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( )

ال �ش ��ك �أن كتب ال�س�ي�رة عموم ًا كانت تهتم بر�ص ��د ما ميت �إلى ال�شخ�ص ��ية
املرتجم لها من �أحداث ،مركزة على املنا�س ��بة ،و�أ�س ��ماء الأ�شخا�ص ،ومالب�سات
احلدث ،ونظائره يف �أغلب الأحيان ،حاملة يف طياتها ما متخ�ض ��ت عنه الأحداث
من ذخرية �أدبية .غري �أن �سرية النبي ـ من بني كل ال�سري ـ كانت حتاط ب�سياج
م ��ن الدقة واملو�ض ��وعية؛ �إذ كان االهتمام بها �أ�ش� � َّد وط�أة و�أق ��وم قي ًال ،ومن ثم
حت َّرى �أ�ص ��حاب الكت ��ب فيها الدقة يف الرواية متن ًا و�إ�س ��ناد ًا ،ونقلوا كل ما ميت
�إلى النبي ب�ص ��لة ،ف�سردوا خ�صائ�صه ،وف�ضائله ،و�شمائله ،ومغازيه ،ومولده،
ومبعثه  ،وغري ذلك مما مي�س حياة النبي محمد .
وق ��د وجد ال�ش ��عر مرتع ًا خ�ص ��ب ًا يف ظل هذه ال�س�ي�رة مبا �أن ��ه كان جزء ًا من
الأحداث التي ت�سردها ،فقد كان ـ �إلى جانب احلجة وال�سيف ـ من �أم�ضى الأ�سلحة
يف مقارع ��ة �أعداء الإ�س�ل�ام والني ��ل منه ��م ،و�إن تطورت مهمات ��ه يف ظل الدعوة
الإ�س�ل�امية ،فبعد �أن كان ًّ
ح�ض ��ا على القتال خ�ض ��وع ًا ملنطق القوة؛ �أ�صبح ح�ض ًا
للم�سلمني على اجلهاد يف �سبيل اهلل ،وبعد �أن كان خو�ض ًا يف الأعرا�ض والفواح�ش
وميجد دعوته.
�أخذ يب�شر بتعاليم الإ�سالم ِّ
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و�إذا كان امل�ش ��ركون قد ح�شدوا �أل�سنتهم ال�ش ��اعرة من �أجل �إجها�ض الدعوة
الإ�س�ل�امية يف مهدها ،ف�إن الر�سول قد ا�س ��تعان بذوي ال�شاعرية من امل�سلمني
ليكون ��وا ردء ًا للدع ��وة يف احلرب الكالمية؛ من �أمثال ح�س ��ان ب ��ن ثابت وكعب بن
مالك ،ونتج عن �ش ��حذ امل�ص ��طفى طاقات �أ�ص ��حابه ال�ش ��عراء تراث �شعري
عري�ض ،جت َّلى �أول ما جت َّلى يف �شعر اجلهاد الإ�سالمي ،وما انطوى عليه من فخر
ومدح ورثاء وهجاء (نقائ�ض) ،كما جت َّلى يف �إقبال كثري من الوفود على النبي
لإعالن �إ�سالمها ،وجت�سيد هذا الإ�سالم يف َّ
مقطعات وق�صائد �شعرية ،ناهيك عن
�ش ��عر املدائح النبوية التي مل تكن وقف ًا على ال�ش ��عراء الفحول ،و�إمنا جرى ال�شعر
بها على �أل�سنة الكثريين من غري املحرتفني.
كل ه ��ذا يق ��ف بنا على عظمة ال ��دور الذي كان ينه�ض به ال�ش ��عر �إبان ظهور
الإ�س�ل�ام نتيجة لتقدير الر�س ��ول له ،ملا لل�شعر من ت�أثري يف النفو�س ،كما يقف
بنا على �ص�ل�احية ال�س�ي�رة النبوية للدرا�س ��ة الأدبية ،نتيجة مل ��ا حتتوي عليه هذه
ق�صائد َّ
َ
ور�سائل وو�صايا و�أمثال.
ومقطعات و�أراجيزَ وخطب
ال�سرية من
َ
ويرجع اختيار �سبل الهدى والر�شاد لل�صاحلي �إلى عدة اعتبارات؛ منها:
ـ �أن ه ��ذا ال�س ��فر يعد �أكرب مو�س ��وعة جمع ��ت �أطراف ال�س�ي�رة النبوية يف كل
جوانبه ��ا ،و�أ َلـ َّمت ب�ش ��تيت فوائدها ومنثور م�س ��ائلها؛ فقد اقت�ض ��بت من �أكرث من
ثالثمائ ��ة كتاب ،ميتد تاريخها عرب ما يربو عل ��ى ثمانية قرون ،مما جعل الكتاب
مو�سوعة حديثية تاريخية �أدبية لغوية فقهية يف �آن واحد.
ـ �أن النماذج ال�ش ��عرية املبثوثة يف الكتاب ال تقت�ص ��ر على ع�صر النبوة ،و�إمنا
تتعداه �إلى قرون مت�أخرة ،مما يعطي م�س ��احة لر�ص ��د التطور الفني يف منط هذا
ال�شعر.
ـ �أن مادة الكتاب ال�ش ��عرية حتتاج �إلى درا�س ��ة م�ستوعبة؛ لأن اختيار امل�صنف
لها ،و�إيثار رواية معينة يف الأبيات ،وترك كثري من الق�صائد التي �شاعت يف بابها؛
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كل ذل ��ك يعد عم ًال �أدبي ًا يحتاج �أن يو�ض ��ع على مائ ��دة النقد الأدبي لإثبات ِج َّدته
�أو ت�أكيد تبعيته ،ناهيك عن املادة النقدية يف الكتاب ،والتي يف�س ��ح لها ال�صاحلي
مكان ًا يف الغريب والتنبيهات ،ليناق�ش �أو ي�ست�شهد �أو يوثق �أو ينقل عن غريه.
على �أن درا�س ��ة ال�ش ��عر يف احلقبة التي يتناولها الكتاب من �ش� ��أنها �أن تلقي
ال�ضوء على كثري من ال�شعراء الذين مل نقف على جملة من �أ�شعارهم ،مما يح ِّر�ض
على درا�س ��ات �أ�ش ��مل ِل َل ِّم �شتات �شعر �ش ��اعر �أو جمموعة منهم ،وهذه الدرا�سات
تفيد يف ر�سم �صورة �أكرب حلالة ال�شعر يف �صدر الإ�سالم.
كما �أن من �ش�أنها �أن حتقق يف ن�سبة الن�صو�ص �إلى �أ�صحابها من خالل الوقوف
على كثري من امل�ص ��ادر التي نقل عنها ال�صاحلي ،بحيث نقف من جمموعها على
�ض ��بط الن�ص ال�شعري والو�ص ��ول �إلى �أقرب رواية تطمئن �إليها النف�س ،والو�صول
� ً
أي�ض ��ا �إلى �أقرب ن�س ��بة للن�ص ال�ش ��عري ،من خالل القرائن التي ي�سوقها احلدث
�أو يوحي بها اخلرب ،مما يعطي �ص ��ورة وا�ض ��حة لإ�سهام املحدِّ ثني يف توثيق الن�ص
ال�شعري يف الع�صر النبوي وبيان م�شكله.
ويف كت ��ب ال�س�ي�رة النبوي ��ة ن�س ��تطيع �أن نقف عل ��ى مدى وعي النق ��د العربي
ب�أ�ص ��ول العملية ال�ش ��عرية على هـدى وب�ص�ي�رة ،على الرغم م ��ن �أن النقد الأدبي
فيها كان ي�أتي تاب ًعا للحدث ،وحجتنا يف ذلك �أن ال�س�ي�رة النبوية تظل ـ مهما �أُثري
حولها من غمائز ـ الأ�ص ��ل التاريخي املحاط ب�س ��ياج من التحري وال�ض ��بط ،كما
احل َقب �إلى الع�ص ��ر اجلاهلي ،الذي حمل لنا �أ�ص ��ول الأدب
تظ ��ل حقبتها �أق ��رب ِ
العرب ��ي وال�ش ��عر منه على وجه اخل�ص ��و�ص ،كم ��ا �أنها تظل الفرتة التي �ش ��هدت
مخا�ض احلروب الكالمية التي كانت حتدث مت�أثرة بالعقيدة ،يف انتظار ما ت�سفر
عنه الآلة ال�ش ��اعرة �آنذاك من �إبداع ،كما �أن �شعر ال�سرية النبوية ميكن �أن ي�شكل
مدخ�ل ً�ا نقدي ًا مليالد كثري من امل�ص ��طلحات النقدية الت ��ي مت الوقوف عليها؛ لأنه
ال�ش ��عر الوحيد الذي مل يختف حتى يف فرتات �ض ��عف ال�شعر على مر الع�صور ،بل
ظل مو�صو ًال �أوله ب�آخره.
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على �أن « ُكتَّاب ال�س�ي�رة النبوي ��ة وعلماءها مل تكن وظيفتهم ب�ص ��دد �أحداث
ال�س�ي�رة �إال تثبي ��ت م ��ا هو ثابت منه ��ا مبقيا�س علم ��ي يتمثل يف قواعد م�ص ��طلح
احلدي ��ث املتعلقة بال ��رواة وتراجمهم و�أحواله ��م ،ف�إذا انتهت به ��م هذه القواعد
العلمي ��ة �إل ��ى �أخب ��ار ووقائع وقف ��وا عندها ودونوه ��ا دون �أن يقحموا ت�ص ��وراتهم
الفكرية �أو انطباعاتهم النف�س ��ية �أو م�ألوفاتهم البيئية �إلى �ش ��يء من تلك الوقائع
ب�أي تالعب �أو حتوير...
لق ��د كان العم ��ل التاريخ ��ي �إذن بالن�س ��بة �إلى هذه ال�سل�س ��ة من �س�ي�رته
ينح�صر يف نقلها �إلينا محفوظة مكلوءة �ضمن تلك الوقاية العلمية التي من �ش�أنها
�ض ��بط الرواية من حيث الإ�س ��ناد وات�ص ��اله ،ومن حيث الرجال وتراجمهم ،ومن
حيث املنت �أو احلادثة ،وما قد يطوف بها من �شذوذ ونحوه»(.)1
كل هذا كان ي�ض ��م �إلى جانبه �إثبات ما جاء يف الرواية من �أ�ش ��عار �أو ر�س ��ائل
�أو خط ��ب �أو �أخب ��ار �أو غري ذل ��ك ،ال على �أنها متثل تاريخ الأدب يف هذا الع�ص ��ر،
و�إمنا على �أنها ترتبط ب�أحداث ال�سرية النبوية ،ومن ثم ال نعجب �إذا وجدنا ال�شعر
م�ص ��احب ًا لأحداث ال�سرية ،ومرتبط ًا بها ارتباط ًا قوي ًا؛ لأن هذا االرتباط يكت�سب
ع�ض ��ويته من كونه رباط ًا بني ال�س�ي�رة كتاريخ ،وبني ال�ش ��عر الذي قيل يف �أحداثها
كوثائق تدعم روايات التاريخ و�أخباره ،وقد احتفل م�صنفو كتب التاريخ الإ�سالمي
منذ القدم بتدوين الأ�شعار التي تت�صل ب�أحداثه ،وكان هذا االحتفال �أ�شد و�أقوى،
حيث دونوا �س�ي�رة الر�س ��ول  ،ولذلك ال يبدو غريب ًا �أن حتمل لنا هذه امل�ص ��ادر
مادة غزيرة من �ش ��عر هذه احلقبة التي تعد قاعدة �أ�سا�س ��ية لتاريخ الإ�سالم منذ
بزوغ فجره(.)2
و�إذا �أمكننا �أن نع ُّد التاريخ وال�ش ��عر م�صد ًرا �أ�سا�س ًيا لرواية ال�سرية النبوية،
على ما يف كل منهما من غمائز ،ف�إن ال�شعر يظل �أقرب �إلى احلقيقة من التاريخ؛
«لأن التاريخ ال يعطي احلقيقة مبا�ش ��رة �إال نادر ًا؛ �إذ هو دائم ًا مو�ص ��ول بالرواية،
والرواي ��ة مع َّر�ض ��ة للكذب واخلط�أ والتع�ص ��ب والهوى ،وهي تعتم ��د على الذاكرة
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وما يعرتيها من �ش ��وائب الن�س ��يان ،ولذلك كان التاريخ يحتاج �إلى ملكات خ�صبة
ت�س ��تطيع من خالل الدرا�س ��ة الطويلة �أن تت�ص ��ور املا�ض ��ي ،وهو ت�صور يظل فيها
مقارب� � ًا بحيث ال ي�أخذ �ص ��فة الكمال� ،أما ال�ش ��عر ف�إنه يعر�ض علينا املا�ض ��ي بكل
جوانبه ،وك�أنه جماميع من �ش ��هود �ش ��اهدوه ب�أب�صارهم ،بل هو نف�س هذا املا�ضي
ارت�سم يف كلمات و�أنغام .وف ْرق بعيد بني �أن ن�شهد املا�ضي يف �صورة احلقيقة ،و�أن
نقر�أ عنه روايات قد ينق�صها �صدق ال�شهادة ،وقد تدخل فيها دواعي الهوى»(. )3
تل ��ك مقدمة البد منها لنقف من خاللها على �أهمية ال�ش ��عر يف �ش ��د ع�ض ��د
الرواية عند الوقوف على كنه احلوادث التي طوتها القرون �إثر القرون ،وبخا�ص ��ة
�إذا كان ال�شعر م�س�ؤو ًال عن تقريب الزمن مهما تباعد ،وهو ي�ؤرخ �سرية عظيم ظل
�أثره ـ و�سيظل ـ خالد ًا قرابة ع�شرة قرون ،حتى �أ َّلف ال�صاحلي كتابه �سبل الهدى
والر�شاد يف �سرية خري العباد .
�أ ـ م�ؤلف الكتاب:
�أم ��ا م�ؤلف الكتاب ،فهو �ش ��م�س الدين محمد بن يو�س ��ف بن علي بن يو�س ��ف
ال�صاحلي ال�شامي ،احلافظ �أبو عبد اهلل ،ولد يف ال�صاحلية( )4من �أعمال دم�شق،
ومل ت�ش ��ر كتب الرتاجم �إلى �س ��نة مولده ،ولو على �سبيل التقريب ،رحل من ال�شام
�إلى م�ص ��ر ،و�س ��كن الربقوقية ب�ص ��حراء القاهرة� ،إلى �أن تويف يف  14من �شعبان
�سنة  942هـ.
وق ��د نق ��ل ابن العماد احلنبلي عن ال�ش ��عراين يف ذيل طبقاته �أن ال�ص ��احلي
«كان عامل ًا �ص ��احل ًا مفنن ًا يف العلوم ،و�ألف ال�س�ي�رة النبوية امل�شهورة ،التي جمعها
من �ألف كتاب ،و�أقبل النا�س على كتابتها ،وم�ش ��ى فيها على �أمنوذج مل ي�سبق �إليه
�أح ��د ،كان عزب� � ًا مل يتزوج ق ��ط ،و�إذا قدم عليه ال�ض ��يف يعلق الق ��در ويطبخ له،
كان حل ��و املنطق ،مهيب النظر ،كثري ال�ص ��يام والقي ��ام ...كان �إذا مات �أحد من
طلبة العلم وخلف �أوالد ًا قا�ص ��رين وله وظائف ـ يذهب �إلى القا�ض ��ي ويتقرر فيها
ويبا�ش ��رها ويعطي معلومها للأيتام حتى ي�صلحوا للمبا�شرة ،كان ال يقبل من مال
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الوالة و�أعوانهم �شيئ ًا ،وال ي�أكل من طعامهم».
ولل�ص ��احلي �إل ��ى جانب �س���بل الهدى والر�ش���اد عديد م ��ن امل�ؤلفات؛ منها:
عق���ود اجلم���ان يف مناق���ب �أب���ي حنيفة النعم���ان ،القول اجلام���ع الوجيز اخلادم
للقر�آن العزيز ،مر�شد ال�سالك �إلى �ألفية ابن مالك ،النكت عليها ،وقد اقت�ضبه
من نكت �ش ��يخه ال�س ��يوطي عليها ،وعلى ال�ش���ذرات والكافية وال�شافية والتحفة
وزاد عليها ي�سري ًا ،الآيات العظيمة الباهرة يف معراج �سيد �أهل الدنيا والآخرة،
الآيات البينات يف معراج �سيد �أهل الأر�ض وال�سماوات ،الف�ضل الفائق يف معراج
خري اخلالئق ،رفع القدر وجممع الفتوة يف �شرح ال�صدر وخامت النبوة� ،سفينة
ال�سالمة� ،شرح الآجرومية ،الفتح الرحماين يف �شرح �أبيات اجلرجاين املو�ضوعة
يف علم الكالم ،وجوب فتح همزة �إن وك�سرها وجواز الأمرين ،الف�ضل املبني يف
ال�ص�ب�ر عن���د فقد البنات والبنني� ،إحت���اف الراغب الواعي يف ترجمة �أبي عمرو
الأوزاعي ،تف�ص���يل اال�س���تفادة يف بيان كلمتي ال�شهادة� ،إحتاف الأريب بخال�صة
الأعاري���ب ،اجلواه���ر النفائ�س يف حتبري كت���اب العرائ�س ،الفوائ���د املجموعة يف
الأحاديث املو�ض���وعة ،النكت البديعات على املو�ض���وعات ،مطلع النور يف ف�ض���ل
الط���ور وقم���ع املعاند الكف���ور ،الإحتاف بتمييز ما تبع فيه البي�ض���اوي �ص���احب
الك�شاف(.)5
ولي�س بني �أيدينا من املراجع ما ي�ؤكد م�ص ��احبة ال�صاحلي غريه من العلماء
الذي ��ن تل َّقى عنه ��م علمه ،و�أثرى بهم كتابه ،كما �أنه لي� ��س بني �أيدينا من املراجع
ما ين�ص على تالميذه الذين �أخذوا عنه علومهم ،على الرغم من �أنه كان مدر�س
الربقوقي ��ة مب�ص ��ر ،و�أحد احلفاظ املحدثني امل�ش ��هود لهم بالتثب ��ت واالطالع(،)6
ولكنا ال نعدم ـ رغم هذا ـ �إ�ش ��ارات �س ��واء من ال�ص ��احلي �أو من غريه ـ ت�ش�ي�ر �إلى
بع�ض �أ�ساتذته وبع�ض تالميذه املخل�صني.
�أم���ا �ش���يوخه :فق ��د ثب ��ت �أن ��ه تتلمذ على ال�س ��يوطي ،و�أخذ عن ��ه كثري ًا من
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العل ��وم ،وق ��د ن�ص امل ّقري ـ �ص ��احب نفح الطيب ـ على �أن ال�ص ��احلي ال�ش ��امي
تلميذ ال�س ��يوطي ،فقال عند حديثه عن نق�ش قدمه يف ال�ص ��خر« :وقد �ص ��رح
جماعة من احلفاظ ب�أنه ال وجود ل�ش ��يء من ذل ��ك يف كتب احلديث البتة ،وممن
�أنكره الإمام برهان الدين الناجي الدم�شقي رحمه اهلل ،وجزم بعدم وروده ،وكذا
ال�س ��يوطي يف فتاواه ،وقال� :إنه مل يقف له على �أ�صل وال �سند ،وال ر�أى من خ َّرجه
يف �شيء من كتب احلديث ،و�سلم بذلك تلميذه احلافظ ال�شامي يف �سريته قائ ًال:
وناهيك باطالع ال�شيخ يعني ال�سيوطي رحمه اهلل»(.)7
كم ��ا ن�ص الكتاين (محمد بن جعفر ـ ت  1345هـ) يف الر�س���الة امل�س���تطرفة
عل ��ى ه ��ذه التلمذة ،فق ��ال« :وهو من تالميذ ال�س ��يوطي ،وكثري ًا م ��ا ينقل عنه يف
�سريته»(.)8
ويب ��دو �أن ه ��ذه التلم ��ذة كانت �س ��بب ًا يف �إحداث بع�ض اخلل ��ط الذي وقع بني
ال�ص ��احلي و�شيخه ال�س ��يوطي يف ن�س ��بة بع�ض امل�ؤلفات ،فكتاب النكت البديعات
على املو�ضوعات ن�سبه حاجي خليفة لل�سيوطي( ،)9بينما ن�ص ال�صاحلي يف �سبل
الهدى على �أن الكتاب له ،فقال« :ور�أيت يف فهر�س���ت م�ص���نفات �ش���يخ الإ�س�ل�ام
(يعني ابن حجر) �أنه �شرع يف ت�أليف تع ُّقبات على ابن اجلوزي ،ومل �أقف على هذا
الت�أليف ،وقد تتبعت �أنا منه جملة من الأحاديث لي�ست مبو�ضوعة ،فمنها ما هو يف
�سنن �أبي داود ،والرتمذي ،والن�سائي ،وابن ماجه ،وم�ستدرك احلاكم ،وغريها
من الكتب املعتمدة ،وبينت حال كل حديث منها �ض ��عف ًا وح�س ��ن ًا و�صحة يف ت�أليف
حافل ي�سمى النكت البديعات على املو�ضوعات»(.)10
وكتاب ك�شف اللب�س يف حديث رد ال�شم�س ،وكتاب عني الإ�صابة يف معرفة
ال�ص���حابة ،ن�ص كثري من �أ�ص ��حاب الرتاجم على �أنهما لل�صاحلي ،بينما ن�سبهما
حاجي خليفة لل�س ��يوطي ،ون�ص �ص ��راحة على �أن الكتاب الأخري مل يتم ،يعني يف
حياة ال�سيوطي( ،)11ورمبا كانت البداية فيه لل�سيوطي ،ثم �أكمله تلميذه ال�صاحلي.
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ونظن �أن ال�صاحلي تتلمذ �أي�ض ًا على ال�شيخ �أحمد بن �أحمد بن محمد الرملي
ثم الدم�ش ��قي ال�شافعي� ،شيخ الإقراء بدم�ش ��ق( )12يف مرات قدومه �إلى القاهرة،
ومم ��ا يدل على ذلك قول ال�ص ��احلي يف �س���بل الهدى« :و�س� ��ألت �ش ��يخنا الإمام
العالمة �ش ��يخ الإقراء بدم�ش ��ق و�إم ��ام جامعها �أب ��ا العبا�س �أحمد �ش ��هاب الدين
الرملي ثم الدم�ش ��قي ال�ش ��افعي ملا قدم الديار امل�ص ��رية يف �آخ ��ر عمره �أن ينظم
�أ�س ��ماء املذكورين (يعني الذين ت�ش ��به �صفات �أج�سادهم ج�سد النبي ) قبل �أن
�أظفر بجماعة لي�سوا يف نظمه ،ف�أجاب �إلى ذلك و�سر بوقوفه على �أ�سمائهم»(.)13
وقد ي�س ��وغ ثبوت التلمذة �أي�ض ًا كون ال�شيخ الرملي م�شهور ًا مب�شاركات علمية
�إ�ضافة �إلى النظم ،فقد ذكر ابن العماد �أنه « حفظ املنهاج و�ألفية النحو واحلديث
وال�ش���اطبيتني والدرة يف القراءات الثالث ،و�أخذ عن ابن نبهان وابن عراق و�أبي
زرعة املقد�س ��ي وابن عم ��ران وعمر الطيبي والزين الهيثمي واملحب بن ال�ش ��حنة
وابن الهائم وجعفر ال�س ��نهوري و�آخرين ،و�سمع على اجلمال عبد اهلل بن جماعة
خطيب امل�سجد الأق�صى»(.)14
والن�ص الذي نقل عن ال�ص ��احلي ـ و�إن مل يكن قاطع ًا يف �إثبات التلمذة ـ فيه
دليل على املعا�ص ��رة وال�ص ��حبة ،ناهيك عن �إثباته �ش ��دة حر�ص ال�ص ��احلي على
حتقيق الكمال �أو التميز لكتابه.
�أم���ا ع���ن تالم���ذة ال�ص���احلي :فقد طواهم الن�س ��يان كما طوى ُج َّل م�ش ��ايخ
الرجل ،ومل ت�ش ��ر الكتب التي ترجمت له �إال �إلى تلميذ واحد من تالمذته ا�ش ��تهر
ب�أنه رتب ال�س�ي�رة �س���بل الهدى بعد وفاة �صاحبها ،ولوال هذا ال�صنيع لأُهمل كما
�أُهمل الآخرون ،وهو ال�شيخ محمد بن محمد بن �أحمد الفي�شي(.)15
يقول الكتاين عن ال�س�ي�رة« :رتبها تلميذه محمد بن محمد بن �أحمد الفي�شي
املالكي من م�سودة امل�ؤلف وغريها على حذو م�ؤلفها ،و�أول ذلك من �أثناء ال�سرايا،
فرغ منها �سنة �إحدى و�سبعني وت�سعمائة»(.)16
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�أما ال�ص ��احلي ،فينبه يف �س���بل الهدى على مو�ض ��ع �إجادة لتلميذه الفي�ش ��ي
حني ا�س ��تدرك على نظم �ش ��يخه الرمل ��ي ،فيقول يف �أدب جم« :وق ��د متم ما �أفاد
الناظم �أق ّل تالمذة امل�ؤلف (يعني الرملي) ـ هو �شيخنا ال�شيخ �شم�س الدين محمد
اب ��ن محمد (مح ��ب الدين) بن �أحمد الفي�ش ��ي املالكي ف�س ��ح اهلل تعالى يف مدته
�آمني ،منبه ًا على ما يف النظم من مخالفة الأ�ص ��ل يف ت�س ��مية �أبي �سفيان بن نوفل
بنوفل ،فقال:
وع����������د يف �أ�������ش������ب������اه������ه اخل����ل����ي����ل

