�صواب تنوين غالم ،ون�صب جنح على �أنه ظرف زمان.
ج -امللحوظات املنهجية ،وهي ي�سرية ،ومن ذلك:
1 -1ورد ِذكر �أبي ال�صلت بن ربيعة الثقفي ،وهو �أبو �أمية ال�شاعر املخ�ضرم الذي
كان راغبا عن عبادة الأوثان� ،إال �أن املحققني ذكرا يف احلا�شية ا�سم �أبي
ال�صلت ،ثم حتدثا عن ابنه ال�شاعر! مع العلم �أنه ورد ذكر �أبي ال�صلت ،وذكر
ابنه �أمية يف.148-147/2 :
2 -2جاء ببيت امرئ القي�س :تطاول الليل على د ّمونْ .
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وال�صواب :تطاول الليل علينا دمونْ �.أما �إن كان البيت قد ورد يف املخطوط كما
�أثبته املحققان؛ فينبغي لهما �أن يذكرا ال�صواب يف احلا�شية ،وخا�صة �أنهما
�أحاال �إلى ديوانه ،وهو يف الديوان برواية (علينا).
 )36/2(3 -3جاءت عبارة “ومنهم يف اجلاهلية الن�ضر بن احلارث بن كلدة بن
علقمة” ،ويف ال�صفحة التي تليها و�ضع املحققان عنوانا باال�سم خط�أً؛ �إذ
قدما علقمة على كلدة ،فكان هكذا :الن�ضر بن احلارث بن علقمة بن كلدة.
رجل
� )42/2(4 -4أورد امل�ؤلف قوله تعالى (وقالوا لوال ُنز َّل هذا القر�آن على ٍ
من القريتني عظيم) ،وو�ضع املحققان رقما للحا�شية بعد كلمة (لوال) ،ويف
احلا�شية ظهر �أن امللحوظة لكلمة (نزل) ،ولي�ست لكلمة (لوال).
 )105/2(5 -5وردت عبارة (فرفع �صوته و�أه ّل يغني) ،وو�ضع املحققان حا�شية
بعد �أهل ،وذكرا �أنه ورد مكانها يف ن�سخة ن�صرت (و�أخد) و ُكتبت بالدال
املهملة ،ال بالذال املعجمة ،ثم و�ضعا حا�شية بعد يغني ،و�شرحا يف احلا�شية
معنى �أه ّل! وكان ينبغي �أن ت�شرح يف حا�شية �أه ّل.
6 -6وردت يف الكتاب �أمثال كثرية ،ولكن املحققني مل يحيال �إلى م�صادرها يف
كتب الأمثالُ .ينظر على �سبيل املثال.131/2 :
 )143/2(7 -7جاءت عبارة (يا مع�شر هوازن لتطيع ّنني� ،أولأتكئن على هذا
ال�سيف حتى يخرج من ظهري) ،وو�ضع املحققان حا�شية لعبارة �أولأتكئن،
و�صواب العبارة� :أو لأتكئن ،من االتكاء.
 )181/2(8 -8وردت عرو�ض البيت بهذه ال�صورة:
�صاحبي وا�سقياين من املدامة ر َّيا
علالين وعلال
َّ
وال�صواب� :صاحبيا ،ب�إثبات �ألف الإطالق.
�إن ما �سقتُه من �شواهد على هذه الأغالط رمبا ال ي�صل �إلى ُع�شر ما وقفت عليه يف
هذا الكتاب املهم ،هذا و�أنا لـ ّما �أ�صل �إلى اجلزء الثالث بعدُ ،ولكنني �أوردتُ مناذج
للتدليل على كرثتها ،لأن �صورة الكتاب املطبوع هي نهاية اجلهد املبذول ،والعمل
امل�ضني ،والعمل الد�ؤوب� ،سوا ٌء �أكان اجلهد من ِق َبل الكر�سي� ،أم من قبل املحققينْ
اللذين ال يخفى ما بذال من جهد مميز يف حتقيق الكتاب� ،إال �أنني �أحب لهذه امل�ؤ�س�سة
العلمية التي حتمل ا�سم عامل جليل �أن تخرج �إ�صداراتها يف م�ستوى من اجلودة يالئم
ا�سم �أ�ستاذنا اجلليل الدكتور.
رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1438
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تعقيب:
العرب :جاءنا من الدكتور عبد العزيز املانع ع�ضو هيئة التحرير هذا التعقيب:
ُ
امل�شرف على كر�سي املانع لدرا�سات اللغة العربية و�آدابها �سعاد َة الدكتور �سعود
ي�شكر
ابن �سليمان اليو�سف على مالحظاته القيمة على حتقيق كتاب ن�شوة الطرب ،ويتمنى
�أن يتف�ضل �سعادته ب�إكمال مالحظاته اللغوية والنحوية واملنهجية ،ليت�س ّنى للم�شرف
�شخ�ص ًّيا القيام ب�إ�صالحها عند �إعادة طبع الكتاب؛ �إذ �إن �أحد املحققني قد انتقل �إلى
جوار ربه ،وهو الدكتور �أحمد زكي ،والآخر وهو الدكتور ح�سن ال�شماع قد ترك اململكة
وا�ستقر يف النم�سا.
ثق �أيها الأخ الكرمي �أن النقد يحفزنا دائ ًما وال يحبطنا.
مرة �أخرى �أ�شكر لك اهتمامك العلمي و�أنتظر مالحظاتك كاملة مقدِّ ًرا وممت ًّنا.
الربيد ال�شبكي للكر�سيalmanichair@ksu.edu.sa:

عبد العزيز املانع
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إﻫﺪاءات إﻟـــﻰ ﻣﻜﺘﺒﺔ
أوالً -الكتب:
 الدرعية ن�ش� ��أة وتطو ًرا يف عهد الدولة ال�سعودية الأولى ،د .عبداهلل ال�صالح العثيمني،�إ�صدار دارة امللك عبدالعزيز 1434 ،22هـ.
 ذاكرة من الزمن ،عبداهلل بن عبد املح�سن بن محمد املا�ضي،ط ،2الريا�ض1436،هـ. املجمع ��ة حا�ض ��رة �إقلي ��م �س ��دير (ملح ��ات تاريخي ��ة وثقافية)،عب ��داهلل ب ��ن حم ��داحلقيل،ط،1الريا�ض1436 ،هـ.
 ن�ش� ��أة الإخوان ون�ش� ��أة الأرطاوية ،عبداهلل بن عبد املح�س ��ن بن محمد املا�ض ��ي ،ط،3الريا�ض1437 ،هـ.
أجزاء(مراث حتوي �ش ��وارد و�ش ��واهد مخت ��ارة) ،عبد العزيز بن عبد
 فق ٌد ورثا ٌء (� )4ٍ
الرحمن اخلريف ،مطابع احلمي�ضي ،الريا�ض،ط1437 ،1هـ.
 ر�ؤى ت�أ�ص ��يلية يف طريق احلرية (من كالم ال�ش ��يخ �صالح بن عبد الرحمن احل�صني)،�إعداد وترتيب م�ؤ�س�سة الوقف ،مكتبة العبيكان الريا�ض1437 ،هـ.
ثان ًيا -اجملالت:
 املجل ��ة العربي ��ة ،الع ��دد  ،446ربي ��ع الأول 1435هـ/يناي ��ر 2014م ،رئي� ��س التحرير:د.عثمان بن محمود ال�صيني.
 اخلفجي ،ال�سنة  ،43العددان  12-11نوفمرب-دي�سمرب 2013م ،محرم�/صفر1435هـ،رئي�س التحرير :م� .سليمان نا�صر الر�شيدي.
 اخلفجي ،ال�س ��نة  ،44العددان  2-1يناير-فرباير 2014م ،ربيع الأول-ربيع الثاين 1435هـ،رئي�س التحرير :م� .سليمان نا�صر الر�شيدي.
 احلر�س الوطني ،العدد  ،361ال�سنة اخلام�سة والثالثون ،الريا�ض ،رم�ضان 1437هـ.رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1438
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