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كثرية هي امل�صطلحات التي ت�شيع يف كتب النوادر حاملة معها ترا ًثا ً
هائل من
املتع��ة والت�ش��ويق ،كامللحة والنادرة والطرفة والنكت��ة والفكاهة والظرف والدعابة
وامل��زاح والهزل وال�ضح��ك ،غري �أن عدم �إدراك الفوارق الدقيقة بينها ،قد جعلها
لو ًن��ا فري��دً ا من املفردات املرتادفة التي يحل بع�ضها حمل بع�ض ،طاملا كان هناك
جامع يجمع بينها وهو الظرف واخلفة.
وعل��ى �ضخام��ة امل��وروث الأدب��ي م��ن �أدب الظ��رف والن��وادر ،وول��ع كثري من
امل�ؤلفني بتتبع �أطرافه كاجلاحظ والأ�صفهاين والثعالبي واخلطيب البغدادي وابن
اجل��وزي والأب�ش��يهي وابن عرب �ش��اه وغريهم( ، )1ن��رى �أن �أدب الظرف مل ي�أخذ
جن�سا �أدب ًيا له �أ�صوله و�ضوابطه
ما ي�ستحقه من درا�سة جادة تلم �أ�شتاته ،بو�صفه ً
الت��ي تختل��ف يف ال�ش��عر عنها يف الن�ثر ،من ق�صة وحكاي��ة ومثل ومقام��ة ونادرة،
وغريه��ا م��ن الفن��ون النرثية ،و�إن كان يجم��ع بينها عدة عوامل تتمث��ل يف الإيجاز
والده�شة وح�سن العر�ض ،واملفاج�أة.
ونح��ن عل��ى يقني م��ن �أن بحث ال�ش��اعر احلثيث عن الطراف��ة ،وكل ما يدخل
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الده�ش��ة واملفاج ��أة يف نف���س املتلقي ،كان �س��ب ًبا يف وجود هذا الل��ون من الظرف،
عن طريق اخلروج عن امل�ألوف ،و�إن كان الظرف بو�صفه م�صطلح ًا مل ي�س��ند �إلى
ال�شعراء �إال يف مواطن قليلة ،رمبا لأن اخلروج عن امل�ألوف كان يتما�س �أحيا ًنا مع
�أ�صول القيم الدينية ،ومن ثم كان حت ُّرج ال�شعراء من ا�ستعمال �ألفاظ القر�آن� ،أو
ما مي�س العقيدة يف �شعر الظرف ونحوه.
كما �أننا على يقني من �أن �إعادة النظر يف كثري من الألوان الأدبية التي عرفها
ال�شعر وحملها لوا�ؤه ،ت�ستطيع �أن تنتج فنو ًنا �أدبية ذات �أ�صول و�سمات فنية متميزة
وممتعة يف �آن ،على الرغم من �أنها ت�سقى مباء واحد ،وهو ماء ال�شعر.
وقد اقت�ضت طبيعة البحث �أن يخرج يف متهيد ومبحثني:
�أم��ا التمهي��د ،فيبحث ع��ن �أ�صول الظرف يف ال�تراث العربي ،ويع � ِّرف ب�أهم
امل�ص��ادر التي اهتم��ت بجمعه ،مع حماولة التفريق ب�ين امل�صطلحات الأدبية التي
حتمل �أمارات هذا اللون الأدبي.
و�أم��ا املبح��ث الأول (البن��اء الفك��ري ل�ش��عر الظ��رف) ،فيعنى بدرا�س��ة �أهم
الأغرا���ض ال�ش��عرية الت��ي ن ّوع الظ��رف عليها ،كال�س��خرية والدعابة وامل�س��اجالت
ال�شعرية.
و�أم��ا املبح��ث الث��اين (البن��اء الفني ل�ش��عر الظ��رف) ،فيعن��ى بدرا�س��ة �أهم
القوالب والظواهر الفنية التي غلبت على هذا اللون من ال�ش��عر ،كغلبة َّ
املقطعات،
والت�صوير الفني ،والأ�ساليب التعبريية ،والوزن املو�سيقي.
وبع��د ،فك��م كانت الرحلة �ش��اقة ،ولكنها امل�ش��قة املليئة ب�صن��وف املتع و�ألوان
ال�س��عادة ،فكم كنت �أ�ش��عر بال�سعادة وهي تقفز �إ َّ
يل املرة بعد املرة ،كلما ا�ستطعت
ق��راءة ن���ص �أو �أحط��ت مبدلوالت��ه� ،أو ربط��ت بني فك��رة وفكرة �أخ��رى تدعمها يف
ت�أكيد ق�ضية علمية ،لكنني ال �أزعم يف النهاية �أين �أتيت مبا مل ي�أت به �أحد ،ولكني
�أزعم �أين اجتهدت قدر طاقتي ،و�أوقن �أن اهلل ال ي�ضيع �أجر من �أح�سن عم ًال.
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متهيد
الظرف يف الرتاث العربي

يبدو �أن الظرف يف اللغة غال ًبا ما كان يعنى به ذكاء القلب وح�سن العبارة(،)2
عل��ى النح��و الذي يبدو من قول اب��ن منظورَّ :
الباع � ُة َو َذ َكا ُء ا ْل َق ْل ِب...
«الظ��رفَ :
َو ِقي� َ�لَّ :
احل ْذ ُق ِب َّ
ال�ش� ْ�يءَِ ،و َق ْد
الظ � ْر ُف ح�س��نُ ال ِعبارةَ ،و ِق َيلُ :ح ْ�س��نُ ا ْل َه ْي َئ � ِةَ ،و ِق َيلِ :
والظ � ْر ُفَ :م ْ�ص َد ُر َّ
ال�ش � ْع ِر َظ َرا َفةَّ .
َظ � ُر َف َظ ْرف � ًاَ ،و َي ُجو ُز ِف ِّ
الظ ِري��فَ ،و َق ْد َظ ُرف
وظ ُروف ُ
يف ِم��نْ َق ْو ٍم ِظ � َراف ُ
َي ْظ � ُرفَ ،وهُ � ُ�م ُّ
الظ َرف��اءَ ،و َر ُج � ٌل َظ ِر ٌ
وظ � َرافَ ،ع َلى
الت َّْخ ِفي� ِ�ف ِم��نْ َق � ْوم ُظ َر َفاءَ ...و َت ُق� ُ
�ولِ :ف ْتي��ة ُظ � ُروف �أي ُظ َرف��اءَ ،و َه َذا ِف ال�ش � ْعر
َيح�سن ،والظريف البليغ ْاليد ا ْل َك َلم»(.)3
وت�أكي��دً ا على هذا املعنى اللغ��وي تواترت الأخبار على �أن حمل َّ
الظرف القلب
والل�س��ان؛ يق��ول الو�ش��اء« :و�أخ�برين �أحم��د بن عبي��د ،قال :ق��ال الأ�صمع��ي وابن
الأعراب��ي :ال يك��ون الظرف �إال يف الل�س��ان .يقال :فالن ظري��ف� ،أي هو بليغ ،جيد
املنط��ق ،ومن��ه حديث عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عن��ه� :إذا كان الل�ص ظريف ًا مل
يقطع� ،أي لأنه يكون له ل�س��ان فيحتج به ،فيدفع عن نف�س��ه .قال :وروي عن حممد
ابن �سريين �أنه قال :الظرف م�شتق من الفطنة .وقال غريه :الظرف ح�سن الوجه
والهيئ��ة .وق��ال بع���ض امل�ش��يخة :الظري��ف الذي ق��د ت ��أدب ،و�أخذ م��ن كل العلوم،
ف�صار وعا ًء لها ،فهو ظرف(.)4
ومعنى ذلك �أن الظرف ذكاء يف القلب و�س��رعة يف البديهة ،يظهرها الل�س��ان
م��ن خ�لال موروث ثق��ايف جيد ومتنوع بكثري م��ن العلوم واملع��ارف والثقافات ،مبا
�أنه م�شتق من الظرف وهو الوعاء ،ومبا �أن الظريف قد �أخذ من كل العلوم ف�صار
وعاء لها �أو ظر ًفا كما قال الو�شاء.
حاجة ال�شعراء �إليه:
وحتقي ًق��ا لر�س��الة ال�ش��اعر املتمثل��ة يف املتع��ة والتهذي��ب ،اع�ترف ال�ش��عراء
�أنف�س��هم بقيم��ة الظ��رف يف حتقيق البهجة ،وركوب ال�ش��اعر الهزل رغ ًما عنه من
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�أجل حتقيق هذه الرغبة ،على النحو الذي يبدو يف قول �أبي فرا���س احلمداين(:)5
من الرجز.
�أر ِّوح ا ْل����ق����ل����ب ِب���� َب���� ْع���������ض ا ْل������ه������ ْزلِ
�أم����������زح فِ�����ي����� ِه م�������زح �أه��������ل ا ْل���ف�������ض���لِ

جت
����ي���ر ج����ه����لِ
ً
�������اه���ل���ا م�����ن�����ي ِب�������� َغ ْ
وامل��������زح �أَ ْح����� َي�����ا ًن�����ا ج��ل��اء ا ْل���ع���ق���لِ

كما اعرتف بع�ضهم � ً
أي�ضا بتتبع الظرفاء طل ًبا لنوادرهم ،كي يدخلوا بروايتها
ال�سرور على من يحبون ،وك�أن �شعرهم وحده مل يكن كاف ًيا لفعل ذلك ،على النحو
ال��ذي يب��دو يف قول �أبي نوا���س ملا دخ��ل على يحيى بن خالد ،فقال ل��ه :يا �أبا علي؛
�أن�شدين بع�ض ما قلت؛ ف�أن�شده(( :)6الكامل)
ك����م م����ن ح����دي����ثٍ م��ع��ج��ب يل ع��ن��دك��ا
�إين �أن�������ا ال�����رج�����ل احل���ك���ي���م ب��ط��ب��ع��ه
أ�ت������ت������ َّب������ ُع ال������ظ������رف������ا َء �أك������ت������ب ع���ن���ه��� ُم

ل���و ق���د ن���ب���ذت ب���ه �إل���ي���ك ل�����س�� ّرك��ا
ويزيد يف علمي حكاية من حكى
كيما �أح���دِّث م��ن �أح ُّ���ب في�ضحكا

وكان �أبو نوا�س «ي�شعر بذلك يف نف�سه؛ بل كان يتخذ �إليه كل و�سيلة ...وجعله
ه��ذا اجلان��ب قري ًبا �إل��ى �أهل ع�صره من خلف��اء ووزراء ،فكانوا ير�س��لون يف طلبه
�إلى جمال�سهم ،فيفاكههم وي�سوق لهم نوادر ت�ضحكهم ،ولعل ذلك ما جعله يتحول
يف بع���ض الق�ص���ص �إلى �ش��خ�صية م�ضحكة ،وهي وظيفة كان يق��وم بها �أبو دُالمة
معا�صره؛ لكن ال �ش��ك �أن النا���س يف بغداد كانوا يتناقلون عنه نوادر كثرية �أعدت
لنمو �شخ�صيته الق�ص�صية امل�ضحكة مع مر الزمن»(.)7
ونتيج��ة لذل��ك وجدن��ا �أحد ال�ش��عراء ي�ص��ف �ش��عره بالظرف حي��ث يقول(:)8
(املجتث)
ف��������������������������إن �����������ش����������ع����������ري ظ��������ري��������ف
�أل������������������������ذ م��������ع��������ن��������ى و�أ�����������ش����������ه����������ى

م����������������ن ب�������������اب�������������ة ال�����������ظ�����������رف�����������اء
م�������������ن ا����������س���������ت���������م���������اع ال��������غ��������ن��������اء

ويف مقدم��ة كت��ب الظ��رف ما يدل على وع��ي النقد العربي ووعي جامعي هذا
الل��ون بقيم��ة هذا الل��ون وخ�صو�صيته الفنية التي ال تتماه��ى يف غريه من الألوان،
يق��ول �صاح��ب املو�ش��ى« :ولكن��ا �ألفن��اه وجمعن��اه من �أقاوي��ل جماعة م��ن الظرفاء
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واملتظرفات ،و�أهل الأدب واملر َّوات� ،سمعناهم ور�أيناهم يتكلمون به ،وي�ستعملونه،
ف�أحببن��ا �أن جنم��ع ذل��ك ،وجنعله له��و ًا ملن �أراد �س��ماعه ،وعلم ًا مل��ن �أراد ا ِّتباعه،
وهدي � ًا مل��ن �أراد ر�ش��ده ،ومن��ار ًا مل��ن �أراد ق�صده ،وطيب ًا مل��ن �أراد �ش � ّمه ،و�أدب ًا ملن
�أراد فهم��ه .وكتابنا هذا رو�ضة تتنزه فيها العقول ،وعقود جوهر زينتها الف�صول،
�إذ مل نخله من �أخبار طريفة ،و�أ�ش��عار ظريفة ،و�أ�ش��ياء منت �إلينا من زي ظرفاء
النا�س يف الطعام ،وال�شراب ،والعطر ،واللبا�س ،ومذهبهم فيما اجتنبوه من ذميم
الأفعال ،وا�ستح�سنوه من جميل ال�شيم والأخالق»(.)9
ومن �أ�شهر الكتب التي حتتوي على هذه النوادر والطرائف :م�ؤلفات اجلاحظ
البخ�لاء ،واب��ن اجل��وزي الأذكي��اء ،واحلمق��ى واملغفلون ،وابن عرب �ش��اه فاكهة
اخللفاء ،والثعالبي خا�ص اخلا�ص ،والأ�صفهاين الأغاين ،والأب�ش��يهي امل�ستطرف
واخلطيب البغدادي التطفيل ،والبخالء وغريهم.
حترير امل�صطلح
ت�ش��يع يف كتب النوادر م�صطلحات كثرية؛ كامللحة والطرفة والنكتة والفكاهة
والظ��رف والدعاب��ة وال�س��خرية ،والنادرة ،وغريه��ا من امل�صطلح��ات التي يجمع
بينها الظرف واخلفة وحتقيق املتعة ،كما �سلفت الإ�شارة.
ويبدو ذكاء القلب و�سرعة البديهة من خالل موروث ثقايف جيد ومتنوع بكثري
من العلوم واملعارف والثقافات ـ هو ال�سمة البارزة واحلبل ال�سري الذي يربط بني
ه��ذه امل�صطلح��ات ،ويعطيها هويتها كفروع جل��ذر واحد هو الظرف ،ومن ثم كان
�وحا
الظ��رف وعاء لهذه امل�صطلحات ،وكانت هي مظروفه ،الذي ي�ضيف �إليه م�س� ً
خمتلف��ة ،كالتهذي��ب اخللق��ي ،والتكوي��ن النف�س��ي ،والعام��ل البيئ��ي ،والزخرف��ة
اللفظية ،والثقافة واملو�سوعية ،م�صدا ًقا لقول ال�شاعر(:)10
و�إين مل�����م�����دوح امل������ذاه������ب ج��� ِّم���ه���ا
وم��ا ال َّ��ظ��رف �إال ج��م�� ُع ك��ل لطيف ٍة

�إذا مل ي��ح��اول غ�ير مذهبه ال��ط ُ
��رف
ب��ذل��ك م���ن ت��ف�����س�يره ���س��م��ي ال��ظ ُ
��رف

يح ُة،
فقد روعي يف امللحة الزينة والظهور ،قال ابن منظور« :املُ ْل َحة :ا ْل َك ِل َم ُة ْ َال ِل َ
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يح ُةَ .و َق ْو ُل َهاْ :اغ ِ�س � ُلوا َع ِّني �أَثرها؛ َت ْع ِني ا ْل َك ِل َم َة ا َّل ِتي �أَ ِذ َن ْت َل َها ِب َها ،ر ُّدوها
َو ِق َيل :ا ْل َق ِب َ
لأُعلمها �أَنه َل َي ُجو ُزَ .ق َال �أَبو َم ْن ُ�صور :ا ْل َك َل ُم ْ َ
ال ِّيدُ؛ َم َّل ْح ُت ال ِق ْدر �إِذا �أَكرثت ِم ْل َحها،
ِبالت َّْ�ش� ِ�د ِيدَ ،وم َّل� َ�ح ال�ش��اع ُر �إِذا �أَتى ِب َ�ش� ْ�يءٍ َم ِليح .واملُ ْل َح � ُةِ ،ب َّ
ال�ض ِّمَ :و ِاح� َ�د ُة املُ َل ِح ِمنَ
الأَحادي��ثَ .ق� َ
�ال ا َلأ�صمعيَ :ب َل ْغ ُت ِبا ْل ِع ْل ِم و ِن ْل ُت باملُ َل��ح؛ وا َمل ْلح :املُ َل ُح ِمنَ ا َلأخبارِ ،ب َفت ِْح
ذِيب� :س ��أَل َر ُج ٌل
ْال ِِيم .وا ِمل ْل ُح :ا ْل ِع ْل ُم .وا ِمل ْل ُح :ا ْل ُع َل َما ُء .و�أَ ْم ِل ْحني ِب َن ْف ِ�س� َ�كَ :ز ِّي ِّني؛ ال َّت ْه ُ
� َآخ َرَ ،ف َق َال� :أُ ِح ُّب �أَن ُ ْت ِل َحني ِع ْن َد ُف َل ٍن ِب َن ْف ِ�س َك؛ �أَي تُزَ ِّي َنني و ُت ْطر َيني»(.)11
وكان الوزير ي�س�أل �أبا حيان غال ًبا �أن ي�أتيه بطرفة من الطرائف ي�سميها غالب ًا:
(ملحة الوداع) فيقول الوزيرً -
مثل� :-إن الليل قد دنا من فجره ،هات ملحة الوداع.
وه��ذه امللحة تك��ون -عادة -نادرة لطيف��ة �أو �أبيا ًتا رقيقة ،و�أحيا ًنا يق�ترح الوزير �أن
تكون ملحة الوداع �شع ًرا بدو ًيا ي�شم منه رائحة ال�شيح والقي�صوم وهكذا(.)12
وق��د روع��ي يف اللطيف��ة دقة املعن��ى :فال َّل ِط ُ
يفَ :و ْ�ص ٌف ُم ْ�ش � َت ٌّق ِم��نَ اللُّ ْط ِف �أَ ْو
ِم��نَ ال َّل َطا َف � ِةُ .ي َق ُالَ :ل َط� َ�فِ -ب َفت ِْح َّ
الطاءَِ ِ -ب ْع َن��ى َر َفقَ َ ،و َ�أ ْك � َر َمَ ،و ْاح َت َفىَ .و َي َت َع َّدى
الل ِم ِب ْاع ِت َبا ِر ُم َل َح َظ ِة َم ْع َنى َر َفقَ �أَ ْو َم ْع َنى �أَ ْح َ�سنَ َ .و ِل َذ ِل َك ُ�س ِّم َي ِت ُّ
ِبا ْل َبا ِء َو ِب َّ
الط ْر َف ُة
َوالت ُّْح َف ُة ا َّل ِتي ُي ْك َر ُم ِب َها ْ َال ْر ُء َل َط ًفا(.)13
وق��د روع��ي يف النكت��ة العالمة الب��ارزة؛ فالنكت��ة :تطلق عل��ى الطرفة ،وعلى
النقط��ة يف ال�ش��يء ،وعلى العالم��ة اخلفيفة ،والفكرة اللطيفة امل�ؤثرة يف النف���س،
وامل�س�ألة العلمية الدقيقة التي يتو�صل �إليها بدقة و�إنعام فكر(.)14
والنكتة :هي م�س�ألة لطيفة �أخرجت بدقة نظر و�إمعان ،من :نكت رحمه ب�أر�ض،
�إذا �أثر فيها .و�سميت امل�س�ألة الدقيقة :نكتة؛ لت�أثري اخلواطر يف ا�ستنباطها(.)15
وال ُّن ْك َت��ةِ :ه َي ْ َال ْ�س � َ�أ َلة ْ َ
ا�ص َلة بالتفكر ،امل�ؤث��رة ِف ا ْلقلب ،ا َّل ِتي يقارنها نكت
ال ِ
الأَ ْر���ض ِب َن ْح � ِو الإ�صب��ع َغا ِلب��ا .والبي�ض��اوي �أطلق ال ُّن ْكتَة على نف���س ا ْل � َك َلمَ ،ح ْيثُ
َق� َ
الَ ْح َكام منقحة ُم ْ�ش �ت َِم َلة عل��ى َل ِطي َفة ُم�ؤث َرة ِف ا ْل ُق ُلوب»َ .و ِف
�ال«ِ :ه َي َطا ِئ َفة من ْ أ
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َحا�شِ �� َية ا ْل َك َّ�ش��اف :و ُن َك��ت ا ْل َك َلم� :أ�س��راره ولطائف��ه حل�صولها بالتفك��رَ ،و َل َي ْخ ُلو
َ�صاحب َه��ا َغا ِل ًبا م��ن النكت ِف اَلأ ْر�ض ِب َن ْح ِو الإ�صبع بل بح�صولها باحلالة الفكرية
امل�شبهة بالنكت(.)16
الث��ر ْ َ
ا�صل من نكت الأَ ْر�ض والنقطة ِف َّ
ال�ش� ْ�يء َ
تخالف َلونه
و(ال ُّن ْك َت��ة) َْ :أ
ال ِ
والعالم��ة ْالفي��ة والفكرة اللطيف��ة امل�ؤثرة ِف ال َّنف���سَ ،و ْ َال ْ�س � َ�أ َلة العلمية الدقيقة
ي َت َو َّ�صل �إِ َل ْي َها بدقة و�إنعام فكر َو�شبه(.)17
فال�ش��يء ّ
كم��ا روع��ي يف ُّ
الطرف��ة االبت��داع والغراب��ةّ ،
الطري��ف :املُ�س��تحدث
الطريف وما كان طري ًفا ،ولقد َط ُرف َي ْط ُر ُف ،واال�سمُّ :
املُ ْ�ستطرف ،وهو ّ
الط ْرفة.
ميلك ِمث َله ف�أعجبه(َّ .)18
و�أطرفت��ه �ش��يئ ًا مل ْ
والط ِرف ُة :ا َّل ِت��ي تتبع َن َو ِاحي ا َمل ْرعى ِ�إذا
َ
الريا�ض رو�ض ًة َر ْو َ�ض ًة�َ .أ ُبو عبيد:
َر َع� ْ�ت� .أَ ُب��و حني َفة :ناق ٌة َط ِر َف ٌة ِ�إذا َكا َنت تت ََط َّرف
امل ِْطراف ا َّل ِتي َل ت َكاد ترعى َحتَّى ت َْ�ست َْط ِرفَ ،
واجل ُروز الأَ ُكول(.)19
يب َي ُك��ون؛ َع ِن ا ْب� ِ�ن الأَعرابيَ ،ق َالَ :و َق� َ
�ال َخا ِل ُد ْبنُ
َو َ�ش� ْ�ي ٌء َط ِري� ٌ�فَ :ط ِّي��ب َغ ِر ٌ
�صَفْ �وَانَ :خ�يرُ الكالمِ مَا طَرُفَ �تْ مَعَانِيهِ ،و�شَ �رُفَت مَبانِيه ،والتَ ّذه �آذانُ �س��ام ِعيه.
و�أَ ْط َر َف ُف َلنٌ� :إِ َذا َجا َء ُ
وا�ست َْط َر ْفت
وا�س �ت َْط َر َف ال�ش��ي َء� :أَي َع َّده َطريف ًاْ .
بط ْرف ٍةْ .
ا�ست َْح َد ْث ُت ُه(.)20
ال�شي َءْ :
كم��ا لوح��ظ يف الفكاهة والدعابة حالوة احلديث ت�ش��بي ًها بالفاكهة ،قال ابن
الفكيه � ُة وال ُفكاه � ُةِ ،ب َّ
ال�ض ِّم،
منظ��ور :و َف َّك َه ُه��م ُمب َل��ح ا ْل � َك َل ِم� َ:أ ْط َر َف ُهم ،واال�س� ُ�م ِ
َو ْ َال ْ�ص� َ�د ُر ْالُ َت َو َّه� ُ�م ِفي ِه ا ْل ِف ْع ُل ال َفكاه � ُةَ ْ .
ال ْو َه ِر ُّي :ال َفكاه � ُةِ ،با ْل َفت ِْح ،م�صد ُر َف ِك َه
ُ
ّاح (.)21
الرجلِ ،با ْل َك ْ�س ِرَ ،ف ُه َو َف ِكهٌ� :إِ َذا َكانَ َط ِّي َب ال َّن ْف�س َمزّاح ًا ،والفاكهُ :املز ُ
الدعابة :بال�ضم ،ا�سم ملا ي�ستملح من املزاح( .)22واملُداعبة :املُ�ضاحكةَ ،د َع َب
َداعب ال َقوم :داعب َبع�ضهم َب ْع ً�ضا .و�أَ ْد َعب
وداع َبه َو ِال ْ�سم ال ُّدعا َبة .وت َ
َي ْد َعب َد ْعب ًا َ
ال َّر ُجلَ :جا َء ِب َ�ش ْيء ُي�ستم َلح وا ِمل ْلحة واملُلحة :ا ْل َك ِل َمة ا َملليحةَ ،و ْالمع ُم َلح(.)23
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املبحث الأول
البناء الفكري ل�شعر الظرف
ال �ش��ك �أن الن��ادرة تع��د ت�صوي � ًرا مكث ًف��ا لتجارب �إن�س��انية عدي��دة ومتنوعة،
ب�صورة �س��اخرة ،من �أجل حتقيق املتعة والده�ش��ة ،وال �ش��ك �أن جلوء ال�شاعر �إلى
حتقي��ق الظ��رف يف ال�ش��عر يعد لو ًنا م��ن اال�س��تجابة لواقع احلي��اة ،ومراعاة حال
املخاطب وروح الع�صر ؛ �إذ كث ًريا ما كان ي�أتي الظرف جمرد �س��خرية من الواقع،
ولكن ذلك كله كان ي�ساق يف الظرف دون �سعي �إلى حتقيق العظة و�أخذ العربة.
وينبغ��ي التنب��ه �إل��ى �أن ما �صدر عن ال�ش��اعر من �ش��عر ظري��ف مل يكن يخرج
ع��ن حالت�ين ،كان ال�ش��اعر يف �إحداهم��ا ج��اد ًا يف امل�أخ��ذ هز ًال يف ال�ص��ورة ،وهي
حال ال�س��خرية �إن كان �س��اخ ًرا ،واحلالة الثانية يكون فيها ال�شاعر ً
هزل يف امل�أخذ
ً
هزل يف ال�صورة ،ويتم ذلك يف حالة املداعبة وامل�ساجلة ال�شعرية ،على ما يعك�سه
البيان الآتي:
�أو ًال .ال�سخرية:
ت�أت��ي ال�س��خرية عل��ى ر�أ���س امل�ضامني التي فج��رت باب الظرف ،مب��ا �أنها يف
الغالب متثل عدم ا�ست�س��اغة ال�ش��اعر و�ض ًعا معي ًنا ،وحماولة التزهيد فيه بطريقة
�ساخرة تثري الده�شة� ،سواء �أكانت هذه ال�سخرية الذعة �أم هادئة ،و�سواء �أجاءت
ب�أ�سلوب �صريح �أم ب�أ�سلوب ُم ٍوح ،لأن هذه الأو�ضاع كانت تتحدد تب ًعا ل�شدة الو�ضع
املثري لل�سخرية.
والالف��ت للنظ��ر �أن هذه ال�س��خرية كانت تعتم��د �إما على املفارق��ة ،و�إما على
ال�صورة؛ ففي احلالة الأولى يكون الو�ضع �أ�ش��د قوة على نف���س ال�شاعر التي تقرتن
فيه��ا حال��ة بحال��ة� ،أم��ا يف احلال��ة الثاني��ة ،فتك��ون ال�س��خرية فيه��ا كاريكاتوري��ة
م�ضحكة ،تعتمد على حتليل الهيئة ب�صورة م�ضحكة.
ففي احلالة الأولى تبدو �س��خرية بع�ض الظرفاء من الفقر حادة والذعة على
النحو الذي يبدو يف قوله(( :)24الوافر)
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ي�����ق�����ول يل اجل������ه������ول ب����غ��ي�ر ع��ل��م
ً
ف����ل����م����ا مل �أج������������د م ً
ح���ل���ال
������������ال

دع امل�������ال احل���������رام وك������ن ق��ن��وع��ا
ومل �آك��������ل ح������را ًم������ا م�������تُّ ج���وع���ا

أذب ع��ن��ه��ا
�أ������ص�����ون دراه�����م�����ي و� ّ
و�أ ْذ َخ������� ُره�������ا و�أج���م���ع���ه���ا ب��ج��ه��دي

ل���ع���ل���م���ي �أن������ه������ا ����س���ي���ف���ي وت����ر�����س����ي

كما ت�أتي ال�س��خرية من التفكري يف الد�ؤوب يف جمع املال على الدرجة نف�س��ها
م��ن احل��دة� ،إال �إذا كان��ت مق�ص��ودة لتجنب ذل ال�س ��ؤال ،كما يب��دو يف قول بع�ض
ال�شعراء(( :)25الوافر)
وي�������أخ������ذ وارث����������ي م���ن���ه���ا وع���ر����س���ي

ف����ي�����أك����ل����ه����ا وي���������ش����رب����ه����ا ه���ن���ي���ئ���اً

ع���ل���ى ال���ن���غ���م���ات م�����ن ن���ق���ر وج�������س
وال ي�����ت�����������ص�����د َق�����نْ ع�����ن�����ي ب���ف���ل�������س
�����س
ك�����ب��ي��راً �أ�����ص����ل����ه م�����ن ع���ب���د ���ش��م ِ
و�أ�����ص����ب����ح ع���ب���د خ���دم���ت���ه و�أم�������س���ي
وق���د ����ص���ارت ك��ن��ف�����س ال��ك��ل��ب نف�سي

���رط َجهلي
�ين َل��� ْف ِ
ت���ز َّو ْج���تُ اث��ن�� َت ْ ِ
���ص�ي�ر َب�� ْي�� َن��هُ��م��ا َخ���روف���اً
َف�� ُق��ل��تُ �أَ� ُ
رت َك َن ْع َجة ُت ْ�ضحي و ْ
َف ِ�ص ُ
مت�سي
ِر���ض��ا ه���ذي ُي��هَ�� ِّي�� ُج � ُ��س ْ��خ َ��ط ه��ذي
َو�أل�����ق�����ى ِف ا ْلَ���ع���ي���� َ���ش���ة ُك������ ّل ���ض�� ٍّر
ل����ه����ذي ل���ي���ل��� ٌة ول����ت���� ْل َ
����ك �أخ������رى
مي���ا
َف������إِن �أح��� َب��� ْب���تَ �أَن ت��ب��ق��ى َك��� ِر ً
َو ُت�����در َِك ُم�� ْل َ��ك ذِي ي��� َزنٍ وعَ�� ْم��رٍو

��ي�ن
ِبَ�������ا َي���� ْ���ش���ق���ى ِب������� ِه َزو ُج اث���� َن���� َت ْ ِ
�أُ َن�������� َّع�������� ُم ب���ي�� َ
��ي�ن
����ج���� َت ْ ِ
ن �أ ْك�����������رم َن���� ْع َ
ُت������������دا َو ُل ب َ
��ي�ن
��ي��ن �أَ ْخ������� َب�������ثِ ِذئ���� َب���� َت ْ ِ
ني
ال�س ْخ َطت ِ
فما � ْأعرى مِ ِن احدى َّ
ك َ
��������ذاك ال����� ُّ����ض���� ُّر ب َ
��ي��ن ال���� َّ���ض��� َّرت�ي�ن
ن
�������اب دائ�������������� ٌم َيف ال����ل����ي����ل����ت��ي� ِ
ع�������ت ٌ
م���ن ا َ
م���� ُل����وء ال��� َي��� َد ْي ِ���ن
خل���ي���رات َ ْ
َوذي َج��������دَنٍ َو ُم����� ْل َ
��ي��ن
�����ك احل�����ار َث ِْ

وي��ق��ع��د ف����وق ق��ب�ري ب��ع��د م��وت��ي
�أح�����ب �إيل م���ن ق�����ص��دي ع��ظ��ي��م��اً
�أم���������د �إل�����ي�����ه ك����ف����ي م�����س��ت��م��ي ً��ح��ا
وي��ت�رك����ن����ي �أج�������ر ال�����رج�����ل م��ن��ي

ومن ال�صور اجليدة يف هذا حديث الأعرابي الذي تزوج اثنتني بعد �س��ماعه
ب ��أنَّ م��ن مل يت��زوج اثنتني مل يذق حالوة العي���ش ،فت��زوج امر�أتني ،ثم ندم ف�أن�ش ��أ
يقول(( :)26الوافر)
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ُو ُم���� ْل َ
���وا����س
����ك امل���ن���ذ َري ِ���ن َوذي ُن ٍ
ف��ع�����ش ع���زب���اً ف������إن مل ت�ستطعه

َ�����ي����ن
������دي َوذي ُرع ْ ِ
������ع ال������ق ِ
وت������ َّب ٍ
ن
ف�����ض��رب��اً ِف ع���را����ض اجل��ح��ف��ل�ي ِ

وقد بد�أت �س��خرية ال�ش��اعر هادئة حني عزم على انتمائه �إلى عامل احليوان،
ور�ض��اه �أن يك��ون خرو ًفا بني نعجتني ،ثم غدت ال�س��خرية حادة الذعة غري م�أمونة
العواقب ،حني ر�أى نف�سه جمرد نعجة بني ذئبتني ،و�إحداهما كفيلة بالفتك بقطيع
من الغنم ،ثم تلوح احل�سرة امل�ضنية يف توجيه الن�صح ملن يريد الإقدام على هذه
الفعل��ة النك��راء ،م�صحوبة مبفارقة �أخ��رى ،هي تف�ضيل العزوب��ة على ملك ملوك
الدنيا كلها.
ويف احلالة الثانية يبدو ت�صوير احليوان ب�صورة �ساخرة �أظهر �ألوان ال�سخرية
من الهيئة� ،إذ تواتر عليه �إبداع ال�شعراء ك ًما وكي ًفا ،و�أجاد كل منهم يف �شحذ �آلته
ال�شعرية ،على النحو الذي يبدو يف قول البهاء زهري ي�صف بغلة ل�صديقه ب�صورة
كاريكاتريية ،حيث يقول(( :)27الكامل)
ل����������ك ي����������ا �������ص������دي������ق������ي ب�����غ�����ل����� ٌة
م��������ق��������دار خ�����ط�����وت�����ه�����ا ال�����ط�����وي�����ـ
وت�������������خ�������������ال م���������������دب���������������ر ًة �إذا
مت�����������ش�����ي ف����ت����ح���������س����ب����ه����ا ال����ع����ي����و
ت���������ه���������ت��������� ّز وه������������������ي م������ك������ان������ه������ا

ل����ي���������س����ت ت�������������س������اوي خ�������ردل������� ْه
ل���������ة ح����ي����ن ت�������������س������رع �أمن��������ل�������� ْه
م���������ا �أق�������ب�������ل�������ت م���������س����ت����ع����ج����ل���� ْه
ن ع����ل����ى ال�����ط�����ري�����ق م�������ش��� ّك���ل��� ْه
ف����������ك�����������أمن����������ا ه�������������ي زل�����������زل����������� ْه

وق��د ت�أت��ي ال�س��خرية م�صنوع��ة ب�إح��كام م��ن �أجل التفنن يف ا�س��تخراج نوال،
على النحو الذي يبدو يف و�صف ب�شار بن برد ل�شاة �ضعيفة نحيلة �أهديت له ،حيث
يقول(( :)28املتقارب)
َوهَ������ب������تَ َل����ن����ا ي�����ا َف����ت����ى مِ ���ن��� َق��� ٍر
َو�أَب���� َ���س َ
راح������� ًة يف ال��� َن���دى
���ط���هُ���م َ
عَ����ج����وزاً َق����� َد اَو َر َده����������ا عُ��م�� ُره��ا
� َ���س���ل���وح���اً َت���� َوهَّ����م����تُ �أَن ال��� ِرع���ا

8 7

53

َوعِ �������ج�������لٍ َو�أَك��������� َر َم���������هُ���������م �أَ َّوال
َو�أَر َف������� َع�������هُ�������م ذِر َو ًة يف ال��� ُع�ل�ا
َو�أَ����س��� َك��� َن���ه���ا ال���� َده���� ُر دا َر ال�� ِب��ل��ى
َء � َ��س�� َق��وه��ا ِل�� ُي�����س��هِ��لَ��ه��ا ا َ
حل��ن َ��ظ�لا
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َ ...و�أَ�����ض���� َر َط مِ ���ن �أُ ِّم مُبتاعِ ها
َف��لَ��و َت����أ ُك��� ُل ال��� ُزب��� َد ِب��ال ِ�نر���سِ ��ي��انِ
�������ب َ ُ
رواح���������ه���������ا
الل �أَ َ
َل��������ا َط������� َّي َ
َو� َ���ض���ع���تُ َي��ي��ن��ي عَ��ل��ى َظ��ه�� ِره��ا
َو�أَه������������ َوت � ِ���ش���م���ايل ِل��� ُع���رق���و ِب���ه���ا
َو َق������ َّل������ب������تُ َ�أل����� َي����� َت�����ه�����ا َب������ع������ َد ذا
َف���� ُق����ل����تُ �أَب������ي������ ُع َف���ل��ا َم�������ش��� َرب���اً
�أَ َم اَ����ش���وي َو�أَط���� ُب���� ُخ مِ ���ن َل��مِ ��ه��ا
�������س
�إِذا م����ا �أُمِ ���������� َّرت عَ���ل���ى َم��� ِل ٍ
َر�أَوا �آي���������� ًة َخ����ل���� َف����ه����ا �����س����ائ ٌ
ِ����ق
� َ����س�����أَل���� ُت َ
����ك َل����م����اً لِ�����ص��ب��ي��انِ��ن��ا
َف ُ
����خ����ذهَ����ا َو�أَن����������تَ ِب���ن���ا ُم���� ِ���س ٌ���ن

���ح��� َم���ت ُب�����ك����� َر ًة َح���ر َم�ل�ا
�إِنِ ِاق��� َت َ
َو َت���������دَّمِ ��������� ُج املِ������ َ
�����س�����ك َواملَ�������ن�������دَال
���ح�ل�ا
َوال َب���� َّل مِ ����ن عَ��ظ��مِ ��ه��ا الأَن َ
َف�����خِ �����ل�����تُ َح�����راقِ����� َف�����ه�����ا َج�����ن�����دَال
َف�����خِ �����ل�����تُ عَ����راق����ي���� َب����ه����ا مِ ����غ����زال
�����ص��ه��ا مِ ��ن��ج�لا
َف���� َ���ش��� َّب���ه���تُ عُ�����ص�� ُع َ
�أُ َر ّج��������������ي َل���� َدي����ه����ا َوال َم������أ َك��ل��ا
���ب مِ ��ن َ
ال�سال
َو�أَط���ي ُ
ذاك َم�����ض�� ُغ َ
مِ َ
������ن ال��� ُع���ج���بِ � َ���س��� َّب��� َح �أَو هَ��� َّل�ل�ا
�����ح ُّ
�����ث َو�إِن هَ������ر َو َل������ت هَ������ر َوال
َي ُ
َف����� َق�����د زِد َت�������ن�������ي ف����ي����هِ���� ُم عَ���� ِّي��ل�ا
َوم����ا ِزل�����تَ ب���ي ُم�����سِ ��ن��اً ُم��مِ �لا

لقد ر�س��م ب�ش��ار �صورة نادرة الوجود ل�ش��اة جمعت كل اخل�صال ال�س��يئة يف
�شياه الأر�ض ،بد ًءا من �صفاتها اخللقية ،فهي عجوز �سلوح �ضروط نحيلة ،وانتهاء
بالأثر النف�سي الذي تركته يف نف�س املهداة له ،ونف�س كل من ر�آها ،لدرجة جعلتهم
ي�س � ِّبحون ويهلل��ون تعج ًب��ا من هيئته��ا ،والو�صول �إلى زهد املهدى ل��ه فيها ،وهو يف
�أ�ش��د االحتي��اج �إلى االنتفاع بها ،لإح�سا�س��ه �أنه��ا �صارت عب ًئا ثقي ً�لا عليه ،وك�أنها
طفله ال�صغري الذي يثقله مبتطلباته.
وعلى النحو ذاته هجا �أبو دالمة بغلته قائ ًال(:)29
وت��ك�����س��ر ���س��رج��ه��ا �أب��������داً ���ش��م��ا���س��اً
و ُي����ه���� ِز ُل����ه����ا اجل����م����ا ُم �إذا خ�����ص��ب��ن��ا
ت�����ظ ُّ
�����ل ل������ر ْك������ب������ ٍة م����ن����ه����ا وق�����ي�����ذاً
وت����� ْ����ض ُ
����رط �أ ْرب������ع���ي��ن �إذا وق��� ْف���ن���ا

وت�س ُق ُط يف ال�� ُوح��ولِ ويف ال ِّرمالِ
ْ
�������س اجل��ل�الِ
و ُي����� ْدب����� ُر ظ��ه��ره��ا م ُّ
ُي��خ ُ
��اف عليك م��نْ ورم ال ِّ��ط��ح��الِ
�������س ل���ل���� ُّ���س����ؤال
ع���ل���ى �أه�������لِ امل���ج���ال ِ

ﺮم وﺻﻔﺮ 1439

379

أﻛﺘﻮﺑﺮ-ﻧﻮﻓﻤ/ﺗﺸﺮﻳﻦ أول-ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎ 2017م

8 7

53

��ر���س م��ن��ط��ق��ي وحت ُ
�����ول بيني
ف�� ُت ْ��خ ُ
وق�����د �أع�����ي�����تْ ���س��ي��ا���س��ت��ه��ا املُ����ك����اري
ون ح��ي�ن ت��� ْرك���ب���ه���ا ِ ُ
ح��������� ُر ٌ
ل���� ْ���ض��� ٍر
������������ب ح���ي��ن ُت����دن����ي����ه����ا ل���������س���� ْر ٍج
وذ ْئ ٌ
وف����� ْ����س ٌ
����ل � ْإن �أر ْدت ب���ه���ا ُب�����ك�����وراً
و�أ ْل ُ
���������ف ع�������ص���اً و������س����� ْو ٍط �أ���ص��ب��ح ٍّ��ي
عق م��نْ ُ�صقاع ال�� ِّدي ِ��ك �ش ْهراً
و ُت ْ�ص ُ
ا���س��ت�� ْع��ج�� ْل��ت��ه��ا ع��ث��رتْ وب���ال���تْ
�إذا ْ

مم��������ا ُت��������وايل
وب����ي���ن ك��ل��ام�����ه����� ْم َّ
وب�����ي�����ط�����اراً ُي�����ع����� ِّق����� ُل ب���ال���� ِّ���ش���ك���الِ
ج������ ُم������و ٌح ح��ي��ن ت������ ْع������ز ُم ل����ل���� ِّن����زالِ
ول��� ْي ٌ
���ث ع��� ْن���د خ��� ْ��ش��خ�����ش��ة امل��خ��ايل
خ������� ُذ ٌ
ول ع��� ْن���د ح���اج���ات ال���� ِّرح����الِ
�أل ُّ
������ذ ل��ه��ا م���ن ال���� ُّ���ش���ربِ ال������ ُّزاللِ
و ُت������ ْذع������ر ل���ل���� َّ���ص���ف�ي�ر ول��� ْل���خ���ي���الِ
وق������ام������تْ �����س����اع���� ًة ع���� ْن����د امل����ب����الِ

وقد تبدو ال�س��خرية من الهيئة مرة الذعة حني ي�صدر عن هذه الهيئة خالف
م��ا تظه��ر ،على النحو ال��ذي يبدو يف ق��ول �إبراهيم النخعي :عجب��ت لرجل عاقل
طوي��ل اللحي��ة كي��ف ال ي�أخذ من حليته ،فيجعلها بني حليتني؛ ف�إن التو�س��ط يف كل
�شيء ح�سن .و�أن�شدت لبع�ض الظرفاء([ :)30من الكامل املجزوء]
��������������ج َ َّ
�������ب������ن ب������ل������ح������ي������ ٍة
ال ُت��������������ع َ
َي��������ه��������وِي ب�����ه�����ا ع������ ُ
�����ص�����ف ال�����ري�����ا
َ
������ش������رف ال���ف���ت���ى
ق������د ي����������درك ال�������

ك�������� َّث��������تْ م�����ن�����ا ِب����� ُت�����ه�����ا ط����وي����ل���� ْه
ِح ك������أن�����ه�����ا ذن��������ب ا َ
حل���������س����ي����ل���� ْه
ي����������وم����������اً وحل�������ي�������ت�������ه ق����ل����ي����ل���� ْه

وقد جتتمع ال�صورتان (املفارقة( )31والهيئة) يف حالة طريفة  ،وهي ال�سخرية
من النف���س  ،حيث يعتمد ال�ش��اعر على تعرية نف�س��ه التي ال يعلم خباياها �إال هو،
�إ�ضاف��ة �إل��ى تعم��د ال�س��خرية من هذه النف���س ،ويرجع ال�س��بب يف ذل��ك �إلى يقني
ال�ش��اعر ب ��أن يف هجاء النف���س ت�س��لية وطرافة يه���ش له��ا اخللف��اء والندماء ،على
النحو الذي يبدو ً
مثل يف خرب �أبي دالمة ملا دخل على املهدي وعنده �إ�سماعيل بن
علي ،وعي�س��ى بن مو�س��ى ،والعبا���س بن حممد ،وجماعة من بني ها�ش��م ،فقال له
امله��دي :واهلل لئ��ن مل َت ْه� ُ�ج واحدً ا ممن يف هذا البيت لأقطعن ل�س��انك .فنظر �إلى
القوم وحتري يف �أمره ،وجعل ينظر �إلى كل واحد ،فيغمزه ب�أن عليه ر�ضاه ،قال �أبو
دالمة :فازددت حرية ،فما ر�أيت �أ�سلم يل من �أن �أهجو نف�سي ،فقلت( :الوافر)
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�أال �أب�������ل�������غ ل������دي������ك �أب�����������ا دالم�������ه
ج���م���ع���ت دم����ام����ة وج���م���ع���ت ل�����ؤ ًم����ا
�إذا ل���ب�������س ال���ع���م���ام���ة ق����ل����ت :ق���رد

ف��ل�����س��ت م����ن ال����ك����رام وال ك���رام���ه
ك������ذاك ال����ل�����ؤم ت��ت��ب��ع��ه ال���دم���ام���ه
وخ�����ن�����زي�����ر �إذا ن�������زع ال���ع���م���ام���ه

ف�ضحك القوم ،ومل يبق منهم �أحد �إال �أجازه(.)32
واخل�بر� ،إذا �ص��ح �س��ندً ا ومت ًنا به��ذه الطريقة ،فيه داللة عل��ى تعمد ال�صنعة
من ال�ش��اعر ،من �أجل �إحداث الدعابة ،كما تعمد اخلليفة احللف ؛ لأنه ما ق�صد
غري الدعابة.
رئي�س��ا من �أ�سباب الظرف
كما تدل �أخبار �أبي دالمة �أن طلب املال كان �س��ب ًبا ً
عن��ده ،فق��د دخ��ل يوم ًا على املن�ص��ور وبني �أ�صبعيه خرقة ،فقال ل��ه :ما هذا يا �أبا
دالمة؟ فقال :ولدت يل البارحة �صب َّية ،وقد قلت فيها:
ف��م��ا ول���دت���ك م����رمي �أُ ّم عي�سى
ول����ك����ن ق�����د ول��������دت لأ ّم �����س����و ٍء

ومل ي����ك����ف����ل����ك ل�����ق�����م�����ان احل����ك����ي����م
ي��������ق��������وم ب���������أم��������ره��������ا ب��������ع ٌ
��������ل ل���ئ���ي���م

ف�ضح��ك املن�ص��ور ،وق��ال :م��ا تري��د؟ ق��ال :م��لء ه��ذه اخلرق��ة �أ�س��تعني بها
على تربيتها .فقال املن�صور :امل�ؤوها دراهم ،ففتحوها ف�إذا هي رداء رقيق كبري،
فمل�ؤوه؛ ف�أخذ ع�شرة �آالف درهم.
ويف اخلرب �أن املن�صور كان بخي ًال ،و�إمنا كان �أبو دالمة ي�ستنزله بالـ ُم َلح ل�شدة
بخله ،فقد كان يتجاوز الغاية يف ذلك(.)33
ثانياًـ الدعابة:
�أما الدعابة فقد يبدو �أمر الظرف فيها �أو�ضح من �أن ي�شار �إليه؛ لأن ال�شاعر
فيه��ا ه��زل يف الغر�ض وه��زل يف الت�صوير ،حيث �إنه مل يبتغ �إال الهزل ،على النحو
الذي يبدو يف قول القائل(:)34
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ب���������زي ال�����ع�����ي�����ار ال امل�������س���ت���ف���ت���ي
قلت �سلني عنه �أج���ب يف الوقت
�أوج������ز ف��ق��ل��ت :ذق���ن���ك يف ا���س��ت��ي

������ع �أراد �أن ي�����ع�����رف ال���ن���ح���و
ورق������ي ٍ
ق����ال يل ل�����س��ت ت���ع���رف ال��ن��ح��و مثلي
ق����ال م���ا امل��ب��ت��دا وم����ا اخل��ب�ر امل��ج��رور

�إن تعم��د ال�صنع��ة هن��ا ه��و الذي �صن��ع الدعابة ،لأنه رمب��ا مل يكن هناك من
طل��ب م��ن ال�ش��اعر �أن يعرف النحو على هذه ال�صفة ،و�إال جلعل ال�ش��اعر ذقنه يف
ا�سته ،ولي�س العك�س.
و�أظه��ر م��ن ذل��ك ما حك��ي �أن��ه كان بالعراق غالم��ان� ،أحدهما ا�س��مه عمر،
والآخ��ر �أحم��د ،فع��زل عم��ر ع��ن عمل��ه وويل �أحمد مكانه ب�س��بب ما ،فق��ال بع�ض
ال�شعراء يف ذلك(( :)35الوافر)
�أي����������ا ع����م����ر ا�����س����ت����ع����د ل����غ��ي�ر ه����ذا
وك ٌّ
مي
��������������ل م����ن����ك����م����ا ك��������ف���������ؤٌ ك��������ر ٌ
���ص���دق ف���ي���ك م���ع���رف��� ٌة وع ٌ
ف���ي���� ُ
�����دل

ف�����أح����م����د يف ال������والي������ة م��ط��م��ئ ُ��ن
وم����ن���� ُع ال�������ص���رف ف���ي���ه ك���م���ا ُي��ظ��ن
و�أح�������م������� ُد ف����ي����ه م�����ع�����رف����� ٌة ُ
ووزن

ووا�ضح �أن الأمر هنا يحتاج �إلى �إعمال فكر ،لأنه يتناول بع�ض امل�صطلحات
النحوية الدقيقة ،و�أغلب الظن �أن ال�شعر م�صنوع لغاية تعليمية ،وهي التفرقة بني
(�أحمد وعمر) ،ثم لفقت له احلكاية بعد ذلك.
وم��ن الدعاب��ة م��ا يتعم��د في��ه �ش��اعر الظ��رف �إظه��ار الرباع��ة يف ال�صنعة،
كالق�ص��ة عل��ى ل�س��ان احليوان ،على النح��و الذي يبدو يف ق��ول حممد بن احلجاج
الب �زّاز -وكان راوية ب�ش��ار :-قال ب�ش��ار ذات يوم ،وهو يعب��ث ،وكان مات له حمار
مت؟ قال:
قبل ذلك ،قال :ر�أيت حماري البارحة يف النوم ،فقلت له :ويلك! ما لك ّ
�إن��ك ركبتن��ي يوم كذا وكذا ،فمررنا على باب الأ�صبه��اين ،فر�أيت �أتا ًنا عند بابه،

فع�شقتها فمت! و�أن�شد( :الرمل)

����������س��������� ّي���������دي خ������������ذ يل �أم������������ان������������اً
� ّإن ب������������ال������������ب������������اب �أت���������������ا ًن���������������ا
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م����������ن �أت��������������������ان الأ��������ص�������ب�������ه�������اين
ف�����������������ض��������ل��������ت ك�������������������� ّل �أت�������������������������انِ
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ت��������� ّي���������م���������ت���������ن���������ي ي���������������������وم رح��������ن��������ا
و ب������ـ������ـ������غ������ـ������ـ������ـ������ن������ـ������ـ������ـ������ـ������ج ودال ل
ول����������������ه����������������ا خ�������������������������� ّد �أ������������س�����������ي�����������ل
ف��������ب��������ه��������ا م��������������������تّ ول��������������������و ع�����������ش�����ـ

ب���������ث���������ن���������اي���������اه���������ا احل���������������������س����������انِ
�����������س���������� ّل ج�������������س������م������ي وب����������������راين
م��������ث��������ل خ��������������� ّد ال���������������ش�������ي�������ق�������رانِ
ت إ� ًذا ط����������������ال ه����������������واين!

فقال له رجل من القوم :يا �أبا معاذ ،ما ال�ش��يقران ؟ قال :هو �ش��يء
يتح ّدث به احلمري .ف�إذا لقيت حما ًرا فا�س�أله(.)36
وبناء على ذلك ن�ستطيع القول ب�أن بحث ال�شاعر احلثيث عن الطرافة
كان �س��بب ًا يف وجود هذا اللون من الظرف ،الذي جعله يبحث ،عن طريق
اخلروج عن امل�ألوف ،عما يدخل الده�ش��ة واملفاج�أة يف نف���س املتلقي ،مما
يحوج��ه �إل��ى �إعم��ال الفك��ر ،وبذل مزي��د من اجله��د حتى تخ � َّرج �صنعته
ال�شعرية على نحو ير�ضيه.
وعل��ى الرغ��م م��ن بح��ث ال�ش��اعر احلثي��ث عن الده�ش��ة ،م��ن خالل
اخلروج على امل�ألوف ـ وجدنا كث ًريا من �ش��عر الظرف يتحا�ش��ى يف البداية
التَّما�� َّ�س م��ع �أ�ص��ول العقيدة ،وم��ن ثم كان حترج ال�ش��عراء من ا�س��تعمال
يوجه ال�شعر له ،على النحو الذي يبدو
�ألفاظ القر�آن يف ال�شعر ،ب�أمر من َّ
فيما روي عن علي بن حممد اجلرجاين ،قال :اجتمعنا بباب عبد اهلل بن
أياما ،فكتب �إليه �أبو
طاهر من بني �ش��اعر وزائر ومعنا �أبو متام ،فحجبنا � ً
متام(( :)37اخلفيف)
�أَ َّي�����ه�����ذا ال���ع���زي��� ُز ق���د َم���� َّ���س��� َن���ا ال���ُّ��ض��ـ
�ي�ر
ول����� َن�����ا يف ال������� ِّر َح�������ال �����ش����ي ٌ����خ ك���ب ٌ
َق����� َّل ُط َّ
���ح���تْ َخ���� َ���س���اراً
��ل�ا ُب����هَ����ا ف َ����أ� ْ���ض َ
��اح�� َت�����سِ ْ��ب �أَ ْج��� َر َن���ا َو�أَ ْو ِف ل�� َن��ا ال َك ْيـ
ف ْ

ـ�����ر ج���م���ي���ع���اً َو�أهْ ������ ُل������ن������اَ �أ� ْ�����ش����� َت ُ
�����ات
َو َل������ َد ْي������ن������ا ِب������ َ�����ض�����اعَ����� ٌة ُم������ ْز َج������ا ُة
������ج������ا َرا ُت������ن������ا ب�����هَ�����ا ُت������� َّره ُ
َ�������ات
َف������ ِت َ
ـ�����ل َو� َ��������ص��������د ِّْق ف������إِ َّن�����ن�����ا �أَ ْم�������������� َواتْ

ف�أبو متام قد حتدث ب�صوت �إخوة يو�سف ،كي ي�ستدر عطف الأمري،
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في�س��مح بلقائه��م ويعطيه��م ،كما �أعطى يو�س��ف �إخوته ،ولك��ن اخلرب جاء
مذي� ً
لا مبقولة عبداهلل بن طاهر بعد �س��ماعه الأبيات« :قولوا لأبي متام:
ال تعـاود مثل هذا ال�شعر ،ف�إن القر�آن �أج ُّل من �أن ي�ستعار �شيء من �ألفاظه
لل�شعر»(.)38
ف ��إذا ما تركنا االقتبا���س م��ن القر�آن الكرمي ،الذي كرث ا�س��تعماله بعد ذلك،
�إلى ق�ضية تتما�� ّ�س مع �أ�صول الدين ،وهي نظرة ال�ش��عراء �إلى �ش��هر رم�ضان ً
مثل،
وتوات��ر �إبداعاته��م عل��ى كراهية ال�ص��وم ،مبا �أنه م�ص��در َع َن ٍت وم�ش � َّقة ،تبني لنا
�أن الأم��ر ال يخ���ص رم�ض��ان باعتبار �صومه فري�ض ًة دينية ،بقدر ما هو �ش��حذ لآلة
ال�ش��عر التي جتيد عندما تخرج عن امل�ألوف ،فتخرج �أروع ال�صور ال�ش��عرية ،على
النحو الذي يبدو فيما رواه �أبو عبيدة ،حيث قال� :أ�س��لم �أعرابي يف �أول الإ�س�لام،
ف�أدركه �شهر رم�ضان فجاع وعط�ش ،فقال الأعرابي يذكر ذلك(( :)39الوافر)
ً
�����س�����ه��ل��ا ع���ل���ي���ن���ا
وج�������دن�������ا دي�����ن�����ك�����م �

���ش��رائ��ع�� ُه ����س���وى ���ش��ه�� ِر ال�����ص��ي��ام

وعلى النحو نف�سه جاء قول �شم�س الدين القي�سي الدم�شقي� ،أحد �أعيان دم�شق
وكربائه��ا و�أرباب البيوت امل�ش��هورة بها ،وقد �س��افر يف �ش��هر رم�ض��ان ،وكان زمن
اخلريف((:)40الكامل)
ق��������ال��������وا� :أت�����������ى �����ش����ه����ر ال�������ص���ي���ا
ف��������أج�������ب�������ت�������ه�������م :ق����������د �����ص����م����ت����ه
ه����������ذا وه����������و يف زم����������ن اخل�����ري�����ـ

م ف�������ص���م���ه ت����ن����ج م�����ن ال���ع���ق���اب
ف����وق����ع����ت يف و������س�����ط ال�����ع�����ذاب
ـ������ف ف����ك����ي����ف ل������و يف �����ش����ه����ر �آب

فمث��ل ه��ذا الت�برم ال��ذي �أظهرت��ه لنا هذه الأبيات يعك���س �ش��غف ال�ش��اعر يف
البحث عن الطرفة والظرف ،وال يعك�س املجاهرة باملع�صية على الإطالق.
ثالثًا .امل�ساجالت ال�شعرية:
كث ًريا ما كانت امل�ساجالت الأدبية( )41وما تدور حوله من م�سامرات ومناظرات
و�أو�ص��اف وعت��اب ـ تتميز بالطراف��ة� ،إذ �إن غايتها هي حتقيق املتعة الفنية و�إثبات
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ال��ذات يف �آن م ًع��ا ،حي��ث �إنها تعد ً
جمال م��ن جماالت التباري و�إخ��راج مكنون ما
ميلك��ه ال�ش��اعر وغري ال�ش��اعر من ثقاف��ة وظرف� ،س��واء �أجاء الق��ول معار�ض ًة �أم
�إن�شاء.
فف��ي اللون الأول (املعار�ضات) نلحظ �إح�س��ان ال�ش��عراء يف ا�س��تغالل معاين
معلق��ة امرئ القي���س وتوظيفها يف �صورة بع�ض املطارح��ات الأدبية اجليدة ،كتلك
املطارح��ة الت��ي دارت ب�ين قا�ض��ي الق�ضاة �ص��در الدين علي ب��ن الآدمي احلنفي،
وتقي الدين بن حجة ،حيث كتب الأول م�ضم ًنا �شعر امرئ القي�س(( :)42الطويل)
�أح ُّ��ن �إل��ى تلك ال�سجايا و�إن ن�أت
و�أذك����ر ل��ي�لاتٍ ب��ك��م ق��د ت�ص َّرمت
�شكوت �إلى ال�صرب ا�شتياقي فقال يل
ف��ق��ل��ت ل�����ه� :إين ع��ل��ي��ك م���ع��� ِّو ٌل

ح��ن�ين �أخ���ي ذك���رى حبيب وم��ن��زلِ
���ج���لِ
ب�������دار ح���ب���ي���ب ال ب��������دارة ُج���ل ُ
(ت���ر َّف���ق وال تهلك �أ���س��ى وجت�� َّم��لِ )
(وه��ل عند رب��ع دار���س من معولِ )

ف�أجابه ال�شيخ تقي الدين بن حجة املذكور بقوله(:)43
����س���رت ن�����س��م��ة م��ن��ك��م �إ َّ
يل ك���أن��ه��ا
فقلت لليلى مذ بدا �صبح طر�سها
ور ّقت ف�أ�شعار امرئ القي�س عندها
فقلت :قفا ن�ضحك لرقتها على

ال�صبا جاءت بر َّيا القرنفلِ )
(بريح َّ
(�أال �أيها الليل الطويل �أال اجنلِ )
(كجلمود�صخر َّ
حطهال�سيلمنعلِ)
(قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ِ)

ن�سجا و�أقوم ً
قيل من الت�ضمني يف ح�سن ا�ستغاللها
وتبدو املطارحة هنا �أحكم ً
لن�س��ق معلق��ة امرئ القي���س ،و�ش��دة علوق��ه بالأذهان ،م��ع عدم االرتب��اط باملعنى
الغزيل� ،أو ا�س��تدعاء بع�ض �ش��طراتها �إال فيما يحتاجه الن�ص ،كما حدث يف بع�ض
الق�صائد التي قامت على ت�ضمني �أبيات املعلقة ،وقد ا�ستطاع ال�شاعران ا�ستغالل
كث�ير م��ن املعطيات التي توحي بها املعلقة يف التعبري عن ال�ش��وق واحلنني املتبادل
بينهما ،و�أجادا ال�صنعة ال�شعرية يف اختيار ما ينا�سب �أبياتهما.
ويف الل��ون الث��اين (الإن�ش��اء) جتد حر�ص ال�ش��اعر على ا�س��تغالل الإيجاز يف
املطارحة يف اكتناز فكرة� ،أو الغو�ص على معنى جديد بديع ،على النحو الذي يبدو
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يف القول الذي بعث به ال�سري ال َّر َّفاء �إلى �صديق له(( :)44الكامل)
نف�سي ف���دا�ؤك كيف ت�صرب طائ ًعا
ح��� ّن���ت ن��ف��و���س��ه��م �إل����ي����ك ف���أع��ل��ن��وا
وغ������دوا ل���راح���ه���م وذك������رك بينهم
ف�������إذا ج����رت َح��� َب��� ًب���ا ع��ل��ى �أي��دي��ه��م

ع����ن ف���ت���ي���ة م���ث���ل ال�����ب�����دور ����ص���ب���ا ِح
ن���ف���� ً���س���ا ي����ع���� ّل م�������س���ال���ك الأروا ِح
�أذك������ى و�أط����ي����ب م���ن ن�����س��ي��م ال�����را ِح
ج���ع���ل���وه ري����ح����ا ًن����ا ع���ل���ى الأق����������دا ِح

�شوقي �إل��ي��ك نفى ل��ذي��ذ هجوعي
�أ َوم����ا وج���دمت يف ال��� ّ��ص��راة ملوحة
ما زل��ت �أح��ذر من وداع��ك جاهدًا
رح�����ل ال����ع����زاء ب��رح��ل��ت��ي ف���ك���� ّأن���ا

ف���ارق���ت���ن���ي ف������أق�����ام ب��ي�ن ���ض��ل��وع��ي
مم������ا �أرق����������رق ف���ي���ه م������اء دم���وع���ي
ّ
حتى اغ��ت��دى �أ�سفي على التوديع
�أت����ب����ع���� ُت����ه الأن�����ف�����ا������س ل��ل�� ّت�����ش��ي��ي�� ِع

فال�ش��اعر ق��د ع�بر يف رقة عن �ش��وقه �إلى هذا ال�صدي��ق ،ورغبة ال�صحبة يف
لقائه ،لدرجة جعل معها ذكره يتكثف حب ًبا على ك�ؤو�س��هم ،ثم ي�س��تحيل من طيب
ذكره طي ًبا وريحا ًنا على الأقداح ،وهي �صورة بديعة ح ًقا.
وما �أبدع املعنى يف قول املتنبي(( :)45الكامل)

حي��ث ا�س��تغل ال�ش��اعر قدرت��ه ال�ش��عريه يف تدبي��ج �ص��ورة الدم��ع ،و�أوقفن��ا
عل��ى ملوح��ة ذل��ك الدم��ع ،ثم عاد �إل��ى �صورة الع��زاء ،وهو ال��ذي كان يحذر وداع
املمدوح ؛ ليقنعنا �أن العزاء هو الآخر قد رحل ؛ لأن ال�شاعر قد �أر�سل �أنفا�سه هي
الأخ��رى لت�ش��ييع ذلك املم��دوح ووداعه ،وقد ع ّلل ت�ص ُّعد الأَنفا���س من �صدره بهذه
التح�س��ر
العل��ة الغريب��ة ،وترك ما هو املعلوم امل�ش��هور من ال�س��بب والعلة فيه ،وهو ّ
والت� ّأ�سف(.)46
وتب��دو ال�صنع��ة متمثل��ة يف �أرق��ى �صورها يف توارد ال�ش��عراء عل��ى معنى جيد
لأحد ال�شعراء ،كل منهم يحاول �أن ي�سبكه �سب ًكا جديدً ا� ،أو �أن ينفخ فيه من روحه،
عل��ى النح��و الذي يبدو يف قول اب��ن العفيف وقد احتجب بع���ض �أ�صحابه عنه(:)47
(الوافر)
ول���ق���د �أت����ي����ت �إل������ى ج���ن���اب���ك ق��ا���ض�� ًي��ا
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و�أت������ي������تُ �أق���������ص����د زور ًة �أح�����ي�����ا ب��ه��ا

ف���رددت ي��ا عيني ه��ن��اك بحاجبِ

هذه النكتة �أخذها ال�شيخ جمال الدين بن نباتة -غفر اهلل له -بقافيتها فقال:
ح���ج���ب���ت���ن���ي ف�������������ازددت ع�����ن�����دي ع�لا
وق������ل������ت ال �أع���������������دم م��������ن �����س����ي����دي

ب�����رغ�����م م�����ن �أق�����ب�����ل ك���ال���ع���ات���ب
م���ن ك����ان ع��ي��ن��ي ف���غ���دا ح��اج��ب��ي

زرت������������ك������������م ��������ص�������ح�������ب������� ًة وودًّا
�����س����ع����ي����ي �إل�������������ى ب������اب������ك������م ج����ن����ون

�أل�����ف�����ي�����ت�����ك�����م م����غ����ل����ق��ي�ن ب����اب����ا
ع����ل����ي����ه �أ������س�����ت������أه�����ل احل����ج����اب����ا

و�أ َلـ� َّ�م ال�ش��يخ زي��ن الدي��ن ب��ن ال��وردي بهذه النكت��ة ،ولكن �س��بكها يف غري هذا
القالب بقوله:

(للبحث �صلة)
الهوامش:

* كلية اللغة العربية  -جامعة املن�صورة.