()17

و�آدم امل���ع���ظ���م اجل����ل����ي����ل

ويبدو �أن الفي�ش ��ي قد ا�س ��تكرث الثناء من �شيخه ،فقال يف بع�ض الن�سخ« :وقد
متم كاتبه (يعني نف�س ��ه) �أق ُّل تالمذة امل�ص ��نف رحمه اهلل تعالى ونفعنا بربكاته ـ
ما فات الناظم (يعني ال�شيخ الرملي) ووقف عليه امل�ؤلف (يعني الرملي) فقال:
و�آدم وم�������ث�������ل�������ه اخل�����ل�����ي�����ل

()18

ك��ل�اه����م����ا ذك�������ر ل�����ه ج����م����ي����ل

وقول الفي�ش ��ي يدل على �أنه لقي ال�ش ��يخ الرملي و�أطلعه عل ��ى تذييله لأبياته،
فكان ذلك �سبب ًا يف تعديل ال�شيخ الرملي لنظمه.
وقد ن�ص بروكلمان على �أن الفي�شي قد اخت�صر كتاب �شيخه الآيات العظيمة
الباهرة يف معراج �س���يد �أهل الدنيا والآخرة ،و�س ��ماه ال�سراج الوهاج يف الإ�سراء
واملعراج ،وهو مخطوط مبكتبة الزيتونة يف تون�س(.)19
وينبغي التنبيه على �أن جل كتب الرتاجم قد خلطت بني �صاحب �سبل الهدى
وغريه من امل�ؤلفني ،فجاء اخللط فيها ظاهر ًا على النحو التايل:
�أو ًال  -وقع خلط بني محمد بن يو�س ��ف املتوفى  942هـ �ص ��احب �سبل الهدى
وبني محمد بن علي بن يو�سف املتوفى  600هـ ،ووقع اخللط بينهما نتيجة ا�شرتاك
الرجلني يف بع�ض الأ�س ��ماء� ،إ�ضافة �إلى ا�ش�ت�راكهما يف الن�سبة �إلى ال�شام عندما
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يق ��ال( :محم ��د ال�ش ��امي) �أو ال�س�ي�رة ال�ش���امية ،وترتب على هذا اخللط ن�س ��بة
ال�سرية النبوية للثاين(.)20
ثاني���اً  -وقع خلط بني محمد ال�ص ��احلي �ص ��احب الكت ��اب ،ومحمد بن جنم
الدين محمد الهاليل الدم�ش ��قي احلنفي ،املعروف بال�ص ��احلي ،الذي ولد �س ��نة
 956هـ ،وتويف �س ��نة 1012هـ( .)21ووقع اخللط نتيجة ا�شرتاك الرجلني يف العديد
من الن�س ��ب؛ كالدم�ش ��قي واحلنفي وال�ص ��احلي ،وقد ترتب على ه ��ذا اخللط �أن
ُن�س ��بت بع�ض كتب الأول للثاين ،ومنها كتاب الآيات البينات يف معراج �س���يد �أهل
ن�ص ال�ص ��احلي يف �س���بل الهدى والر�ش���اد على
الأر�ض وال�س���ماوات ،وهو كتاب َّ
�أنه له(.)22
كما ترتب على هذا اخللط تو ّرط كارل بروكلمان يف ن�سبة بع�ض كتب الهاليل
لل�صاحلي �صاحب �سبل الهدى ( ،)23ومنها كتاباه �سفينة ال�صاحلي الكربى املعروفة
بعن ��وان �س���فينة ال���در ،و�أوله ��ا« :احلمد هلل ال ��ذي �أجرى يف بح ��ار الأفكار �س ��فينة
الف�ص ��احة والبالغ ��ة»( ،)24وكتاب مدح احلمام يف مدح النبي خ�ي�ر الأنام ،وهو
ديوان ق�صائد الهاليل( ،)25وي�ضم ت�سع ًا وع�شرين منظومة يف مدح النبي  ،ذكر
منها �صاحب املجموعة النبهانية �ست ق�صائد ،ومطالعها على الرتتيب هي(:)26
� -1أب�������ار ُِق ال��ث��غ��ر ُت��ب��دي��ه ال�� َّث��ن��ي��ات
� - 2أم��ن الفراق ومن ع��ذول الحي

�أم � َ����ض����وء ن������ار جُ َ
ت���� ِّل����ي����ه ال���ث���ن���ي ُ
���ات
ت�������ذوي ال�����دم�����وع مب����دم����ع ����س���ح���ا ِح

ِ - 3وه�������ا ٌد ت���ب���دَّت ب��ي��ن��ن��ا وف��را���س��خ
 - 4يا ثاين الغ�صن من َق ٍّد له َخطِ ِر
� - 5شاقني ال��رك��ب م��ائ ً
�لا للحجا ِز
- 6هل ظبي َز ُرو ٍد على العهود كما ْ
كان