) (1م��ن الكت��ب التي اهتمت بهذا اللون :البخالء للجاح��ظ ت  255هـ ،والأغاين لأبي الفرج الأ�صبهاين
اخلا���ص لأب��ي من�ص��ور عب��د امللك ب��ن حممد ب��ن �إ�س��ماعيل الثعالب��ي ت 429هـ،
356ه �ـ ،وخا���ص
ّ
والتطفي��ل ل ْل َخ ِط ْي��ب البغ��دادي ت  463ه �ـ ،والأذكي��اء ،واحلمق��ى واملغفل�ين ،و�أخب��ار الظ��راف
واملتماجن�ين لأب��ي الف��رج عب��د الرحم��ن بن علي بن اجل��وزي ت  597هـ ،وامل�س��تطرف م��ن كل فن
م�ستظرف ملحمد بن �أحمد �أبي الفتح الأب�شيهي ت852هـ ،وفاكهة اخللفاء ومفاكهة الظرفاء لأبي
حممد �أحمد بن حممد ،املعروف بابن عرب�شاه ت 854هـ.
( )2هن��اك معن��ى �آخ��ر للظ��رف ينحو نح��و الف�ضيل��ة والتزام العف��ة والنزاهة ،وال يتناف��ى هذا املعنى
ور�س��الة ال�ش��اعر القائمة على املتعة والتهذيب ،وقد نظم بع�ض ال�ش��عراء هذا املعنى �شع ًرا ،فقال
�أبو عبداهلل الوا�سطي:

ل��ي�����س ال���ظ��� ِري ُ
���ف ب��ك��ام��ل يف َظ��رفِ��ه
ف����������إذا ت����ع���� َّف َ
����ف ع�����ن حم��������ارم َر ّب�������� ِه

ح���ت���ى ي�����ك�����و َن ع�����ن احل����������را ِم ع��ف��ي��ف��ا
ف���ه���ن���اك ُي����� ْدعَ�����ى يف الأن���������ا ِم َظ��� ِري���ف���ا

يق��ول الو�ش��اء«:اعلم �أن عم��اد الظ��رف ،عن��د الظرف��اء و�أهل املعرفة والأدب��اء ،حفظ اجلوار،
والوف��اء بالذم��ار ،والأنفة من العار ،وطلب ال�س�لامة من الأوزار ،ولن يك��ون الظريف ظريف ًا ،حتى
جتتم��ع في��ه خ�ص��ال �أرب��ع :الف�صاح��ة ،والبالغ��ة ،والعف��ة ،والنزاهة .و�س ��ألت بع���ض الظرفاء عن
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الظ��رف ،فق��ال :التودد �إلى الإخ��وان ،وكف الأذى عن اجلريان .وقال �آخر :الظرف ظلف النف���س،
و�س��خاء الك��ف ،وعف��ة الف��رج ...و�س ��ألت بع�ض متظرف��ات الق�صور ع��ن الظرف ،فقال��ت :من كان
ف�صيح � ًا عفيف � ًا كان عندن��ا متكام� ً
لا ظريف ًا ،وم��ن كان غني � ًا عاهر ًا كان ناق�ص � ًا فاجر ًا .املو�ش��ى،
حمم��د ب��ن �أحم��د بن �إ�س��حاق ب��ن يحيى� ،أب��و الطيب ،املع��روف بالو�ش��اء (325هـ) حتقي��ق :كمال
م�صطفى :مكتبة اخلاجني� ،شارع عبد العزيز ،م�صر  -مطبعة االعتماد :الطبعة الثانية1371 ،هـ
 1953م.244/1 ،( )3ل�س��ان العرب ـ حممد بن مكرم بن علي� ،أبو الف�ضل ،جمال الدين ابن منظور الأن�صاري الرويفعي
الإفريق��ي (711ه �ـ) :دار �ص��ادر  -ب�يروت :الثالث��ة  1414 -هـ (ظ��رف)  ،228 /9وكت��اب العني ـ
اخلليل بن �أحمد الفراهيدي (175هـ) ـ دار ومكتبة الهالل ،حتقيق :د مهدي املخزومي ،د�.إبراهيم
ال�س��امرائي  ،157 /8وتهذي��ب اللغ��ة ـ حمم��د ب��ن �أحمد الأزه��ري الهروي� ،أبو من�ص��ور (370هـ)
حتقيق :حممد عو�ض مرعب :دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت :الأولى2001 ،م.268 /14 ،
( )4املو�شى .244 / 1
( )5يتيم��ة الده��ر يف حما�س��ن �أه��ل الع�ص��ر ـ �أب��و من�ص��ور عبد امللك بن حممد بن �إ�س��ماعيل الثعالبي ـ
دار الكت��ب العلمي��ة  -ب�يروت /لبن��ان 1403 -هـ ،الطبع��ة :الأولى ،حتقي��ق :د .مفيد حممد قميحة
 ،112/1و�أخب��ار احلمق��ى واملغفل�ين ،جم��ال الدي��ن �أب��و الف��رج عب��د الرحم��ن بن عل��ي بن حممد
اجل��وزي (597ه �ـ) :دار الفك��ر اللبن��اين ـ الأول��ى 1410 ،ه �ـ  1990 -م ���ص  ،19و ثم��رات الأوراق
يف املحا�ضرات (مطبوع بهام���ش امل�س��تطرف يف كل فن م�س��تظرف لل�ش��هاب الأب�شيهي) ـ ابن حجة
احلموي ،تقي الدين �أبو بكر بن علي (837هـ) :مكتبة اجلمهورية العربية ،م�صر .160/1
( )6تاريخ دم�ش��ق ـ �أبو القا�س��م علي بن احل�س��ن بن هبة اهلل املعروف بابن ع�س��اكر (571هـ)  ،حتقيق
عم��رو ب��ن غرام��ة العم��روي ـ دار الفك��ر للطباعة والن�ش��ر والتوزي��ع 1415ه �ـ 1995 -م443 /13 ،
والعقد الفريد ـ �أبو عمر� ،شهاب الدين �أحمد بن حممد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن �سامل،
املعروف بابن عبد ربه الأندل�سي (328هـ) ـ دار الكتب العلمية  -بريوت ـ الأولى 1404 ،هـ ،78 /2
والبيان والتبيني ـ عمرو بن بحر بن حمبوب الكناين بالوالء ،الليثي� ،أبو عثمان ،ال�شهري باجلاحظ
(255هـ) ـ دار ومكتبة الهالل ،بريوت 1423هـ.594 /1 ،
( )7الف��ن ومذاهب��ه يف ال�ش��عر العرب��ي � -أحم��د �ش��وقي عب��د ال�س�لام �ضي��ف ،ال�ش��هري ب�ش��وقي �ضي��ف
(1426هـ) :دار املعارف مب�صر :الثانية ع�شرة .160 /1
( )8ه��و احل�س�ين ب��ن �أحم��د ب��ن حمم��د ب��ن جعفر بن حمم��د املع��روف بابن احلج��اج .ينظ��ر :معجم
الأدباء ،1041/3ويتيمة الدهر .36 / 3
( )9املو�شى .244 /1
( )10البيزرة ـ بازيار العزيز باهلل نزار الفاطمي ،يظن �أنه �أبو عبد اهلل احل�سن بن احل�سني ـ علق عليه:
حممد كرد علي ـ مطبوعات املجمع العلمي العربي بدم�شق� ،ص.129
( )11ل�سان العرب .602 / 2
( )12ينظ��ر :الإمت��اع وامل�ؤان�س��ة ـ �أب��و حي��ان التوحي��دي ،عل��ي بن حممد بن العبا���س (400ه �ـ) املكتبة
الع�صرية ،بريوت ـ الأولى1424 ،هـ.30 /1 ،
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( )13التحرير والتنوير ـ حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عا�شور التون�سي (1393هـ) ـ
الدار التون�سية للن�شر  -تون�س 1984هـ.416 /7 ،
( )14انظ��ر :ل�س��ان العرب(،نك��ت) ( )101 ،2؛ واملعج��م الو�س��يط ـ جمم��ع اللغ��ة العربي��ة بالقاه��رة ـ
(�إبراهيم م�صطفى ،و�أحمد الزيات ،وحامد عبد القادر ،وحممد النجار) ـ دار الدعوة959 /2 ،؛
والعني .414 /7
( )15كتاب التعريفات ـ علي بن حممد بن علي الزين ال�شريف اجلرجاين (816هـ) ـ دار الكتب العلمية
بريوت  -لبنان ،الأولى 1403هـ 1983-م.246 /1 ،
( )16الكلي��ات .معج��م يف امل�صطلح��ات والف��روق اللغوي��ة ـ �أي��وب ب��ن مو�س��ى احل�س��يني القرمي��ي
الكف��وي� ،أب��و البق��اء احلنف��ي (1094ه �ـ) ،حتقيق :عدنان دروي���ش  -حمم��د امل�صري ـ م�ؤ�س�س��ة
الر�س��الة  -بريوت.908 ،907 /1 ،
( )17املعجم الو�سيط .950 / 2
( )18العني .415 / 7
( )19املخ�ص�ص ـ �أبو احل�سن علي بن �إ�سماعيل بن �سيده املر�سي (458هـ) ،حتقيق .خليل �إبراهم جفال ـ
دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت ـ الأولى1417 ،هـ 1996 -م.177 /2 ،
( )20ل�سان العرب .214 / 9
( )21ل�سان العرب .523 / 13
( )22التوقيف على مهمات التعاريف ـ زين الدين حممد املدعو بعبد الر�ؤوف بن تاج العارفني بن علي
اب��ن زي��ن العابدي��ن احلدادي ثم املناوي القاهري (ت 1031هـ) ـ ع��امل الكتب -القاهرة ـ الأولى،
1410هـ1990-م.166 /1 ،
( )23املخ�ص�ص .15 / 4
( )24نظام احلكومة النبوية امل�سمى الرتاتيب الإدارية ،ال�شيخ عبد احلي الكتاين ـ  ،1382دار الكتاب
العربي  -بريوت.13 /2 ،
(� )25شرح نهج البالغة� ،أبو حامد عز الدين بن هبة اهلل بن حممد بن حممد بن �أبي احلديد املدائني
(655ه �ـ) ،دار الكت��ب العلمي��ة  -ب�يروت  /لبن��ان 1418 -ه �ـ 1998 -م ،الطبع��ة :الأولى ،حتقيق:
حممد عبد الكرمي النمري .103/ 19
(� )26أمايل القايل � -أبو علي القايل� ،إ�س��ماعيل بن القا�س��م بن عيذون بن هارون بن عي�س��ى بن حممد
ابن �س��لمان (356هـ) ،عني بو�ضعها وترتيبها :حممد عبد اجلواد الأ�صمعي ـ دار الكتب امل�صرية:
الثاني��ة1344 ،ه �ـ 1926 -م36 ،35 /2 ،؛ واحلما�س��ة املغربي��ة  -خمت�ص��ر كت��اب �صف��وة الأدب
ونخب��ة دي��وان الع��رب ـ �أب��و العبا���س �أحمد بن عبد ال�س�لام اجل � ّراوي التاديل (609ه �ـ) ،حتقيق:
حمم��د ر�ض��وان الداي��ة :دار الفك��ر املعا�صر  -ب�يروت :الأول��ى1991 ،م  .1284 / 2وهناك روايات
�أخ��رى خمتلف��ة يف الرتتيب وامل�تن .واجلحفالن :كناية عن ال�ش��فرين ،م�أخوذ م��ن جحفلة الدابة،
يري��د :فارج��ع �إلى ما عزبت عنه و�أقبل عليه وا�صرب على مكروهه ،وقال �آخرون :يقال جتحفل� :إذا
اجتمع وجحفلته �إذا جمعته ،فهو كناية عن اخل�ضخ�ضة ،وهي :التدليك واال�ستمناء ،وهي االعتمار؛
يعن��ي جم��ع اليدي��ن و�ضمهما لذلك� ،س��مط اللآيل يف �ش��رح �أم��ايل القايل ـ �أب��و عبيد عبد اهلل بن
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عبدالعزيز بن حممد البكري الأندل�سي (487هـ) ـ حتقيق :عبد العزيز امليمني ـ دار الكتب العلمية،
بريوت  -لبنان .669 /1
( )27نهاية الأرب يف فنون الأدب� ،ش��هاب الدين �أحمد بن عبد الوهاب النويري (733هـ)ـ ،دار الكتب
العلمي��ة  -ب�يروت  /لبن��ان 1424 -ه �ـ 2004 -م ،الطبع��ة :الأول��ى ،حتقيق :مفي��د قميحة وجماعة
.57/10
( )28الأغ��اين ،ـ �أب��و الف��رج الأ�صبه��اين ـ (356ه �ـ) ـ دار الفكر للطباعة والن�ش��ر  -لبنان ،حتقيق :علي
مهن��ا و�س��مري جاب��ر  ،226 ،225 /3و�س��بب ق�صي��دة ب�ش��ار �أن��ه كان بالب�صرة فتى م��ن بني منقر،
�أم��ه عجلي��ة ،وكان يبع��ث �إل��ى ب�ش��ار يف كل �أ�ضحية ب�أ�ضحية م��ن الأ�ضاحي الت��ي كان �أهل الب�صرة
ي�س��منونها �س��نة و�أكرث للأ�ضاحي ،ثم تباع الأ�ضحية بع�ش��رة دنانري ،ويبعث معها ب�ألف درهم ،قال:
ف�أمر وكيله يف بع�ض ال�سنني �أن يجريه على ر�سمه ،فا�شرتى له نعجة كبرية غري �سمينة و�سرق باقي
الثم��ن ،وكان��ت نعج��ة عبدلية من نعاج عبد اهلل بن دارم وهو نتاج م��رذول ،فلما �أدخلت عليه قالت
له جاريته ربابة :لي�س��ت هذه ال�ش��اة من الغنم التي كان يبعث بها �إليك ،فقال� :أدنيها مني ف�أدنتها
ومل�سها بيده ،ثم قال :اكتب يا غالم.
( )29البغال ـ عمرو بن بحر بن حمبوب الكناين بالوالء ،الليثي� ،أبو عثمان ،ال�ش��هري باجلاحظ (255هـ) ـ
دار ومكتب��ة اله�لال ،ب�يروت ـ الثاني��ة1418 ،ه �ـ��� ،ص  98ـ  ،100ور�س��ائل اجلاحظ ـ عم��رو بن بحر
اب��ن حمب��وب الكن��اين بال��والء ،الليثي� ،أب��و عثمان ،ال�ش��هري باجلاح��ظ (255هـ) ،حتقيق و�ش��رح:
عبدال�سالم حممد هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ـ 1384هـ 1964 -م337 ،332 /2 ،؛ ونهاية
الأرب  .92 ،89 /10وكان �س��بب هج��اء �أب��ي دالم��ة بغلته �أن �أبا عطاء ال�س��ندي هجاها ،فخاف �أبو
دالمة �أن ت�شتهر بذلك وتعره ،فباعها وهجاها بق�صيدته امل�شهورة .قال :و�أبيات �أبي عطاء فيها:

�أب��������غ�������� َل �أب�����������ي دالم������������� َة م���������تّ هَ����������� ْز ًال
دواب ال���ن���ا����س ت���ق���� ُ���ض���م مِ ���� ْل���� َم َ
����ال
ّ
����خ ِ
� َ����س���� ِل����ي����ه ال����ب����ي���� َع وا� ْ�����س����� َت����� ْع�����دي ع��ل��ي��ه

ع�����ل�����ي�����ه ب�����ال�����������س�����خ�����اء ُت����� َع����� ِّول�����ي�����ن�����ا
و�أ ْن����������������تِ م�����ه�����ا َن�����ة ال َت��� ْق�������ض���م���ي���ن���ا
ف���������إ َّن��������كِ � ْإن ُت�����ب�����اعِ �����ي ت�����س��م��ن��ي��ن��ا

( )30ق��وت القل��وب يف معامل��ة املحب��وب وو�ص��ف طري��ق املري��د �إل��ى مق��ام التوحي��د ،حمم��د ب��ن عل��ي
اب��ن عطي��ة احلارث��ي امل�ش��هور ب�أب��ي طال��ب املك��ي ـ 286ه �ـ ـ دار الكت��ب العلمي��ة  -بريوت/لبنان -
1426ه �ـ 2005-م ،الطبع��ة :الثاني��ة ،حتقي��ق :د.عا�ص��م �إبراهي��م الكي��ايل  244 / 2واخل�بر يف
املهدي حليته ثم قب�ض عليها فك�أنه
التذك��رة احلمدوني��ة وربي��ع الأبرار برواية :قال العتبي� :س � ّرح
ّ
أعرابي ،فقال :يا �أمري امل�ؤمنني� ،إنّ حليتك جلميلة �أ�صيلة ،مل تطل فت�سمج،
ا�ست�صغرها ،ف� ّ
أح�س به � ّ
ومل ت�صغر فت�ستقبح ،بل خرجت مبقدار من �صانع �أحكم �صنعتها و�أح�سن نباتها ،فمن ر�أى �صاحبها
�أفل��ح ،وم��ن طلب �إل��ى حاملها �أجنح ،ثم قال الأبيات .التذكرة احلمدونية ـ حممد بن احل�س��ن بن
حممد بن علي بن حمدون� ،أبو املعايل ،بهاء الدين البغدادي (562هـ) ـ دار �صادر ،بريوت ـ الأولى،
 1417هـ  ،349/9وربيع الأبرار ون�صو�ص الأخيار ـ جار اهلل الزخم�شري (ت  583هـ) ،م�ؤ�س�سة
الأعلمي ،بريوت ـ الطبعة :الأولى 1412 ،هـَ .192 /2 ،
واحل ِ�س��يلةَ :ح َ�ش� ُ�ف ال ّنخل ا َّل ِذي مل يكن َح َال
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ُب ْ�س ُره ف ُي َي ِّب�سونه َحتَّى َي ْي َب�س ،و َو َل ُد ال َب َق َرة ُي َقال َلهَُ :
ال ْن َثى َح ِ�سيلة .تهذيب اللغة .177 /4
احل ِ�سيلَ ،و ُْ أ
(� )31ش��قت املفار ق��ة طريقه��ا عبـ��ر ع�ص��ور الأدب العرب��ي ،وعق��د معه��ا ال�ش��عر  -عل��ى و ج��ه
يرا م��ن معاه��دات التع��اون امل�ش�ترك ،و �إن كان��ت كم�صطل��ح نق��دي مل جتد
اخل�صو���ص  -كث� ً
م��ن يل��م �أ�ش��تاتها املتنا ث��رة يف كث�ير م��ن امل�صطلحات الأدبية ،وه��ي «فن بالغي ب��كل ت�أكيد،
مل يعر ف��ه بلغ��اء الع��رب عل��ى ه��ذا النح��و م��ن التحدي��د احلدي��ث ل��ه ،و�إن كا ن��وا قد �أح�س��وا
بخ�صو�صي��ة ا ل��كالم ال��ذي ي��راوغ ويهرب من حتديد املعنى� ،أو يقول �ش��ي ًئا ويعني �ش��ي ًئا �آخر،
و م��ن هن��ا كان كالمه��م ع��ن التهك��م وال�س��خرية ولطائ��ف الق��ول» .جمل��ة ف�ص��ول :جمل��د 7
ع��دد( � ( )4 ،3إبر ي��ل � -س��بتمرب) ( 1987املفارق��ة) نبيل��ة �إبراهيم �ص .140
واملفارق��ة ه��ي�« :صيغة من التعبري ،تفرت�ض من املخاطب ازدواجية اال�س��تماع ،مبعنى �أن املخاطب
ي��درك يف التعب�ير املنط��وق معنى عرف ًيا يكمن فيه من ناحية ،ومن ناحية �أخرى ف�إنه يدرك �أن هذا
املنطوق  -يف هذا ال�س��ياق بالذات  -ال ي�صلح معه �أن ي�ؤخذ على قيمته ال�س��طحية ،ويعني ذلك �أن
ه��ذا املنط��وق يرمي �إلى معن��ى �آخر ،يحدده املوقف التبليغي ،وهو معن��ى مناق�ض عادة لهذا املعنى
العريف احلريف» .املفارقة القر�آنية ،د .حممد العبد ،ط :دار الفكر العربي ،الأولى� ،1994 ،ص .15
ومن هنا تتحدد املفارقة يف �أنها «رف�ض املعنى احلريف للكالم ،ل�صالح املعنى الآخر� ،أو -بالأحرى-
املعنى ال�ضد الذي مل يعرب عنه» ،مقال (املفارقة) :نبيلة �إبراهيم� ،ص .133
( )32التذك��رة احلمدوني��ة ـ 173 /5؛ العق��د الفري��د ـ �أحمد بن حممد بن عبد ربه الأندل�س��ي ـ 328هـ،
دار �إحي��اء ال�تراث العرب��ي  -ب�يروت /لبنان 1420 -هـ 1999 -م ـ الثالث��ة 141 /8؛ ونهاية الأرب
43 /4؛ وامل�ستطرف .253/1
( )33جمع اجلواهر يف امللح والنوادر �ص .224
( )34ثمرات الأوراق يف املحا�ضرات .40 / 1
( )35خزانة الأدب ـ ابن حجة احلموي ،تقي الدين �أبو بكر بن علي بن عبد اهلل احلموي الأزراري (837هـ)،
حتقيق :ع�صام �شقيو :دار ومكتبة الهالل -بريوت ،دار البحار -بريوت2004 ،:م.477 / 2 ،
( )36العقد الفريد  ،144 / 8وللأبيات روايات �أخرى قريبة من هذه الرواية.
(� )37أخب��ار �أب��ي مت��ام� .أب��و بكر ال�صويل ـ تقدمي د� .أحمد �أم�ين ـ دار الآفاق اجلديدة .الثالثة 1980م،
�ص ،211ومثله قول ْال�سن بن َع ّلي املروروذي( :الوافر)

�أَ َق��������� ْم��������� َن���������ا ِف ُب َ
���������خ���������ارى ك����اره����ي����ن����ا
ف أ������خ�����رج�����ن�����ا �إِ َل��������������ه ال������ َّن������ا�������س مِ ���� ْن����هَ����ا

َون����خ����رج ِ�إن خ���رج��� َن���ا ط��ائ��ع��ي��ن��ا
َف��������������إِن ع�����دن�����ا َف���������إ َّن��������ا ظ����امل����ون����ا

ينظر :يتيمة الدهر .81 / 4
( )38املرجع ال�سابق �ص.211
( )39دي��وان املع��اين ـ الإم��ام اللغ��وي الأدي��ب �أبو هالل احل�س��ن بن عبد اهلل بن مهران الع�س��كري ـ دار
اجليل  -بريوت236 /2 ،؛ وحما�ضرات الأدباء وحماورات ال�شعراء والبلغاء� ،أبو القا�سم احل�سني
اب��ن حمم��د ب��ن املف�ضل الأ�صفهاين ـ دار القلم  -ب�يروت 1999 -م ،حتقيق :عمر الطباع ،475 /2
وفيه� :أ�س��لم جمو�س��ي ف�أط ّل عليه �ش��هر رم�ضان ،فعجز عن ال�صوم .فقيل له :كيف ترى الإ�س�لام،
فقال:
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وج������دن������ا دي����ن����ك����م �����س����ه ً
��ل�ا ع��ل��ي��ن��ا

����ش���رائ���ع���ه �����س����وى ����ش���ه���ر ال�������ص���ي���ام

( )40ذي��ل م��ر�آة الزم��ان ـ قط��ب الدي��ن �أبو الفتح مو�س��ى بن حمم��د اليونيني (ت 726ه �ـ) ـ دار الكتاب
الإ�سالمي ،القاهرة :الثانية1413 ،هـ 1992 -م.214/ 2 ،
( )41امل�س��اجالت :هي عبارة عن مطارحة �إخوانية حتدث بني اثنني� ،س��واء �أكان م�ضمون القول للقائل
برد ـ طبعة
�أو لغ�يره ،وتنظ��ر �أمثل��ة لل��وين املطارح��ة يف الأغ��اين  ،101 ،100 / 23 -والكام��ل للم� ّ
م�صطفى البابي احللبي �سنة 1355هـ .282 ،281
( )42النج��وم الزاه��رة يف مل��وك م�ص��ر والقاه��رة ـ جم��ال الدين �أبو املحا�س��ن يو�س��ف ب��ن تغري بردي ـ
وزارة الثقاف��ة والإر�ش��اد القوم��ي  -م�صر 19/15؛ وخزان��ة الأدب  ،323 /2وه��ي لبهاء الدين ابن
الأرزين يف ال��وايف بالوفي��ات ـ �ص�لاح الدين خليل بن �أيبك بن عبد اهلل ال�صفدي (764هـ) حتقيق
�أحمد الأرنا�ؤوط وتركي م�صطفى ـ دار �إحياء الرتاث  -بريوت 1420هـ2000 -م  ،206/3وفوات
الوفي��ات ـ حمم��د ب��ن �ش��اكر ب��ن �أحم��د الكتبي ـ حتقي��ق :علي حممد ب��ن عو�ض اهلل وع��ادل �أحمد
عبداملوجود ـ دار الكتب العلمية  -بريوت  -الأولى 2000م .370/2
( )43النجوم الزاهرة .191/15
( )44يتيم��ة الده��ر  ،207 / 2وم�س��الك الأب�ص��ار يف ممال��ك الأم�ص��ار ـ �أحم��د ب��ن يحيى بن ف�ضل اهلل
القر�ش��ي العدوي العمري� ،ش��هاب الدين (749هـ) ـ املجمع الثقايف� ،أبو ظبي ـ الأولى1423 ،هـ،
191/ 15؛ والتذكرة احلمدونية .385/4
( )45م�س��الك الأب�ص��ار  .129 ،128 /15وينظ��ر :املن�ص��ف لل�س��ارق وامل�س��روق من��ه ـ احل�س��ن ب��ن عل��ي
ال�ضب��ي التني�س��ي �أبو حممد ،املع��روف بابن وكيع (393هـ) حتقيق عمر خليفة بن �إدري���س ـ جامعة
قاريون�س ،بنغازي ـ الأولى1994 ،م.317 /1 ،
(� )46أ�س��رار البالغ��ة ـ �أب��و بك��ر عب��د القاهر بن عبد الرحم��ن بن حممد الفار�س��ي الأ�صل ،اجلرجاين
ال��دار (471ه �ـ) ،حتقي��ق .حممود حممد �ش��اكر ـ مطبعة امل��دين بالقاهرة ،دار امل��دين بجدة� ،ص
.299
( )47خزانة الأدب .102 /2
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المية العرب بني النفي واإلثبات
*

بقلم� :أ .د .عبد اللطيف حمودي الطائي

مل يكرث اجلدل واخلالف حول ق�صيدة عربية؛ مثلما كرث وت�ش��عب حول المية
العرب؛ لأ�سباب كثرية ومتنوعة :منها عرقي؛ ومنها طائفي؛ ومنها �سيا�سي؛ ومنها
م��ا ه��و �صراع بني الرواة والعلم��اء وتالمذتهم من �أجل تب � ُّو ِئ حظوة عند اخللفاء
والأم��راء والوالة والوزراء والقادة وغريهم؛ والق�صيدة كانت � ً
أر�ضا خ�صبة لتقبل
تلك الآراء واالختالفات لأ�س��باب عدة؛ منها� :ش��اعر الق�صي��دة �صعلوك بعيد عن
املجتمعات وامللوك؛ وراوية الق�صيدة هو من �أكرث الرواة جد ًال؛ ف�ض ًال عن كونه مل
يدخ��ل �إلى جمال���س اخللف��اء وغريهم؛ و�أنه ينحدر من �أ�صل غ�ير عربي؛ كل هذه
الأم��ور جمتمعة �س��اهمت ب�صورة كبرية فيما و�صلت �إلي��ه ق�صة المية العرب؛ ويف
ه��ذا البح��ث بذلت ق�صارى جه��ودي لأقدمها للقارئ الك��رمي ليطلع عليها ويحكم
عليها بنف�سه؛ على وفق ما ترت�سب يف ذهنه من قناعة.
تعـ � ُّد ق�صي��دة المي��ة العرب من غـُ��رر الق�صائ��د العربية اجلاهلي��ة وعيونها،
فالق�صيدة �صورت حياة الإن�سان العربي يف �صحراء مرتامية الأطراف ،ق َّل ما�ؤُها
مثال على ت�صوير
فهي خ ُري ٍ
وع�ش � ُبها ،وعانى �س��كانها من �شظف العي�� ِ�ش و�ضنك ِهَ ،
تلك احلياة القا�س��ية وجت�س��يدها ،والق�صيدة ب�صورة عامة هي �أ�ش��ه ُر من علم يف
ر�أ�س � ِه ن��ا ُر ،وهي من بن��ات �أفكار ال�شاعـ��ر الفات��ك ،ال�صعلوك َّ
ال�ش ْنـ � َف َرى الأزدي
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ونظم ِه ،ومطلعها هو:

�أقِ��ي�� ُم��وا َب��ن��ي �أُ ِّم����ي ُ���ص��دو َر مَ��طِ �� ِّي�� ُك�� ْم

ف����إن���ـِّ���ي �إل������ى َق�������� ْو ٍم � ِ����س����وا ُك����م ل ْأم���� َي���� ُل

لق��د اختلفت امل�صادر يف ن�س��بة هذه الق�صي��دة وتقاطعت ،وظلت تت�أرجح بني
م��ن يعزوه��ا لل�ش��اعر ال�صعل��وك ال�ش��نفرى الأ ْزدي ،وبني من يق��ول� :صنعها خلف
دي ،وذلك لأ�سباب كثرية ومتعددة ل�سنا
الأحمر (ت180هـ) ونحلها ال�شنفرى الأ ْز َّ
ب�صدد الوقوف عليها واخلو�ض يف غمارها ،ولكنه ميكننا القول� :إنَّ عدم ان�صياع
الع��امل الراوي��ة خل��ف الأحم��ر لرغب��ات اخللف��اء العبا�س��يني و�أمرائه��م ،ورف�ض��ه
مدحهم وح�ضور جمال�سهم� ،ش�أن ُه �ش�أنُ معا�صر ِه اخلليل بن �أحمد الفراهيدي (ت
175هـ) ،الذي رف�ض هو الآخر الر�ضوخ لرغبات العبا�س��يني ومطالبهم ،وب�س��بب
ه��ذا الرف���ض ،ت�صدى ل � ُه الرواة من ذوي النفو���س املري�ضة ،و�أ�صح��اب ال�ضمائر
ال�ضعيف��ة وامليت��ة ،مم��ن يلهث��ون وراء امل��ال وال�ش��هرة الزائف��ة و�إر�ضاء احلكـّ��ام،
فباع��وا �ضمائره��م ومهنتهم ال�ش��ريفة بثمن بخ���س ،ف�أخذوا على عاتقهم ت�ش��ويه
�س��معة خل��ف الأحمر ومكانته ،وت�صويره للجمه��ور ،وتقدميه على خالف حقيقته،
«كنت � ُ
آخذ من ح ّماد
فو�ضعوا على ل�سان ِه ما ال ي�صح قوله وقبوله من مثل قوله(ُ :)1
الراوي��ة ال�صحي��ح من �أ�ش��عار الع��رب و�أعطيه املنح��ول فيقب ُل ذلك من��ي ويدخله
يف �أ�ش��عارها» .هذه الرواية �س��اذجة ومتكلفة ،والو�ضع فيها وا�ضح مك�ش��وف يكاد
ي�ص��رخ بوج��ه قارئه قائ� ً
لا� :إنـَّ��ها مو�ضوعة ومف�تراة ،فكيف ي�أخ��ذ ال�صحيح من
الأ�شعار ويعطيه املنحول؟ وكيف يقبل الرواة بعد ذلك الأخذ برواياته؟ �إذا علمنا
�أنَّ خل ًف��ا ه��و معلمه��م ومعل��م الب�ص��رة( ،)2ف�إذا كان ح��ال املعلم هك��ذا! فما بالك
بتالميذه من الرواة ،فهم � ً
أي�ضا َّ
و�ضاعون ،لي�س��وا بثقة ،والواقع ي�ش�ير �إلى خالف
ذلك ،فرواة الب�صرة هم �أكرث الرواة توثي ًقاُ ،ثم هل يعقل �أنَّ رج ًال �صاحب ب�ضاع ٍة
يقول للنا�س :ب�ضاعتي �سيئة ورديئة فال ت�شرتوها؟ وهذا ي�ؤكد �أنَّ الرواية مو�ضوعة،
ولي�ست �صحيحة ،وهذا هو معنى القول املن�سوب خللف الأحمر ،ول�ست هنا ب�صدد
تهم زائف ٍة ومفرتاة ،بقدر ما يعنيني �إثبات � َّأن
تربئ��ة خل��ف الأحمر مما علق به من ٍ
الالمية لل�شاعر ال�شنفرى ،ولكنـِّي �أحيل القارئ الكرمي �إلى بحث ن�شرت ُه يف جملة
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تهم زائفة.
العرب ال�سعودية( )3بر�أ خلف ًا مما � ِ
أل�صقَ به من ٍ
لقب لأ�شهر �شاعر
التعريف ب�ش��خ�صية ال�ش��اعر ال�شنفرى الأزدي :ال�شنفرى ٌ
�صعل��وك ،وه��و من فتاك العرب وذ�ؤبا ِنها ،وقد غلب لقب ُه على ا�س��مه ،وال�ش��نفرى
تعن��ي عظي��م ال�ش��فتني ،وقيل :تعني الأ�س��د �أو اجلم��ل الكثري َّ
ال�ش��عر()4؛ فيما قال
اجلوهري(( :)5ال�شنفرى ا�سم ُه ال لقبه).
و�أما ا�س��م ال�ش��نفرى ففي��ه خالف؛ فهو :عام��ر بن عمرو الأ ْزدي( ،)6و�شم���س
ابن مالك الأ ْزدي( )7وعمرو بن مالك الأ ْزدي( ،)8وثابت بن �أو���س الأ ْزدي( ،)9ولكن
الالف��ت للنظ��ر م��ا قال � ُه العين��ي من �أنَّ ا�س��مه ه��و(( :)10عم��رو بن ب��راق) .وهذا
وه � ٌم من��ه ،وال�صواب �أنَّ عم��رو بن براق م��ن ال�صعاليك امل�صاحب�ين له ،وكذلك
حدث وهم يف ا�س��مه عند ال�س��يدين عبد اجلبار تعبان ،و�سليمان القرغويل حينما
جمعا ِ�ش��عره وقاال� :إنَّ ا�س��مه هو(( :)11ثابت بن جابر) نق ًال عن كتاب الرب�صان
والعرج��ان ،و�س��بب الوهم هو� :أنَّ عبد ال�س�لام حممد ه��ارون حمقق الكتاب ذكر
ذلك(*)؛ وال�صواب هو� :أنَّ هذا اال�سم هو لل�شاعر ال�صعلوك ت�أ ّبط �ش ًّرا امل�صاحب
له ،وال�ش��نفرى هو من بني احلارث بن ربيعة بن الأوا���س بن احلجر بن الهنوء بن
الأزد بن الغوث بن نبت بن زيد بن كهالن بن �سب�أ( .)12فقد عا�ش ال�شنفرى ومات
قب��ل الإ�س�لام ،وهو م��ن ر�آبيل الع��رب ممن كانوا يغ��زون على �أرجلهم ع��د ًوا(.)13
وال�شنفرى كان �أ�سو َد الب�شرة ،وهو من �سودان العرب و�أغربتهم ،وهم الذين حلق
بهم ال�سواد من طرف �أمهاتهم اللواتي ُكنَّ من الإماء(.)14
وق�صي��دة المي��ة العرب هي من غرر الق�صائد اجلاهلية ،فقد كانت منت�ش��رة
عل��ى نط��اق وا�س��ع ،عل��ى الرغم م��ن �أنَّ ال�ش��عراء ال�صعاليك كان��وا منقطعني عن
املجتمع��ات ،بعيدي��ن ع��ن املجال���س واملحاف��ل ،حيثُ تن�ش��د الق�صائ��د ،وبعد ذلك
يتداولها الرواة ،فتنت�ش��ر وت�ش��يع بني النا���س ،ومع ذلك مل ي�ش��كك �أح ٌد من الرواة
يف ن�س��بتها �إلى ال�ش��نفرى ،ولكن الإ�شارة الأولى �إلى نحلها جاءت يف القرن الرابع
الهج��ري ،وذل��ك بعدما بد�أ العلماء الرواة بتدوين �أ�ش��عار العرب ،وكان من �ضمن
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ما د ّونوه �أ�ش��عار ال�صعاليك ،وق�صائد ال�صعاليك هي من منط خا�ص من ال�ش��عر
ميت��از بال ِق َ�ص��ر؛ ف�ض ًال ع��ن الألفاظ الوعرة والغريبة والوح�ش��ية ،وملا كانت المية
العرب قد امنازت عن غريها بطولها الذي بلغ ال�سبعني بيتًا( ،)15و�سال�سة �أبياتها
وو�ضوح معانيها ،ولذلك بد�أت الآراء تتجاذبها بني رف�ض غري م�س��وغ ،وقبول غري
مطمئن ،و�سنقف على الآراء الراف�ضة لها وامل�ؤيدة ،وح�سب �سياقها الزمني.
�أو ًال :بع��د تدوي��ن ِ�ش��عر ال�صعالي��ك وانت�ش��اره ب�ين النا���س ،مل يقل �أح��د� :إنَّ
الق�صي��دة منحول��ة ،ولك��نَّ �أول �إ�ش��ارة قالت �إنـَّ��ها منحولة كانت يف الق��رن الرابع
ن�ص على نحلها العامل الراوية �أبو بكر بن دريد (ت321هـ) ،حينما
الهجري ،فقد َّ
نق��ل عن��ه تلميذه �أبو علي القايل (ت356هـ) وذلك يف معر�ض مدح القايل خللف
الأحمر ،وعلمه الغزير بال�شعر ،ومتكنه منه و�إعجابه به( ،)16ويل عدة مالحظات
على هذه الرواية تتمثل فيما ي�أتي:
� -1إنَّ �أول من �أطلق ا�س��م المية العرب على هذه الق�صيدة ،هو �س��يدنا عمر
ابن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه (ت23هـ) يف قوله(« :)17ع ِّلموا �أوالدكم المية العرب،
ف�إنـَّ��ها تع ّلمه��م مكارم الأخالق» ،و�أكد هذه الت�س��مية (المية الع��رب) ك ٌّل من� :أبي
ال�بركات عب��داهلل بن احل�س�ين( ،)18و�س��ليمان بيك بن عبداهلل بيك ال�ش��اوي(،)19
و�أحمد بن م�صطفى املعروف بطا�ش ُكربي زادة(.)20
 -2خمطوطة ديوان ال�ش��نفرى كتبها العامل الراوية� ،أبو فيد ُم�ؤرج بن عمرو
ال�سدو�س��ي (ت196هـ) ،و�صنع منها ديوان ِ�شعر ال�شنفرى ،وق�صيدة المية العرب
من �ضمن الق�صائد املخطوطة ،وبذلك تكون الالمية قيد التداول ويتناقلها الرواة
منذ الع�صر اجلاهلي �إلى ع�صر التدوين.
وقد حقق الأ�س��تاذ الدكتور علي نا�صر غالب الديوان املخطوط حتقي ًقا علم ًّيا
ممتا ًزا ،والق�صيدة �ضمن الديوان املحقق وحتت الت�سل�س��ل ال�سابع( )21وتب ّن ْت ن�شر
ديوان ال�شنفرى دار اليمامة يف الريا�ض ،يف اململكة العربية ال�سعودية �سنة 1998م؛
وكلت مهمة مراجعته �إلى الأ�س��تاذ الدكتور عبدالعزيز بن
وقبل طباعته النهائية �أُ ْ
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نا�ص��ر املانع؛ �أ�س��تاذ الأدب العرب��ي اجلاهلي يف كلية الآداب بجامعة امللك �س��عود،
وكت� َ�ب مقدمت � ُه الأولى �ش��يخ املحقق�ين املرحوم الأ�س��تاذ حمد اجلا�س��ر والذي �أكد
فيه��ا ،وم��ن خ�لال درا�س��ات ِه �أنَّ الالمية لل�ش��نفرى ،وقد ا�ست�ش��هد يف املقدمة بعدة
أبيات منها.
� ٍ
ف�ض ًال عما �س��بق ،فقد ن�س��بها العامل اللغوي والنحوي ابن جني �إلى ال�شنفرى
يف رواي ٍة مقروء ٍة على �ش��يخه �أبي علي الفار�س��ي( ،)22ومعنى مقروءة� ،أنـَّ��ها كانت
مكتوبة ،ولو كانت �ش��فوية لقالوا� :أن�ش��دها ،لأنَّ القراءة للرواية املكتوبة ،والإن�شاد
�لت بدع��ة انتحاله��ا التي �ش��اعت يف الق��رن الرابع
للرواي��ة ال�ش��فوية ،وبذل��ك بطـَ� ْ
الهجري.
� -3أ ّما ما ذ ُ ِك َر عن ابن دريد من �أنَّ خل ًفا الأحمر �صنعها ،ثم نحلها لل�شنفرى،
فهذا �أم ٌر غري منطقي ،وغري مقبول ،لأنَّ ابن دريد مل يذكر ذلك ،والرواية مفرتاة
علي��ه ،وهي متجنية كاذب��ة ،فابن دريد كان ممن يجلون خل ًفا الأحمر ،ويحرتمون
�شخ�صه وعلمه؛ وذلك على ل�سان �أبي علي القايل نف�سه؛ فقد كان يقول ويكرر(:)23
فكنت �أ�س ��أل �أبا بكر ابن دريد كث ًريا عن خلف
«كنت �أنا كثري التعطف للأ�صمعي؛ ُ
ُ
والأ�صمع��ي �أيهم��ا �أعلم؟ فيق��ول يل :خلف ،فل ّما �أكرثت علي��ه انتهرين ،وقال� :أين
الثماد من البحر».
ال��ذي يقر�أ الن�ص بتمعن وجترد ،ي�ش��عر �أنّ �أبا عل��ي وعلى الرغم من معرفت ِه
ب�أنَّ خل ًفا الأحمر كان �أعلم من الأ�صمعي (ت216هـ) ،ف�إنـَّ ُه كان يل ُّح ب�إ�صرار على
�إعادة ال�س ��ؤال على �ش��يخ ِه �أبي بكر بن دريد ،لعله ي�س��مع جواب ًا خمالف ًا للإجابات
ال�سابقة ،فيثبته وي�سقط الإجابات الأخرى ،وملا كان ابن دريد ميتلك عقلية علمية
فذة� ،شع َر ب�أنَّ القايل يريد حتريف احلقيقة ،فزجره وانتهره قائ ًال� :إنّ علم خلف
الأحمر غزير مثل البحر البعيد القرار ،فيما يكون علم الأ�صمعي بالن�سبة له ثمادًا،
قيا�س��ا �إلى علم خلف الأحمر .ومن هنا نفهم �س��ر التحامل الذي
�أي قلي ًال �ضح ًال ً
يحمل ُه �أبو علي القايل على خلف الأحمر ،ولو على ح�ساب حتريف احلقائق؛ علم ًا
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�أنَّ �أبا علي القايل مل يطعن يف خلف الأحمر ب�شكل مبا�شر ،ولكنـَّ ُه كان يتخفى وراء
قناع؛ وجعل م�صدر روايته ابن دريد ،لعله يزيد التهمة قوة وقبو ًال عند الدار�س�ين
والباحث�ين ،وكان اب��ن دري��د يدرك مرامي القايل؛ لذل��ك كان يزجره وينهاه ،و�أنا
�أرج��ح �أنَّ الق��ايل �صنع هذه الرواية بعد وفاة ابن دريد �إنْ �صحت الرواية ومل تكن
مو�ضوعة على القايل.
� -4أب��و عل��ي القايل نف�س��ه يدح�ض رواية النحل ال�س��ابقة ،وي�ؤك��د �أنَّ الالمية
هي لل�ش��نفرى رواية عن �ش��يخ ِه ابن دريد ،وذلك يف كتابه النوادر( )24والذي كتب ُه
بعد كتاب الأمايل ،ومن هنا �أقول� :إنَّ ر� َأي �أبي علي القايل املع ّول عليه هو الأخري،
مو�ضوعا
ولي���س الأول �-إذا �ص��ح ال��ر�أي الأول للق��ايل -وبذلك يكون خ�بر الأمايل
ً
علي��ه ،عل ًم��ا �أنَّ الأم��ايل هو من كتابة تالمذت � ِه ،والنوادر كتب ُه الق��ايل بخط يدِّ ِه،
وما ُي�ؤخذ من الرجل من فم ِه ،وبطريق مبا�شر � ُ
أ�صدق و�أوثق مما ُي�ؤخذ من غري ِه،
حدثت �صحوة ُ�ضمري عند القايل يف �أواخر عـُ��مر ِه،
وبطريق غري مبا�ش��ر� ،أو �أنـَّ � ُه ْ
ف�صحح ما �أمال ُه �سابق ًا ،فن�سب الالمية لل�شنفرى ،ومل يقل �صنعها خلف الأحمر.
 -5وه��ذا �أب��و املن��ذر َ�س��لمة بن ُم�س��لم العـَ � ْوتبي ال�صح��اري ،وهو م��ن علماء
الن�سب و�صاحب كتاب الأن�ساب( ،وهو كتاب خمطوط مل يحقق بعد)؛ وقف عليه
د .علي نا�صر غالب خالل حتقيقه الديوان ،ي�ؤكـد �صحة ن�سبة الالمية لل�شنفرى،
وذلك من خالل ا�ست�شهاده باثني ع�شر بيتًا الأولى من الق�صيدة(.)25
ثان ًي��ا :روى املرزب��اين قال الأ�صمعي(« :)26كنت بني يدي الر�ش��يد يف يوم قـَ � ٍّر،
� ْإذ دخل ُ�س��عي ُد بن َ�س��لم ،فقال :يا ُ�سعي ُد �أن�شدين يف الربد ف�أن�شد ُه ملرة بن حمكان
ال�سعدي:
ول���ي���ل���ة م��ـ��ـ��ـ��ن ُج�����م�����ادى ذاتِ �أن�����د َي����� ٍة
��ي��ر واح������د ٍة
ال ي���ن���ب��� ُح ال���ك���ل ُ
���ب ف��ي��ه��ا غ َ

الكلب من َظلمائها ُ
الط ُنبا
ال ُي ِ
ب�ص ُر ُ
حتى َّ
يلف على َخي�شـوم ُه ال َّذنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

فقال �أريد �أبلغ من هذا ف�أن�شدتهُ:
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���و����س ر ُّب���ه���ا
ول���ي���ل���ة ق����ـَ���� ٍّر ي�����ص��ط��ل��ي ال���ق َ

و�أق��ـ�� ُدح��ـ�� ُه ال�لات��ـ��ي بهـا يتن َّب ـ ـ ـ ـ ُل

فقال :يا �أ�صمعي ،ح�سبك ما بعد هذا �شيء!».
الأ�صمعي يف هذا الن�ص ال ين�س��ب البيت لل�ش��نفرى؛ وهو يعرف �أ َّن ُه من المية
الع��رب ،فالأ�صمع��ي وه��و يف ح�ض��رة الر�ش��يد العبا�س��ي ،ال يريد �أنْ تظه��ر روايت ُه
حمدودة ،فاتك�أ على رواية خلف الأحمر ،ولكن ُه غ َّي َب ا�س��م ال�ش��اعر والراوي خو ًفا
م��ن الر�ش��يد؛ لأنَّ راوي الالمي��ة مم��ن يتعار�ض��ون عقائد ًّيا و�سيا�س � ًّيا م��ع الدولة
العبا�س��ية واملناه�ضني لها ،فال ي�س��مح الر�شيد ،وال غريه من العبا�سيني لكائن من
يك��ون ،ذكر �أ�س��ماء و�أ�ش��عار من يعار�ضونه��م ،ف�ض ًال عن �أنَّ الأ�صمعي نف�س��ه كان
يتقاطع مع الأحمر عقائد ًّيا ،لذلك فهو ال يروي ِ�شعره .وملا كان خلف الأحمر علوي
الهوى ،فهو �إذن من الذين ال ُي�سمح برواية �أ�شعارهم ،ورواياتهم الإخبارية  ،وهذا
التقاطع العقائدي وال�سيا�سي كان �سبب ًا يف تغييب ا�سم ال�شاعر وراويها .
ثال ًث��ا :ه��ذه طائف��ة م��ن كب��ار العلم��اء الرواة ،مم��ن نقلوا لن��ا �أ�ش��عار العرب
اجلاهلية والإ�س�لامية ودونوها يف املجاميع والكتب املختلفة ،وهم جميع ًا ي�ؤكدون
�صحة ن�سبة الالمية لل�شنفرى وهم ك ٌّل من:
 )1ابن ِج ِّني يف كتابيه :املن�صف ،واملحت�سب( ،ت293هـ).
 )2ال�شم�شاطي يف الأنوار وحما�سن الأ�شعار (ت377هـ).
� )3أبو �أحمد الع�سكري يف امل�صون يف الأدب (ت 385هـ).
� )4أبو هالل الع�سكري يف كتاب ال�صناعتني (ت395هـ).
 )5املرزوقي يف �شرحه ديوان احلما�سة (ت421هـ).
 )6ال�شريف املرت�ضى يف �أماليه (ت436هـ).
 )7املع ِّري يف ر�سالة الغفران (ت449هـ).
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 )8العكربي يف �شرحه الالمية (ت456هـ).
� )9أبو ُعبيد البكري يف معجم ما ا�ستعجم (ت487هـ).
 )10القا�ضي التنوخي يف القوايف (487هـ).
 )11التربيزي يف �شرحه ديوان احلما�سة (ت502هـ).
 )12الزخم�شري يف �شرحه �أعجب العجب يف �شرح المية العرب (ت538هـ).
 )13ابن ال�شجري يف خمتارات �أ�شعار العرب (ت542هـ).
� )14أ�سامة بن منقذ يف املنازل والديار (ت584هـ).
�سجم (ت764هـ)
� )15صالح الدين خليل بن �أيبك ال�صفدي يف الغيث امل ُ َّ
� )16ش��رح يحي��ى ب��ن عبداحلمي��د احللب��ي الغ�س��اين  -م��ازال خمطوط ًا يف
مكتبة الإ�سكوريال حتت الرقم .314
� )17ش��رح ال�س��ويدي (خمطوط) مكتبة املتحف الربيطاين حتت الرقم �أول
 4و .1415
� )18شرح امل�ؤيد بن عبد اللطيف النقجواين ،مكتبة ليدن حتت الرقم .569
� )19شرح حممد بن ا ُ
حل�سني بن كجك الرتكي بخط امل�ؤلف؛ مكتبة �أيا �صوفيا
حتت الرقم 4145؛ ويف مكتبة جامعة بطر�سربج حتت الرقم .732
� )20ش��رح �أب��ي الإخال�ص ج��اد اهلل الغنيم��ي الفيومي؛ القاه��رة ثان 3:258
و�آ�صفية .2:1244
� )21شرح لعامل مل يذكر ا�سمه ،مكتبة برلني حتت الرقم . 7472/3
� )22شرح ثعلب� :آ�صفية 2:1244؛ ومكتبة الفاتيكان ثالث .364
 )23ال�ش��يخ حممد بن القا�س��م بن زاكور املغربي يف تفريج ال ُكرب عن قلوب
�أهل الأدب.
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 )24ال�شيخ عطاء اهلل بن �أحمد امل�صري املكي يف كتابه نهاية الأرب يف �شرح
المية العرب.
ثم توالت ال�ش��روح واال�ست�ش��هاد بها يف كتب النحو والأدب من�سوبة لل�شنفرى،
حت��ى الع�ص��ر احلدي��ث� ،أقول بعد ِّ
كل ه ��ؤالء العلم��اء الثقات ،هل ميك��ن لأحد �أنْ
ين�س��ب الالمية لغري ال�ش��نفرى؟ وه��ل ك ُّل ه�ؤالء العلماء ال��رواة كانوا مغفلني حتى
يقبل��وا برواي��ة ق�صيدة منحولة ويذيعوها بني النا���س ،بالت�أكي��د ال ي�صح ذلك ،وال
يقبلون به ،فهي �إذن من �إبداع ال�شنفرى ورواية خلف الأحمر.
راب ًعا :امل�ست�ش��رقون امل�ؤيدون واملعار�ضون ل�صحة ن�س��بة الق�صيدة لل�ش��نفرى:
فم��ن امل�ؤيدي��ن ل�صحة ن�س��بتها :امل�ست�ش��رق الأملاين ج��ورج ياكوب ،الذي �أ�س��ماها
ن�ش��يد ال�صح��راء ،و�أ ّيد ياكوب امل�ست�ش��رقان جايريللي ،وبروكلم��ان( )27وغريهما،
و�أ ّما امل�ست�ش��رقون ال�ش��اكون ب�صحة ن�س��بتها لل�ش��نفرى ،فهو امل�ست�ش��رق الفرن�سي
بال�ش�ير( ،)28امل�ست�ش��رقون امل�ؤيدون هم من العلماء املن�صفني� ،أ ّما ال�ش��ا ّكون فهم
م��ن املتحاملني على الإ�س�لام ولغت��ه العربية ،وهدفهم الطع��ن يف كل ما هو عربي
�إ�س�لامي خدمة مل�آربهم ال�ضيقة ،فامل�ست�ش��رق الأملاين تيودور نولدكه -على �س��بيل
التمثي��ل -ال��ذي كت��ب بالأملانية تاري��خ الق��ر�آن ،وحياة حممد ،ودرا�س��ات يف �ش��عر
الع��رب القدم��اء ،ق��د �أ�س��اء �إل��ى القر�آن الك��رمي ،وع َّد ُه م��ن بنات �أفكار الر�س��ول
حممد ،وكذلك �أ�ساء �إلى رمز الإ�سالم وقدوة امل�سلمني النبي حممد ؛ لذا يجب
التعامل مع �أفكار نولدكه الهدامة بحذر �شديد ،فالذي يطعن بالقر�آن وي�شكك يف
نزوله من اهلل ،وينتق�ص من �ش��خ�صية الر�س��ول � ،أال يطعن يف الأدب! فهو �إذن
ينفث �سموم احلقد والكراهية يف ج�سم الأدب العربي(.)29
�أ ّما امل�ست�شرق الفرن�سي بال�شري فقد قال (« :)30ال ي�سعنا �إال م�شاطرة الدكتور
طه ح�س�ين حكمه القا�س��ي على ه ��ؤالء املخربين تاركني جانب � ًا متلقهم وبراعتهم
التطفلية»� ،أراد بال�ش�ير باملخربين العلماء من رواة ِّ
ال�ش��عر العربي� ،إذن بال�ش�ير
وباعرتافه يتفق مع طه ح�سني يف الت�شكيك بنزاهة العلماء من رواة ِّ
ال�شعر العربي،
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وبذلك ين�ضم بال�ش�ير �إلى طه ح�س�ين يف حماوالته البائ�سة لن�سف الرتاث الأدبي
للع��رب و�إنكاره ،وحماولة ا�س��تئ�صال جذوره ،وبال�ش�ير جي َء ب��ه لتحقيق ما عجز
ع��ن حتقيق ِه �س��لفه ال�س��يئ ال�صيت مارجلي��وث ،والعمل على بثّ ال�ش��ك والريبة،
ف�ض ًال عن زعزعة ثقة القارئ العربي برتاثه العربي ،وذلك من �أجل متزيق وحدة
املجتم��ع العرب��ي الإ�س�لامي ،فوج��د نولدك��ه وبال�ش�ير �ضالتهما يف المي��ة العرب
فان�ض ّموا لقائمة امل�شككني ب�صحتها .
فهل بعد مواقف امل�ست�شرقني املت�شنجة من الإ�سالم والنبي العظيم ،والقر�آن
الكرمي ،والرتاث العربي ،نع ّو ُل يف �أحكامنا على ما يقوله نولدكه وبال�شري؟ فلبئ�س
امل�سلمون نحنُ �إذن.
خام�س��ا :وعلى ن�س��ق امل�ست�ش��رقني جند ثالثة من �أ�س��اتذة الأدب املعا�صرين،
ً
يرف�ضون �صحة ن�س��بة الق�صيدة لل�ش��نفرى وهم :ال�سيد م�صطفى �صادق الرافعي
يف كتاب��ه تاري��خ �آداب الع��رب( ،)31والدكت��ور حمم��د مه��دي الب�ص�ير يف كتاب��ه
ع�ص��ر الق��ر�آن والدكت��ور يو�س��ف خليف يف كتاب��ه ال�ش��عراء ال�صعالي��ك يف الع�صر
اجلاهل��ي( )32فقد �س��ار ه�ؤالء الأ�س��اتذة عل��ى خطى �أ�س�لافهم الراف�ضني ل�صحة
ن�س��بة الق�صي��دة لل�ش��نفرى ،فالرافعي حكم عل��ى الق�صيدة بال حج��ة وبال دليل؛
ونحن نقول له :البينة على من ادعى ،فما هي بينتك يا رافعي؟
�أ ّما ما قاله الدكتور الب�صري من �أنَّ (« :)33الق�صيدة ت�س��ي ُء �إلى �سمعة العرب،
وت�صفه��م بالل�صو�صي��ة وقتل الن�س��اء وتيتيم الأطفال�...إلخ»؛ فال�س ��ؤال هنا موجه
للجميع� :أمل يكنْ العرب قبل الإ�سالم يعي�شون يف الظلمات؟ وجاء الإ�سالم لينقلهم
منه��ا �إل��ى الن��ور ،ومن تلك الظلم��ات ال�صعلكة والفتك� .أ ّما قتل الن�س��اء� ،أ ْمل يكنْ
الع��رب يئدون البنات؟ وه��و قتلهنَّ يف مهادهنَّ ؛ ويقومون بالغ��ارات املتبادلة فيما
قاتل ومقتول ،وث ��أر وطلب للث�أر ،وما ينجم عن ذلك
بينه��م ،وم��ا يرتتب عليها من ٍ
من �أيتام و�أرامل ومعوقني ،ف�ض ًال عن �سبي الن�ساء والأطفال ،وقتل املعار�ضني لهم
من الرجال والن�س��اء ،فهل بعد هذا كان املجتمع العربي قبل الإ�س�لام مثال ًّيا؟ ف�إن
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كان كذل��ك ،ف ِل� َ�م بع��ث اهلل تعالى نبيه الكرمي حمم��دً ا ليخرجهم من الظلمات
�إلى النور ،و�أ ّما الدكتور يو�سف خليف فعذره �أنه در�س ال�شعراء ال�صعاليك فاجتهد
ور�أى ،وهذا ر�أيه ،ونحن نحرتم ر�أيه و�إنْ كان خمط ًئا.
�ساد�س��ا :بع��د ذل��ك وجدنا ثمانية ع�ش��ر باح ًث��ا حمدثني ي�ؤيدون �صحة ن�س��بة
ً
الق�صيدة لل�شاعر ال�شنفرى وهم:
 )1د .حممد بديع �شريف يف حتقيقه كتاب المية العرب �أو ن�شيد ال�صحراء.
 )2د .عبداملعني ملوحي يف كتابه الالميتان المية العرب والمية العجم.
 )3د .حممود العامودي يف حتقيقه �شرح المية العرب للنقجواين.
 )4د .يو�سف اليو�سف يف كتابه مقاالت يف ِّ
ال�شعر اجلاهلي.
 )5د .حممد خري احللواين يف حتقيقه �شرح الالمية للعكربي.
 )6د .عـبد اللطيف حمودي الطائي يف كتابه �إ�شكالية الرواية والرواة.
 )7الدكتور علي نا�صر غالب يف حتقيقه ديوان ال�شنفرى.
 )8د .عبد العزيز بن نا�صر املانع يف مراجعته ديوان ال�شنفرى املحقق.
� )9ش��يخ املحققني املرحوم حمد اجلا�س��ر يف كتابته ملقدمة ديوان ال�شنفرى
املحقق.
 )10الأ�س��تاذ عب��د العزي��ز �إبراهي��م يف المي��ة العرب الذي رجح فيه ن�س��بة
الالمية �إلى ال�شنفرى(.)34
 )11د� .سعد �إ�سماعيل �شلبي يف كتابه الأ�صول الفنية ِّ
لل�شعر اجلاهلي.
 )12د .حمم��د �ص�بري يف كت��اب ال�ش��وامخِّ -
ال�ش��عر اجلاهل��ي خ�صائ�ص��ه
و�أعالمه.
 )13املوجز يف الأدب العربي ،جلنة من الأ�ساتذة بالأقطار العربية.
 )14د� .أحمد احلويف يف كتابه احلياة العربية من ال�شعر اجلاهلي.
 )15الأ�ستاذ كامل العبداهلل يف كتابه �شعراء من املا�ضي.
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 )16الأ�ستاذ �إيليا حاوي يف كتابه الربنا�سية يف ِّ
ال�شعر العربي والغربي.
 )17د .عبد احلليم حنفي يف كتابه �شِ عر ال�صعاليك :منهجه وخ�صائ�صه.
 )18الأ�ستاذ مطاع ال�صفدي يف كتابه مو�سوعة ِّ
ال�شعر العربي.
فاملجموع يكون ثمانية ع�ش��ر �أ�س� ً
املح َدثني امل�ؤيدين ،وثالثة راف�ضني
�تاذا من ْ
بالن�س��بة للع��رب .و�أم��ا امل�ست�ش��رقون فه��م �أكرث من ثالث��ة ي�ؤيدون �صحة الن�س��بة،
واثنان فقط هما الراف�ضان ،واحلكم لأ�صحاب الإن�صاف والعدل ،هل الكرثة من
العلم��اء القدامى واملحدثني ف�ض ًال عن امل�ست�ش��رقني على �صواب؟ �أم القلة القليلة
�صاحبة الر�أي ال�ضعيف واملتذبذب ،هم على �صواب؟ اجلواب مرتوك �إلى القارئ
الكرمي.
�ساب ًعا :و�أ ّما ما تو�صلت �إليه بع�ض الدرا�سات من ا�ستنتاجات من �أنَّ كثري ًا من
�ألفاظها �إ�سالمية( )35وال ميكن االطمئنان �إليها وقبولها ،لأنَّ ما يـُ��بنى على خط�أ،
تكون نتائجه باملح�صلة النهائية غري �صحيحة ،و�س ��أفند �أمنوذج ًا واحدً ا من هذه
اال�ستنتاجات ليطلع القارئ الكرمي على حتميل الن�صو�ص فوق طاقتها ،ولـَ ِّي عنق
معي! والأمنوذج هو(:)36
احلقيقة ل�صالح غر�ض ّ
مي ع��ن الأذى
ويف الأر� ِ���ض م��ن���أًى للكر ِ

وف��ي��ه��ا مل���ن خ َ
�����اف ال��قِ��ل��ى ُم��ت��ع�� َّز ُل

ع ّلق الباحث على البيت قائ ًال :فيها معنى قوله تعالى يف امل�ست�ضعفني(:)37
}�أمل تك��ن �أر���ض اهلل وا�س��عة فتهاج��روا فيها{وقوله تعال��ى(} )38و�ضاقت عليكم
الأر�ض مبا رحبت{.
تعليق الباحث ال ين�سجم مع ال�شاهد ،بل يدخل �ضمن تنا�ص ِّ
ال�شعر اجلاهلي
م��ع الق��ر�آن الك��رمي( ،)39وذلك لأنَّ الع��رب مل يكونوا وثنيني باملعن��ى املطلق ،فهم
يعرفون اهلل والأنبياء والر�س��ل ،والديانات ال�س��ابقة لهم مث��ل احلنيفية واليهودية
والن�صراني��ة ،وال�ش��عر اجلاهل��ي حافل بالكثري من هذه ال�ش��واهد ،و�س ��أورد مثا ًال
حات الطائي(:)40
واحدً ا فقط على ذلك هو قول ال�شاعر ِ
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َ
البي�ض َوهِ َي َرمي ُم
و ُيحيي العظا َم

ر ُه
�أ َم������ا َوال�������ذي ال ي��ع��ل��م ال���غ���ي َ���ب غ��ي� ُ

حات الطائي� ،س��يت�أكد لنا مبا ال يقبل ال�ش��ك �أنَّ
عندما ندقق النظر يف قول ِ
الرج� َ�ل مل يكنْ م�ش��ر ًكا ،وال وثن ًّيا ،ب��ل كان من املوحدين الأحن��اف الذين ي�ؤمنون
باهلل وحده ال �ش��ريك له ،وال ُ
أحناف هم بقايا دين نبي اهلل �إبراهيم اخلليل عليه
الغيب �إال اهلل وحده ،و�أنـَّ ُه هو وحد ُه ُيحيي ُوييت،
ال�سالم ،وهم ي�ؤمنون ب�أنـَّ ُه ال يعلم َ
أكد
�ش ��أنهم يف ذلك �ش ��أنُ �أ�صحاب الديانات ال�س��ماوية الأخرى ،والقر�آن الكرمي � َ
ه��ذا التنا���ص يف علم الغيب مع ما قاله حامت الطائي  ،و�ص َّدق ُه يف قوله تعالى(:)41
}عامل الغيب فال يظهر على غيبه �أحد ًا{ ،ولكن الالفت للنظر هو ال�شطر الثاين
حات الطائي الذي يتنا�ص مع القر�آن الكرمي ،ويتطابق معه متام ًا ،فبعد
م��ن ق��ول ِ
()42
�أنْ نح� َ
يحي
�ذف كلم��ة (البي���ض) من ال�ش��طر،
ُ
ي�صبح �آي ًة كرمي � ًة } :قال من ِ
العرب يعرف��ون الديانات
العظ��ام وه��ي رمي��م{ ،فذاك التطاب��ق املطلق ي�ؤك��د �أنَّ
َ
هلل ق�س � ًما جاز ًِما ،وك�أنـَّ � ُه
وحات نف�س � ُه يق�س� ُ�م با ِ
ال�س��ماوية وي�ؤمنُ بها كث ٌ
ري منهمِ ،
م�س��ل ٌم� ،س� ِ�م َع القر�آنَ الكرمي ،و�آمنَ به ،عل ًما �أنَّ ِ ً
حاتا الطائي مات قبل الإ�س�لام
عاما تقري ًبا.
ب�أكرث من �سبعني ً
وه��ذا ُزه�ير ب��ن �أبي �س��لمى �ش��اع ُر احلكم � ِة وال�س�لام ،وهو الآخ��ر مل يدرك
بعد ما م َّر على
حات الطائي ،وي�ؤمن به ،وذلك َ
الإ�سالم ،لكنه ي�ؤكد �صحة ما قال ُه ِ
�شجر ِة ِع�ضا ٍة ُم�ضر ٍة ،وكان قد ر�آها قبل ذلك ياب�سة ً ،فخاطبها قائ ًال(« :)43لوال
وهي رمي ٌم»،
�أنْ ت�سُبني العربُ ،لآمنتُ �أنَّ الذي �أحياكِ بعدَ يَب ٍْ�س�َ ،س ُي ْحيي
َ
العظام َ
وال�س�ين التي جاءت يف (�س � ُي ْحيي) هي ملا ُي�ستقبل من الزمان� ،سوا ًء كان قري ًبا �أم
بالبعث والن�ش��ور ،و�إحياء املوتى،
بعيدً ا ،ومنها نفهم �أنَّ ُزه َري بن �أبي �س��لمى ي�ؤمنُ
ِ
واحل�ساب ،وم�صداق ذلك قوله(:)44
ُي����ؤخ��� ْر ف�� ُي��و���ض�� ْع يف ك��ت��ابٍ ف�� ُي��دخ�� ْر

فينقم
ل��ي��و ِم احل�����س��ابِ �أ ْو ُي��ع��ج ْ��ل
ِ

وبذل��ك وجدن��ا ِ ً
حات��ا الطائي ،ومن بعده ُزهري بن �أبي �س��لمى ي�ؤمنان ب�أنَّ
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اهلل �س��بحانه وتعالىُ ،يحيي املوتى يوم احل�س��اب ،وقد �أكد ُزهري هذه الر�ؤية مرة
�أخ��رى يف قول��ه خماط ًبا بنيه(« :)45لوال �أنْ تفندون؛ ل�س��جدتُ لل��ذي ُيحيي ال َ
أر�ض
بعد مو ِتها».
اخلال�صة :من خالل ما تقدم يف هذا البحث� ،أقول بثقة مطلقة ،و�أنا مطمئن
�إل��ى �صح��ة ما تو�صل��ت �إلي��ه� :إنَّ الق�صيدة «المية الع��رب» هي من �إبداع ال�ش��اعر
ال�صعلوك ال�شنفرى ،و �إنَّ خل ًفا الأحمر بري ٌء من نحلها براءة الذئب من دم يو�سف
ابن يعقوب عليه ال�سالم .وعلى الباحثني والدار�سني �أنْ ي�أخذوها ويتناقلوها وهم
مطمئنون �إلى �صحتها ,و�أنـَّها ق�صيدة جاهلية ال غبار عليها.
فبف�ضل م��ن اهلل وتوفيق��ه ،و�إنْ جانبت
يرا �أق��ول� :إنْ �أ�صب� ُ�ت يف م�س��عاي
ٍ
و�أخ� ً
ن�صيب،
ال�ص��واب فذل��ك م��ن تلقاء نف�س��ي ،وح�س��بي �أين اجتهدت ،ولكل جمته� ٍ�د
ٍ
واحلم ُد هلل �أو ًال و�آخ ًرا ،و�صلى اهلل تعالى على نب ّينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�س ّلم.
الهوامش:
* جامعة بغداد -كلية الآداب -بغداد -العراق.
( )1الأغاين92/6 :
( )2املذاكرة يف �ألقاب ال�شعراء76 :؛ نزهة الألباء.70 :
( )3جملة العرب الأعداد 6-1 :ل�سنة  48ل�سنة 1433هـ.
(� )4شرح ديوان احلما�سة للتربيزي� ،52/2 :أعجب العجب يف �شرح المية العرب.3 :
( )5ال�صحاح71/2 :؛ خزانة الأدب.16/2 :
( )6العمدة.331/1 :
(� )7أعجب العجب يف �شرح المية العرب.148 :
( )8الأعالم258/5 :؛ معجم الأدباء وامل�ؤلفني.12-11/8 :
( )9دائرة املعارف.588 :
( )10املقا�صد النحوية على هام�ش اخلزانة.117/2 :
( )11الرب�صان والعرجان( 256 :ينظر الهام�ش)؛ معجم �ألقاب ال�شعراء.128 :
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(*) العرب :ال�صحيح �أن الأ�س��تاذ عبدال�س�لام هارون عندما ذكر ذلك رد على من قاله قائ ًال« :وهذا
غل��ط؛ لأن ثاب��ت بن جابر هو خاله ت�أ َّبط �ش � ًّرا» .الرب�صان والعرجان ،حتقيق عبدال�س�لام هارون،
وزارة الثقافة العراقية� ،ص� - 256أ .م� .ض.
( )12اال�شتقاق.35 :
( )13التلخي�ص يف معرفة �أ�سماء الأ�شياء.167/1 :
( )14املزه��ر269/2 :؛ الر�آبي��ل :ه��م ال�صعالي��ك الذين يغزون ويعدون على �أرجله��م ،فه�ؤالء مل تلحقهم
اخليل� ،أعجب العجب يف �شرح المية العرب.4 :
( )15ديوانه.90-66 :
(� )16أمايل القايل156/1 :؛ طبقات النحويني واللغويني.163-162 :
( )17الغيث امل�سجم يف �شرح المية العرب.27/1 :
( )18ر�شف ال�ضرب من �شرح المية العرب.70:
(� )19سكب الأدب على المية العرب.89 :
( )20مفتاح ال�سعادة وم�صباح ال�سيادة يف مو�ضوعات العلوم.225/1 :
( )21ديوانه.66 :
(� )22سر �صناعة الإعراب46/1 :؛ املن�صف15/3 :؛ ويالحظ ديوانه املحقق.32 :
( )23معجم الأدباء128/18 :
( )24نوادر �أبي علي القايل.206-203 :
( )25خمطوطة كتاب الأن�ساب لل�صحاري.
( )26نور القب�س املخت�صر من املقتب�س.134 :
( )27تاريخ الأدب العربي؛ بروكلمان.107-106/1 :
( )28دائرة املعارف الإ�سالمية396-395/13 :؛ تاريخ الأدب العربي؛ بال�شري.111/2 :
( )29الأعالم.79/2 :
( )30تاريخ الأدب العربي ( بال�شري ).130/1 :
( )31تاريخ �آداب العرب.396-395/1 :
( )32ع�صر القر�آن.78 :
( )33ال�شعراء ال�صعاليك يف الع�صر اجلاهلي.181-179 :
( )34المية العرب ،عبد العزيز �إبراهيم.61-23 :
( )35المية العرب بني ال�شنفرى وخلف الأحمر.13 :
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( )36ديوانه67 :
(� )37سورة الن�ساء؛ الآية.97 :
(� )38سورة التوبة؛ الآية.25 :
( )39تنا�ص ِّ
ال�شعر اجلاهلي مع القر�آن الكرمي؛ بحث �ألقيتـُ � ُه يف امل�ؤمتر العلمي لكلية الآداب ،جامعة
تكريت ل�سنة 2011م.
( )40ديوان حامت الطائي.184 :
(� )41سورة اجلن :الآية .26
(� )42سورة ي�س :الآية .78
( )43بلوغ الأرب يف معرفة �أحوال العرب.277/2 :
(� )44شِ عره.18 :
( )45جمهرة �أ�شعار العرب.70/1 :
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ِّ
املتبقي من ِشعر صاعد البغدادي
جمع وتوثيق ودراسة
()4
الق�سم الثاين
املتب ِّقي من �شِ عر
�صاعد بن احل�سن البغدادي
جمع وتوثيق
بقلم :د .حممد رم�ضان �أحمد اجلوهري*
منهج اجلمع والتوثيق:

 -1االعتم��اد يف اجلم��ع والتخري��ج عل��ى امل�ص��ادر املعتم��دة دون غريه��ا من
املراجع والدوريات.
 -2تتب��ع الن���ص يف م�ص��ادره ومظان��ه املتنوعة «�أدبي��ة ،وتاريخية ،وتراجم،
و�أن�ساب ،وبلدان ،ومعاجم ،ولغة ،وبالغة ،وغري ذلك».
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 -3الت�أك��د من �صحة ن�س��بة �أبي��ات الق�صيدة� ،أو املقطعة ل�صاعد بالو�سـ��ائل
املعينة على ذلك.
 -4البدء بامل�صدر الأقدم ،ثم الذي يليه زمن ًّيا� ،إال �أن يكون الن�ص «ق�صيدة
�أو ّ
مقطع��ة» ورد كام� ً
لا يف �أح��د امل�صادر التالية له ،فيق��دم حينئذ م�صدر الن�ص
الكام��ل� ،أو الأك�ثر ع��ددًا يف �إيراد �أبيات �صاعد ،ثم تليه كل امل�صادر التي �أوردت
الن�ص� ،أو جز ًءا منه.
 -5التنوي��ه عل��ى ع��دد الأبي��ات املن�صو�ص عليه��ا يف كل م�صدر م��ن م�صادر
التخريج عند اختالفها زيادة ونق�صا ًنا يف �إيرادها.
 -6مراجعة الن�ص املعتمد على بقية امل�صادر التي �أوردته� ،أو جز ًءا منه ،ثم
الإ�ش��ارة �إل��ى اخت�لاف الروايات ،و�إثباتها يف الهام���ش؛ ملا لها م��ن �أهمية يف هذا
الب��اب ،وعلي��ه ف ��إن هذه االختالفات تذكر ،و ُين�ص عليه��ا من بقية امل�صادر التي
�أوردته ،دون امل�صدر الأ�صيل الذي نقل منه الن�ص� ،إ�ضافة �إلى �إعادة ذكر البيت
ً
كامل يف الهام�ش �إذا اختلفت روايته يف معظمه عن الرواية املعتمدة ،مع الإ�شارة
�إلى م�صدر تلك الرواية.
 -7ذك��ر انف��رادات امل�صادر ب�ش��طر �أو بيت �أو عدة �أبيات م��ن الن�ص املثبت،
وو�ض��ع الزي��ادة يف مكانها من الن�ص ال�س��تكمال ناق�صه ،مع التنويه على ذلك يف
التخريج والتوثيق.
 -8ترتي��ب الن�صو���ص املثبت��ة يف املجموع ح�س��ب القوايف ترتي ًب��ا �أبجد ًّيا ،مع
�روي يف القافية ،فيقدم الأخ��ف حركة ،ثم
املراع��اة يف الرتتي��ب حرك��ة حرف ال� ّ
الذي يليه؛ وعليه ُقدِّ م الروي ال�ساكن ،ثم وليه املفتوح ،ثم امل�ضموم ،ثم املك�سور.
 -9اعتم��اد الرتتي��ب امل�ش��ار �إلي��ه يف البن��د ال�س��ابق � ّإل �أن يتعذر ذل��ك ،ك�أن
ت��رد جمموعة من الن�صو�ص ل�صاعد �ضمن ق�صة طويلة يتخللها ن�صو�ص خمتلفة
الق��وايف ال ميك��ن ف�صله��ا� ،أو �إيراده��ا مبع��زل ع��ن احلادث��ة؛ لأنه��ا حينئ��ذ تفقد
�أهميتها ،وت�صري ً
م�سخا �شائ ًها مبتو ًرا عن جذره و�أ�صله ،واملعول عليه واحلالة تلك
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ترتي��ب الن�ص ح�س��ب روي �أول مقطوعة وردت فيه ،ث��م تكملة الق�صة بن�صو�صها
روي الن�صو�ص التالية بعد ذلك ،وال تعاد الأ�ش��عار جمتز�أة من
دون االلتفات �إلى ّ
حوادثها يف ترتيب قوافيها بعد ذلك.
 -10ذك��ر املقدمات النرثية للن�صو���ص املثبتة والواردة يف م�صادرها متهيدً ا
له��ا ،واملعين��ة عل��ى فهم مالب�س��ات الق�صي��دة �أو املقطعة ،نظ ًما و�إن�ش��ادًا ،مكا ًنا
وزما ًن��ا ،ط��و ًال وق�ص � ًرا ،روي��ة وارجت��ا ًال� ،إل��ى غري ذل��ك مما له �ش��وابك �صالت
متممة ومو�ضحة.
 -11ذك��ر اخلواتي��م النرثي��ة املن�صو���ص عليه��ا يف نهايات الأ�ش��عار مما لها
عالقة بالن�ص ،و�صلة به �إن كانت.
 -12ذكر البحر الذي يندرج حتته الن�ص قبل �إيراده ،مع الإ�ش��ارة �إلى التام
منه واملجزوء.
� -13ضبط الن�ص بال�شكل �ضبط ًا كام ًال؛ تتمي ًما للفائدة.
 -14الرتجم��ة للأع�لام ال��وارد ذكره��م يف الن���ص م��ن م�ص��ادر الرتاج��م
الأ�صيلة يف ذلك.
� -15شرح غوام�ض الكلمات التي حتتاج �إلى تبيان معناها؛ ال�ستجالء املعنى
وو�ضوحه ،مع الرجوع يف ذلك �إلى املعاجم اللغوية املعتمدة.
 -16ترقي��م الق�صائ��د واملقطع��ات ال�ش��عرية عدد ًّيا ،وكذلك ترقي��م الأبيات
ال�ش��عرية داخل الن�ص الواحد؛ حل�صر الأ�ش��عار ،و�سهولة الرجوع �إليها متى �أُ ِريد
ذلك.
� -17إرج��اء الأبي��ات املتنازع��ة الن�س��بة بني �صاع��د وغريه �إل��ى نهاية اجلمع،
حت��ت عن��وان «�أبيات متنازعة الن�س��بة بينه وب�ين غريه» مع تخريجه��ا من مظانها
املختلف��ة املتوافق��ة مع منه��ج التوثيق اعتم��ادًا على امل�صادر دون غريه��ا ،والبدء
بامل�ص��ادر الت��ي �أثبتته��ا ل�صاع��د � ًأول ،ثم �إردافه��ا بامل�صادر التي ن�س��بتها لغريه،
ﺮم وﺻﻔﺮ 1439

411

أﻛﺘﻮﺑﺮ-ﻧﻮﻓﻤ/ﺗﺸﺮﻳﻦ أول-ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎ 2017م

8 7

53

م��ع ذك��ر اخت�لاف الرواي��ات �إن وجدت ،ثم عر�ضه��ا على طبعات ديوان ال�ش��اعر
املختلف��ة �إن كان ل��ه دي��وان ،مع تقدمي الأحدث طباع��ة ،واملحقق على غريه ،ثم
�إثبات ن�سبتها ل�صاعد� ،أو لغريه اعتمادًا على القرائن املعينة.
-1ق��ال �صاع��د البغ��دادي ي�ص��ف مدين��ة الزاه��رة( )1ومي��دح املن�ص��ور ب��ن �أبي
عامر((:)2ب�سيط)
��ي�ر ال����ذي ان�� َت��� َ��س�� َب��ا
واملُ��ب�� َت�� ِن��ي َن��� َ��س��ب��اً َغ ْ َ
ال�س ْم َر وال ُق ُ�ض َبا
َب ْ�ين ا ْلَ�� َن��ا َي��ا ُت�� َن��اغِ ��ي ُّ

َ -1ي��ا �أ ُّي��هَ��ا املَ�� ِل ُ��ك املَ�� ْن���ُ��ص��و ُر م��ن َي ٍَ��ن
()3
ِ -2ب�� َغ�� ْزو ٍة يف ُق�� ُل��وبِ ال��� ِّ��ش�� ْركِ را ِئ�� َع�� ٍة
يَْ
� -3أَ َما َت َرى ال َع ْ َ
ترِي َف ْو َق َمر َم ِرهَا
� -4أَ ْج َر ْي َتهَا َف َط َما( )5ال َّزاهِ ي بِجِ ْر َي ِتهَا
����خ ُ
َ -5ت َ
����ال فِ���ي��� ِه ُج���� ُن����و َد امل�����ا ِء رافِ���لَ��� ًة
ُ َ -6
����ك َزاهِ ���� َر ٌة
ت�� ُّف�� َه��ا مِ ���نْ ُف�� ُن��ونِ الأَ ْي ِ
َ -7ب��د ِي�� َع�� ُة املُ�� ْل��كِ َم��ا َي�� ْن�� َف ُّ��ك َن��اظِ �� ُرهَ��ا
 -8ال ُي ْح�سِ ُن الدَّهْ ُر �أَ ْن ُي ْن�شِ ي َلهَا َم َث ً
ال

َزهْ ���واً َف ُت ْجرِي َعلَى �أَ ْح�� َف��افِ�� َه��ا(َّ )4
الط َر َبا

َ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 (ُ )6تر َ
ِيك ال�� ِّد ْر َع َوا ْل َيلَ َبا
َق�� ْد َ�أ ْو َر َق�����تْ ف َّ
ِ�ض ًة �إذ �أَ ْو َر َق������تْ (َ )8ذهَ�� َب��ا
َ��ج�� َب��ا
َي�� ْت�� ُل��و عَ��لَ��ى ال��� َّ��س�� ْم�� ِع مِ �� ْن�� َه��ا �آ َي���� ًة ع َ
�����س�� ُه َط��لَ�� َب��ا
َول������ ْو َت���� َع���� َّن����تَ ( )9فِ���ي��� َه���ا َن��ف َ
()7

التخري��ج :نف��ح الطي��ب  ،581 ،580/1البيان املغرب يف �أخبار الأندل���س واملغرب
.277/1
-2وقال �صاعد بن احل�سن يف باب ال�شتاء وال�صقيع ( :كامل )
َ -1م������ ْواليَ �إ َّن ا ْل���� َي���� ْو َم ُح ْ�����س ٌ��ن ُك�� َّل�� ُه
َ -2ف ْ
الح ُه َوا ْق��ذِ ْف ِب ِه
ا�ش ِه ْر َعلَ ْي ِه �سِ َ
���ب��ر ِح(ُ )14ي َّت َقى
 -3ف��ال��� َّ��ش�� ُّر ب��ال��� َّ��ش�� ِّر امل َ ِّ

وا ْل��� ُق��� ُّر( )10مُ��� ْ��ش�� َت�� ِب ُ��ك ْ َ
م����� َر ُب
ال��� َوا ِن���بِ ُ ْ

()11

يف َق�� ْع�� ِر َك���أْ ٍ���س َك��ال���ِّ��ض�� َرا ِم(َ )12ت��لَ�� َّه ُ��ب
وال����قِ���� ْر ُن( )15ب��ال��قِ�� ْرنِ ا ْلُ��� َ��ص�� ِّم��م ُي��غ��لَ ُ��ب
()13

التخري��ج :كت��اب الت�ش��بيهات م��ن �أ�ش��عار �أه��ل الأندل���س البن الكت��اين 167-166
مقطوعة رقم ( 360باب يف ال�شتاء وال�صقيع).
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 -3ق��ال �صاع��د البغ��دادي مي��دح جماه��دً ا العام��ري ،وقد ا�س��تماله عل��ى البعد
بخريطة مال ومركب( :متقارب)
خل���� ِري َ
� -1أَ َت�������� ْت َ
��������ك( )16ا َ
�����ب
����ط���� ُة وامل����� ْر َك ُ
����ب امل��� ْ��س��ـ�� َت��ق ُِّ��ل
َ -2ف��� َق���ا ُل���وا َم����ن ال����وَاهِ ����ـ ُ
()18
���ج���ا ِر
 -3ف��ق��ل��تُ َف���ت ً���ى �أَ� ْ���ص��� َف���رِيُّ ال��� ّن َ
�����ح����� ِّك ُ
�����ك(� )19أَ� ْ�����س����� َي�����ا َف����� ُه ب�����ال����� َّردَى
ُ -4ي َ
�����ج�����اعَ����� ُت����� ُه َم��������ا َ َ
ن������ا
َ -5ف�������لَ�������وال � َ�����ش َ
�ي�ر ب��� َت��� ْو� ِ���س���ي��� ِع � ُ���س��� ْب���لِ ال����فِ���� َرا ِر
َ -6ب���� ِ���ص ٌ
����اك �أَ َب������ا ا َ
 -7هُ ���� َن َ
جل��� ْي�������ش َم�����نْ َج�� ْي ُ�����ش�� ُه
���ان(َ ْ )23
َ -8ي�����ر ُِّق عَ��لَ�� ْي��هَ��ا ال���� ِّ���س��� َن ُ
ال��� ُق���و ُد
َ -9وهُ ���� ْم َي ْ��خ���ِ��ض�� ُب��و َن(���ُ � )25ص���دُو َر ال�� َق�� َن��ا
َ -10و َ ْ
ل �أَ َر مِ ������نْ َق���� ْب���� ِل����هِ���� ْم َف���ا ِر� ً���س���ا
َ -11ف������ ْإن ِ���ش�� ْئ��تَ � ْأن َي��� ْرك��� ُب���وا َي�� ْرك�� ُب��وا

���ب
�����س�� ْع�� ُد وا ْل��� َك���و َك ُ
���ت���ر َن ال َّ
ك�� َم��ا ا ْق َ
عَ��� َق���ـ���ائِ��� َل(َ )17ي�� ْع�� َي��ا ِب�� َه��ـ��ا ا ُ
حل َّ�����س ُ��ب؟
َي������������� ُرو ُع ب������� ِه ا ْلَ�������� ْ�������ش������� ِر َق امل������ ْغ������ر ُِب
ك�� َم��ا َح َّ
����ك ِب���ا ْل���هَ���ا ِن���ئِ ( )20ا َلأ ْج������ َر ُب
()21
����������ب
َو َل��������كِ�������� َّن�������� ُه ُح���������������� َّو ٌل ُق���������� َّل ُ
�إ َذا � َ�����ض�����ا َق ب�����املُ����� ْرهَ�����قِ ْالَ������ ْه������ َر ُب
()22
�أ� َ������س������ا َرى َك َ������أ َّن�����هُ����� ُم ال�������� َّر ْب�������� َر ُب
َو َي�� ْر َح�� ُم��هَ��ا ال���� َّ���ص���ار ُم( )24املُ�� ْغ���َ��ض ُ��ب
و�أَ ْ ُ
ن����� ُل�����هُ����� ْم َب������ َّ�����ض����� ٌة(ُ )26ت ْ���خ���� َ���ض ُ���ب
����ق ِب������� ِه ْ َ
َي���� ِل����ي ُ
َ��������ب
������ي َو ْالُ�������� ْذه ُ
ال������ ْل ُ
َو� ْإن ِ���ش�� ْئ��تَ � ْأن ُي��� ْر َك��� ُب���وا ُي��� ْر َك��� ُب���وا

التخريج :الذخرية يف حما�س��ن �أهل اجلزيرة ق -4مج  ،13 ،12/1والأول وحده
يف ج��ذوة املقتب���س  ،354بغية امللتم���س  ،633/2معجم الأدب��اء  ،2274/5تاريخ
الإ�سالم للذهبي  .435/29وفيها كلها «�أتتني» ً
بدل من «�أتتك».
 �أوردت امل�صادر الأربعة الأخرية «جذوة املقتب���س ،وبغية امللتم���س ،ومعجمالأدب��اء ،وتاري��خ الإ�س�لام» خم�س��ة �أبيات من الق�صيدة لي���س من بينه��ا � ّإل البيت
الأول م��ن الن���ص ال�س��ابق ،والأبي��ات الأربع��ة الأخرى انفردن به��ا دون الذخرية،
يق��ول �صاح��ب اجلذوة :ويف جماه��د العامري يقول �أبو العالء �صاعد بن احل�س��ن
اللغ��وي -وق��د ا�س��تماله على البعد بخريط��ة مال ومركب �أهداهم��ا �إليه -ق�صيدة
�أولها( :متقارب )
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ال��� ِري َ
� -1أَ َت���� ْت���� ِن����ي(َ ْ )27
����ب
���ط��� ُة َواملَ���� ْر َك ُ
وح َّ
ب�������ي������� َن�������ائِ������� ِه قِ����� ْل����� َع����� ُه
������������ط ِ ِ
َ -2
 -3ع���ل���ى � َ����س����اعَ���� ٍة َق�������ا َم ف���ي���هَ���ا ا ْل��� ِب��� َن���ا
م�����اهِ ����� ُد ُر� ْ�����ض�����تَ ِ�إ َب����������ا َء ال َّ�����ش�� ُم��و
َ ُ -4
َّ ()30
واح�� َت��كِ�� ْم َف�سمي ُع ال���ز َم���ا
َ -5ف�� ُق ْ��ل ْ

 -4َك��� َم���ا ا ْق َ َ
����ب
�����س��ع�� ُد وا ْل���� َك���� ْو َك ُ
����ت���ر َن ال َّ
()28
��رب
َك�� َم��ا َو� َ��ض�� َع��تْ َح�� ْم��لَ�� َه��ا ال��ـ�� ُم�� ْق ُ
ُء(َ )29علَى هَ��ا َم�� ِة ا ْلُ��� ْ��ش َ�ترِي َي ْخ ُط ُب
ِ���س َف���أَ�ْ��ص َ��ح َ��ب َم��ا َ ْ
ل َي�� ُك��نْ ُي ْ�ص َح ُب
نِ ُم���� ِ���ص���ي ٌ���خ(� )31إ َل���� ْي َ
���ب
����ك ِ َ
ب����ا َت��� ْر َغ ُ

التخريج:جذوة املقتب���س يف ذكر والة الأندل���س  ،354بغية امللتم���س ،633/2
معجم الأدباء لياقوت احلموي  ،2274/5تاريخ الإ�سالم للذهبي .453/29
-5وقال �صاعد البغدادي :باب �شواذ تقل نظائرها( :كامل )

 -1ح َّتى �أَت َ
ا�ص ٌح
���اك َو َج�� ْي�� ُب�� ُه( )32ل َ��ك َن ِ
َ -2ي�� ْل��وِي َي��� َد ْي��� ِه على ِر� َ���ض َ
���اك َك��� َّ َ
أن��ا

���ب
ُم�����ت����� َن����� ِّد ٌم(َّ ِ )33
م�����ا َج���� َن����ا ُه ُم���نِ���ي ُ
����وب
َي����� ْل�����وِي َي������ َد ْي������ ِه ِب���� ُي����و� ُ����س ٍ
����ف َي���� ْع���� ُق ُ
()34

التخريج :كتاب الت�شبيهات من �أ�شعار �أهل الأندل�س البن الكتاين �ص 276مقطوعة
رقم ( 661باب �شواذ تقل نظائرها).
-6ذك��ر �صاح��ب اجل��ذوة �أنّ �أب��ا الع�لاء �صاعدً ا مل يح�ض��ر بعد م��وت املن�صور
جمل���س �أن���س لأحد ممن ويل الأمور بعده من ولده ،وادعى وج ًعا حلقه يف �س��اقه
مل ي��زل يت��وك�أ ب��ه على ع�صا ،ويعت��ذر به يف التخلف عن احل�ض��ور واخلدمة� ،إلى
�أن ذهب��ت دولته��م ،ويف ذل��ك يق��ول يف ق�صيدته امل�ش��هورة يف املظف��ر �أبي مروان
عبدامللك بن املن�صور �أبي عامر( ،)35وهو الذي ويل بعد �أبيه ،و�أولها( :وافر)
� -1إل���ي َ
���ك َح������� َد ْو ُت َن���اجِ ��� َي��� َة()36ال��� ِّر َك���ابِ
 -2و ِب��� ْع���تُ ُم��� ُل َ
���وك �أَهْ ������لِ ال���� َّ���ش��� ْرقِ ُط��� ًّرا

م����� َّم�����لَ����� ًة �أَ َم ِ َ
��������������ان ك����ا ْل����هِ����� َ����ض����ابِ
ُ َ
()37
ِب����وَاحِ ����دِ هَ����ا و� َ���س��� ِّي���دِ هَ���ا ا ُّل����ل���� َب����ابِ

وفيها:
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هلل ال���� َّ���ش���كِ��� َّي��� ُة مِ �������نْ � ِ���ش��� َك���ا ٍة
� -3إل�������ى ا ِ
()38
���ك املُ���� َر َّج����ى
�����ص�� ْت��نِ��ي ع ِ���ن ا ْلَ��� ِل ِ
َ -4و�أَ ْق َ

ومما ا�ستح�سن له قوله فيها:
َ -5ح َ�����س�� ْب��تُ ( )40ا ْلُ�� ْن��عِ��مِ �ي َ
�برا َي��ا
ن على ال َ َ
 -6و َم�����������ا َق��������د َّْم�������� ُت�������� ُه ِ�إال َك��������������أَ ِّن

َر َم�����تْ َ���س��اقِ��ي َو َج����� َّل ِب��� َه���ا ُم��� َ��ص��ا ِب��ي
�����ال ِب���ا ْق ِ َ
�ت�را ِب���ي
َو ُك���� ْن����تُ َ�أ ُر ُّم(َ )39ح ِ
َف����أَ ْل��� َف��� ْي���تُ ا� ْ���س��� َم��� ُه � َ���ص��� ْد َر ْ ِ
ال���� َ���س���ابِ
()41
�أُ َق�������������� ِّد ُم َت����الِ���� ًي����ا �أُ َّم ال������كِ������ َت������ابِ

التخري��ج :ج��ذوة املقتب���س  ،241وبغي��ة امللتم���س  ،414/2واملعج��ب يف تلخي�ص
�أخب��ار املغ��رب  ،33ومعج��م الأدب��اء  ،1441/4و�إنب��اه ال��رواة عل��ى �أنب��اه النحاة
للقفطي .87/2
وذكر املراك�شي يف املعجب �أن احلميدي قال� :أخربين �أبو حممد علي ابنالوزير �أبي عمر �أحمد بن �سعيد بن حزم �أنه �سمع �أبا العالء ين�شد هذه الق�صيدة
ب�ين ي��دي املظف��ر يف عيد الفطر �س��نة  - 396قال �أبو حممد :وه��و �أول يوم و�صلت
في��ه �إل��ى ح�ضرة املظف��ر  -وملا ر�آين �أبو العالء ا�ستح�س��نها و�أ�صغى �إليها كتبها يل
بخطه و�أنفذها �إيل.
-7وقال �صاعد باب يف اخلوف واملهاب (كامل)
َ -1غ����� ْز ٌو َك��� َو ْل��� ِغ ال����� ِّذ ْئ�����بِ (َ )42ع����نْ َظ�� َم���أٍ
ال�� َي��ا ِد َك َما
ال�� َي��ا ُد �إل��ى ْ ِ
���زج���ى(ِ ْ )45
ُ -2ت َ
����ي����ر َ�أ َّن َل���هَ���ا
��������ي َغ ْ َ
َ -3ف����� َك������أَ َّن�����هَ�����ا هِ َ
����ح����ا َر ِ�إ َل���� ْي����هِ���� ُم َوهَ������ َوى
َ -4خ����ا� َ����ض ا ْل���� ِب َ

يف َب�����ا ِر ٍد َخ���� ِ���ص��� ٍر( )43م��ن ال�� ُّث�� َع��بِ

زجى ْ َ
�����س(َ )46ل ْيلَ َة ال�� َق�� َربِ
ُت َ
ال��وَامِ ُ

()44
()47

���ج��� ُر ُه ِب�����ذِ ي � ُ���ش َ
���ط���بِ
� ُ���ش��� ْرب���اً ُت��� َف ِّ
()49
َك��ال��� َّ��س�� ْي��لِ مِ ���نْ عَ����الٍ �إل���ى � َ��ص�� َب��ب
()48

التخريج :كتاب الت�ش��بيهات من �أ�ش��عار �أهل الأندل���س البن الكتاين  208مقطوعة
رقم ( -457باب يف احلروب وو�صف الطعان وال�ضراب واجليو�ش والفتح).
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-8قال �صاعد البغدادي يذكر ورود ر�سول ملك الروم بكتاب وهدايا على عبد امللك
ابن املن�صور بن �أبي عامر يطلب امل�ساملة( :املن�سرح)
َ -1ز ْل���� َز ْل����تَ ِب���ا ْلُ��� ْرهَ��� َف���اتِ ���ص��احِ ��ب ُق��� ْ��س��ـ
َ -2ي ْ
���ب فِ���ي��� َه���ا ِر� َ�����ض َ
م��� َت���هِ���دًا
���ط��� ُل ُ
�����اك ُ ْ
�����س ِب��ا ْل�� َف��ائِ��تِ ا ْل�� َب��عِ��ي��دِ َم���� َع ا َّل��ل��ـ
َ -3ف��لَ�� ْي َ

�ي�ن َح��� َّت���ى ا َّت���� َق َ
َط��� ْن���طِ َ
����اك ِب���ا ْل��� ُك��� ُت���بِ
مِ �����نْ َق���� ْب����لِ �أَ ْن َي��� َّت���قِ���ي َ
���ك ِب���ا ْل���هَ��� َربِ
ـ������ ِه �إِ َذا َم������ا هَ����� َم����� ْم�����تَ ِب���ال َّ
���ط���لَ���ب

التخريج :الذخرية يف حما�سن �أهل اجلزيرة ق 4مج.86/1
-9وم��ن �ش��عر �أب��ي حف���ص بن ُب � ْرد( ،)50مم��ا َخاط� َ�ب به �أ َب��ا ال َع�لا ِء �صاعد بن
أبيات ُ
َ
يقول فيها( :ب�سيط)
احل َ�سن اللغوي من � ٍ
� -1أَ َبا ال َع َلء ْا�س َتمِ ْع َت ْعر َ
ِي�ض ذِي مِ َق ٍة

()51

ِ�����س�� َب�� ُت�� ُه
َ -2ن������ا ٍء ِب���� ُغ���� ْر َب���� ِت���� ِه وال���ف��� ْه��� ُم ن ْ
�تر ًب��ا
َ -3و� َ���ص���ا َر ِف ُغ��� ْر َب��� ِة الآدَابِ ُم�� ْغ َ ِ
� -4أَ ْو َ
م��� َم���د ًة مِ ���نْ ب��ع��دِ َ ْ
ت��� ِر َب��� ٍة
الك َ ْ
ل ُي َعا�شِ ْر مِ �� ْث��لَ�� ُه َر ُج ً
� -5أَ ْن���تَ ال��ذي َ ْ
�لا
َْ
-6ت���ِ��ص��ي�� ُل َف ْ�ضل َِك ِل ْل ُح َّ�سا ِد م ْع َج َز ٌة
� -7أ َّم����ا ال�� ُّل�� َغ ُ
��وب ي��ب�� ُل�� ُغ َم��ا
��ات ف�لا َي�� ْع�� ُق ُ
َ -8و�أ ْن������تَ َر ُّب ال��� َق��� َو ِاف ال���� َّ���ش���ا ِردَاتِ ب�� ِه
� -9إ َّن����ا ُن�� َن��ا ِدي َ
��ك ل��ل ُ��ج�� َّل��ى( )55و�أن����تَ لهَا
َ َ ()56
�شعرت بب ْد ٍر َط َ
َ
اف ِبي غل ً�سا
َ -10فه َْل
� -11أَهْ ��دَى �إل��ى �أَرِقٍ -لو َحا َزها� -سِ ن ًة
وج َ
�ل�ا
َ -12ح�� َّي��ا َتِ��� َّي��� َة ذِي �أُ ْن ٍ
�������س ب�� َن��ا َ
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�أَهْ دَى َ
ري َم ْق ُطوبِ
لك ال ُو َّد َ ْ
م ً�ضا( )52غ َ

َو َك�������� ْم د ِ ٍّ
َن َق���� ِ���ص ٍّ���ي ِف املَ��� َن���ا� ِ���س���ي���بِ
�أ َم��ا َك َفى ال��دَّهْ �� َر َع ْي ٌ�ش دو َن َت ْغرِيبِ
ال َي���ْ��ص�� ُل�� ُح ا َ
حل�� ْم�� ُد � ّإل ب�� ْع�� َد َ ْ
ت�� ِري��بِ
والظ ْر ِف والآدَابِ ِّ
ِف ا ْل ِع ْل ِم ّ
والطيبِ
م��� ُ��س��وبِ
َو ُك��� ْن��� ُه عِ �� ْل��مِ َ��ك � َ��ش��ي ٌء َغ�ير َ ْ
َوعَ���� ْي����تَ م�� ْن��هَ��ا وال �أ� ْ���ش��� َي���ا ُخ َي�� ْع�� ُق��وبِ
ُْ
ت����دَى(َ )54و�سِ ي َق ُتهَا يف ُك�� ِّل �أُ� ْ��س�� ُل��وبِ
������ب ُت���� َع����الِ���� ُج ف���ي��� َه���ا ك����� َّل َم ْ
���ط��� ُل���وبِ
َط ٌّ
العي َ ْ
خ�ص( )57ال َبنانِ َكحِ يلِ ْ ِ
م�ضوبِ
َر ِ

()58

ْ
مل َت�� ْع�� ُد ِب��ي َم��� ْز َج َت ْ�صدِ يقٍ ِب َت ْكذِ يبِ
م ُجوبِ
ِق َنا َع َو ْج�� ٍه َطوِيلِ َّ
ال�ص ْونِ َ ْ
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ل���� ْي ً
��ل�ا؟ َف������� َر َّد ِب��� َت����أْه���ي���لٍ و َت��� ْرحِ ���ي���بِ
()59
من َّ
َثوْبِ ْاحمِ َرا ٍر َ
الظ ْل َما ِء غِ ْربِيبِ
فقا َل :حِ ًّل ،فقلتُ  :احلِ ُّل َم ْط ُلو ِبي
ري َم ْر ُغو ِبي
لي�س �سِ َوى ال َّت ْق ِ�ص ِ
فقلتُ َ :
قالتْ َ :ع ِل ْمتُ فال َت ْخ َ�ض ْع لِـ َم ْحبُوبِ
ويف عَ��� َ��س��ى ُف��� ْر َج��� ٌة ُت��� ْر َج���ى لِ َ��� ْك��� ُروب
بدمعٍ على ا َ
خل�� َّد ْي ِ��ن َم ْ�س ُكوبِ
َي ْذ ُكو ْ
َك َ�س ْج ِع ِ�شقٍّ (� )64أَ ِو الأَ ْف َعى �أ ِو ال ِّذيبِ
ُت��� ْل��� َق���ى �أَ َف����انِ����ي���� ُن���� ُه ُط������� ًّرا ب���ت���هْ���ذِ ي���بِ

ال و َر ْح ًبا ،من هد َ
َ -13ف ُقلتُ � :أهْ ً
َاك ل َنا
 -14وقا َلَ :ما َذا َت َرى؟ قلتُ  :الغ َزا َل ُة يف
َ -15قا َل :ا َّت ِئدْ! ق ْلتُ  :ق ْد �أَ ْب َ�ص ْر ُتهَا َق ْب ً
ال
ً ()61
َ -16قا َلَ َ :
ت َّر َفال ُت ْ�شطِ ْط()60ب َنا َ�س َرفا
ٌ ()62
ُ -17ث َّم ْاعلَمِ ي أ� َّننِي مِ نْ ُح ِّب ُك ْم َدنِف
الو�صا َل َف َقالتَْ :مه(َ )63بلَى وع ََ�سى
ُ -18ق ْلتُ َ :
ُ -19ث َّمتَ َو َّلتْ ف�أ ْب َقتْ يف َ
احل�شا َ�ض َر ًما
َ -20فالآ َن َفا ْز ُج ْر �أَ ِو ْا�س َج ْع � ْإن َه َم ْمتَ ب ِه
 -21هَ���ذِ ي عِ �� َب��ا َر ُت�� َه��ا ف��ال ْأم�� ُر ُم��� ْ��ش َ َ
�تر ٌك

ف�أجابه �أبو العالء �صاعد ب�أبيات يقول فيها( :ب�سيط)
َ -1ل َّب ْي َك �أَ ْل�� ًف��ا� ،أَ َب��ا َح ْف ٍ�ص� ،إِ َج��ا َب�� َة َمنْ
� -2أَ َب�� ْع�� َد َخ ْم ٍ�س َو َ�س ْب ِع َ
ني ا ْل َت َح ْفتُ ِبهَا
���ي��ر َط��ائ َ
ِ�����ش�� ٍة
َ -3ر َم��� ْي��� َن��� ِن���ي ِب���� ِ���س���هَ���ا ٍم َغ ْ ِ
َ -4ي���ا َم���نْ ُي��� َرق��� ُع ِب���الآ َم���الِ َم���ا َخ�� َر َق��تْ
َ -5ن����ا َد ْي���� َت���� ِن����ي ِ َ
ل������ َي������الٍ عَ������ َّز َط���ائِ��� ُف��� ُه
َ -6ح َّتى �أَقِ��ي َ��ك � َ��ش�� َذا( )69ا َلأ َّي���ا ِم َع��نْ ع َُ�ضدٍ

()70

��������اك َوا ْلَ������ ْوعِ ������ َد ْ َ
� -7إِ َّي َ
ال��������� َّوا َن َت�� ْق�� َب�� ُل�� ُه
َ -8فا ْك ُت ْب َعلَى َج َمد َما َق ْد َو�أَ ْت َك(ِ )74ب ِه
َ -9و َل َت�� ُك��و َن��نَّ ُق��� ْر َح���ا ًن���ا(َ )75ن��� َ��ص ْ َ
�بن َل�� ُه
()77
َ -10
اهلل يف َق ْل ِب َك ا ْلَ�� ْز ُج��و ِر َع��نْ َد ِد ِه
َ -11ف�� َق�� ْد َ َ
ن���� ْو َت َو َم���ا � َ��ص�� َّد ْق��تَ َف�� ْو َر َت�� ُه
��َ � -12ش�� ْي�� َخ ا ْل������� ِو َزا َر ِة جِ �� ِّن َّ��ي ا ْل��كِ�� َت��ا َب�� ِة �إِ ْن

ُي����د ِْل �إِ َل��� ْي َ
���ك ِب���� ُو ٍّد َغ ِْ
�ي�ر َم ْ����أ� ُ���ش���وبِ
()66
َح َّتى َق َر ْعتُ ِل َه َذا الدَّهْ ِر ُظ ْن ُبو ِبي
()67
ُح���و ٌر َز َر ْي َ
����ن عَ��لَ��ى �ُ��ص�� ِّم الأَ َن���ا ِب���ي���بِ
()68
يح َ�ص ْب َو َة ِّ
ال�شيبِ
َيدَا الل َي ِالَ ،ق ِب ٌ
َ�����ص��ي��بٍ ِ�إ ْذ ُت���� َن����ادِي ِب��ي
�إِ َّال لِ���� َي���� ْو ٍم ع ِ
()72
�ير َ ْ
ُم���لَ��� َّد ٍد(َ )71و ُح��� َ��س��ا ٍم َغ ْ ِ
م��� ُ��ش��وبِ
َف�ل�ا �أَ َم����ا َن���� َة ِل��� ُّل��� ْع ِ
�������س( )73ا ْل َ َ��خ��ا�ِ��ض��ي��بِ
َو َ�ض ْع ُهيف َّ
ي َم ْ�ص ُحوبِ
ال�ش ْم ِ�س َي ْذه َْب َغ ْ َ
()76
َح َّتى عَ��� َد ْو َن َعلَ ْي ِه عَ��� ْد َو َة ال�� ِّذي��بِ
ال ُت���� ْ���س��� ِل��� َم��� ْن��� ُه لِ�� َت ْ�����س��هِ��ي��دٍ َو َت���� ْع����ذِ ي����بِ
()65

ُمه ََّ�ش َم()78ا ْل ِق ْد ِح(َ )79مه ُْ�ضو َم()80الأَ َنابِيبِ

��ي�ر َم��� ْر ُك���وبِ
َركِ��� ْب���تَ مِ �� ْن�� َه��ا َط�� ِري�� ًق��ا َغ ْ َ
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َ -13فال َت ُ�سو َمنَّ َ�ش ْي ًخا َطا َر َطا ِئ ُر ُه
()86
َ -14و�أَنْتَ ُم ْن َف ِر ُد ا ْل ِْ�ض َما ِر(ُ )85م ْن َ�صلِتٌ

ال�ش ِبي َب ِة(ِ )83ف َل��هْ�� ِو ْ َ
� َ��س�� ْو َم َّ
ال�� َراعِ ��ي��بِ

()82

()84

َغ ْم ُر( )87ا ْل َبدِ ي َه ِة(َ )88ر َّو ُ
ا�ض( )89ا ْل َ َ�صاعِ يبِ

التخريج :الذخرية يف حما�سن �أهل اجلزيرة ق 1مج.131-129/1
-10ومن حما�سن �صاعد البغدادي قوله يف و�صف التفاح�( :سريع)
�����اح����� ٌة �أَ ْذ َك������������������ َر ِن ِن���� ْ���ص��� ُف���هَ���ا
ُ -1ت����� َّف َ
 -2و ِن������ ْ�����ص����� ُف����� ُه ال َآخ�������������� ُر � َ����ش���� َّب���� ْه���� ُت���� ُه

َخ���������� َّد َح����� ِب�����ي����� ِب�����ي َي�������������� ْو َم عَ�����ا َن����� ْق����� ُت����� ُه
ِب��������لَ�������� ْونِ َو ْج�������هِ�������ي حِ َ
����ي����ن َف������ا َر ْق������ ُت������ ُه

التخري��ج :البيتان انفرد ب�إيرادهما �أبو البقاء البدري يف نزهة الأنام يف حما�س��ن
ال�شام �ص.122
-11وقال �صاعد بن احل�سن اللغوي «باب يف و�صف اخليل»( :كامل)
َ -1و�أَ َغ َّر(َ )90ح ْتفِ ( )91ال َو ْح ِ�ش َخ َ
ا�ض ِب�أَ ْر َب ٍع

 -2و َك���������أ َّن�������� ُه َل����ـ���� َّم����ا َت����� َر� َّ�����ص����� َع حِ ���� ْل���� َي���� ًة
����ان(ُ )93
 -3ر َّي ُ
حيث َت�� ِل��ي�� ُل�� ُه(َ )94ظ�� ْم��� ُآن حيـ
 -4ال َت��� ْع���دِ َل���نْ �أ َب�������دًا ِب���� َر ْج���� ِع � َ��ص��هِ��ي�� ِل�� ِه

�ين َف��� ْو َق َل��� ْونِ � َ��ش�� َوا ِت�� َه��ا
َم��ا َء ال�� ُّل َ��ج ْ ِ
َب������ َذ َر ال ُّ َ
��ث�ر َّي����ا يف د َُج������ى ُظ�� ُل�� َم��اتِ��هَ��ا
()96
ُث ُق ُ�صو�ص ُه( )95لزَّتْ �إلى َد�أْ َياتِها
�برا ِت��هَ��ا
َ���ش�� ْد َو ال���� َوالئِ����دِ (َ )97ر َّج��ع��تْ َن َ َ
()92

التخريج :كتاب الت�شبيهات من �أ�شعار �أهل الأندل�س  188مقطوعة رقم( 403باب
يف اخليل).
-12ق��ال �صاع��د البغدادي ميدح علي ب��ن وداعة �أحد الفر�س��ان الأبطال ،ونبهاء
الدولة ،وي�ست�شفع به( :وافر)
� -1أ َب�������ا َح���� َ���س ٍ���ن َر ِب����ي���� َع���� ُة مِ ������نْ � ُ���س���لَ��� ْي ٍ���م
()99
َ -2و�إِ ِّن عَ����ائِ���� ٌذ ِب َ
�����ك مِ �����نْ هَ����� َن�����اتٍ
�����ن عَ��� ِّم َ
���ك َوا ْن��� َت���� ِ���ش��� ْل��� ُه
َ -3ف��� ُك��� َّر عَ���لَ���ى ا ْب ِ
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� ِ�����س����� َن ٌ
�����ان(َ )98زا َن عَ����الِ���� َي���� َة ال����� ِّر َم�����ا ِح
َن ْ َ
حت( )100دَعائِمِ ي(َ )101تتَ ا ْلقدَا ِح

�����ن عَ��� ِّم َ
���ك ِب ْ���الُ��� َب���ا ِح
�����س حِ ��� َم���ى ا ْب ِ
َف��لَ�� ْي َ
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َ -4ف��������إِ َّن ْ َ
ال�������ا َر عِ ���� ْن����د ََك َب ْ َ
���ي��ن َج�� ْن��ب��ي

ُع َقابِ ( )103الد َّْج ِن(َ )104كا�سِ َر ِة ْ َ
ال َنا ِح

ومنها يف املدح:
��ا���س��مِ َ
�����ص��دُّ ْ َ
��ك ِف َغ���دِ ي��� ٍر
ُ -5ت َ
ال���� ْي���� ُل ِب ْ
َ -6ت ُ��ظ�� ُّن َ��ك(َ )106ط��ا ِل�� ًع��ا ِب�� َب�� ِن��ي(�ُ )107سلَ ْي ٍم
� -7إِ َذا � َ���س���ا َو ْر َت( )108قِ��� ْر َن َ
���ك(ِ )109ف َم َك ّر

َ����ن املَ������ا ِء ال����� َق����� َرا ِح
عَ���لَ���ى َظ��� َم ٍ����إ ع ِ
�����ص�� َب��ا ِح
عَ���لَ��� ْي��� َه���ا عِ ���� ْن���� َد ُم��� ْف��� َت���� َ���ض ِ���ح ال َّ
َ ()110
َج�� َع�� ْل��تَ َل���� ُه ِذ َراع َ
َ�������ك َك���ال��� ِو����ش���ا ِح
()105

فما نفع بعلي بن وداعة ،وال كانت له فيه �شفاعة
التخريج :الذخرية يف حما�س��ن �أهل اجلزيرة ق 4مج ،54/1احللة ال�س�يراء
الب��ن الأب��ار  -حت :د .ح�س�ين م�ؤن���س  -دار املع��ارف القاه��رة  -ط-1985/2
جـ.283 ،282/1
-13�ال �صاع��د بن َ
َق� َ
احل َ�س��نَ :و ُن ْل ِق��ي َد ْل َو َنا م � َع ال��دِّ الءِ ،و ِل ْل ُم ْرتَا ِد ِر ْز ُق��ه ،و ِللنا ِق ِد
ْاخ ِت َيا ُرهُ ،ق ْل ُت يف موال َنا امل ْن ُ�صو ِر �أ َّي َد ُه اهلل يف َق ِ�ص َيد ٍة �أ َّولها( :رمل)
َ -1ق��� ْد َو َج��� ْد َن���ا ال���د َّْم��� َع �أَ ْ���ش�� َف��ى ِل�� ْل�� َك�� َم�� ْد
 -2وا َّل����������ذِ ي �أَ ْع َ
������ط������ى �أَ َب���������ا عَ�����امِ ����� ٍر ال���ـ
�����س��ا َق��� ْب���لَ��� ُه
َ -3م����ا َر�أَتْ عَ���� ْي���� َن����ايَ َ���ش�� ْم ً
����ي َر�أْيِ����������� ِه
َ -4ي ْ
����ج���� َم���� ُع ال�����دُّ ْن����� َي�����ا ِب���� َك���� َّف ْ
َ -5ي������� ْ������س�������أَ ُل ا ْل������ َع������ايف �أَ ْن َي������ ْ�����س َ������أ َل����� ُه

�����ي �أَ ْد َن������������ى لِ���ل��� َّر� َ���ش��� ْد
َو َر�أَ ْي�������� َن��������ا ال����� َغ َّ
ـ�� ُم�� ْل َ��ك َوال��� ِّدي َ
�����ص�� َر ْالُ���ْ��ض َ��ط�� َه�� ْد
���ن َو َن ْ
َط���لَ��� َع���تْ يف الأُ ْف�������قِ مِ ����نْ َو ْج����� ِه �أَ� َ���س��� ْد
َج��� ْم��� َع َ
���ك ْال َآل َف يف عَ��� ْق���دِ ا ْل���� َع���� َد ْد
����ح���� ْد
��������������إ َذا �أَ ْو َل ُه َم����� ْع����� ُرو ًف�����ا َج َ
َف ِ

التخريج :الف�صو�ص .269 ،268/4
-14 -قال �صاعد البغدادي يف ال َو ْر ِد( :ب�سيط)

 -1ل�� َي���ْ��ص�� ِر َف��نْ َق��ائِ�� ُد ْالَ�� ْن�� ُث��و ِر عَ��� ْ��س�� َك�� َر ُه

َو َي��� ْن���هَ��� ِز ْم ِ�إ َّن َج�� ْي َ
�����ش ا ْل������ َو ْر ِد َق��� ْد َو َردَا
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َو َل����� ْو �أَ َت������ا ُه َف�� ِت��ي��تُ ْالِ���� ْ���س ِ���ك َم���ا � َ��س َ��ج��دَا
عَ��� ْن��� ُه ال���� ِّر َي����ا ُح َو َق����� ْد َم����� َّدتْ �إ َل���� ْي���� ِه َي���دَا
َح���� َّت����ى َت������ َف������ َّر َق فِ����ي���� ِه د َْم������ ُع������ ُه َب�������� َددَا
����ي ا ْل����هَ���� َوى َر� َ���ش���دَا
�أَ َّي����امِ ���� ِه َف�� ْل�� َي�� ُك��نْ َغ ُّ

ِ�ض َ�س َج َد ال َّر ْو ُ
�ض الأن ُ
ِيق َل ُه
 -2يف َم ْعر ٍ
()111
ِيط َّ
�َ -3ش َّب ْه ُت ُه َو َ�سق ُ
الط ِّل َ ْ
ت��� ُد ُر ُه
ِ -4ب َ���خ��� ِّد ذِي َخ َ���ج���لٍ �أَ ْب��� َك��� ْت��� ُه َخ ْ��ج��لَ�� ُت�� ُه

ال�ص ُبو ُح( )113ويف
 -5يف َغ ْ ِ
ي �أَ َّيامِ ِه ُي ْ�ش َنى(َّ )112

التخريج:
البيان املغرب يف �أخبار الأندل�س واملغرب .20/3
-15وق��ال �صاعد بن احل�س��ن اللغوي (باب يف احلرب وو�ص��ف الطعان وال�ضراب
واجليو�ش والفتوح)( :طويل)
َ -1ف َ�ض َّحيتَ ِم ْن ُه ْم ب��ال�� ِّر َج��الِ َو�أَ ْق�� َب��لَ��تْ
 -2حِ َ�سا َن ْ ُ
ُو�ش(ِ )114ف ْ ُ
الدُو ِد َك�أَ َّنهَا
الد ِ

� َ���س��� َب���ا َي���اهُ ��� ُم مِ ���� ْث���� َل ْ َ
ال���������� َرا ِد ْالُ����� َب����� َّد ِد
()116
يج ُم َع َّمدِ
َو َ�شا ِئ ُع (َ )115ن ْق ٍ�ش ِف َن�سِ ٍ

التخريج :كتاب الت�ش��بيهات من �أ�ش��عار �أهل الأندل�س البن الكتاين  207مقطوعة
رقم ( 456باب يف احلرب وو�صف الطعان وال�ضراب واجليو�ش والفتوح).
-16ودخ��ل �صاع��د اللغ��وي يوم � ًا عل��ى املن�ص��ور وعلي��ه ثي��اب جدد وخ��ف جديد،
فم�شى على جانب الربكة الزدحام احلا�ضرين يف ال�صحن ،فزلقت رجله ف�سقط
يف امل��اء ،ف�ضح��ك املن�ص��ور و�أخرج ،وقد كان الربد يق�ض��ي عليه ،فلما نظر �إليه
�أم��ر ل��ه بثي��اب و�أدنى جمل�س��ه ،وقال :يا �أب��ا العالء ،قل يف �س��قطتك ،ف�أطرق ثم
قال( :كامل )
���َ -1ش�� ْي�� َئ��انِ َك���ا َن���ا ِف ال���� َّز َم����انِ عَ��جِ ��ي�� َب�� ًة

َ�ض ْر ُط ا ْب ِن وَهْ بٍ ُث َّم َ�س ْق َط ُة َ�صاعِ دِ

فا�ستربد ما �أتى به ،فقال �أبو مروان الكاتب اجلزيري( :)117هال قلت( :متقارب)
�����ُ � -1س�����ـ����� ُرورِي ِب����� ُغ����� ّرت َ
ِ�����ك ا ْلُ����� ْ����ش����ـ���� ِر َق���� ْه
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اح����������ت َ
ِ����������ك ا ْلُ������� ْغ�������دِ َق������� ْه
َو ِدميَ����������������� ِة َر َ
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َ -2ث������� َن ِ َ
�������ان َن������ ْ�����ش�����ـ����� َوا َن َح����� َّت�����ى هَ����� َوي�����ـ ْ
َ -3ل��� ِئ���نْ َظ���� ّل عَ���� ْب����د َُك فِ��ي��هَ��ا ا ْل��� َغ��� ِري��� َق

���ب��ر َك������ ِة ا ْل ُ ْ
ـ�����تُ يف ُ َّ
����ط���� ِب���� َق���� ْه
ل�������� ِة ال ِ ْ
������ج������ود َُك مِ ������نْ َق���� ْب����لِ َذا �أَ ْغ������ َر َق������ ْه
َف ُ

فق��ال ل��ه املن�صور :هلل درك يا �أبا مروان ،ق�س��ناك ب�أه��ل بغداد فف�ضلتهم ،فبمن
نقي�سك؟.
التخريج :الذخرية يف حما�سن �أهل اجلزيرة ق4مج ،36 ،35/1واملغرب يف
حلى املغرب  ،322/ 1بدائع البدائه  ،201ونفح الطيب .95 / 3
-17قال �صاعد البغدادي يهنئ املن�صور بن �أبي عامر بن�صر وفتح(( :)118كامل)

َ -1ج������� َّد ْد ُت � ُ���ش��� ْك���رِي ِل��� ْل���هَ��� َوى امل��� َت َ���ج��� ِّد ِد
 -2ال�� َي�� ْو َم ع َ
َ��ا���ش ال�� ِّدي ُ��ن َوا ْب��� َت��� َد�أَ ا ْل��هُ��دَى
��ي�ن َو ْق���� َف���� ًة
������ان ُح���� َن ْ ٍ
َ -3و َو َق����� ْف�����تُ ِف َث ِ
َ -4م�����نْ َف����ا َت���� ُه َب������� ْد ٌر َو�أَ ْد َر َك عُ���� ْم���� ُر ُه
َ -5ف������� َو ِد ْد ُت َل��� ْو َح��� َت��� َم ا ْل�� َق��� َ��ض��ا ُء ِب���أَ َّن�� ِن��ي
َ -6م���ا �أَ ْ���س�� َت��كِ�ي ُ
م��� َّم��� ٌد
ن لِ����� َر ْوعَ����� ٍة(َ )121و ُ َ
 -7عَ����هْ����دِ ي ِب����� ِه ُ
واهلل َي��� ْن ُ
��ب�ر ُه
���ظ��� ُر � َ����ص ْ َ
َ -8غ َّ��ط��ى عَ��لَ�� ْي�� ِه ا ْل ُ ْ
�����ش�� ِر ُك��و َن َف��لَ�� ْم َي�� ُك��نْ
���ن ِب ْ
َ -9ح��� َّت���ى َ َ
ت���� َّ���ص َ
����ال َ َ��ل�ائِ���� َك���� ِة ا َّل��� ِت���ي
ً ()125
يجة
َ -10ح َملَتْ َم َيامِ ُن ُه ْم َعلَ ْي َك َن�شِ َ
َ -11و َر�أَ ْو َك َف����ا ْر َت����دُّ وا عَ��لَ��ى �أَ ْع�� َق��ا ِب��هِ��م
َّ ()129
َ -12و َركِ�� ْب��تَ َف�� َّل��هُ�� ُم(ِ )128ب�� ُك�� ِّل ُم�� َه��ن��دٍ
وك َو ِف ْ َ
��اج�� ُز َ
ال�� َوا ِن ِ��ح َم ْو ِ�ض ٌع
َ -13م��ا َن َ
��ب�ر ُم����وا
َ -14ط����ا َل ال َّ�����ش�� َق��ا ُء عَ��لَ�� ْي��هِ�� ُم َو َت َ َّ
َ -15ف�� َت َ��ح��ا َل�� ُف��وا لِ ُ َ���ح��� َّن���ثٍ (َ )130و َ َ
ت�� َّم�� ُع��وا

َوعَ���هِ���د ُْت عِ �� ْن��د ََك مِ �� ْن�� ُه َم��ا َ ْ
ل ُي ْعهَدِ
َغ���ًّ��ض��ا(َ )119وعَ���ا َد ا ْلُ�� ْل ُ��ك عَ��� ْذ َب ا ْلَ��� ْورِد
هلل ُي�����ؤْ َخ���� ُذ ِب��ال�� َي��دِ
َف���� َر�أَ ْي����تُ ُ���ص�� ْن�� َع ا ِ
ري(َ )120ف ْه َو مِ َن ال َّرحِ يلِ الأَ ْ�س َعدِ
َج ْر ِب َ
ِف ا ْل���� َق���� ْو ِم �أَ َّو ُل َط���ال ٍِ���ع ُم��� ْ��س�� َت��� ْ��ش�� َه��دِ
م��� َّم���دِ
َو َب����� ُن�����و ُه َ�أ ْن����� َ����ص����ا ُر ال��� َّن��� ِب ِّ���ي ُ َ
()123
َو ْال َ ْو ُت َب ْ َ
ي ُم َ�صوَّبٍ (َ )122و ُم َ�ص َّعدِ
َ َ ()124
ِف ا ْل�� َق�� ْو ِم �إِ َّل َ�ص ْخ َر ًة ِف ف�� ْدف��دِ
����ي���ن ُم����� َع����� َّف����� ٍر َو ُم�������������� َر َّد ِد
َح����� َّف����� ْت����� ُه َب ْ
ال�س ْيلِ َي ْحطِ ُم َج ْل َمدًا(َ )126عنْ َج ْل َمدِ
َك َّ
()127
�����س ْالُ��� َت��� َن���هِّ���دِ
مِ �� ْث�� َل ا ْرتِ�������دَا ِد َت�� َن�� ُّف ِ
َي�� ْق���ِ��ض��ي ِب���� ِه ِف ال������� َّر ْو ِع ُك ُّ����ل ُم��هَ�� َّن��دِ
����ج���� ُّل����دِ
��ب��ر ٍ َو َم������� َك�������ا َن������� ٌة لِ���� َت َ
ِل����� َت������ َ�����ص ُّ
ِب ْ َ
�����ش ِف ال ُّ���ذ ِّل ا ْلُ��قِ��ي ِ��م الـ ْ ُم ْقعِد
��ال�� ْي ِ
ِل�����ـ����� ُم����� َف����� َّرقٍ َو َت��������أَ َّل������� ُف�������وا ِل����ـ���� ُم���� َب���� َّد ِد
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التخريج� :أعمال الأعالم البن اخلطيب� ،ص.73 ،72
-18ورفعت �أ�ش � َعا َر َها �إلى َ
َ
احل ِاجب
رت ال�ش��عراء قتل عي�س��ى بن �س��عيد(،)131
وذ َك ْ
ْ
عب��د املل��ك ُمه ِّن َي��ة بال�ص ْن��ع في��ه ،ف�أ ْك�ث َر ْت عل��ى عادته��ا ،فمن ذلك ق��ول �صاعد
البغدادي من ق�صيد( :ب�سيط)
َ -1ي���ا َم���نْ �أَعَ�����ا َد َل�� َن��ا مِ ���نْ عَ��� ْد ِل��� ِه عُ�� َم��را

َح�� َّت��ى َح�سِ ْب َنا ُه مِ ��نْ َم�� ْل ُ��ح��و ِد ِه ُن�شِ َرا

ومنها:

َ -2ف��� ِت��� ْل َ
���ك هَ���ا َم��� ُت��� ُه يف ا َّ
جل������ ِّو َن���اطِ ��� َق��� ٌة
َ -3م�� ْك�� ُت��و َب�� ُة ا ْل��� َو ْج��� ِه ِب��ا ْل��هِ�� ْن��دِ يِّ َي��� ْق��� َر�ؤُ ُه

َُ
��ب�را
��ا���س مِ ����نْ �آ َي���ا ِت���هَ���ا عِ َ َ
ت������د ُِّث ال�� َّن َ
َم��نْ َل ْي َ�س َي�� ْق�� َر�أُ َم ْك ُتو َباً َو َل َ�س َط َرا

التخري��ج - :انف��رد ب�إي��راد البي��ت الأول «مطل��ع الق�صي��دة» املراك�ش��ي يف البي��ان
املغرب  ،35/3و�أردف البيت بقوله :وهي طويلة ،ومل يذكر غريه.
 انف��رد ب�إي��راد البيت�ين الث��اين والثال��ث دون الأول اب��ن ب�س��ام يف الذخ�يرةق1مج 128/1وم َّهد لهما بقوله:
وكان �أبو العالء �صاعد بن احل�سن اللغوي منقط ًعا �إلى عي�سى بن �سعيد ،فكان
�أول من �أن�شد عبد امللك ،على �سبيله من �سرعة االنقالب� ،شع ًرا يقول فيه...
-19�ديد البديه ِة يف اد َِّعاء ال َب ِاطل( ،)132قال له املن�صو ُر
كان �صاعد الب ْغ َدادي �ش� َ
َ
َ
اب،
اخلنب�شا ُر؟ فقال:
عامر يوم ًا :ما
ح�شي�ش ٌة ُي ْع َق ُد بها الل ُ
ابن �أبي ِ
نب ببا ِدي ِة ال ْأع َر ِ
ويف ذلك ُ
يقول َ�ش ِاع ُرهم ( :وافر)
م��� َّب��� ُت���هَ���ا ِب��� َق��� ْل��� ِب���ي
َ -1ل���� َق���� ْد عُ�����قِ����� َدتْ َ َ

َك��� َم���ا عُ����قِ���� َد ا َ
���ب ِب���خِ ��� ْن��� ِب���� َ���ش���ا ِر
حل��� ِل���ي ُ

التخري��ج :الذخ�يرة يف حما�س��ن �أهل اجلزي��رة ق 4م��ج ،33 ،32/1ونفح الطيب
.81/3
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-20وك َغ ُيو ُر» ،فعر�ض
يوما ق�صيد َة �أبي ُن َوا���س «�أَ َجا َر َة َب ْي َت ْي َنا �أَ ُب ِ
و�أُ ِ
ن�ش� َ�د املن�صو ُر ً
عار�ضه ،ف�أبى �صاع ٌد من ذلك � ً
�صاعد �أنْ ُي َ
فعزم
املن�صو ُر على
ٍ
إجالل لأبي ُن َوا�سَ ،
أن�شد ُه ُم َت َم ِّث ًل( :جمزوء الكامل)
عليه املن�صو ُر ،ف� َ
������ي عُ���ل��ا
� -1إِ ِّن َل������ـ������ ُم������� ْ������س������ َت ْ
������ح ٍ
���������س ُي�������������� ْد َر ُك ِب�����ال����� َّر ِو َّي�����ـ
َ -2م��������نْ َل���� ْي َ

َك مِ ������ن ا ْر ِ َ
ت��������������الِ ا ْل������� َق������� ْولِ فِ���ي��� ِه
ـ�������� ِة َك������� ْي َ
�������ف ُي����������������� ْد َر ُك ِب�����ال����� َب�����دِ ي����� ِه

يوم ِه ولي َل ِته .وجا َء ُه من الغد ف�أن�ش� َ�د ُه
فل��م ينف ْع � ُه ذلك عنده ،ومكثَ فيه بق َّي َة ِ
ق�صيد َت ُه التي �أولها( :طويل)
ري
�ب�رى(� )134إِ ِّن ِب ُكنَّ َب ِ�ص ُ
 -1خِ ���دَا َل( )133ا ْل ُ َ

�ي�ر
َط�� َو ْت�� ُك��نَّ ع ِّني ُخ�� ْل��� َ��س�� ٌة(َ )135و َق��� ِت ُ

()136

ومنها:
 -2وَبَ�����اتَ�����تْ كَ���مَ���ا بَ����اتَ����تْ مَ���هَ���اة خميلة
���ل��ا�ؤُ ُه(َ )139ف�� َك���أَ َّن��هَ��ا
 -3و َق���� ْد �أُكِ����لَ����تْ �أَ� ْ������ش َ
َ -4ك َما َب َغ َمتْ ( )141مِ نْ َ�ش ْج ِوهَا �أُ ُّم َواحدٍ
َ -5لد ُْن ُغ ْد َو ٍة َح َّتى َ�ص َغتْ (�َ )143ش ْم ُ�س َي ْومِ هَا
()147
َ -6ت��� ُ��س ُ
��وف َث���� َرا ُه َع���نْ َم��� َ��ش�� ِّق �إِهَ���ا ِب��� ِه

لها ج�ؤْ َذ ٌر ( )137عِ ن َد ال�ص َرا ِة(َ )138عقِري
ُ ()140
ُم�� َق��� َّ��س�� َم�� ٌة عِ �� ْن�� َد ا ْل����قِ����دَا ِح َج�������زو ُر
()142
�أُتِ��ي�� َح َل�� َه��ا مِ �� ْث�� ُل ال��� ُّز َج���ا ِج َط��� ِري��� ُر
()146
ِ
ر
وف �أَ ْب َه َر ْيهَا(َ )144ر َّن�� ٌة(َ )145و َزفِ�ي ُ
()149
ر
َك�����أَ َّن �أَ� َ���س���اب َّ���ي( )148ال�� ِّد َم��ا ِء عَ��تِ�ي ُ

التخريج :الذخرية يف حما�سن �أهل اجلزيرة البن ب�سام ،ق 4مج.23 ،22 /1
-21قال �صاعد البغدادي يف البنف�سج(( :)150كامل)

���ُ � -1س��� ْق���ي���اً لأ َّي����������ا ِم ال���ب��� َن��� ْف���� َ���س ِ���ج �إ َّن����هَ����ا
َ -2ط����ا َل����تْ ِوال َي����� ُت����� ُه َ
�������اب َن ِ�����س��ي�� ُم�� ُه
وط َ
ِيح ُه
ُ -3ي ْزرِي(� )151إ َذا ْاح َت َ�ست امل َ َعاطِ ُ�س( )152ر َ

مي ِه
ي�ص ال َف ْج ِر َل ْو ُن �أَ ِد ِ
َ -4ي ْحكِي َقمِ َ

()153

َل���و �أُ ْن���� ِ���ص��� َف���تْ َ ْ
ل ُت���� ْق َ َ
ر
��ت�ر ْن ِب�� َن��ظِ �ي ِ
َو َز َك���������ا ع���ل���ى امل���� ْع����� ُ����س����و ِر وامل��� ْي���� ُ���س���و ِر
�ي�ر
ِب��� َن���� ِ���س���ي ِ���م َغ����الِ���� َي���� ٍة و َف�������� ْو ِح عَ��� ِب ِ
���ص( )154يف َخ�� ِّد ْالِ�ل�ا ِح ا ُ
حل��و ِر
وال�� َق�� ْر َ
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���ب��ر ُه َو َو َف������������ا َء ُه
� -5إِ ِّن لأ� ْ����ش���� ُك���� ُر � َ������ص ْ َ

ُ���ش�� ْك��رِي ِل��� َ��س�� ْي ِ��ف ال���� َّد ْو َل���� ِة امل�� ْن��� ُ��ص��و ِر

التخريج :البيان املغرب يف �أخبار الأندل�س واملغرب .20 ،19/3
-22قال �صاعد البغدادي يف ا َ
خل ْ ِي ِّي(( :)155خفيف)

َ -1ق������� ْد َن����عِ���� ْم���� َن����ا يف َد ْو َل������������ ِة امل���� ْن���� ُث����و ِر
َ -2و� َ���س����أَ ْل��� َن���ا ُه ِل َت���� َ���ض��� َّو ْع���تَ (َ )156ل�� ْي ً
�لا
َ -3و َق������� َر َّن�������ا ْاح��������مِ �������� َرا َر ُه ِب����ا� ْ����ص����فِ���� َرا ٍر
َ -4م���ا عَ�� ِل�� ْم�� َن��ا ال��� َي���ا ُق َ
���وت ِل��ل��� َّ��ش�� ِّم َح�� َّت��ى
����ب امل���� ْل����كِ ال عَ��������د َ
ر
َ -5ح����اجِ َ
َاك َب ِ�����ش�ي ٌ

�ي�ر
ر َن����ا ب���ال��� َك��� ِب ِ
َو َو� َ�����ص����� ْل����� َن�����ا � َ����ص����غِ��ي� َ
()157
َقا َلَ :ف ْت ُك ُّ
ال�ش ْج َعان ِبال َّد ْي ُجو ِر
َف�� َع��جِ �� ْب�� َن��ا م��نْ ُل ْ��ط ِ��ف �ُ��ص�� ْن�� ِع ال�� َق��دِ ي�� ِر
�����ح����� ْت����� َن�����ا َر َوائِ��������������������� ُح امل������ ْن������ ُث������و ِر
َن����� َف َ
ِب������ف������ ُت������و ٍح �أ ْو َق���������������ا ِد ٍم ِب������� ُ������س������ ُرو ِر

التخريج :البيان املغرب يف �أخبار الأندل�س واملغرب .20/3
-23وم��ن �أعج��ب ما جرى له �أن��ه كان بني يدي املن�صور ،ف�أح�ض��رت �إليه وردة يف
غري وقتها مل ي�ستتم فتح ورقها ،فقال فيها �صاعد مرجت ًال( :متقارب)
� -1أ َت���������� ْت َ
����������ك �أَ َب���������������ا عَ���������امِ ��������� ٍر َور َد ٌة
َ -2ك��������� َع��������� ْذ َرا َء �أ ْب������ َ�����ص����� َرهَ�����ا ُم��� ْب���� ِ���ص��� ٌر

ُي�������� َذ ِّك�������� ُر َك( )158ا ْلِ����� ْ����س ُ
����ك �أ ْن��� َف���ا� َ���س��� َه���ا
َف����� َغ َّ
�����ط�����تْ ِب������أَ ْك����� َم�����امِ �����هَ�����ا َرا� َ����س����ه����ا

ف�سر بذلك املن�صور بن �أبي عامر ،وكان ابن العريف( )159حا�ض ًرا ،فح�سده،
وج��رى �إل��ى مناق�ضت��ه ،وق��ال الب��ن �أب��ي عام��ر� :إن هذي��ن البيت�ين لغ�يره ،وق��د
�أن�ش��دنيهما بع�ض البغداديني مب�صر لنف�س��ه ،وهما عندي على ظهر كتاب بخطه.
فق��ال ل��ه املن�صور� :أرنيه ،فخرج اب��ن العريف ،وركب وجعل يح��ث دابته حتى �أتى
جمل���س اب��ن ب��در ،وكان �أح�س��ن �أهل وقته بديه��ة ،فو�صف ما جرى ل��ه ،فقال هذه
الأبيات ،ود�س فيها بيتي �صاعد ( :متقارب)
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��ا���س�� ٍة
 -1عَ������ َ�����ش����� ْو ُت(� )160إل�����ى َق���� ْ���ص��� ِر عَ�� َّب َ
��������ي يف خِ ������ ْد ِرهَ������ا
َ -2ف�����أَ ْل���� َف���� ْي���� ُت����هَ����ا َوه َ
َ��ج�� َع��ةٍ؟
َ -3ف��� َق���ا َل���تْ � :أَ� َ�����س�����ا ٍر( )162ع��ل��ى ه ْ
()163
َ -4و َم��������� َّدتْ َي���� َد ْي����هَ����ا �إِ َل�������ى َو ْر َد ٍة
َ -5ك��������� َع��������� ْذ َرا َء َ�أ ْب������ َ�����ص����� َرهَ�����ا ُم��� ْب���� ِ���ص��� ٌر
َ -6و َق������ا َل������تْ َخ������فِ َ
اهلل ال َت��� ْف���� َ���ض َ���ح���نَّ
َّ ()165
َ -7ف����� َو َّل����� ْي�����تُ عَ��� ْن���هَ���ا عَ����لَ����ى عِ ������ف������ ٍة

َوق��������� ْد َج���������� َّد َل ال������ َّن������و ُم ُح���� َّرا� َ����س����هَ����ا
َو َق������ ْد � َ�����ص����� َرع( )161ال ُّ�����س�� ْك�� ُر �أُ َّن���ا� َ���س��� َه���ا
َف���� ُق���� ْل����تُ َ :ب�����لَ�����ىَ ،ف������ َر َم������تْ َك���ا� َ���س���هَ���ا
ُي َ��ح��اكِ��ي َل َ
���ك ا ْل ِّ���ط���ي ُ���ب(� )164أَ ْن�� َف��ا� َ��س�� َه��ا
َف����� َغ َّ
�����ط�����تْ ِب������أَ ْك����� َم�����امِ �����هَ�����ا َرا� َ�����س�����هَ�����ا
ِف ا ْب��������� َن��������� ِة عَ�������� ِّم َ
��������ك عَ����� َّب�����ا� َ�����س�����هَ�����ا
َو َم��������ا ُخ����� ْن�����تُ َن����ا� ِ����س����ي َوال َن���ا� َ���س���هَ���ا

فط��ار اب��ن العري��ف به��ا وعلقها على ظهر كتاب بخط م�صري ومداد �أ�ش��قر،
ودخ��ل به��ا عل��ى املن�صور ،فلما ر�آها ا�ش��تد غيظه على �صاعد ،وق��ال للحا�ضرين:
غ��دً ا �أمتحن��ه ،ف ��إن ف�ضح��ه االمتحان �أخرجته م��ن البالد ،ومل يب��ق يف مو�ضع يل
علي��ه �س��لطان ،فلم��ا �أ�صب��ح وجه �إلي��ه ،ف�أح�ض��ر و�أح�ض��ر جميع الندم��اء ،فدخل
به��م �إل��ى جمل���س حمف��ل قد �أعد في��ه طب ًق��ا عظي ًما في��ه ال�س��قائف م�صنوعة من
لعب من يا�س��مني يف �ش��كل اجلواري ،وحتت
جميع النواوير ،و ُو�ضع على ال�س��قائف ٌ
ال�س��قائف بركة ماء قد �ألقي فيها اللآلئ مثل احل�صباء ،ويف الربكة حية ت�س��بح،
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 عندنا؛ لأنه قد زعم قوم �أن كل ما ت�أتي به دعوى ،وقد وقفت
من ذلك على حقيقة ،وهذا طبق ما توهمت �أنه ح�ضر بني يدي ملك قبلي �ش��كله،
ف�صفه بجميع ما فيه.
وع�بر بع���ض عن هذه الق�ص��ة بقوله� :أمر فعب��ئ له طبق في��ه �أزهار ورياحني
ويا�س��مني وبرك��ة م��اء ح�صبا�ؤها الل�ؤل ��ؤ ،وكان يف الربك��ة حية ت�س��بح ،و�أح�ضرها
�صاعد فلما �شاهد ذلك قال له املن�صور� :إن ه�ؤالء يذكرون �أن كل ما ت�أتي به دعوى
ال �صح��ة له��ا ،وهذا طبق ما ظننت �أنه عمل ملل��ك مثله ،ف�إن و�صفته بجميع ما فيه
علمت �صحة ما تذكره ،فقال �صاعد بديهة( :طويل)
ي َج ْد َو َ
اك َواك ُِف
� -1أَ َبا عَامِ ٍر ه َْل َغ ْ ُ