وح��ب��ك يف قلبي ع��ل��ى ال��ب��ع��د را���س��خ
ومفرد احل�سن ها قلبي على َخ َط ِر
ح��ي��ن ن���������ادت ح����دات����ه����م ب������ال���ِب��رِ ا ِز
�أم ح��ال وح��ال��ت ُد َو ْي َ
����ن ذل��ك �أزم ْ
���ان
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ب ـ الكتاب:
�أما كتاب ال�ص ��احلي مو�ض ��ع الدرا�س ��ة ،فعنوانه �س���بل الهدى والر�ش���اد يف
�سرية خري العباد وذكر ف�ضائله و�أعالم نبوته و�أفعاله و�أحواله يف املبد�أ واملعاد.
ومل ترد يف كتب الرتاجم �إ�شارات عن ترتيب الكتاب بني م�صنفات ال�صاحلي ،و�إن
كنت �أميل �إلى ترجيح �أ�س ��بقية م�ؤلفاته الأخرى؛ لأن الكتاب يعد خال�صة ما و�صل
�إلي ��ه جهد الرجل؛ �إذ �إنه ي�ض ��م من املباحث ما �أفرد له ال�ص ��احلي كتاب ًا بر�أ�س ��ه
ككت ��اب الآي���ات العظيمة الباهرة يف معراج �س���يد �أهل الدنيا والآخرة ،كما �أنه
ي�ض ��م �إ�ش ��ارات �إلى الكثري م ��ن كتبه؛ مثل :النك���ت البديعات على املو�ض���وعات،
و�سفينة ال�سالمة،والقول اجلامع الوجيز اخلادم للقر�آن العزيز(.)27
و�إذا كان كارل بروكلمان يرى �أن كتاب ال�صاحلي :الآيات العظيمة الباهرة
ق ��د �أُ ِّل ��ف بعد �س���بل اله���دى( ،)28ف�إن الواق ��ع ينق�ض هذا الر�أي؛ لأن ال�ص ��احلي
�أك ��د يف مقدمة كتابه �س���بل الهدى «�أن ��ه نتيجة عمره وذخرية دهره» ( ،)29وهو مل
يف ��رغ من ترتيبه يف حياته ،و�إمنا �أكمل ترتيب ��ه تلميذه محمد بن محمد بن �أحمد
الفي�ش ��ي ،فكيف ي�ؤلف ال�ص ��احلي كتاب ًا بعده ثم يعود في�صنع له مخت�صر ًا بعنوان
الآيات البينات يف معراج �سيد �أهل الأر�ض وال�سماوات؟.
كما �أن ال�ص ��احلي يف �ص ��در اجلزء الثالث يقول عن هذا املخت�صر«:قد كنت
�أف ��ردت كتاب ًا حاف ًال يف هذا الباب �س ��ميته :الآيات البينات يف معراج �س���يد �أهل
الأر�ض وال�س���موات ،ثم ظفرت ب�أ�ش ��ياء مل يتي�سر الوقوف عليها �إذ ذاك ،فجمعت
كتاب ًا �سميته الف�ضل الفائق يف معراج خري اخلالئق ،فاجتمع فيه فوائد ونفائ�س
ال توجد جمموعة �إال فيه ،فر�أيت �أن �أذكر هنا خال�صته».
�أم ��ا عن �أهمية الكت ��اب ،فيكفي �أن نقف على مقولة ال�ش ��عراين �إن م�ؤلفه قد
م�ش ��ى يف ال�سرية على �أمنوذج مل ي�س ��بق �إليه �أحد .يكفي �أن نقف على هذه املقولة
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لن ��درك �أن �أهمي ��ة الكتاب تكم ��ن ـ �أ�سا�س� � ًا ـ يف متيزه عن غريه من كتب ال�س�ي�رة
بال�ش ��مول والإحاطة ،مما جع ��ل حاجي خليفة يقول� :إنه «�أح�س ��ن كتب املت�أخرين
و�أب�سطها يف ال�سرية»(.)30
وال عجب يف ذلك؛ فقد �أخذ ال�صاحلي عن عدد كبري من العلماء ،ممن لهم
الب �صاحب اال�ستيعاب يف معرفة
باع وا�س ��ع يف كتابة ال�سرية النبوية؛ كابن عبد رَ ِ
الأ�صحاب ،والدرر يف اخت�صار املغازي وال�سري ،والقا�ضي عيا�ض �صاحب ال�شفا،
وال�س ��هيلي �ص ��احب الرو����ض الأن���ف ،وابن القيم �ص ��احب زاد املعاد ،وابن �س ��يد
النا�س �صاحب عيون الأثر ،واملقريزي �صاحب �إمتاع الأ�سماع ،وغريهم.
كم ��ا ترج ��ع �أهمي ��ة الكتاب �إلى كون ال�ص ��احلي �أح � َ�د املحدِّ ث�ي�ن الذين ُعنوا
بحديث الر�سول  ،فهو حافظ جليل ،انعك�ست ثقافته احلديثية ـ �إن �صح التعبري
ـ عند كتابة ال�س�ي�رة ،فر�أيناه ُيعنى ب�سند الن�ص ،والكتاب الذي ورد فيه ،ثم يختم
كل باب ب�إي�ض ��اح ما �أُ�ش ��كل فيه ،وبع�ض ما ا�ش ��تمل عليه من النفائ�س ،نا�ص� � ًا يف
التنبيه ��ات على اجلمع بني الأحادي ��ث التي قد ُيظن �أنها من املتناق�ض ��ات ،وهذه
وحذق يف فهم الن� ��ص والإحاطة مبالب�س ��اته ،ناهيك
وحده ��ا حتتاج �إلى مه ��ارة ِ
عن تف�س�ي�ر الغريب الذي �أف�سح له ال�صاحلي �ص ��دره ،يتعقبه يف بطون كتب اللغة
وغريها ليخرجه من بني �أين ولي�س معنى وا�ضح ًا �سائغ ًا لل�شاربني.
ولعل هذه الدقة وتلك الإحاطة كانتا �سبب ًا رئي�س ًا يف اهتمام الباحثني املحققني
بطبع الكتاب �أكرث من مرة ،و�ش ��هرته يف الأو�س ��اط العلمية مبوطن �صاحبه ،حيث
ي�سمونه ال�سرية ال�شامية.
�أم���ا ع���ن مطبوعات الكت���اب :فقد بد�أ حتقيق الكت ��اب وطباعته جزء ًا جزء ًا
من ��ذ عام 1972م� ،ض ��من �أعم ��ال جلنة �إحياء ال�ت�راث باملجل�س الأعلى لل�ش� ��ؤون
الإ�س�ل�امية ،ويقع يف ثالثة ع�شر جزء ًا ،خرج منها للنور اثنا ع�شر جزء ًا ،وطبعت
�أكرث من ع�شرين طبعة.
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وكان مق ��رر ًا لهذا التحقي ��ق �أن يعتمد على ثمان مخطوط ��ات ،على �أن تكون
ن�س ��خة املكتبة املتوكلية اليمنية باجلامع الكبري ب�ص ��نعاء �أ�ص�ل ً�ا ،وهي التي كتبها
محمد الفي�شي �أح ُد تالمذة امل�ؤلف؛ لأنها ن�سخة م�صححة ومقا َبلة ،وعليها خطوط
كثري من العلماء ،وتعد الن�سخ الباقية مرجع ًا لتوثيق الن�صو�ص؛ وهي:
ن�س ��خة مكتبة م�ص ��طفى فا�ض ��ل ورمزه ��ا (م) ،ون�س ��خة املكتب ��ة التيمورية
ورمزه ��ا (ت) ،ون�س ��خة مكتبة طلعت ورمزها (ط) ،ون�س ��خة دار الكتب ورمزها
(د) ،ون�سخة مكتبة مكرم ورمزها (ك) ،ون�سختا املكتبة الأزهرية ورمزها (ز).
وق ��د الت ��زم به ��ذا املنه ��ج بع� ��ض املحققني؛ م ��ن �أمث ��ال الدكتور م�ص ��طفى
عبدالواح ��د ،محق ��ق اجلز�أين الأول والث ��اين من الكتاب ،والأ�س ��تاذين �إبراهيم
الرتزي وعبدالكرمي العزباوي ،محققي اجلزء ال�س ��اد�س من الكتاب .ولكن بع�ض
املحقق�ي�ن تخ َّبط يف اختيار الن�س ��خة الأ�ص ��ل ،فبينما اتخذ الأ�س ��تاذ عبد العزيز
حلمي ن�س ��خة مكتبة طلعت �أ�ص ًال يف حتقيق اجلزء الثالث ،اتخذ ال�شيخ عبد املعز
اجلزار ن�سخة دار الكتب �أ�ص ًال يف حتقيق اجلزء العا�شر ،ثم ر�أى يف ن�سخة مكتبة
م�صطفى فا�ض ��ل ميزة اخلط اجلميل ،فاتخذها �أ�ص ًال يف حتقيق اجلزء احلادي
ع�شر والثاين ع�شر.
ورغم هذا التخبط يف املنهج ،فالتحقيق يعتمد ـ �إ�ض ��افة �إلى مقابلة الن�س ��خ ـ
على مقابلة الن�صو�ص مبراجعة م�صادرها التي �أ�شار �إليها امل�ؤلف؛ مثل �سرية ابن
ه�ش���ام ،والرو�ض الأنف ،ومغازي الواقدي ،و�س�ي�رة ابن �س���يد النا�س ،وال�س�ي�رة
احللبية ،وزاد املعاد ،وال�شفا ،و�إمتاع الأ�سماع ،وتاريخ الطربي.
كما �أن هذا التحقيق يتحرى �ضبط الكلمات التي يحتاج �إليها جمهرة القراء،
ويعل ��ق على م ��ا يلزم التعلي ��ق عليه ،ومن َثم فه ��و حتقيق جيـ ��د ،وكان من املمكن
�أن يك ��ون �آي ��ة يف اجلودة لو توف ��ر للمادة الأدبية يف الكت ��اب محقق مخت�ص ،يعلق
عل ��ى الن�ص ويحيل �إلى �أقرانه وي�ض ��عف الن�س ��بة ،وين�س ��ب املجهول م ��ن الأبيات
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وهكذا ،حتى يخلي �س ��احة الكتاب من جملة الت�ص ��حيفات املنث ��ورة به ،ومن هذه
الت�صحيفات:
ن�سبة �أبيات ابن ُلقيم العب�سي البن القيم ر�ضي اهلل عنه(.)31
�ضبط الأبيات بالقلم �ضبط ًا خط�أً كما يف قول ال�شاعر:
ل��و رج��م النج َم جمي ُع ال��ورى

مل ي�����ص��ل ال����رج����م �إل������ى ال��ن��ج��م

�ضبطه املحقق هكذا:
لو رحم النج ُم جمي َع الورى

()32
...............................

ت�ص ��حيف ن�ص ابن فار�س الذي يقول فيه عن ال�ش ��عر« :وذلك لو �أن �إن�س ��ان ًا
عمل كالم ًا م�س ��تقيم ًا موزون ًا ،يتحرى فيه ال�ص ��دق من غري �أن يفرط �أو يتعدى �أو
يمَ ني� ،أو ي�أتي ب�أ�شياء ال ميكن كو ُنها منه ،ملا �سماه النا�س �شاعر ًا ،ولكان ما يقوله
مخ�سو ًال �ساقط ًا» ،هذا اجلزء من الن�ص �صحفت فيه كلمة (ميني) �إلى (ميني)،
وكلمة (مخ�سو ًال) �إلى (محمو ًال )(.)33
�أم ��ا املطبوعة الثانية لـكتاب �س���بل الهدى ،فه ��ي مطبوعة دار الكتب العلمية
وحققت بوا�س ��طة :عادل �أحمد عب ��د املوجود ،وعلي محمد
بب�ي�روت عام 1993مُ ،
معو�ض ،وهي مطبوعة غري جيدة ،وعمل املحققينْ فيها ال يتعدى قراءة املخطوطة،
وقلما جتد يف هام�ش �ص ��فحاتها تعليق ًا على �ش ��يء� ،أو تخريج ًا حلديث� ،أو ترجمة
ل�شخ�صية� ،أو �إحالة على كتاب من كتب ال�سرية� ،أو مقابلة على الن�سخ املخطوطة.
وقد خرجت هذه املطبوعة يف �أربعة ع�شر جزء ًا ،منها جزءان لفهار�س الكتاب
ج ـ املادة الأدبية يف الكتاب:
تكفي ذخرية الكتاب ال�ش ��عرية دلي ًال على وجود مادة �أدبية يف الكتاب حتتاج
�إلى درا�س ��ة م�س ��توعبة؛ لأن اختيار امل�ص ��نف لها ،و�إيثار رواية معين ��ة يف �أبياتها،
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وترك كثري من الق�صائد التي �شاعت يف بابها ،كل ذلك يعد عم ًال �أدبي ًا يحتاج �أن
يو�ضع على مائدة النقد الأدبي لإثبات ِج َّدته �أو ت�أكيد تبعيته.
وتت�سع املادة الأدبية يف �سبل الهدى لأكرث من ذلك؛ �إذ �إنها ت�ضم عديد ًا من
الفنون الأدبية والق�ض ��ايا النقدية التي قد تنبثق عن ال�ش ��عر حين ًا وعن النرث حين ًا
�آخر ،ون�شري �إلى �أهمها يف البيان التايل:
�أو ًال ـ اختيار عنوان الكتاب:
ق ��د يبدو عد عنوان الكتاب ـ �ض ��من مادت ��ه الأدبية ـ �أم ��ر ًا خارج ًا عن حدود
املعقول� ،أو �أن به ـ على �أقل تقدير ـ لون ًا من �ألوان املجازفة؛ لأن ال�صاحلي رمبا نظر
فيه �إلى كتاب �شيخه ال�سيوطي (ت  911هـ) وعنوانه �سبل الهدى يف ال�سري(،)34
ولكنا ـ من خالل �ش ��عر الكتاب ـ نرى �أن الكاتب قد �ص ��در يف اختيار عنوان الكتاب
ع ��ن نزعة �أدبية �أُعجب فيه ��ا ببيتني �أحدهما للعبا�س بن عبداملطلب يف ق�ص ��يدة
ميدح فيها النبي  ،وفيها يقول:
و�أن�����������ت مل������ا ول������ـ������دت �أ������ش�����رق�����ت الأر

������ض و�������ض������اءت ب�����ن�����ورك الأف ُ
��������ق

ون���ح���ن يف ذل����ك ال�����ض��ي��اء ويف ال��ن��و

ُ
�����خ��ت��رق
ر و����س���ب���ل ال���ر����ش���اد ن

()35

والثاين لكعب بن مالك من ق�صيدة يف غزوة الأحزاب؛ منها:
ل��ي��ظ��ه��ـ��ر دي���ن���ك ال���ل���ه���م �إن����ا

()36

ب��ك��ف��ك ف��اه��دن��ا ���س��ب��ل ال���ر����ش���اد

الزجاجي قد �أثبت بيت العبا�س بن عبد املطلب برواية
والذي ي�ؤكد ذل ��ك �أن َّ
فيها ا�سم الكتاب كام ًال ،وهي:
ونحن يف ذل��ك ال�ضياء ويف �سـ

()37

ـ��ب��ل ال��ه��دى وال��ر���ش��اد ن���خ�ت�رق

ثانياً  -ال�شعر:
يذخر �سبل الهدى والر�شاد بالعديد من َّ
املقطعات والق�صائد ال�شعرية التي
ي�س ��تند �إليها ال�ص ��احلي يف تدعيم �أحداث ال�سرية التي ي�سردها ،وهذه الق�صائد
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َّ
واملقطعات تنق�س ��م فيما بينها �إلى ق�س ��مني :ق�سم تراثي ي�ضم ال�شعر الذي قيل يف
�ص ��در الإ�سالم ،وق�سم حديث ي�ض ��م املدائح النبوية التي قيلت منذ القرن الثالث
�إلى م�شارف القرن العا�شر م�ضاف ًا �إليها املنظومات العلمية.
ويختلف مو�ض ��ع َّ
املقطعات والق�صائد ال�ش ��عرية الرتاثية ح�سب �سياق الكالم
وتن�س ��يق امل�ؤلف؛ ففي �ش ��عر الغزوات ـ مث ًال ـ غالب ًا ما ت�أتي الق�صائد التي قيلت يف
الغزوة قبل التنبيهات و�شرح الغريب ،اللهم �إال يف غزوة بدر ،ولعل �سر ذلك يكمن
يف �أن ال�ص ��احلي كان يريد ت�أخري ال�ش ��عر يف كل الغزوات �إل ��ى ما بعد التنبيهات،
ففعل ذلك يف غزوة بدر( ،)38ثم بدا له من بعد ما خا�ض التجربة �أن يقدم ال�شعر
حتى يدع الفر�ص ��ة كاملة للتنبيهات و�ش ��رح الغريب ال�س ��تيعاب كل ما يخ�ص �شعر
ال�س�ي�رة النبوية من تعليق ��ات وتنبيهات ال تقل �أهميتها ع ��ن �أهمية مثيالتها التي
تخ�ص �أحداث ال�سرية(.)39
عل ��ى �أن �ش ��عر الغزوات يف الكتاب مل يكن كله وقف ًا عل ��ى مكان بذاته؛ لأن يف
ذل ��ك �إخال ًال باملنهج القومي يف �س ��رد ال�س�ي�رة ،ويحتاج ـ على فر� ��ض حدوثه ـ �إلى
مزيد من التع�س ��ف يف الإحاالت ،ومن ثم كان ال�ش ��اهد ال�ش ��عري الداعم للحدث
التاريخي م�ص ��احب ًا لل�س ��رد يف كثري من الأحيان؛ �إما لعالقته باحلدث �أو بالقائل
�أو باملكان� ،أو غري ذلك.
فمما يتعلق باحلدث ما رواه ال�صاحلي عند ذكر منام عاتكة بنت عبد املطلب
الذي ر�أت فيه هالك قومها يف بدر؛ حيث يقول :وقالت عاتكة(:)40
�أل���ـ���م ت��ك��ن ال���ر�ؤي���ا ب��ح��ـ ٍّ��ق وج��اءك��ـ��م
فقلتم ـ ومل �أك����ذب ـ ك��ذب��تِ و�إمن��ـ��ا

���ارب
ب��ت�����ص��دي��ق��ه��ا ف��ـ ٌّ��ل م���ن ال���ق���وم ه ُ
�����اذب
ي���ك��� ِّذب���ن���ا ب���ال�������ص���دق م����ن ه����و ك ُ

ومما يتعلق بالقائل ما رواه ال�ص ��احلي يف فداء �أبي َعزَّة اجلمحي من الأ�سر
يوم بدر؛ حيث يقول :فقال �أبو َعزَّة يف ذلك ميدح ر�س ��ول اهلل ويذكر ف�ضله يف
قومه(:)41
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م����ن م���ب���ل��� ٌغ ع���ن���ي ال����ر�����س����و َل م��ح��م��داً
و�أن��ت ام��ر�ؤ تدعو �إل��ى احل��ق والهدى

ب��������أن�������ك ح ٌّ
���������ق وامل�����ل�����ي�����ك ح���م���ي��� ُد
ع��ل��ي��ك م����ن اهلل ال��ع��ظ��ي��م ���ش��ه��ي�� ُد

ومم ��ا يتعلق بامل ��كان ما رواه ال�ص ��احلي وه ��و يذكر من تويف بال�ص ��فراء يف
ب ��در ،فيذكر عبيد َة بن احلارث ر�ض ��ي اهلل عنه ،وما قالت ��ه هند بنت �أثاثة ترثيه،
كم ��ا يذكر الن�ض ��ر بن احلارث بن كل ��دة ،وما قالته ابنته قتيل ��ة ترثيه ،فكان مما
قالت(:)42
ي������ا راك������� ًب�������ا �إن الأث�������ي�������ل مَ�����ظِ ����� َّن����� ٌة
�أب�������ل�������غ ب�����ه�����ا م����� ْي�����ت�����اً ب������������أن حت����� َّي����� ًة

م����ن ���ص��ب��ح خ���ام�������س���ة و�أن��������ت م���و َّف ُ���ق
م���ا � ْإن ت�����زال ب��ه��ا ال���رك���ائ���ب ت��خ��ف ُ��ق

�أما ما ورد يف باقي الكتاب ،في�أتي الن�ص ال�شعري الرتاثي يف �صورة َّ
مقطعات،
ي�س ��وقها ال�ص ��احلي عقب اخلرب �أو احلدث الذي يرويه ،اللهم �إال ن�صو�ص الرثاء
فت�أت ��ي يف �ص ��ورة ق�ص ��ائد كاملة �أو �ش ��به كامل ��ة ،كما حدث يف رثاء الر�س ��ول
وعلي ر�ض ��ي اهلل عنهما( ،)43وقد ت�أت ��ي َّ
املقطعات متواترة يف
و�ص ��احبيه �أب ��ي بكر ّ
مكان ما نتيجة ح�ش ��د �أخبار تخ�ص �شاعر ًا يعدد ال�صاحلي مناقبه ،كما حدث مع
علي بن �أبي طالب كرم اهلل وجهه(.)44
مفجرة لأخرى ،وهذه
�أما الأبيات الرتاثية املفردة ،فهي �إما داعمة لق�ضية �أو ِّ
الق�ضايا ما بني ق�ضية نقدية �أو توثيقية �أو �أدبية �أو لغوية.
و�أما بالن�سبة للق�ص ��ائد واملقطعات احلديثة ،فغالب ًا ما يلج�أ ال�صاحلي �إليها
بعد اخلرب �أو احلدث الذي ي�سوقه ،كنوع من اال�ستدعاء ال�شعري ملا قيل يف املعنى
ال ��ذي يعر�ض له بال�ش ��رح والتو�ض ��يح ،وهذا الق�س ��م يف �س���بل اله���دى يقوم على
محورين:
�أحدهم ��ا :عبارة عن منظومات علمية توجز ق�ض ��ية خالفية� ،أو معنى حديث
نب ��وي� ،أو جمموعة �أ�س ��ماء يرب ��ط بينهم رابط مع�ي�ن ،وكل ذلك يف �إطار �س�ي�رة
الر�سول .
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والث ��اين :عبارة ع ��ن جمموعة من املدائح النبوية ،ي�أتي بها ال�ص ��احلي كلون
م ��ن �ألوان ت�أكيد احلدث ،مما �أدى �إلى انت�ش ��ار املدحة الواحدة يف �أماكن متعددة
م ��ن الكتاب؛ كميمي ��ة البو�ص�ي�ري وهمزيته ،وميمي ��ة ابن جابر والميت ��ه ،والمية
ال�شقراطي�س ��ي( ،)45ويرجع ذلك �إل ��ى طبيعة هذه املدائح يف ا�س ��تيعاب عديد من
املو�ضوعات اخلا�صة بالنبي .
و�أم ��ا م ��ا كان من املدائح مق�ص ��ور ًا على مو�ض ��وع بذاته ،فغالب� � ًا ما يذكرها
ال�صاحلي كاملة عقب معاجلته له؛ كمدحة �أبي العبا�س النا�شي ،ورائية ابن جابر
وقافيته ،ومخم�سة �أبي عبد اهلل التون�سي(.)46
ثالثاً ـ النرث:
ي�ض ��م الكتاب بني دفتيه كثري ًا من �ألوان النرث؛ كاخلطبة والر�س ��الة والو�صية
واملثل ،وهي مبثوثة يف ثنايا الكتاب ،و�ص ��ادرة عن �شخ�ص ��يات متعددة تنتمي �إلى
ع�ص ��ور متباعدة ،بدء ًا بالع�ص ��ر اجلاهلي وحتى الع�صر الأموي ،حيث �إن الكتاب
يف�سح �صدره لكل ما ميت �إلى النبي ب�صلة؛ ك�أجداده و�أعمامه وعماته و�أزواجه
و�أحفاده و�أ�ص ��حابه وخلفائه وخطبائه و�ش ��عرائه  ،وكل ذلك يعد ذخرية �أدبية
خ�صبة ت�ستحق البحث والدرا�سة(.)47
رابعاً ـ تف�سري الغريب والتنبيهات:
�سلفت الإ�ش ��ارة �إلى �أن ال�صاحلي كان يفرد للغريب والتنبيهات مكان ًا عبقت
معظم �أبواب كتابه ،حيث جعلهما ق�س ��يمني للمادة العلمية به ،مبا ُي�ض� � ِّمنهما من
رواية و�أخبار و�أن�س ��اب ونحو و�ص ��رف وعرو�ض وبالغة وتاريخ �أدب ،مما جعلهما
ميثالن خال�ص ��ة جهده الذي ال يوجد يف غري كتابه من كتب ال�سرية ،و�إ�ضافة �إلى
تف�س�ي�ر الغريب ـ يف الن�ص ـ تف�س�ي�ر ًا لغوي ًا ،جند جانب ًا من الأدب ي�صاحب بع�ض
املفردات؛ �إما زياد ًة يف الإي�ض ��اح� ،أو ن�ص� � ًا على التوثيق� ،أو دفع ًا للإ�ش ��كال ،ونحو
ذلك.
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ف�أما الإي�ض ��اح؛ فهو �أمر ل�ص ��يق بتف�س�ي�ر الغريب ،ولكن ال�صاحلي ال يكتفي
باملعن ��ى ،و�إمنا ينقب عن �أ�ص ��له ،كما ح ��دث عند وقوفه على املث ��ل القائل «يفتله
يف ال ��ذروة والغ ��ارب» ،حيث ق ��ال« :قال يف الرو����ض :هذا مثل .و�أ�ص ��له يف البعري
ي�ست�ص ��عب علي ��ك ،فت�أخذ القراد من ذروته ،وغارب �س ��نامه وتفتل هناك ،فيجد
البعري لذة في�س ��ت�أن�س عند ذلكُ ،
ف�ضرب هذا الكالم مث ًال يف املراو�ضة واملخاتلة،
قال احلطيئة(:)48
ل��ع��م��رك م���ا ُق�����راد ب��ن��ي بغي�ض

�إذا ن����زع ال��� ُق���ـ���راد مب�����س��ت��ط��ـ��اع

يريد �أنهم ال ُيخدعون وال ُي�ستذلون»(. )49
وق ��د ي�أت ��ي الإي�ض ��اح من عر� ��ض �أكرث من تف�س�ي�ر ،كم ��ا حدث عن ��د وقوف
ال�صاحلي على قول علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه:
�أنا الذي �سمتني �أمي حيدرة
حيث قال« :قال ثابت بن قا�س ��م رحمهما اهلل تعالى :يف ت�س ��ميته بذلك ثالثة
�أقوال� :أحدها� :أن ا�س ��مه يف الكتب املتقدمة �أ�س ��د ،والأ�سد هو احليدرة ،والثاين:
�أن �أمه فاطمة بنت �أ�سد ر�ضي اهلل عنها حني ولدته كان �أبوه غائب ًا ،ف�سمته با�سم
�أبيه ��ا ،فق ��دم �أبوه ف�س ��ماه علي� � ًا ،والثالث� :أن ��ه كان ُل ِّقب يف �ص ��غره بحيدرة؛ لأن
احليدرة :املمتلئ حلم ًا مع عظم بطن ،وكذلك كان علي ر�ضي اهلل عنه»(.)50
و�أم ��ا التوثيق ،فيظهر عند التنبيه على �أخذ �ش ��اعر بيت ًا �أو �أبيات ًا من �آخر� ،أو
ن�سبة �أبيات �شاعت بني �شاعرين لأحدهما.
فمن الأول :ما حدث يف التعليق على قول ح�سان يف �أبي �سفيان:
ف�ش ُّركما خلريِكما الفدا ُء
أن�ص ��ف بيت قالته العرب ،وهو من باب قوله
حيث يقول ال�ص ��احلي« :هذا � َ
�« :ش ��ر �ص ��فوف الرجال �آخرها»؛ يريد نق�صان ِّ
حظهم عن حظ ال�صف الأول ،وال
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يجوز �أن يريد التف�ض ��يل يف ال�ش ِّر ،قال �سيبويه رحمه اهلل تعالى :تقول :مررت
برجل �ش ٍّر منك؛ �إذا نق�ص عن �أن يكون مثله»(.)51
كما حدث �أي�ض ًا يف قول �سعد بن معاذ:
َل ِّب ْث قلي ً
ال ي�شهد الهيجا َح َمل
«ح َمل ـ بفتح احلاء املهملة وامليم ـ هو َح َمل بن �س ��عد
حيث يقول ال�ص ��احليَ :
ابن حارثة الكلبي فيما ذكره بع�ضهم ،و َفد �إلى النبي  ،وقال يف الإمالء :حمل
ا�سم رجل ،وهذا الرجز قدمي مت َّثل به �سعد»(.)52
ومن الثاين ـ �أعني اخللط والتداخل بني الن�ص ��و�ص ـ� :أمثلة كثرية جد ًا ،ت�أتي
يف مو�ضعها من الدرا�سة(.)53
و�أما دفع الإ�شكال ،ففيه يتم طرح عدة تف�سريات ملفردة �أثارت �إ�شكا ًال يف بيت
�شعري ،كما حدث يف �أبيات عمرو بن �سامل التي يقول فيها(:)54
رب �إين ن������ا�������ش������ ٌد م����ح����م����داً
ي�������ا ّ
ق�������د ك�����ن�����ت����� ُم ول�������������داً وك������ن������ا وال���������دا
�إن ق����ري���������ش����اً �أخ�����ل�����ف�����وك امل�����وع�����دا
������ج������دا
ه�������م ب����� َّي�����ت�����ون�����ا ب�����ال�����وت��ي��ر هُ َّ

ح�����ل�����ف �أب�����ي�����ن�����ا و�أب��������ي��������ه الأت�������ل�������دا
ُث����� َّم�����ت �أ����س���ل���م���ن���ا ف����ل����م ن�����ن�����زع ي����دا
ون�����ق�����������ض�����وا م����ي����ث����اق����ك امل��������ؤك�������دا
�������ج�������دا
وق������ت������ل������ون������ا ُر َّك�����������ع�����������اً و� ُ�������س َّ

حيث يعلق ال�ص ��احلي على قوله «�أ�س ��لمنا» قائ ًال« :قال ال�سهيلي :من ال�سلم؛
و�س َّجد ًا ،فدل على �أنه كان
لأنهم مل يكونوا �أ�س ��لموا بعد ،وقال غريه� :إنه قال ُر َّكع ًا ُ
فيه ��م من �ص ��لى فقتل ،وق ��ال غريه� :إن قوله بع ��د «وقتلونا ركع ًا و�س ��جد ًا» ينافيه،
و�س � َّ�جد ًا» �أنهم
�إال �أن ُيحمل ذلك على املجاز ،وقال بع�ض ��هم :مراده بقولهُ « :ر َّكع ًا ُ
حلفاء الدين يركعون وي�سجدون ،قال احلافظ يف الإ�صابة :وال يخفى ُبعدُه»(.)55
ويف قول عامر بن الأكوع:
اله������� َّم ل������وال �أن�������ت م����ا اه��ت��دي��ن��ا
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ف���اغ���ف���ر ف��������دا ًء ل����ك م����ا ا َّت��ق��ي��ن��ا