()166

ي َمنْ عَاد َ
َاك يف الأَ ْر ِ�ض َخائ ُِف
َوه َْل َغ ْ ُ
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َ -2ي ُ�س ُ
وق �إ َل ْي َك الدَّهْ ُر ُك َّل َغرِي َب ٍة
َ -3و َ�شا ِئ ُع(َ )168ن ْو ٍر َ�صا َغهَا هَامِ ُر ْ َ
ال َيا
َ -4و َلـ َّما َت َناهَى ْ ُ
ال ْ�س ُن فِيهَا َت َقا َبلَتْ
ُ َّ ()171
َ -5كمِ ْثلِ ِّ
الظ َبا ِء امل ُ ْ�س َت ِك َّن ِة كن ً�سا
�����ب مِ ��� ْن��� َه���ا �أَ َّن����� ُه�����نَّ َن����وَاظِ ���� ٌر
َ -6و�أَ ْع َ
�����ج ُ
َ -7ح َ�صاهَا ال�ل�� ِآل َ�سا ِب ٌح يف ُع َبا ِبهَا
َ -8ت َرى َما َت َ�شا ُء( )176ا ْل َع ْ ُ
ي ِف َج َن َبا ِتهَا
()167

����ب َم���ا َي��� ْل��� َق���ا ُه عِ ��� ْن���د ََك َوا� ِ���ص ُ
���ف
َو�أَ ْع َ
����ج ُ
َعلَ ْيهَا َف��مِ �� ْن�� َه��ا( )169عَ�� ْب�� َق�� ٌر(َ )170و َر َف���ار ُِف
عَ��لَ�� ْي��هَ��ا ِب������أَ ْن����� َوا ِع امل�ل�اهِ ���ي ا ْل�� َو َ���ص��ائ ُ
ِ��ف
ُ ()172
ن ال َّ�����س�� َق��ائِ��ف
ُت َ��ظ�� ِّل�� ُل�� َه��ا ِب��ا ْل�� َي��ا� َ��س��مِ �ي ِ
ُ ()173
�إل��ى بركة �ضمت �إليها ال َّ��ظ�� َرا ِئ��ف
ي(َ )174زاحِ ُف
مِ ن ال ُّر ْق ِ�ش م َْ�س ُمو ُم ال ُّل َعا َب ْ ِ

()175

ال�س َلحِ ُف
مِ َ��ن ا ْل َو ْح ِ�ش َح َّتى َب ْي َن ُهنَّ َّ

فا�س��تغربت ل��ه يومئ��ذ تل��ك البديه��ة يف مث��ل ذل��ك املو�ض��ع ،وكتبه��ا املن�صور
بخطه ،وكان �إلى ناحيته من تلك ال�س��قائف �س��فينة فيها جارية من النوار جتذف
مبجاذيف من ذهب مل يرها �صاعد ،فقال له املن�صور� :أح�س��نت� ،إال �أنك �أغفلت
ذكر املركب واجلارية ،فقال( :طويل)
�����ب مِ �� ْن��هَ��ا َغ������ا َد ٌة ِف � َ��س��فِ��ي�� َن�� ٍة
َ -1و�أَ ْع َ
�����ج ُ
� -2إِ َذا َراعَ����هَ����ا َم������ ْو ٌج مِ َ
����ن املَ������ا ِء َت�� َّت��قِ��ي
َ -3م�� َت��ى َك��ا َن��تِ ْ َ
ال��� ْ��س�� َن��ا ُء ُر َّب����ا َن َم�� ْر َك��بٍ
َ -4و َ ْ
ل(َ )181ت َر َع ْينِي ِف ا ْل ِب َل ِد َحدِ ي َق ًة
َ -5وال َغ ْر َو �أَ ْن َ�شا َقتْ (َ )183م َعال َ
ِيك َر ْو َ�ض ٌة
َ -6ف����أَ ْن���تَ ْام����� ُر ٌ�ؤ َل��� ْو ُر ْم����تَ َن�� ْق�� َل ُم�� َت��ا ِل ٍ��ع
 -7إ� َذا ُق ْلتَ (َ )188ق ْو ًال �أَ ْو َبدَهْ تَ (َ )189بدِ ي َه ًة

ُم�� َك�� َّل��لَ�� ٌة َت���ْ��ص�� ُب��و ِ�إ َل�� ْي��هَ��ا املَ���هَ���اي ُ
ِ���ف
ُ ()179
ا�صف
ِب ُ�س َّكا ِنهَا َما �أَ ْن َذ َر ْت ُه( )178ال َع َو ِ
ي َنى َي َد ْيهَا( )180امل َ َجاذ ُِف
ت َُ�ص َّر ُف يف ُ ْ
ُ ()182
�ين املَ�� َن��ا�ِ��ص��ف
اح�� َت ْ ِ
ُت َن ِّق ُلهَا يف ال�� َّر َ
()177

ري ال ُّر َبى َوال َّز َخار ُِف
َز َه ْتهَا(� )184أَ َزاهِ ُ

()185

َو َر�ض َوى(َ )186ذ َر ْتهامنْ َ
�سط َ
اكال َع َو ُ
ا�صف

()187

ا�ص ُف
َف ِك ْلنِي َل�� َه��ا(� )190إِ ِّن لِ َ ْ��ج��دِ َك َو ِ

ف�أم��ر ل��ه املن�ص��ور ب�أل��ف دين��ار ومئ��ة ثوب ،ما ب�ين غالئل وطيق��ان وعمائم،
و�أج��رى علي��ه املراتب م��ن ذلك اليوم ثالثني دينا ًرا ،و�أحل��ق يف ديوان الندماء مع
زيادة اهلل بن م�ضر الطبني وابن العريف وابن التياين وغريهم.
التخريج:
 - 1ورد البيت��ان�« :أ َت ْت� َ�ك �أَ َب��ا َع ِام� ٍ�ر َور َد ٌة» ...يف ج��ذوة املقتب���س يف ذك��ر والة
الأندل���س  ،194والذخرية يف حما�س��ن �أهل اجلزيرة ق 4مج ،17/1وبغية امللتم�س
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يف تاريخ رجال �أهل الأندل�س  ،330/1وبدائع البدائه  ،63وغرائب التنبيهات على
عجائ��ب الت�ش��بيهات لعل��ي بن ظاف��ر  ،83ومعجم الأدب��اء  ،1165/3ونهاية الأرب
يف فن��ون الأدب ل�ش��هاب الدي��ن النوي��ري  ،189/11وال��وايف بالوفي��ات لل�صف��دي
 ،133/16وح�س��ن املحا�ض��رة يف تاريخ م�صر والقاهرة لل�س��يوطي  ،403/2وبغية
الوع��اة يف طبقات اللغويني والنحاة لل�س��يوطي  ،543/1ومعاه��د التن�صي�ص على
�شواهد التلخي�ص لأبي الفتح العبا�سي  ،67/1والبلغة يف تراجم �أئمة النحو واللغة
للفريوز �آبادي �ص ،20ونفح الطيب من غ�صن الأندل�س الرطيب جـ  ،79/3و�شرح
مقامات احلريري لل�شري�شي .119/1
ُ -2ذ ِكرت الق�صة �إلى قوله:
َف��������� َو َّل��������� ْي���������تُ عَ������� ْن�������هَ�������ا عَ��������لَ��������ى َغ������ ْف������لَ������ ٍة

َو َم���������ا ُخ������ ْن������تُ َن����ا� ِ����س����ي َوال َن���ا� َ���س���هَ���ا

يف :ج��ذوة املقتب���س يف ذك��ر والة الأندل���س  ،195 ،194وبغي��ة امللتم���س يف تاري��خ
رج��ال �أه��ل الأندل���س ج �ـ ،331 ،330/1والوايف بالوفي��ات لل�صف��دي ج،133/16
 ،134معاه��د التن�صي�ص على �ش��واهد التلخي���ص  ،67/1ونفح الطيب من غ�صن
الأندل�س الرطيب ج ،79/3والبلغة يف تراجم �أئمة النحو واللغة �ص.20
 -3وردت الق�ص��ة بكامله��ا يف :الذخ�يرة يف حما�س��ن �أه��ل اجلزي��رة ق4
مج ،19-17/1وبدائع البدائه  ،164 ،163ومعجم الأدباء  ،1167-1165/3ونفح
الطيب  ،81-79/3و�شرح مقامات احلريري لل�شري�شي جـ.120-118/1
-24قال �صاعد البغدادي يفا�ضل بني البهار والرنج�س( :كامل)
ُ -1ج�� َم�� ُل ال َف ِ�ضيلَ ِة ِل�� ْل�� ُب�� َه��ا ِر ِب َ�س ْب ِق ِه
� -2أَ ْر َب���������ى عَ���لَ��� ْي��� ِه طِ ���ي��� ُب��� ُه َو َن���� ِ���س���ي��� ُم��� ُه
َ -3ك��ا َ
حل��اجِ ��بِ امل�� ْي�� ُم��ونِ ُ�ش ِّب َه يف ال ُعال

َو َل َ��ط��ا َل��ـ�� َم��ا َخ���لَ َ
���ف ال��� ُب��� َه���ا َر ال َّْ
�������س
�ن�رجِ ُ
���������س
َل������كِ������ َّن������ ُه َع���������نْ َن������� ْ������ش������ ِر ِه َي���� َت���� َن���� َّف ُ
���������س
ِب������أَ ِب�����ي����� ِه َل����كِ����ن فِ����� ْع����� َل هَ�������� َذا �أَ ْن���� َف ُ

التخريج :البيان املغرب يف �أخبار الأندل�س واملغرب .19/3
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-25قال �صاعد البغدادي� :أ ْن َ�ش َدنا الفقي ُه �أَ ُبو ال َق ِا�سم ال َّدا ِركي الأ�ص َب َها ُّ
ين ببغداد
لل�شا ِف ِعي رحمه اهلل( :طويل)
��اب َل�� ْو ُي�� َب��ا ُع َجمِ ي ُعهَا ِب ِف ْل ٍ�س
َ -1عل َِّي ثِ�� َي ٌ
ب�� ْث�� ِل�� َه��ا
��ا���س ِ ِ
َ -2وفِ���ي���هِ���نَّ َن�� ْف ٌ
�����س َل���� ْو ُي�� َق ُ

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

�����س
 -1عَ���لَ َّ���ي ثِ��� َي ٌ
���اب َف����� ْو َق قِ��ي�� َم�� ِت�� َه��ا ال��فِ�� ْل ُ

�����س
وفيهنَّ ن ْف ٌ�س دُو َن قِي َم ِتهَا الإ ْن ُ

ث��م ق��ال يل� :أَ ُ ْي ِك��نُ �أنْ َ ْ
فقلت:
قلت نعم .قال :كي� َ�ف ؟ ُ
ت َم��ع البيت�ين يف بي� ٍ�ت ؟ ُ
(طويل)
التخريج :انفرد �صاعد البغدادي برواية البيت يف كتابه الف�صو�ص .15/4
-26كان حمم��د ب��ن عبد اجلبار امللق��ب بامله��دي( ،)191مفرق اجلماع��ة بقرطبة،
ومبتعث تلك الفتنة املبرية� ،سبق املعت�ضد بن عباد(� )192إلى اتخاذ حديقة من ر�ؤو�س
�أعدائه� ،أيام �أكرث له وا�ضح اخل�صي العامري من �إر�ساله بر�ؤو�س اخلارجني عليه
لأول وقت��ه ،و�أ�صل��ح بهم باب مدينته �س��امل ،فغر���س منها فوق اخل�ش��ب املعلية لها
ب�شط النهر حذاء ق�صره حديقة هول عري�ض ًة طويلة اخلطة ،جمة عدد ال�صفوف
امل�سطورة ،ف�أ�ضحت �شغ ًال للنظارة ،وذكرتها �شعرا�ؤه مثل قول �صاعد من ق�صيدة
�أولها( :وافر)
 -1جِ َ
��و���س
���ل��ا ُء ا ْل���� َع ْ ِ
ِ���ج��� ُة ال�� ّن�� ُف ِ
��ي�ن ُم��� ْب���ه َ
������اك ُ
 -2هَ������ َن َ
اهلل َم�������هْ�������دِ يَّ امل���� َ���س���اعِ ���ي
َ -3ف����لَ���� ْم �أَ َر َق��� ْب���لَ���هَ���ا َو ْح����� َ����ش����اً َج��مِ ��ي ً
�لا
����ل����ُ الأَ� ْ�����س����� َم�����ا َع مِ ��� ْن��� َه���ا
ي َأ
َ -4ف������ َم������ا َذا َ ْ

َح����دَائ ُ
و�����س
ِ����ق َ�أ ْط���لَ��� َع���تْ َث��� َم��� َر ال���� ُّر ُ�ؤ ِ
و���س
َج�� َن��ى ا ْل��هَ��امَ��اتِ م��نْ ِت�� ْل َ��ك ا ْل�� ُغ�� ُر ِ
�������س
���������س الأَ ِن���ي ِ
َك��� ِري��� ُه ُر َوائِ����������� ِه(� )193أُ ْن ُ
()194
و���س
�إِ َذا ُم ِل َئتْ مِ َ��ن ا ْن�� َب��ا ِء ال ُّ��ط�� ُر ِ

التخريج :الذخرية يف حما�سن �أهل اجلزيرة ق 2مح.27/1

8 7

53

ﺮم وﺻﻔﺮ 1439
أﻛﺘﻮﺑﺮ-ﻧﻮﻓﻤ/ﺗﺸﺮﻳﻦ أول-ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎ 2017م

428

-27ومل��ا ظه��ر للمن�ص��ور ب��ن �أبي عامر ك��ذب �صاعد البغ��دادي يف النق��ل ،وعدم
تثبت��ه ،رم��ى كت��اب الف�صو���ص يف النه��ر ،لأن��ه قيل ل��ه :جميع ما في��ه ال �صحة له،
فعمل فيه بع�ض �شعراء ع�صره�( :سريع)
و�ص
ا�ص ِف ال َب ْح ِر ِك َت ُ
َ -1ق ْد َغ َ
اب ال ُف ُ�ص ْ

فلما �سمع �صاعد هذا البيت �أن�شد:
 -1عَ������������ا َد �إل����������ى عُ������ ْن������� ُ������ص������ ِر ِه �إِ َّ َ
ن������������ا

َوهَ�������� َك�������� َذا ُك ُّ
����و�����ص
��������ل َث�����قِ�����ي�����لٍ َي���� ُغ ْ
و�ص
َي ْ��خ�� ُر ُج مِ ��نْ َق ْع ِر ال ِب َحا ِر ال ُف ُ�ص ْ

التخري��ج :الذخرية يف حما�س��ن �أهل اجلزيرة ق4م��ج ،16/1واملعجب يف تلخي�ص
�أخب��ار املغرب  ،33معجم الأدب��اء  ،1441/4ونفح الطيب  ،78/3ووفيات الأعيان
 ،489/2و�شذرات الذهب مج 2جـ ،207/ 3وبغية الوعاة  ،7/2والفالكة واملفلوكون
 ،102و�إ�شارة التعيني  ،146والبلغة .157 /1
-28وقال �صاعد بن احل�سن( :وافر)

َ -1ف�������� َر َّدتْ �أَ ْع��� ُي���ـ َ
���ن ال���� ُّر َق���� َب����ا ِء َح�� ْي��ـ�� َرى
مل َي ُ
َ -2و ْ
���ك ِف��ـ َّ��ي �إ ْذ َر َح��� ُل���وا ِ���س�� َوى �أَ ْن

����������اظ َك�����������أَ ْ َ
ِب�����������أَ ْ َ
����������اظ املَ������������ ُرو ِع
ل ٍ
ل ِ
اف ال�����دُّ ُم�����و ِع
�أُ َغ������ا ِز َل������هُ������ ْم َب���������أَ ْط�������� َر ِ

التخريج :كتاب الت�ش��بيهات من �أ�ش��عار �أهل الأندل���س البن الكتاين  133مقطوعة
رقم  (256باب يف فتور العني ومر�ضها وغنجها ).
-29يوما �إلى ريا�ض الزاهرة ،فمد يده �إلى �ش��يء من
وخ��رج املن�ص��ور مع �صاع��د ً
الرتجنان ،فعبثَ به ورماه �إليه مع ّر ً�ضا �أن ي�صفه ،فقال( :ب�سيط)
ن ٍ
ْ -1
مل �أَ ْد ِر َق�� ْب�� َل ُت�� ُر ْ َ
��ان عَ�� ِب�� ْث��تَ (ِ )195ب ِه
 -2مِ ����نْ طِ ��ي�� ِب�� ِه � َ���س��� َر َق الأ ْت������� ُر ُّج َن�� ْك��هَ�� َت�� ُه

�أَ َّن ال��� ُّز ُم��� ُّر َد ُق����ْ���ض��� َب ٌ
���ان(َ )196و�أَ ْو َر ُاق
َيا َق ْو ُم َح َّتى مِ َن الأَ ْ�ش َجار(�ُ )197س َّراق
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ُ -3ي��� َ��ش��ار ُِك ْ َ
ال�� ْم�� َر ِف َن ْفي ا ْل��هُ�� ُم��و ِم ِ�إ َذا
ن����ا ا َ
َ -4ك�����أَ َّ َ
����ب املَ��� ْن���� ُ���ص���و ُر عَ�� َّل�� َم�� ُه
حل����اجِ ُ
َ -5منْ َل ْي َ�س ُي ْق ِع ُد ُه مِ ��نْ (�ُ )199س�ؤْ َد ٍد َق َد ٌم

َما َ�ش َّم ُه ُمو َث ٌر ِبا ْله َْج ِر ُم ْ�ش َت ُاق
ِف ْع َل ا َ
جلمِ يلِ َف َطا َبتْ مِ ْن ُه �أَ ْخ�لاق
َو َل َت����� ُق�����و ُم َل������ ُه ِف � َ������س������ ْو�أَ ٍة � َ���س ُ
���اق
()198

التخريج :الذخرية يف حما�سن �أهل اجلزيرة ق 4مج ،21/1والبيان املغرب ،19/3
بدائ��ع البدائ��ه  ،164ونف��ح الطي��ب  ،95/3وح�س��ن املحا�ض��رة يف تاري��خ م�ص��ر
والقاه��رة  ،421/2ونهاي��ة الأرب يف فن��ون الأدب للنوي��ري ،دار الكت��ب والوثائ��ق
القومية ،القاهرة  ،255/11و�شرح مقامات احلريري جـ.121 ،120/1
ُذكرت املقطوعة كاملة يف الذخرية ،والبدائع با�ستثناء البيت الثالث الذي مل
يرد �إال يف البيان املغرب فقط ،و�أورد �صاحب البيان املغرب الأبيات الأربعة الأولى
دون اخلام���س الذي �أ�س��قطه ،وذك��ر املقري يف نفحه الأبي��ات الثالثة الأولى فقط
دون الراب��ع ،واقت�صرت روايات نهاية الأرب ،وح�س��ن املحا�ضرة ،و�ش��رح مقامات
احلريري على ذكر البيتني الأول والثاين فقط دون البقية.
-30ومن نظم �صاعد يف اخلريي( )200قوله( :وافر)

م�������� َّز َم�������� ًة(َ )202ك��������������أَ ْو َراقِ ال�� َع��قِ��ي��قِ
ُ َ
َو َت���� ْ���ص َ
���ط���ا ُد ا َ
خل��� ِل���ي��� َع مِ َ
����ن ال َّ��ط�� ِري��قِ

َ -1ب�� َع�� ْث��تُ ِ�إ َل�� ْي َ
��ك مِ ��نْ َخ ْ��ي�رِيِّ دَارِي
وف( )203ع َِ��ن ال َّت َ�صا ِبي
ُ -2ت�� َو َّك�� ُل ِب���ا ْل��� ُع��� ُز ِ
()201

التخري��ج :الذخرية ق 4مج ،21/1ونفح الطيب  ،97/3و�ش��رح مقامات احلريري
.121/1
-31عبد الرحمن ب��ن امل ْن ُ�صور حممد بن
ق��ال �أ ُب��و ال َعالء َ�ص ِاعد ال َب ْغ� َ�دادي ُيه ِّن ُئ َ
�أبي عامر( )204بوال َي ِة ال َع ْه ِد( :طويل)
��اب ْالُ����و ِد َو ْح����د ََك �أَ ْوال
َ -1ق����� َر�أْ َت كِ�� َت َ
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َف���أَ ْح��� َ��س�� ْن��تَ ِف ا َلأ ْق������� َوا ِم �أَ ْن َت�� َت�� َف���َّ��ض َ�لا
َ ()208
�أَ َغ ّر(ُ )206م ِع ّماً( )207يف ال َّت َبا ُي ِع ُ ْ
م َول
ال�ص ْي َد َج ْل َج َ
ال
ُع َق ٌ
اب(� )210إِ َذا َما �أَ ْعلَ َق َّ

ت�� َّل��ى ْ ُ
َ -2فلَ َّما َ َ
ال��� ْ��س ُ��ن مِ �� ْن�� ُه َل ِب ْ�س َت ُه
� -3أَ َم��ا وال��ذِ ي �أَ ْع َ��ط��ى ْال َِ�لا َف�� َة َر َّبهَا
اح ُه
َ -4ل َق ْد َحا َزهَا ُم ْر ٍخ(َ )209علَ ْيهَا َج َن َ

التخريج� :أعمال الأعالم البن اخلطيب .94
-32قال �صاعد البغدادي( :كامل)
َ -1ي���ا �أَ ْح���� َم���� َد ب َ���ن �سعيد ال��ع��ل��م ا َّل����ذِ ي
اب مِ ن ا ْب ِ��ن َم ْ�سلَ َم َة ا َّلذِ ي
� -2أَ َخ�� َذ ا ْل ِع َق ُ
ْ َ -3
ي ُح َ�ش َ
ا�ش ٍة(� )213إِ ْن �أُ ْد ِر َك��تْ
ل َت ْب َق َغ ْ ُ
ِ -4ب���� َي���� َد ْي َ
هلل َف ُّ
������ك ِ�إ� َ������س������ا ِر ِه
����ك َب���� ْع���� َد ا ِ
ن �أَ ِب����ي َب�� َن��اتٍ َ ْ
َ -5ف���ا ْر َح��� ْم �أَنِ��ي� َ
ل ُي َ�ص ْب
� -6أَ� َ���س ُ
���ف ا ْل����فِ���� َرا ِخ عَ��لَ��ى َك��فِ��ي��لٍ َك��ا���سِ ��بٍ
ي��� َن���ى َي���� َد ْي َ
����ك َف ِ����إ َّن��� َه���ا
���اج��� َع��� ْل��� ُه ِف ُ ْ
َ -7ف ْ
َ -8م������ا َذ ْن������ ُب������ ُه ِ�إ َّل ال������� َّز َم ُ
�������ان َف ِ�������إ َّن������ ُه
َ -9ك��امل�� ْر�أَ ِة ا ْل��� َو ْرهَ���ا ِء(َ )217ت ْن ُق ُ
�ض َغ ْز َلهَا

�أَ ْو َف�����ى َف��� ِل��� ْل َ���ح��� َد َث���انِ ( )211عَ�� ْن�� ُه َزلِ��ي�� ُل
ُ ()212
َح�� َك�� َم ا ْل َق َ�ضا ُء ِب�� ِه َو َغ��ا َل��تْ ُغ���ول
َخ��لَ��� َ��ص��تْ َو�إِ ْن َ�أ ْ���س��لَ�� ْم��تَ َف�� ْه�� َو َق�� ِت��ي�� ُل
ُ ()214
َوعَ��لَ�� ْي َ��ك ِف ا� ْ��س�� ِت�� ْن�� َق��ا ِذ ِه ال�� َّت�� ْع�� ِوي��ل
لِ��� ُدمُ���وعِ ���هِ���نَّ عَ���لَ���ى ْ ُ
ال��������دُو ِد َم�� ِث��ي�� ُل
�������س َل���� ُه����نَّ َب���� ْع���� ُد َك��فِ��ي�� ُل
�أَ ْودَى َف���لَ��� ْي َ
ُ ()215
ت ُ
� ُ��س��و ٌر َ ُ
ر َوغِ ���ي���ل
���وط امل��� ْ��س�� َت��جِ �ي َ
َر ْخ����� ُو( )216ال�� َي�� َد ْي ِ��ن ِبَ��ا ُي��حِ ُّ��ب َم�� ُل ُ
��ول
َوال���� َّ���ش���ا ِة َ ْ
��ل��ُ َق��� ْع��� َب���هَ���ا(َ )218و ُتِ���ي��� ُل
ت َأ

التخريج :الذخرية يف حما�سن �أهل اجلزيرة ق4مج ،11/1والق�صيدة وردت
�ضم��ن مقطوعة نرثية انفرد بها ابن ب�س��ام يف ذخريت��ه ،ومهد لها بقوله« :ف�صول
من نرثه يف �أو�صاف �شتى».
«ات�صل �أول دخوله الأندل�س بالوزير عبد اهلل بن م�سلمة ،فلما نكب ا�ستعطف
ل��ه الوزي��ر �أبا جعفر بن الدب لي�ش��فع له عن��د اخلليفة �س��ليمان ،وخاطبه يف ذلك
بعدة ر�سائل ،فكانت رقى مل تنفع ،وو�سائل مل تنجح» .الذخرية ق4مج.10/1
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-33احل�س� ِ�ن اللُّ َغ ِوي
ِوم��نْ َع َجائ� ِ�ب ال ُّدن َي��ا الت��ي ال َي َكا ُد يتف��قُ مثله��ا �أنّ ِ
�صاع َد بنَ َ
عام ٍر �أَ ِّي ًال(َ ،)219و َكت ََب َم َع ُه َ�أ ْب َيا ًتا ِم ْن َها( :كامل)
�أَ ْه َدى �إِ َلى ْ َال ْن ُ�صو ِر �أبي ِ
َ -1ي���ا حِ ���� ْر َز ُك��� ِّل ُ َ
م����� َّو ٍف َو�أَ َم�������ا َن ُك�� ِّل
َ -2ي��ا ���سِ �� ْل َ��ك ُك��� ِّل َف�� ِ���ض��ي��لَ�� ٍة و ِن َ���ظ���ا َم ُك�� ِّل
َ -3ج��� ْد َو َ
لَهْ ُل ُه
اك �إِ ْن َت ْخ ُ�ص ْ�ص ِب�� ِه َف َ أ
ا�س َت َوى ِف َو ْب ِل ِه
َ -4كا ْل َغ ْيثِ َط َّب َق(َ )222ف ْ
()226
ُ -5
اهلل عَ�� ْو ُن َ��ك َم��ا �أَ َب��� َّر َك ِب��ا ْل��هُ��دَى
َ -6ما �إِ ْن َر َ�أتْ َع ْينِي َوعِ ْل ُم َك َ�شاهِ دِ ي
ب ْق َرب ٍة(َ )231ك�س ْر َحانِ ()232ا ْل َغ�ضا
�-7أَندَى ِ َ

()233

َ -8م ْواليَ ُم�ؤْن َِ�س(ُ )236غ ْر َبتِي ُم َت َخ ِّطفِي
َ -9ع ْب ٌد َن َ�ش ْلتَ (ِ )239ب َ�ض ْب ِع ِه(َ )240و َغ َر ْ�س َت ُه
���َ � -10س��� َّم��� ْي��� ُت��� ُه َغ���� ْر� ِ����س���� َّي���� ًة َو َب���� َع���� ْث���� ُت���� ُه
()244
َ -11فلَئِنْ َق ِب ْلتَ َف�إِ َّن(� )243أَ ْ�س َنى ِن ْع َم ٍة
ال�س ُرو ِر َو ُج ِّللَتْ
�َ -12ص َ
بح ْت َك(َ )247غا ِد َي ُة ُّ

ُم�������� َ�������ش������� َّر ٍد َو ُم���������عِ��������� َّز ُك���������� ِّل ُم������� َذ َّل�������لِ
()220
َج����� ِزي�����لَ����� ٍة َو َث������������� َرا َء ُك������� ِّل ُم����� َع����� َّي�����لِ
()221
َو َت���� ُع ُّ����م ِب ْ ِ إ
���ال ْح���� َ���س���انِ ُك���� َّل ُم������ؤَ ِّم�����لِ
()225
ُ�ش ْع ُث( )223ا ْل ِب َل ِد َم َع ْال َ َرا ِد( )224امل ُ ْبقِلِ
َو�أَ َ�ش َّذ(َ )227و ْق َع َكيف َّ
ال�ضاللِ ()228امل ُ ْ�شغِلِ

()229

� َ����ش���� ْر َوى( )230ع َ
َ�ل�ا ِئ َ
���ك ِف ُم��عِ�� ٍّم ُ ْ
م���وِلِ
َ ()235
َر ْك ً�ضا َو َ�أ ْو َغ َل(ِ )234ف ُم َثا ِر ا ْل َق ْ�سطلِ
()238
م ِّن َع(َ )237م ْع ِقلِي
مِ نْ ُظ ْف ِر �أَ َّيامِ ي ُ َ
ِف نِ���� ْع���� َم���� ٍة(� )241أَهْ ��������دَى �إِ َل���� ْي َ
����ك ِب�����أَ ِّي����لِ
ِف َح��� ْب��� ِل��� ِه لِ���� ُي���� َت����ا َح( )242فِ���ي��� ِه َت���� َف����ا�ؤُ ِل
()246
�أَ� ْ��س��دَى ِبهَا ُذو مِ �� ْن َ��ح�� ٍة(َ )245و َت َ��ط�� ُّولِ
()248
�أَ ْر َج���ا ُء َر ْب��ع َ
ال�س َحابِ ا ْل ُ ْخ ِ�ضلِ
ِ��ك ِب َّ

فق�ضى اهلل يف �سابق علمه �أن غر�سية بن �شاجنة من ملوك الروم -وكان �أمنع
من النجم� -أ�س��ر يف ذلك اليوم بعينه الذي بعث فيه �صاعد بالأيل و�س � ّماه غر�سية
متفائ ًال ب�أ�س��ره .وهكذا فليكن اجلد لل�صاحب وامل�صحوب ،وكان �أ�س��ر غر�سية يف
ربيع الآخر �سنة خم�س وثمانني وثالث مئة.
التخري��ج :ج��ذوة املقتب���س  ،244 ،243والذخ�يرة يف حما�س��ن �أه��ل اجلزي��رة
ق4مج ،35 /1وبغية امللتم�س  ،417/2ومعجم الأدباء  ،1440/4و�أعمال الأعالم البن
اخلطيب  ،69والكامل يف التاريخ  ،473 ،472/7و�إنباه الرواة ،89 ،88/2واملعجب يف
تلخي�ص �أخبار املغرب  ،37 ،36والوايف بالوفيات  ،133/16ونفح الطيب ،83 ،82/3
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وتاريخ �أبي الفداء �إ�س��ماعيل بن �أبي الفداء ،املطبعة احل�س��ينية  -القاهرة،118/2
وتاريخ ابن الوردي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ط ،1جـ.291/1
 وذكر ابن ب�س��ام �أن غر�س��ية كان �أمنع من النجم .و�س��بب �أخذه �أنه خرجيت�صيد فلقيته خيل للمن�صور من غري ق�صد ف�أ�سرته وجاءته به فكان هذا االتفاق
مما عظم به العجب.
 و�أردف امل َّق� ِ�ري يف النف��ح احلادث��ة بقول��ه :حك��ي �أن املن�ص��ور قال ب�س��ببه��ذه الق�ضي��ة� :إنه مل يتفق ل�صاعد هذا الف�أل الغريب �إال حل�س��ن نيته و�س��ريرته،
و�صفاء باطنه ،فرفع قدره من ذلك اليوم فوق ما كان ،ورجحه على �أعدائه ،وحق
له ذلك.
-34وقال �صاعد بن احل�سن ي�صف ك�أ�س بلور فيه �شراب �أ�صفر( :طويل)
ال�ص ْب ِح ُم ْ َ
تعَا
َ -1جلَ ْو َت َل َنا ق ِْ�ش ًرا مِ َن ُّ
َ -2ف��� ْأع�� ُي�� ُن�� َن��ا َ���س�� ْك�� َرى لِ��� َف��� ْر ِط � ُ��ش�� َع��اعِ �� ِه

مِ َن َّ
ال�ش ْم ِ�س ي ْع َ�شى( )250دُو َنهَا امل َت َو ِّ�س ُم

()249

ال�سـ ْك ِر ُم ْف َح ُم
َو َ�شـا ِر ُبهَا مِ نْ �شِ ـ َّد ِة ُّ

()251

()252

التخري��ج :كتاب الت�ش��بيهات من �أ�ش��عار �أهل الأندل���س  100مقطوع��ة رقم - 178
(باب يف �صفات الك�ؤو�س والأقداح).
-35قال �صاعد البغدادي يف ال ِآ�س(( :)253ب�سيط)
َ -1م����نْ َك����ا َن يف ُو ِّد ِه ِل�ل�� ِآ����س ُم�� َّت�� َه�� ًم��ا
ال�صدِ ُ
يق َف َما ُي ْخ َ�شى َتلَ ُّو ُن ُه
ِ -2ن�� ْع�� َم َّ
ال���� َي����ا ِد �إِ َذا
� -3أَ ْورا ُق��������� ُه مِ ��� ْث��� ُل �آ َذانِ ْ ِ
� -4إَ َذا َر�آ ُه �أ ُب�������و َم������������ ْر َوا َن َذ َّك��������� َر ُه

������������إ َّن عِ ������ ْن������دِ يَ ُو ّداً َغ���� ْي����ـ���� َر ُم��� َّت���ه َِ���م
َف ِ
عَ���لَ���ى ُم��� َع���ا َق��� َب��� ِة الإِ� ْ����ص���� َب����ا ِح َوال ُّ���ظ���لَ ِ���م
()255
مالِ َّ
الط ْع ِن ِل ْل ُبه ُِم
َت َ�ش َّو َفتْ ( )254يف َ َ
َ َ ()257
َتهَا ُفتَ ال َّر ْكبِ يف ا ْلقِي َعانِ (َ )256والأك ِم

التخريج :البيان املغرب يف �أخبار الأندل�س واملغرب .19 ،18/3
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-36وقال �صاعد بن احل�سن باب يف احلديث( :كامل)

َ -1ما َ�ض َّر�أَهْ لَ ِكمِ نْ لِـ َما ِم(َ ُ )258
مال ٍِ�س
ي َ�ش ْك َوى ُم ْد َن ٍف(َ )262ق َذ َفتْ ِب ِه
 -2ه َْل َغ ْ ُ

()259

ق َِط َع(َ ْ )260
الدِ يثِ َك َو ْ�ش ِي َر ْو ٍ�ض ُم ْرهَم

()261

ُب َر َحا ُء(َ )263و ْجدِ كِ ِف َلهِيبٍ ُم ْ�ض َر ِم

()264

التخريج :كتاب الت�شبيهات �ص 142مقطوعة رقم  (-285باب يف احلديث).
-37قال �صاعد البغدادي يف و�صف املنثور( ،)265و�أبدع�( :سريع)

َ -1ق������� ْد �أَ ْق������� َب������� َل املَ����� ْن����� ُث�����و ُر َي����ا� َ����س���� ِّي����دِ ي
َ -2ث�������� َن َ
��������اك ال َزا َل َك�������أَ ْن������ َف������ا� ِ������س������ ِه

َك������ال������دُّ ِّر َوا ْل������� َي�������ا ُق�������وتِ ِف َن ْ
����ظ����مِ ���� ِه
َو َر�أْ� ُ���������س َم�����نْ عَ��������اد َ
ا���س��مِ �� ِه
َاك مِ ��� ْث��� ُل ْ

التخري��ج :البيت��ان انفرد ب�إيرادهما �أبو البقاء عبدا هلل البدري يف نزهة الأنام يف
حما�سن ال�شام �ص.84
-38ومن نظم �صاعد( :من�سرح)

������ب ُي���� ْع����جِ ���� ُل���� ُه
ُ -1ق����� ْل�����تُ َل������� ُه َوال������ َّرقِ������ي ُ
()266
َ -2ف����� َم����� َّد َك����� َّف�����اً �إِ َل���������ى َت������� َرائِ������� ِب������� ِه

ُم��������� َو ِّدعَ���������اً لِ������ ْل������فِ������ َراقِ �أَ ْي َ
������������ن �أَ َن��������ا
َو َق���������ا َل � ِ����س���� ْر َوا ِد ًع����������ا َف�������أَ ْن������تَ هُ ��� َن���ا

التخريج :الذخرية يف حما�س��ن �أهل اجلزيرة ق 4مج ،22/1ونفح الطيب ،97/3
و�شرح مقامات احلريري لل�شري�شي .378/5
-39�ري ق��ال :ذك��ر اب��نُ �س��عيد �أنَّ اب��نَ ال َع ِّري��ف( )267النح��وي َ
دخل على
روى امل ّق� ُّ
�وي ال َب ْغ َدا ِد ُّيَ ،ف َ�أ ْن َ�ش� َ�د ُه وه��و بامل َو ِ�ض ِع
امل ْن ُ�ص��و ِر ب� ِ�ن �أبي َعامر ،وعن��ده َ�ص ِاع ٌد اللُّ َغ� ُّ
وف ِبال َع ِام ِر َّي ِة ِمنْ �أَ ْب َي ٍات( :جمتث)
امل ْع ُر ِ
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َ -1ف������ا ْل������ َع������امِ ������ ِر َّي������ ُة(َ )268ت������� ْزهَ�������ى
()270
������ف
َ -2و�أَ ْن�����������������تَ فِ����ي����هَ����ا َك������� َ������س������ ْي ٍ

���������������ان
عَ�����������لَ�����������ى َج����������مِ ����������ي���������� ِع ْالَ��������������� َب ِ
()271
َق������������� ْد َح������������� َّل يف ُغ����������������� ْم�����������������دَانِ

()269

�ام َ�ص ِاع � ٌد ,و َكانَ ُم َنا ِق ً�ض��ا ل �هَُ ،ف َق َالْ � :أ�س � َع َد اهلل تعال��ى َ
احل ِاج َب ال َأج َّل !
َف َق� َ
وم َّكنَ ُ�س � ْل َطا َن ُه ! َه َذا ِّ
الذي َقا َل ُه َق ْد َ�أ َع َّد ُه َو َر َّوى في ِه �أَ ْق ِد ُر �أنْ � َ
أقول �أَ ْح َ�س��نَ
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 َ
م ْن � ُه ا ْر َ
جت��ا ًالَ ،
غي
ول من ْ ِ
ِفك َر ٍة ط ِوي َلة( :جمتث)
َ -3ي���������ا �أَ ُّي����������هَ����������ا ْ َ
�����������ب امل����� ْع�����ـ
ال�����������اجِ ُ
َ -4و َم�������������������نْ ِب�������������� ِه َق�������������� ْد َت������� َن�������اهَ�������ى
���������ح���������تْ
 -5ال����������� َع�����������امِ ����������� ِر َّي����������� ُة �أَ� ْ���������ض َ
َ -6ف���������������������� ِري���������������������� َد ٌة َل������������ َف������������ ِري������������دٍ

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

()272

ُث َّم َم َّر يف ِّ
ال�ش ْع ِر �إلى �أنْ َق َال يف َو ْ�ص ِف َها:
 -7ا ْن ُ
���������ظ��������� ْر �إل�����������ى ال������� َّن������� ْه������� ِر فِ����ي����هَ����ا
������خ ُ
َ -8وال َّ
������ب � ُ�����ش����� ْك�����راً
�����ي����ر َي ْ
������ط ُ
����������ط ْ ُ
������ف � ُ�����س����� ْك�����راً
�������ب َت������ ْل������ َت ُّ
َ -9وا ْل������� ُق�������� ْ�������ض ُ
����ت���ر َزهْ ������������واً
َ -10وال������������ َّر ْو� ُ������������ض َي�������� ْف َ ُّ
���ن���رجِ �������� ُ�������س ا ْل����� َغ������ ُّ�����ض َي����� ْر ُن�����و
َ -11وال َّ
����������ح َ ْ
ت������� َت�������ا
َ -12و َر َ
اح������������������������� ُة ال���������� ِّري ِ
َ -13ف������������ ُد ْم َم����������دَى ال��������دَّهْ �������� ِر فِ���ي���هَ���ا

����������اب َك��������ال�������� ُّث�������� ْع�������� َب��������انِ
َي���������� ْن����������� َ����������س ُ
عَ������لَ������ى ُذ َرا( )273ا َلأ ْغ��������� َ��������ص��������انِ
ِبُ����������� َّي������������ ِ�����������س( )274ا ْل������ ُق������� ْ������ض������ َب������انِ
()275
������������ح������������ َوانِ
َع��������نْ َم���� ْب����� َ����س ِ����م الأ ْق ُ
()276
ِب���������� َو ْج���������� َن���������� ِة ال���������� ُّن���������� ْع���������� َم����������انِ
������������ح������������انِ
�����������ح����������� َة ال������������ َّر ْي َ
ُر َن����������� ْف َ
يف غِ ������������ ْب َ
������������ط������������ ٍة َو�أَ َم������������������������������������انِ

يفَ :ما َ
تح�س��نَ امل ْن ُ�صو ُر ا ْر َ
جتا َلهَُ ،
ائدة يف ُم َ
ناق�ض ِة
لك َف َ
البن الع ِّر ِ
وقال ِ
فا�س َ
ْ
م��ن ه��ذا ارجتا ُلهُ ،فكي� َ�ف ت ُكونُ َر ِو َّي ُت �هُ ،فقال اب��نُ الع ِّريفَ َّ � :إن��ا �أ ْن َط َقهُ ،و َق َّر َب
علي��ه امل� َأخ� َ�ذ علي ِه � ْإح َ�س��ا ُن َكَ ،
فقال ل � ُه َ�ص ِاع ٌدَ :ف ْ
يخ � ُر ُج منْ َه َذا �أَنَّ ِق َّل َة � ْإح َ�س��ا ِن ِه
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َ
لك �أَ ْ�س � َك َتت َْك ،و َب َّع َد ْت َ
َ
املن�صو ُرَ ،
هذه امل َنا َز َع ِة
عليك امل� َأخ� َ�ذ،
وقالَ :غ ْ ُي ِ
ف�ضحك ُ
�أَ ْل َيقُ ِب َ�أ َد ِب ُك َما.
التخريج :نفح الطيب .584-582/1
�أبيات متنازعة الن�سبة
بني �صاعد البغدادي وغريه
-40دخ��ل �صاع��د اللغ��وي عل��ى بع�ض �أ�صحابه يف جمل���س �ش��راب ،فملأ ال�س��اقي
قدح � ًا م��ن �إبريق ،فبقيت على ف��م الإبريق نقطة من الراح ق��د تكونت ومل تقطر،
فاقرتح عليه احلا�ضرون و�صف ذلك ،فقال بديه ًا( :ب�سيط)
َ -1و َق�� ْه�� َو ٍة مِ ���ن(َ )277ف ِ��م ا ِلإ ْب�� ِري��قِ َ�صافِي ٍة
َ -2ك��������أ َّن �إِ ْب���� ِري���� َق���� َن����ا وال��������� َّرا ُح يف َف���مِ ��� ِه

����ف مِ �� ْع�� َب��ا ِر
َك���د َْم��� ِع َم�� ْف ُ��ج��وعَ�� ٍة ِب����ا ِلإ ْل ِ
َ ()279
�ير َت�� َز َّق�� َق(َ )278يا ُقو ًتا ِب��ن��ق��ا ِر
َط ْ ٌ

التخريج:
 -1بدائ��ع البدائ��ه لعل��ي بن ظافر  ،165والذخرية يف حما�س��ن �أهل اجلزيرة
ق 4مج ،25/1ونفح الطيب .96/3
 -2ذك��ر البه��اء العامل��ي البي��ت الثاين ،ون�س��به البن املعتز يف و�ص��ف �إبريق.
انظ��ر الك�ش��كول لبهاء الدين العاملي ،حت :حمم��د عبد الكرمي النمري ،دار الكتب
العلمية ،بريوت  /لبنان ،ط1418/1هـ1998/م.238/2 ،
وكذل��ك فع��ل الراغب الأ�صفهاين ،فقال :البن املعت��ز يف و�صف �إبريق يف فمه
قط��رة .حما�ض��رات الأدب��اء وحم��اورات ال�ش��عراء والبلغ��اء للراغ��ب الأ�صفهاين،
�شركة دار الأرقم بن �أبي الأرقم ،بريوت ،ط1420 1هـ.813/1 ،
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 -3ومل يرد البيتان يف دواوين ابن املعتز املطبوعة ،وقد حقق د .حممد بديع
�ش��ريف ديوانه و�أحلق به عدة ملحقات للأ�شعار املتنازعة الن�سبة بينه وبني غريه،
ومل يذكر فيها البيتني .انظر:
 ديوان ابن املعتز  -حت :د .حممد بديع �شريف  -دار املعارف القاهرة. ديوان ابن املعتز  -دار �صادر بريوت .- ديوان ابن املعتز � -شرح حميي الدين اخلياط  -مطبعة الإقبال  -بريوت.ممل يجعل ن�سبة البيتني البن املعتز بعيدة.
� -4أورد البيت�ين اب��نُ ظافر من�س��وبني البن برد الأندل�س��ي يف ت�ش��بيه الإبريق
والك�أ���س .غرائب التنبيهات على عجائب الت�ش��بيهات لعلي بن ظافر ،حت د .حممد
زغل��ول �س�لام ،دكت��ور م�صطف��ى ال�ص��اوي اجلوين��ي ،ط دار املع��ارف ،القاهرة،
���ص ،137ومل ين�س��بهما له غريه مم��ن اعتنوا بالرتجمة له ق�ص��د ًا �أو عر�ض ًا؛ مما
يجعل ن�سبة البيتني �إليه غري ثابتة.
 والأقرب لل�صواب �أن البيتني ل�صاعد ،اهتدمهما من �أ�شعار ال�سابقني ،فقدكان على ب�صرية بها ،وميلك املقدرة الفنية ،واملوهبة املكينة التي تعينه على ذلك،
�إ�ضاف��ة �إل��ى ت�صريح جل الرواي��ات التي ترجمت له ب�أنه كان يهت��دم �أحيا ًنا �أبيات
�س��ابقيه ،ت�ؤكد ذلك روايات بدائع البدائه ،والذخرية يف حما�س��ن �أهل اجلزيرة،
ونفح الطيب.
-41ومن ِ�شعر �صاعد قوله( :كامل)

َ -1و ُم����هَ���� ْف����ه ٍ
َ����ف �أَ ْب������هَ������ى م����ن ال��� َق��� َم��� ِر
َ -2خ�����ا َل������ ْ�����س����� ُت����� ُه ُت�������� َّف��������ا َح َو ْج������ َن������تِ������ ِه
َ -3ف������ َأخ�����ا َف����� ِن�����ي َق���������� ْو ٌم َف���� ُق���� ْل����تُ َل����هُ���� ْم

َق�����هَ����� َر( )280ال����� ُف������ؤَا َد ب��� َف���ا ِت ِ���ن ال�� َّن َ��ظ�� ِر
َف��������أَ َخ������� ْذ ُت�������هَ�������ا م�����ن����� ُه ع����ل����ى َغ��������� َر ِر
()281
ال َق ْ
�����ث����ر
����ط���� َع يف َث���� َم����رٍ وال َك َ ِ

التخريج:
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 -1نف��ح الطي��ب  ،76/3ومعج��م ال�س��فر  ،452و�أخب��ار وتراج��م �أندل�س��ية
م�س��تخرجة م��ن معجم ال�س��فر ���ص ،144ومعج��م الأدب��اء  ،1442/4واالزدهار يف
م��ا عقده ال�ش��عراء من الأحاديث والآثار لل�س��يوطي �ص ،5وبغي��ة الوعاة يف طبقات
اللغويني والنحاة  ،460/1و�إنباه الرواة  ،66/2والوايف بالوفيات لل�صفدي .224/5
 -2وردت الأبي��ات الثالث��ة يف دي��وان ال�صاح��ب بن عباد ،حت :حممد ح�س�ين
�آل يا�س�ين ،دار القل��م ،ب�يروت1394/2 ،ه �ـ1974/م��� ،ص ،231 ،ويتيم��ة الده��ر
 ،405/1ويف :ق��رى ال�ضي��ف الب��ن �أب��ي الدني��ا ،حت :عب��د اهلل ب��ن حم��د املن�صور،
�أ�ض��واء ال�س��لف ،الريا���ض ،ط1997/1م ،ج ،298/3ويف معاه��د التن�صي�ص على
�شواهد التلخي�ص  413/1من�سوبة يف جميعها لل�صاحب بن عباد ،ون�صها:
َ�����ف ُي���غ���ن���ي ع�����ن ال���ق���م��� ِر
 -1و ُم�����هَ����� ْف�����ه ٍ
َ -2خ�����ا َل������ ْ�����س����� ُت����� ُه ُت�������� َّف��������ا َح َو ْج������ َن������تِ������ ِه
َ -3ف������ َأخ�����ا َف����� ِن�����ي َق���������� ْو ٌم َف���� ُق���� ْل����تُ َل����هُ���� ْم

َق����� َم����� َر ال������� ُف��������ؤا ِد ب����ف����اتِ���� ِر ال���� َّن َ
����ظ���� ِر
����ي����ر �إ ْب����������ق����������ا ٍء وال َح����������� َذ ِر
م�������ن غ ِ
ال َق ْ
����ث���ر
�������ط������� َع يف َث������� َم������� ٍر وال َك َ ِ

مما يجعل ن�س��بتها لل�صاحب بن عباد �أقرب من ن�س��بتها ل�صاعد البغدادي،
فق��د وردت يف دي��وان ال�صاحب غري متنازعة الن�س��بة ،كذل��ك مل توردها امل�صادر
القريب��ة العه��د ب�صاع��د؛ زمن ًيا مثل ج��ذوة املقتب���س ،وبغية امللتم���س ،والذخرية،
وغريها من امل�صادر التي ترجمت له ،و�أوردت �أخباره و�أ�شعاره.
-42و�صاعد القائل( :جمزوء الرمل)
َ ِ -1
ل مِ ����������نْ � ِ������س������ ِّر َب������نِ������ي ال���� َع���� َّب����ـ����ا
�������������ج������������� ُد عَ��������لَ�������� ْي�������� ِه
���������َ � -2ش���������هِ��������� َد امل َ ْ
َ -3ف����������������������������إِ َذا َج��������ا َل��������� ْ��������س�������� ُت�������� ُه َ ْ
ل

ٌّ
�����������������������ل َو َج����������� ِل�����������ي������������ ُ�����������س
������������������س خِ
� ِ
�أَ َّن��������������� ُه ال���������عِ��������� ْل ُ
���������س
���������ق( )282ال���� َّن����فِ����ي ُ
َت���������������� ْد ِر َم������������نْ مِ ������� َّن�������ا ا َ
�����������س
جل����� ِل�����ي ُ

التخريج:
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 -1الذخ�يرة يف حما�س��ن �أه��ل اجلزي��رة ق 4م��ج ،21/1و�ش��رح مقام��ات
احلريري .43 3
 -2وردت الأبيات من�سوبة لك�شاجم يف ديوانه ،ون�صها( :جمزوء الرمل)
-1
-2
-3
-4

َِ
ل مِ ����������نْ � ِ������س������ ِّر َب������نِ������ي ال���� َع���� َّب����ـ����ا
�������������ج������������� ُد عَ��������لَ�������� ْي�������� ِه
� َ���������ش���������هِ��������� َد امل َ ْ
َ
�����������������س��������ل��������ا َب وامل���������ا
َ�����������ب الأَ�
َي�����������ه ُ
و�إذا َج�������ال���������������س������� ُت������� ُه َل������ـ������ـ������ ْم

ٌّ
�������������س
�������������������س خِ
� ِ
������������������������ل َو َرئ�������������ي�������������� ُ
�أَ َّن������������������������������ ُه عِ ������������� ْل ٌ
�������������ق َن�������فِ�������ي�������� ُ�������س
�����������س
َل ع�����ل�����ى ال������� ّ������ش������ك������ ِر َح����� ِب�����ي ُ
ُي���������������� ْد َر َم������������نْ م������ َّن������ا ا َ
�����������س
جل����� ِل�����ي ُ

انظ��ر دي��وان ك�ش��اجم ،حت :النب��وي عب��د الواح��د �ش��عالن  -مطبع��ة اخلاجن��ي،
القاهرة1417 ،هـ1997/م� ،ص.228 ،227
� -3أورد �صاع��د البغ��دادي الأبي��ات الثالث��ة يف كتاب��ه الف�صو���ص من�س��وبة
لك�شاجم ،و�ص َّدرها بقوله :و�أن�شدين �أبو بكر اخلالدي لأبي الفتح امللقب بك�شاجم،
ث��م �أورد ل��ه �س��تة ف�صو���ص �أردفه��ا بف���ص �س��ابع ا�س��تهله بقول��ه :و�أن�ش��دين (�أي
اخلالدي) له (يق�صد لك�شاجم) ي�صف �صديق ًا من بني ها�شم( :جمزوء الرمل)
َ ِ -1
ل مِ ����������نْ � ِ������س������ ِّر َب������نِ������ي ال���� َع���� َّب����ـ����ا
�������������ج������������� ُد عَ��������لَ�������� ْي�������� ِه
���������َ � -2ش���������هِ��������� َد امل َ ْ
َ -3ف����������������������������إِ َذا َج��������ا َل��������� ْ��������س�������� ُت�������� ُه َ ْ
ل

ٌّ
��������������س
�������������������س خِ
� ِ
�����������������������ل َو َرئِ��������������ي��������������� ُ
�أَ َّن������������������������������� ُه عِ �������������� ْل ٌ
��������������ق َن�������فِ�������ي�������� ُ�������س
َت���������������� ْد ِر َم������������نْ مِ ������� َّن�������ا ا َ
�����������س
جل����� ِل�����ي ُ

 وعلى ذلك ،فالأبيات وا�ضحة الن�س��بة لك�ش��اجم ،ولي�ست ل�صاعد ،و�أ ّما قول ابنب�سام يف ذخريته فوهم وخلط تبعه فيه ال�شري�شي يف �شرحه مقامات احلريري.
الهوامش:
* كلية اللغة العربية ب�إيتاي البارود -جامعة الأزهر -ق�سم الأدب العربي والنقد.