و�أَ ْل����قِ����ي����ـَ����نْ ���س��ك��ي��ن��ـ��ـ��ة ع��ل��ي��ن��ا

ف���������أن��������زل��������ن �����س����ك����ي����ن����ة ع���ل���ي���ن���ا

وث����ب����ت الأق������������دام �إن الق��ي��ن��ا

()56

يقول ال�صاحلي« :ا�ست�شكل قول عامر (فدا ًء) ب�أنه ال يقال يف حق اهلل تعالى؛
�إذ معنى فداء :نفديك ب�أنف�سنا ،فحذف متعلق الفعل لل�شهرة ،و�إمنا ُيت�صور الفداء
مل ��ن يجوز عليه الفناء ،و�أُجيب عن ذلك ب�أنها كلمة ال يراد ظاهرها ،بل املراد بها
املحب ��ة والتعظيم ،مع قطع النظر من ظاهر اللفظ .وقيل :املخاطب بهذا ال�ش ��عر
النب ��ي  ،واملعنى :ال ت�ؤاخذنا بتق�ص�ي�رنا يف حقك ون�ص ��رك .وعلى هذا فقوله:
(اله ��م) مل يق�ص ��د به الدعاء ،و�إمن ��ا افتتح بها الكالم ،واملخاط ��ب بقوله( :لوال
ويعكر عليه قوله بعد ذلك:
النبي ِ .
�أنت) ُّ
ف�إنه دعاء هلل .ويحتمل �أن يكون املعنى :فا�س�أل ر َّبك �أن ينزل ويثبت»(.)57
خام�ساً  -املعارف الأدبية:
�إذا �ص ��ح �أن املعارف الأدبية تعن ��ي كل معلومة متثل نقل خربة �أو ثقافة مت ِّكن
الأديب من الوقوف على دقائق الأخبار اخلا�ص ��ة بالعرب و�أدبهم وبالغتهم ،وكل
ما يتعلق ب�صميم لغتهم ـ �إذا �صح ذلك  -ف�إن كتاب �سبل الهدى والر�شاد ميتلك
من املعارف ما يجعله دائرة معارف حقيقية ميكن �أن ت�سهم يف جمال تاريخ الأدب
و�أخبار العرب �إ�س ��هامات جادة وف َّعالة .وميكن الوقوف على هذه الإ�س ��هامات مع
بداية اجلزء الأول من الكتاب ،عند حديث ال�صاحلي عن �آباء الر�سول  ،بداية
من جده عبد املطلب(.)58
وم ��ن ذلك وقوف ال�ص ��احلي ـ عند احلدي ��ث عن كنية النبي ـ على �أ�ص ��ل
الكنى يف العرب ،ونقله عن ابن الأثري( )59قوله« :ولقد بلغني �أن �أ�صل �سبب الكنى
يف الع ��رب �أن ��ه كان ملك من ملوكهم الأول ُولد له ولد تو�س ��م في ��ه �أمارة النجابة
ف�شغف به ،فلما ن�ش�أ وترعرع و�صلح لأن ي�ؤ َّدب �أدب امللوك� ،أحب �أن يفرد له مو�ضع ًا
بعيد ًا من العمارة يكون فيه مقيم ًا يتخلق ب�أخالق م�ؤدِّبيه ،وال يعا�ش ��ر من ي�ض� � ِّيع
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علي ��ه بع�ض زمانه ،فبنى له يف الربية من ��ز ًال ونقله �إليه ،ورتَّب له من ي�ؤدبه ب�أنواع
من الآداب العلمية وامللكية ،و�أقام له ما يحتاج �إليه من �أمر دنياه ،ثم �أ�ضاف �إليه
من هو من �أقرانه و�أ�ض ��رابه من �أوالد بني عمه و�أمرائه ،لي�ؤن�سوه ويت�أدبوا ب�آدابه،
ويحببوا �إليه الأدب مبوافقتهم له عليه ،وكان امللك يف ر�أ�س كل �س ��نة مي�ض ��ي �إلى
ول ��ده ،وي�ست�ص ��حب معه من �أ�ص ��حابه من له عن ��د ولده ولد ليب�ص ��روا �أوالدهم،
فكانوا �إذا و�ص ��لوا �إليهم �س�أل ابن امللك عن �أولئك الذين جا�ؤوا مع �أبيه ليعر َفهم،
فيقال له :هذا �أبو فالن ،وهذا �أبو فالن ،يعنون �آباء ال�ص ��بيان الذين عنده ،فكان
يعرفهم ب�إ�ضافتهم �إلى �أبنائهم ،فمن هنالك ظهرت الكنى يف العرب»(.)60
ومن هذه الإ�س ��هامات :وقوف ال�ص ��احلي على �أ�صل عبادة الأ�صنام بدء ًا من
مف�ص ًال القول يف �سبب اتخاذ العرب للأ�صنام و�أ�سمائها
زمن نوح عليه ال�س�ل�امِّ ،
و�أماكنها ،وما كان من ثورة البع�ض عليها وقولهم ال�شعر يف ذلك(.)61
وم ��ن ذل ��ك :وقوفه ،وه ��و يتحدث عن ا�س ��م النب ��ي العربي ،على �أق�س ��ام
الع ��رب( ،)62وكذلك وقوفه ،وهو يتحدث ع ��ن قوله تعالى }:ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ{( ،)63على ما وقع يف القر�آن الكرمي من �آيات
�أو �أجزاء �آيات �صادفت وزن ًا من �أوزان ال�شعر العربي( ،)64وغري ذلك كثري(.)65
ويف جمال املعارف البالغية تلوح �إ�س ��هامات جادة يف �سبل الهدى والر�شاد،
و�إن كان معظمها يدور حول الت�ش ��بيه والتمثيل يف �أحاديث الر�س ��ول ( ،)66وقد
ُي�ضاف �إليها قليل من املباحث البالغية الأخرى؛ كاحلديث عن البالغة والف�صاحة
والفرق بينهما ،حيث يقول ال�صاحلي وهو يتحدث عن ف�صاحة الر�سول :
«الف�ص ��احة لغ ��ة :البيان ،وا�ص ��طالح ًا :خلو� ��ص الكالم من �ض ��عف الت�أليف
وتنافر الكلمات والتعقيد .هذا باعتبار املعنى .و�أما باعتبار اللفظ ،فهي كونه على
�أل�س ��نة الف�ص ��حاء املوثوق بعربيتهم �أ ْد َور وا�ستعمالهم له �أكرث .والفرق بينها وبني
البالغة� :أن الف�ص ��احة يو�ص ��ف بها املفرد والكالم واملتكلم ،والبالغة يو�صف بها
الأخريان فقط.)67(»...
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ويف الكت ��اب حديث �ش� � ِّيق حول ق�ض ��ية �إعجاز الق ��ر�آن الك ��رمي ،وهو حديث
م�س ��هب يتناول بداية التفريق بني البالغة وال�ش ��عر واخلرب وال َكهانة ،ثم ي�سرد ما
قال ��ه العلماء يف �إعجاز القر�آن الكرمي من �أمث ��ال الباقالين والرازي والزملكاين
وحازم القرطاجني وابن عطية واخلطابي والزرك�شي ...وغريهم(.)68
�أما املعارف اللغوية ،فهي منت�ش ��رة يف موا�ض ��ع كثرية من الكتاب ،حيث يلج أ�
�إليها ال�ص ��احلي عند احلديث عن توثيق لفظة من الألفاظ� ،أو معنى من املعاين،
فمث ًال يقول ال�صاحلي عند ذكر ا�سم النبي (امل�ستجيب)«:امل�ستجيب :املطيع،
ا�سم فاعل من ا�ستجاب مبعنى �أجاب ،ولي�ست ِ�سي ُنه للطلب ،بل هو ا�ستفعل مبعنى
�أفعل ،قال كعب الغنوي:
وداع دع���ا ي���ا م���ن ي��ج��ي��ب �إل����ى ال��ن��دا

ف���ل���م ي�����س��ت��ج�� ْب��ه ع���ن���د ذاك جم��ي ُ��ب

ومن ��ه}:ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ{؛ �أي :فتجيب ��ون ،ويجوز �أن يكون
امل�ستجيب مبعنى م�ستجاب ،فعيل مبعنى مفعول»(.)69
وقد يعر�ض ال�شتقاق الكلمة ،كما يف وقوفه على ا�شتقاق كلمة (املالئكة)(.)70
كم ��ا يعر�ض لكثري من القراءات ،كما حدث يف قوله تعالى }:ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣﯤ {(.)71
وال نعدم ـ �إ�ضافة �إلى ذلك ـ بع�ض الفوائد امل�ستقاة من ا�ستقراء كالم العرب،
التي قد ي�سوقها ال�صاحلي حتت عنوان (فائدة) على النحو الذي جنده يف قوله:
«العرب ال تقول �إال ربيعة وم�ضر ،وال تنطق بالعك�س �أ�ص ًال ،مع �أن م�ضر �أ�شرف من
ربيعة،طلب ًا للخفة؛ �إذ لو ُقدمت م�ض ��ر لتوالت ح ��ركات كثرية ،ف�أخر ليوقف عليه
بال�سكون»(.)72
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الهوامش:
(*) كلية اللغة العربية باملن�صورة ـ جامعة الأزهر.
( )1فقه ال�سرية ـ د .محمد �سعيد رم�ضان البوطي ـ دار الفكر ـ الثالثة ـ (�ص .)20
(� )2شعر ال�سرية النبوية :د� .شوقي ريا�ض �أحمد ـ دار امل�أمون ـ الأولى ـ 1987م (�ص .)82
( )3ف�صول يف ال�شعر ونقده :د� .شوقي �ضيف ـ دار املعارف ـ الثالثة ـ 1988م (�ص .)10 ،9
( )4قرية كبرية يف حلف جبل قا�سيون من غوطة دم�شق ـ ينظر :معجم البلدان ،ياقوت احلموي ـ دار
الكتب العلمية ـ بريوت ـ الأولى ـ  1990م (.)442/3
( )5تنظ ��ر ترجمت ��ه يف� :ش���ذرات الذه���ب الب ��ن العم ��اد احلنبل ��ي ـ دار �إحي ��اء ال�ت�راث العرب ��ي ـ
 ،251 ،250/8وك�ش���ف الظن���ون :حاج ��ي خليف ��ة ـ دار الفك ��ر ـ ب�ي�روت  1990م� �ـ  ،978/2وهدي���ة
العارف�ي�ن� :إ�س ��ماعيل با�ش ��ا البغ ��دادي ـ دار الفك ��ر ـ ب�ي�روت  1990ـ  ،236/2و�إي�ض���اح املكن���ون:
�إ�س ��ماعيل با�ش ��ا البغدادي ـ دار الفكر ـ بريوت  1990ـ  ،500/2والر�س���الة امل�س���تطرفة :محمد بن
جعف ��ر الكت ��اين ـ الكتب العلمية ـ الأولى 1995م ـ �ص ،147وتاري���خ الأدب العربي :كارل بروكلمان ـ
الهيئة امل�ص ��رية العامة للكتاب 1995م ـ  ،115 ،114/8وتاريخ �آداب اللغة العربية :جورجي زيدان
ـ دار اله�ل�ال ـ  ،315/3والأع�ل�ام :خ�ي�ر الدين الزركلي ـ دار العلم للماليني ـ اخلام�س ��ة 1980م ـ
 ،155/7ومعجم امل�ؤلفني :عمر ر�ضا كحالة ـ دار �إحياء الرتاث العربي ـ .131/12
( )6ينظر :فتح املتعال يف مدح النعال :للمقري ـ دار القا�ضي عيا�ض ـ الأولى ـ 1997م (�ص.)198
( )7املرجع ال�سابق (�ص .)505 ،504
( )8الر�سالة امل�ستطرفة (�ص .)147
( )9ينظر :ك�شف الظنون (.)1976/
(� )10سبل الهدى ـ طبعة املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية ( ،)304/1ووجدت م�ؤ َّلف ًا لل�سيوطي باال�سم
نف�سه ،ن�ص عليه ال�سيوطي يف �سريته ،فرمبا اجتمع ال�سيوطي وال�صاحلي على ا�سم الكتاب ،ينظر:
كت ��اب التح���دث بنعمة اهلل :جالل الدين ال�س ��يوطي ـ حتقيق� :إليزابث ماري �س ��ارتني ـ ط :الهيئة
العامة لق�صور الثقافة ـ 2003م (�ص .)106
( )11ينظر :ك�شف الظنون (.)1494 ،1181/2
( )12ول ��د بالرمل ��ة �س ��نة  854هـ  ،ون�ش� ��أ بها ثم حتول �إلى دم�ش ��ق ،وناب يف احلكم بها ،وويل م�ش ��يخة
الإقراء بجامع بني �أمية ،وبدار احلديث الأ�ش ��رفية ،وانتهت �إليه م�ش ��يخة الإقراء بدم�شق ،وكان له
م�شاركة جيدة يف عدة من العلوم ،وله نظم ح�سن ،تويف يف ذي احلجة عام  923هـ ،ينظر� :شذرات
الذهب (.)121/8

12 11

53

اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1439
ﻓاﻳﺮ  -ﻣﺎرس  /ﺷﺒﺎط  -آذار 2018م

688

(� )13سبل الهدى (.)158/2
( )14ينظر� :شذرات الذهب (.)121/8
( )15محمد بن محمد بن �أحمد الفي�ش ��ي (ت 972 :هـ ) فقيه من �أعيان املالكية ،ن�س ��بته �إلى في�شة من
قرى م�ص ��ر ،له :املنح الوفية �ش���رح املقدمة العزية يف فقه مالك ،فرغ من ت�أليفه �س ��نة  922هـ يف
تون� ��س ،واملن���ح الإلهي���ة �ش���رح املقدمة الع�ش���ماوية يف الفق ��ه ،عليه خط بالإجازة �س ��نة  963هـ يف
خزان ��ة الرب ��اط ،ينظر :الأعالم ( ،)59/7وهدية العارفني ( ،)226/2وفيه ت�ص ��حيف يف �س ��نة
الوفاة.
( )16الر�سالة امل�ستطرفة (�ص  ،)147وينظر :تاريخ الأدب العربي :بروكلمان (.)115/8
(� )17سبل الهدى ( ،)160/2ويف الن�ص حتريف يف ال�ضبط ويف احلروف.
( )18ال�سابق (هام�ش) (.)160/2
( )19ينظر :تاريخ الأدب العربي :بروكلمان (.)115/8
( )20ينظر :هدية العارفني ( ،)106/2ومعجم امل�ؤلفني (.)72/11
( )21ينظر :هدية العارفني (.)265/2
(� )22سبل الهدى (.)11/3
( )23ينظر :تاريخ الأدب العربي (.)115/8
( )24ينظر� :إي�ضاح املكنون (.)17/2
( )25ينظر :ك�شف الظنون (.)1076/2
( )26ينظ ��ر :املجموعة النبهانية يف املدائح النبوية :يو�س ��ف بن �إ�س ��ماعيل النبه ��اين ـ ط :دار الفكر ـ
(.)225/4 ،254 ،242/2( ،)614 ،606 ،542/1
( )27ينظر� :سبل الهدي والر�شاد ـ (.)665 ،534 ،304/1
( )28ينظر :تاريخ الأدب العربي :كارل بروكلمان ( ،)115/8وك�شف الظنون (.)978/2
( )29ينظر� :سبل الهدى ـ حتقيق :د .م�صطفى عبد الواحد (.)6/1
( )30ك�شف الظنون (.)978/2
( )31ينظر� :سبل الهدى (.)265/5
( )32ينظر :ال�سابق (.)806/10
( )33ينظر :ال�سابق (.)278/11
( )34ينظر :ك�شف الظنون (.)978/2
(� )35سبل الهدى (.)91/1
(� )36سبل الهدى (.)560/4
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(� )37أم���ايل الزجاج���ي� :أبو القا�س ��م عبد الرحمن بن �إ�س ��حاق ـ حتقيق :عبد ال�س�ل�ام ه ��ارون ـ طبعة
امل�ؤ�س�سة العربية احلديثة ـ الأولى ـ  1382هـ ـ (�ص .)66
( )38ينظر� :سبل الهدى ( 196/4ـ .)202
( )39ينظر على �سبيل املثال� :سبل الهدى ( 339/4ـ .)560 ،554/4 ،468/4 ،351
(� )40س���بل الهادي ( ،)34/4وال�ش ��اعرة هي :عاتكة بنت عبد املطلب بن ها�شم� ،شاعرة ،لها يف ديوان
احلما�سة �أبيات مختارة ،وهي من عمات النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  ،اختلف يف �إ�سالمها ،والثابت
�أنها كانت مبكة مع م�شركي بدر �سنة  2هـ  ،قال ابن �سعد� :أ�سلمت مبكة وهاجرت �إلى املدينة ،ينظر:
ال���در املنث���ور يف طبق���ات ربات اخلدور :زينب بنت يو�س ��ف فواز ـ ط :مكتبة اب ��ن قتيبة�( ،ص،319
 ،)320والأعالم (،)242/3
(� )41س���بل الهدى ( ،)110/4وال�ش ��اعر هو� :أبو عزة عمرو بن عبد اهلل اجلمحي ،كان �ش ��اعر ًا ،وكان
مملق ًا ذا عيال� ،أُ�س ��ر يوم بدر كافر ًا ،و�أطلقه النبي �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم  ،وقتل يف �أحد .قال ابن
جعدبه :بر�ص بعدما �أ�س ��نَّ  ،فقتل نف�س ��ه بحديدة على غار حراء ،ينظر :طبقات فحول ال�ش���عراء:
ابن �سالم اجلمحي ـ حتقيق :محمود �شاكر ـ ط :دار املدين ( 253/1ـ .)257
(� )42س���بل الهدى ( ،)96/4وال�ش ��اعرة هي قتيلة بنت الن�ضر بن احلارث بن علقمة بن كلدة القر�شية
العبدرية ،كانت حتت عبد اهلل بن احلارث بن �أمية الأ�صغر بن عبد �شم�س ،فولدت له علي ًا والوليد
ومحم ��د ًا و� َّأم احلك ��م� ،أ�س ��لمت بعد قت ��ل �أبيها ،وتوفيت يف خالف ��ة عمر بن اخلطاب ،ينظر� :أ�س���د
الغابة :ابن الأثري ـ ط� :إحياء الرتاث العربي ( ،)533/5والدر املنثور (�ص )451 ،450
( )43ينظر� :سبل الهدى والر�شاد لل�صاحلي ـ حتقيق :عادل �أحمد عبد املوجود ،وعلي محمد معو�ض ـ
ط :دار الكتب العلمية ـ الأولى ـ 1993م ( 276/12ـ  ،)287و�سبل الهدى (.)276 ،205/12
( )44ال�سابق ( 267/12ـ .)271
( )45تنظر ميمية البو�ص�ي�ري يف �سبل الهدى  ،131/7 ،334 ،134/3 ،13/2 ،541 ،431/1والهمزية
يف  ،342/3 ،479 ،431/1وميمي ��ة ابن جاب ��ر يف  ،83/7 ،273/1والميته يف  ،162 ،84/7والمية
ال�شقراطي�سي يف .618/9 ،430/1
( )46تنظر هذه املدائح يف �سبل الهدى (.)467 ،466/3 ،478 ،282/1
( )47تنظ ��ر اخلطب على �س ��بيل املثال يف �س���بل اله���دى (،478 ،477 ،429/3 ،252 ،137/2 ،329/1
،)537 ،5122/11 ،663/8 ،665 ،439/6 ،383 ،364/5 ،552 ،540 ،339 ،281 ،55 ،52/4
وتنظر الر�سائل يف (،354 ،340/6 ،318 ،305/5 ،552 ،551 ،25/4 ،524 ،139 ،138 ،137/2
 ،)335/12 ،659 ،646 ،637 ،588 ،508 ،503 ،497 ،491 ،480 ،454 ،355وتنظر الو�ص ��ايا يف