الَ ْع َظم
م َّمد بن �أبي َعامر ب�شرقي قرطبة على ال َّنهر ْ أ
( )1الزاهرة مدين ٌة عظيم ٌة بناها ْ َال ْن ُ�صور ُ َ
طريق املباهَ ا ِة والفخامة،
حماكي ًا للزهراء يف �سنة ثمان و�ستني وثالث مئة ،وقد ابتناهَ ا على ِ
وهي ذات ق�صور ومتنزَّهات .انظر �صفة جزيرة الأندل���س للحمريي  -حت :ليفي بروفن�س��ال
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 دار اجلي��ل -ب�يروت 1408/2 -ه �ـ1988/م ��� -ص ،82-80البي��ان املغ��رب  ،299/2نفحالطيب .585/1
م َّمد بن �أبي َعامر ُمدبر �أَمر الأندل�س يف دولة ه�شام امل�ؤيد ،كان �أ�صله فيما يقال من
(َ ْ )2ال ْن ُ�صور ُ َ
اجلزيرة اخل�ضراء ،وله بها قدر ،وكانت له همة يحدث بها نف�سه ب�إدراك معايل الأمور ،تغلب
على الأندل���س كلها ،وغزا ن ّي ًفا وخم�س�ين غزوة مل يهزم يف واحدة منها ،وتويف يف طريق الغزو
يف �س��نة ثالث وت�س��عني وثالث مئة .انظر :جذوة املقتب���س  ،79 ،78وبغية امللتم�س ،117-115
والذخ�يرة يف حما�س��ن �أه��ل اجلزيرة ق4م��ج ،256/1واحللة ال�س�يراء  ،268/1ونفح الطيب
.399/1
( )3يف البيان املغرب «راتعة» بد ًال من «رائعة».
( )4يف البيان املغرب «�أح�سائها» بد ًال من «� ْأح َفا ِف َها».
( )5طما ال�شي ُءَ :ك ُ َث حتى َعال َ
وغ َل َب.
ُ
الرجل�ِ :إذا ل ِب�س ما عنده من ُع ّدة ُر ْمح وبي�ضة ِوم ْغ َفر و َن ْبل.
(ُ )6م�ستلئماتٌ ُ :مدرعات ،و ْا�س َت َلأم
جللود� ،أو ُجل��و ٌد ُيخْ َر ُز ُ
( )7ال َي َل� ُ�ب حمرك � ًةّ :
بع�ضها �إلى بع�ض ُت ْل َب�� ُ�س على
الت ََ�س � ُة� ،أو ال � ُّدرو ُع من ا ُ
خا�ص ًة ،وال ُف ُ
�ص َ
وج َ ٌ
والعظيم
ن من ل ُب ٍود َح ْ�ش � ُوها َع َ�س � ٌل و َر ْم ٌل،
احل ِ
ُ
والذ ،وخا ِل ُ
ال ُّر�ؤُو���س َّ
ديدُ ،
واجل ْلد.
من كل �شيءٍ ِ
( )8يف البيان املغرب «�أثمرت» بد ًال من «�أَ ْو َر َق ْت».
جهده.
( )9تع َّن َت :بذل غاي َة ِ
البدُ.
( )10ال َق ُّرْ َ :
دَام هوائه وقو ِة تدافعه.
م َر ُب� :شديد
اال�صطكاك ِ
ِ
(ْ ُ )11
ال�صط ِ
رام� :شد ُة ا�ش ِت ُ
(ِّ )12
عال النارِ.
ال�ض ُ
يلهب :ي�شت ُّد ح ُّر ُه ولهي ُبه.
(ُّ )13
( )14امل ِّرب ُح :ال�شديد القوي ،يقال� :ضربه �ضرب ًا ُم َ ِّبح ًا؛ �أي �شديدًا.
( )15ال ِق ْرنُ بالك�سر :ال ُك ْفء والنظري يف ال�شجاعة واحلرب ،ويجمع على �أَقران.
( )16يف البغية ،ومعجم الأدباء ،وتاريخ الإ�سالم�« :أتتني».
وي�ست ْعمل يف الكرمي من كل �شيء.
(َ )17ع ِقيلة ُك ِّل �شيء� :أ ْف�ض ُله و�أَ ْك َر ُمه ،والعقائل :الدرر النفي�سةْ ،
واحل�سب.
أ�صل والأَ ُروم ِة
( )18يري ُد كر َمي ال ِ
َ
(َ )19
احل� ُّ�ك� :إِ ْم��رار ِج � ْرم على جرم َ�ص ًّكا به ،ويقالَ َ :
ت َّ
ا�ص َط َّك جرماهما َف َح َّك
اك ال�ش��ي َئان� :إذا ْ
�أَحدهما الآخر.
ير بالفتح �أَ ْه َن�ؤُه؛ �إِذا َط َل ْيتَه بالهِ نا ِء وهو ال َق ِطرانُ  ،وهذا الطالء يكونُ للجمال التي
( )20هَ َن ��أْتُ البع� َ
� َأ�صابها َ
اجل َر ُب.
قلب� ،أي :يتقلب يف وجوه احليل.
( )21فالن ُح َّو ٌل ٌ
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�شاءت.
()22
الربرب :جماع ُة ال ِإبل املختلطة� ،أو هي ال ُإبل ت َُخ َّلى لت�سرح خمتلط ًة حيث ْ
ُ
الرماح امل�سنون ُة.
ال�س َنانُ  :هي
ُ
(ِّ )23
ُ
ال�سيف القاط ٌع الـ ُم�صيب.
ال�صارم:
()24
ُ
(َ )25خ َ�ضب ال�شي َء َيخْ ِ�ضبه َخ ْ�ضب ًاَ ،
وخ ّ�ضبهَ :غ ّي لونه بحمرة �أو ُ�صفرة �أو غريهما.
( )26الب�ض � ُة :الناعم��ة اللينة ،امر�أَة َب َّ�ض ٌة تا ّرة ناعمة مكتنزة اللحم يف َن�صاع ِة لون و َب َ�ش��رة ،ورجل
َب ٌّ�ض �أَي رقيق اجللد.
( )27يف الذخرية «�أتتك» ،ومل يرد فيها �سوى هذا البيت دون بقية املقطوعة.
املاخ ُ�ض من الن�ساء والإبل وال�شاء :هي احلامل الـ ُمق ِْر ُب التي دنا وقت خما�ضها.
(ِ )28
( )29يف معجم الأدباء :الثناء.
( )30يف معجم الأدباء :فقل واحتكم يل ف�سمع الزمان.
(ُ )31م ِ�صيخٌ�َ :س ِام ٌع ُم ْن ِ�صت.
نا�صح َ
و�ص ْد ُره �أَي �أَ ِمنيٌ ،فهو ُ
�صادق ال ُّن�صح.
( )32فال ٌن ُ
اجل ْي ِب ُي ْع َنى بذلك َق ْل ُبه َ
أ�سف والندم.
(ُ )33مت َندِّ ٌم� :شدي ُد ال ِ
منيب :عائد راجع.
(ٌ )34
( )35احلاجب عبد امللك املظفر بن املن�صور خلف �أباه املن�صور يف احلجابة ( ،)398-392وكانت
ال�س��لطة الفعلي��ة بيده ،و�س��ار على نهج �أبيه يف الغ��زو ،ويف �أيامه �أخلد الأندل�س��يون �إلى الراحة
وتناف�سوا يف زخرف الدنيا .انظر الذخرية ق4مج 78/1وما بعدها.
ناج َي ٌة�َ :س ِر ْيع ٌة.
( )36نا َق ٌة ِ
اب :ا َ
وغي ِهم.
( )37ا ُّلل َب ُ
َخي من ال ِّر َج ِال ْ ِ
خلا ِل ُ�ص املُت َّ ُ
أمول ِّ
( )38امل� ُ
لكل خ ٍري.
َ
(َ )39ر َّم حا َلهُ� :أ ْ�ص َلحه.
(َ )40
احل َ�س ُب :ال َع ُّد.
(� )41أُ ُّم الكتاب :احلمد هلل ،وهي فاحتة الكتاب ،وقيلِ :علم الكتاب ،وقيل :الكتاب كلُّه ،وال�صحيح الأول.
(« )42غزو كولغ الذئب» مثل م�شهور ،والولغ� :شرب ال�سباع ب�أل�سنتها �أي غزو متدارك متتابع  -جممع
الأمثال للميداين-حت /حممد حميي الدين عبد احلميد -دار املعرفة-بريوت.56/2 ،
( )43اخل�صر :هو البارد من كل �شيء.
(َ )44ث َع� َ�ب امل��ا َء وال � َّد َم ونح َوهم��ا َي ْث َعب � ُه َث ْع ًبا َ :ف َّجره فا ْن َث َع َب كم��ا َي ْن َث ِع ُب ال َّد ُم م��ن الأَ ْنف ،وقيل :هو
جمرى املاء ونحوه.
َّزْجي ُةَ :د ْف ُع َّ
اب.
( )45الت ِ
ال�س َح َ
ال�ش ْي ِء كما ت ِّ
ُزْجي ال َب َق َر ُة َو َلدَها �أي ت َُ�س ْو ُقه .وال ِّر ْي ُح تُزْجي َّ
(َ ْ )46
ال َو ِام ُ�س :الإِبل متنع من املاء خم�سة �أيام ثم ترده بعد ذلك ،فيكون العط�ش قد بلغ بها مبل ًغا.
( )47ال َق � َرب�َ :س ْ�ير ال َّلي� ِ�ل ِل��ورو ِد املاء يف ال َغ ِد ،وقيل :ال َق � َر ُب َط َل ُب املا ِء َل ْي ًال لإرواء الإبل اخلوام���س
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يومان ،ف�أ َّو ُل ليل ٍة ت َْط ُل ُب فيها
العطا�ش� ،أو �أن ال يكونَ َب ْي َن َك وب َني املا ِء �إ َّال َل ْي َل ٌة� ،أو �إذا كان َب ْي َن ُكما ِ
املا َء تُ�سمى :ال َق َر ُب.
َ
( )48ال�شطب من الإبل :امل ْهزولة ك�أنها َ�س َع َف ٌة نخل يف ِد َّق ِتها� ،أي �إنها قليلة اللحم �ضعيفة ،وقيل :هي
الطرائق ،وقيلُ :
نام ال َبع ِري ُتق َْط ُع ُطو ًال ،وقيل هو �سنان ال�سيف.
ال�ش َطب :ال ِق ْط َع ُة ِمنْ َ�س ِ
( )49ال�ص َب ُب :انحطاط َن ْه ٍر �أ َو َط ِر ْي ٍق فيه ُحدُور وتها ٍو.
( )50هو الوزير الكاتب �أبو حف�ص بن برد الأكرب �شاعر الأندل�س وناثرها �أيام املن�صور و�أبنائه ،كان
وا�سطة ال�سلك ،تقلد ديوان الإن�شاء بعد ابن اجلزيري ،ثم كتب عن �سليمان امل�ستعني وغريه من
�أمراء الفتنة ،تويف ب�سرق�س��طة �س��نة ثماين ع�ش��رة و�أربعمائة .انظر الذخرية ق1مج-103/1
.128
(ِ )51وم َقه ،كورِثهَ ،و ْم ًقاِ ،وم َق ًة� :أح ّبه.
وخيا ُره.
�شيءٍ ِ
(َ ْ )52ال ْح�ضُ :خ َل َ�صة ُك ِّل ْ
طوب :تَزَ ِّوي َما َب ْ َي ا ْل َع ْي َن ْ ِيِ ،ع ْندَ ال ُعبو�س.
( )53ال ُق ُ
تدَى :تبعثُ وت ُ
(ْ ُ )54
ُ�ساق.
( )55ا ُ
جل َّلى :الأَمر ا ْل َع ِظ ُيم.
طت َ
ال�ص َباح.
م َّرك ًةُ :ظ ْل َم ُة �آخر ال َّل ْيل ِ�إذا اخْ َت َل ْ
( )56ال َغ َل�سَ ُ ،
ب�ض ْو ِء َّ
( )57ال َّرخْ ُ�ص ،بال َفت ِْحَّ :
ال�ش ْي ُء ال ّن ِاع ُم ال َّل ِّيُ.
بح ْمر ٍة �أَو ُ�صفْرة �أَو غ ِريهما.
(َ )58خ َ�ض َب ُه َيخْ ِ�ض ُب ُه َخ ْ�ض ًباَ :ل َّو َنه� ،أَو َغ َّ َي َل ْو َنه ُ
بيبَّ :
ال�س َواد.
( )59ال ِغ ْر ُ
ال�ش ِدي ُد َّ
(َ )60
اجل ْو ُر ،والبع ُد َعن َ
ال�شططَ :
احلقِّ .
ال�س َرف وا ِلإ ْ�س َر ُ
افُ :ماوز ُة ال َق ْ�ص ِد.
(َّ )61
خام ُر.
( )62ال َّد َن ُف :ا َمل َر ُ�ض الالز ُِم املُ ِ
كونَ ،و ِهي ا�س ٌم ُ�س ِّمي به الف ْع ُلَ ،وم ْعنا ُه ا ْك ُف ْف.
ال�س ِ
(َ )63مهَْ :كل َم ٌة ُب ِن َي ْت على ّ
(ِّ )64
هاج.
جنا�س ِ
ال�شقُِّ :ج ْن ٌ�س من �أَ ِ
اجلنِّ  ،وقيل� :صوتٌ ُيخْ ِر ُجه ال َب ِع ُري من في ِه �إِذا َ
اف ال ُيخا ِل ُط ُه َكدَر.
وب�َ :ص ٍ
(َ )65غ ْي َم�أْ ُ�ش ِ
ال�س ِاق ،و َق ْر ُع ُّ
(ُّ )66
وب َر ِاح َلته
الظ ْن ِ
الرجل ُظ ْن ُب َ
بوب �أَن َي ْق َر َع ُ
الظ ْنبوب :هُ َو َح ْرف ا ْل َع ْظ ِم اليا ِب ُ�س ِمنَ َّ
ب َع َ�صاه �إِذا �أَ َ
ب�س � ْو ِطه
ركوب املُ ْ�س� ِ�رع �إِلى ال�ش��يءَِ ،وقيل� :أَنْ َي ْ�ض ِر َب ُظ ْن ُب َ
لي َك َب َها َ
وب دا َّب ِته َ
ناخها َ ْ
ل ُي ْن ِز َق ُه ِ�إذا �أَراد ُر ُكو َبهَ ،ومن �أَمثالهمَ ( :ق َر َع ُف َل ٌن لأَ ْم ِر ِه ُظ ْن ُبو َبه)�ِ :إذا َج َّد ِفي ِه.
الَ َنا ِبيبِ :ه َي ال ِّر َماح.
( ْ )67أ
ال�ص ْب َو ُةَ ْ :ال ْي ُل �إلى ال َهوىَ ،
وال�شيب الهرم والكرب.
ال�ص ْب َو ُةَ :ج ْهل ُة ال ُفتُوةَ ،وال َّل ْهو من ال َغزَل،
ُ
وقيل َّ
(َّ )68
(َ )69
ال�ش َذاَّ :
ال�ش ُّر والأَ َذى.
( )70ال َع ُ�ضدُ :ال�ساعد.
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الط ِو ُيل ،و� ْأ�ص ُل الأَ َل ّدَّ :
القوي َّ
الطوي ُل الأَخْ دَ ِع من الإِ ِبل.
( )71املُ َل َّددُُّ :
ال�س ْي َفَ :ط َب َع ُه �أَي َب َر َد ُه َومل َي ْ�ص ُق ْلهُ.
(َ )72خ َ�ش َب َّ
( )73ال َّل َع ُ�سَ :ل ْونُ َّ
ما ُي ْ�س َت ْم َل ُح.
ال�س َوا ِد َق ِلي ًالَ ،و َذ ِل َك ِ ّ
ال�ش َف ِة �إِذا كا َن ْت ت َْ�ض ِر ُب ِ�إلى َّ
(َ )74و�أَت َْك ِب ِه� :أي �أَ َ�صا ْبت َْك به من َّ
ال�شدا ِئد وال َّن َوازِل.
ال�ص ِب ُّي مل َي َّ�سه َق ْر ٌح َو َل ُجدَ ر ِّي َو َل َح ْ�ص َبة.
( )75ال ُق ْرحانَّ :
(َ )76ع ْد َو َة ِّ
ا�ضه.
و�س ْرع ُة ا ْن ِق َ�ض ِ
الذ ِ
يبُ :ق َّو ُة ح َركتهُُ ،
( )77ال َّددُ :ال َّل ْه ُو وال َّل ِع ُب.
م َّطم.
(ُ )78م َه َّ�ش ٌمَ :م ْك ُ�سو ٌر ُ َ
ال�س ْه ُم َق ْب َل �أَنْ ُي َر َ
ا�ش و ُي ْن َ�ص َل.
( )79ال ِق ْد ُحِ ،با ْل َك ْ�س ِرَّ :
وح َّط َمه.
( )80هَ َ�ض َم ال�شي َء َي ْه ِ�ض ُمه هَ ْ�ضم ًاَ ،ف ُه َو َم ْه ُ�ضو ٌم وهَ ِ�ضي ٌمَ :ك َ�س َر ُه َ
( )81الأنابيب :الرماح.
(ُ )82
يقال :طا َر طا ِئ ُر ُه ،وثا َر ثا ِئ ُره ،وفا َر فا ِئ ُره�ِ ،إ َذا َغ ِ�ض َب.
ابَ ،وهُ َو ِخ ُ
الف َّ
ال�ش ِبي َب ُة� :أَ َّو ُل َّ
(َّ )83
يب.
ال�ش ِ
ال�ش َب ِ
( )84ا ُ
يب ال َّن ِاع ُم ،وقيل  :ال ِق ْطع ُة ِمنَ ال َق ْرع ِة ،وال ِق َّثاءَِّ ،
وال�ش ْح ِم.
خل ْر ُع ُ
وب :ال ُغ ْ�صنُ ال َغ ُّ�ض �أَو ال َق ِ�ض ُ
(ْ )85
باق.
لل�س ِ
ال�س َب ِاق ،وامل ِْ�ضما ُر يكون غا َي ًة و َو ْقت ًا للأَ َّيام ا َّل ِتي ُي َ�ض َّم ُر ِفي َها ال َف َر ُ�س ِّ
امل�ض َمارَ :مكانُ ِّ
ا�ضي ِف َ
ُ
اخلفيف ال ِّل َبا�س.
احلوا ِئ ِج،
َ�شم ُر� ،أو ال َّر ُج ُل ْ َال ِ
( )86امل ْن َ�صلِتُ من ال ِّر ِ
ال�س ِري ُع املُت ِّ
جالَّ :
ري ُمغ ِْر ٌق.
( )87ال َغ ْم ُر :ال َك ِث ُري ال َّدا ِفق ،ومنه ما ٌء َغ ْم ٌر � ْأي َكث ٌ
ُ
َ
َ
َ
المَ ،وغلب
(� )88أ ْ�ص ُل ال َب ِدي َه ِة �أ َّو ُل ُك ِّل �شيءٍ َو َما َيف َْج�أ ِم ْنهُ ،وقيل� :إنَّ �أ ْ�ص َل ال َب ِدي َه ِة واال ْر ِت ِال ِف ال َك ِ
ِف ِّ
ال�ش ْعر ِبال َر ِو ّية و َت َف ّك ٍر ،واال ْر ِت َال �أَ ْ�س َرع ِمن ال َب ِدي َه ِة ،وال َّر ِو َّية َب ْعدَهما.
ا�ض املُ ْه َر َي ُر ُ
(َ )89ر َّو ُ
ْوي�ض ،وهي من َر َ
ا�ضُ :م َبالغة من ال ُق ْد َرة على الت َّْذ ِليل َّ
و�ضهَُ :ذ َّللـَ ُه َو َو َّط�أَ ُه.
والت ِ
( )90ال ُغ � َّر ُةَ :ب َيا�� ٌ�ض يف َج ْب َه ِة ال َف َر���س ،وقي��ل :الأَ َغ ّر من ا َ
و�س��ط
خل ْي ِل :الذي ُغ َّرتُه �أَ ْك َ ُب من الدِّ ْرهَ م ْ
َج ْب َه ِته.
(َ )91
احلت ُْفَ ْ :ال ْوتُ .
الن ،وفر���س ظم�آن َّ
(�َ )92ش � َوى ال َف َر�� ِ�سَ :ق َوا ِئ ُمه ،وقيل َّ
ال�ش��وى� :إِذا كان
دان وال ِّر ْج ِ
ال�ش � َوى :ال َي ِ
ُم َع َّرق القوائم.
( )93فر�س َر ّيانُ الظهر� :إِذا �سمِ نَ َمتْنا ُه.
وج ْم ُعه ُت ُل ٌل وتَال ِئ ُل ،والتِّل ُة�َ :ش ْي ٌء من َو ْ�ص ِف الإ ِب ِل ،وهي ال ِب َّل ُة بال َف ِم.
( )94والت ِل ْي ُل :ال ُع ُنقُ ؛ ال ْن ِد َم ِاجهَ ،
( )95ال ُق ّ�صة من الفر�س� :شعر النا�صية ،وقيل :ما �أَ ْق َب َل من النا�صية على الوجه.
ال�شي ِء َّ
بال�ش ْيءِ ،والت�صاقه به  -الد�أيات :عظام الكتف �أو خرز العنق.
( )96ال َّلزُ :ل ُز ْو ُم ْ
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وال�صب َّي ُة بين ُة الوالد ِة وال َو ِل ِيد َّية واجلمع الوال ِئدُ.
( )97ال َوليد ُة :الأَ َم ُة َّ
القوي.
الرمح ُّ
( )98ال�سنانُ ُ :
( )99هَ َناتٌ � :شدا ِئد ،و�أُمو ٌر عظام.
( )100يف احللة ال�سرياء «حت�ش» بد ًال من «نحنت» ،نح َت ُه َ :ب َرا ُه و�أَ ْهزَله ،و َن َح َت َ
اجلبل َي ْن ِحتُهَ :ق َط َعه.
أمره.
(َ )101
الدع ُ
وقوام � ِ
أ�سا�س ال�شي ِء الذي عليه عمادُه وقوتُه ُ
ائمُ � :
ْدَح به النار.
( )102احلج ُر الذي ُيق ُ
تاق ،وقيل ِع ُ
و�س��با ُع الطري التي ت�صيد ،ومنه قول
�اب :طائ��ر من ال ِع ِ
تاق الطري :ال ِعقْبانُ ِ
( )103ال ُعق� ُ
يوم ال َّد ْج ِن َت ْع ُلو وت َْ�س ُف ُل.
ال�شاعرَ :عقاب ُني َ
( )104ال َّد ْجنُ َّ :
ا�س ال َغ ْي ِم ال َ
أر�ض و�أ ْقطا َر ال�سماء.
الظ ُ
ام�س ،و�إ ْل َب ُ
الم ال َّد ُ
( )105انفردت الذخرية ب�إيراد البيت ،ومل يرد يف احللة التي اقت�صرت على �س��تة �أبيات لي���س من
بينها هذا البيت.
 املا ُء ال َق َر ُاح :ال َبارِد.( )106يف احللة ال�سرياء «نظنك» ً
بدل من «تظنك».
( )107يف احللة ال�سرياء «يبني» بد ًال من «ببني».
(� )108سا َو َر ُفال ًناَ :وا َث َب ُه و َقا َت َله.
( )109ال ِق ْرنُ  :ال َّنظ ُري وال ِّند.
ال�س ْي ُف.
( )110ال ِو َ�ش ُاحَّ :
(َ )111حدَر َّ
بال�ش ْيء َي ْح ُد ُره و َي ْح ِد ُره َح ْد ًراَ :ح َّطه ِمنْ ُع ْل ٍو ِ�إلى ُ�سفْل.
(َّ )112
ال�ش ْي�ِ :ض ّد ال َّز ْينُ ،ي َق ُال�َ :شا َنه َي ِ�شي ُنه َ�ش ْي ًنا.
وح :ا َ
وحَ :ما ُ�ش ِر َب ِبا ْل َغدَا ِة َف َما دون ال َقائ َلة.
:ال�ص ُب ُ
ال�ص ُب ُ
خل ْم ُر ،و ِق َيل َّ
(َّ )113
َ
َ
َ
( )114ا ُ
خلد ُ
خل ْد ُ�ش وا َ
ُو�ش:ك ُّل �أ َث ٍر من َخ ْد�ش �أو َع ٍّ�ض .وا َ
ظافر.
خل ْم ُ�ش يكون بالأ ِ
زْل ،وقيل :ق�صب ٌة َي ْج ُ
ق�صب ٌة ي َل ُّف عليها ال َغ ُ
( )115ال َو ِ�شي َع ُة َ
عل فيها احلا ِئ ُك ُ ْ
للن�س ِج
لم َة ِ
:خ�شب ٌة َ�أو َ
الثوب ْ
والتزيني ،وقيل :هي ق�صبة ُي ْلوى عليها ُ
لوان الو�شي.
الغزْل من �أَ ٍ
لوان َ�شتى من ال َو ْ�ش ِي وغ ِري َ�أ ِ
�صوب بال ِعما ِد.
(ُ )116خ ُ�ش ٌب طوا ٌل م ْن ُ�صوب ٌة ،ومنه ِخبا ٌء ُم َع َّم ٌد ك ُم َع َّظمَ :م ْن ٌ
(� )117أبو مروان عبد امللك بن �إدري�س اجلزيري ،عامل� ،أديب� ،شاعر ،من وزراء الدولة العامرية ،له
ر�سائل و�أ�شعار كثرية مدونة ،مات قبل الأربع مائة مبدة مقتوالً بتدبري الوزير عي�سى بن �سعيد
القط��اع يف �س��نة 394ه �ـ .انظ��ر الذخرية يف حما�س��ن �أهل اجلزي��رة ق4م��ج 37/1وما بعدها،
واملغرب يف حلى املغرب  ،322/1ونفح الطيب .66/4
( )118يف �سـنة  390هـ �سـار املن�صور �إلى �أرا�ضي ق�شـتالة يف جي�ش �ضخم ،وذلك �أن امللوك والأمراء
والن�صارى «من حيز بنبلونة �إلى �أ�سرتقة» ،اتفقوا جميع ًا بزعامة �سان�شــو غر�سية كونت ق�شتالة،
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على مقاومة املن�صور ،وح�ش��د �س��ائر �أمراء الب�شكن���س وق�ش��تالة وليون قواتهم ،وجمع �سان�ش��و
غر�سية �سائر قواته يف و�سط ق�شتالة ،يف وادي دويرة الأدنى خلف احلاجز اجلبلي الوعر امل�سمى
«�صخرةجربرية» وتعاهد امللوك والأمراءالن�صارى على الثبات وعدم الفرار ،وقد �أبلى املن�صور
العام��ري ب�لا ًء ح�ســ � ًنا على عادت��ه ،وثبتت معه فئة ؛ ف��كان الن�صر حليف امل�س��لمني .انظر يف
تفا�صيل الغزوة  :دولة الإ�س�لام يف الأندل���س ملحمد عبد اهلل عنان-مكتبة اخلاجني واملدين،
القاهرة ،ط1997/4م .563 ،562/1 -
()119ال َغ ُّ�ض َّ :
الط ِر ُّي من ُك ِّل َ�ش ْيءٍ.
مدين ِة ِق ْ�شتا َلة.
و�س ِط ِ
(َ )120ج ْر ِبري  :مدين ٌة �أند ُل ِ�س َّي ٍة ت َق ُع يف َ
( )121ال َّر ْوعة  :ال َفزْعةَ ،و ِهي ا َمل ّر ُة الواحدة من ال َّر ْوع :الفزَع.
ال�ص ْو ُب :ا َملجي ُء من َم َكان َع ٍل ،و ُك ُّل َناز ٍِل من ُع ُل َو �إِ َلى ا�س ِت َفال.
(َّ )122
(ُ )123م َ�ص َّع ٌد ُ :مرتف ٌع ُم ْنت َِ�ص ٌب.
َ
�شي َء ب َهاَ ،وقيلِ :ه َي الأر�ض ال َغليظة َذات َ
احل َ�صى.
( )124ال َف ْد َف ُد  :ال َفال ُة ا ْلتي َل ْ
ال�ص ْوت ل ُه ر َّن ٌة و َد ِو ّي.
( )125ال َّن�شيج ُة َّ :
(َ )126
ال�صخْ ر.
اجل ْل َم ُد َّ :
ال�صعداء.
(َ )127ت َنهَّدَ َ :ت َنف ََّ�س ّ
( )128ال َف ُّل  :ا ْل َق ْو ُم امل ْن َه ِز ُمون.
ال�س ْي ُف ْ
ديد ا ْلهِ ْند.
املط ُبو ُع ِمنْ َح ِ
( )129امل َه َّن ُد َّ :
احل ْن ِث� ،أي الإِ ِثمَ ،
وقيل  :ال َك ِاذ ُب َ
املخا ِدع.
( )130املُ َح َّنث َ :م َوا ِق ُع ِ
( )131عي�س��ى بن �س��عيد القطاع :كان من كتاب املن�صور ،و �أن�صاره ،ومعاونيه منذ �أيام احلكم،
وق��د ا�س��ت�أثر بتدب�ير الأمور منذ بداية عه��د عبد امللك بن املن�صور ،وجم��ع الأموال الطائلة،
وزاد يف توط��د �س��لطانه ونف��وذه م�صاهرته للحاجب عبد امللك� ،إال �أن��ه كانت حتدوه �أطماع،
فقتله عبد امللك يف �س��نة  397هـ.انظر الذخرية ق4مج 50 /1وما بعدها ،واملغرب ،213/1
و�إعتاب الكتاب البن الأبار.197/1
( )132البيت ل�صاعد نظمه على البديهة ا�ست�شهادًا على تف�سريه لكلمة «اخلنب�شار» التي ال �أ�صل لها،
وكث ًريا ما كان يفعل ذلك .انظر يف �أباطيله على هذه ال�شاكلة  :الذخرية ق4ج 32 /1وما بعدها،
والنفح .82 ،81/3
 ومن ذلك ما روي �أنه دخل يوم ًا على املن�صور وبيده كتاب ورد عليه من عامل له ا�سمه ميدمان بنيزيد من �أهل يابرة ،يذكر فيه القلب والتزبيل وما عندهم من معاناة الأر�ض قبل زرعها ،فقال
ل��ه  :ي��ا �أب��ا العالء ،وق��ع �إيل من الكتب كت��اب القوالب والزوال��ب مليدمان بن يزي��د .قال :نعم،
ر�أيت��ه يف ن�س��خة �أبي بكر ب��ن دريد بخط ك�أكرع النمل ،يف جوانبها عالم��ات الو�ضاع .فقال له:
�أم��ا ت�س��تحي م��ن هذا الكذب! هذا كت��اب عاملنا ببلد يابرة ،يعلم بالذي تق��دم ذكره من �صفة
الأر���ض ،و�إمن��ا �صنعت هذه جتربة لك .فجعل يحلف �أنه ما كذب و�أنه �أمر وافق .انظر يف ذلك
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و�أمثاله الذخرية ق4ج ،32 /1ومنه كذلك ما روي من �أن �صاعدًا ح�ضر جمل�س املوفق جماهد
العامري ،وكان يف املجل���س �أديب يقال له ب�ش��ار ،فقال للموفق :دعني �أعبث ب�صاعد ،فقال له:
ال تتعر�ض �إليه ،ف�إنه �س��ريع اجلواب ،ف�أبى �إال م�س��اءلته ،وكان ب�ش��ار �أعمى ،فقال ل�صاعد  :يا
�أبا العالء ما اجلرنفل يف كالم العرب؟ فعرف �صاعد �أنه و�ضع هذه الكلمة ،ولي�س لها �أ�صل يف
اللغة ،فقال بعد �أن �أطرق �ساعة :اجلرنفل يف اللغة :الذي يفعل بن�ساء العميان وال يتجاوزهن �إلى
غريهن ،وهو يف ذلك كله ي�صرح وال يكني ،فخجل ب�ش��ار ،وانك�س��ر ،و�ضحك من كان حا�ضر ًا،
فقال له املوفق :قلت لك :ال تفعل فلم تقبل .انظر نفح الطيب .84 /3
خل ِد َل � ُة :املر�أ ُة ال َغ َ
خل� ْ�د ُل :املُ ْم َتل� ُ�ئ ،وا َ
()133ا َ
م َت ِل َئ ُة ا َلأ ْع َ�ضا ِء َ ْ
ظام،
ليظ ُة ال�س� ِ
�اق� ،أو ُ ْ
لم � ًا يف ِد َّق ِة ِع ٍ
واجلم ُعِ :خدا ٌل.
خل ْل ُ
الب ُة :ا َ
خال ،واجلمع بُراتٌ و ُبرىً .
(َ ُ )134
واال�س ُم منه :ا ُ
( )135ا َ
ال�س ْل ُب والأخْ ُذ يف ُن ْهزَة َ َ
خل ْل َ�س ُةَّ ،
بال�ض ِّم ،وهي ال ُّن ْهزَ ُة.
خل ْل ُ�سَّ :
وما َت َلةْ .
َ
َ
( )136ال َق ِت ُريِّ :
�امري َح َل ِق ال ُّد ُرو ِع�َ ،ش َّب َه به َّ
ال�ش ْي َب ِ�إذا َثق ََّب
ال�ش � ْي ُب� ،أ ْو �أو ُله .و�أ ْ�صل ال َق ِتري ُر�ؤُو�� ُ�س َم َ�س� ِ
يف َ�س َوا ِد َّ
ال�ش ِعر.
جل�ؤ ُْذ ُر وا ُ
( )137ا ُ
جل� َؤذ ُر :ولد البقرة .ويف ال�صحاح :البقرة الوح�شية ،واجلمع ج� ِآذ ُر.
َ
َ
َ
أياما.
( )138املُ َ�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 � ً
لوخ � ِأك َل منه �شي ٌء و َب ِق َي َ�شيء.
(� )139أَ ْ�شال ُء ال�شيءِ� :أَ ْع�ضا�ؤه ب ْعدَ ال ِب َلى والت َف ُّر ِق ،وقيل :وك ُّل َم ْ�س ٍ
(َ )140
اجلزُو ُر :البعري ْ
خا�ص بالناقة املجزورة.
املذ ُب ُ
وح ،وقيل :اجلزْ ُر ٌ
(َ )141ب ُغم��ت َّ
غام الناق��ة�َ :ص ْوتٌ ال
الظ ْبي � ُة� :أي �صاح� ْ�ت �إل��ى و َلده��ا ب�أَ ْر َخم ما يكون م��ن �ص ْوتها ،و ُب ُ
ال�ض ُ
ُتف ِْ�صح به ،وقيل :هو ال�صوتُ َّ
عيف املُ َت َق ِّطع.
َ
ال�س ِّك ِني وح ُّدهاَ ،
(َّ )142
وط َّر َ
ال�صقيل.
الط ُّر� :سنُّ ِّ
احل ِديدَ َة َي ُط ُّرهَ ا� :أ َح َّدها ،والطرير :امل�سنونُ َّ
الت.
(� )143ص َغ ْتَ :م ْ
( )144الأ ْب َه � ُرِ :ع � ْر ٌق يف َّ
الظه��ر ،ويق� ُ
�ال :ه��و َورِي ُد ال ُع ُنقُ ،
ال�ص ْل ِب
وبع�ضه��م َيجع ُله ِع ْرق ًا ُم ْ�س � َت ْب ِطنَ ُّ
َ
ْ
دم،
وال َق ْل ِب ،ف ِ�إذا انقط َع مل تكنْ معه َحيا ٌة .وقالوا :الأ ْب َه ُر ِع ْر ٌق َم ْن َ�ش ُ�ؤه ِمن ال َّر�أ�سْ َ ،
وي َت ُّد ِ�إلى ال َق ِ
دَن.
طراف وال َب ِ
وله َ�شرا ِي ُني تت َِّ�ص ُل ب�أَك ِرث الأَ ِ
ال�ص ْي َح ُة َ
احل ِزين ُة ،وال َّر ِن ُني ال�صياح عند البكاء.
( )145ال َّر َّن ُة َّ :
مدُود ،والز ْفر� :أَن َيلأَ ال َّر ُ
جل َ�ص ْد َره َغ ًّما ّثم هو َيزْ ِف ُر
خراج ال َّن َف ِ�س مع ٍ
�صوت َ ْ
( )146ال َّز ِفري :هو ِ�إ ُ
به ،و�أَ ْ�ص ُل ال َّز ِفري تَر ِديد ال َّن َف ِ�س حتَّى َت ْن َت ِفخ منه ُّ
ال�ضلوعُ.
اجل ْلد من ال َب َقر والغنم والوح�ش ما مل ُي ْد َبغْ.
هابِ :
( )147الإِ ُ
َ
َ
�سابيُّ :
( )148ال ْإ�سبا َء ُةَّ :
ابي الدماءَ :طرا ِئ ُقها.
الطرق من ال َّد ِم ،و�أ َ�س ُّ
الط ِري َق ُة من ال َّد ِم ،والأ ُّ
( )149ال َع ِت َري ُة� :أ َّو ُل ما ُي ْن ُتج ،وقيل :ك ُّل ما ُذ َبح ،وقيل :هي �شا ٌة كانوا َي ْذ َب ُحونها لآِ ِل َهتِهِ م كال َع ِت َري ِة.
هر ٌّي ُيزْ َر ُع للزِّي َن ِة ،ولزهُ و ِر ِه ِع ْط ٌر و َرا ِئ َحة.
( )150ا ْل َب َنف َْ�س ُج ِو َزانُ َ�س َف ْر َجل ُم َع َّر ٌبَ :ن َباتٌ َز ِ
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ق�ص ْرتَ ِب ِه وتَها َو ْن َت .وا ْز َد َر ْيته �أَي َحقَّرته.
(ُ )151ي َق ُال� :أَ ْز َر ْي َت ِب ِه� :إِذا َّ
طا�س ِم ْن ُه َيخْ ُر ُج ،وا َمل َع ِاط ُ�س ِه َي الأُ ُن ُ
وف.
( )152ا َمل ْع ِط�س وا َمل ْعط�س  :الأَنف؛ لأَن ال ُع َ
اجل ْل ُد َما كانَ � ،أَو �أَ ْح َم ُر ُه َوم ْد ُب ُ
واح َم َّر.
( )153الأَ ِد ُمي ِ :
وغهَ ،وقيل :هُ َو ِ�إذا َت َد ْب ُغه ْ
اجل ْلد بالإِ ْ�ص َب َع ْي َحتَّى ُي� َ َؤل.
( )154ال َق ْر ُ�ص  :ال َق ْب ُ�ض َعلى ِ
َ
( )155ا َ
زهر َط ْي ُب ال َّرا ِئ َح ِة ،وهو امل ْن ُثو ُر ،وهو ِ�ص ْن َف ِان َو�أ ْف َ�ض ُل ُه الأ ْ�ص َف ُر الز َّْه ِر ،و�أ َّما الأ ْب َي ُ�ض
خل ْ ِي ُّي ْ :
ف�ض ِع ٌ
يف ل َك ْ َث ِة َما ِئه.
( )156الت ََّ�ض ُّو َع  :ما َف َاح وا ْنت ََ�ش َر ِمنَ ال َّرا ِئ َح ِة َّ
الط ِّي َب ِة ِمنَ ْال ِْ�س ِك َو َغ ْ ِي ِه.
( )157ال َّد ْي ُجو ُرَّ :
الم ،و َو َ�صفوا ِب ِه َف َقا ُلواَ :ل ْي ٌل َد ْي ُجو ٌر ،و َليل ٌة َد ْي ُجو ٌر؛ �أي ُم ْظ ِل َمة.
الظ ُ
( )158يف ج��ذوة املقتب���س ،وبغي��ة امللتم���س ،والوايف بالوفيات ،وبغي��ة الوعاة ،ومعاهد التن�صي�ص
والبلغة يف تراجم �أئمة النحو واللغةُ « :ي َح ِاكي َل َك» بد ًال من « ُي َذ ِّك ُر َك».
( )159هو �أبو القا�سم احل�سني بن الوليد ،املعروف بابن العريف النحوي املغربي� ،إمام يف العربية،
�أ�ستاذ يف الآداب ،مقدم يف ال�شـعر ،له يف الأدب م�ؤلفات ،كان يف �أيـام املن�صـور ابن �أبي عــامر،
ومم��ن يح�ضر جمال�ســ��ه ويخف علي��ه ،واجتماعاته مع �أب��ي العالء �صاعد بن احل�س��ن اللغوي
م�شهورة .خرج �إِ َلى م�صر ِ َف �أ َو ِاخر عمره َو َر�أ�س ِفي َهاَ ،وت ُِّوف �سنة �سبع َو ِ�س ِّت َني وثالثمائة .انظر :
جذوة املقتب�س  ،194والوايف بالوفيات  ،184/ 12وبغية الوعاة ،542/1
( )160انفرد معجم الأدباء بـ «غدوتُ » بدال ًمن َ«ع َ�ش ْوتُ ».
«�ص َرع»
( )161يف معجم الأدباء ،والبلغة يف تراجم �أئمة النحو واللغة « َ�صدَ عَ» بد ًال من َ
( )162يف معجم الأدباء ،والبلغة يف تراجم �أئمة النحو واللغة «�أَ ِ�س ْرتَ » بد ًال من «�أَ َ�سارٍ»
( )163يف جذوة املقتب�س ،وبغية امللتم�س ،والوايف بالوفيات ،ومعاهد التن�صي�ص ،والبلغة يف تراجم
�أئمة النحو واللغة « وم َّدت �إِ َلى ورد ٍة َكفَّها» بد ًال من « َو َم َّد ْت يَدَ ْي َها �إِ َلى َو ْر َد ٍة».
( )164يف جذوة املقتب�س ،وبغية امللتم�س ،وبدائع البدائه ،والوايف بالوفيات ،ومعاهد التن�صي�ص،
والبلغة يف تراجم �أئمة النحو واللغة «امل ِْ�س ُك» بد ًال من ِّ
يب».
«الط ُ
( )165يف جذوة املقتب�س ،وبغية امللتم�س ،والوايف بالوفيات ،ومعاهد التن�صي�ص ،والبلغة يف تراجم
�أئم��ة النح��و واللغ��ة ،ونف��ح الطي��ب َ
«غ ْف َلة» ب��دالً من ِ«عفَّة»  ،وانف��ردت رواية معج��م الأدباء بـ
َ
«خ ْج َلة» بد ًال من ِ«ع َّف ٍة» ،ووافق علي بن ظافر يف بدائع البدائه ابن ب�سام يف روايته ِ«ع َّف ٍة».
الواك ُفَ :
املط ُر املُ ْنه ُّل.
(ِ )166
ً
( )167يف بدائع البدائه ،ومعجم الأدباء ،ونفح الطيب « َع ِجي َبة» بدال من َ
«غ ِري َب ٍة».
( )168ال َو ِ�شي ُع�َ :سق ُْف ال َب ْي ِتَ ،
واجل ْم ُع َو�شا ِئ ُع.
( )169يف معجم الأدباء ،ونفح الطيب «على َحافتيها» بد ًال من َ«ع َل ْي َها َفمِ ْن َها».
تعجبوا من ِحذقه
( )170ال َع ْب َق ُر  :مو�ض ٌع تزعم العرب �أنه من �أر�ض اجلنّ  ،ثم ن�سبوا �إليه كل �شيءٍ َّ
�أو جودة �صنعته وقوته ،وقيل  :هو هذه ال ُب ُ�س ُط التي في َها ال ْأ�ص َبا ُغ وال ُّن ُقو�ش.
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( )171ال ُك َّن ُ�س ِّ
ت�ست ِ ُ
َت وت َْد ُخ ُل ِف ُك ُن ِ�سها �إِذا ا�شت َّد احل ُّر.
:الظباءَ ،وا ْل َب َق ُر َت ْك ِن�س �أَي ْ
(� )172سقط البيت من رواية بدائع البدائه.
( )173يف معجم الأدباء ،ونفح الطيب َّ
«الطرا ِئ ُف» «بد ًال من َّ
«الظ َرا ِئ ُف».
( )174يف معجم الأدباء ،ونفح الطيب «ال َّث َعا ِبني» بد ًال من «اللُّ َعا َب ْ ِي».
( )175انفردت رواية بدائع البدائه بـ « َر ِاج ُف» بد ًال من « َز ِاح ُف».
( )176يف معجم الأدباء ،ونفح الطيب «ما َت َرا ُه» بد ًال من َ«ما ت ََ�شا ُء».
( )177يف معجم الأدباء ،وبدائع البدائه ،ونفح الطيب «امل َه ُ
اتف» بد ًال من «ا َمل َها ِي ُف»
( )178يف معجم الأدباء َ«ما ه َّي َج ْتهُ» بد ًال من «�أَ ْن َذ َر ْتهُ».
ا�ص ُف».
واج ُف» بد ًال من «ال َع َو ِ
( )179يف بدائع البدائه «ال َّر ِ
الكفي منها» بد ًال من «يف ُ ْي َنى يَدَ ْي َها».
( )180يف بدائع البدائة «يف ْ
ً
( )181يف معجم الأدباء ،وبدائع البدائه ،ونفح الطيب «ومل» بدال من «فلم».
ا�ص ُف»  ،وجاءت رواية ابن ظافر
( )182يف معجم الأدباء  ،ونفح الطيب «ال َو َ�صا ِئ ُف» بد ًال من «ا َمل َن ِ
يف البدائع لل�شطر «زهتها �أزاهري الربا والزخارف» ،واملنا�صف يف رواية الذخرية تعني اخلدم.
( )183يف معجم الأدباء «�أَ ْن َ�ش ْت» بد ًال من َ
«�شا َق ْت».
( )184يف معجم الأدباء ،وبدائع البدائه ،ونفح الطيب « َو َ�ش ْت َها» بد ًال من « َزهَ ْت َها».
َي ال َو َ�صا ِئ ُف».
( )185جاءت رواية ابن ظافر يف البدائع لل�شطر « ُت َق ِّل ُب َها ِف ال َّر َاحت ْ ِ
(ُ )186متَا ِل ٌع  :جبل ببالد جند ،ور�ضوى  :جبل �ضخم من جبال تهامة.
ا�ص ُف».
( )187يف معجم الأدباء ،ونفح الطيب « َن َو ِا�س ُف» بد ًال من «ال َع َو ِ
( )188يف بدائع البدائه « ُر ْمت» بد ًال من « ُق ْل َت».
دَه َت».
( )189يف بدائع البدائه «�أ ْو َط َل ْبت» بد ًال من «�أَ ْو َب ْ
( )190يف معجم الأدباء ،ونفح الطيب « َلهُ» بد ًال من « َل َها».
م َّم��د ب��ن عبد ْ َ
ال َّبار ْال ْهدي ،من نبهاء الأندل���س الطاحمني للحكم ،كان احلاكم لقرطبة
(َ ُ )191
زمن ِه َ�شام ْالُ�ؤَيد ،متكن من االنفراد بها بعد ظفره بعبد الرحمن َو َ�ص ْل ِبه ،متكن «امل�ستعني» من
قتل ابن عبد اجلبار بعد حروب طويلة ،وا�سرتد قرطبة من يده بعد ا�ستعانته بالفرجنةَ ،فذبحه
�صرب ًا َ�س َن َة �أَ ْر َب ِع ما َئ ٍةَ ،و َل ُه َ�أ ْر َب ٌع و َث َال ُث ْونَ َ�س َن ًة .انظر �سري �أعالم النبالء  ،64 /13التكملة لكتاب
ال�صلة .50/ 3
( )192هو املعت�ضد بن عباد .تولى �أمر �أ�شبيلية بعد موت �أبيه ،وكان �أعظم ملوك الطوائف يف ع�صره،
و�أوفرهم عزم ًا ودهاء ،ا�ستطاع تو�سعة مملكته على ح�ساب املمالك ال�صغرية املتاخمة له ،كان
غليظ القلب ال يعرف الرحمة ،وكانت له حديقة من ر�ؤو���س اخلارجني عليه متلأ قلوب الب�ش��ر
ذعر ًا .توفـي �سنة  461هـ.انظر الذخرية يف حما�سن �أهل اجلزيرة ق2مج ،37-23 / 1واحللة
ال�سرياء .52- 39 /2
بال�ضم� :أَي َم ْنظر ٌ.
(ُ )193روا ٌء
ِّ
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(ِّ )194
�اب ا َمل ْم ُح ُّو ا َّل ِذي ُي ْ�س �ت ََطاع َ�أنْ ُيعا َد َع َل ْيه
ال�ص ِحي َف � ُة �إِذا ُك ِت َب� ْ�ت� ،أَو ِه َي ِ
الك َت� ُ
الط ْر�� ُ�س بال َك ْ�س� ِ�رَّ :
الكتَا َب ُة.
ِ
( )195يف نهاية الأرب ،وح�سن املحا�ضرة «مررتَ » بد ًال من َ«ع ِب ْث َت» ،ويف البيان املغرب «علمتُ » بدالً
من َ«ع ِب ْث َت».
( )196يف بدائع البدائه ،ونهاية الأرب ،ونفح الطيب ،وح�سن املحا�ضرة ،و�شرح مقامات احلريري
«�أغ�صانٌ» بد ًال من «ق�ضبانٌ».
( )197يف بدائع البدائه «الأ ْزهارِ» بد ًال من «الأَ ْ�ش َجار».
( )198انفرد بذكر البيت البيان املغرب دون بقية امل�صادر.
( )199يف بدائع البدائه «عن» بد ًال من «من».
الَ ْد ِو َيةَ .و ُي َقال
ي�ستَخْ رج دهنه َويدخل ِف ْ أ
()200
ُّ
اخلرييَ :ن َباتٌ َل ُه َز ْه ٌر َوغلب على �أ�صفره؛ ِ ألَ َّن ُه ا َّل ِذي ْ
َ
للخزامى خريي ا ْلرب ِ أل َّن ُه �أزكى َن َبات ا ْل َبا ِد َية.
( )201يف نفح الطيب « ر ْو�ض» بد ًال من «داري».
«مز ََّم ًة».
( )202يف نفح الطيب «مكرمة» بد ًال من ُ َ
ُوف».
( )203يف نفح الطيب «بالغروب» بد ًال من « ِبا ْل ُعز ِ
( )204عب��د الرحم��ن �ش��نجول ب��ن املن�صور العامري ق��ام بالأمر بعد موت �أخيه عب��د امللك ،وتلقب
بالنا�صر لدين اهلل ،وجرى على �س�نن �أبيه يف احلجر على اخلليفة ه�ش��ام ،واال�س��تقالل بامللك
دونه ،فطلب من ه�شام امل�ؤيد �أن يوليه عهده ،ف�أجابه ،ثار عليه الأندل�سيون وقتلوه بقرطبة �سنة
 399هـ.انظر نفح الطيب .426/1
( )205امل�شكل  :الذي ال يهتدى حلله �إال بعد جهد� ،أو املت�شابه الذي يحتاج فيه �إلى فكر وت�أمل.
( )206الأَ َغ ّر  :الأَ ْب َي ُ�ض من ُك ّل �شيءٍ.
( )207املعم  :الكثري الأعمام والكرميهم.
( )208املخول :الكثري الأخوال والكرميهم.
(ُ )209م ْرخ ُ :م ْ�سدَ ٌل َ�سا ِتر.
بال�ض ّم :طا ِئ ٌر من ال ِعت َِاق َ
اب َّ :
اجل َوارِح.
( )210ال ُع َق ُ
(َ )211
احلدَ َثانُ َ:ح َوا ِد ِث ال َّد ْه ِر و َن َوا ِئبه.
( )212ال ُغ ُ
ولَّ ،
بال�ض ِّم :ال َه َل َك ُة ،و ُك ُّل َما �أه َل َك الإن�سانَ َف ُه َو ُغو ٌلَ ،و َقا ُلوا :ال َغ َ�ض ُب.
ا�ش ،وا ُ
( )213ا ُ
حل َ�ش ُ
ي�ض َ
حل َ�ش َ
ا�ش ُة َ
واجل ِر ِيح.
ب�ض ِّمهماَ :ب ِق َّي ُة ال ُّر ِوح ِف ال َق ْل ِبَ ،وهُ َو ال َّر َمقُ ِف ا َمل ِر ِ
( )214ال َّت ْع ِو ُيل  :اال�ستعانة وامل�ساعدة.
(ُ )215
ال�ش َج ُر ا ْل َك ِث ُري ْالُ ْلت َُّف ا َّل ِذي َل ْي َ�س َ
الغيل با ْل َك ْ�سر :الأَ َجمةَ ،و َم ْو ِ�ض ُع الأَ�سد ،وقيل َّ :
ب�شوك.
( )216ال َّرخْ ُو :ال َه ُّ�ش الل ُني من ُك ِّل �شيءٍ.
(ْ )217امر�أَ ٌة َو ْرها ُءَ :خ ْرقا ُء بال َع َم ِل.
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ال�ضخْ ُم ال َغ ِل ُ
دَح َّ
يظ.
( )218ال َق ْع ُب :ال َق ُ
رن َّ
ال�ش � ِعث َّ
ال�ضخْ م ،مثل ال َّث ْو ِر الأَ ْه ِل ّيَ .و َقا َلوا�ِ :إ َّ َنا
( )219الأُ َّيل ،و الأ ِّيل ،والإ َّيل :ال َو ِعل ،وهُ َو ُذو ال َق ِ
ُ�س ِّم َي ِ�إ َّي ًال لأَ َّن ُه َي�ؤُ ُ
تح�صن ِفي َها.
ول ِ�إلى ِ
اجلبالَ ،ي َّ
( )220انفرد نفح الطيب بذكر هذا البيت دون بقية امل�صادر ،فكلها �أ�سقطته.
(� )221سقط البيت من رواية الذخرية والنفح.
(َ )222ط َّبقَ َ :ع َّم و�شمل.
(ُّ )223
تغب وتل َّبد ،و�شعث الأمر :انت�شر وتفرق.
ال�ش ْعثُ  :يقال� :شعث ال�شعر �شعوثةَّ :
(َ ْ )224ال َرا ُد  :م ْو ِ�ض ُع ال َّر ْعي.
( )225مل يرد البيت يف الذخرية ،والنفح ،والكامل.
( )226يف �إنباه الرواة « ِل ْل ُهدى» بد ًال من « ِبا ْل ُهدَى».
( )227يف البغية ،واملعجب ،ومعجم الأدباء ،والوايف ،و�إنباه الرواة «و�أَ َ�ش ّد َ» بد ًال من «و�أَ َ�ش َّذ».
الل» بد ًال من «يف َّ
( )228يف املعجب َّ
ال�ض َل ِل».
«بال�ض ِ
( )229يف البغية ،واملعجب ،والوايف بالوفيات ،و�إنباه الرواة «املُ ْ�ش َع ِل» بد ًال من ْ
«الُ ْ�ش ِغ ِل».
(� )230شروى ال�شيء :مثله ،ويقال :هو ال ميلك �شروى نقريُ :م ِعدم.
وب.
( )231ا َمل ْق َر َبة :ال َف َر ُ�س �أو ال َّنا َق ُة ال َق ِري َب ُة املُ َع َّد ُة لل ّر ُك ِ
ال�س ْرحانُ ِّ :
الذ ْئ ُب .
(ِّ )232
اب ا َ
ال�ش َج ِر ُي ْن َ�س ُب �إليه ن ْو ٌع من ِّ
( )233ا ْل َغ َ�ضا  :نو ٌع من َّ
خل ِبي َثة.
الذ َئ ِ
(� )234أَ ْو َغ َل يف ال ِبالد َ
وغ ْيهَ اَ :ذهَ َب و َبا َل َغ و�أ ْب َعد.
( )235ال َق ْ�س َط ُل و ال َق ْ�ص َطل :ال ُغ َبار� - .سقط البيت من رواية الذخرية ،والكامل ،والوايف ،والنفح.
ْن�س».
( )236يف معجم الأدباء « ُي�ؤ ُ
ْن�س» بد ًال من « ُم�ؤ َ
«م ِّن َع».
( )237يف معجم الأدباء « َمب ْم َنع» بد ًال من ُ َ
احل ْ�ص��نُ �أو امل ْل َج ��أ .ج��اءت رواي � ُة النف��ح للبي� ِ�ت خمال َف � ًة كل الرواي��ات يف
( )238امل ْع ِق� ُ�لِ :
امل�ص��ادر ،ورواية النفح :
َ
و�أب��ي م�ؤْا ِن�� ُ�س غ ْر َب ِت��ي َ َ
ِم��نْ ِ�ص ْف� ِ�ر �أ َّي ِام��ي ِوم��نْ ُم ْ�س � َت ْعمِ لي
وت ُّف ِظ��ي
زْعه.
«ج َذ ْب َت» بد ًال من « َن َ�ش ْل َت» ،و ن�شل ال�شيء وانت�شله� :أ�سرع َن َ
( )239يف الذخرية ،والنفح َ
( )240ال�ضبع :الع�ضد ،وقيل :هي ما بني الإبط �إلى ن�صف ال َع ُ�ضد من �أعالها.
عت من ِمقْدَا ِر ِه» بد ًال من « َو َغ َر ْ�س َت ُه ِف ِن ْع َم ٍة».
( )241يف الذخرية ،والنفح «و َر َف َ
�صح» بد ًال من « ِل ُيت ََاح» ،يف الوايف « ِل ُي َب َاح» بد ًال من « ِل ُيت ََاح».
( )242يف النفح « ِل َي َّ
( )243انفردت رواية اجلذوة دون بقية امل�صادر بـ « َف�إِنَّ » يف حني جاءت روايات بقية امل�صادر « َف ِت َ
لك».
( )244يف النفح «�أ ْن َف َ�س ِم َّنة» بد ًال من «�أَ ْ�س َنى ِن ْع َمة».
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( )245يف الوايف ،والكامل ُ«ذو ن ْع َمة» بد ًال من ُ«ذو ِم ْن َح ٍة».
( )246تط َّول عليهَّ :
تف�ضل.
بحت َْك».
«�ص َ
«�ص ِح َبت َْك» بد ًال من َ
( )247يف النفح ،والوايف َ
( )248ا َ
خل ِ�ض ُل :ك ُّل َ�ش ْيء َن ٍد ُي َت َّ�ش ُف ِمن َندا ُه ،وقيل  :ال َب َل ُل َّ
اعم ال َّر ِطب.
ال�ش ِديدُ ،والنباتُ ال َّن ُ
م ُلو ٌء.
(ُ )249م ْ َت ٌع ْ َ :
( )250ال َع�شاَ ،مقْ�صو َر ًة �ُ :سو ُء ال َب َ�ص ِر بال َّل ْي ِل وال َّنهارِ ،هُ َو َم ْ�صد ُر الأَ ْع�شى َملنْ َل ُي ْب ِ�ص ُر بال ّل ْي ِل و ُي ْب�ص ُر
ذهاب ال َب َ�ص ِر ُم ْطلق ًا.
بال ّنهارِ ،وقد يطلق على ُ
(ْ )251الت َو�سم :املت ََحلي ِب�س َم ِة ُّ
ال�ش ُيوخ ،وقيل  :ال َو ِر ُع .
يي� ،أو ا َّل ِذي َل َي ُقول ِّ
ال�ش ْع َر ،وال�ساكتُ  ،والذي َ ْل ُي ِطقْ َج َوا َب ًا.
(ْ )252الُف َْحم :ال َع ُّ
َ
َ
َائم ا ُ
خل ْ�ض َر ِة �أ ْب َي ُ�ض الز َّْه ِر �أ ْو َو ْر ِد ّيه.
ائح ِة ،د ُ
( )253ال ُآ�س �َ :ض ْر ٌب من ال ّر َياحني ،وهو َ�ش َج ٌر َع ِط ُر ال َّر َ
( )254ت ََ�ش َّو َف َّ
وعال لل َّن َظ ِر.
ال�ش ْي َء  :تطلع �إِ َل ْيه ،وطمح َلهُ ،ويقال :ت ََ�ش َّو َف� :إِذا ْا�ش َر� َّأب َ
ْ
ال�ض�أن ،وال ُب ْه َم ُة َّ
( )255ال َب ْه ُم  :جمع َب ْه َمة ،وهي �أ ْوال ُد َّ
الذي ال ُي ْد َرى ِمنْ �أ ْينَ ُي ْ�ؤتَى،
بال�ض ِّم :ال َفار ُِ�س ِ
للج ْي ِ�شُ :ب ْه َم ٌة.
من �ش ّدة َب� ِأ�سه ،واجل ْم ُع ُب َه ٌم .و ُي َقال �أي�ض ًا َ
( )256الق��ا ُع والقاع � ُة وال ِقي َع��انُ � :أَر�ض وا�س��ع ٌة َ�س � ْهلة ُم َط ْم ِئ َن ٌة ُم ْ�س � َت ِو َي ٌة ح ّر ٌة َل ُح ُزون � َة ِفي َها َو َل
ا ْرتفا َع َوال ا ْن َ
هباط.
احل َجا َر ِة ِف َم � َكان َو ِاح ٍدَ ،و ُر َّ َبا
اج َت َم � َع ِمن ِ
( )257الأ َك َم � ُةَ :ت��لَ ،وقي� َ�ل�ُ :ش � ْر َف ٌة َكال َّرا ِب َي ِةَ ،وهُ َو َما ْ
َغ ُل َظ َو ُر َّ َبا َ ْل َيغلظ.
مام :ال ِّل َقا ُء ال َي ِ�س ُري ،ومنه َيزُو ُرنا ِلـم ً
َاما� ،أَ ْيِ :غ ًّبا على َغ ْ ِي ُم َو َاظ َب ٍة.
( )258ال ِّل ُ
( )259ا َ
ال�س ْل ُب ،والأَخْ ُذ ِف ُن ْهزَ ٍة َ َ
وما َت َل ٍة.
خل ْل ُ�سَّ :
(ِ )260ق َط َع مفعول به ال�سم الفاعل «خمال�س».
همَ :
ال�ض ِع ُ
املط ُر َّ
ال�ص ِغ ُري ال َق ْطر.
(َ )261ر ْو�ض ُم ْرهَ م� :أ�صا َب ُه املط ُر ،وال َّر ُ
يف ال َّدا ِئ ُم َّ
زم َ
املخ ِام ُر.
زمَ ،وقيل :هُ َو ال ّال ُ
( )262ال َّد َنف :امل َر ُ�ض امل َال ُ
البحا ُءِّ :
ال�ش َّد ُة وا َمل َ�ش َّق ُةَ ،وقيل�ِ :ش ّد ُة ال َك ْر ِب.
(َ ُ )263
(ُ )264م ْ�ض َرمُ :م ْ�ش َت ِع ٌل ُم ْل َتهِ ب.
�ام ،وه��و �صنف��ان و�أف�ضله م��ا كان زهره �أ�صف��ر ،ف�أما
( )265املنث��ور� :ش��جر وه��و ِ
اخل ْ ِ
�ير ّي وال َّنم� ُ
الأبي�ض ف�ضعيف لكرثة مائه.
ال�ص ْدرِ.
(ِ َّ )266
الت ُ
ائبِ :ع ُ
ظام َّ
(� )267سبقت ترجمته.
لنف�س ِه ،و�أ ْبد َع ُب َناته يف بنائه وهيكله.
( )268ال َع ِام ِر َّي ُة :ق�ص ٌر اتخذه املن�صو ُر ِ
(َ )269تزْهَ ى  :تتيه ،وتفتخر.
( )270يق�صد �سيف بن ذي يزن اليمني الذي �أخرج الأحبا�ش من بالده.
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( )271غمدان :ق�صر باليمن يف �صنعاء ،اتخذه �سيف بن ذي يزن مقر ًا له.
أعجمي للكوكب ُز َحل.
( )272كي َوان :هو ْا�سم � ٌّ
(ُ )273ذ َرى ال�شيء َّ
بال�ضم � :أَ َعا ِليه.
( )274امل ْي ُ�س  :التبخ ُرت واالختيال.
( )275الأ ْق ُحوانُ  :نبتٌ ط ِّي ُب الريح ،حواليه ور ٌق �أبي�ض ،وو�سطه �أ�صفر.
طيب ال َّرا َئحةُ ،
( )276ال ُّن ْع َمان َ :ن ْو ٌر ُ
جميل املنظر.
مييل �إلى احل ْمرةُ ،
( )277يف الذخرية «يف» بد ًال من «من».
( )278يف الذخرية والنفح «تناول» بد ًال من «تزقق» ،ويقالَ :ز َّق الطائ ُر ال َف َ
رخ� :أَطعمه ب ِفيه.
( )279عق��ب عل��ي ب��ن ظافر على البيتني بقول��ه :وقد �أخذه من قول ال�ش��ريف �أبي الربكات علي بن
احل�سن العلوي:
ف �ت��ت ع �ل �ي �ن��ا م �� �س��ك ع �ط��ار
ك � ��أن ري� ��ح ال ��رو� ��ض مل ��ا �أت ��ت
ي� �ح� �م ��ل ي � ��اق � ��وت� � � ًا مب��ن��ق ��ار
ك � � ��أمن� � ��ا �إب� ��ري � �ق � �ن� ��ا ط ��ائ ��ر
انظ��ر يف بيت��ي ال�ش��ريف يتيمة الدهر يف حما�س��ن �أهل الع�ص��ر للثعالبي ،حت د .مفيد حممد
قميحة -دار الكتب العلمية -بريوت -ط1403 /1هـ 1983م  -جـ .485/4
 وقال ابن ب�س��ام يف ذخريته تعليق ًا على البيتني :فكانوا يولعون بهذا الت�ش��بيه ،كما قاله -زعم-على البديه ،و�إمنا نقل لفظ �أبي الربكات العلوي مما �أن�شده الثعالبي:
ي� �ح� �م ��ل ي � ��اق � ��وت� � � ًا مب��ن��ق ��ار
ك � � ��أمن� � ��ا �إب� ��ري � �ق � �ن� ��ا ط ��ائ ��ر
�أو قول �أبي الفرج الببغاء من �أرجوزة خاطب بها ال�صابي:
حبابة تطفو على عقارها
ك� ��أمن ��ا احل� �ب ��ة يف م �ن �ق��اره��ا
انظر يف بيت �أبي الفرج يتيمة الدهر .313/1
( )280انفردت رواية النفح بـ « قهر» والروايات الأخرى جميعها « قمر».
َ
َ
( )281ال�شطر ن�ص حديث لر�سول اهلل وهو « :ال قطع يف َث َم ٍر و َال َك َ ٍث» ،والكث بفتحتنيُ :ج َّمار
النخل ،وقيل :طلعها.
( )282ال ِع ْلقُ  :الكر ُمي النفي�س.
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إحتاف أهل العصر
يف اقتباس
لي�س يل ُم ْل ُك مِ ْ�ص َر{
}�أَ َ

ملح َّمد خليل بن علي امل ُ َرادِيّ (ت 1206هـ)
()2
حتقيق و�شرح ودرا�سة
عبد الرازق حويزي*
�إحتاف �أهل الع�صر :ر�ؤية مو�ضوعية وفنية.

ٌ
معروف منذ الأزل ،فطاملا اقتب���س ُّ
ال�شعراء منه
االقتبا�� ُ�س من القر�آن الكرمي
بع��د نزول��ه ،و�أولع بع�ضه��م بهذا الأم��ر ،بل جعله بع�ضهم �ش��غله َّ
ال�ش��اغل ،وكث ًريا
م��ا ت�صادفنا �أبي��اتٌ هنا وهناك يف دواوين ّ
ال�ش��عراء ،ويف م�صادر ّ
العربي
التاث
ّ
م�ش��تملة عل��ى هذا االقتبا���س مع مالحظة ت َف ُّن ُّ
ال�ش��عراء يف توظي ِف��ه توظي ًفا فن ًّيا
خاف ما للقر�آن الكرمي من منزلة �س��امية يف نفو���س ّ
ال�ش��عراء وغري
رائ ًع��ا ،وغ�ير ٍ
ال�ش��عراء عل��ى �إ�ضف��اء اجلالل عل��ى املعاين ّ
ال�ش��عراء ،ومل��ا كان حر���ص ُّ
ُّ
ال�ش��عرية
ل��دى بع�ضه��م ،وكذا �إ�ضفاء ال َّلم�س��ات الفن ّية عل��ى �أبياتهم ،بالإ�ضاف��ة �إلى �إظهار
ال�س��ياق ِّ
عري ،وهذا
ال�ش ّ
الرباعة واملقدرة على �س��بك ِ
بع�ض ال ُّن�صو�ص القر�آن ّية يف ِّ
مم��ا يحت��اج �إلى قدر ٍة تعبري ّية عالية ،وطاقة �ش��عر ّية �س��امية ،ووعي ب�إدراك داللة
َّ
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ال ّن�صو�ص القر�آنية ،وما ترمي �إليه ،بحيث تقع يف حم ِّلها من الأبيات ِّ
ال�شعرية دون
�عري .ولهذا االقتبا���س (التَّنا�ص)
قلق �أو ن�ش��از� ،أو تعار�ض يهدم معنى البيت ال�ش� ّ
دالالت �أخ��رى كث�يرة ،ي�أت��ي يف مقدمته��ا ال ّدالل��ة التّاريخ ّي��ة ،ودالل��ة التَّوا�صل مع
ُّ
التاث ال َّثقايف.
ولك�ثرة اقتبا���س ُّ
ال�ش��عراء م��ن الق��ر�آن الك��رمي دارت امل�ؤلف��ات ال َّنقدية التي
�رحا ل��ه ،و�إ َّما جم ًعا لن�صو�ص��ه ،وتوزيعها على الأغرا�ض
تتاب��ع هذا االجتاه �إ َّما �ش� ً
ّ
ال�ش��عر ّية ،و�إ ّما الإف�صاح عن قبوله� ،أو رف�ضه� ،أو قبول بع�ضه ورف�ض بع�ضه ،ففي
عالبي ت  429هـ) كتابه
القرنني الرابع واخلام�س الهجر َّيني و�ضع (�أبو من�صور ال َّث ّ
َّ
ال�ضخ��م املو�س��وم بـ االقتبا���س م��ن الق��ر�آن الك��رمي ،ويف الع�ص��ر احلديث تناول
ه��ذا الأم��ر بع�� ُ�ض ال ُّنقاد يف كتب م�س��تق ّلة � ً
أي�ض��ا منها -على �س��بيل املثال :-كتاب
(عب��د اله��ادي الفكيك��ي) املو�س��وم بـ �ـ االقتبا���س م��ن الق��ر�آن الك��رمي يف ِّ
ال�ش��عر
العربي ،وكتاب (د .عبد املح�س��ن بن عبد العزيز الع�س��كر) املو�س��وم بـ االقتبا�س
ّ
من القر�آن الكرمي� :أنواعه و�أحكامه ،درا�س��ة �ش��رع َّية بالغ ّية يف االقتبا���س من
القر�آن الكرمي واحلديث ال�شريف.
�إنَّ املو�ضوع الرئي���س لكت��اب ْ
رادي) َيدُور حول هذا الأمر ،وهو االقتبا���س
(الُ ّ
ِم��ن الق��ر�آن الكرمي ،وهو الهدف الذي �س��عى �إليه امل�ؤ ِّلف ،وحثَّ ُّ
ال�ش��عراء بو�س��يلة
عدد
�أو ب�أخ��رى عل��ى جمارات��ه يف رك��ب هذا االقتبا���س ،وق��د كان .فح�صلن��ا على ٍ
غري قليل من الق�صائد يف اقتبا���س جزء من �آية قر�آنية ،و�إدراجها يف عجز البيت
الأخري من الق�صيدة لدى ِّ
كل �شاعر مع االلتزام بهذا املنهج.
وقد يطر�أ هنا �س�ؤا ٌل ،م�ؤ َّداه  :ملاذا هذا العجز الأخري بالذات من الق�صائد؟
و�أقول :لقد التزم ُّ
ال�شعراء بهذا املنهج اقتفا ًء مبنهج امل�ؤلف يف ختم ق�صيدته
�اف وتقري � ٌر ُم ْق ِن ٌع
باالقتبا���س ،والأم��ر ال َّث��اين لك��ي ي�أت��ي االقتبا���س وك�أَ َّنه دلي ٌل �ش� ٍ
للمع��اين املطروح��ة ِمن قبل خالل �أبيات الق�صيدة ،وك�أنَّ ُّ
ال�ش��عرا َء َر َاعوا ما َنا َدى
ب��ه ال َّنق��د الق��دمي م��ن �ضرورة االلت��زام برباع��ة اخلتام؛ لأن��ه �آخر ما يعل��ق ب�أذن
اخلتام ُم ْق َت َب ً�س��ا من القر�آن الكرمي؟
املتلقي من الق�صيدة ،فما با ُلنا �إذا كان هذا
ُ
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ال َ�ش َّك �أ َّنه �سيكون واق ًعا موقعه الالئق بعد الإقرار مبكا َن ِة القر�آن الكرمي ،و�ضرورة
ال َّت�أدب معه يف االقتبا�س.
والعجي��ب يف اقتبا���س ُّ
ال�ش��عراء �أنه��م �آث��روا ج��ز ًءا ا�س��تفهام ًّيا ِم��ن قول اهلل
�س��بحانه وتعال��ى } -ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ {( .)1وه��ذا اجل��زء �أت��ى يف �أ�س��لوب
ا�س��تفهامي ،خرج به ُّ
احلقيقي لال�ستفهام �إلى
ال�ش��عراء يف اقتبا�ساتهم عن املعنى
ّ
املجازي املراد به االفتخار.
املعنى
ّ
ن�ص عليه
�أ َّما عن املقيا�س الذي ُيحتكم �إليه يف قبول االقتبا�س �أو رف�ضه ،فقد َّ
احل ِّل ّي ت  750هـ) يف قوله« :واالقتبا�س على ثالثة �أق�سام:
(�صفي الدِّ ين ِ
( )1حممود مقبول
( )2ومباح مبذول
( )3مردود مرذول
ف��الأول :م��ا كان يف اخلطب ،واملواعظ ،والعه��ود ،ومدح النبي �صلى اهلل عليه
وعلى �آله و�صحبه...
وال َّث��اين :مب��اح مب��ذول ،وه��و م��ا كان يف الغ��زل ،وال�صف��ات ،والق�ص���ص،
والر�سائل ونحوها.
وال َّثالث على �ضربني:
�أحدُهم��ا :ت�ضم�ين ما ن�س��به اهلل ع��ز وجل �إلى نف�س��ه .كما قيل ع��ن �أحد بني
مروان �أنه وقع على مطالعة فيها �ش��كاية عن عماله} :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ْ{.
ثانيهما :ت�ضمني �آية كرمية يف معر�ض يف هزل �أو �سخف»(.)2
�أم��ا امل َع��اين الت��ي جاء يف �س��ياقها هذا االقتبا���س يف كتاب ْ
(الُ��را ِد ّي) فتدور
يف معظمه��ا ح��ول الت ََّ�ش � ُّوق َّ
وال�ص � ّد ،وال ِف � َراق ،والغزل
وال�ش��كوى م��ن احلرم��انَّ ،
وال ُهي��ام باجلم��ال ،على �أنَّ َث َّم � َة بع�ض الأبيات ِّ
ال�ش��عر ّية َجا َءت يف �س��ياق ال َّت ْوجيه
االقتبا�س
احل َكم ال َّر�شيدة ،وال َّن َ�صائح احلانية .وك ُّل هذا يجع ُل
والإر�شاد ،وتقدمي ِ
َ
بعيدً ا عن دائر ِة ال َّنوع ال ّثالث من �أنواع االقتبا�س ،فاالقتبا�س هنا من النوع ال َّثاين
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(املباح واملبذول) ،ولي�س هذا من الغريب يف �شيء ،فقد َ�ص َد َر ُجلُّه عن طائف ٍة من
العلماء ال ِأج َّلءَ ،
وامل�ش��ايخ العظماءَ ،ت َو ّلى بع�ضهم من�صب الإفتاء يف زمنه ،وعلى
ال�شعراء �أطلقوا ا�ستفهاماتهم ُم�ستنكرين ِف َ
نف�سه ،وك�أنَّ ُّ
رعون
عل ِف َ
ر�أ�سهم امل�ؤلف ُ
وجربوت��ه ،وقول��ه هذا ،ويربط��ون بفع ِله وقو ِله � َ
للجمال،
أفعال املحب��وب يف حيازته
ِ
و َت َب ْخ ُ ِته به على اخلالئقُ ،
وخيالئه على الأنام ،و�ص ّده ودال ِله مبا وه َبه اهلل به ِمن
ُح ْ�س ٍن وبهاء وجاذبية .وهكذا تدور معظم ق�صائد ُّ
ال�شعراء يف هذا ال َف َلك .
يهمل ُّ
ال�شعرا ُء َ
آيات البالغة اخل َّالبة ،وت�أتي
أمارات ال َفنِّ الآ�سر ،و� ِ
بع�ض � ِ
ومل ِ
املح�س��نات البديع ّية يف مق ّدمة الو�س��ائل التي جل�ؤوا �إليها يف حت�س�ين �أ�ش��عارهم،
و�إظه��ار معانيه��م ،م��ن ذل��ك اجلنا�� ُ�س يف ق��ول (كم��ال الدِّ ي��ن حم َّمد ب��ن حم َّمد
ال َغ ِّز ّي):
ِ����������ي �أَ ْج�������������������� َرى
َظ���������� ْب ٌ
����������ي ل����������د َْم����������ع َ
عَ���������������زي��������������� ُز ُح����������� ْ����������س����������ن غ���������ري��������� ٌر

�����ب �أَ ْج�������������������� َرا ...
َد ًم��������������ا ل�����ي����� ْك������ ِ�����س َ
َي�������� ْه�������� َت�������� ُّز � ُ��������س�������� ْك�������� ًرا و َك�������� ْ�������س������� َرى

فاجلنا�س يف البيت الأ َّول وا�ضح بني �أجرى من اجلري ،و�أج ًرا مبعنى املقابل،
ُ
املح�سنات البديع ّية � ً
أي�ضا،
ويف هذا البيت َر ُّد ال َع ُجز على َّ
ال�صدر كذلك ،وهو من ّ
واجلنا�س وا�ضح كذلك يف البيت ال ّثاين بني عزيز وغرير ،وهو من اجلنا�س
جنا�س �آخر بني ُ�س ْك ًرا و َك�سرا ،وهو من جنا�س
امل�صحف واملح ّرف ،ويف البيت
َّ
ٌ
القلب.
مما ُي�ضفي عل��ى الق�صائد
املحب واملحب��وبّ ،
ويك�ث ُر احل��وار يف الأبيات ب�ين ّ
�آ�ص��رة التَّما�س��ك ،فت�أخ��ذ الأبي��ات برق��اب بع�ضه��ا ،وم��ن ث��م حت َّقق��ت الوح��دة
مما يح�س��ب ّ
لل�ش��عراء يف االرتقاء بفنهم ال�شعري،
املو�ضوعية يف الق�صائد ،وهذا َّ
بكر الكورا ّ
ين احل َلبي احلن ِف ّي):
بكر بن م�صطفى بن �أبي ٍ
قال (�أبو ٍ
�������ش������ق������ي ُ
������ق ُروحِ �����������������������ي َت���������ب���������دَّى
وط������������������������������� ّر ٍة مِ ������������������ن د َُج����������������اهَ����������������ا
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ِب��������وج��������ن�������� ٍة خ ٍّ
�����������ل َح������������� ْم������������� َرا
��������ص��������رت ال � َ�������ش َّ
َ
�������ك َف ْ
�������خ������� َرا
�أَب���������
()3
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َي������������ ْف ُّ
������ت�����ر عَ�������������ن َب����������������������� ْر ِد َث�������� ْغ�������� ٍر
م�������ل�������ي ُ
����������ن َر َم�����������������اين
�������ك ُح����������� ْ����������س ٍ
�����������ي َي��������� ِ��������ص��������ي�������� ُد �أ������������س�����������ودًا
َظ����������� ْب ٌ
������ح������كِ������ي
َج���������م���������ا ُل���������ه ال�������������� َف�������������� ْر ُد ي ْ
ُق����������� ْل�����������تُ  :ال��������� ِو� َ���������ص���������ال ح���ب���ي���ب���ي
َف������������������ َق������������������ا َلِّ � :إن َم�������� ِل��������ي ٌ
��������ك
������������ك ُم�������� ْل ٌ
������������ل ل َ
َف���������� ُق���������� ْل����������تُ  :ه ْ
��������ك
ف����������ق����������ا َل ي��������خ��������ت ُ
ُ��������ج�������� ًب��������ا:
��������ال ع ْ

ُر� َ���������ض���������ا ُب���������ه َك�����������������������ا َد(َ )4خ�������� ْم�������� َرا
���������ي �أَ� ْ�������������س������������� َرا
و������������ص�����������ا َد َق��������� ْل���������ب َ
��������ظ َق�������� ْه�������� َرا
��������ح ِ
ب���������������ص�������ار ِم ال�������� َّل ْ
�������ن َب�������������� ْد َرا
َي����������ا م�������غ������� َرم احل�������� ْ�������س ِ
()5
َت������� ْغ������� َن������� ْم ِب���������� َذل َ
ِ����������ك �أَ ْج����������������������� َرا
وال���������ب���������ع��������� ُد عَ���������� ِّن����������ي �أَ ْح���������������������� َرى
���������ب���������را()6؟
َن�������� َز ْع�������� َت��������ه �أَن�����������������تَ َج
َ
�����������س يل ُم����� ْل ُ
�����ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا)؟
( أ�ل�����ي َ

ومب��ا �أنَّ التَّوج��ه ِّ
�عري واح ٌد ،ومناط االقتبا���س واح ٌد ،فق��د تكر ّرت بع�ض
ال�ش� ّ
ال�صور البالغية بني ُّ
ال�شعراء،
الأ�س��اليب اال�ستفهام ّية والتّعجب ّية ،وكذلك تكررت ُّ
�اليب بعينه��ا ،و�ألف� ٌ
�اظ بذواته��ا،
املح�س��نات البديع ّي��ة ،ب��ل وتك � َّررت �أ�س� ُ
و َت َك � َّررت ّ
املجال �أ�ش��به ب�س��احة ميدانُ ،
ُ
يجول
خ�صو�صا يف القوايف� ،إذ كان
�اعت
جندُها َ�ش� َ
ً
ُ
ويحاول ُك ٌّل منهم �أنْ َي َت َف َّو َق َعلى الآخرين.
فيه املت�سابقون والفر�سان،
�إنَّ ه��ذه الق�صائ��د الكث�ير َة تفت� ُ�ح جم��ا ًال ل َع ْق ِد موازنة ب�ين ُّ
ال�ش��عراء ،و�إفراد
ِدرا�س��ة م�س��توعبة ل ُك ِّل هذه الق�صائد ،وال ُفر�صة �سانح ٌة ملن ينه�ض بالتَّو�سع ب�آفاق
ال�صحيحة ُمت ََح ِّققة.
ال ّدرا�سة ال ّنقدية املوازنة،
ً
خ�صو�صا و�أنّ �أ�س�س املوازنة َّ
فالوزنُ واح ٌد ،وهو بحر املجتث.
وحرف ال َّروي واح ٌد ،وهو ال َّراء املتبوعة ب�أ ِلف الإطالق.
وزم��ن �إن�ش��اد الق�صائ��د واحد ،وه��و ال ِعقد الأول من القرن الثالث ع�ش��ر
�ري تقري ًبا.
الهج� ّ
وبيئة ُّ
ال�شعراء واحدة ،وهي البيئة ال�شامية.
بديع يف مو�ضوعه ،ناد ٍر يف بابه ،نفي�� ٍ�س
وخال�ص � ُة الق� ِ
�ول� :أننا �أمام خمطوط ٍ
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أدبي ،مي ِّث ُل َما كانت عليه احلياة الأدب َّي ُة من حماولة
يف حمتواهٍ ،
عزيز يف ال ُّنزوع ال ّ
اخل��روج م��ن ِربق��ة ال َّت َق ُّي� ِ�د يف الع�ص��ر اململوك��ي ق��در الإم��كان ،ومي ِّث��ل -كذلك-
�اج الأدب� ّ�ي ب�ين املبدع�ين ،وامل�ش��ارك َة الفاعلة ُّ
لل�ش��عراء بع�ضهم
ال َّتج� َ
�اوب يف الإنت� ِ
إرها�ص ِب ُبزو ِغ َف ْج ٍر جديد،
لبع�ض ،وحماول َة جتويد بع�ضهم ،وك�أنَّ هذا املخطوط � ٌ
وفت� ٍ�ح طري� ٍ�ف للحي��اة الأدب ّي��ة يف القرن ال َّرابع ع�ش��ر م��ن رقي وازده��ار وجتويد،
و�أَرى �أنَّ َ
مثل هذه الآثار ت�ستح ُّق ال ِعناي َة ،وذلك لل ّربط بينها وبني الآثار الأدب ّية يف
املنحى َّ
وال�شكل وامل�ضمون.
الع�صر احلديث ،وحماولة َت َل ُّم�س خيوط ال َّت�أ ُّثر بها يف َ

ألي�س يل ُم ْل ُك ِم ْ�ص َر{
الورقة الأولى من خمطوط �إحتاف �أهل الع�صر يف اقتبا�س}� َ
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الورقة الأولى من الهمة القد�سية

الورقة الأخرية من الهمة القد�سية
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إحتاف أهل العصر
يف اقتباس
لي�س يل ُم ْل ُك مِ ْ�ص َر{
}�أَ َ