12 11

53

اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1439
ﻓاﻳﺮ  -ﻣﺎرس  /ﺷﺒﺎط  -آذار 2018م

690

 ،)274/12 ،264 ،17 ،16/6وتنظر الأمثال يف (،114/6 ،573 ،492/4 ،380 ،130/2 ،480/1
.)48/10
( )48هو جرول بن �أو�س بن مالك العب�س ��ي �أبو مليكة� ،ش ��اعر مخ�ضرم� ،أدرك اجلاهلية والإ�سالم ،كان
هجا ًء عنيف ًا ،هجا �أمه و�أباه ونف�سه ،تويف �سنة  45هـ  .ينظر :الأعالم .118/2
َّ
(� )49سبل الهدى ( ،)573/4وينظر �أي�ض ًا (.)480/1
(� )50سبل الهدى ( ،)251/5وينظر �أي�ض ًا (.)205/4
(� )51سبل الهدى (.)447/5
( )52ال�س ��ابق ( ،)571/4والدقة يف �ض ��بط اللفظ باحلروف خلة ح�سنة لل�صاحلي يف جل كتابه ،ينظر
مث ًال يف �ضبط الأعالم (.)516 ،463 ،384/4 ،393 ،390/3
( )53ينظر مبحث توثيق الن�صو�ص (�ص .)288
(� )54س���بل الهدى ( )308/5وال�ش ��اعر هو عمرو بن �سامل بن ح�ضرية من بني مليح ،كان �شاعر ًا ،وملا
نزل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم احلديبية �أهدى �إليه عمرو بن �سامل غنم ًا وجزور ًا ،وكان عمرو
يحمل �أحد �ألوية بني كعب الثالثة التي عقدها ر�س ��ول اهلل �ص ��لى اهلل عليه و�سلم لهم يوم فتح مكة،
ينظ ��ر :الطبقات الكربى البن �س ��عد ـ ط :دار �ص ��ادر ( ،)294 ،293/4والعق���د الثمني يف تاريخ
البلد الأمني لتقي الدين محمد بن �أحمد الفا�س ��ي املكي ـ ط :مطبعة ال�س ��نة املحمدية ـ  1965م
(.)385/6
(� )55سبل الهدى (.)413/5
(� )56سبل الهدى ( ،)182/5وال�شاعر هو :عامر بن �سنان ،وهو الأكوع بن عبد اهلل بن �أ�سلم الأ�سلمي،
عم �سلمة بن الأكوع ،كان �شاعر ًا� ،سار مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إلى خيرب فقتل بها ،وكان
ق ْت ُله �أن �س ��يفه رجع عليه وهو يقاتل ،فك َلمه ك ْلم ًا �ش ��ديد ًا ،فمات منه ،ينظر� :أ�سد الغابة (،)82/3
والطبقات الكربى (.)303/4
(� )57سبل الهدى ( ،)237/5وينظر.)266/5 ،586/4( :
( )58ال�سابق ( 308/1ـ .)383
( )59هو �أبو ال�سعادات املبارك بن �أبي الكرم (ابن الأثري اجلزري).
(� )60سبل الهدى (.)664/1
( )61ينظر� :سبل الهدى ( 239/2ـ )245
( )62ينظر� :سبل الهدى (.)604/1
( )63ي�س �آية.69/
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( )64ينظر� :سبل الهدى (.)275/11
( )65ينظر على �سبل املثال� :سبل الهدى (.)592 ،491/1
( )66ينظر� :سبل الهدى (.)388 ،384 ،382 ،380 ،378 ،58/2
(� )67سبل الهدى (. )128/2
( )68ينظر� :سبل الهدى ( 572/9ـ .)598
(� )69س���بل الهدى ( ،)633/1وينظر ( ،)649/1وال�ش ��اعر هو كعب بن �سعد بن عمرو الغنوي من بني
غني� ،ش ��اعر جاهلي حلو الديباجة� ،أ�ش ��هر �ش ��عره بائيته يف رثاء �أخ له قتل يف حرب ذي قار .ينظر
الأعالم .227/5
( )70ينظر� :سبل الهدى ()536/12
( )71ينظر� :سبل الهدى (.)524/1 ،538/1
(� )72سبل الهدى ( .)649/1وينظر (.)660/1
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رسالة «اتالميد»
إبداع نرثي وتقليد حمظري
(وقفة مع تلطيف األجواء وتأمني الغذاء)
بقلم :د .محمدن بن �أحمد بن املحبوبي *

( )

من املعلوم �أن الرتا�سل عنوان التوا�صل وج�سر التعارف والت�آلف؛ �إذ هو البدل
من املجال�س ��ة واالجتماع وال ِعو�ض عن امل�شافهة واللقاء .ومن ّثم ف�إنّ الر�سائل تع ّد
من �أهم و�س ��ائل االت�صال؛ لأنها تبينّ ع ّما يف ال�ضمري ،وتك�شف ما بذات ال�صدور
قائمة مقام املبا�شرة واحل�ضور.
أمنوذجا نرث ًّيا �أ�ص ��ي ًال اعتنت به الأمم وال�ش ��عوب تعب ًريا
لذلك كان الرت�س ��ل � ً
ع َّما باخلواطر وال�ش ��عور ،ومل يكن العرب مبن�أى عن هذه االعتناء ،بل �أخذوا منه
حظهم الأوفر ،ون�صيبهم املفرو�ض ،غري �أنّ ف ِّن َّيات هذا اللون مل ترت�سخ يف احلقل
الأدبي �إال مع بزوغ �شم�س الإ�سالم حينما فر�ضت ا�سرتاتيجية ن�شر الدعوة حتمية
التحاور مع الآخرين ،فطفق ر�سول اهلل يوجه ر�سائله �إلى امللإ الذين ا�ستكربوا
إي�ضاحا للحق.
يف الأر�ض ،تبلي ًغا للر�سالة و� ً
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وبذلك �أخذت �أ�س ��اليب هذا الفن تتو�س ��ع وتنمو ،مخلف ًة بكل الع�صور الأدبية
ترا ًث ��ا ث� � ًّرا ظل يتط ��ور وينمو ليعرف بع�ض ن�ض ��جه يف حرم املحاظر ال�ش ��نقيطية
أمنوذجا من الرت�سل فريدً ا عرف بـ«ر�سالة اتالميد» ،وهي منثور
التي ا�س ��تحدثت � ً
طالبي يقوم على ا�س ��تعطاف الأنف�س وا�ستدرار الأكف ،معتمدً ا الإثارة والت�شويق،
طل ًب ��ا لتوف�ي�ر الأغذية والأغطي ��ة والأبنية ،و�إحي ��ا ًء لتقاليد املحاظ ��ر والكتاتيب،
وتطوي ًرا لأ�ساليب البيان والتعبري.
وقد اتخذ هذا املنثور �ص ��ي ًغا متعددة تتنوع بتنوع املحاظر وتختلف باختالف
م�س ��توياتها ،فمنه العا ُّم امل�ش�ت�رك ،املو َّقع با�س ��م جماعة الط�ل�اب ،ومنه اخلا�ص
املتميز الذي يحمل ا�سم م�ؤلفه.
مفهوما وت�صو ًرا ،ون�ش�أ ًة وتطو ًرا ،ومحتوى وم�ضمو ًنا،
فماذا عن هذه الر�سائل
ً
وبني ًة و�أ�س ��لو ًبا؟ ومتى ر�أت النور بالربوع ال�شنقيطية؟ َومن �أبرز الذين ُعنوا بها؟
وعالم تقوم بنيتها؟.
وكيف كان ت�أثريها يف هذه ال�ساحة؟
َ
ذلك ما �س ��نحاول الإجابة عنه من خالل ثالثة محاور �أ�سا�سية؛ يعر�ض �أولها
لتحديد املو�ض ��وع وت�أ�ص ��يله ،و ُيعنى ثانيها بالك�ش ��ف عن الأبعاد امل�ض ��مونية لهذه
الر�سائل ،ويهتم ثالثها مبا لها من مميزات �أ�سلوبية.
�أو ًال -املو�ضوع حدود وتفا�صيل:
و�ض ��من هذا املح ��ور �س ��نعر�ض مل�س� ��ألتني� :أوالهما تهت ��م مبح ��اورة العنوان
وا�ستنطاقه ،وثانيتهما ُتعنى مبناق�شته وا�ستنباته� ،ساعي ًة �إلى ت�أ�سي�سه وت�أ�صيله.
�أ -العنوان :مناق�شة وحتليل
يقوم عنوان هذا املو�ضوع على جملة ا�سمية مركبة ،تت�ألف من ثالثة تركيبات
نحوية؛ �أولها �إ�ضايف �شغل وظيفة االبتداء «ر�سالة اتالميد» ،وهو قائم على كلمتني؛
�أوالهما «ر�س ��الة» ،وهي لغ ًة :ما ير�س ��ل ،واخلطاب ،وكتاب ي�ش ��تمل على قليل من
امل�سائل تكون يف مو�ضوع واحد( .)1ولعل املعنى الأخري هو املق�صود هنا؛ فالر�سالة
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عبارة عن م�ؤلف نرثي �صغري ،ونبذة مخت�صرة يف مو�ضوع محدد.
وثاني ��ة الكلمت�ي�ن ه ��ي «اتالمي ��د» بال ��دال املهملة :ح�س ��انية ،وهي يف �أ�ص ��ل
الف�صحى «التالميذ» بالذال املعجمة ،وبـ«�أل» ال�شم�سية ،جمع تلميذ ،وهو« :خادم
الأ�س ��تاذ من �أه ��ل العلم �أو الفن �أو احلرفة ،وطالب العلم ،وخ�ص ��ه �أهل الع�ص ��ر
بالطالب ال�صغري ،جمعه تالميذ وتالمذة»(.)2
غري �أنّ القوم يف بالد �ش ��نقيط تو�س ��عوا يف مفهوم هذا التخ�ص ��ي�ص اللغوي،
فكان ��وا يطلقون لف ��ظ «اتالميد» على الطلب ��ة اجلامعيني من �أبن ��اء املحاظر ،وال
يق�ص ��رون ه ��ذا املفه ��وم على ال�ص ��غار من �أبن ��اء الكتاتي ��ب القر�آني ��ة واملدار�س
ُ
االبتدائية.
وق ��د �أبقين ��ا على كلمة «اتالميد» على م�س ��توى العنوان ملا تت�ض ��من يف ُبعدها
العامي احل�س ��اين من محموالت داللي ��ة ،و�إيحاءات اجتماعي ��ة ،فكلمة «اتالميد»
بح َرمها؛ �سواء يف مراحلها
عند ال�شناقطة تطلق على كل من ي�ؤم املحظرة ،ويقيم َ
الأول ��ى� ،أو يف م�س ��توياتها الأكادميي ��ة العليا ،فهذه الكلمة حتمل يف الوقت نف�س ��ه
داللة «الدار�سني يف مختلف املراحل من تالميذ وطالب ،ومن املعروف املتدا َول يف
احلقل الرتبوي اليوم �أنّ لفظ «التلميذ» كث ًريا ما يق�ص ��ر على الدار�س يف املراحل
االبتدائية وما يليها من التعليم قبل املراحل اجلامعية ،يف حني �أنّ كلمة «الطالب»
غال ًب ��ا ما تطلق على الدار�س يف مراحل التعليم العايل املختلفة .وال يعدو ذلك �أن
و�س ��عت مفهوم
يكون تفري ًقا منهج ًّياُ ،
وعر ًفا لغو ًّيا� ،أ ّما املحظرة ال�ش ��نقيطية فقد َّ
«اتالميد» ّ
لتدك احلدود الفا�ص ��لة بني مراحل التعليم املختلفة ،لذلك �أبقينا على
كلم ��ة «اتالميد» حتى تظل محتفظة مبا لها من خ�صو�ص ��يات ودالالت يف املجتمع
ال�شنقيطي على العهد املحظري القدمي.
�أ ّما الرتكيب الثاين�« :إبداع نرثي» ،فقد �شغل وظيفة اخلرب ،وجاء لي�ؤكد مت ُّيز
نهجا جديدً ا يف مخاطبة املح�س ��نني وا�س ��تمالة
ر�س ��ائل �أبناء املحاظر؛ �إذ �أبدعوا ً
ن�صو�صا نرثية متميزة ،تك�شف عن تف ُّننهم يف
قلوبهم �إلى املعروف ،فخلفوا بذلك
ً
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اللغة ،ومت ُّكنهم من نا�صية النرث والقري�ض على حد �سواء.
وي�أت ��ي الرتكيب الثالث« :وتقليد محظري» لي�ش ��غل وظيفة العطف ،وي�ؤكد يف
الوق ��ت نف�س ��ه �أنّ �أبن ��اء املحاظر يف �ش ��نقيط ع َّولوا على هذا اجلهد يف ا�س ��تدرار
�أ ُك ِّف �أهل الف�ض ��ل والإح�سان؛ ذلك �أنّ امل�صادر املادية للمحظرة كانت تعتمد على
احل�سبة والتطوع  ،فلي�س لأكرث املحاظر �أوقاف وال مح�سنون يقومون على �أمورها؛
لذلك فتح املجتمع �صدره رح ًبا �أمام الطالب ،ي�ساعدهم ،و ُيتحفهم ،ويعينهم بكل
ما لديه من مال و�أعمال.
ومق�ص ��ودنا من العن ��وان جمل ًة هو التنبي ��ه �إلى جانب من النرث ال�ش ��نقيطي
املتنوع� ،أفرزته املحظرة ال�ش ��نقيطية ،و�ص ��بغته ب�ص ��باغها املتم ِّي ��ز ،فتل َّون بذلك
اللون البديع الذي يجمع بني الإبداع والإمتاع.
ب -املو�ضوع ت�أ�صيل وتفا�صيل:
الرت�سل عرف يف الثقافة العربية الإ�سالمية تطو ًرا
يح�سن التذكري هنا ب�أن فن ُّ
كب ًريا .وذلك ما �سنتعر�ض له خالل م�ستويني؛ �أولهما :يتت َّبع جان ًبا من م�سرية فن
عموما ،وثانيهما :يكتفي بتت ُّبع الإ�س ��هام ال�شنقيطي يف
الرت�س ��ل يف الأدب العربي ً
هذا احلقل.
 .1اجلهد الرتاثي:
ونق�ص ��د به ذلك املوروث الأدبي الذي ُد ِّون يف فن الر�س ��ائل ،ويبدو �أنّ بوادره
الأولى كانت مع انطالقة الدعوة الإ�سالمية حينما بد�أ ر�سول اهلل يرا�سل زعماء
العامل ،فكانت مكاتباته ملعا�ص ��ريه من ملوك الدول �أ�س ��لو ًبا جديدً ا يف التعامل مع
ومنهجا يف التعريف بالإ�سالم واالنفتاح على الأمم امل�ستكربة يف
�أُويل ال�س ��لطان،
ً
وجه ت�س ��ع ر�س ��ائل �إلى ر�ؤ�س ��اء ال ��دول الواقعة على تخوم
الأر� ��ض يومئذ ،فقد َّ
اجلزي ��رة ،وقد عملت يف جملتها عل ��ى ج�س نب�ض امللوك لي�س ��تميلهم نحو الدين
احلنيف بلطف و�سيا�س ��ة َّ
�اليب م�ؤثرة وجذابة ت�سرتعي االنتباه
فذة ،م�ستعملة �أ�س � َ
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وجت ��ذب القلوب ،والتعابري يف هذه الر�س ��ائل ا�س ��تعطافية ،واخلط رفيع ،واحلرب
براق ،واحلجم منا�س ��ب ،واحلروف َّ
م�سطرة على �شرائح اجللود القابلة للمقاومة
وال�ص ��مود؛ مما �ض ��من لها الذيوع واال�س ��تمرار ،وه َّي�أ ملعظمها �أ�س ��باب ال�صيانة
ولبع�ضها الآخر البقاء �إلى اليوم(.)3
وقد توا�ص ��لت هذه الر�س ��ائل يف العهد الرا�ش ��دي؛ من ذلك مث ًال :ر�سالة �أبي
بكر ر�ض ��ي اهلل عنه �إلى علي ر�ض ��ي اهلل عنه ،يف �ش� ��أن البيعة ،ور�س ��الة عمر بن
اخلطاب ر�ض ��ي اهلل عنه �إلى ِنيل م�ص ��ر ،ور�س ��الة عمرو بن العا�ص �إلى عمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنهما ،وغري ذلك(.)4
ومع الع�ص ��ر الأموي تعرف هذه الر�س ��ائل بع�ض ن�ضجها على يد عبداحلميد
الكاتب ،الذي قيل �إنه�« :أول من �أطال الر�سائل ،وا�ستحدث التحميدات يف ف�صول
الكت ��ب ،فا�س ��تعمل النا�س ذلك بع ��ده»( .)5و�أكرث من ذلك ينتهي بع�ض ��هم �إلى �أنه
املرت�س ��لون ،ولطريقته لزموا ،وهو الذي
الإمام املق َّدم يف هذا الفن؛ �إذ «عنه �أخذ ِّ
�س َّهل ُ�سبل البالغة يف الرت�سل»(. )6
و�إث ��ر ذل ��ك ظهرت روائ ��ع اجلاحظ (ت 255ه� �ـ) ،الذي تولى رئا�س ��ة ديوان
الر�س ��ائل يف العهد العبا�س ��ي عدة م ��رات؛ «فكتبه ريا�ض زاهرة ،ور�س ��ائله �أفنان
مثمرة ،جمع بني الل�سان والقلم والفطنة والعلم»(.)7
وحققت بعناية جيدة
الرت�سل �إحدى وع�شرين ر�سالةُ ،جمعت ُ
وقد بلغ تراثه يف ُّ
أدبي ُيعنى بالتهذيب ا ُ
خل ُلقي.
وت�ص ��نيف منا�س ��ب( .)8وهي يف جملتها ذات منحى � ٍّ
وهذه الر�س ��ائل تدور حول خم�سة مو�ض ��وعات �أ�سا�سية؛ ت�شمل الأخالق واالجتماع
والفقه والبالغة وامل�سائل اخلا�صة.
الرت�سلي مع ابن العميد (ت 360هـ) ،و�أبي العالء املع ِّري
ويتوا�صل هذا اللون ُّ
(ت 449ه� �ـ) ،و�أب ��ي حيان التوحيدي (ق 4هـ) ،الذي حمل لواء هذا الفن يف عهد
كانت ال�س ��يادة فيه لل�س ��جع والبديع .ثم تت�س ��ع الر�س ��ائل الديواني ��ة مع لفيف من
الك َّت ��اب؛ نذك ��ر من بينهم :ابن زيدون الأندل�س ��ي (ت 463ه� �ـ) ،وابن خلكان (ت
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685هـ) ،و�صالح الدين ال�صفدي (764هـ) ،ول�سان الدين بن اخلطيب (776هـ)،
والقلق�ش ��ندي (828ه� �ـ) ،وابن حجة احلم ��وي (838هـ) ،والعامل ��ي (1003هـ)،
وامل َّقري (1041هـ) ،وغريهم .وبذلك يبلغ هذا اجلهد �إلى ال�شناقطة .فماذا عن
�إ�سهامهم يف هذا احلقل؟
 .2اجلهد ال�شنقيطي:
يح�سن التذكري ب�أنّ �أدباء القوم كان
وقبل ا�ستعرا�ض مناذج من هذا اجلهدُ ،
الرت�س ��ل غري ي�سري؛ فقد خ َّلفوا فيه ترا ًثا ث ًّرا ي�شمل عدة مناذج،
لهم اهتمام بفن ُّ
نورد يف هذا املقام �ش ��ي ًئا منها ،منبهني �إلى �أنّ ال�شناقطة تبار ْوا كث ًريا يف �أ�ساليب
الرت�سل ،وتن َّوعوا يف مناذجه .وقد بلغ بهم الأمر �إلى ا�ستح�سان لفظ« :الر�سالة»،
ُّ
عبوا
واعتماده يف كثري من الأحيان عنوا ًنا لبع�ض امل�ؤ َّلفات ال�ص ��غرية ،فكث ًريا ما رَّ
بهذا اللفظ عن كل جمموع نرثي مخت�ص ��ر� ،أو كل نبذة ق�صرية يف مو�ضوع مح َّدد
متيل �إلى الإيجاز واالخت�صار.
ويف هذا ال�سياق �أح�صى �أحد الباحثني املعا�صرين ما يربو على ثالثمائة م�ؤ َّلف
�صغري اتخذت من لفظ الر�سالة عنوا ًنا لها .وبال�ضبط ف�إنه �أورد يف معجمه (354
نقلة) ركنت �إلى هذا اللفظ ،وا�ست�أن�س ��ت به يف �ص ��ياغة العنوان ،وقد �شملت هذه
الر�سائل مو�ض ��وعات القر�آن ،والفقه ،والت�ص ��وف ،والنحو وال�صرف ،والبالغة،
وعلم الكالم ،وغري ذلك(.)9
ولع ��ل �أول منوذج ظهر يف الب�ل�اد ُمعن َو ًنا بهذا اللفظ؛ هو تلك الر�س ��الة التي
َّ
�سطرها �أحد امل�شتغلني بالعلم يف �شهر �شوال من �سنة 898هـ ،وقد خاطب �ضمنها
إمام جالل الدين ال�س ��يوطي لي�س ��تفتيه عن بع�ض الأحكام الفقهية .وقد �س� � َّمى
ال َ
ر�س ��الته مطلب اجلواب بف�ص���ل اخلطاب .و�أهمية هذه الر�س ��الة تكمن يف تق ُّدم
عهده ��ا ،ويف �إف�ص ��احها عن جانب من التوا�ص ��ل املعريف القائ ��م يومئذ بني بالد
�شنقيط وبني امل�شرق العربي ،وخا�صة البالد امل�صرية ،ثم �إنّ هذه الر�سالة ت�س ِّلط
ال�ض ��وء على حقبة من تاري ��خ البالد تكاد تكون جمهول ��ة؛ فاملعلومات املتع ِّلقة بها
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نادرة و�شحيحة ،لذلك �أُطلق عليها حقبة الفراغ الوثائقي.
وقد جاء هذا املنثور ليق�ص علينا من �أنباء النا�س و�أو�ض ��اعهم ،متحد ًثا عن
م�ستوى عي�شهم ،ودرجات تعلُّمهم ،وتف ُّقههم يف الدين.
وه ��ذا الن� ��ص الن�ث�ري يب ��د�أ بالثن ��اء على اهلل ،وال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام على
ر�س ��وله ثم تتوالى الأ�س ��ئلة بعد ذلك على �شكل ف�صول ق�صرية .والر�سالة تقع
يف �سبع �صفحات من احلجم الكبري(.)10
وبعد هذه الر�س ��الة طفق فنُّ الرت�س ��ل يتو�س ��ع ويتن ��وع .ف�أ ّلف ال�ش ��يخ محمد
اليدايل()11ر�س ��التني؛ �إحداهما �سماها ر�سالة اللفعة ،وهي تعر�ض لت�أ�صيل امللكية
الفكرية ،يدافع الرجل خاللها عن �أح ِّقيته يف ا�س ��تخدام مو�س ��م �أخذه عن �شيخه
مينحن بن مود مالك( ،)12وهي متو�س ��طة احلجم ،تقع فيما يقارب �أربعني �صفحة
من احلجم ال�صغري.
�أ ّما الر�س ��الة الثانية؛ فهي ر�س���الة الن�ص���يحة ،وهي عبارة عن منثور ق�ص�ي�ر
كتبه ن�ص � ً�حا لبني قومه ،وتوجي ًها لهم ،وحتذي ًرا لهم من املخالفات ،وتقع يف �أربع
وع�شرين �صفحة من احلجم الكبري ،وقد ا�سته َّلها الرجل بالن�صح والإر�شاد لبني
قوم ��هِّ ،
محذ ًرا من التباغ�ض ،ومن ِّف ًرا من الركون �إلى الدنيا وزهرتها؛ يقول�« :أما
بع ��د ،و َّفقن ��ا اهلل و�إياكم لقبول الن�ص ��يحة ،ورزقنا و�إياكم مل ��ا يق ِّربنا �إليه من نية
�ص ��حيحة ،ف�أنتم مع�شر ت�شم�ش ��ه ،قدوة الزوايا قد ًميا وحدي ًثا و�أ�سوة لها ،يقتدون
بك ��م يف كل �أمر ( )...و�إياكم والتباغ�ض وما ي� ��ؤدي �إلى التباغ�ض بينكم يف �أمور
�سحائب �صيف،
الدنيا ،فهي �أقل من ذلك ،ف�إن �أمرها ي�سري وقدرها حقري ،ك�أنها
ُ
بغم ،وحالوتها معجونة ب�أمل»(.)13
و�إملامة �ضيف ،م�س َّرتها مقرونة ٍّ
والر�س ��الة مليئة بالن�ص ��ح والإر�ش ��اد والإحاالت الثقافية مبين ��ة عن معارف
احل َك ��م والأمثال ،والأحاديث ،والق�ص ���ص
�ص ��احبها؛ فقد ا�س ��تودعها الكثري من ِ
والأ�شعار ،كل ذلك يف �أ�سلوب محكم ور�صني ،يكرث من ال�سجع واالقتبا�س.
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وتتوا�ص ��ل هذه الر�س ��ائل مع كل من ال�ش ��يخ �س ��يدي الكب�ي�ر( ،)14الذي خ َّلف
جمموعة من الر�س ��ائل ال�سيا�سية واالجتماعية ذات قيمة كبرية يف توجيه املجتمع
و�إ�صالح ذات البني.
ونبل ��غ �إلى جهود ال�ش ��يخ �س ��يدي ب ��اب( ،)15الذي �أحتف املكتبة ال�ش ��نقيطية
مبجموعة من الر�سائل ال�سيا�سية واالجتماعية ،ك�شفت عن مكانته املتم ّيزة ودوره
الفاعل يف توجيه النا�س و�إر�شادهم نحو فعل اخلري.
الرت�س ��ل ذروته مع الأدي ��ب املتم ِّكن ذي الأ�س ��لوب البديع اجل ّذاب
ويبل ��غ فن ُّ
وامل�ؤ ِّث ��ر ،والقائم عل ��ى الدعابة والتلطيف؛ �أعني محمد ف ��ال بن عبداللطيف(،)16
الذي �أ َّلف �س ��ت ر�س ��ائل هي عل ��ى التوايل :ر�س���الة الكو����س ،ور�س���الة الفي�ش بني
ك�س���ك�س والعي�ش ،وفتاوى ال�ش���ياطني ،وبلوغ الأمل من زيارة فرن�س���ا وبروك�سل،
وجيدة ال�سبك يف �أخبار العلك ،والر�سالة الزبلية(.)17
وبع ��د هذه الوقفة الت�أ�ص ��يلية ارت�أينا �أن نعر�ض لر�س ��ائل النرث الفني يف هذه
تباعا فيما ي�أتي:
البالد من خالل م�ستويني نوردهما ً
* ر�سائل ال�صالت الأخوية:
ونق�ص ��د بها تلك املكتوبات املف�ص ��حة عن جانب من العالق ��ات الودية التي
ترب ��ط بني الأق ��ارب من جهة ،وبني الأ�ص ��دقاء من جهة �أخرى ،حي ��ث يتم تبادل
رقي ��ق التحاي ��ا والعب ��ارات ،ولطيف الأ�ش ��عار واال�س ��تعارات .وهذا الل ��ون الأدبي
متدا َول بكرثة يف الثقافة ال�شنقيطية .و�سنكتفي ب�إيراد �أمثلة منه ي�سرية ،نفتتحها
بجهد محمد مولود بن �أحمد فال( )18الذي �أحتف املكتبة ال�ش ��نقيطية بنموذج من
الرت�س ��ل جديد ،زا َوج �ضمنه بني �إر�ش ��اد النا�س و�إن�شاد ِّ
وجه ر�سالة
ال�ش ��عر ،فقد َّ
ُّ
طريفة �إلى �ص ��ديقه وقرينه محمد الأمني بن �أبوه( .)19وقد ا�س ��تودعها الكث َري من
احلكم والأحاديث النبوية والأ�ش ��عار الطريفة والن�ص ��ائح والتوجيهات .ولطرافة
ِ
ن�صها فيما ي�أتي:
هذه الر�سالة نورد َّ
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«ال�س�ل�ام عليكم� ،س�ل�ام من ال يزيده طول العهد �إال ح ًّبا ،وال �شديد البعد �إال
قر ًبا:
وم��ا �أُ���ص��اح��ب م��ن ق��وم ف�أذكرهم
ول���و ن��ع��ط��ى اخل���ي���ار مل���ا اف�ترق��ن��ا
�إذا الأح�����ب�����اب ف���ات���ه��� ُم ال��ت�لاق��ي

�إال ي���زي���ده���م ح��� ًّب���ا �إ َّ
يل ه�����م

()20

()21

ول���ك���ن ال خ���ي���ار م���ع ال�����زم�����ان
ف��م��ا �صلة ب���أن��ف��ع م��ن ك��ت��اب