ملح َّمد خليل بن علي امل ُ َرادِيّ (ت 1206هـ)
حتقيق و�شرح

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

نحمدُك ال َّلهم على ِن َع ٍم َتتَوالى وت ََتى ،و�آالءٍ ال ُ ْ
ون�ص ِّلي
ت�صى َع ًّدا وح�ص ًراَ ،
و�صحابته الذين �أَ ْ�ش َه ُروا يف �إزالة
و ُن�س � ِّل ُم على ر�س��و ِلك الذي َ�س َما ِر ْف َع ًة و َق ْد ًرا و�آله َ
ِّ
و�س َموا َو َع َلوا ُر ْت َب ًة و َف ْخ ًرا.
ال�ش ْرك ُع ْ�ض ًبا َو ُب ْتًا(َ ،)7
وبعدُ ،
فيقول العب ُد املفتق ُر �إلى عف ِو مواله ،ال َّر ِاجي َج ْد َواه َو ِر َ�ضاه�( ،أبو ال َف�ضل
خليل بن َع ِل� ٍّ�ي بن حم َّمد بن حم َّمد ُمراد ا ُ
حل َ�س � ْي ِن ّي احل َن َف ّي
َ�ص� ْ�د ُر ال ّدي��ن ،حم َّمد ٍ
�س َ َو�ش � َعاره : -هذا
وعا َره ،وج َعل ال َّت ْقوى زا َده ِ
ائ�صه َ
�تر اهلل َن َق َ
�قي ْالُ َرا ِد ّي َ
الدِّ ِم ْ�ش� ّ
جمعت فيه �أبياتَ ِ�إ ْخواين ُ
و�ش��عراء َب ْل َدتي َومن حوله��ا من �أ�صحابي ،الذين
تعلي � ٌق
ُ
فنون
بح َل� ِ�ل ال َوقار واجل َمال ،و َب َ�س � َقت �أفنانُ ِ
َت َق َّم ُ�ص��وا ِب�أَ ْم � َر ِ
اط( )8ال َك َم ِال ،و َر َف ُلوا ُ
�آدابهم وا ِر َفة ِّ
اخل َ�صال و ُل ْطف َّ
واخلالل،
ال�شمائل ِ
بح ْ�س ِن ِ
و�س َموا �أَقرا َنهم ُ
الظاللَ ،
ﺮم وﺻﻔﺮ 1439
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التي اقتب�سوا بها الآي َة َّ
لي�س يل ُم ْل ُك ِم ْ�ص َر{ ؟.
ال�شريفة ،وهي قوله تعالى�} :أَ َ
�بب يف ذلك �أبيا ًتا َن َظ ْمتُها واقتب�س� ُ�ت بها الآي ِة َّ
ال�ش��ريف ِة ،و�س � َّميتُه:
ال�س� ُ
وكانَ َّ
�إحت َ
مقتب�س��ا( :م��ن
لي���س يل ُم ْل ُ��ك مِ ْ�ص�� َر) ،قل��ت
��اف �أه��لِ ال َع ْ�ص�� ِر يف اقتبا���س (�أَ َ
ً
املجتث)
�أ ْف�������������دِ ي������������� ِه مِ ���������� ْ���������ص���������رِيَّ �أَ� ْ���������ص���������لٍ
َن��������������ا َدي�������������� ُت��������������ه َي����������������ا ُم���������������������������� َرادِي
و�أن������������������������تَ ُي����������و� ُ����������س ُ
�������ن
����������ف ُح�������� ْ�������س ٍ
ف������������ق������������ا َل :د ْع عَ������������ ْن َ
������������ك هَ�����������ذا
ُ
��������������������ال ِو� َ���������������ص���������������ايل
وال َت�������������������� َن
� ُ��������س��������ل��������ط ُ
���������ن عَ��������زي�������� ٍز
��������ان ُح���������� ْ���������س ٍ
وامل������������ل ُ
������������ك عُ������������ ْذ ٌر()9عَ������������ظِ ������������ي������������ ٌم

�����ل����اح���������� َة ُط��������������� َّرا
َح������������������از ال����������ـ���������� َم
َ
مل �أ�������س������ َت������طِ ������ ْع عَ������� ْن َ
�������ك � َ����ص���� ْب����ـ���� َرا
َ�������ج������� َرا
َي����������ا َق������������اهِ ������������رِيْ ِز ْد َت ه ْ
�أ َن�������������������������ا ب����������ح����������الِ����������ك �أَ ْد َرى
را َو َق����������� ْه����������� َرا
َل�����������و مِ ��������������تَّ � َ����������ص�����ب���� ً
�أ َن����������������ا وق�������������� ْد ُف����������قْ����������تُ كِ�������� ْ�������س������� َرى
�����������س يل ُم������ ْل ُ
������ك مِ ������� ْ������ص������ َرا) ؟
(�أل�����ي َ

علي بن ُح�سني ْالُ َرا ِد ّي(:)10
وقال الفا�ضل ال ُ
أديب ابن ع َّمتي جم ُد ال ّدين ّ
َط�������ل�������ع�������تَ � َ������ش������م������� ً������س������ا و َب��������������������� ْد َرا
������ح������ ِر َط�������� ْرف��������اً
َك َ
������ح������ل������ت ب������ال������� ِّ������س ْ
ومِ ����������� ْل�����������تَ ب�������ال������� َع ْ
�������ف تِ������ ْي������هً������ا
�������ط ِ
َم�������������لَ������������� ْك�������������تَ ُك���������������������� َّل ُف���������������������������ؤا ٍد
�أن�������������������������تَ امل����������ل����������ي ُ
����������ك عَ�������لَ�������ي�������ن�������ا
����ب مِ ������� ْ������ص������ ُر َك(َ )11ي�����ا ذا ال���ـ
وال���� َق���� ْل ُ
���ت���ر� ْ�������ض�������ن�������ي
َف�������������� َق��������������ا َل :ال َت������� ْع َِ

وزدت ب��������ا ُ
َ
��������ن َق������������������� ْد َرا
حل��������� ْ��������س ِ
و ِز ْن�����������������������������تَ ب���������������ال���������������دُّ ِّر َث����������� ْغ����������� َرا
ت�������خ�������ت ُ
ُ��������ج�������� ًب��������ا َو� ُ���������س��������� ْك��������� َرا
�������ال ع ْ
ِب�������������� َد ْو َل�������������� ِة ا ُ
��������ن َق������� ْ������س������ َرا
حل��������� ْ��������س ِ
وال������������� ِّرف ُ
�������ك �أَ ْح������������������� َرى
�������������ق ب�������امل�������ل ِ
ـ��������ع��������زي��������ز �أَ ْو� ِ���������������س��������������� ْع���������������ه ِب��������������� َّرا
�����������س يل ُم������ ْل ُ
������ك مِ ������� ْ������ص������ َرا) ؟
(�أل�����ي َ

وقال � ً
أي�ضا:
مب�������� ْ�������ص������� َرا
ُرومِ
������������������������ي �أَ� ْ��������������ص��������������لٍ ِ
ُّ
َو َك�������������������������������ا َن َق�������������� ْب�������������� ُل َم������� ِل�������ي������� ًك�������ا
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ت��������������� َّل َ
ََ
�����������س ُط��������������� َّرا
���������������ك ال����������� َّن�����������ا� َ
������������ح������������ َرا
يف ال������������������������ ُّرو ِم َب������������������ ًّرا َو َب ْ
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������������������������اب ال������ـ
َت�������� ْع�������� ُن��������و �إِل������������ي������������ ِه ِر َق
ُ
� ْإن َق�������������ال َف��������� ْه��������� َو ُم َ
����������ط����������ا ُع ال�����ـ
������ظ ك������ا ُن������وا
������ح ِ
�أو � َ��������ص��������ا َل ب������ال������ َّل ْ
وال َي�������������������������������������� َز ُال َل������������ َدي������������ه������������ ْم
و ُم����������������������� ْذ َت����������������� َر َّح����������������� َل عَ�������� ْن��������هُ��������م
َ
وخ������������� َّل َ
�������������ف ال��������������� َو ْج��������������� َد فِ������ي������ه������ ْم
�أ َت������������������ى �إل���������������ى مِ ��������� ْ��������ص�������� َر َك�����ي����� َم�����ا
َف���������� َ���������ص���������ار َم��������� ْل��������� ًك���������ا ُم َ
��������ط��������ا ًع��������ا
��������ج�������� ُب��������وا مِ ������ن
َف������������� َق�������������ا َل :ال َت�������� ْع َ
َف�����������إِ َّن����������ن����������ي َق��������������� ْد َم���������لَ��������� ْك���������تُ ال������ـ
َف�������������������� ْإن َي���������� ُك����������نْ َذ َ
اك � َ���������ش����������أْين

�أَ َن��������������������������������ا ِم � ِ�������������س������������� ًّرا َو َج�������������� ْه�������������� َرا
ـ�������������� َك�������ل������ا ِم ن��������ه�������� ًي��������ا و�أً ْم������������������������������� َرا
َم����������ا َب������ي����� َ
ن َق������� ْت�������لَ�������ى َو�أَ� ْ������������س������������ َرى
َج��������������������� َزاه َح������������ ْم������������دًا َو� ُ���������ش��������� ْك��������� َرا
�������ي�������ر ال���������������������������دَّا َر َق���������� ْف���������� َرا
َو� َ���������������ص َّ َ
را
ال َي������ ْ�����ص�����ح ُ
�����ب ال����������دَّهْ ���������� َر � َ������ص���ب�� َ
ي�������ح�������ي َ
��������ب�������را
�������ط ب��������ال�������� َّن��������ا� ِ��������س ُخ ْ َ
َي������� ْع������� ُل�������و عَ��������لَ��������ى ال��������� ُك��������� ِّل َق��������������� ْد َرا
�أَ ْم������������������������رِي �إذا ِن���������� ْل����������تُ �أَ ْم������������������� َرا
ـ����������ب�����ل����ا َد ب��������ا ُ
��������ن َق���������� ْه���������� َرا
حل��������� ْ��������س ِ
�����������س يل ُم������ ْل ُ
������ك مِ ������� ْ������ص������ َرا) ؟
(�أل�����ي َ

وقال � ً
زوم ما ال َيلزم:
أي�ضا ,وفيه ُل ُ
�������ب َخ�������� ْ�������ص������� َرا
َغ������������� َم������������� ْز ُت ل�������ل�������حِ ِّ
�أب����������ح���������� ُت َ
����������ك ال����������� َو� ْ�����������ص����������� َل مِ ������� َّن�������ا
�������ط������� ًف�������ا و َر� ْ���������ش��������� ًف���������ا وع ْ
َق ْ
َ�������ط������� َف�������ا
�����ح������ ْ�����س����� ِب�����ي
�أ َن�������������������ا ال����������� َع����������� ِزي����������� ُز ب َ
ُّ
����������������������ل َق����������� ْل�����������بٍ َف��������مِ ��������� ْ��������ص��������رِي
َو ُك
وال������������� ِّرف ُ
�������������ق �أَ ْح����������� َ����������س ُ
����������ن � َ�������ش�������ي ٍء
ُ
����������ج����������بٍ :
َف�������ل�������ا �أَ ُق
���������������������������������ول لِ���������� ُع ْ

َف���������� َق����������ا َل�����َ � :ض����� ًّم�����ا وهَ���������� ْ���������ص��������� َرا
ومل �أح������������ ِّم������������ ْل������������ك �إِ� ْ����������������ص���������������� َرا
()13
�����خ َ
ال َت ْ
�����������ش يف َذاك َح�������� ْ�������ص������� َرا
ُرزق�����������������������تُ ُم��������� ْل��������� ًك���������ا َو َن����������� ْ����������ص���������� َرا
فِ����������ي���������� ِه َت������������ َو َّط������������ ْن������������تُ َق��������� ْ��������ص�������� َرا
ت������������� َّل َ
فِ���������ي��������� َم���������نْ َ َ
�������������ك مِ ��������� ْ��������ص�������� َرا
�������������س يل ُم������ ْل ُ
������ك مِ ������� ْ������ص������ َرا) ؟
(�أل������ي َ
()12

أديب فخر الدِّ ين م�صطفى بن ُح�سني ْالُ َرا ِد ّي(:)14
وقال �أخوه ال ُ
�����ن َب������������� ْد َرا
َق����������� ْد ُف�������ق�������تَ ب�����احل������ ْ�����س ِ
����������ج���������� ْل����������تَ ب�������ال������� َق������� ِّد ُغ���������ص���� ًن����ا
� ْأخ َ

واز َد ْد َت ُح������� ْ������س������ ًن������ا َو َق������������������� ْد َرا
َوطِ ��������������� ْب���������������تَ ِر ًّي��������������������ا َو َن����������� ْ����������ش���������� َرا
ﺮم وﺻﻔﺮ 1439
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َم�����������لَ����������� ْك�����������تَ ب������������ا ُ
������������ب َق������ ْل������ب������ي
حل ِّ
َي������������ا ذا ال���������� َع���������� ِزي���������� ِز و َي��������������ا َم���������نْ
َ
�����������������ي�����������������ري
���������������ي �أمِ
ِ
اهلل ف���������������ـ َّ
������������ي ِب���������� َو� ْ����������ص����������لٍ
�أَن����������������عِ���������������� ْم عَ������������لَ َّ
َف�������������������� َق��������������������ا َل :ال َت������������ َت������������ َع������������دَّى

َ
�������������������ك مِ ���������� ْ���������ص��������� َرا
َج��������� َع���������ل��������� َت���������ه َل
ِ��������ح��������تَ َج����������اهً����������ا َو َن��������� ْ��������ص�������� َرا
ُم��������ن ْ
�������������������ق مبَ�����������ن ِب َ
وارف ْ
��������������ك ُم�������� ْغ�������� َرى
وارح��������������������� ْم لِ��������� َت��������� ْغ��������� َن��������� ْم �أَ ْج��������������������� َرا
�������������س يل ُم������� ْل ُ
�������ك مِ ������� ْ������ص������ َرا)؟
(�أل������ي َ

ال�س � ِّي ُد َّ
ال�ش��ريف حمز ُة بن َيحيى بن ح�سن بن حمز َة،
أديب احل�س� ُ
وقال ال ُ
�يب َّ
أ�شراف ِبد ِم�شق(:)15
نقيب ال ِ
ُ
������ف ا ُ
ي������ا ُي������و� ُ������س َ
������ن � ِ���ص��� ْل���نِ���ي
حل������� ْ������س ِ
و َي�����������������������ا َب�������������������دِ ي������������������� َع َج�������������� َم��������������الٍ
و َي������������������������ا َب�������������عِ�������������ي������������� َد َم��������������� َن���������������الٍ
�أَن���������������عِ��������������� ْم ِب����������� َو� ْ�����������ص�����������لٍ َف��������������������إِ ِّن
َف������������ َق������������ا َل��������َ � :ص�������� ْه ال َت������ َ�����س����� ْل����� ِن�����ي

َف��������������إِ َّن�������������نِ�������������ي ِب َ
������������������ك ُم����������� ْغ����������� َرى
�أَ ْق������� َ������ص������ ْي������ َت������ ِن������ي مِ ������� ْن َ
َ��������ج�������� َرا !
�������ك ه ْ
�������ب َ�أ ْج���������������������� َرا
ِر ْف������������� ًق�������������ا ل������� َت������� ْك�������� ِ�������س َ
عَ������������دِ ْم������������تُ يف ا ُ
����ب���را
حل ِّ
����������������ب � َ��������ص ْ َ
���������س يل ُم����� ْل ُ
�����ك مِ ������� ْ������ص������ َرا)()16؟
(�أل����ي َ

وق��ال الفا�ض � ُل الب��ار ُع نبي � ُه الدِّ ي��نُ ،قد�س� ّ�ي ب��ن َح َ�س��ن ال ّره��ا ِو ّيُ ،مفتي
بح َلب(:)17
احل َن ِف َّي � ِة َ
عَ��������ا� َ��������ش�������� ْر ُت مِ �������� ْ�������ص�������رِيَّ �أَ� ْ��������ص��������لٍ
مِ ��������������نْ َن�����������������ا ِر َخ������������ َّدي������������ ِه َ�أ ْل���������� َق����������ى
َي��������ا ُي������و� ُ������س َ
�����ن َف�������ار ُف ْ
�������ق
������ف احل������ ْ�����س ِ
حل������������� ِّب َ
َق��������� ْل���������ب���������ي ُ
�������������ك َم��������������������������أْ َوى
َف��������������ا ْر َح�������������� ْم لِ����������� َع����������� ْب�����������دِ َك خِ ������ ِّل������ي
َي�����������ا َم��������الِ�������� ًك��������ا مِ ��������� ْ��������ص�������� َر َق����� ْل�����ب�����ي
َف�������������ق�������������ا َل تِ���������ي���������هً���������ا و َزهْ ���������������������������� ًوا:
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�أَهْ �����������دَى مِ َ
�������ن ال����� ِّري�����قِ َخ������� ْم������� َرا
�إل�������������������ى ُف���������������������������������������ؤَادِي َج������������ ْم������������ َرا
()19
َت������������������ ْزدَا ُد ب������ال������ ِّر ْف������قِ َن�������� ْ�������ص������� َرا
���������ب ال����������������������دَّا ِر �أَ ْد َرى
و� َ���������ص���������اح ُ
َف������������������������ َذ َ
اك ل�������ل������� َع������� ْب�������دِ �أَ ْح��������������������� َرى
()20
ال َت���������دَّعِ ���������ي امل�������� ْل َ
��������ك َق����������� ْه����������� َرا
���������س يل ُم���� ْل ُ
����ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا)()21؟
(�أل����ي َ
()18
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ّاجي ال َب ْع ّلي(:)22
وقال العامل البار ُع �أبو الع ّبا�س َر ِ�ض ّي ال ّدين ،هب ُة ا ِ
هلل بن حم َّمد الت ّ

���������اظ
���������ح ٍ
َي���������������ا َف�����������اتِ�����������كِ�����������ي ب��������� ِل َ
ب َ
����������������ط����������������الٍ
عَ������������� َّذ ْب������������� َت�������������نِ�������������ي ِ ِ
َت�������� َر ْك�������� َت��������نِ��������ي فِ��������ي َ
��������ك ُم������ ْ�����ض����� ًن�����ى
َ���������ل��������ا َرحِ ���������������� ْم����������������تَ عَ��������مِ ��������ي��������دًا
ه َّ
خم������ج������ َل ال����� ُغ������ ْ�����ص َ
َي�������ا ْ
�����ن َخ����� ْ����ص����را
َم���������� ِل����������ي ُ
����������ن َوعِ ������������������� ٍّز
����������ك ُح����������� ْ����������س ٍ
����������������������ح َم�������������� َرا� ِ��������������ش َ
��������������ف َث��������� ْغ��������� ٍر
�أب
ْ
ُ
َك���������� ْي َ
���������ص���������ول َح����ب����ي����ب����ي
����������ف ال���������و�
� ْإن رم������������تُ مِ ��������� ْن َ
���������ك ال������ ِت������ َف������ا ًت������ا
ُ
����������������ولَ :ن��������������������� ِّزه ُف�����������������������������ؤَادًا
َت���������������� ُق

�����ف ج����ف����ن����ي َ
���ب��را
مِ ��������ن � َ�����س����� ْي ِ
����ك � َ������ص ْ َ
ِر ْف���������� ًق����������ا مبَ����������ن ف�������ي َ
�������ك ُم�������� ْغ�������� َرى
�أَ َذ ْق����������� َت�����������ن�����������ي ال�������� ُّ�������ش������� ْه������� َد ُم����������� َّرا
�����������������ب ي�������� ْه��������ت ُ
��������ك � ِ���������س َ
����ت����را
يف احل ِّ
ومُ�����������������������زريَ ال�������������������������� َو ْر َد عِ ْ
���������ط��������� َرا
َت��������������خِ �������������� ْذ َت َق������� ْل�������ب�������ي مِ �������� ْ�������ص������� َرا
�������������������ل�������َ � :س������� َق������� ْي������� ُت َ
و ُق ْ
�������ك َخ�������� ْم�������� َرا
ومِ ����������ن َح������وا� ِ������ش������ي َ
������ك كِ������� ْ������س������ َرى ؟
يل َت������������ ْن ُ
�إ َّ
������������ظ������������ ُر � َ
��������������ش�������������� ْز َرا
�����������س يل ُم������ ْل ُ
������ك مِ ������� ْ������ص������ َرا) ؟
(�أل�����ي َ

رئي�س
اجلابري
الكاتب عبد اهلل بن م�صطفى بن �أحمد
أديب
ّ
ُ
وقال ال ُ
احللبيُ ،
ّ
()23
العدول يف َح َلب :
ِ
َم�����������لَ����������� ْك�����������تَ َق�������� ْل��������ب��������ي َق����������� ْه����������� َرا
�أَ ْن������������������������تَ ال�������� ِّ�������ش������� َف�������ا َو َح�������� َي��������ات��������ي
َي�����������������ا َم������������الِ������������ك������������ي و�أم�������������ي������������رِي
ارح������������������� ْم ُخ�������� ُ�������ض�������وعِ �������ي َت���������� َر َّف ْ
����������ق
َ
�������������ب َك���������ئِ���������ي���������بٍ
���������������ح���������������الِ � َ�������������ص ٍّ
ب َ
َو�إِ َّن����������������������������������ا ال��������������عِ�������������� ُّز مي������� ِ������ض������ي
َ
���������������������������ن َم�����������ن َق����������������ا َل ُزو ًرا:
َو�أَ ْي

وح�������������� ْز َت �أَ� ْ���������س���������رِيَ َق������� ْ������س������ َرا
ُ
مل �أ������س����� َت�����طِ ����� ْع عَ������� ْن َ
ْ
�������ك � َ����ص���� ْب����ـ���� َرا
َح�������ا� َ�������ش�������ايَ �أَ ْع������� ِ������ص������ي������ك �أَ ْم�������������� َرا
ال���������������� ِّر ْف ُ
هلل � ْأح��������������������� َرى
����������������ق وا ِ
()25
ُد ُم����������������و ُع عَ����� ْي����� َن�����يِ�����ه َت�������� ْت��������ـ�������� َرى
���������������ن امل�������ل ُ
�أَ ْي َ
�������وك وك���������������س������� َرى()26؟
�����������س يل ُم����� ْل ُ
�����ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا) ؟
(�أل�����ي َ
()24

جنيب الدِّ ين �أحمد بن �إ�سماعيل
املنيني(:)27
أديب الكام ُل ُ
وقال ال ُ
ّ
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ي�����������ا َم���������������ن ب��������ق��������ل��������بِ امل�������� َع�������� َّن��������ى
و َي������������������������ا َم�����������ل�����������ي َ
�����������ك َج�������������� َم��������������الٍ
ل ال ُم � ُ�������ص������� ْد َغ�������ي َ
ِْ
�������ك َج������������� َّرتْ
ومِ �������������ي������������� ُم َث��������������� ْغ���������������رِك َ ْ
ت������������������وِي
ت���������� َّل َ
َي����������ا َم����������ن َ َ
����������ك مِ �������� ْ�������ص������� َر ال�����ـ
�إل��������������ي َ
��������������ك ُروحِ ���������������������������ي َو َم��������������������ايل
ِ�����������ي
�أَ َج
َ
������������������������������������������������������������������اب�:إِ ِّن َغ�����������ن ٌّ

�������ح�������اجِ ������� ِر �أَغ������������ َرى
ُظ���������� َب����������ا( )28امل َ
()29
�����ك �أز َرا
َق���������� ْد � َ������ش������ َّد ل�����ل����� َف����� ْت ِ
�إل����������������ى ُف�����������������������������������ؤَادِيَ كِ��������� ْ��������س�������� َرى
راح�������������ا و َر ْو ًح���������������������������ا( )30وعِ ْ
��������ط�������� َرا
ً
��������������ي دَهْ ������������������������ َرا
ـ����������������ف�����������������ؤا ِد مِ �������������� ِّن َ
َف ْ
���������اغ��������� َن��������� ْم َث����������� َن�����������ا ًء و� ُ��������ش�������� ْك�������� َرا
�����������س يل ُم����� ْل ُ
�����ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا) ؟
(�أل�����ي َ

علي احللبي(:)31
وقال الأم ُري ال ُ
أديب م�صطفى بن حم َّمد بن كوجك ّ

َل�������������� َق�������������� ْد � َ�����������س����������� َب�����������اين َب�������������������� ْد ٌر
�������ي�������را
و� ِ�����������������ص����������������� ْر ُت ف��������ي��������ه �أَ� ِ���������������س ً
مي���������������������ا َ َ
ت��������������������� َّرا
�أَف���������������������دِ ي��������������������� ِه ر ً
َك�������������� َّل�������������� ْم�������������� ُت��������������ه ب����������خ����������� ُ����������ض����������و ٍع
ف������ق������ل������تُ  :ك���������� ْم ذا ال������ َّت������ج������ ِّن������ي ؟
ف��������������ق��������������ا َل :هَ��������������������ذا َم�������������� َرامِ ��������������ي
َف������������������������������������� ِز ْد ُت ف���������ي���������ه َغ��������������� َرا ًم���������������ا
َي�������������ا ذا ال��������� َع���������زي���������ز َت������� َب�������� َّ�������ص������� ْر
و َب������������������������ا َد َم��������������ن َق���������������������ا َل َم������� ْي������� ًن�������ا

يف ُح������ ْ�����س����� ِن����� ِه َف�����������ا َق َب������������������� ْد َرا
��������ي �أَ� ْ��������������س�������������� َرا
َو َح���������������������������ا َز َق��������ل��������ب َ
()33
عَ��������لَ��������ى ُم�������� َع�������� َّن��������اه َق������������� ْه������������� َرا
ِ����������ب���������را
ُ���������ج��������� ًب���������ا وك ْ َ
َف�������������� َت��������������ا َه ع ْ
�����ي َج������ ْم������ َرا
�أَ� ْ��������ض ْ
��������رم��������تَ جِ ������ ْ�����س�����م َ
َم���������نْ َي������ ْر ُج������نِ������ي ي������ ْف َ
���ب��را
������ن � َ������ص ْ َ
وزا َد � ُ�����������س����������� ْك�����������رِيَ � ُ��������س�������� ْك�������� َرا
ُ
�������������������وان كِ������� ْ������س������ َرى
َق������������ ْد زا َل �إي
�������س يل ُم���� ْل ُ
����ك مِ ����� ْ����ص���� َرا)()34؟
(�أل���ي َ
()32

ال�شيخ العامل ال َّن ُ
بيل ُ
وقال َّ
كمال الدِّ ين حم َّمد بن حم َّمد ال َغ ِّز ّي(:)35
ِ���������ي �أَ ْج������������������� َرى
َظ���������� ْب ٌ
����������ي ل���������د َْم���������ع َ
ُ���������ج���������ب���������ا
و����������������ص��������������� َّد عَ��������������� ِّن���������������ي ع ْ
�����������ن غ���������ري��������� ٌر
عَ���������������زي��������������� ُز ُح������������ ْ�����������س ٍ
ن�����������ادي�����������تُ � ِ������ص������ ْل������ن������ي َف����������� ُروحِ �����������ي
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������ب �أَ ْج��������������������� َرا
َد ًم������������������ا ل������ي������ ْك������� ِ������س َ
�أَ� َ�������������ض�������������ا َق مِ �������� ِّن��������ي � َ������������ص������������ ْد َرا ؟
َي��������� ْه��������� َت��������� ُّز � ُ���������س��������� ْك��������� ًرا و َك��������� ْ��������س�������� َرا
�إل���������ي َ
���������ك َق������������� ْد � ُ������س������ق������تُ َم�������� ْه�������� َرا
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ف�������������أن������������تَ يف مِ ���������� ْ���������ص��������� َر َف����������������� ْر ٌد
ف����������ق����������ا َل��������ُ � :س�������� ْل َ
��������ط ُ
��������ان ُح����� ْ����س����ن����ي
ُ
�����������ي
وح
��������������������������ال َق��������������� ْه���������������ري َج����������� ِل ٌّ

َم����������لَ���������� ْك����������تَ عَ������������� ْب�������������دًا َو ُح���������������������� َّرا
َي�����������أْب����������ى ال������� َّت�������وا� ُ�������ص������� َل َج������� ْه������� َرا
�����������س يل ُم����� ْل ُ
�����ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا) ؟
(�أل�����ي َ

بكر الكورا ّ
ين احل َلبي احلن ِف ّي(:)36
الكاتب �أبو بكر بن م�صطفى بن �أبي ٍ
أديب ُ
وقال ال ُ
�������ش������ق������ي ُ
������ق ُروحِ ������������������������ي َت���������ب���������دَّى
وط�������������������������������� ّر ٍة مِ ������������������ن د َُج����������������اهَ����������������ا
َي�������� ْف�������� َت��������ـ�������� ُّر عَ������������ن َب��������������������� ْر ِد َث�������� ْغ�������� ٍر
م�������ل�������ي ُ
�����������ن َر َم������������������اين
�������ك ُح������������ ْ�����������س ٍ
������������ي َي��������� ِ��������ص��������ي�������� ُد �أ�������������س������������ودًا
َظ������������ ْب ٌ
������ح������كِ������ي
َج���������م���������ا ُل���������ه ال��������������� َف��������������� ْر ُد ي ْ
ُق������������ ْل������������تُ  :ال���������� ِو� َ����������ص����������ال ح���ب���ي���ب���ي
َف������������������ َق������������������ا َلِّ � :إن َم�������� ِل��������ي ٌ
��������ك
������������ك ُم�������� ْل ٌ
������������ل ل َ
َف���������� ُق���������� ْل����������تُ  :ه ْ
��������ك
ف�������������ق�������������ا َل :ي���������خ���������ت ُ
ُ�������ج������� ًب�������ا
���������ال ع ْ

ِب�������وج�������ن������� ٍة خ����������� ّل َح������������� ْم������������� َرا
��������ص��������رت ال � َ��������ش َّ
َ
��������ك َف ْ
��������خ�������� َرا
�أَب���������
()38
ُر� َ��������ض��������ا ُب��������ه َك���������������ا َد َخ������������ ْم������������ َرا
���������ي �أَ� ْ�������������س������������� َرا
و�������������ص������������ا َد َق��������� ْل���������ب َ
��������ظ َق�������� ْه�������� َرا
��������ح ِ
ب���������������ص�������ار ِم ال�������� َّل ْ
�������ن َب��������������� ْد َرا
َي����������ا م��������غ�������� َرم احل�������� ْ�������س ِ
()39
َت������� ْغ������� َن������� ْم ِب���������� َذل َ
ِ����������ك �أَ ْج������������������������ َرا
وال���������ب���������ع��������� ُد عَ���������� ِّن����������ي �أَ ْح���������������������� َرى
را( )40؟
ن ْ
������زع������ َت������ه �أَن����������������تَ َج�����������ب���������� َ
�����������س يل ُم����� ْل ُ
�����ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا) ؟
(�أل�����ي َ
()37

املاه ُر �أبو احل�سن َع ِلي بن حم َّمد َّ
وقال َّ
ال�ش ْمعة(:)41
ا�ضل ِ
ال�شيخُ ال َف ِ
�أَ َي�������������������������������ا َب������������������دِ ي������������������ َع ج���������م���������الٍ
و َي��������������������ا َم��������� ِل���������ي��������� ًك���������ا َت������������ َع������������دَّى
ُح������� ِّب�������ي َ
�������ك �أَ� ْ��������ض�������� َن��������ى ُف��������������������ؤَادِي
َو� ِ�����������������ص����������������� ْر ُت ف�������ي�������ك ُم������� َع������� َّن�������ى
ويف َح����������� َن�����������ا َي�����������ا � ُ�������ض�������ل�������وعِ �������ي
َوفِ�����������ي َ
���������ح���������تُ ِر ًّق�����������ا
�����������ك �أَ� ْ���������ص��������� َب ْ

و َم�����������ن َح������������� َوى احل������ َ
�����س�����ن ُط��������� َّرا
ِر ْف���������� ًق����������ا َف��������� َع��������� ْد ُل َ
���������ك �أَ ْح����������������� َرى
ول�������������س������تُ �أ� ْ������س������ط������ي������ ُع � َ�����ص����� ْب�����ـ����� َرا
 �أ َي�����������������ا عَ����������زي����������ز -و ُم���������� ْغ���������� َرىَت�������������خِ ������������� ْذ َت دَا ًرا ومِ ��������� ْ��������ص�������� َرا
�أُطِ ��������������ي�������������� ُع َن�������ه������� ًي�������ا َو�أَ ْم��������������������������� َرا
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�أ َم����������������������ا َ ُ
ت��������������������������و ُد ِب���������� َو� ْ����������ص����������لٍ
َف������������� َق�������������ا َل� :أَ ْك������������ َث������������ـ������������ ْر َت مِ ������ َّن������ا
ومل ُت��������������������� َر ْع مِ ������������ن ُم������� َق�������امِ �������ي
��������ح�������� ُل��������ويل
ال��������� َف���������� ْ���������ض��������� ُل يل ِب ُ
ال��������� ُك ُّ
���������ل مِ �������������نْ َ ْ
ت���������������تِ َق�������� ْه��������رِي

ول������������و ِب َ
���������ط��������� ْي���������ف َ
ِ���������ك � ِ�����������س����������� َّرا ؟
مب������������ا َ َ
ت�������������� َّل�������������� ْك��������������تَ َق������������ ْه������������ َرا
ل���������ق��������� ْد َت������������ َع������������ َّد ْي������������تَ َط�������������������� ْو َرا
َم����������������������أْ ًوى ِب������������ ِه ِز ْد ُت َف ْ
�������خ������� َرا
�����������س يل ُم����� ْل ُ
�����ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا) ؟
(�أل�����ي َ

وقال � ً
أبيات ك�س َر الأ َّول و�إ�سكانَ ال ّثاين:
أي�ضا
والتزم يف ال ِ
َ
ب�����������ال����������� ُّرو ِح �أَ ْف�������������دي������������� ِه َظ����� ْب����� ًي�����ا
ل َ
َر� ُ������������س ُ
������������ول َ ْ
ي������� ِ������س������ي
�������ظ�������ي�������ه ُ ْ
������ي
يف � َ����������ش���������� ْع���������� ِر ِه ل������ل������ َّن َ
������ج������ا� ِ������ش ْ
�إذا َت���������� َن���������� َّف����������� َ����������س � َ���������ش��������� ْر ًق���������ا
َو� ُ��������������س��������������و ُد عَ������� ْي������� َن�������ي�������ه ك��������ا َن��������تْ
������ح������ى
�أَ َط����������������������ا َر َن���������ومِ ���������ي َف�������أَ� ْ������ض َ
وعُ��������������� ْم��������������� ُر َو ْج���������������������������������دِ يَ فِ������ي������ه
و َر َّث َث������������������ ْو ُب ا� ْ�������ص�������طِ ������� َب�������ارِي
������ج������ ِر َب����� ْي�����نِ�����ي
مل ُي��������� ْب���������قِ ب������ال������ه ْ
�أُ ْب����������������������دِ ي ُح�������� ُب��������و� َ��������س هُ ������ َي������امِ ������ي
َخ�����������لَ����������� ْع�����������تُ فِ���������ي���������ه عِ ���������������������� َذاري
َط������������������رِيُّ َخ������������ َّد ْي������������ ِه َف������������������ ْو َق ال������ـ
أ�ع����������������������������������دُّ ُق�������������������� ْرب��������������������ي م������ن������ه
��������ح��������كِ��������ي
وعَ�������������������������������اذِيل ف��������ي��������ه َي ْ
����������ج����������دِ ي���������� ِه عَ������������ ْذيل
���������������س ُي ْ
ول�������ي َ
�������اف ُك���������� ِّل ال����ـ
َي��������ا َم��������ن ِب��������أَ� ْ�������ص������� َن ِ
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ِب�������������ه َ َ
ت����������� َّم����������� ْل�����������تُ ِ�إ� ْ�������������ص������������� َرا
َل����������ه �إل�������������ى ال�������� َق�������� ْل��������بِ �إ� ْ���������س��������� َرى
()42
����ظ كِ������ ْ�����س����� َرى
����ح ِ
حِ ���� ًم����ى ويف ال���� َّل ْ
َو َج������������������د َْت يف ال��������� َغ��������� ْربِ عِ ْ
������ط������ َرا
������ب������را
لِ���������� ُك���������� ْت����������بِ َو ْج����������������������������دِ يَ حِ َ
َل���������������ه ال����������� َّت����������� َب�����������اعُ����������� ُد َو ْك���������������������� َرا
()43
ب�����ال ُّ
�����ط�����ول �أَ� ْ�������ش������� َب�������ه َن�������� ْ�������س������� َرا
فِ�����������ي����������� ِه َف���������� َ���������ش���������ا َب���������ه طِ ����������� ْم����������� َرا
َ
������ب�����را
وب
ِ������������ي � ِ������������ش ْ َ
���������ي���������ن هَ������������ ْت������������ك َ
ف�������ي�������ه لِ������������� ُي������������� ْب�������������دِ يَ ِب��������� ْ��������ش�������� َرا
و� َ������������ص������������ا َر �أَ ْم������������������������������رِيَ �أَ ْم��������������������� َرا
()44
�����ي�����ر � ْإط����������������را
�����ح�����ري����� ِر َم�������ن َغ ِْ
ـ َ
غ����������� ْف����������� ًرا و ُب���������������� ْع����������������دِ يَ ِو ْز َرا
()45
ِب�������� َذ ْن�������� ِب�������� ِه اجل����������� ِّم � ِ��������ش�������� ْم�������� َرا
َك�������������������أن يف الأُ ْذنِ ق ْ
ِ���������ط��������� َرا
���������ج��������� َم���������الِ �أَ� ْ����������ص���������� َب���������� َح ِو ْت����������������� َرا
ـ َ
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�����������������������ب امل������������ َع������������اين
وح��������������������������������ا َز ُل
َ
ّ
���������ي ُف������������������������ؤَا ٍد
ا ْر َح��������������������������� ْم � َ���������ش���������جِ َّ
�أَ َج�������������������ا َب�������������������نِ�������������������ي مبَ��������������� َق���������������الٍ
�أَ َل�������������� ْ�������������س�������������تَ َت����������� ْع�����������لَ����������� ُم �أَ ِّن
و� َ��������������ش��������������� ُأن ُم�������� ْل��������كِ��������ي عَ������ظِ ������ي������ ٌم

وح���������������������ا َزتِ ال�������� َّن��������ا� ُ��������س قِ�������� ْ�������ش������� َرا
َق����������� ْد � َ��������ض��������ا َق َذ ْر ًع������������������ا َوفِ��������� ْك��������� َرا
َي�����������لَ ُّ
�����������ذ َج������������� ْه������������� ًرا َو� ِ��������������س�������������� َّرا :
َت����������خِ ���������� ْذ ُت َق������� ْل������� َب َ
�������ك مِ �������� ْ�������ص������� َرا ؟
�����������س يل ُم����� ْل ُ
�����ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا) ؟
(�أل�����ي َ

اخل�سروي
الكام ُل ال َفقي ُه �أبو عبد اهلل حم َّمد
احللبي(:)46
ّ
وقال ِ
ّ
� َ���������ص���������ا َد ال������������ ُف�������������ؤا َد و�أَ ْج������������������� َرى
������������ي � َ
����������������ش���������������� ُرو ٌد َن����������� ُف�����������و ٌر
َظ������������ ْب ٌ
َي�������� ْ�������س ُ
���������اظ
�������ط�������و مب�������ا� ِ�������ض�������ي حل ٍ
� ُ�������س������� ْل َ
�������ط ُ
�������ن � َ�����س����� ِل�����ي�����لٍ
�������ان ُح�������� ْ�������س ٍ
���������������ي َت��������������� ْروي
ُذو ُم��������� ْق���������لَ��������� ٍة هِ َ
ن������������ادي������������تُ َي��������������ا َم��������������ن عَ�����ل�����ي�����ن�����ا
َ
��������������ي َت�������������������� َر َّف ْ
��������������������ق
اهلل ف��������������ـ َّ
������ا�������س د َْم���������عِ���������ي
وان�����������ظ����������� ْر مل������ق������ي ِ
عَ��������� َ��������س��������ى َل������������ َع������������ َّل ال�������� َّل�������� َي��������ايل
َف��������������������������� َق���������������������������ا َلِّ �:إن عَ������������� ِزي������������� ٌز
ف ْ
��������اغ��������ن�������� ْم ل���������� ُق����������ربِ ِو� ِ���������ص���������ايل

()47

ن ن���������� ْه���������� َرا
َم�����������دَامِ ����������� َع ال�������� َع����ي��� ِ
()48
لِ������ق������ ْت������لَ������تِ������ي َق�������������� ْد َ َ
ت������������������������� َّرا
()49
مِ ������ن � َ�������ص�������ا ِر ِم ال����ه���� ْن����دِ �أف������������� َرى
َك���������م عَ�������ا� ِ�������ش�������قٍ فِ������ي������ه �أَ ْغ������������������� َرى ؟
عَ���������ن فِ�������� ْع�������� َل هَ�������������������ا ُر َ
�����ح����� َرا
وت � ِ�����س ْ
()50
ب������������ق������������ ِّد ِه هَ���������������� َّز � ُ������������س������������ ْم������������ َرا
َت���������� ْغ���������� َن���������� ْم ب������������� َذل َ
ِ�������������ك �أَ ْج����������������������� َرا
��������ح�������� َرا
َ�����ب����رت����������ي عَ����������������ا َد َب ْ
مِ �����������ن ع ْ
ُت������نِ������ي������ ُل������نِ������ي مِ ���������� ْن َ
����������ك ُب�������� ْ�������ش������� َرى
وق������������������������� ْد �أب�������������ح������������� ُت�������������ك ِب�������������������� َّرا
�����������س يل ُم������ ْل ُ
������ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا) ؟
(�أل�����ي َ

وقال َّ
ال�شيخ الفا�ضل املتقنُ خ ُري الدين خليل بن م�صط َفى الدِّ ِم ْ�ش ِق ّي
ٌ
������ل�����ال
مِ ������������ن م�������������ص������ َر ال َح هِ
� َ�������س�������ب�������ى الأن��������������������������ا َم ب َ
����������ط���������� ْر ٍف
َي����������� ْرمِ �����������ي ا َ
حل��������� َ��������ش��������ا ِب�������ن������� َب�������الٍ

���������س َق����������� ْد َرا
�أَ� ْ������س������ َن������ى مِ �������ن ال����� َّ����ش����م ِ
ي�������������ف ُ
����������ح���������� َرا
�������������وق ب�������������اب������������� َل � ِ����������س ْ
�������ت������رى
مِ ��������������ن ال�������������� َّل��������������وَاحِ ِ
��������������ظ َت ْ
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ُي����������ري َ
����������ك يف ال��������� َّث��������� ْغ��������� ِر مِ ������ ْن������ه
�أَ ْق������� َ������س������ى مِ �������ن ال����� َّ����ص ْ
����خ���� ِر َق���� ْل���� ًب����ا
ُ
����������������������ول وال������������ َّ�����������ش ُ
�����������وق مِ ������� ِّن�������ي
�أق
وا َ
جل��������� ْف ُ
�������ا��������ص ِب������د َْم������عِ������ي
���������ن َغ َ
ب�������������������أيِّ َذ ْن���������������������بٍ َت������������ر ْك������������تَ ال������ـ
م����������������اذا َي������������ ُ�����������ض����������� ُّر َك َل�������������و ك����ن����ـ
َم�������������لَ������������� ْك�������������تَ ِر َّق امل�����������������وايل
َ
����������ص����������رت ُت����������� ْدعَ�����������ى َم����� ِل�����ي����� ًك�����ا
و�
������ن َق���������دًّا
������ب ال������ ُغ������� ْ������ص ِ
َي���������ا � َ������س������ال َ
عَ��������ب��������ي�������� ُد ح���������������س������� ِن َ
�������ك َب�������������������ادُوا
ف�����اك������ ْ
�������ج�������ا َب�������ك عَ���� ْن����ه����م
�����ش�����ف حِ َ
�������ح ب�������� َع��������اجِ ��������لِ َو� ْ��������ص��������لٍ
وا��������س�������م ْ
ي�����ك�����ف�����ي َ
�����ك هَ��������������ذا ال��������� َّت��������� َم���������ادِي
ِ�����������������ب َم���������و ًل���������ى
�أ َم���������������������ا ُت����������������� َراق ُ
ف�������������������������ا ْز َو َّر وام����������� َت�����������از َغ������ ْي ً
������ظ������ا
وق������������������ا َل :د َْع����������� ِن�����������ي َو� َ�����������ش������������أْين

ُد ًّرا َن���������� ِ���������ض���������ي���������دًا َ
وخ������������ ْم������������ َرا
��������������ح�������������� ُل ال�������� َّن��������ا� ِ��������س َخ������� ْ������ص������ َرا
و�أَ ْن َ
�أَ ْذ َك����������������������������ى ِب�������� َق�������� ْل�������� ِب��������ي َج���������� ْم���������� َرا
و� َ�����������������ص�����������������ار ي�����������������ق�����������������ذِ ُف ُد َّرا
���������ب( )52دَهْ ���������������� َرا
��������ب ي���������ن���������ح ُ
ـ�������� ُم��������حِ ّ
ـ�����������������تَ ب����������امل����������ح���������� ِّب�����ي���� َ
ن َب�������������������������� َّرا ؟
ب�������������أر� ِ������������ض مِ ����������� ْ����������ص����������ر َِك َق��������� ْه��������� َرا
���������������ح��������������� َرا
مب�������������������ص��������� َر َب������������������������� ًّرا و َب ْ
وال������������� َّرو� ِ�������������ض طِ ������ي������ ًب������ا و َن�������� ْ�������ش������� َرا
َ�����������ج����������� َرا
يف احل ِّ
����������������ب �����������ص����������دًّا وه ْ
��������ح��������هُ��������م م��������ن َ
��������ك ِب���������������ش������� َرا
وام��������ن ْ
َت���������� ْغ���������� َن���������� ْم ب�������������� َذل َ
ِ��������������ك � ُ��������ش�������� ْك�������� َرا
ف������ال������� َّ������ش ُ
����ب���را
������وق مل ُي��������� ْب���������قِ � َ��������ص ْ َ
َل�������������ه ال������� َب�������� ِ�������س�������ي َ
�������ط������� ُة ُط������������������� َّرا ؟
ِ������������ب�����������را
ُ�����������ج����������� ًب�����������ا وك
َْ
و َت����������������������������ا َه ع ْ
�����������س يل ُم������ ْل ُ
������ك مِ ������� ْ������ص������ َرا) ؟
(�أل�����ي َ

أديب �أبو عبد اهلل ُح�سني بن ال ُغو ِر ّي َ
احل َل ِب ّي(: )53
وقال الأم ُري الأ�صي ُل ال ُ
حِ ����������� ِّب�����������ي َم��������ل��������ي�������� ُح امل��������� َع���������اين
������ح
َي������������ا ُح�������� ْ�������س������� َن�������ه مِ ������������ن َم������ ِل������ي ٍ
ت������������� َّن�������������ى َد ً
َب����������������������������� ْدرِي َ َ
الال
َم�������������ا � َ����������ض���������� َّر هَ�����������������ذا امل������� َع������� َّل�������ى
�أَف�����������������دِ ي����������������� ِه َم����������� َّي�����������ا� َ�����������س َق����������� ٍّد
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�����������ي َ َ
ت������������������������������� َّرا
َل����������ك����������نْ عَ�����������لَ َّ
����������ل����������ا َم������������������� َذا ًق�������������������ا َو َم������������������������� َّرا
َح
َ
()55
ِ������������ب�����������را
ُ�������ج������� ًب�������ا َوك
وازدا َد ع ْ
ْ
������ب � ُ�����ش����� ْك����� َرا
������ج َ
َل���������� ْو �أَ ْب�������������������� َد َل ال������ ُع ْ
�أردَى ال������� ُغ�������� ُ�������ص�������و َن و َ�أ ْز َرى
()54
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وق���������������������ا َل ق�����������������و ًال عَ�������جِ �������ي������� ًب�������ا:
ُك ُّ
��������������������ل امل��������������ل��������������وكِ عَ��������ب��������ي��������دِ ي
و� ْإن عَ����������جِ ���������� ْب���������� ُت����������م ب������ه������ذا

��������ل�������اح���������������� َة ُط���������������� َّرا
ُح���������������������������� ْز ُت امل
َ
�����������ي َن��������� ْ��������ص�������� َرا
َي��������������� ْر ُج���������������ون مِ ����������� ِّن َ
�����������س يل ُم������ ْل ُ
������ك مِ ������� ْ������ص������ َرا) ؟
(�أل�����ي َ

وجي
وقال ال ُ
زكي الدِّ ين عبد احلليم بن �أحمد ال ّل ّ
أديب النبي ُه ُّ

()56

�����س����ب����ح����ا َن َم��������ن ِب َ
����������ك �أَ� ْ����������س���������� َرى !
و َز ْن���������������������������� َد � َ����������ش����������وقِ����������ي �أَ ْو َرى
���������ي ُ
اهلل �أَ ْم������������������������� َرا
لِ��������� َي��������� ْق���������� ِ���������ض َ
َف���������� ُر� ْ����������س���������� ُل ِذ ْك����������������������������� َر َ
اك َت َ
������ت�����رى
اخل���������������ي ُ
���������������ال مِ ������������� ِّن�������������ي َو ْك�������������������������� َرا
عَ������������� ِزي������������� َز َط���������� ْي����������ف َ
ِ����������ك َق��������� ْ��������س�������� َرا
�������������س يل ُم������ ْل ُ
������ك مِ ������� ْ������ص������ َرا) ؟
(�أل������ي َ

ر َد ْد َت ط�������ي������� َف َ
���������ح���������وِي
�������ك َن ْ
ي���������ا َم������������ن �أَ َط�������������������������ا َل ِب���������� َع����������ادِي
�����������ب ق����� ْل�����ب�����ي
ودَا َم َت����������� ْع�����������ذِ ي َ
�������������اب � َ�����ش ْ
�����خ������ ُ�����ص�����ك عَ����� ِّن�����ي
� ْإن َغ َ
������ح������ى
�أ ْو ط������������ا َر ط�����ي����� ُف�����ك �أ� ْ������ض َ
َم��������� َّل��������� ْك���������تَ مِ ��������� ْ��������ص�������� َر َخ�������� َي��������ايل
ف���������ارف ْ
ِ���������ق ِب����������� ِه َق����������������ا َل :د َْع������ن������ي

احللبي
بلي
ّ
وقال العامل املتقنُ موفَّقُ ال ّدين عبد اهلل بن عبد ال ّرحمن احل ْن ّ
������������ج������������ل َب�����������������دْرا
َب��������������������دَا َف�������������أَ ْخ َ
�������ب������ر ا َ
خل����������������������الِ َي���������� ْز ُك����������و
وعَ�������������� ْن َ ُ
وغ����������ن���������� ُج حل َ
ُ
��������ح��������ى
������ظ������ي������ه �أَ� ْ��������ض َ
�������ب
َم��������������ا ر َّق َق���������� ْل���������� ًب����������ا لِ�������� َ�������ص ٍّ
َف���������� ُق���������� ْل����������تُ  :مَ���������������������واليَ ِر ْف��������� ًق���������ا
َم���������لَ��������� ْك���������تَ مِ ��������� ْ��������ص�������� َر ُف�����������������������ؤَادِي
َف��������������� َق���������������ا َل������������َ � :ش�������������أين عَ���������� ِزي���������� ٌز

وقال � ً
أي�ضا (:)60

َب�������������������������� ْد ُر ال������������� َك������������� َم�������������الِ َل���������������ه يف

����ن �أَ ْز َرى
َب����������� ْدرِي وب����ال���� ُغ����� ْ����ص ِ
ِب������������������������������ َو ْر ِد َخ�������������� َّدي�������������� ِه َن��������� ْ��������ش�������� َرا
�������ح������� َرا
ُي��������� َع��������� ِّل��������� ُم ال��������� َّن���������ا� َ���������س � ِ�������س ْ
ل����������ك���������� َّن����������ه َر َّق َخ������������ ْ�����������ص����������� َرا
()59
مبُ����������� ْغ����������� َر ٍم ف������ي َ
������ك ُم������������ ْغ������������ َرى
وف��������ي��������ه � َ�����������ش����������� َّي�����������د َْت َق��������� ْ��������ص�������� َرا
�����������س يل ُم������ ْل ُ
������ك مِ ������� ْ������ص������ َرا) ؟
(�أل�����ي َ
()58

م��������ن��������ازلِ ال������� َّ������س������ ْع������دِ َم������ ْ�����س����� َرى
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وق������������������� ْد � َ���������س��������� َم���������ا يف ارت������������� َف�������������ا ٍع
َف������������� ُق�������������ل�������������تُ وال������������������� َق�������������������دُّ م�����ن�����ه
ي���������ا َم���������الِ��������� ًك���������ا مِ ��������� ْ��������ص�������� َر َق����ل����ب����ي
�������ب َو ْق�������تِ�������ي
ق��������� ْد � ِ���������ص��������� ْر َت َح�������ا� ِ�������س َ
�أرعَ��������������������ى ل��������� َ��������س��������اعَ��������اتِ و� ْ���������ص���������ل ٍ
َف��������������� َق���������������ا َل��������َ � :س�������� ْم�������� ِت��������ي َب�������عِ�������ي������� ٌد

��������ح��������ا� َ
��������س��������ن َق����������������� ْد َرا
� َ�������س������� َم�������ا امل َ
َي�������� ْه�������� َت�������� ُّز َم��������ي ً
����ل���ا و َك��������� ْ��������س�������� َرا:
()61
ُط����������و ًال وعَ������ ْر� ً������ض������ا و ُق ْ
���������ط��������� َرا
يف ا ُ
��������ب��������راً وجِ ����������������� ْذ َرا
حل ّ
���������������ب َج ْ
()62
َل������� َد ْي َ
����ح����ا َوعَ������� ْ������ص������ َرا
�������ك � ُ����ص���� ْب ً
���������س يل ُم����� ْل ُ
�����ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا) ؟
(�أل����ي َ

وقال ال�شيخ الفا�ضل البارع �أبو الفتوح يو�سف بن �أحمد بن �شم�س اخللوتي

()63

هلل � ُ�����������س����������� ْل َ
�����������ط ُ
��������ن
ِ
�����������ان ُح��������� ْ��������س ٍ
�أب���������������������ا َح مِ ��������� ْ��������ص�������� َر ُق�����������ل�����������وبِ ال������ـ
َغ������������������������ َزا ب������������ َع������������امِ ������������لِ َط�������������������� ْر ٍف
وال��������� َّن���������ا� ُ���������س ُم������������� ْذ �أَ ْب����������� َ����������ص���������� ُروه
َف������������ ُق������������ ْل������������تُ  :ر ِّق �أ َي���������������������ا َم�������ن
وارح������������������������� ْم ع��������ب��������ي��������دَك وارف ْ
����������������ق
َ
�����������������ح ز َك�����������������������������ا َة ج���������م���������الٍ
وام����������������� َن ْ
َف����������� َع�����������ا� ِ�����������ش����������� ُق َ
�����������وك َح������������� َي�������������ا َرى
�إن َ ْ
ت����������� ُب�����������ه����������� ْم ِب����������� ِو� َ�����������ص�����������الٍ
ف�����������ق�����������ا َل� :إِ ْن ُر ْم���������������������تَ عِ ������������ ًّزا
َف������ل������ا َت ْ
ِ�������������������ل عَ�������������ن ُم����������������������� َرادِي

���ل��اح������ ِة �أَ ْغ��������������� َرى
ُج�������� ْن�������� َد ال������ـ������ َم َ
ـ������� ُع�������� َّ�������ش�������اقِ َن������� ْه������� ًب�������ا َو�أَ� ْ�������������س������������� َرا
ُق��������ل��������و ُب�������� َن��������ا فِ��������ي��������ه �أَ� ْ�������������س������������� َرى
�����ن � َ����س���� ْك���� َرى
يف َم�������� ْوكِ��������بِ احل������ ْ�����س ِ
َق����������� ْد َر ّق َج������ ْف������ ًن������ا َو َخ�������� ْ�������ص������� َرا
��������ق ب���������ا ُ
ف��������ال�������� ِّر ْف ُ
حل��������� ِّر َ�أ ْح����������������� َرى
ِب���������������������� ِه مت������������ َّل������������ ْك������������تَ دَهْ �������������������������� َرا
ي������� ِل������� ُك�������وا عَ������� ْن َ
��ب��را
َل��������ن َ ْ
�������ك � َ�����ص َ
َت���������� ْغ���������� َن���������� ْم ِب�������������� َذل َ
ِ��������������ك �أَج������������������� َرا
ِ����������ي عُ���������� ْم���������� َرا
مب���������������ص������� ِر ُم���������� ْل����������ك َ
�����������س يل ُم����� ْل ُ
�����ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا) ؟
(�أل�����ي َ

أديب عبد القادر بن حم َّمد بن ح�سب اهلل احل َل ِب ّي احل َن ِف ّي(:)64
وقال ال ُ
ََ
�������������������������ب ل�������ـَ������� َّم�������ا
حل
ت����������������� َّن����������������� َع ا ِ
ُّ
و َق���������������������������������ا َل� :إِ ِّن َم��������� ِل���������ي ٌ
���������ك
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َر�أَى ال�������� َع ِ َ
��������وال �أَ� ْ����������س���������� َرى
�أُ َط��������������������������ا ُع َن�������� ْه�������� ًي��������ا َو�أَ ْم�������������������������� َرا
()65
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وال���������������دَّهْ ��������������� ُر عَ������������ ْب������������دِ ي َو ِ�إ ّن
ُ�����ج����� ًب�����ا
َف��������� ُق��������� ْل���������تُ َ :ق����������د تِ�������� ْه��������ت ع ْ
������ح
َف��������������� َق���������������ا َلَ :ك�������������م مِ �������������ن َم������ل������ي ٍ
َي������������� ُق ُ
ُ���������ج��������� ًب���������ا َوتِ���������ي���������هً���������ا:
�������������ول ع ْ

ُح��������������������� ْز ُت امل��������ح��������ا� ِ��������س َ
��������ن ُط������������ َّرا
�������ب � ُ�����ش����� ْك����� َرا
�������ج َ
ف�������������أَ ْب������������دِ لِ ال������� ُع ْ
�������ح ُّ
�������ط َق����������������������� ْد َرا()66؟
ل�����������ديَّ َي������� ْن َ
���������س يل ُم����� ْل ُ
�����ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا) ؟
(�أل����ي َ

وقال َّ
�سراج الدِّ ين عمر بن عبد ال ّلطيف ال ُع َم ِر ّي(:)67
الفطنُ
أديب ِ
ال�شيخ ال ُ
ُ
َم��������� ِل���������ي ُ
���������ن َت���������� َب����������دَّى
���������ك ُح���������� ْ���������س ٍ
ِب������������� َق�������������ا َم������������� ٍة م����������ث����������لِ ُغ�������� ْ�������ص�������ن
�������������ي
َخ������������������������� ٍّد
َو َور ِد
َج������������� ِن ٍّ
�������������������س َث������������ ْغ������������ ٍر عَ�������قِ�������ي�������قٍ
َو َك��������������������أْ� ِ
������������ن َك������ل������ي������لٍ
َوعَ������������ ْ�����������ض�����������بِ َج������������ ْف ٍ
�أ َي��������������������������ا َف������������������ ِري������������������ َد َج������������� َم�������������الٍ
َو َي������������������������������ا َرخِ ��������������������ي�������������������� َم دَاللٍ
َف�������������������������إ َّن مِ ����������� ْ����������ص���������� َر َغ������������ َرامِ ������������ي
َو َي�������������������������ا َخ�����������������دِ ي َ
�����������������ن ُب�������������������������دُو ٍر
ك ْ
ِ����������������ل يل ب���������� َ���������ص���������ا ِع ال���������� َق����������وايف
َف�������������� َق��������������ا َل :و� ْ���������ص��������� ِل���������ي عَ���������� ِزي���������� ٌز

يف َم���������وك���������بِ ال���������عِ��������� ِّز َج�������� ْه�������� َرا
��������ب�������ر َّي���������������� َة ُط������������� َّرا
َت�������� ْ�������س�������ب�������ي ال َ ِ
�أز َك������������������ى مِ ����������ن ال��������� َّن��������� ِّد عِ ْ
��������ط�������� َرا
َل�������������� َق�������������� ْد َت���������� َن����������� َّ����������ض���������� َد ُد َّرا
�����ب�����را
�������������س َي َ
َك���������� ِل����������ي���������� ُم���������� ُه( )68ل������ي َ
ق����������� ْد ِز ْد َت عِ ����������������� ًّزا َو َق���������������������� ْد َرا
� ِ������ص������ ْل������ن������ي َف�������������������������إِ ِّن ُم��������� ْغ��������� َرى
()69
����ن �أَ ْح��������������� َرى
ب���� ُي����و� ُ����س����فِ احل����� ْ����س ِ
()70
َق��������� ْد جِ ������ ْئ������تُ َ�أ ْب�������غِ�������ي َ
�������ك ِب�������������� َّرا
َت������������أْ ُخ����������� ْذ عَ�������لَ�������ى َذ َ
اك �أَ ْج��������������� َرا
�����������س يل ُم����� ْل ُ
�����ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا) ؟
(�أل�����ي َ

ُ
و�سف َ
وقال
احل َل ِب ّي(:)71
الفا�ضل الز َِّك ُّي �أبو الفتوح ها�شم بن ُي ُ
�أَ ْج������������������������� َرى امل��������������دَامِ �������������� َع ن������� ْه������� ًرا
َوهَ������������������������������������ َّز عَ���������������������امِ ��������������������� َل َق���������������� ٍّد
�������ظ َح��������� ْر ًب���������ا
و� َ�����������ص�����������ا َل ب�������ال������� َّل�������ح ِ
�أَ� ْ��������س��������ك�������� ْن�������� ُت��������ه َب����������� ْي�����������تَ َق������ ْل������ب������ي

�����ب مِ ������� َ������ص������ َرا
���ي���ر ال����� َق����� ْل َ
و� َ�������ص َّ َ
()73
َي ُ
��������ط ُ
��������ول َو� ْ������ص������ ًف������ا و ِذ ْك��������������������� َرا
����ف(َ )74وكِ����� ْ����س���� َرى ؟
َم����ا ح������ ْر ُب � َ����س���� ْي ٍ
��������ب ال�������ب�������ي�������تِ �أ ْد َرى
و���������ص��������اح ُ
()72
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������ن
������ح������� ْ������س ٍ
وَهْ �������������������� َو ال���������� َع���������� ِزي���������� ُز ِب ُ
ر فِ�������ي�������ه
َف������������������� َق�������������������ا َل :ل����������ل���������� َغ�����ي���� ِ
�أَ ُت������������������دْخِ ������������������ ُل ال��������� َغ����ي����ر ُم������ ْل������كِ������ي

َذ َّل�������������������تْ َل������������� ُه ال�������� َّن��������ا� ُ��������س ُط����������� َّرا
َق����������� ْد ج������ئ������تَ �إدًّا(َ )75و ُن��������� ْك��������� َرا
�����������س يل ُم����� ْل ُ
�����ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا) ؟
(�أل�����ي َ

وقال ال�شيخ الفا�ضل بدر الدين ح�سني بن عبد اللطيف العمري (:)76
������ي �أَ� ْ�������ض������� َن�������ى
ي��������ا َم����������ن جل������� ْ������س������مِ َ
������������ب مِ ����������� ِّن�����������ي عَ������ل������ي ٌ
������ل
وال������������ َق������������ ْل ُ
َّ
��������������������س��������������������ا َرى
هلل ُف
ب����������������������ا ِ
����������������������ك �أَ� َ
َي����������ا ُي�������و� ُ�������س�������فِ�������ي � ِ��������ص ْ
�����ح����� ًّق�����ا
��������ل َف َ
��������ي �أُ ْل����������قِ����������ي
يف مِ ��������� ْ��������ص�������� ِر َق�������� ْل��������ب َ
ف����������������ار َت���������������� َّد عَ����������ي��������� ُ
ن َح�������� َي��������ات��������ي
ي�����������ا ذا ال���������� َع����������زي����������ز َت������������� َر َّف ْ
�������������ق
ف��������ق��������الَ :م���������������������ه(َ )77ي�����������ا ُم������ َع������ َّن������ى
ف��������ال��������ك ُّ
��������ل َط������������������������ ْو ُع ُم������������������������ َرادِي

وف������ي������ه َق������������ ْد ُك��������� ْن���������تُ ُم������غ������ َرى
������ب�����را
�����������س َي ْ َ
مِ ����������ن عِ ������� ْ������ش������قِ������ ِه ل�����ي َ
��������ح�������� ِّب َ
��������ك � َ������ص������ ْب������ـ������ َرا
َم�����������ا ُت�����������وا ِب ُ
َ��������ج�������� َرا
َي������� ْع������� ُق�������و ُب������� ُك������� ْم َذ َ
اب ه ْ
َق��������مِ ��������ي��������� ُ��������ص ُح������������ ِّب َ
������������ك � ِ���������س��������� َّرا
ب���������ه َف�������������أَ ْب������������� َ������������ص������������ ْر ُت َب������������������ ْد َرا
ف������ا ُ
جل������ ْن������ ُد ِب�������ال������� ِّر ْف�������قِ �أَ ْح������������� َرى
ال ت�����خ َ
�����������ش َب���������أْ� ً��������س��������ا َو� ُ���������ض��������� َّرا
���������س يل ُم����� ْل ُ
�����ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا) ؟
(�أل����ي َ

ُ
�ضائي
وقال
احللبي(:)78
ّ
الكامل �أبو الوفا حم َّمد ال ّر ّ
ٍّ
ُ
����������������������ق َت��������������� َب��������������� َّدتْ
������������������������������ات َح
�آي
َد َّل�����������������������������تْ عَ���������ل���������ي���������ه ُو ُج�����������������������������ودًا
و�أظ�������������������ه�������������������رتْ ك����������������� َّل � َ�����������ش�����������ي ٍء
م������������ا َث�������������������� َّم َف���������������������������� ْر ٌد � ِ������������س������������ َواه
ُك������������������نْ ف���������ان��������� ًي���������ا ع�����������ن � ِ�����������س����������� َواه
ُ
َ
���������������وك َت���������� َف���������� َّك���������� ْر
�������������������������ن امل���������������ل
�أي
َ
������������������������������ن َذاك امل��������������� َن���������������ادِي
و�أي
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رى
مِ ����������ن امل�����ه�����ي�����م ِ
�����ن ُك����������ب��������� َ
و�أب�������������������������������������رزتْ ع���������ن���������ه � ِ�����������س����������� َّرا
يف ال��������� َك���������ونِ َك�������������ا َن ا� ْ�����س����� َت������ َ�����س����� َّرا
ي�������ح�������ي ُ
������ب������را
�������ط ب�������ال������� َّن�������ا��������س ُخ ْ
ِب�����������������ه ل ُ ْ
����������ت���������ر َف�������������������� َع ِذ ْك�������������������������� َرا
و�أي َ
�������������������ن عَ����������������ا ٌد وكِ���������� ْ���������س��������� َرى ؟
���������س يل ُم����� ْل ُ
�����ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا) ؟
(�أل����ي َ
()79
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وقال � ً
أي�ضا(:)80
َ
�������������������ك امل����������ح����������ا� ِ����������س ُ
����������ن ُط��������������� َّرا
َل
و�أن�����������������������������تَ يف ُك��������������������� ِّل � َ�����������ش�����������ي ٍء
َق������������� ْد َل������������� َّذ يل فِ��������ي َ
��������ك � َ�����س����� ْل����� ِب�����ي
وك ُّ
َ
��������ت��������رت عِ ��������� ْن���������دِ ي
��������������ل َم�����������ا اخ
م���������ا �������ش������ئ������تَ ف��������اف�������� َع ْ
�����ب
��������ل ب������ َ�����ص ٍّ
�������������ك ُم������������� ْل������������� ُك َ
امل�������������ل ُ
�������������ك َح��������� ًّق���������ا
��������ث ا��������س�������ت َ
ح��������ي ُ
�������خ ّ
�������ف َو َن���������������������ادَى

و�أن��������������������������تَ عَ����������� ْن�����������ه امل���������������������� َو َّرى
َظ�������������هَ������������� ْر َت � ِ����������س���������� ًّرا َو َج����������� ْه����������� َرا
َو َل�������������������و َت��������هَ�������� َّت��������ك��������تُ � ِ�������س������� ْت�������ـ������� َرا
عَ������������������������ ْذ ٌب و َل�����������������و َك�����������������ان ُم�������������� َّرا
ب���������ح���������الِ��������� ِه �أَ ْن���������������������������تَ �أَ ْد َرى
()81
و ُم��������������دَّعِ ��������������ي�������������� ِه َ َ
ت��������������������������������� ّرا
�������س يل ُم��� ْل ُ
���ك مِ ���� ْ���ص��� َرا) ()82؟
(�أل���ي َ

وقال � ً
أي�ضا (:)83
��������ي َ ْ
ن����������نِ����������ي
ه���������� َّي����������ا َخ��������ل��������ي��������ل َ
()84
و َن������� ْر َت�������� ِ�������ش ْ
�������ف مِ ���������ن َل��������ـ�������� َم��������ا ُه
ل ً
ل������������ك������������نْ َت������������������������������� َو َّق ِ َ
��������������اظ��������������ا
َف������������ ُك ُّ
�������ف
������������ل � َ����������ص����������احِ ����������بِ � َ�������س������� ْي ٍ
َ���������ج��������� ْم���������تُ َي���������� ْو ًم����������ا
�أَ َّن����������������������ى َت���������ه َّ
وق������������������������ا َل :هَ�����������������ذا َج�������������������� َزا َم�������ن
ف��������ق��������ل��������تُ  :مل �أدرِ! ن�������������ادَى

مِ ���������ن رو���������ض�������� ِة ا ُ
�������������ب َزهْ ������������� َرا
حل ِّ
وري������������قِ������������ ِه ال������������� َع������������� ْذبِ َخ��������� ْم��������� َرا
َت������������� ْغ������������� ُز َ
وك َق��������� ْت ً
����ل����ا َو�أَ� ْ�������������س������������� َرا
َي��������� ْع��������� َت���������ا ُد ل�������ل������� َق������� ْل�������بِ َك�������� ْ�������س������� َرا
عَ��������ل��������ي��������ه ال َق��������������� ْي���������������تُ َغ���������������������� ْد َرا
عَ��������������لَ��������������ى امل��������������ل��������������وك َ َ
ت����������������������� َّرا
�����������س يل ُم����� ْل ُ
�����ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا) ؟
(�أل�����ي َ

أديب عبد َ
وقال َّ
اجلليل بن �أحمد ال ُع َم ِر ّي(:)85
ال�شيخ ال ُ
�����������ش�����������ب غ��������رامِ ��������ي
َي�������������ا َم�������������ن �أ�
َّ
وه���������������������������ا َج َن���������������������������ا َر ُو ُل��������������وع��������������ي
َح�������� َّت��������ى َغ����������������دَا َم����������������ا ُء َج������ ْف������ ِن������ي
������ي
�أ ْن�������������عِ������������� ْم ِب���������� َو� ْ����������ص����������لِ � َ������ش������جِ ٍّ

وزادَين فِ����������ي����������ه � ُ���������س��������� ْك��������� َرا
ود َْم������������������������� َع عَ�������� ْي��������ن��������ي �أَ ْج���������������������� َرى
()86
َ�����ل َق ْ
ك����ال����� ُّ����س����ح����ب ي����� ْن�����ه ُّ
���������ط��������� َرا
ق��������د َم َ
َ����������ج���������� َرا
���������������ات ُب���������� ْع����������دًا َوه ْ
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ٌ
����������������������ل
����������ج����������و ِد �أَهْ
ف��������������أن�������������تَ ل����������ل ُ
َف������������ َق������������ا َلَ :ق�������� ْل�������� ُب َ
��������ك مِ ������� ْ������ص������رِي
و َم�����������������ا َل ع ْ
َ����������ط���������� ًف����������ا(ُ )87ي��������� َن���������ادِي

و�أ ْن����������������������������تَ ب�����������امل ِّ
�����������ن �أَ ْح������������������������� َرى
َم��������� َّل��������� ْك��������� ُت���������ه مِ ������������ ْن َ
������������ك َق���������� ْه���������� َرا
�����������س يل ُم����� ْل ُ
�����ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا) ؟
(�أل�����ي َ

العقيلي َ
وقال َّ
ال�شيخ الفا�ض ُل عبد ال َّرحمن بن عثمان
بي(:)88
احل َل ّ
ّ
ي����������ا ط��������ال�������� ًب��������ا عِ ���������������� َّز �أُ ْخ�������������������رى
َت َ
���������ف
������������خ������������ َّل عَ�������������ن ُك����������������� ّل و� ْ���������ص ٍ
�����������ن ال������������ َك������������ ْونِ ُك ًّ
����ل���ا
واخ������������������ر ْج ع ِ
ب���������ل ع��������� ْن َ
���������ك �أي��������� ً��������ض��������ا و� َ������س������ ِّل������م
واج���������� َم���������� ْع
وف��������������������ارقِ ال������������� َف������������� ْر َق ْ
واف����������������ر ْغ مِ ���������ن احل������������ول واق�������������� َر ْع
َ
�������������������������ذرك َت��������� ْب���������غِ���������ي عُ���������� ُل���������� ًّوا
واح
�أ َم���������������������ا َت��������������������� َرى َق���������������������و َل َغ��������������ا ٍو
ي����������ا َق�������������������و ُم ُم��������� ْل���������كِ���������ي عَ���������� ِزي���������� ٌز

و�آم ً
��������ل��������ا َن��������ي�������� َل ُب���������� ْ���������ش��������� َرى
ي����������خ ُّ
����������ل ب����������������ال ُّ
����������������ذ ِّل عُ������������ ْم������������ َرا
ل�������ـِ������� َم�������نْ َل�������������� ُه الأَ ْم������������������������ ُر ُط����������� َّرا
()90
�إِل���������ي���������ه وال����������� َز ْم�����������ه ِذ ْك������������������������� َرا
()91
���������ك ال َّ
�������ح َل َ
�������ي َن�������� ْ�������ش������� َرا
َي������� ُل ْ
�������ط ُّ
()92
ب�������ا ًب�������ا ِب���������ه ال������� َف������� ْت������� ُح ي���������ق��������� َرا
��������ط َع������������نْ َذ َ
��������ح ّ
اك َق��������������� ْد َرا
َت�������� ْن َ
را:
�أردَاه �إ ْذ َق����������������ال كِ��������ب������� َ
�����������س يل ُم������ ْل ُ
������ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا)؟
(�أل�����ي َ
()89

ال�ش��يخ ال َّل َ
و ق��ال َّ
الفا�ض��ل ُم َه� َّ�ذ ُب ال ّد ي��ن �س��عيد ب��ن عب��د اهلل
وذ ِع� ّ�ي
ِ
�ويدي ال َبغ��دا ِد ّي (:)93
ال�س� ّ
ُّ
ب�����������������د ٌر َ َ
ت������������ َّل������������ى َف�������������������������������أَ ْز َرى
���������ج��������� ُم مل���ا
ويف ال������������دُّ َج������������ى ال��������� َّن ْ
� ُ������س������ ْل َ
������ط ُ
������ن َل�������� َدي�������� ِه ال����ـ
������ان ُح������� ْ������س ٍ
ق������������� ْد ُق������������ ْل������������تُ ل�������ـ������� َّم�������ا َ َ
ت��������� َّل���������ى
َ
ن�������������ا� َ�������������ش������������� ْد ُت َ
اهلل �إ ّال
�������������ك
ف������������ق������������ا َلَ :م��������������ا َل َ
�����������������ك َح����������������� ْو ٌل
َم���������������� ْه ال َت�������� َ�������س������� ْل������� ِن�������ي ُق���������� ْر ًب����������ا
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���������س َف��������������������ا ْزدَا َد َف ْ
������خ������ َرا
ب����ال����� َّ����ش���� ْم ِ
َي����������������������� َراه َي�������� ْن�������� َق��������� ُّ��������ض َق���������� ْه���������� َرا
��������ج�������� ُد � ُ�������ش������� ْك������� َرا
ـ���������م����ل����ا ُح َت��������� ْ��������س ُ
���������������اب َي������ ْك������� ِ������ش ُ
������ف � ِ�����س�����ت�����ـْ����� َرا:
واجن َ
َرح���������م���������تَ َم����������ن َك���������������ا َن ُم�������� ْغ�������� َرى
�����ب����را
َي������� ْن�������فِ�������ي ال��������� َّ��������س�������� َق��������ا َم لِ���������� َت ْ َ
�����������س يل ُم������ ْل ُ
������ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا) ؟
(�أل�����ي َ
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وقال َّ
الكردي ال ِع َمادي ثم
ال�شيخ م�صطفى
احللبي(:)94
ّ
ّ
�����������ذب ال������ َّل������ َم������ى َق����������� ْد � َ�����س����� َق�����اين
ع ُ
�أ ْف����������������دِ ي����������������ه مِ ���������������ن َب������������������������� ْد ِر ِ ٍّ
ت
َو ِف � َ�������س������� َم�������ا ال�������� َق�������� ْل��������ب مِ ������ ِّن������ي
َم��������� ِل���������ي ُ
���������ك مِ ���������� ْ���������ص��������� ِر ُف�����������������������ؤادِي
َف�������لَ�������ي�������� َ�������س يل مِ ������������������نْ َح�����ب�����ي�����بٍ
هُ �������������������و امل������������ن������������ى و َم������������������� َرامِ �������������������ي
�إ ْذ َق���������������ا َم يف ال����������� ِّذ ْك����������� ِر َي����� ْت����� ُل�����و

وقال � ً
أي�ضا (:)96

ن �أَ ْج����������������������� َرى
م������������دام������������ ُع ال������������ َع������ي����� ِ
�������ب
ِر ْف�������������� ًق��������������ا َح������� ِب�������ي�������ب�������ي ِب�������� َ�������ص ٍّ
������������ب امل�������� َع�������� َّن��������ى
َم������������لَ������������ ْك������������تَ َق������������ل َ
������ن
ي��������ا َم�����������ن َح��������������وى ُك�������������� َّل ُح������� ْ������س ٍ
�أع������������ر� ْ������������ض������������تَ عَ���������ن���������ي ب����������� َع�����������ادًا
ن����������������ا ف��������ي َ
وق���������������� ْد َ َ
��������ك � َ��������ش�������� ْوقِ��������ي
�������ي�������ن �أَ� ْ���������ش��������� ُك���������و:
ُِ
ت�������ي������� ُب�������ن�������ي حِ َ

مِ �����ن ِري�����قِ����� ِه ال���� ُّ���ش��� ْه��� َد َخ������ ْم������ َرا
َق����������� ْد َر َّق َم������ ْع������ ًن������ى َو َخ�������� ْ�������ص������� َرا
َل���������������ه ُط�������������ل�������������و ٌع َو َم������������ ْ�����������س����������� َرى
����������وق يف ا ُ
َي���������� ُف ُ
�������ن َب�������������� ْد َرا
حل�������� ْ�������س ِ
� ِ�������������س������������� َواه � ِ������������س������������ ًّرا َو َج������������� ْه������������� َرا
َل��������������ه ال�����������ه����������� َن�����������ا ُء و ُب����������� ْ����������ش���������� َرى
�����������س يل ُم������ ْل ُ
������ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا) ؟
(�أل�����ي َ
()95

�����������ب َم���������ن َرا َم �أَ ْج��������������� َرا
يف احل ِّ
َق����������� ْد هَ�������������ا َم َو ْج�����������������دًا َو� ُ�������س������� ْك������� َرا
َ
َ���������ج��������� َرا
وزدت َي������������ا َب��������������������� ْد ُر ه ْ
عُ��������� َّ��������ش��������ا ُق��������ه ف�������ي�������ه �أَ� ْ�������������س������������� َرى
ومل أ�ج������������������ ْد ع��������� َن َ
����ب���را
���������ك � َ��������ص ْ
و�أن������������������������تَ ب��������������ا َ
حل��������������الِ �أد َرى
�����������س يل ُم����� ْل ُ
�����ك مِ ������ ْ�����ص����� َرا) ؟
(�أل�����ي َ

الهوامش:
(*) كلية الآداب  -جامعة الطائف.
( )1الآية رقم ( )51من �سورة الزخرف.
(� )2شرح الكافية البديعية يف علوم البالغة وحما�سن البديع  ،327 - 326وينظر االقتبا�س �أنواعه
و�أحكامه  79 - 78وما به من م�صادر.
( )3الق�صي��دة يف خمط��وط ال ِه َّم��ة ال ُقدْ�سِ �� ّية الورقة  ،6ومطبوع��ه  ،208/7وورد البيت الأول يف املطبوع
برواية« :جمرا».
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�تر ا ِلإ ْن َ�س��انُ �َ :ض ِح� َ�ك َ�ض ِحك ًا َح َ�س��ن ًا ،و ُي َقال :ا ْف َ َّ
( )4ا ْف َ َّ
�ضاحك ًا� ،أَي َ�أ ْبدَ ى �أَ ْ�س � َنا َنه .تاج العرو���س
�تر ُفال ٌن ِ
 ،313/13وكاد هنا من الكيد.
( )5يف الأ�صل« :جيبي» ،والتَّ�صحيح من خمطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية ومطبوعه.
( )6ج ًربا :عنوة وك ًربا  .تاج العرو�س (جرب) .351/10
ال�سيف القاطع .وال ُب ْت :جمع باتر ،وهو ال�سيف القاطع � ً
أي�ضا .تاج العرو�س
(ُ )7ع ْ�ض ٌب :جمع َع�ضب ،وهو َّ
.95/10 ،390/3
( )8تقم�صوا :لب�س��وا .معجم اللغة العربية املعا�صرة (قم�ص)  ،1358/3والأمراط :جمع مرط ،ك�س��اء
من َخزٍّ �أو �صوف �أو كتَّان ي�ؤتزر ِب ِه .املعجم الو�سيط (مرط) .864
(ُ )9
امللك ُع ْذ ٌر� :أي ذنوبه كثرية .تاج العرو�س (عذر) .542/12
( )10جم��د ال ّدي��ن علي بن ح�س�ين املُ � َرا ِد ّي ( ت  1230هـ)� :أحد �أعيان دم�ش��ق الذين جمع��وا الأدب ونظم
بنف�سه من هذا املن�صب .ينظر حلية
ال�شعر �إلى جانب الفتوىَ ،ت َو َّلى �إفتاء دم�شق لعدّة �أ�شهرّ ،ثم اعتذر ِ
الب�شر يف تاريخ القرن الثالث ع�شر  ،748/1و َع ْرف ال َب َ�شام فيمن ويل فتوى دم�شق ال�شام .222
( )11م�صرك :موطنك.
( )12ال َه ْ�ص ُرَ :
ال َ�ضا َفة .تاج العرو�س (ه�صر) .437/14
اجل ْذ ُب والإمال ُة َو ْ إِ
العي والبخل .تاج العرو�س (ح�صر) .27/11
( )13احل�صرّ :
( )14م�صطفى بن ح�سني املُ َرا ِد ّي (ت  1213هـ) :عامل زاه ٌد م�شارك يف كثري من العلوم� ،أخذ العلم ُّ
والطرق
ال�صوف ّية ،كال َوفا ِئ ّية التي انت�س��ب �إليها َّ
وال�ش��اذلية وغريهما ،عن كثري من م�ش��ايخ ع�صره ،وملا مات
ُّ
َ
وال��ده ( 1156ه �ـ) قام مقامه يف التّكية والزمه املريدون ،التقاه امل�ؤلف ع��ام ( 1205هـ) ،و�أخذ عنه.
حلية الب�شر يف تاريخ القرن الثالث ع�شر  ،1553و�إحتاف النبالء بتاريخ حلب ال�شهباء .148/7
( )15حمزة بن َي ْحيى بن ح�س��ن بن حمزة الدم�ش��قي ( 1217 - 1142هـ) عامل  ،ورع  ،م�ش��ارك يف بع�ض
العلوم الإ�س�لامية ،وهو نقيب ال�س��ادة الأ�شراف بدم�شق ال�شام .حلية الب�ش��ر يف تاريخ القرن ال َّثالث
ع�شر .558/1
َ
ا�س ُك ْت  .تاج العرو�س .428/36
وك�س ِرها ُم َن َّو َن ًةَ :كل َم ُة َز ْج ٍر لل ُمتَك ِّل ِم؛ �أي ْ
(�)16صه :ب�سكون الها ِء ْ
()17نبيه الدين ُقد�س��ي بن ح�س��ن ال ّرهاوي (ت  1221هـ �أو 1222هـ)َ ،ل َق ُبه يف ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ �� ّية ( َت ِق ّي
الدين) ،وهو حم َّمد �أفندي ُقد�سي بن ح�سن بن عبد احلليم الرهاوي ،امل َك َّنى ب�أبي حنيفة ،املتحلي
بال�ش��مائل ّ
ّ
ال�ش��ريفة ،الرهاوي من�ش ��أ َومولدً ا ،تولى الق�ضاء مبكة وحلب� .أ َّلف له عبد اهلل العطائي
ال�صح��اف (ت 1233ه �ـ) ر�س��الته املو�س��ومة بالهمة القد�س��ية .تنظ��ر ترجمته يف خمط��وط ال ِه َّمة
َّ
ال ُقدْ�سِ �� ّية الورق��ة  ،3ومطبوع��ه يف �إحت��اف النبالء بتاريخ حل��ب ال�ش��هباء  ،204/7وتنظر 167/7
من الكتاب ذاته ،ففيه ترجمة وافية .
( )18الق�صيدة يف خمطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقة  ،2ومطبوعه .205/7
( )19الفع��ل ت��زداد هنا لي���س جوا ًبا َّ
للطل��ب ليجزمَّ ،
فال�ش��اعر �أراد الإخبار .و َت َك َّرر هذا الأ�س��لوب يف بع�ض
املوا�ضع.
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( )20يف خمطوط الهمة القد�سية« :ندعي».
( )21يف مطبوع ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية برواية« :فقال زه ًوا وتي ًها».
( )22ر�ضي الدِّ ين هبة اهلل بن حم َّمد التَّاجي البعلي( ،ت 1214هـ �أو 1224هـ) فقيه �شهري على املذهب
َ
احل َن ِف ّي ،وحمدث كبري ،له كتاب �س��لك القالئد فيما تف َّرق من الفوائد ،و�س��هام املنية على منكر
تعدّد الأر�شدية ،وله حا�شية على الأ�شباه والنظائر البن ُنيم ،لع ّلها املو�سومة بالتحقيق الباهر
يف الأ�ش��باه والنظائ��رَ ،ت َو َّل��ى الق�ض��اء ببغ��داد ،و ُت ُويف بالق�س��طنطينية .وله ق�صيدة هَ َّن ��أ بها امل�ؤلف
مبن�صب الفتوى يف دم�ش��ق مذكورة يف َع ْرف ال َب َ�ش��ام فيمن َو َ
يل فتوى دم�ش��ق َّ
ال�ش��ام  ،173وبع�ض
م�ص��ادر ترجمت��ه .تنظ��ر الرتجم��ة يف عَ�� ْرف ال َب َ�ش��ام  ،174 - 173وحلي��ة الب�ش��ر يف تاري��خ الق��رن
الثالث ع�شر  ،1557 - 1556ومعجم امل�ؤلفني .417/13 ،90/12
( )23عب��د اهلل ب��ن م�صطف��ى ب��ن �أحمد اجلابري احللب��ي (1220 - 1169هـ �أو  1227ه �ـ) ،قر�أ القر�آن
العظيم ،وا�شتغل بالتَّح�صيل والأخذ عن كثري من م�شايخ ع�صره  .در�س اللُّغات :العرب ّية ،والرتك ّية،
والفار�س � ّية ،وكان م��ع والده ي�ش��تغل بتحرير الوثائق ّ
وال�صكوك ل��دى قا�ضي ق�ضاة حلب،
ال�ش��رعية ّ
وكان والده رئي���س العدول والكتّاب باملحكمة الكربى .وملا �صار والده نقيب الأ�ش��راف بحلب واملفتي
العام بها �صار ولده رئي�س ال ُكتَّاب ،و�شهد ال ّنا�س ب�أدبه وعقله .ترجمته يف خمطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية
الورقة  ،5ومطبوعه يف �إعالم ال ُّنبالء بتاريخ حلب ال�شهباء  ،151/7وحلية الب�شر يف تاريخ القرن
الثالث ع�شر  ،945و�أدباء حلب ذوو الأثر يف القرن ال ّتا�سع ع�شر .65
( )24الق�صيدة يف خمطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقة  ،5ومطبوعه .206/7
( )25ت َْتَى� :أ�ص ُلها َو ْت َرىُ ،ت َن َّون َو َل ُت َن َّون ،مثل َع ْل َقىَ ،ف َمنْ َت َر َك َ�ص ْر َفها ِف ا َملعرفة َج َع َل �أَ ِل َفها �أَ ِل َف َت�أْ ِنيث،
َوهُ َو �أَ ْج َود ...وت َْتَى� :أَي َو ِاحدً ا بعد واحدٍ  .تاج العرو�س (وتر) .339/14
( )26يف خمطوط الهمة القد�سية ،ومطبوعه« :ف�إمنا» .
( )27جنيب الدين �أحمد بن �إ�س��ماعيل املنيني الطرابل�س��ي احلنفي الدم�شقي (1256 - 1176هـ)� :أحد
العلم��اء املعروف�ين بعل��و الهمة يف التح�صيل العلمي والف�صاحة  ،وح�س��ن اخللق والكرم ،كان له �أثر
بارز يف التدري�س باجلامع الأموي يف دم�شق .ترجمته يف حلية الب�شر يف تاريخ القرن الثالث ع�شر
.239 - 238/1
َ
َ
(ُّ )28
الظ َب ُةَ :ح ُّد َ�س ْي ٍف �أو ِ�سنانٍ �أو َن ْح ِوه كال َّن ْ�ص ِل وا َ
جر و�شبهِ ه .تاج العرو�س (ظبي) .521/38
خل ْن ِ
(� )29أزر الإن�سان :قوته ،قال تعالىْ :
}ا�ش ُد ْد ِب ِه �أَ ْزرِي{� .سورة طه .31 :تاج العرو�س (�أزر) .42/10
( )30ال � َّراح :اخلم��ر ،وال ُّروح َّ
بال�ضم :روح الإن�س��ان التي يحيا بها ،وال َّروح بالفت��ح :الرحمة ،قال تعالى:
} َو َال َت ْي َئ ُ�سوا ِمنْ َر ْو ِح اهلل{� .سورة يو�سف عليه ال�سالم  . 87تاج العرو�س (روح) .417 ،410/6
أديب �ش��اعر� ،أحد
( )31م�صطف��ى ب��ن حم َّم��د ب��ن كوجك عل��ي احللب��ي (ت 1223هـ) :عا ٌمل فقي��ه ورع � ٌ
ال�صحاف ،وقد �أثنى عليه كث ًريا ،و�أو�ضح �ش�أنه وذيوع �صيته وهمته يف التح�صيل
�أ�صدقاء ال َع َطائي َّ
والإبداع .ينظر خمطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقة  ،5ومطبوعه .207/7
( )32الق�صيدة يف خمطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقة  ،5ومطبوعه .207/7
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( )33ورد يف خمط��وط ال ِه َّم��ة ال ُقدْ�سِ �� ّية ،ومطبوع��ه برواي��ة« :عل��ى حمبي��ه» .جت��را� :أي جتر�أ ،بت�س��هيل
الهمزة ،ويتكرر هذا كث ًريا.
( )34املني :الكذب  .تاج العرو�س (مني) .221/36
( )35كمال الدين حم َّمد بن حم َّمد الغزي الدّم�ش��قي ّ
ال�ش��افعي (  1214 - 1173هـ)ُ :مفتي َّ
ال�ش��افع ّية
يف دم�ش��ق ّ
ال�ش��ام� ،ألف بع�ض امل�ؤلفات ،منها :التذكرة الكمال ّية ،امل�س��ماة بالدّر املكنون واجلمان
امل�ص��ون م��ن فرائ��د العل��وم وفوائ��د الفن��ون ،ومنه��ا ال��ورد الأن�س��ي وال��وارد القد�س��ي ،يف ترجمة
الع��ارف عبدالغن��ي النابل�س��ي .انظر :حلية الب�ش��ر يف تاري��خ القرن الثالث ع�ش��ر  ،1331/3ولهذا
ال�ش��اعر ق�صيدة هَ ّن�أ بها امل�ؤلف مبن�صب فتوى دم�ش��ق مذكورة يف َع ْرف ال َب َ�ش��ام فيمن َو َ
ّ
يل فتوى
دم�شق َّ
ال�شام .185
(� )36أب��و بك��ر ب��ن م�صطف��ى بن �أب��ي بكر الك��وراين احللبي احلنف� ّ�ي (ت  1241هـ �أو  1242ه �ـ)� :أديب
فا�ضل ،كان رئي�س الكتاب باملحكمة الكربى  ...ثم �صار �سنة 1238هـ نقيب الأ�شراف� ،إلى �أن تويف
�سنة 1241هـ .خمطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقة  ، 6ومطبوعه  208/7و�إعالم النبالء بتاريخ حلب
ال�شهباء .227/7
( )37الق�صيدة يف خمطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ �� ّية الورقة  ،6ومطبوعه  ،208/7وورد البيت الأول يف املطبوع
برواية« :جمرا».
َ
َ
َ
�ضاحك ًا� ،أي �أ ْبدَ ى �أ ْ�س � َنا َنه .تاج العرو���س
( )38ا ْف َتـ � َّر ا ِلإ ْن َ�س��انُ �َ :ض ِح َك َ�ض ِحك ًا َح َ�س��ن ًا ،و ُي َقال :ا ْف َ َّت ُفال ٌن ِ
 ،313/13و كاد هنا :من الكيد.
()39يف الأ�صل« :جيبي» ،والت�صحيح من خمطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية ومطبوعه.
( )40ج ًربا� :أي عنوة وك ًربا  .تاج العرو�س (جرب) .351/10
(� )41أب��و احل�س��ن عل��ي ب��ن حم َّمد بن عثمان َّ
�قي ،له
�افعي دم�ش� ّ
ال�ش � ْم َعة ( 1219 - 1157هـ) :متفقه �ش� ّ
معرف��ة بالق��راءات� .أ�صل��ه من بعلب� ّ�ك ،ووفاتُه بدم�ش��ق .له انفت��اق ال َّزهر ع��ن انف�لاق البحر  -خ
ر�س��الة ،ورفع ال َّتعدي عن رفع الأيدي ر�س��الة يف رفع اليدين بال�صالة» .الأعالم للزركلي ،16/5
ال�شاعر َّ
ولهذا َّ
مو�ش ٌح طويل جدًّا ه َّن�أ فيه املُ َرا ِد ّي مبن�صب فتوى دم�شق  .ينظر َع ْرف ال َب َ�شام فيمن
ويل فتوى دم�شق ال�شام . 174
( )42ال َّنجا�شي :ملك احلب�شة� ،أ�سلم يف عهد ال َّن ِب ّي و�أح�سن ِ�إ َلى امل�سلمني الذين هاجروا ِ�إ َلى �أر�ضه،
و�أخباره معهم ومع كفار قري���ش الذين طلبوا منه �أن ي�س��لم �إليهم امل�س��لمني م�ش��هورة ،وتويف ببالده
وكب عليه �أرب ًعا .و�أ�صحمة ا�س��مه ،وال َّنجا�ش��ي لقب
قب��ل فت��ح مكة ،و�صلى علي��ه ال َّن ِب ّي باملدينةَّ ،
له ومللوك احلب�شة ،مثل ِك ْ�س َرى للفر�س ،و َق ْي َ�صر لل ُّروم� .أ�سد الغابة يف معرفة ال�صحابة .253/1
ُّ
()43الطول �أَ ْ�ش َبه َن ْ�س َرا :لأن الن�سر من الطيور املو�صوفة بطول العمر .احليوان للجاحظ .532/3
( )44ورد البيت يف الأ�صل هكذا« :غرب اطرا»  .ولعل ال�صواب ما �أثبت ،واملعنى على ما يبدو يل �أن طيب
خد املحبوب ظاهر ال يفتقر �إلى �إطراء ليظهره.
(� )45ش��مر :هو �ش��مر بن ذي اجلو�شن� ،أبو ال�س��ابغة العامري ،ثم ال�ضبابي ،حي من بني كالب  ،تابعي،
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�أحد َمن قاتل احل�سني ،ر�ضي اهلل تعالى عنه .الوايف بالوفيات .180/16
(� )46أبو عبد اهلل حم َّمد اخل�س��روي احللبي :عامل معروف ،وكاتب ماهر ،و�ش��اعر ظريف ،له ا�ش��تغال
بالفقه والعلوم ال�شرعية والفتوى ،تويف يف الرابع والع�شرين من رجب عام  1221هـ .تنظر ترجمته
يف خمطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقة  ،6ومطبوعه .208/7
( )47الق�صيدة يف خمطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقة  ،6ومطبوعه .208/7
( )48يف خمطوط الهمة القد�سية« :جنرى».
(� )49أفرى� :أقطع  .تاج العرو�س (فرى) .229/39
رماحا .تاج العرو�س (�سمر) .72/12
(� )50سم ًرا� :أي ً
( )51خري الدين خليل بن م�صطفى الدم�شقي ( 1220 - 1130هـ)ال�شهري بالرومي� :شاعر ،و�أديب .له
نظم جمع يف ديوان .الأعالم  ،323/2ومعجم امل�ؤلفني .128/4
( )52ينحب :يرفع �صوته بالبكاء .تاج العرو�س (نحب) .242/4
(� )53أب��و عب��د اهلل ح�س�ين ب��ن الغوري احللبي (ت  1228هـ)« :فرع الغادة الها�ش��م ّية ،و�س��بط ال�س��ادة
ونقي برا ٌء من �ش��عث الأكدار ،يقر
البكر ّية ،احلاج ح�س�ين �آغا الغوريَ ،ت ِقي ،ن�ش ��أ يف حجر الوقارٌّ ،
ع�ين �أخدانه ب�ش��مائله ،وي�ش��رح �صدور �إخوان��ه بف�ضائله� ،أخذ من التَّقوى ًّ
حظ��ا واف ًيا ،ومن املروءة
ن�صي ًبا كاف ًيا� ،أحرز فخامة املجد وراثة عن �آبائه ،واقتعد منكب الأع َّنة م�سامتة عن نظرائه ،و�ش َّمر
ال�سعد يثني على َح ِّظه الوافر ،ونظر يف معاين الأدب
عن �ساعد اجلد لتح�صيل امل�آثر ،ف�شرع طائر َّ
بروية م�ستقيمة ،فنظم من عقوده فرائد يتيمة ،ت�شهد مبا قررناه من ح�سن فهمه ،وت�ؤيد ما رمزنا
من بديع نظمه» .خمطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقة  ، 7ومطبوعه .209/7
( )54خمط��وط ال ِه َّم��ة ال ُقدْ�سِ �� ّية الورق��ة  ،7ومطبوع��ه  ،209/7وورد البي��ت الأول يف املخط��وط هك��ذا:
«جنرى».
( )55يف خمطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية ومطبوعه برواية« :بدر ...وزاد».
وجي ( 1223 - 1160هـ) :كاتب� ،شاعر ،ناظم ،ناثر ،ولد بدم�شق  ،و�أخذ
( )56عبد احلليم بن �أحمد ال ّل ّ
العل��م ع��ن علم��اء ع�صره ،ويقال� :إ َّنه جم��ع ً
تاريخا ذكر فيه احلوادث امل�ش��هورة �إلى زمانه ،وديوان
�شعر .هام�ش َع ْرف ال َب َ�شام فيمن َو َ
يل فتوى دم�شق َّ
ال�شام . .178
( )57مو ّفق الدّين عبد اهلل بن عبد الرحمن احلنبلي املِي َقاتي احللبي (1222 - 1162هـ �أو 1223هــ):
من ف�ضالء احلنابلة .من �أهل حلب .له كتب ،منها :حتفة املطالع �شرح منظومة له يف الفرائ�ض،
والنفح��ة املعط��ارة يف بي��ان احلقيقة واملجاز واال�س��تعارة ،والنفح العط�ير بخطه .الأعالم ،97/4
وينظ��ر يف ترجمت��ه :خمط��وط ال ِه َّم��ة ال ُقدْ�سِ �� ّية الورق��ة  ،8و�إع�لام النب�لاء بتاريخ حلب ال�ش��هباء
 ،173/7والأعالم  ، 97 /4ومعجم امل�ؤلفني .68 /6
( )58الق�صيدة يف خمطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقة  ، 8ومطبوعه .210/8
( )59ورد البي��ت يف خمط��وط ال ِه َّم��ة ال ُقدْ�سِ �� ّية برواية« :فيك م�ضرى» ،ويف الهام���ش اقرتاح باملثبت عن
الأ�صل.
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( )60الق�صيدة يف خمطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقة  ، 8ومطبوعه 210/8
( )61ورد البيت يف خمطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية هكذا« :وفطرا» .ت�صحيف
( )62ورد البيت يف مطبوع ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية برواية�« :أدعي».
( )63مل �أقف على ترجمة له.
( )64عب��د الق��ادر ب��ن حم َّمد بن ح�س��ب اهلل احللبي احلنفي (ت  1242ه �ـ �أو  1257هـ) :عامل فقيه ،له
�ش��عر رائق  ،ونرث جيد� ،أمني يف فتواه� ،أ َّلف بع�ض امل�ؤ َّلفات الفقه ّية  ،منها :ر�س��الة يف �أحكام ال ّنقود
ال�س��بك يف �صوم
عند تراجع �أ�س��عارها ،وهي يف ورقتني� ،ألفها �س��نة  ،1216و�أخرى بعنوان :ح�س��ن َّ
ي��وم ّ
ال�ش��ك يف ورقت�ين �أي�ض � ًا� ،ألفه��ا �س��نة 1218هـ  .ينظ��ر يف ترجمته خمط��وط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ �� ّية
الورقتان  9و  ،10ومطبوعه  ،212/7و�إعالم النبالء بتاريخ حلب ال�شهباء .247/7
( )65املقطوعة يف ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقتان  9و  ،10وهي يف مطبوعه .212/7
( )66يف مطبوع ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية برواية« :ي�سخط».
( )67مل �أقف على ترجمته.
( )68الكليم :اجلريح .تاج العرو�س (كلم) 374/33
( )69م�ص��ر غرام��ي� :أي موط��ن غرامي ،وهو القلب .على ما يدل عليه عج��ز البيت الأول من الق�صيدة
التالية.
( )70اخلدين :ال�صديق .تاج العرو�س (خدن) .483/34
(� )71أب��و الفت��وح ها�ش��م بن يو�س��ف احللبي ،ال�ش��يخ الكال�س��ي (ت 1229ه �ـ)« :ع�صامي املج��د والعلو،
وذاتي اجلد وال�سمو ،فطائر �صيته �صادح فوق الن�سر الواقع ،و�سائر �سعده رائح �إلى الفلك الرابع،
ّ
هذب قريحته مبراجعة الأ�سفار ،و�أ�شرب طويته يف مطالعة الأخبار ،ومار�س امل�شكالت بذهن وقاد،
نظري املباحثة ،متعمق يف الألفاظ الواردة،
إخباري املحادثةّ ،
ودار�س املع�ضالت مع قوم نقاد ،فهو � ّ
مت�أن��ق بالأدل��ة ال�ش��اهدة� ،إذا �ش��رع يف الفق��ه �أعج��ب به �أهل��ه ،و�إذا ن��زع �إلى �أ�صول��ه �أطاعه فرعه
و�أ�صل��ه»  .خمط��وط ال ِه َّم��ة ال ُقدْ�سِ �� ّية الورق��ة  ،10ومطبوع��ه يف كتاب �إع�لام النب�لاء بتاريخ حلب
ال�شهباء  ،212/7وينظر الكتاب ذاته .186/7
( )72الق�صيدة يف خمطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقة  ،10ومطبوعه .213 - 212/7
( )73ورد البيت يف خمطوط الهمة القد�سية ،ومطبوعه برواية« :عادل القد» .
( )74لعل املق�صود �سيف بن ذي يزن الذي �أر�سله ك�سرى لقتال احلب�شة  .ينظر نور القب�س املخت�صر من
املقتب�س يف �أخبار النحاة والأدباء وال�شعراء والعلماء .348
(� )75إدًّا :منك ًرا .تاج العرو�س (�أدد) .380/7
( )76بدر الدين ح�س�ين بن عبد ال َّلطيف العمري ،الدم�ش��قي (ت  1200هـ)« :من �أوالد �س��يدنا عمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه  ،ولد بدم�ش��ق ال�ش��ام �س��نة اثنتني و�س��تني ومائة و�ألف يف �شهر ربيع الأول،
أن�صاري املعروف بالرحمتي ،وعن
وهو الإمام الكبري ،وامل�ؤرخ ال�شهري� ،أخذ عن م�صطفى الأيوبي ال
ّ
علي �أفندي الدّاغ�س��تاين ،وعن َّ
ال�ش��هاب �أحمد البعلي الدم�ش��قي اخللوتي مفتي احلنابلة بدم�ش��ق،

8 7

53

ﺮم وﺻﻔﺮ 1439
أﻛﺘﻮﺑﺮ-ﻧﻮﻓﻤ/ﺗﺸﺮﻳﻦ أول-ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎ 2017م

482

وعن ال�ش��يخ حم َّمد البخاري ،وال�ش��يخ م�صطفى بن �أ�س��د اللقيمي ،وابن �سليم ال�صاحلي وغريهم.
وله تاريخ �سماه املواهب الإح�سانية يف تراجم العمري .انظر :حلية الب�شر يف تاريخ القرن الثالث
ع�شر  ،556وح َّدد الزركلي وفاته بتاريخ 1216هـ  ،وقال � :إن كتابه املواهب الإح�سانية خمطوط يف
دار الكتب امل�صرية .الأعالم .241/2
و�ص ْلتَ ن َّو ْنتَ
ال�س� ِ
�كونَ ،و ِهي ا�س � ٌم ُ�س� ِّ�مي ِب ِه الف ْع ُلَ ،وم ْعنا ُه ا ْك ُف ْف لأ َّنه َز ْج ٌرَ ،ف ِ�إن َ
(َ )77مهَْ :كل َم ٌة ُب ِن َي ْت على ّ
فق ْلتَ َ :م ٍه َمهُْ ،
ويقالَ :م ْه َمهْتُ ِب ِه� ،أَي َز َج ْرتُه .تاج العرو�س (مهه) .593/4
ً
ومطبوع��ا ،وه��و م��ن �ش��عراء
خمطوط��ا
( )78يف الأ�ص��ل ال َّر�ض��اوي ،والتَّ�صحي��ح م��ن ال ِه َّم��ة ال ُقدْ�سِ �� ّية
ً
ال�ش��رع ّية ،وولع ُّ
الهجري  1264هـ ،ينحدر من �أ�س��رة لها باع يف العلوم َّ
بالطرق
القرن ال َّثالث ع�ش��ر
ّ
ال�ص ّحاف  ،ق��ال عنه ال�صح��اف بعد ه��ذا التَّلخي�ص من
ُّ
ال�صوفي��ة ،وه��و �أح��د �أ�صدق��اء العطائ��ي َّ
كالمه « :ن�ش�أ يف خدمة العلم والطريق ،و�شرب من الك�أ�سني �أهن�أ رحيقِ .ف ْق ُه ُه منوه باعتقاد ،وعل ُمه
كال�سيف
ُم َنزَّه عن انتقاد ،و�سلوكه ال ي�شوبه رياء وال خطل ،وا�شتغاله ال يعيبه ازدراء وال ملل ،فهمه ّ
وكال�س��يل يف توارد الأنواء ،مع بديه��ة �أطوع له من ظله».
ِح � َّدة ،وكالن��ار ِ�ش � َّدة ،وكاملاء يف َّ
ال�صفاءَّ ،
خمطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقة  ،11ومطبوعه .213/7
( )79الق�صيدة يف خمطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقة  ،11ومطبوعه .213/7
( )80الق�صيدة يف خمطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقة  ،11ومطبوعه .213/7
( )81جترا� :أي جتر�أ .وتكرر ت�سهيل الهمزة كث ًريا يف هذا الفعل وغريه ،كما يف الق�صيدة التالية وغريها.
( )82يف �ص��در البيت اقتبا���س من قول��ه تعالى} :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ{ �س��ورة الزخرف  .51ومن قوله تعالى} :ﮟ
ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ { �سورة الزخرف .54
( )83الق�صيدة يف خمطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقة  ،11ومطبوعه .213/7
( )84ال َّل َمىِ :ه َي ُ�س ْم َر ٌة ِف َّ
ال�ش َف ِة .تاج العرو�س (ملى) .482/39
( )85مل �أقف على ترجمته.
( )86ال�ضمري يف ينهل يعود على ماء اجلفن.
(ْ )87
عط ًفا :ان�صرا ًفا .تاج العرو�س (عطف).169/24
( )88عبد الرحمن بن عثمان العقيلي احللبي ( 1245 - 1185هـ)« :عامل فا�ضلَ ،ت َو َّلى �إفتاء َّ
ال�ش��افعية
بحلبَ ...
ال�س��جادة ولده ال�ش��يخ �أحمد ،ومل تطل م َّدتُه �س��وى �س��نة واحدة ،ف�إ َّنه يف �س��نة
وخ َل َفه على ِّ
ِّ
ال�س��نة ،وخلفه ولده ال�ش��يخ عبد الرحمن(ت
�س��ت و�أربع�ين َّ
توجه �إل��ى احلجاز و ُت ُو َف هناك يف تلك ّ
 1270ه �ـ) ،وخلف��ه ابنه �أحم��د (ت 1306هـ) .خمطوط ال ِه َّم��ة ال ُقدْ�سِ �� ّية الورقة  ،12ومطبوعه يف
كتاب �إعالم النبالء بتاريخ حلب ال�شهباء  ،215 -214/7وينظر الكتاب ذاته .234/7
( )89الق�صيدة يف خمطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقة  ،12ومطبوعه .215 -214/7
تبال ب�أمور الدُّنيا وان�صرف عنها.
( )90بل ع ْن َك� :أي خفف عن نف�سك ،وال ِ
( )91الفرق :االنف�صال  .تاج العرو�س .279/26
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( )92الفتح :لعل املق�صود به �سورة الفتح� ،أي اطرق باب القر�آن الكرمي ،والزم تالوته.
ويدي ال َبغدا ِد ّي هن�أ بها
ال�س ّ
( )93مل �أقف له على ترجمة ،ووجدت ق�صيدة ملح َّمد بن �سعيد بن عبد اهلل ُّ
امل�ؤ ِّل��ف ،و�أَ َّرخ لقيام��ه مبن�ص��ب الفت��وى يف دم�ش��ق ،الق�صيدة مذكورة يف عَ�� ْرف ال َب َ�ش��ام فيمن َو َ
يل
فتوى دم�شق َّ
ال�شام  ،187فلعل ثمة حتري ًفا حلق ا�سم ال�شاعر يف َع ْرف ال َب َ�شام.
( )94م�صطفى الكردي العمادي احللبي :من �أدباء القرن ال َّثالث ع�شر الهجري «متَّ�سم ب�سمة َّ
الظرافة،
و�س ْمت و�سيم ،وفتوة فا�ضلة
ال�سديد ،مالزم تالوة الكتاب املجيد� ،إلى مروءة كاملة َ
ُمت ََ�ض ِّل ٌع بالدّين َّ
ونعت كرمي ،واطالع على الأدب وفنونه ،وات�س��اع يف �أنواعه و�ش��جونه ،ومترين الل�س��ان على العربية
والت�صريف ،وتنميق البيان ب�أح�س��ن تنميق وتر�صيف ،و�أخالق ي�س��تعريها ن�س��يم ال�صبا» .خمطوط
ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقة  ،13ومطبوعه .215/7
( )95الق�صيدة يف خمطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقة  ،13ومطبوعه .216/7
( )96الق�صيدة يف خمطوط ال ِه َّمة ال ُقدْ�سِ ّية الورقة  ،13ومطبوعه .216/7
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ِّ
التلقي األملانية
نظرية
()2
بقلم� :أ .عبداهلل بن عيني

*

ال�شكالنية الرو�سية:
يرى الكثري من الدار�س�ين �أنّ ال�ش��كالنيني الرو�س هم من �أ�س�س «بناء نظرية
التل ّقي انطال ًقا من ت�أكيد اخلا�صية اجلمالية للأدب ،و�ضرورة �إيجاد تف�سري �أدبي
قائم على حتليل الن�ص من داخله بهدف تذوقه ،فتعددت �آرا�ؤهم ومقوالتهم»(.)1
رك��ز فري��ق من ال�ش��كالنيني على العالقة ب�ين الن�ص ومتل ّقي��ه ،خمالفني من
ركز على الن�ص لوحده ،من ّبهني �إلى �أنّ العمل الأدبي يخ�ضع لقوانني الإدراك� ،أي
متاحا انطال ًقا من �إدراك املتلقي ،فميزة الفنية التي يتميز
�إنّ معنى الن�ص يكون ً
به��ا القول ال�ش��عري ه��ي «نتيجة لإدراكن��ا ،والأه��داف الفنية باملعن��ى ال�ضيق هي
تلك التي ُتخلق ب�أ�س��اليب خا�صة يكون غر�ضها تلك الأهداف مع احتمال متعاظم
بالت�أكيد لأن تدرك ك�أهداف فنية ...و�إن تلك الأهداف فقط التي تدرك ك�أهداف
فني��ة كانحرافات ع��ن الإدراكات التلقائية واالعتيادية تتمي��ز بال�صفة الفنية و�إنّ
الإدراك ولي���س اخللق ،واال�س��تقبال ولي���س الإنت��اج ،ت�صبح عنا�صر من�ش��ئة للفن.
وم��ن ه��ذا الأ�سا���س اجلم��ايل املعريف الذي ا�ش�ترك في��ه العديد من ال�ش��كالنيني
املبكرين ت�س��هل مقارنة ملاذا ت�صبح الأ�س��اليب �أداة مركزية للتحليل الأدبي .حيث
�إنّ الأ�س��لوب يتح��ول �إل��ى �أداة ن ِعي بوا�س��طتها الأه��داف .وهو التقني��ة التي جتعل
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ال�شيء مدر ًكا وفن ًّيا»(.)2
والأدب عن��د ال�ش��كالنيني هو ذاك التالعب باللغ��ة ،بحيث تكون عالقات بني
بن��ى الن���ص فتجع��ل من��ه �أد ًبا( ،)3فت ��ؤدي بالقارئ �إل��ى االنفعال نتيج��ة تل ّقيه هذا
الأدب ،ومن هذا ميكن القول�« :إنّ ق�ضية ال�ش��كل قد ارتبطت مب�ش��كلة التلقي التي
حتتل مكا ًنا بار ًزا يف نظريتهم عن الأدب ...فريى �أحد زعمائهم ،وهو �إيخينباوم،
�أنه �إذا �أردنا �أن نقدم تعري ًفا دقي ًقا لعملية التل ّقي ال�شعرية �أو الفنية ب�صفة عامة،
ف�لا مف � ّر م��ن �أن ننتهي �إل��ى النتيجة التالي��ة� :إنّ التل ِّق��ي الف ِّني هو ه��ذا النوع من
التل ِّقي الذي ن�ش��عر فيه بال�ش��كل على الأقل ،مع �إمكانية ال�شعور ب�أ�شياء �أخرى غري
ال�ش��كل ،ومن الوا�ضح �أنّ فكرة التل ِّقي هنا لي�س��ت جمرد فكرة نف�س��ية ،يتم ّيز بها
ه��ذا ال�ش��كل �أو ذاك ،ولكنه��ا عن�ص��ر داخ��ل يف تكوي��ن الفن ال��ذي ال يوجد خارج
نطاق التلقي»(.)4
وذهب ال�شكالنيون �إلى احلديث عن ق�ضية التطور الأدبي ،ف�ساعد هذا نظرية
التلقي على تعزيز فكرتها القائمة على التاريخ الأدبي تب ًعا للتلقيات املختلفة للعمل
الأدب��ي� ،إذ «�إنّ م��ا هو م�ألوف يتم تقريره يف بع���ض الأحيان من خالل التطبيقات
الأدبي��ة القائم��ة ،و�إن التغي�يرات يف الف��ن تت� ّ�م م��ن خ�لال رف�ض الأمن��اط الفنية
املعا�ص��رة...و�إنّ �أجي��ا ًال ومدار���س متعاقبة تقوم ب�إحالل تقني��ات جديدة بد ًال من
القدمية ب�أ�شكال ابتكارية مثرية وملفتة للنظر»(.)5
�إنّ التاري��خ الأدب��ي ه��و ر�ص��د للتلقيات املختلف��ة للأدب تب ًع��ا للتطور الأدبي
ع�بر احلق��ب املختلف��ة ،ومن َث ّم ف�إن كل تل��ق هو بال�ضرورة هيمن��ة جديدة ،تلغي
تغي املوج��ود ،وتعمل على تكملته مبا ينا�س��ب الواقع اجلديد
م��ا �س��بقها و�أحيا ًنا ّ
عن��د املتل ّقي ،وهذه الفكرة قد �س��اعدت �أ�صحاب نظرية التل ّقي على حتديد �أهم
التغيريات ،التي من �ش ��أنها �أن مت�� ّ�س املعيار الأدبي والقواعد الفنية التي يخ�ضع
له��ا الإب��داع ،فدف��ع هذا املنظ َر ياو���س �إل��ى املناداة بفك��رة �أفق التوقع��ات ،التي
أ�سا�س��ا عل��ى املعاي�ير والقواعد الت��ي يواجه به��ا العمل الأدب��ي ،كما نادى
تق��وم � ً
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ِّ
املنظ��ر الث��اين للنظرية �إيزر بفك��رة الفراغات �أو الفج��وات املرتوكة يف الن�ص،
والتي يت��م مل�ؤها من قبل املتل ّقي(.)6
�إنّ فك��رة �ض��رورة �إعادة النظر يف التاريخ الأدبي وفق التل ّقي التاريخي �أثارت
ياو�س وهو ي�ؤ�س�س لنظرية التل ّقي ،ف�أخذها معت ًربا �أنها يف حاجة �إلى تطوير يالئم
م��ا ح��اول تبني��ه من �أفكار ،ويف ه��ذا يق��ول�« :إنّ نظرية التطور الأدبي ال�ش��كالنية
تعت�بر بح��ق �أحد �أهم عوامل التجديد بالن�س��بة لتاريخ الأدب .فلق��د �أو�ضحت ب�أنّ
التح��والت الت��ي تت� ّ�م يف التاريخ تن��درج حني يتعلق الأم��ر ب��الأدب �أو بغريه� ،ضمن
معي .كما حاولت �أن تبني ن�س ًقا للتطور الأدبي .واقرتحت �أخ ًريا ولي�س �آخ ًرا
ن�سق ّ
منوذج � ًا �إب�س��تمولوجي ًا يق�ضي بتط��ور الأدب من الإبداع الأ�صل��ي (نقطة الذروة)
�إلى ت�شكل �آليات تكرارية .وكل هذه مكا�سب جتدر �صيانتها ،رغم �ضرورة ت�صحيح
م��ا تت�س��م ب��ه الأهمية اخلا�ص��ة املمنوح��ة ملفهوم التجدي��د من مغ��االة .فالنظرية
التطورية ال�شكالنية تعاين بالفعل بع�ض الق�صور الذي �سبق للن ّقاد �أن ك�شفوا عنه،
ف�لا ميكن للتعار�ض ال�ش��كلي وللتحول اجلمايل �أن يف�س��را وحدهم��ا تطور الأدب.
وتوجيه �صريورة الأ�شكال الأدبية ظل �س�ؤا ًال بدون جواب .كما �أنّ التجديد ال ي�صنع
لوحده القيمة اجلمالية� .أ ّما �إنكار العالقة بني التطور الأدبي والتحول االجتماعي،
ف�لا يعن��ي �أنّ هذه العالقة غري موجودة �إطال ًقا .ولقد ر�صدت �أطروحتي ال�س��ابعة
ملعاجل��ة الق�ضي��ة� .أ ّم��ا �أطروحات��ي ال�س��ت الأخ��رى ،فت�س��توجب تطعي��م النظرية
الأدبي��ة الو�صفية لدى ال�ش��كالنيني مبا ينق�صه��ا� ،أي ببعد ت�ضمنه جمالية التلقي،
وهو التجربة التاريخية ،دون �إغفال الو�ضع التاريخي للمالحظ الراهن� ،أي م�ؤرخ
الأدب»(.)7
كما اعترب ياو���س �أنّ اخلا�صية اجلمالية للأدب ميزة انفرد بها ال�ش��كالنيون
يرا �إلى �أنّ م��ا يجعل
ودع��وا �إل��ى �ض��رورة تب ّنيه��ا يف التعام��ل م��ع الن�صو���ص ،م�ش� ً
«العمل الأدبي عم ًال فن ًّيا هو اختالفه النوعي (انزياحه ال�ش��عري) ولي�س ارتباطه
الوظيف��ي بال�سل�س��لة غ�ير الأدبي��ة ،وم��ن ه��ذا التميي��ز بني اللغ��ة ال�ش��عرية واللغة
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العملي��ة انبث��ق مفه��وم (الإدراك الفن��ي) ،الذي قط��ع بعد كل ح�س��اب ال�صلة بني
الأدب وممار�س��ة احلياة...كم��ا �أنّ �إدراك العم��ل الفن��ي ال يبق��ى مقت�ص � ًرا عل��ى
التمتع ال�ساذج باجلمال ،بل يقت�ضي �إدراك ال�شكل كما هو يف ذاته ،وكذا التعرف
على الأ�سلوب الفني امل�ستعمل»(.)8
�إذ ًا فال�ش��كالنيون الرو���س �أكدوا اخلا�صية اجلمالية ل�ل�أدب ،ونادوا ب�ضرورة
النظ��ر يف التاري��خ الأدب��ي من منظور تل ّقي��ات خمتلفة ،غري �أنه��م مل يولوا املتل ّقي
وجه �إليه
عناي��ة كربى ح�س��ب ياو���س الذي �أع��اد االعتبار �إلى ه��ذا املتل ّقي ال��ذي ُي َّ
العم��ل ،ب��ل ُي�ص��اغ م��ن �أجل��ه يف الكثري م��ن الأحيان ،فال�ش��كالنية «ال حتت��اج �إلى
تتبي
يتعي عليها ،تب ًعا لتحفي��زات ن�صية� ،أن ّ
الق��ارئ �إال باعتب��اره ذا ًتا ل�ل�إدراك ّ
ال�شكل �أو تك�شف عن التقنية الفنية امل�ستعملة� .إنها تخ�صها بالفهم النظري الذي
يتم ّي��ز ب��ه الباح��ث الفيلولوجي الذي ي�س��تطيع ،بحكم معرفته ب�أ�س��اليب الفن� ،أن
يت�أملها� ،ش ��أنها يف ذلك هو �ش ��أن املدر�س��ة املارك�سية ،التي تطابق بكل ب�ساطة بني
جترب��ة الق��ارئ التلقائية وبني الفائدة العلمية للمادية التاريخية ،التي ت�س��عى �إلى
الك�ش��ف يف العم��ل الأدب��ي ع��ن العالئق ب�ين البنية الفوقي��ة والبنية التحتي��ة�...إنّ
املنهج�ين يهم�لان الق��ارئ ودوره اخلا�ص الذي يجب حت ًما عل��ى املعرفة اجلمالية
واملعرف��ة التاريخي��ة �أن تعت�براه ،لأن��ه م��ن يتوجه �إليه العم��ل الأدبي بالأ�سا���س...
فالقارئ �ضمن الثالوث املتك ّون من امل�ؤلف والعمل واجلمهور ،لي���س جمرد عن�صر
�س��لبي يقت�ص��ر دوره عل��ى االنفعال ب��الأدب ،بل يتعداه �إلى تنمية طاقة ت�س��اهم يف
�صنع التاريخ .لذلك ال يعقل �أن يحيا العمل الأدبي يف التاريخ دون الإ�سهام الفعلي
للذين يتوجه �إليهم»(.)9
�سو�سيولوجيا الأدب
أدبي عل��ى املتل ّق��ي وا�س��تعداداته لتل ّق��ي ال ّن���ص الأدبي،
رك��ز ه��ذا االجت��اه ال ّ
ف��الأدب يعمد �إل��ى ق�ضايا املجتمع وما يرتبط باملتلقي بالتحليل والعالج( ،)10وهذا
املجتمع هو الذي مي ّد املتل ّقي مبا يحتاجه من ا�ستعدادات يف تل ّقيه ،وي�ساعده على
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بن��اء معاي�ير لفهم العم��ل الأدبي؛ لأن��ه «ينتمي �إل��ى جمتمع و�إلى حي��اة اجتماعية
حت��دد قراءت��ه ،ويف ذات الوقت يفتحان له ف�ض��اءات الت�أويل كما جتعالنه جمددًا
ح ًّرا وخال ًقا»(.)11
ويذه��ب �أح��د رواد هذه املدر�س��ة ،وهو الونث��ال� ،إلى �أنّ الإنت��اج الأدبي كيفما
كان يتحقق وجوده بقدر الت�أثري الذي يحققه يف املجتمع ،وهذا التـ�أثري لن يكون �إال
�إذا كان املجتم��ع ميل��ك خربة ويعرف جمريات احلياة بال�ش��كل الذي يتيح له فهم
الإبداع الفني واالنفعال به ،فيت�شرب خيال املتل ّقي ،ويت�شبع بتلك املكنونات الأدبية،
الت��ي و�ضع��ت �أ�ص ًال من �أجل مقاومة املجتمع ،ال للتهديء النف�س��ي والإيديولوجي،
�أي �إنّ العمل الفني يوافق الأن�ساق املوجودة وير�ضي اجلمهور ،ولكن رغم هذا فال
بد له من �أن ينطوي على مقاومة للأن�س��اق املوجودة مبا ي�ضمن الت�أثري وهذا �أمر
هام يقوم عليه التل ّقي(.)12
ثم نادى هريي�ش ب�ضرورة «ت�أرخة الأدب» ،م�ؤكدً ا على �أنّ ت�أثري العمل الفردي
و�ش��هرة مبدعه مرتبط��ان بتاريخ هذا العمل ،وبالظ��روف االجتماعية التي حتيط
به ،وتفر�ض تقيي ًما معي ًنا له� ،إنّ هذا االلتفات منه لت�أرخة الظواهر هو الذي وجد
�ص��دى عن��د منظري التلقي ،ف�س��عوا �إلى بناء تاريخ جديد ل�ل�أدب ،يقوم على هذا
التقييم(.)13
وجاء ليفن �شوكنج فاقرتح مفهوم الذائقة كو�سيلة ناجعة لفهم التاريخ الأدبي،
وهذه الذائقة عنده هي ما ميثله التلقي العام ،فالنا�س جمي ًعا يتدخلون فيه ،ومن
َث ّم فالذائقة تختلف عرب الزمن وتب ًعا للظروف ،وعلى م�ؤرخ الأدب �أن يتت ّبع تاريخ
هذه الذائقة ليعرف دوافع التل ّقي ،وهذا الطرح منه يقود �إلى القول ب�أنّ املبدع مل
يعد حمط اهتمام ومنطل ًقا ينظر من خالله �إلى العمل الفني ،بل املتل ّقي هو الذي
�أ�صب��ح القطب الرئي���س والأهم عن��د مواجهة الإبداع ،كما اهتم �ش��وكنج ب�ضرورة
حتديد الأ�س�س والقوى التي تخلق هذه الذائقة وت�ؤدي �إلى تغيريها �أحيا ًنا(.)14
ه ��ؤالء املنظ��رون الثالثة كان لهم الدور الب��ارز يف الق�ضايا التي قامت عليها
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نظري��ة التل ّق��ي الأملاني��ة« ،ورمب��ا ال تك��ون م�صادف��ة �أنّ االزده��ار يف الدرا�س��ات
ال�سو�سيولوجية ح�صل تقري ًبا يف الفرتة نف�سها التي �أُعلن فيها البيان الأول لنظرية
اال�ستقبال .فبالن�سبة ملنظري اال�ستقبال ورغم �أنهم -غال ًبا -مل ينتزعوا الإعجاب
م��ن �سو�س��يولوجيا م��ا بع��د احلرب �أو م��ن الطوفان ال�سو�س��يولوجي الذي �ش��هدته
درا�س��ات ال�س��تينات ،فق��د كان��وا معني�ين مبوا�ضيع مت�ش��ابهة ظه��رت يف الأبحاث
ال�سو�س��يولوجية� ...إنّ عالقة �سو�س��يولوجبا الأدب بنظرية اال�ستقبال رمبا ال تكون
تثبيتًا مبا�ش � ًرا �أو �س��ب ًبا ب�س� ً
�يطا وم�ؤث ًرا ،غري �أنّ زيادة االهتمام باال�س��تق�صاءات
ال�سو�س��يولوجية غال ًب��ا م��ا ت�س��هم يف اجلو حي��ث نظرية اال�س��تقبال ت�صبح ممكنة
ومزدهرة»(.)15
فمدر�س��ة �سو�س��يولوجيا الأدب تعترب �أنّ الأدب ر�س��الة اجتماعية ،واملتلقي له
موجه �إليه ومتع ّلق بق�ضاي��اه ،ومن ثم فالتل ّقي
ه��و الأ�سا���س يف العمل الأدبي ،لأن��ه ّ
هو عملية الفهم والتحليل عند هذا املتل ّقي� ،إذ ي�ستوعب ويحلل ما يتلقاه من �أدب،
فيتعرف على حقيقة هذا املجتمع ،وهذا الطرح هو الذي ا�س��تمدته نظرية التلقي
من هذه املدر�سة.
الأعالم:
هان�س روبرت ياو�س
قلن��ا� :إنّ �أ�س��باب ن�ش��وء نظرية التل ّق��ي ترجع يف جانب �إل��ى النظرة املتحجرة
ردح��ا م��ن الزم��ن حبي���س الو�ص��ف واملو�ضوعي��ة ،مما
لتاري��خ الأدب ،ال��ذي ظ��ل ً
�أخرجه من دائرة االهتمام ،هذا دفع ياو���س(� )16إلى �أنّ يبني نظريته على �أ�سا���س
�إع��ادة النظ��ر يف التاري��خ الأدب��ي مبنظور جدي��د قائ� ً
لا« :ينبغي جتدي��دً ا للتاريخ
الأدب��ي �إلغ��ا ُء الأح��كام امل�س��بقة الت��ي تتم ّي��ز به��ا النزع��ة املو�ضوعي��ة التاريخية،
وت�أ�سي���س جمالي��ة الإنت��اج والت�صوير التقليدي��ة على جمالية الأث��ر املنتج والتل ّقي.
فتاريخي��ة الأدب ال تنه���ض على عالقة التما�س��ك القائمة بعد ًيا بني ظواهر �أدبية،
و�إمنا على �أ�سا�س متر�س القراء �أو ًال بالأعمال الأدبية .وتع ّد هذه العالقة احلوارية
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� ً
أي�ضا امل�س َّلمة الأولى بالن�سبة للتاريخ الأدبي ،لأنّ على م�ؤرخ الأدب نف�سه �أن يتحول
�أو ًال وبا�س��تمرار �إل��ى قارئ قبل �أن يتمكن من فهم عم��ل وحتديده تاريخ ًّيا� ،أي �إنه
ملزم بت�أ�سي�س حكمه اخلا�ص على الوعي بو�ضعه �ضمن ال�سل�سلة التاريخية للقراء
املتعاقبني»(.)17
وق��د �ألقى ياو���س حما�ض��رة متعلقة بطروحات حول هذه الفكرة �س��نة 1967
بكلية كون�ستان�س بعنوان ملاذا تتم درا�سة تاريخ الأدب؟ فكان �أن التفت �إلى املتل ّقي
معت ًربا �أنه القطب الأ�سا�س��ي يف درا�س��ة تاريخ الأدب ،خمال ًفا الطرق املعهودة يف
نظري��ة الأدب ،فاندف��ع �إل��ى �إع��ادة بن��اء الأدب مبنهجية جديدة ،تقوم بالأ�سا���س
على �ضرورة النظر يف التلقيات املختلفة للعمل الأدبي ،وعلى �ضوئها يكتب التاريخ
الأدب��ي م��ن جديد� ،إذ مما ال�ش��ك في��ه �أنّ ت�أثري ظاهرة �أدبي��ة وفهمها يختلف من
جي��ل �إل��ى جيل ،ومن ثم فال ب��د �أن يكون االلتفات �إلى الذي يت�أثر بالأدب وي�س��عى
�إلى فهمه ،وتقع على عاتقه م�س�ؤولية مواجهته؛ �أال وهو املتل ّقي(.)18
وميك��ن الق��ول �إنّ «اخلال�ص��ة التاريخي��ة للعم��ل الفن��ي ال ميك��ن تو�ضيحه��ا
بتفح���ص املنت��وج �أو و�صف��ه بب�س��اطة .ب��ل يجب معامل��ة الأدب ك�إج��راءات جدلية
للإنتاج واال�س��تقبال»( .)19ومن َثم ف�أول خط��وة يف التاريخ الأدبي تبد�أ عند التل ّقي
الأول للعم��ل الأدب��ي ،عل��ى �أن يرب��ط ه��ذا التل ّق��ي بالتلقي��ات الالحقة و�ص��و ًال �إلى
احلا�ض��ر ،وه��ذا الطرح من ياو���س هو الذي قاده �إلى اق�تراح م�صطلح نقدي يع ّد
حجر الأ�سا�س يف نظرية التلقي وهو �أفق التوقع (�أفق االنتظار).
يقول ياو���س عن هذا امل�صطلح�« :إنّ �إعادة ت�ش��كيل �أفق توقع اجلمهور الأول،
بغي��ة و�ص��ف تل ّق��ي العم��ل والأثر ال��ذي يحدث��ه ،كفيلة بتخلي���ص التجرب��ة الأدبية
للق��ارئ من النزعة النف�س��انية التي ته � ّدده .ونق�صد ب�أفق التوقع ن�س��ق الإحاالت،
القاب��ل للتحدي��د املو�ضوعي الذي ينتج ،وبالن�س��بة ل ّأي عم��ل يف اللحظة التاريخية
الت��ي ظه��ر فيها ،ع��ن ثالثة عوامل �أ�سا�س��ية :مت ّر���س اجلمهور ال�س��ابق باجلن���س
الأدبي الذي ينتمي �إليه هذا العملُ ،ثم �أ�شكال ومو�ضوعات �أعمال ما�ضية تفرت�ض
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معرفتها يف العمل ،و�أخ ًريا التعار�ض بني اللغة ال�شعرية واللغة العملية ،بني العامل
اخليايل والعامل اليومي»(.)20
�إنّ ه��ذا امل�صطل��ح به��ذا ال�ش��كل ،وبعوامل��ه الثالث��ة الت��ي حددها ياو���س ،هو
م�صطل��ح جدي��د قامت عليه نظري��ة التل ّقي ،وهذه اجلدة ال تعن��ي �أنه ما وجد من
قبل ،بل على العك���س فقد ا�س��تخدمه النقاد ب�ش��كل �آخر ،وياو�س نف�سه يعرتف �أنه
ا�ستلهمه من كارل مانهيم ،وكارل بوبر مع �شيء من االختالف(.)21
وق��د ر�أى هول��ب �أنّ ه��ذا امل�صطل��ح في��ه �إبهام مثل��ه مثل م�صطلح��ات �أخرى
ا�س��تعملها ياو�س يف تنظريه للتلقي (�أفق خربة احلياة� ،أفق البناء ،التغري الأفقي،
الأف��ق امل��ادي للح��االت) .فه��ذه امل�صطلح��ات بدورها يكتنفه��ا الغمو���ض ،ويلفها
الإبه��ام والالو�ض��وح ،غ�ير �أنّ هول��ب اقرتح حتدي��دً ا للم�صطلح معت ًربا �أنّ ياو���س
يرتك املجال للمتل ّقي لفهمه وحتديد كنهه ،وهذا التحديد يتمثل يف كون م�صطلح
مفتوحا حت��ى يجعل م��ن افرتا�ضات ف��رد ما وهو يواج��ه العمل
�أف��ق التوق��ع ُت��رك
ً
الأدبي �صحيحة(.)22
وي��رى ن��ادر كاظم �أنّ ياو���س ّ
وظف امل�صطل��ح بطرق خمتلفة ،منه��ا �أنه جعله
مي ّثل مدى الر�ؤية لدى متلقّ ما وهو يواجه عم ًال فن ًّيا� ،أي كل تلك االفرتا�ضات التي
ت�أتي��ه وه��و يتل ّقاه ،كما اعت�بر الأفق جمموعة القواعد وال�س�نن والأع��راف الأدبية
التي يت�سلح بها املتل ّقي وهو ّ
يفك حلقات الإبداع ،ويجنح كاظم �إلى �أنّ ياو�س وظف
«�أف��ق االنتظار بو�صفه جمموعة املعايري واخل�برات والأعراف الأدبية واجلمالية،
وقواعد النوع الأدبي التي يتمثلها القارئ يف تناوله للن�ص وقراءته»(.)23
وياو���س نف�س��ه يعرتف مبا يقارب هذا الذي يقوله الن ّقاد عن م�صطلحه هذا،
ويف ه��ذا يق��ول« :ولن �أح��اول �إنكار �أنّ مفهوم �أفق التوق��ع يف نظريتي مازال يعاين
م��ن كون��ه منا يف حقل الأدب وحده ،و�أنّ �س�نن املعاي�ير اجلمالية اخلا�صة بجمهور
�أدب��ي حم � ّدد -كما �س��يعاد ت�ش��كيله -ميك��ن وينبغي تعديله �سو�س��يولوج ًيا بح�س��ب
التوقع��ات النوعي��ة للفئ��ات والطبق��ات ،وربطه كذل��ك مب�صالح وحاج��ات الو�ضع
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التاريخي واالجتماعي التي حتدد هذه التوقعات»(.)24
�إنّ �أف��ق التوق��ع عن��د ياو���س من��ا يف حق��ل الأدب دون غ�يره ،والقى �ش��ي ًئا من
الغمو���ض ،قام��ت يف وجه��ه اعرتا�ضات من قب��ل النقاد بالطبع ،لهذا يلج�أ ياو���س
�إل��ى ال��رد على االعرتا�ض��ات منبه ًا �إل��ى �ضرورة التّميي��ز «بني �أف��ق التوقع الأدبي
املفرت�ض يف العمل اجلديد ،و�أفق التوقع االجتماعي� ،أي احلالة الذهنية �أو ال�سنن
اجلمايل للقراء الذي يحدد التلقي»(. )25
ه��ذا امل�صطلح ه��و الذي يهيئ للمتلقي عملية بناء املعن��ى انطال ًقا من ت�أويله
معتم��دً ا عل��ى الفه��م ،وهو خمتل��ف من ع�صر �إل��ى ع�ص��ر ،وبالت��ايل فالتل ّقي وما
ي�صحب��ه م��ن ت�أوي��ل خمتلف ب��دوره من ع�صر �إل��ى ع�صر( .)26وهذا ه��و الذي قاد
خ�ضوعا تا ًّما �إلى �أفق التوقع ،وما ينجم
ياو���س �إلى اعتبار �أنّ تاريخ الأدب يخ�ضع
ً
من ت�أويل عند �إ�سقاط هذا الأفق على الن�ص.
ه��ذا يق��ود �إل��ى الق��ول ب ��أنّ امل�صداقي��ة التاريخي��ة يف الكتاب��ة التاريخية تقع
عل��ى كاه��ل املتلقي ،ال��ذي يجب عليه �أن ميتلك �أفق توقع �أ�سا�س��ه املك ّونات الأدبية
والثقافية والتمر�س يف الآثار الأدبية ،لأنّ «الأثر الأدبي يتجه �إلى قارئ مدرك تع ّود
التعامل مع الآثار اجلمالية ،وتك ّيف مع التقاليد التعبريية فيها ،فكان �أفق االنتظار
عنده يتج�سم يف تلك العالقة والدعوات والإ�شارات التي تفرت�ض ا�ستعدادًا م�سب ًقا
لدى اجلمهور لتلقي الأثر .و�إنّ �أفق االنتظار على هذه ال�صفة يحيا يف ذهن الأديب
�أثن��اء الكتاب��ة وي�ؤثر يف �إن�ش��ائه �أمي��ا ت�أثري ،ولقد يخت��ار الكاتب بعمل��ه �أن ير�ضي
انتظار القراء في�سايرهم فيما ينتظرون ،مثلما يختار جعل االنتظار يخيب»(.)27
�إنّ املتل ّق��ي � ًإذا مطال��ب ب�أن يك��ون ذا دراية وا�س��عة باخل�صائ�ص التي مت ّيزت
به��ا الآف��اق ال�س��ابقة ،وم��ا تخلله��ا م��ن تغي�ير مبا يتي��ح له معرف��ة �ص��ور التلقيات
ال�س��ابقة ،وعندئ��ذ �س��يكون تلقي��ه -دون �ش��ك -ذا �إ�س��هام كب�ير يف التلقيات التي
على �ضوئها انفعل مع الأثر الأدبي ،وهذا هو الأ�سا���س يف بناء التاريخ الأدبي عند
جمالية التل ّقي(.)28
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�أ�ض��ف �إل��ى ه��ذا �أنّ الإر�ض��اء �أو التخيي��ب �أو حت��ى التعدي��ل يف �أف��ق التوق��ع
ه��و ال��ذي يقود �إل��ى مفهوم امل�س��افة اجلمالية عند ياو���س؛ و«ي�س��اعد على حتديد
اخلا�صي��ة الفني��ة لهذا العمل ،من خالل نوع ت�أث�يره ودرجة هذا الت�أثري يف جمهور
مقدما ،و�إذا ما خل��ع املرء �صفة التفاوت اجلمايل على ذلك التباين بني
مفرت���ض ً
الأفق املحدد للتوقعات وظهور عمل جديد ،ميكن �أن يف�ضي تلقيه �إلى تغيري الآفاق
م��ن خ�لال رف�ض التجارب امل�ألوف��ة� ،أو من خالل رفع جت��ارب مف�صلة حدي ًثا �إلى
م�ستوى الوعي»(.)29
�إنّ امل�س��افة اجلمالي��ة � ًإذا ه��ي تل��ك االختالفات التي تظهر ب�ين �آفاق التوقع،
وه��ي � ً
أي�ض��ا انح��راف �أف��ق توقع املتلقي ب�س��بب ما يقول��ه ن�ص م��ا� ،أي �إن م�ضمون
الإبداع و�سيلة ال تتما�شى مع ما �أ ِلفه املتل ّقي ،وتوقع حدوثه ،فكان له ر ّد فعل معني،
وانطال ًقا من ردود �أفعال جمموعة من املتلقني ميكن �أن نقدر امل�سافة اجلمالية(،)30
«�أي الدرجة التي ينف�صل بها عمل ما عن �أفق توقعات قرائه الأولني»(.)31
وي��رى ياو���س �أنّ القيم��ة اجلمالية للعمل تتنا�س��ب طرد ًّيا مع امل�س��افة بني �أفق
توق��ع املتل ّق�ين و�أف��ق التوقع ال��ذي جاء به الن���ص« ،فكلما تقل�صت امل�س��افة وحترر
الوع��ي املتل ّق��ي من �إرغام �إع��ادة توجهه نحو �أفق جتربة بع��د جمهولة ،كان العمل
�أق��رب م��ن جم��ال كتب الطبخ �أو الت�س��لية منه �إل��ى جمال كت��ب الأدب...وبخالف
ذل��ك ،ف ��إذا �أمكن قيا���س اخلا�صية الفني��ة اخلال�صة لعمل ما بامل�س��افة اجلمالية
الت��ي تف�صل��ه ،يف حلظ��ة �صدوره ،عن توق��ع جمهوره الأول ،فاحلا�ص��ل هو �أنّ هذه
امل�سافة املفرت�ضة لأ�سلوب جديد يف الر�ؤية ،يح�سها اجلمهور املعا�صر م�صدر لذة
�أو ده�ش��ة �أو ح�يرة ،وميكنه��ا �أن ت��زول بالن�س��بة جلمهور الغد كلما حت ّولت �س��لبية
مو�ضوعا م�ألو ًفا
العمل الأ�صلية �إلى بداهة واندرج هذا العمل بدوره ،بعد �أن �أ�صبح
ً
للتوقع� ،ضمن �أفق التجربة اجلمالية امل�ستقبلية»(.)32
تظهر القيمة اجلمالية للن�ص عند قيا�س امل�سافة اجلمالية ،ويف هذه اللحظة
يبد�أ الت�أويل الذي ي�سعى الباحث فيه «�إلى ال�سيطرة على مقاربته الذاتية بالإقرار
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بالأف��ق املح � ّدد لو�ضعه التاريخي .وهذا الت�صور ي�ؤ�س���س ت�أويلي��ة تفتح احلوار بني
احلا�ض��ر واملا�ضي ،وتدرج التف�س�ير اجلديد �ضمن ال�سل�س��لة التاريخية لتفعيالت
املعنى .ولهذه الغاية يتعني اليوم تطوير ت�أويلية �أدبية جديدة تراعي...الإجراءات
الثالثة التي ت�ؤلف جمي ًعا فعل الإدراك� ،أال وهي الفهم والت�أويل والتطبيق»(.)33
والأدب يلع��ب دو ًرا يف بن��اء �صورة املجتمع ،فاملتل ّقي يتل ّقى الأدب لي���س للمتعة
فقط ،بل يتلقاه معتمدً ا على الفهم( ،)34ثم يذهب �إلى ت�أويله وتف�س�يره ،وال يتوقف
هن��ا ب��ل ينتقل �إلى حمطة �أهم وهي التطبي��ق ،لأنه «جزء ال يتجز�أ من الفهم»(،)35
ومك ّم��ل ل��ه ،فهو الذي ي ��ؤدي �إلى التطهري وتغيري ال�س��لوك االجتماع��ي بعد املتعة،
فتح ّقق بهذا عملي ُة التل ّقي ،و�إذا ُربط هذا كله ب�أفق التوقع ،ميكن القول�« :إنّ �أفق
التوقع اخلا�ص بالأدب يختلف عن �أفق توقع املمار�سة التاريخية يف كونه ال يحافظ
فقط على �أثر التجارب املعي�شة ،بل يحدث كذلك �إمكانيات مل تتحقق بعد ،ويو�سع
ح��دود ال�س��لوك االجتماعي ،ب�إثارت��ه تطلعات ومقت�ضيات وغاي��ات جديدة ،فا ً
حتا
بذلك الطريق نحو جتارب م�ستقبلية»(.)36
ولفغانغ �إيزر
يبني ياو���س -ح�س��ب ما قلنا �س��اب ًقا -تنظريه للتل ّقي على مفهوم �أفق التوقع،
وم��ا ينجم عنه من م�س��افة جمالية ول � ّذة وتطهري ،وهذا بهدف الو�صول �إلى تاريخ
ج�س��دتها التل ّقيات ال�س��ابقة ،يف حني
�أدبي جديدُ ،يبنى على ما ُوجد من ت�أويالت ّ
يق ِّي��م �إي��زر ت�صوراته على مفهوم املتل ّقي ال�ضمن��ي رغبة منه يف الو�صول �إلى الأثر
الذي َينتج عن التفاعل بني الن�ص ومتل ّقيه( ،)37وهذا لأنه كان مهت ًما «بق�ضية بناء
املعنى ،وطرائق تف�س�ير الن�ص من خالل اعتقاده �أنّ الن�ص ينطوي على عدد من
و�ضع
الفج��وات ،التي ت�س��تدعي قيام املتل ّقي بعدد م��ن الإجراءات ليكون املعنى يف ٍ
يح ّقق الغايات الق�صوى للإنتاج»(.)38
جم�س � ُد كل اال�س��تعدادات امل�س��بقة
ويقول �إيزر عن هذا املتل ّقي ال�ضمني�« :إنه ِّ
ال�ضروري��ة بالن�س��بة للعم��ل الأدبي لكي ميار���س ت�أثريه ،وهي ا�س��تعدادات م�س��بقة
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لي�س��ت مر�س��ومة من ط��رف واقع خارج��ي وجتريبي ،ب��ل من طرف الن���ص ذاته.
وبالت��ايل فالق��ارئ ال�ضمني كمفهوم ،له جذور مت�أ�صلة يف بنية الن�ص� ،إنه تركيب
ال ميك��ن بتا ًت��ا مطابقته مع � ّأي ق��ارئ حقيقي�...إنّ هذا املفهوم ي�ضع بنية م�س��بقة
لل��دور ال��ذي ينبغ��ي �أن يتب ّن��اه كل متلقّ على ح��دة»( ،)39وبتعبري �آخر ف ��إنّ «القارئ
مدرجا داخل الن�ص ،ولكنه دور مكتوب يف كل ن�ص،
�شخ�صا خيال ًّيا ً
ال�ضمني لي�س ً
وي�ستطيع كل قارئ �أن يتحمله ب�صورة انتقائية»(.)40
�إنّ املتل ّق��ي ال�ضمن��ي عن��د �إي��زر ال وج��ود ل��ه يف �أر���ض الواق��ع ،ب��ل ه��و كائ��ن
افرتا�ض��ي وغ�ير مرئي يتح��رك داخل الن���ص ،وله ارتب��اط باملتل ّقي واملب��دع م ًعا،
فهو يرتبط باملبدع وهو يتهي�أ للإبداع� ،إذ هو ملزم با�س��تح�ضاره ليملي عليه �س��بل
الق��ول ،ويرتب��ط باملتل ّقي لأنه هو من يك ّون هذا املتل ّق��ي ال�ضمني ،ويعطيه التحقق
الفعل��ي عن��د الق��راءة؛ لأن��ه يتم ّث ُله ويلع��ب دوره ،وميكن �أن نقول بتعب�ير �آخر�« :إنّ
م�صطل��ح الق��ارئ ال�ضمني ال ينتمي �إلى الن�ص وال �إلى القارئ ،بل �إلى كليهما� ،إذ
يج�سد ك ًّال من حلظة ما قبل بناء الن�ص التي ت�سمح �أو ت�سهل �إنتاج املعنى ،وحلظة
حتقيق القارئ للمعنى املمكن يف �أثناء عملية القراءة»(.)41
ه��ذا املتل ّق��ي ال�ضمن��ي -ح�س��ب �إي��زر -ه��و البواب��ة املثل��ى الت��ي م��ن خاللها
َن ِ�ص��ل �إل��ى املتل ّق��ي احلقيقي الذي �أُبدع له الن�ص ،والذي تقوم عليه درا�س��ة تاريخ
التل ّقيات ف ُيبنى بذلك تاريخ �أدبي بر�ؤية كاملة ح�س��ب نظرية التلقي ،وهذا التلقي
ه��و ُح ْك � ٌم على ال ّن�ص م��ن قبل اجلمهور وقو ًفا عند معاي�ير مع ّينة ،وهذا اجلمهور
ق��د يتل ّق��ى الن�ص يف حقب خمتلفة ،وعليه ف�إنّ معايري التل ّقي واحلكم يف كل حقبة
هي جت�سيد لذوق املجتمع.
�إنّ التل ّقي يقوم على التفاعل بني الن�ص ومتل ّقيه من منظور �إيزر ،ويخ�ضع �إلى
مرجعيات ،والتي تقوم بدورها على ال�س��جل ،واال�س�تراتيجية ،وم�س��تويات املعنى،
ومواق��ع الالحتدي��د ،ويعني ال�س��جل جمموع املوا�ضعات التي ت ��ؤدي بال�ضرورة �إلى
خلق الن�ص ،ومت ّثل اال�س�تراتيجيات القواعد التي ُتتّبع ِل َبثِّ الن�ص وخلق التوا�صل
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بني املبدع واملتل ّقي ،واملق�صود مب�ستويات املعنى هو �أنّ الن�ص ال ُيظهر املعنى على
ن�س��ق واحد ،ب��ل يتفاوت ح�س��ب الإدراك اجلمايل للمتل ّقي� ،أم��ا مواقع الالحتديد
فهي فراغات ترتك ُوتلأ من قبل املتلقي ،كارتقاء يف م�ستويات املعنى(.)42
اهتماما بال ًغ��ا ،وخا�صة عن��د تعر�ضه
وق��د اهت��م �إي��زر مب�صطل��ح الفراغ��ات
ً
لق�ضية التفاعل بني الن�ص واملتل ّقي ،معت ًربا �أنّ الن�ص ال يتحقق ويبلغ درجة الإنتاج
الفعلي �إال مبلء تلك الفراغات والبيا�ضات التي تركها املبدع ،والتي تع ّد «كمحفز
�أ�سا�س��ي عل��ى التوا�ص��ل وبطريق��ة م�ش��ابهة ،ف ��إنّ الفراغ��ات ...ه��ي الت��ي حتدث
التوا�ص��ل يف عملي��ة الق��راءة»( ،)43وه��ذه الفراغ��ات يخ�ض��ع مل�ؤها �إل��ى الأعراف
وم��ا توا�ض��ع علي��ه املبدع واملتل ّقي من �س�نن القول ،كما �أنّ الفراغ م��ن منظور �إيزر
«لي���س واق ًعا وجود ًّيا معطى ،ولكنه م�ش��كل ومعدل من طرف عدم التوازن املالزم
للتفاع�لات الثنائية ،وكذا التفاعل ب�ين الن�ص والقارئ .وال ميكن بلوغ التوازن �إال
عندم��ا ُت�ل�أ الفراغات ،وبالتايل فالبيا�ض املكون يبقى هدف هجوم م�س��تمر من
طرف الإ�سقاطات»(.)44
واملعن��ى ي�أت��ي عل��ى منط�ين :من��ط معط��ى يف الن���ص ،ومن��ط �آخ��ر ينتج عن
التفاعل مع الن�ص ،فهو غري حمدد ،وحتديده ال يت�أتى �إال مبتلق له القدرة على ملء
الفراغات و�س��د الثغرات التي ُ�س��كت عنها ق�صدً ا �أو من غري ق�صد ،وانطال ًقا من
هذا الطرح الذي �صاغه �إيزر تو�صل �إلى �أنّ العمل الأدبي الفني يقوم على قطبني:
«القط��ب الفن��ي ،والقط��ب اجلم��ايل ،الأول هو ن���ص امل�ؤلف ،والثاين ه��و التحقق
الذي ينجزه القارئ»(� ،)45أي �إنَّ القطب الأول مي ّثله امل�ؤلف و ُيكتب له التحقق عند
الإبداع وخلق التجربة ال�شعورية يف �شكل ملمو�س� ،أ ّما القطب اجلمايل فله ارتباط
باملتل ّق��ي احلقيق��ي ،وم��ا حققه للن�ص م��ن وجود مبحاوالته يف �س��د الفجوات التي
�أوجدها القطب الفني.
يقوم التل ّقي � ًإذا على مدى التفاعل بني الن�ص واملتل ّقي ،ويعتمد جناحه «على
الدرجة التي ي�ؤ�س���س فيها الن�ص نف�سه كعامل ارتباط يف وعي القارئ»( ،)46بحيث
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ي�س��تطيع «تن�ش��يط ملكات القارئ الف��ردي يف الإدراك واملعاجل��ة»( ،)47وهذا يقود
�إلى القول ب�أنّ املبدع له الدور الأ�سا�سي يف هذه النقطة� ،إذ يلزم �أن يبدع بطريقة
تنطل��ق م��ن الأع��راف و�آف��اق التوقع لي�ش��رك املتل ّق��ي يف عملي��ة التل ّق��ي الإيجابية
الناجح��ة ،الت��ي يت� ّ�م خاللها تكمل��ة الن�ص و�إنتاجه عل��ى الطريقة الت��ي يقت�ضيها
التوا�صل.
وه��ذا الت�ش��ارك «�س��وف ل��ن ينج��ح �إذا م��ا ق��رر الن���ص ب ��أال يك��ون �أك�ثر من
موجهة»( ،)48لأنّ هذا يو�صل �إلى التل ّقي ال�سلبي الذي ال يق ّدم فيه
جمموعة قواعد ِّ
املتل ّق��ي �ش��ي ًئا ،ب��ل يتل ّقى الن�ص جاهزً ا ،واملبدع لهذا ملزم ب ��أن ي�أخذ متعة متل ّقيه
منتجا� ،أي عندما ي�سمح
يف احل�س��بان ،وهو ال يجدها �إال «عندما ي�صبح هو نف�س��ه ً
الن�ص له ب�أن ي�أخذ ملكاته اخلا�صة بعني االعتبار ،وهناك بالطبع حدود ال�ستعداد
القارئ من �أجل امل�شاركة ،و�ستُتجاوز هذه احلدود �إذا جعل الن�ص الأ�شياء وا�ضحة
�أك�ثر من الالزم� ،أو جعله��ا من ناحية �أخرى بالغة الغمو�ض»( .)49وهذا ال يعني �أن
ترتك احلرية للمتلقي قراءة الن�ص على فر�ضيات ذاتية منه.
وحت ُّق��قُ الإنت��اج من قب��ل املتل ّقي قاد �إيزر �إلى م�صطل��ح وجهة النظر اجلوالة
الت��ي تتي��ح للمتل ّق��ي فه��م الن���ص و�إدراك��ه ،وه��ذا الإدراك يتم عل��ى مراحل «وكل
مرحلة على حدة حتتوي على مظاهر املو�ضوع الذي ينبغي ت�ش��كيله»( ،)50والوحدة
الأ�سا�س��ية الت��ي تنبن��ي عليه��ا وجه��ة النظ��ر اجلوال��ة به��ذا الط��رح ه��ي اجلملة،
�أو املنظ��ور اجلمل��ي كما ي�س��ميه �إي��زر ،الذي يرى ب ��أنّ «امل�ؤ�ش��رات الداللية للجمل
الفردي��ة تت�ضم��ن دائ ًم��ا توق ًع��ا من ن��وع ما...ومبا �أنّ ه��ذه البني��ة مالزمة جلميع
ترابط��ات اجلمل��ة الق�صدية ،ف�إنّ تفاعلها �س��ي�ؤدي ال �إلى �إجن��از التوقعات فقط،
بق��در م��ا �س��ي�ؤ ّدي �إلى تعديله��ا املتوا�صل .وه��ا هنا بال�ضب��ط تكمن بنية �أ�سا�س��ية
لوجهة النظر اجلوالة»(.)51
�إنّ وجه��ة النظ��ر اجلوال��ة هي ق��درة ي�س��تطيع املتل ّقي بها �أن يتنق��ل يف �أرجاء
الن�ص من منظور جملي �إلى �آخر؛ وهذا التنقل يو ّلد «�إ�ضاءة املنظورات الن�صية،
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وت�صب��ح ه��ذه املنظورات بدوره��ا خلفيات مت�أثرة ب�ش��كل متبادل ،ه��ذه اخللفيات
تتغي
الت��ي متنح كل �أر�ضية �أمامية مظه ًرا و�ش��ك ًال معين�ين .وكما �أنّ وجهة النظر ّ
ثانية ،ف�إنّ هذه الأر�ضية الأمامية تندمج يف الأر�ضية اخللفية التي بدورها عدلت
الأر�ضية الأولى ،والتي ينبغي الآن �أن متار���س ت�أثريها على �أر�ضية �أمامية جديدة
�أخرى»(.)52
وه��ذا يقود حت ًما �إلى جملة م��ن الروابط الداللية يف الن�ص ب�أكمله ،وباللجوء
�إل��ى تركيبه��ا وجتميعه��ا َينتُج ك � ٌّم من االنتق��اءات يف املعنى ،انطال ًق��ا من اعتماد
وجه��ة النظ��ر اجلوالة على الذاكرة والتوقع ،فتك��ون النتيجة طائفة من الت�أويالت
للن�ص الواحد ،فيتحقق الت�أويل املت�س��ق� ،أو ما يعرف باجل�شطالت ،وهو احل�صيلة
النهائية الناجتة عن تفاعل الن�ص ومتلقيه(.)53
�إنّ التفاع��ل ب�ين الن���ص ومتل ّقي��ه وم��ا ينجم عن ذل��ك من ت�أوي��ل ،ال يكون �إال
مبلء الفراغات التي على �أ�سا�سها يقوم التوا�صل يف عملية التل ّقي ح�سب �إيزر� ،أي
تتم ب�س � ّد الفراغات بغي��ة الو�صول �إلى القيمة اجلمالية
�إنَّ عملي��ة التحقيق للن�ص ّ
للن���ص ،وميك��ن القول ب�أنّ التفاعل بني الن�ص ومتلقيه يت�س��م بعدم التوازن -كما
ذكرن��ا �آن ًف��ا -لأن املعنى غري حمدد بدقة ،ولبلوغ هذا الت��وازن يجب تكملة الن�ص
وحتديد ما مل يقله الن�ص �صراحة.
الهوامش:
(*) تلم�سان  -اجلزائر.
( )1التلقي يف النقد العربي يف القرن الرابع الهجري� :ص.٢٤
( )2نظرية اال�ستقبال� :ص ٣١
( )3ينظر نظرية البنائية يف النقد الأدبي� :صالح ف�ضل ،دار ال�شروق ،القاهرة ،ط� ،1998 ،1ص،40
والتلقي يف النقد العربي يف القرن الرابع الهجري� :ص.25
( )4نظرية البنائية� :ص .42 ،41وينظر التلقي يف النقد العربي يف القرن الرابع الهجري� :ص.26-25
( )5نظرية اال�ستقبال� :ص.35

ﺮم وﺻﻔﺮ 1439

499

أﻛﺘﻮﺑﺮ-ﻧﻮﻓﻤ/ﺗﺸﺮﻳﻦ أول-ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎ 2017م

8 7

53

( )6املرجع نف�سه� :ص.37
( )7جمالية التلقي من �أجل ت�أويل جديد للن�ص الأدبي� :ص.88-87
( )8جمالية التلقي� ،ص.٥٠
( )9املرجع نف�سه� ،ص.56-55
( )١٠ينظر التلقي يف النقد العربي يف القرن الرابع الهجري� :ص.30
( )11مدخل �إلى مناهج النقد الأدبي :ت�أليف جمموعة من الكتاب ،ت :ر�ضوان ظاظا� ،سل�سلة عامل
املعرفة ،مايو � ،1997ص.158
( )١٢ينظر نظرية اال�ستقبال� :ص.63
( )١٣ينظر املرجع نف�سه� :ص.65
( )١٤ينظر املرجع نف�سه� :ص66
( )١٥املرجع ال�سابق� :ص.68
( )١٦اختلف النقاد يف طريقة كتابة هذا اال�سم� ،إذ ُكتب كالتايل :ياو�س ،يو�س ،جوز ،جو�س ،يو�ص ،وقد
كتبته ياو�س تب ًعا لر�شيد بنحدو يف ترجمته لكتاب ياو�س جمالية التلقي.
( )١٧جمالية التلقي� :ص.59
( )١٨ينظر نظرية اال�ستقبال� :ص ،72-71وينظر ال�سياق والن�ص ال�شعري من البنية �إلى القراءة:
علي �آيت �أو�شن ،دار الثقافة ،الدار البي�ضاء� ،ص.103-102
( )١٩نظرية اال�ستقبال� :ص.75
( )٢٠جمالية التلقي من �أجل ت�أويل جديد للن�ص الأدبي� :ص.63
( )٢١ينظر املرجع نف�سه� :ص.101
( )٢٢ينظر نظرية اال�ستقبال� :ص ،77ونظرية التو�صيل وقراءة الن�ص الأدبي� :ص.110
( )32املقامات والتلقي :نادر كاظم ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،البحرين ،ط� ،2003 ،1ص.33
( )٢٤جمالية التلقي� :ص.177
( )٢٥املرجع نف�سه :ال�صفحة نف�سها.
( )٢٦ينظر نظرية التلقي �أ�صول وتطبيقات� :ص.45
( )٢٧يف مناهج الدرا�سات الأدبية :ح�سني الواد� ،سر�س للن�شر ،تون�س� ،1975 ،ص ،77وينظر نظرية
التلقي �أ�صول وتطبيقات� :ص.45
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( )٢٨ينظر املقامات والتلقي� :ص.34
( )٢٩نظرية الأدب يف القرن الع�شرين :ك.م.نيوتن ،ت :عي�سى على العاكوب ،عني للدرا�سات والبحوث
الإن�سانية واالجتماعية ،م�صر ،ط� ،1996 ،1ص.235
( )٣٠ينظر نظرية التلقي يف النقد العربي يف القرن الرابع الهجري� :ص.34
( )٣١قراءة الآخر قراءة الأنا-نظرية التلقي وتطبيقاتها يف النقد الأدبي العربي املعا�صر :ح�سن
البنا عز الدين ،الأمل للطباعة والن�شر ،القاهرة ،ط� ،2008 ،1ص.28
( )٣٢جمالية التلقي� :ص.71-70
( )٣٣املرجع نف�سه� :ص.133
( )٣٤يعترب ياو�س �أن مهمة ت�صور تاريخ للأدب يف �شكل �سريورة توا�صلية ،يحتم اللجوء �إلى الفهم ودوره
يف التل ّقي ،معت ًربا �أنّ املو�ضوع مهما كان ،ف�إنّ املتل ّقي يتل ّقاه بالذهن ال غري .ينظر جمالية التل ّقي:
�ص.144
( )٣٥املرجع نف�سه� :ص.136
( )٣٦املرجع نف�سه� :ص ،103وينظر من فل�سفات الت�أويل �إلى نظريات القراءة :عبد الكرمي �شريف،
الدار العربية للعلوم ،بريوت ،ط� ،2007 ،1ص.177
( )٣٧ينظر ال�سياق والن�ص ال�شعري من البنية �إلى القراءة� :ص.105
( )٣٨نظرية التو�صيل وقراءة الن�ص الأدبي� :ص.122
( )٣٩فعل القراءة -نظرية جمالية التجاوب يف الأدب :-ولفغانغ �إيزر ،ت :حميد حلميداين ،واجلياليل
الكدية ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البي�ضاء� ،ص.30
( )٤٠من ق�ضايا التلقي والت�أويل� :آفاق نقد ا�ستجابة القارئ ،مقال لولفغانغ �إيزر ،ترجمة �أحمد
بوح�سن ،من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بالرباط� ،سل�سلة ندوات ومناظرات رقم ،36
مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البي�ضاء ،ط� ،1994 ،1ص.213
( )٤١قراءة الآخر ،قراءة الأنا .18 :وينظر فعل القراءة� :ص32-30
( )٤٢ينظر نظرية التو�صيل وقراءة الن�ص الأدبي� :ص.131-130
( )٤٣فعل القراءة� :ص.98
( )44املرجع نف�سه :ال�صفحة نف�سها.
( )٤٥املرجع نف�سه� :ص.12
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( )٤٦املرجع نف�سه� :ص.55
( )٤٧املرجع نف�سه :ال�صفحة نف�سها.
( )٤٨املرجع نف�سه� :ص.56
( )٤٩املرجع نف�سه :ال�صفحة نف�سها.
( )٥٠املرجع نف�سه� :ص.58
( )٥١املرجع نف�سه� :ص.60 ،59
( )٥٢املرجع نف�سه� :ص.66
( )٥٣ينظر املرجع نف�سه� :ص.70 ،69
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أعالم
أحمد قنديل
رائد الشعر احللمنتيشي
(1399-1329هـ)
(١٩٧٩-١٩١١م)  

  

عبدالرحمن ال�شبيلي*

قد ال يكون �ش��عره الف�صيح بق ّوة بع�ض �أقرانه من �ش��عراء احلجاز� ،أمثال
حمزة �شحاتة وح�سني �سرحان و�أحمد الغزّاوي وحممد ح�سن فقي ،الذين عا�صروا
انتق��ال احلك��م م��ن العثمان ّيني والها�ش��م ّيني �إلى ال�س��عود ّيني ،لك��ن موهبته تنداح
مبئات الأبيات من ال�ش��عر الف�صيح وال�ش��عبي بنظم �سل���س ،متى ما ورد «�ش��يطان
ال�ش��عر» حو���ض �ضيافت��ه؛ ففي ع��ام ١٣٩٥ه �ـ١٩٧٥ /م طلب من��ه التلفزيون نظم
تق�ص تاريخه مبنا�س��بة مرور ع�شر �س��نوات على ت�أ�سي�سه ،فعاد يف
ملحمة �ش��عر ّية ّ
اليوم التايل بها بعنوان (�أنا التلفاز) بحجم كتاب �صدر يف حينه ،وكان مطلعها:
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�أن�������ا ال���ت���ل���ف���از ب���ال���ع���رب���ي امل�����ص�� ّف��ى
م����ن ال�������س���ن���وات م����ا زادت ���س��ب��و ًع��ا

ب��ق��ط��ن ق����د ب��ل��غ��ت ال���ي���وم   ع�������ش���را
وم����ا ن��ق�����ص��ت م���ن الأزم��������ان ���ش��ه��را

وق��د �أج��رى كات��ب املق��ال معه قب��ل وفاته بثالث��ة �أع��وام ح��وا ًرا تلفزيون ًّيا
مط ّو ًال ،مل يعر�ض حتى تاريخه ،تناول فيه مظاهر احلياة التي كان �ش��اهدً ا عليها
يف �ش��بابه املب ّكر يف مكة املك ّرمة وج ّدة يف العهدين الرتكي والها�ش��مي ،وذكرياته
عن ال�ش��ريف ح�س�ين وابنه علي� ،آخر امللوك الها�شم ّيني ،وعاداتهما عند ا�ستقبال
املواطن�ين ،وروى فيه ب�أ�س��لوب تن ّدري �س��بب ت�س��مية ال�ش��عر «احللمنتي�ش��ي» الذي
ا�شتهر بن�شره يوم ًّيا يف ال�صحف املحل ّية بعنوان «حلمنتي�ش ّيات» و «قناديل» ،فقال:
�إن��ه كان��ت هن��اك امر�أة تبع��ث ابنها �إل��ى حلواين يدعى «تي�ش��ي» ،فتق��ول كل يوم:
�أح�ضر احلال-من-تي�شي! فذهبت مث ًال  .
كان �أبو �أمل -وهو ا�سم ابنه� -أحد �أدباء احلجاز املجدِّ دين ور ّواد ال�صحافة
إنتاج��ا ون�ش� ً
�اطا ،وتعاو ًن��ا م��ع ال�صح��ف
واحلداثة  املخ�ضرم�ين ،وم��ن �أكرثه��م � ً
والإذاع��ة والتلفزي��ونُ ،و�ص��ف ب�أن��ه «حلي��ف ت ّي��ار حم��زة �ش��حاتة ال�ش��عري» الذي
كان م��ن ُمنتمي��ه الأدباء ح�س��ن ع ّواد وعزيز �ضياء ،والتناف���س في��ه ينمو يف الثلث
الأول من القرن املا�ضي يف ال�س��احة الأدب ّية ،ويغ ّذيه التناف���س بني طالب املدار�س
التقليد ّي��ة واحلديث��ة يف مكة املكرم��ة وج � ّدة ،ويف مق ّدمتها :ال�صولت ّي��ة والفخر ّية
واملعهد ال�سعودي ،والفالح التي تخ ّرج فيها �شخ�ص ّية هذا املقال.
عن درا�سته وحت�صيله ،قال عنه �صديقه حمزة �شحاتة ممازح ًا كعادتهما:
«وح��ظ قندي��ل متوا�ض��ع مثل��ه ،وفي��ه دلي��ل عل��ى �أن��ه مظل��وم الن�ش��اط
والكف��اءة ،والذن��ب يف ه��ذا ذن��ب �إمعان��ه يف بلد ّيت��ه ،وذن��ب ا�ست�س�لامه
واطمئنان��ه ،فق��د كان تلمي� ً�ذا را�ض ًي��ا بق�س��مته ،ورا�ض ًي��ا ع��ن حك��م �أ�س��اتذته
في��ه ،وال �أح�س��ب �أن تلمي� ً�ذا �أبلى من عمره يف الدرا�س��ة مثلما �أبلى ،فقد دفعه
�أهل��ه �إليها قبل �أن تنبت �أ�س��نانه».
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وع��ن ثقافت��ه و�س��عة �أفق��ه ومعارفه ،ومتابعت��ه للح��ركات الأدبية يف م�صر
واملهجر ،قال عنه �أحد معا�صريه ،كاتب ال�سري والرتاجم ،حممد علي مغربي:
«وكان �أحمد قنديل من اجليل الثاين من ر ّواد الأدب يف احلجاز ،تل ّقى تعليمه
يف مدر�سة الفالح بجدة ،ثم عمل � ً
أ�ستاذا بها ،وكان كثري القراءة واالطالع ،وا�سع
الثقاف��ة ،يتاب��ع الإنت��اج الأدب��ي لأدب��اء ع�ص��ره ،وكان��ت الزعامة الأدبي��ة يف ذلك
الوقت قد ا�ستقرت يف م�صر ،فكان يتابع ما ين�شر لأدبائها؛ �أمثال العقاد واملازين
وط��ه ح�س�ين و�أحم��د �أمني و�ش��وقي وحافظ ،وغريه��م ،كما كان لدي��ه اطالع على
الأدب الق��دمي .و�أذكر �أنه كان يحتفظ بن�س��خة من كتاب الك�ش��كول ،الذي يحتوي
عل��ى كثري من الطرائ��ف يف الأدب العربي القدمي ،ويقر�أ كذلك الكتب والق�ص�ص
املرتجمة عن الآداب الغربية».
وميكن القول� :إن القنديل كان رائد مدر�س��ة ْ
النظم والكتابة النرث ّية باللهجة
خ�ص�ص لها نح��و ن�صف م�ؤ ّلفاته ودواوينه ال�ش��عر ّية ،ومنها
احلجاز ّي��ة الدارج��ةّ ،
دي��وان امل��ركاز ال��ذي ت�ض ّمن بع�ض الق�صائد املغ ّناة � ً
أي�ضا ،وقد �س��ار يف هذا النهج
على خطى ال�ش��اعر امل�صري ح�سني �شفيق امل�صري رئي�س حترير جملة الفكاهة،
ويقال� :إن حمزة �شحاته هو من ح َّفزه على ال�سري يف هذا النهج  .
انطباع��ا ب�أن��ه ق��د �أغف��ل الكتاب��ة والنظم
وال ينبغ��ي �أن يعط��ي ه��ذا احلك��م
ً
بالف�صحى  ،وهو لي�س بالهزيل وال بالعامي الأديب ,و�إمنا هو� أديب حمب للعامة،
حي��ث ُر�ص��د له نحو ع�ش��رين م�ؤ ّل ًفا ،يف ال�ش��عر والرح�لات واملق��االت االجتماع ّية
والإن�سان ّية اجلا ّدة التي ن�شر بع�ضها يف ال�صحف املحل ّية  .
ترجم له مو ّثقو م�سرية احلركة الأدب ّية املعا�صرة يف مطلع العهد ال�سعودي،
مث��ل حمم��د �س��عيد عب��د املق�ص��ود وعب��داهلل بلخ�ير يف كت��اب وح��ي ال�صحراء،
وعبد ال�س�لام ال�سا�س��ي يف كتبه املو�س��وعة الأدبية ،و�ش��عراء احلجاز يف الع�صر
احلدي��ث ،وال�ش��عراء الثالث��ة يف احلجاز ،وحمم��د عي��د اخلط��راوي يف كتاب��ه
�ش��عراء من �أر�ض عبقر  .
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وبع��د رحيله بع�ش��ر �س��نوات (١٤٠٩ه �ـ١٩٨٩ /م) كتبت عنه فاطمة �س��امل
خ�ص�صتها
عبد اجلبار ر�س��الة نالت بها درجة املاج�س��تري من جامعة �أم القرىّ ،
لتوثيق حياته ودرا�سة �شعره� ،صارت م�صدر العديد من املقاالت التي ُكتبت عنه
فيما بعد.
وكت��ب ع��دد م��ن املثقف�ين املت� ّأخري��ن مق��االت عنه؛ منه��م �س��عد احلميدين،
و�أحم��د العرف��ج ،وف��اروق �صالح با�س�لامة ،ون�ش��رت �إثنين ّية عب��د املق�صود خوجة
عام ١٤٢٧هـ٢٠٠٧ /م الأعمال الكاملة لأحمد قنديل يف �س��تة جم ّلدات ،ا�س��تندت
ومما ورد فيها:
مق ّدمتها �إلى ر�سالة املاج�ستري التي �صدرت عنهّ ،
«وق��د رغ��ب يف تعل��م اللغة الإجنليزي��ة بعد كربه ،ورغم قل��ة ح�صيلته يف هذا
املج��ال كان ي�أت��ي ببع���ض الق�ص���ص الإجنليزية ويح��اول ترجمتها ،و�س��اعده على
الإف��ادة من تل��ك الثقافة قوة حافظته ،وميوله لأدب ال�تراث ،ذلك الأدب الأ�صيل
ال��ذي حف��ظ منه الكث�ير عن ظهر قل��ب ،وم ّده ب�ثروة لغو ّية وجمال ّية� ،أ�س��همت يف
تنمية موهبته ال�شعرية».
وجاء يف قراءة لـ معجم البابطني لل�شعر العربي عنه ،ما ي�أتي:
«كان قندي��ل عفو ًي��ا ،عا�ش � ًقا للف��ن واحلياة ،ف�ص َّورها للنا���س مفعم��ة بالأمل
والتف��ا�ؤل ،وكان تكوين��ه الفكري والنف�س��ي واق ًعا حتت ت�أثري الثقافة ال�ش��عبية التي
احت� ّ�ك به��ا من خ�لال جمتمع احل��ارة يف مدينة ج��دة ،وحياتها الزاخ��رة بحيوية
روحا و�أ�سلو ًبا ،و�أ�صبح كات ًبا
الرتاث ال�شعبي ،ومظاهره املختلفة فت�ش ّربت به نف�سه ً
بلد ًّيا -على ح ّد تعبري جمايله حممد عمر توفيق« :-بكل معنى الإخال�ص التلقائي
ً
عموما».
للبلد لغة
وروحا ،وفكاهة يغلب عليها وعلى الأدب والفن ً
وتاريخا ً
ثم ُيوا�صل معجم البابطني قراءة ن�صو�صه ال�شعر ّية مبا ي�أتي:
«لقد ت�س ّللت روح الفكاهة والب�ساطة �إلى روحه وم�شاعره ،و�إلى �سلوكه وكتاباته
املتنوعة ،وترك هذا �أثره على �ش��عره ،الذي مي ّثل يف م�س�يرة الق�صيدة ال�س��عودية،
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نقطة التقاء الثقافة ال�شعبية بالر�سمية على م�ستوى اللغة والأ�سلوب ،ولعل قراءة
�شعر القنديل تبد�أ من هذه الروح ال�شعبية التي ت�سري ح ّية يف ق�صائده لغة وحركة
و�صورة� ،إ�ضافة �إلى اجلو الق�ص�صي الذي ي�شيع يف ف�ضاء الق�صيدة ،ويحيلها �إلى
منت �شعري �سردي ،تتط ّور حركة املعنى فيه عرب حركة الأفعال وتتاليها يف الن�ص:
و�أتيت بابك يف ال�ضحى
و�س�ألته كعوائدي
ولبثت �أنتظر اجلواب
جر�س يرن وال جميب
و�صدىً يطول به العذاب
ففزعت من طول ال�سكون
وجت ّمع اجلريان حويل ي�س�ألون
لكن �أو�سع ت�شخي�ص ملنهجه الذي ا�شتهر به (ال�شعر احللمنتي�شي) جاء من الناقد
ح�س�ين بافقيه ،الذي �أ�صدر عام ١٤٣٦هـ٢٠١٥ /م كتا ًبا بعنوان �ضحك كالبكاء،
خ�ص�ص ق�س��مه الأول لدرا�س��ة هذا
ال�ش��عر احللمنتي�ش��ي يف مباهج��ه و�أحزان��هّ ,
ال�ش��عر ،وق�س��مه الث��اين لن�صو���ص خمت��ارة منه ،وكتب حمم��د باوزير ق��راءة عن
الكتاب يف جريدة الريا�ض بعد �أ�شهر من �صدوره ،جاء فيها:
يرج��ئ امل�ؤلف ن�ش ��أة هذا ال�ش��عر يف ال�س��عودية �إلى بواكري ظه��وره يف احلجاز على
ابت��داع م��ن ال�ش��اعرين �أحمد قندي��ل وحمزة �ش��حاته ،فه��و � ًإذا حجازي الن�ش ��أة،
فحينما �أراد الأول (قنديل) ،وهو يوم ذاك رئي�س حترير �صحيفة �صوت احلجاز
�أن يف�س��ح للأدب��اء �س��جاالتهم حت��ى يه ّون م��ن جهامته��ا الر�س��مية ،ويحيي موات
بع���ض �صفحاته��ا ،ب��ل ج��ال يف فك��ره �أن يج��رب ال�ش��عر احللمنتي�ش��ي ه��و و�صنوه
�ش��حاتة ويط ّعمان��ه بال�س��خرية والفكاه��ة ,وه��و يف ظنهما �أقرب الط��رق �إلى جلب
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القراء في�ستمع �إليه عامة النا�س من موظفني وطالب وهو يف حقيقته �شعر ف�صيح
مق ّف��ى وم��وزون ومط ّعم بالكلمات العامية ،ويعالج ق�ضايا النا���س ب�أ�س��لوب �س��اخر
فكه مقتف ًيا بذلك رائده ح�سني �شفيق امل�صري ،ولعله بذلك � -أي القنديل -يفتح
موردًا �آخر لل�صحيفة حينما تذيع ال�شعر احللمنتي�شي بني عامة النا�س فيقر�ؤوه .
يقول ال�شاعر �أحمد قنديل:
ق�����ل ل���ل�������س���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���راة الأُول����������ى
ُب�� ْن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي��ا َن��ن��ا املُ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ��� َت���داَع���ي
عَ��� ُب���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���وا ال������ ُق������ ُرو�������ش ل��� َي���و
ف���ـ���ـ���ـ���ـ���ـَ��� ْوراً لِ�� َت�� ْن�� َت��خِ ��ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـُ��وا

� َ
������������������ش������������������ا َدتْ َم��������� َك���������ار ُم���������ه���������م
ال������������������ َي������������������ ْو ُم َي���������� ْو َم���������� ُك���������� ُم����������و
م ال����������قِ���������� ْر� ِ����������ش واج�����ت�����م�����ع�����وا
َج���� ْم����عِ����ي����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ���� ًة َل������ ُك������ ُم������و

م��ا �إن �أذاع القندي��ل ه��ذه الق�صي��دة حتى تلق��اه قراء �ص��وت احلج��از بقبول
يتخي جمه��رة من عيون ال�ش��عر العربي ذات احل�ض��ور يف الذاكرة
ح�س��ن ،و�أخ��ذ ّ
العربية ويعار�ضها معار�ضة �ساخرة منطوية على �ش�ؤون الإ�صالح االجتماعي ،وهو
بذل��ك قد �ش��غل ق��راء ال�صحيفة و�أ�ضحى ل��ه معجبون ،وغدا حديث النا���س الذي
�أخرجه��م م��ن جهامة احلي��اة ،بل رمبا �أغرى نف ًرا من ال�ش��عراء لينظموا ق�صائد
حلمنتي�شية على ذات املنوال ،يف حني بقي حمزة �شحاته مق ًال فيما نظمه يف هذا
الل��ون ,وكل م��ا انح��در �إلينا من �ش��عره احللمنتي�ش��ي قلي��ل جدً ا مقارن��ة بقنديل
ال��ذي -رمب��ا -كان �أكرث ال�ش��عراء العرب يف نظم ال�ش��عر احللمنتي�ش��ي ،وله فيه
طائفة من الدواوين ،بل �أذاعه يف الإذاعة والتلفاز � ً
أي�ضا ،فارتبط ا�س��مه بال�ش��عر
احللمنتي�شي والت�صق.
«ويخت��م امل�ؤل��ف كتاب��ه ب�أن ال�ش��عراء احللمنتي�ش��يني �س��خروا و�ضحك��وا ،و�أن
النا���س كان��ت تتب��ع ق�صائده��م يف ال�صحف ويرددونها يف �س��مرهم ،مل��ا فيها من
انتقاد حاد للم�س��تعمر واملت�س��لط ،لكن النا�س ن�س��وا �أن ال�شاعر احللمنتي�شي الذي
�أغ��دق عليه��م بال�ضح��ك والهزل ،كان ينظ��م ق�صائده واخليبة تعت�صره وامل�أ�س��اة
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تنه�شه ،فكان �ضحكه كالبكاء».
ويق��ف م�ؤل��ف الكت��اب يف الف�ص��ول الأخ��رى من هذا الق�س��م عند ن�ش ��أة هذا
ال�ش��عر احللمنتي�ش��ي وبروزه يف ع�صر النه�ضة ،مع ِّر ًفا به وب�ش��عرائه ،ويفرق بينه
وبني «�شعر الزجل» ,كما يو�ضح �أن له �سب ًقا يف تراثنا الأدبي �إن �صح ذلك.
ويجلو امل�ؤلف بافقيه للقارئ وجه االختالف بني الزجل وال�شعر احللمنتي�شي،
في�س��وق هذا املثال من الزجل حل�س��ن ن�صيف ،الذي �أن�شده يف حفل اختيار ال�شيخ
حمد اجلا�سر ع�ضو ًا يف جممع اللغة العربية يف القاهرة:
حفلة �شاهي �أم (�شاي معمو ْر)
و�شاطر هذا �أم هو (م�شطو ْر)
و�أورد الق�س��م الأخ�ير م��ن الكت��اب خمت��ارات م��ن الق�صائ��د احللمنتي�ش��ية
لطائف��ة من ال�ش��عراء ال�س��عوديني الذين كان لهم ن�صيب وافر في��ه؛ �أمثال :حمزة
�ش��حاتة ,وحممد� ,سعيد عتيبي ,وح�س��ن �صرييف ،وحممد دروي�ش ,وعمر عبدربه،
وعبدالعزي��ز الرفاعي ,وح�س��ن ن�صيف ,وغ��ازي الق�صيب��ي ,وعبدالعزيز خوجة،
و�إبراهيم ال�سب ّيل ،وعبداهلل الثمريي ،وح�سن ال�سبع ،وناجي احلرز.
وكان القندي��ل َت َق َّل��ب يف بع���ض املنا�ص��ب احلكوم ّية والأهل ّي��ة ،كان من �أه ّمها
م�س ��ؤول ّية مدير ّية احلج ،ورئا�س��ة حترير �صحيفة �صوت احلجاز �أ�سا���س جريدة
البالد احلال ّية ،ومار�س الإنتاج الإعالمي من خالل م�ؤ�س�سة حملت ا�سمه.
ونختم هذا املقال بهذه الق�صيدة احللمنتي�ش ّية التي كتب عنها �سعد احلميدين
مقا ًال يف جريدة الريا�ض ( العدد ١٥٦٢٧لعام ١٤٣٢هـ٢٠١١ /م) م�ؤ ّكدً ا ن�سبتها
لل�شاعر �أحمد قنديل:
(�أال هبي ب�صحنك فا�صبحينا  
و���س��ي��ب��ك م��ن رج��ي��م ط���ال حتى

وال ت���ب���ق���ي خ�����م�����ور الأن�����دري�����ن�����ا)
ع���ي���ي���ت ب������ه  ..ك����م����ا �أ َّن�����������ا ع��ي��ي��ن��ا
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وه��ات��ي ال��ف��ول مر�شو�شاً ب�سمن
وح���ط���ي ج��ن��ب��ه ال����دق����ا ،وق���ر ًن���ا
و����ش���ي���ئ���اً م����ن ط��ح��ي��ن��ت��ن��ا ع��ل��ي��ه
و���ص��وين م��ن مت��ي��زك م��ا تب َّقى
وجيبي العي�ش م��ف��روداً و ُل�� ِّف��ي

		

وم����ع���������ص����وراً ب����ه ال���ل���ي���م���ون ح��ي��ن��ا
رف����ي���� ًع����ا م�����ن ف�ل�اف���ل���ن���ا ..ث���خ���ي���ن���ا
ف�������إن ال����ف����ول ي��ل��ح�����س ب��ال��ط��ح��ي��ن��ا
ف���م���ا ����ش���غ���ل (امل�����ن�����ى) م���ن���ا وف��ي��ن��ا
ع���ل���ى �أق����را�����ص����ه ال��ط��ع��م��ى ���س��ن��ي��ن��ا

وبعد؛

م��ن معرف��ة وثيق��ة بال�ش��اعر �أحم��د �صالح قندي��ل ،تبلغ ح � ّد �صداق��ة امت ّدت
نقي ال�س��ريرة ،موهوب ،عزيز النف���س،
� ً
أعواما ،ميكن القول عنه�« :إنه �ش��خ�ص ّية ّ
الكربُ ،يخفي و�ض ًعا �إن�س��ان ًّيا ًّ
ه�ش��ا ،انتقل معه من بيئة الطفولة الغام�ضة
بعيد عن ِ
البائ�س��ة ،كان ي�س�ير ح�س��بما جتري به �س��فينة احلياة ب�إيجاب ّية متناهيةَ ،و َذا روح
ودودة �س��اخرة ،ال يناف�س��ه يف تلك ال�سمات �س��وى ال�شاعر امل ّكي طاهر زخم�شري،
وحري ب�أن تقام عنهما ندوات
الذي ن�ش��رت العرب موجز �س�يرته يف العدد ال�سابقّ ،
علم ّية تليق مبكانتهما ،وكان عدد من املتح ّدثني يف ملتقى قراءة الن�ص يف النادي
خ�صوا �شعر القنديل بالتحليل والنقد».
الأدبي الثقايف بجدة قبل �أعوامُّ ،
* باحث �سعودي
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بريد
وردنا من الأ�ستاذ /فهد الأ�شقر من الريا�ض ما يلي:
«�ش��ذرات من خمطوط مفقود يف الأن�س��اب بعنوان :كتاب ال�ش��جرة احلاوي
جميع الأن�ساب» لل�شيخ مبارك بن العرابي.
ب��د�أت ق�صت��ي يف التع � ّرف عل��ى ه��ذا املخطوط من خ�لال وقويف عل��ى بع�ض
الوثائ��ق الت��ي ُتعنى بالأن�س��اب ،وكان ذلك قبل �س��بع �س��نوات تقريب � ًا ،فلقد وقفت
على وثيقة ن�س��ب طاملا انتظرها الكثري من الباحثني ل�ش��هرتها( ،)1وقد فرغت من
درا�ستها وحتقيق ما جاء فيها ،مع العلم �أنها �صورة وال �أعلم عن �أ�صلها �شيئ ًا.
كما عرثت على ن�س��خة �أخرى حتمل نف���س حمتوى الوثيقة امل�ش��ار �إليها ،مما
جعلن��ي �أج��زم ب ��أن امل�صدر املنقول عنه ه��و م�صدر واحد ال غري ،وفيم��ا �أراه �أنها
�صحت الت�س��مية -وامل�صدر الأول للن�س��ختني ،وذلك كما �سيت�ضح
الوثيقة الأُم �-إن ّ
معنا الحق ًا.
فالن�س��خة الأول��ى رم��زت له��ا بالرم��ز (�أ) ،والن�س��خة الثاني��ة بالرمز (ب)،
و�س�أتناول التعريف بكلتا الن�سختني ،حتى يت�سنى للقارئ التمييز بينهما.
الن�سخة (�أ):
ورقة م�ص ّورة تتكون من وجه واحد فقط ،عدد �سطورها (� )18سطر ًا مبا يف
ذلك اال�ستهالل بالب�سملة واحلمدلة ،وعدد كلمات كل �سطر ترتاوح ما بني ()12
�إلى ( )14كلمة تقريب ًا ،ويف و�سطها �أثر رطوبة �أو بلل مل ي�ؤثر على قراءة الن�ص.
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ُكتبت هذه الن�س��خة بخط ال يدل على عناية ،ولي���س بها ما يدل على ا�س��م �أو
رجحه و�أميل �إليه� ،أنّ هذا
تاريخ ،ويغلب على الظن �أنها منقولة عن �أ�صل ،والذي �أُ ّ
الأ�صل عبارة عن الوثيقة الأُم التي �أملحت لها فيما تق ّدم ،و�سي�أتي احلديث عنها.
الن�سخة (ب):
م�ص ّوره ك�س��ابقتها :وقد د ّون نا�س��خها ع ّدة �سطور على ظهرها ،وعدد �سطور
الوجه�ين ( � ) 37س��طر ًا ،وعدد الكلمات لكل �س��طر ترتاوح م��ا بني (� )8إلى ()9
كلم��ات تقريب � ًا ،وهي ن�س��خة حديثة ُكتب��ت بخط الرقعة ،وهو خط �س��هل يتم ّيز يف
كتابته بال�س��رعة ،على ورق م�س� ّ�طر حديث ن�س��بي ًا ،لي���س بها ما يدل على ا�سم وال
تاريخ �أي�ض ًا ،ومما ُي ّيز هذه الن�سخة عن �سابقتها ،هو ا�شتمالها على ُملحق يحوي
الن�ساخ الوثيقة الأُم ،بخالف الن�سخة (�أ) التي اعتمد
ا�سم امل�صدر الذي نقل عنه ّ
عليه��ا عب��داهلل بن دخني -رحمه اهلل( )2طيل��ة عهده وكانت بحوزته ،حيث مل ت� ِأت
على ذكر هذا امل�صدر.
الوثيقة الأُم:
ه��ي الت��ي ُنقلت عنها الن�س��ختان (�أ) و (ب) ،والذي ال �ش��ك فيه �أنها منقولة
عن املخطوط  ،وفيما �أراه �أنّ هذا املخطوط ج ّيد املحتوى من حيث ُم�سميات فروع
القبائل ،ال�سيما املت�أخرة منها حتديد ًا ،و�أن ما وقع يف هذه الوثيقة وتناولته �أيدي
الن�ساخ ،ما �أظنه �إال نزر ًا ي�سري ًا و�صل �إلينا من هذا املخطوط.
ّ
حول املخطوط:
ه��و عب��ارة ع��ن خمط��وط يهت��م بالأن�س��اب  ،يذك��ره �صاح��ب الن�س��خة (ب)
ن�صه« :هذا( )3ن�س��ب منقول من كتاب الأن�س��اب لل�ش��يخ مبارك بن
ويقول ما هذا ّ
عب��د اله��ادي بن العرابي كت��اب ال�ش��جرة احلاوي جميع الأن�س��اب» اهـ ،و�س��ي�أتي
احلدي��ث ع��ن ترجمة ابن العرابي ،و ُم�ص َّنفه املفقود .كما ال يتجاوز ع�صر ت�أليف
هذا املخطوط القرن احلادي ع�ش��ر بحال  ،و�ش ��أنه �ش ��أن الكثري من املخطوطات
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العربية التي فقدت ،فهو مفقود �إلى يومنا هذا� ،أو مل تطله يد التنقيب بعد لريى
الن��ور ،ولي�أخ��ذ مكان��ه يف مكتبة الرتاث العربي ،ومل �أكن لأعلم �ش��يئ ًا عن عنوانه
وا�س��م م�ؤلفه وع�صره� ،إال بعد درا�سة وحتقيق الوثائق ال�سابقة.
ي�س��ر اهلل يل الك�ش��ف عن ع�صر ت�أليف هذا املخطوط ،وذلك من خالل
وقد ّ
ما و�ضعه ابن العرابي من ترجمة لأحد معا�صريه يف خمطوطه �آنف الذكر ،حيث
ن�صه« :وهذه( )4ن�سبة حممد بن زين العي�سى بن عييفة»...اهـ.
قال ابن العرابي ما ّ
و�س��اق باق��ي ن�س��به حت��ى �أحلق��ه بعتيبة ،ث��م �إنّ اب��ن عييفة ال��ذي ترجم له
اب��ن العراب��ي يف خمطوط��ه ،ع�ثرت علي��ه �ش��اهد ًا يف وثيق��ة وق��ف م�ؤرخة �س��نة
1061ه �ـ( ،)5ويف ه��ذا بي��ان لع�ص��ر اب��ن العراب��ي وع�ص��ر خمطوط��ه ،وه��ذا ما
�س�تراه عن��د ترجمت��ي ل��ه فيما �س��ي�أتي ،ففيه��ا ما يبع��ث على االطمئن��ان من �أن
ع�صره هو القرن احلادي ع�ش��ر.
ترجمة امل�ؤلف:
يقول العجيمي (ت 1113هـ)( )6هو« :ال�شيخ مبارك بن عبد الهادي بن �أحمد
ابن حممد بن علي بن عبداهلل بن عمر بن عبد القادر بن حممد امللقب بالويل بن
�أحمد بن ال�شيخ حممد بن ال�شيخ الكبري الويل �شجاع الدين عمر ال�شهري بالعرابي
ابن حممد بن م�سعود»( )7اهـ.
ن�صه« :وقد �صحبت جماعة
ويقول العجيمي عن ال�شيخ مبارك املرتجم له ما ّ
من بني حممد منهم ال�شيخ مبارك بن عبد الهادي.»...
وبن��ي حممد؛ ن�س��بة ملحمد بن ال�ش��يخ عمر العرابي ،وحمم��د هذا قال عنه
العجيم��ي« :ال�ش��يخ حمم��د م�ؤلف كتاب البح��ر الراب��ي يف مناقب والده ال�ش��يخ
عمر العرابي»(.)8
وي�ضيف العجيمي قائ ًال�« :إنّ ال�شيخ حممد بن عمر قال يف كتابه املذكور �إنّ
ال�شيخ من بني �شاور جماعة من عرب اليمن».
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و�ش��اور بفتح ال�ش�ين املعجم��ة و�ألف بعدها ثم واو خمفو�ض��ة وقيل مفتوحة ثم
راء � ،صاحب املخالف وهو جد قبيلة كبرية يعرفون ببني �ش��اور بطن من حا�ش��د،
()9
خ��رج منه��م جماع��ة من الأعي��ان يف العلم وغ�يره  ،وخمالف �ش��اور ببلد حجة
�إحدى حمافظات اجلمهورية اليمنية ال�شقيقة.
لكن حفيده ال�شيخ مبارك �-صاحب الرتجمة هنا -له ر�أي �آخر يف ن�سب ج ّده
ن�صه:
ال�شيخ عمر؛ �أورده العجيمي نق ًال عنه ،و�إليك ّ
«وجد عند مت�أخري ذريته متام ن�س��به �إلى �س��يدنا عقيل بن �أبي طالب ر�ضي
اهلل عنه هكذا :م�س��عود بن �إبراهيم بن من�صور بن احل�س��ن بن زاذان بن حو�ش��ب
ابن الفرج بن املبارك بن حممد بن م�سلم ابن عم امل�صطفى �سيدنا عقيل بن �أبي
ن�صه« :نقلت هذه الن�سبة
طالب بن عبد املطلب بن ها�شم» ،وي�ضيف العجيمي ما ّ
من �صاحبنا ال�شيخ مبارك العرابي»( .)10ومبارك هو من د ّون �سل�سلة ن�سب حممد
اب��ن زي��ن بن عييفة يف خمطوطه امل�ش��ار �إليه يف عنوان مق��ايل هذا ،والذي ُنقلت
عنه الوثيقة الأُ ّم فيما بعد ،وهي الرافد الرئي�س للن�سختني (�أ) و(ب).
ف ��إذا م��ا علمت �أنّ العجيمي تويف �س��نة (1113هـ) ،وقد عا�ص��ر ابن العرابي
و�صحبه ونقل عنه ،وابن العرابي عا�صر ابن عييفة الذي كان حي ًا �سنة (1061هـ)،
ات�ضح لك �أنّ املخطوط ال يتجاوز القرن احلادي ع�شر بحال.
ن�ستفيد مما تقدم بيانه ع ّدة �أمور �أُجملها فيما هو �آت:
( )1بتوفيق من اهلل عز وجل ك�ش��فت عن خمطوط ُيعنى بالأن�س��اب ،و�صلنا
منه جملة من الن�صو�ص ت�أتي على ذكر بع�ض القبائل؛ مثل:
عتيبة ،وثقيف ،و�سليم ،وبني احلارث ،ومطري ،و�سعد بن بكر ،و�شبابة ،وبني
جابر ،ومعبد ،وبني �سامل ،وبني عبداهلل.
م��ع العل��م �أن بع�ض هذه القبائل الوارد ذكرها ،قد تناولها �صاحب املخطوط
بالتفري��ع ،بينما اكتفى بذكر البع�ض الآخ��ر فقط ،و�إليك مثال على ذلك :فعندما
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ن�ص��ه« :ه��ذا(� )11أ�ص��ل عتيبة باحل�س��ب
ف��رغ م��ن تفري��ع عتيبة ،ق��ال ما ه��ذا ّ
والن�س��ب .وهذه( )13ن�س��بة �أبناء( )14احلارث وغريهم ،بني جابر ومعبد وبني �سامل
و�سعد بن بكر يقال لهم رجال بني احلارث»..اهـ ،وبعدما فرغ ذكر �أن ا�سم �شبابة
�أُطل��ق عل��ى �أحد البطون التي ع ّدها �آنف ًا من بني احلارث ،ثم جاء على ذكر ثقيف
()16
ن�صه« :و�أ ّم �أبناء احلارث( )15ا�س��مها �ش��نري و�أبوها بك��ر بن هوازن
فيم��ا ه��ذا ّ
يقال لهم ثقيفني ال�شام واليمن( »..)17اهـ.
()12

ن�ص��ه« :مط�ير و�س��ليم وبن��ي
ث��م ج��اء عل��ى ذك��ر �س��ليم ومط�ير فيم��ا ه��ذا ّ
عبداهلل(� )18أهل( )19اليمن وال�ش��ام( )20ومن�صور بن عكرمة ..يف نواحي ال�ش��امية،
�أي النواح��ي( )21الت��ي يح��ج منه��ا املحمل ال�ش��امي وجده��م( )22قي���س ابن عيالن
وعيالن ابن م�ضر(»..)23اهـ.
الن�س��اخ كلتا
ه��ذا بع���ض ما وقفت عليه م��ن ن�صو�ص املخطوط التي �ض ّمنها ّ
الن�س��ختني (�أ) و(ب)( ،)24كما �أثبت ن�س��بة هذا املخطوط مل�ؤلفه ابن العرابي مع
بيان ع�صره ومعا�صريه.
( )2م � َّر ب��ك فيما تق ّدم عناي��ة ابن العرابي وذخريته بالأن�س��اب ،وذلك من
خ�لا ل خمطوط��ه حمور حديثنا ،بالإ�ضاف��ة ملا نقله عنه العجيم��ي و�ض َّمنه كتابه
خبايا الزوايا وقد �أتيت على ذكر تلك النقوالت.
(� )3أ�شرت �إلى اختالف وقع يف خمطوط �آخر وهو :البحر الرابي يف مناقب
ال�ش��يخ عم��ر العرابي فيم��ا �أورده العجيمي يف كتابه خبايا الزوايا ،بينما يف كتابه
ن�صه...« :ذكره ولده ال�ش��يخ حممد العرابي
(�إه��داء اللطائ��ف ��� -ص )60قال ما ّ
يف كتاب��ه ال�س��يل الراب��ي يف كرام��ات ال�ش��يخ �أحم��د العراب��ي؟! وه��ذا وه ٌم ظاهر؛
ف�أين (�أحمد) من (عمر)!!� ،إال �أن يكون امل�ؤلف عن ال�شيخ �أحمد العرابي هو ابنه
حممد امللقب بالويل ،ولي�س ج ّده حممد بن ال�شيخ عمر املتقدم عليه( ،)25ويف هذا
االخت�لاف تف�صي��ل ال يت�س��ع املقام لب�س��طه ،حي��ث �إنّ ما يهمنا يف ه��ذا املقال هو
خمطوط ال�شيخ مبارك يف الأن�ساب.
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وبع��د هذا كل��ه تتبادر للذهن م�س ��ألة �إغفال العجيمي ملخط��وط ابن العرابي
الذي و�ضعه يف الأن�ساب ،حيث مل ي� ِأت على ذكره ولو تلميح ًا! مع العلم �أن العجيمي
وا�سع االطالع على كتب من �سبقوه ومن عا�صروه ،وق ّلما جند م�صدر ًا حجازي ًا مل
ي�سرب العجيمي غوره ،ومن تلك امل�صادر ما هو مفقود حتى اللحظة.
وللأمانة مل �أجد لهذا الت�سا�ؤل من �إجابة �إال �ضرب ًا من التخمني:
ففيم��ا تق � ّدم ثب��ت لك �أنّ العجيمي قد َ�صحب اب��ن العرابي ،ونقل عنه بع�ض
�أن�س��اب �أ�س�لافه ،فق��د يكون��ان افرتقا بعد ذلك ،ومن ثم �ش��رع الأخ�ير يف ت�أليف
كتاب��ه ،وه��ذا م��ا �أميل �إليه� ،أو يكون بعد وفاة العجيم��ي ،وعليه تكون فرتة ت�أليف
كتاب��ه بع��د �س��نة (1113هـ) وه��ذه الفرتة ق��د ال تتجاوز الرب��ع الأول من القرن
الثاين ع�شر.
واهلل تعالى �أعلم.
الهوامش:

( )1وثيقة ابن دخني رحمه اهلل ال�ش��هرية ،وفيها �أن�س��اب لبع�ض فروع عتيبة وغريها ،ولقد �أثارت
تط ّلعات الباحثني طيلة ن�صف قرن.
( )2هو عبداهلل بن دخيل اهلل بن دخني الذويبي ،من قبيلة الذويبات من الثبتة من عتيبة ،تويف
�سنة  1412هـ.
( )3يف (ب) :وردت (هذه) وال�صواب ما �أثبته وهو ما يقت�ضيه ال�سياق.
( )4يف (�أ) :وردت (هاذهي) وال�صواب فيما �أثبته.
ً
ن�صه« :حممد بن زين
( )5حتوي خزانتي �صورة هذه الوثيقة ،وورد فيها ابن عييفة �ش��اهدا فيما ّ
ابن عييفة العبدي» اهـ كما ترى ،وا�سمه ون�سبته غاية يف الو�ضوح.
( )6لرتجمة العجيمي انظر :نظم الدر ،والرحلة العيا�شية ،والتذكرة الكمالية ،واليانع اجلني،
والدر الفريد ،وغريها مما �أحالنا �إليه الزركلي يف الأعالم ،ج� 2ص.205
( )7انظر خبايا الزوايا ،حل�سن العجيمي -خمطوط� -ص ،137 ،140ويهتم العجيمي يف ُم�ص َّنفه
هذا برتاجم م�شاهري و�شيوخ الت�صوف.
هك��ذا ق��ال يف مق ّدمت��ه .وم�صورت��ي من خمط��وط خباي��ا الزواي��ا ،فرغ من ن�س��خها �أب��و الفي�ض
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عب��د ال�س��تار ال�صديق��ي احلنفي لإحدى ع�ش��ر خلت م��ن جمادى الأولى م��ن العام الواحد
والع�شرين والثالثمائة و�ألف.
ولرتجم��ة ال�ش��يخ عم��ر العراب��ي (ت  827هـ) انظ��ر :ال�ضوء الالم��ع لل�س��خاوي (ت 902هـ) ج6
�ص ،132 ،131وذكره الفا�س��ي ،وابن فهد يف معجمه ،هكذا الإحالة عند ال�س��خاوي ،وانظر
ديوان الإ�سالم البن الغزي (ت 1167هـ) ج� 3ص . 312
( )8انظ��ر اخلباي��ا ،م�صدر �س��ابق �ص ،140ذكر العجيمي كتاب ال�ش��يخ حمم��د عن والده كما م َّر
ب��ك :البح��ر الراب��ي يف مناق��ب والده ال�ش��يخ عم��ر العرابي ،بينما �أتى العجيمي نف�س��ه على
ن�صه:
ذكر هذا الكتاب باختالف؟ وذلك يف كتابه �إهداء اللطائف فيما ّ
« ...ذكره ولده ال�شيخ حممد العرابي يف كتابه ال�سيل الرابي يف كرامات ال�شيخ �أحمد العرابي»!!.
انظر �إهداء اللطائف ،للعجيمي �ص ،60حتقيق :علي عمر.
( )9انظر ال�سلوك يف طبقات العلماء وامللوك  ،لبهاء الدين حممد بن يو�سف اجلندي (ت 732هـ)،
حتقيق  :حممد بن علي الأكوع  ،الطبعة الأولى 1414هـ ،مكتبة الإر�شاد �صنعاء  ،ج � 1ص ،345
وانظر الإكليل للهمداين ج � 10ص .97
( )10اخلبايا م�صدر �سابق� ،ص.137
( )11يف (�أ) :وردت (هاذا) وال�صواب ما �أثبته.
( )12يف (�أ)( :بلح�سب) وال�صواب ما �أثبته.
( )13يف (�أ)( :هاذا)
( )14يف (�أ)( :ابنا) وال�صواب من (ب).
( )15يف (�أ)( :ابنا حلارث) وال�صواب من (ب).
( )16يف (�أ)( :هوزاين) وال�صواب من (ب).
( ) 17ثقيف�ين  :مثن��ى ثقي��ف  ،وال �أرى ه��ذه اللفظة �إال متهيد ًا ملا بعدها من �س��ياق الكالم  ،حيث
جعل قبيلة ثقيف ق�سمني �شامية وميانية  ،ويق�صد بذلك ثقيف �أهل الطائف وما جاوزه باجتاه
ال�شمال  ،وثقيف �أهل ترعة والأخرية تبعد عن الطائف ما يقارب  150كي ًال باجتاه اجلنوب،
فه��و يرم��ز للأولى بثقيف ال�ش��ام ،والثانية بثقيف اليم��ن  ،ويف (�أ)( :وليمن) وال�صواب من
(ب) وفيها تقدمي اليمن على ال�شام.
( )18يف (�أ)� :س��قطت (بن��ي عب��داهلل) والزي��ادة من (ب) وفيها «�س��ليم ومط�ير وبني عبداهلل»
بتقدمي �سليم على مطري ،بخالف (�أ).
( )19يف (�أ)� :سقطت كلمة (�أهل) والزيادة من (ب)
ً
( )20ه��ذا امل�صطل��ح متدوال وم�ش��هور يف �أو�س��اط القبائل احلجازية حتدي��دا ،حيث كل ما جاوز
مك��ة والطائ��ف م��ن قبائل �أو موا�ضع باجتاه ال�ش��مال قال��وا عنه�( :ش��ام ًا) ،وكل ما جاوزهما
باجتاه اجلنوب قالوا عنه( :مي ًنا) ويف (�أ)( :و�شام) وال�صواب من (ب)
( )21يف (�أ)( :انواحي) وال�صواب من (ب)
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( )22يف (�أ)� :سقطت كلمة (جدهم) والزيادة من (ب)
( )23يف (�أ) و(ب)( :غيالن بالغني ،ومظر بالظاء) وال�صواب ما �أثبته.
( )24حتوي خزانتي �صور الن�سختني.
( )25انظر �سل�سلة الن�سب يف ترجمة ال�شيخ مبارك.
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إهداءات إلى مكتبة
�أو ًال-الكتب:
ال�سيا�س � ّية بقلم �أمني �سعيد ،تبويب وتوثيق وحتقيق:
	�-س�يرتي ومذ ّكراتي ّ
عبد الكرمي �إبراهيم ال�س��مك ،ط1425 ،1هـ2004/م.
	-مراف��ئ عل��ى �ضفاف الكلمة ،حمد بن عبداهلل القا�ضي ،مطبعة �س��فري ،
ط ،1الريا�ض1438 ،هـ.
	-خرية العقول امل�س��لمة يف القرن الع�شرين ،حممد بن املختار ال�شنقيطي،
ال�شبكة العربية للأبحاث والن�شر ،ط ،1بريوت2016 ،م.
	-حمطات عمر1434-1359 ،هـ ،عبداهلل بن حممد ال�شهيل ،دار املفردات
للن�شر والتوزيع ،ط ،1الريا�ض1438 ،هـ2017/م.
	�-أعالم بال �إعالم -اجلزء الثاين ،عبد الرحمن بن �صالح ال�شبيلي،مطبعة
�سفري،ط1الريا�ض 1438هـ2017/م
ثان ًيا -املجالت:
	-تطوير ،العدد  69ذواحلجة 1434هـ.
	-الفي�ص��ل ،ع��دد خا���ص ،452-451 :املحرم�-صف��ر 1435هـ/نوفم�بر-
دي�سمرب 2013م ،رئي�س التحرير :عبداهلل يو�سف الكويليت.
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	-الفرق��ان ،الع��دد  17 ،763ربي��ع الآخر 1435هـ2014/2/17/م ،رئي���س
التحرير :د .ب�سام ال�شطي.
	�-إذاع��ة وتلفزي��ون اخلليج ،ال�س��نة  ،30الع��دد  ،96ربيع الآخ��ر 1435هـ/
فرباير 2014م ،رئي�س التحرير :د .عبداهلل بن �سعيد �أبو را�س.
	-الفي�صل��ي ،املل��ف ال�س��نوي للن��ادي الفي�صل��ي مبرك��ز حرم��ة ،م�س ��ؤول
التحري��ر:م .عب��د املح�س��ن ب��ن عب��داهلل املا�ض��ي� ،ش��وال 1437هـ/يوليو
2016م� ،شركة زد للإعالن والعالقات العامة ،الريا�ض.
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