()22

هذا و�إين �أُو�صيك يف نف�سي بثالث ،ويف نف�سك ب�سبع.
�أ ّم ��ا الث�ل�اث :ف�أولها �أن ال ت�ت�رك تع ُّه ��دي بالن�ص ��ح يف داري ،فامل�ؤمن مر�آة
�أخي ��ه( ،)23والثانية� :أن ال تن�س ��اين يف الدعاء ،والثالث ��ة� :أن ال يه َّمك يل دنيوي مل
�أبعث لك �أريده ،ووجدته حال ًال ال عار فيه وال كلفة ،فقد نهوا عن التكلُّف للإخوان،
ومنه حت ُّمل الدين.
�أ ّما ال�سبع:
فمنه ��ا الرف ��ق باململوك ،ف�إنه م ��ن �آخر و�ص ��اياه وقال« :ولو �ش ��اء مل َّلكهم
�إياكم»( ،)24وقال« :ارحم ُترحم»(.)25
والثانية� :أن ال تخا�صم لنف�سك ف�ض ًال عن غريك� ،إنّ �شر النا�س عند اهلل يوم
القيامة عب ٌد �أذهب �آخرته بدنيا غريه( .)26رواه ال�ص ��اغاين(� ،)27إال من حققت ثم
حققت �أنه مظلوم ،وغلب بظ ِّنك نفعه ،بكلمة �أو كلمات ال خ�صام فيها ،و�أمنت من
�ض ��رها دنيا و�أخرى ،بل قد تلزمك �إن وقعت على ما و�صفنا ،وتع َّينت طري ًقا لدرء
ال�ض ��رر ،ف�أبغ�ض الرجال �إلى اهلل الأل ُّد ا َ
خل ِ�ص ��م ،ومن تو َّكل يف خ�ص ��ومة ال علم
له بها مل يزل يف ذنب حتى ينزع .وقال مالك :املخا�ص ��م رجل �س ��وء .وكره رحمه
اهلل اخل�ص ��ومات لذوي الهيئ ��ات .وقد اختلف يف منع وكره الت�س ��مية عند املكروه
واخل�ص ��ام من الأمور التي لها بال ،ويف اخلرب :كل �أمر ذي بال مل ُيبد�أ فيه(...)28
�إلخ.
ف� ��إذن ت�س ��مية املخا�ص ��م عن ��د بدئ ��ه يف اخل ��روج للخ�ص ��ام حتاك ��ي دعاية
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ملهين�ي�ن( ،)29و�إحلاق زياد بن �أبيه وقد ق ��ال له �أخوه :ويلك منه �إحلاق� ،أتقتحم به
الدخول على حرم ر�سول اهلل � ،أو حتتجب عنها فيبطل؟
والثالثة :عون الأوالد على الرب ،ف�إنه َّ
مرغب فيه .وقال تعالى} َو َت َعا َو ُنوا{(.)30
والرابعة� :أن ال توقع �ص ��فقة حتى تبحث عن حكم اهلل فيها بح ًثا تا ًّما ال ريب
بعده ،يف اخلرب «دع ما يريبك»( .)31وفيه � ً
أي�ضا�« :إياك وما ُيعتذر منه»(.)32
مح�ضاك الن�صح
واخلام�س ��ة :ال ت�أمن النف�س وال�ش ��يطان يف طاعة ،و�إن هما َّ
فاتهم(.)33
وال�ساد�س ��ة� :أن تتعهد �أحكام ال�ص�ل�اة يف كل �ش ��هر �أو �ش ��هرين ،ف َك ُّر الدهر
ين�س ��ي املرء ما ال يح�س ��ب �أنه ين�س ��اه ،والطعن يف ال�س ��ن ُيحدث له ن�سيا ًنا مل يكن
يخ�ش ��اه ،فتع َّهد �شروطها وفرو�ضها ومف�سداتها ،ف�أداء الفر�ض هو �أف�ضل طاعة ال
ي�ؤ َّدى دون �إتقان �أحكامه.
وال�س ��ابعة :ال مت َّل من ال�ص�ب�ر على ال�ص�ب�ر ،وال يفتنك عنه نا�ص ��ح وال عد ٌّو
كا�شح مدمنه حر بنيل ما ق�صد».
منوذجا رائ ًعا من الر�س ��ائل الإخوانية� ،س � َّ�طرته
ويف الع�ص ��ر احلديث نطالع
ً
نهجا جديدً ا يقوم على
�أنامل امل�ؤرخ والأديب املختار بن حامد( ،)34وقد انتهج فيه ً
املزاوجة بني النرث والقري�ض ،يف نف�س من القول عري�ض ،فقد وجه ر�سالة جوابية
�إلى �صديقه اللبناين يو�سف مقلد( ،)35ا�سته َّلها بتحديد ال�سياق الزماين واملكاين،
متحد ًث ��ا عن عمق رواب ��ط الأخ َّوة فيم ��ا بينهما ،وعن مت ّيز مخاطب ��ه الذي يجمع
�صفات عديدة .وهذا ن�ص الر�سالة باحلرف(:)36
«�سان لوي�س 30 ،رم�ضان 1371هـ
الأخ العزيز ،ال�ش ��اعر اخلطيب ،امل�صقع الأديب ،النابغة الفذ ،ال�سيد محمد
يو�سف مقلد
عليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته،
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�أ ّما بعد :فقد و�صلني كتابكم الكرمي امل�ؤرخ يف  4رم�ضان:
ف����ك����ك����ت خ�����ت�����ام�����ه ف����ت����ب����ي����ن����ت يل
وك��������ان ال�����ن�����دُّ يف ع���ي���ن���ي و�أح����ل����ى
و����ض��� ّم���ن �����ص����دره م����ا مل ت�����ض��م��ن
ك�������ت�������ا ًب�������ا ذك��������رن��������ا ب������أل�����ف�����اظ�����ه
ك�����������������أن امل�������ي�������ا��������س�������م م����ي����م����ات����ه
و�أع��������ي��������ن��������ه ك������ع������ي������ون احل���������س����ا
ق��ل��ت �إذ �أق��ب��ل��ت م��ن ال�����ش��ام كتب
م��رح�� ًب��ا م��رح�� ًب��ا و� ً
أه��ل��ا و�سهال

����ي
م����ع����ان����ي����ه ع������ن اخل����ب���ر اجل����ل ِّ
ع��ل��ى ك���ب���دي م���ن ال���زه���ر اجل��ن��ي
()37
���ص��دور ال��غ��ان��ي��ات م��ن احل���ل���ي

***

***

ع����ه����ودًا زك�����ت ب���احل���م���ى وال���� ِّل����وى
والم�������ات�������ه ال�����������ص�����دغ مل������ا ال����ت����وى
()38
ن ت��غ��ازل��ن��ا ع��ن��د ذك����ر ال����ه����وى
وال�����ل�����ي�����ايل ت���ن���ي���ل ق������ر ًب������ا وب����ع����دا
()39
ب��ع��ي��ون ر�أت م��ح��ا���س��ن ����س���ع���دى

�أ�ش ��كركم على ذلك الكتاب الكرمي ،الذي �أُلقي �إ َّ
يل( ،)40وعلى ذلك اخلطاب
احلل ��و العذب ،وذلك العه ��د املحفوظ ،وذلك وذلك ،ولكم مثل ��ه واهلل مني جزا ًء
وفا ًقا( ،)41بل �أ�ض ��عا ًفا م�ضاعف ًة ،و�إين و�إن مل �أكتب �إليكم ف�إنَّ ملحبتكم والإعجاب
بك ��م من� � ًّوا يف �أعماق قلب ��ي و�أوردتي و�ش ��راييني ،كما ينمو النبات يف �أثر ال�س ��يل،
وكمثل حبة �أنبتت �سبع �سنابل يف كل �سنبلة مئة حبة(.)42
�إ َّ
يل و�إن مل �آت������������ه حل������ب������ي������ب

و�إن الكثيب الفرد من جانب احلِ مى

()43

ل��ك��م منتهى ح��ب��ي و���ص��ف��و م��ودت��ي

()44

و���ص ْ��وغِ ��ه
ول��ي�����س ب��ت��زوي��ق ال��ل�����س��ان َ

()45

���س��ري��رت��ي ودك���م قِ��� ْد ًم���ا و�إن عُلمت

()46

ومح�ض الهوى مني وللنا�س �سائره
ول��ك��ن��ه ق���د خ��ال��ط ال��ل��ح��م وال����دم����ا
���س��ري��رة امل����رء ف��ل��ي�ترك وم���ا ع���م�ل�ا

فمعذرة ،ف�إن عدم كتْبي �إليكم لي�س عن ُ�س ُل ٍّو وال ن�سيان ،وتف�ضلوا بقبول فائق
االحرتام».
�رحا �أنَّ �أ�سلوب ال�شناقطة يف
وقد ع َّلق يو�س ��ف مقلد على هذه الر�سالة ،م�ص � ً
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كتابة الر�س ��ائل «هو �أ�س ��لوب القرن الراب ��ع الهجري ،الذي يتم ّي ��ز بحب الإطراء
�إل ��ى درجة الغل ّو ...وبطابع املظاهرة واملجاملة التي ت�س ��تغرق معظم الر�س ��الة �أو
اخلطاب ،يف حني �أنّ الغاية الأ�سا�سية للمو�ضوع ال حتظى ب�أكرث من �سطور قليلة...
مع �إيثار التاريخ العربي الإ�سالمي على التاريخ الغربي يف ر�سائلهم وكتبهم ،وذلك
يعني حر�ص ��هم عل ��ى تراثهم الدين ��ي ،واملحافظة على الرتاث با�س ��تمرار مزاولة
التقاليد والعادات»(.)47
يوجهها �إلى �صديقه خطريو .الطريف يف
وللمختار ر�سالة ثانية طائية �أخوية ِّ
ه ��ذه الر�س ��الة �أنّ كل كلمة منها حتتوي على حرف الط ��اء ،وعلى الرغم من كرثة
الطاءات مل تغرق الر�س ��الة يف التكلف ،ومل توق ْعها يف محذور الت�صنع .وهذا ن�ص
الر�سالة:
«احلمد هلل وبعد:
�س ��طور خطية طائي ��ة يعطيها خاط ��ر املخط ��ار( ،)48للطاهر الطي ��ب العطر
الطبع ،واخلطيب باملنطق الطلق ،ب�ص ��راط و�س ��ط ،عاطل من خط�إ ولغط وغلط
وطعاما ُ
وطر ًف ��ا طائلة منط
و�إف ��راط وتفري ��ط .وبا�س ��ط العطاء وط ��ا ًء وغط ��ا ًء،
ً
ً
مرتبطا بطاعة
الطائي( )49للطالب الالقط ،والطارق ال�س ��اقط ،بلط ��ف وعطف،
فاطره ذي الط ْول املق�س ��ط ،املعطي البا�س ��ط اللطيف ج َّل جالله وطه م�ص ��طفاه
البارقلي ��ط حماطاي ��ا( .) ( )50بن�ش ��اط وانب�س ��اط واغتب ��اط وتعط� ��ش وتطلع،
()54
فطلوع لإطار طراز موط�إ الإمام مالك( )51وعطاء( )52والطربي( )53وال�ش ��اطبي
والطلمنكي( ،)55والطو�سي( )56والب�سطامي طيفور( )57والق�سطالين(.)58
القاطن بـ «تام�ش ��كط»( )59واملتوطن ب�أباطح احلطيم( )60وطيبة ومحيطهما،
فطوب ��ى وطلبقة( )61لوا�س ��طة الطبقة الطيبة خطري �س ��بط قط ��ب القطر الطود
خطري .وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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* ر�سائل الإعانات املحظرية:
ونق�صد بها تلك الر�سائل التي ِّ
ي�سطرها �أبناء املحظرة طل ًبا للعون وامل�ساعدة،
والتما�سا ملنح الدعم وامل�ؤازرة ،تلك املنح غري امل�ص َّنفة ،والتي ال يح�صل الطالب
ً
عليها يف العادة �إال بعد ال�س�ؤال والطلب .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إنّ ما يقع يف هذه
يتم �ضمن �أ�سلوب من احلياء لطيف ،ونهج من االحرتام
الر�سائل من التما�س �إمنا ّ
عظيم ،يدفع خزي ال�س�ؤال ،ويحفظ ماء الوجه .فا�ستجداء الطلبة يف هذا ال�سياق
يبقى م�س � ً
وم�شروعا ،ورمبا مق َّد ً�س ��ا محمودًا؛ لأنه من ت�شريع املجتمع وخدمة
�وغا
ً
العل ��م ،ف�إط�ل�اق اال�س ��تجداء عليه من باب التج� � ُّوز واملجاز ،فه ��ذه الطائفة التي
ملزما بنفقتها
نفرت للتفقه يف الدين والتم ُّكن من اللغة والقري�ض� ،أ�صبح املجتمع ً
وتدبري �أمورها ،لذلك ف�إنّ ال�س ��لطة املجتمعي ��ة �أباحت لها من الرخ�ص ما مل تبح
لغريها ،متيحة لها جملة من اال�س ��تثناءات ،مقابلة طي�ش ��ها و�إحلاحها بالأريحية
واالنب�س ��اط ،ومواجهة ت�ص ��رفاتها املنحرف ��ة �أحيا ًنا بالقب ��ول واالرتياح ،وهذا ما
ي�ش ��جعها على اال�ستزادة من املعارف والعلوم ،ويدفعها �إلى املثابرة يف التح�صيل،
ولعل ذلك ما حمل الطلبة �أن يبعثوا الر�سائل يف املدن حا�شرين ،ويطوفوا بالألواح
يف الأحي ��اء مطالبني مبا ُ�ش ��رع له ��م من عطايا وهبات ،فال يجدون يف �ص ��دورها
حرجا مما �ص ��نعوا؛ لأنهم يت�صرفون با�س ��م اجلامعة الأهلية التي �إليها ينت�سبون
ً
(املحظرة) ال ب�أ�سمائهم ،فهم يت�صورون �أنهم يف مواقفهم املذكورة �إمنا يطالبون
مب�س ��تحقات م�ش ��روعة ،وميار�س ��ون حقو ًقا ثابتة �أجازها ال�ش ��رع و�أقرها املجتمع
ور�سخها العرف.
ومن ثمة ف�إنّ هذا التقليد املحظري ينتهي مع التخرج و�إكمال الدرا�س ��ة ،فال
يحق للطالب خارج جدران تلك امل�ؤ�س�س ��ة الأهلية �أن ي�س� ��أل النا�س ،ولو �أقدم على
�ش ��يء من ذلك الفت�ضح �شر ف�ض ��يحة ،ولواجهته �سلطة املجتمع بالالذع من اللوم
وال�س ��يئ من الق ��ول؛ «لأنّ هذه التقاليد مرتبط ��ة باملحظرة ككي ��ان جميعي؛ ف�إنّ
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الطالب يتوقف عن ممار�س ��تها مبجرد انف�ص ��اله عن دائرتها ،فال ي�س ��تجدي وال
َّ
والنحط �ش�أنه يف املجتمع
يتكفف النا�س ،ولو فعل الفت�ض ��ح ولطاردته عقدة ذنب،
من حوله»(.)62
وهك ��ذا د�أب ط�ل�اب املحاظر على �أن يحرروا م�س ��طورة ا�س ��تعطافية حتتوي
جمموعة من االحتياجات واملطالب يوزعونها على الأحياء املجاورة ملقر املحظرة،
موجهة �إلى اجلميع ،وهي
وهذه العري�ضة الطالبية �أ�شبه ما تكون بر�سالة مفتوحة َّ
من ت�سطري �أنامل الطلبة ،فهم يجتهدون يف �صياغتها واختيار عباراتها ،متف ّننني
يف انتقاء �آياتها القر�آنية و�شواهدها ال�شعرية.
وقد �أ�ص ��بح هذا التقليد املحظري من الثوابت يف املدار�س ال�شنقيطية ،ولعل
بوادره الأولى كانت مع �سيد عبد اهلل بن رازكه( ،)63الذي ُتن�سب �إليه ر�سالة طريفة
ُتعنى ب�ش� ��ؤون الطالب ،معددة جملة من مطالبهم واحتياجاتهم ،وهي عبارة عن
ن�ص �أدبي ق�صري يقع يف �صفحة واحدة(.)64
ثم تتوالى بعد ابن رازكه هذه الر�س ��ائل مع ال�ش ��يخ �س ��يدي محمد بن ال�شيخ
�س ��يديا( )65الذي �أبدع ر�س ��الة رائعة تت�ض ��من بع� ��ض الآيات القر�آني ��ة ،وجملة من
الأحاديث النبوية ،وعددًا من الن�صو�ص ال�شعرية(.)66
وتتوا�ص ��ل هذه النماذج مع الهادي بن بدي( )67الذي تن�سب �إليه ر�سالة بالغة
الأهمية.
و�إث ��ر ذلك متتد مناذج الرت�س ��ل املحظ ��ري مع لفيف من العلم ��اء؛ نذكر من
بينهم :محم ��د الأمني بن محمد مولود اليعقوبي املو�س ��وي( ،)68ثم محمد الأجمد
ابن محمد الأمني اليعقوب ��ي الأعمامي( ،)69ثم محمد بن حمينه اليدايل( .)70وقد
ارت�أينا �أن نعزز هذه الر�س ��ائل بنموذج يجمع بع�ض ما ا�س ��تج َّد على �أذهان طالب
املحاظر من الهموم واالحتياجات(.)71
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ثان ًيا -الر�سالة محتويات وم�ضامني:
م ��ا م ��ن �ش ��ك يف �أنّ هذا املو�ض ��وع يك�ش ��ف عن جان ��ب من عناي ��ة املحظرة
ال�شنقيطية ب�أبنائها؛ �إذ توفر لهم ح�ضانة جمتمعية وح�صانة مرنة تفوق احل�صانة
الدبلوما�س ��ية ،وذلك ما يتج ّلى بو�ضوح عرب (ر�سالة اتالميد) ،وهي منوذج نرثي
فريد ،يقوم على مزج النرث بال�شعر ،يف �أ�سلوب من الت�ضمني رفيع.
والر�سائل التي �سعينا �إلى محاورتها يف هذا البحث ن�صو�ص نرثية ذات �صيغ
متعددة ون�س ��خ مختلفة تتنوع بتنوع املحاظر ،وتختلف باختالف طلبتها و�شيوخها،
فمن �صيغ هذه الر�سائل املت�شابه امل�شرتك الذي ميثل نقطة التقاء وتقاطع بني عدد
من املحاظر غري قليل ،ومنها ال�شخ�ص ��ي الذي تلوح عليه ب�ص ��مات اخل�صو�ص ��ية
والتميز ،في�أتي تعب ًريا عن توجهات محظرية معينة ،ووجهات نظر خا�صة.
وتل ��ح هذه الر�س ��ائل يف مختلف �أ�س ��اليبها على ا�س ��تدرار �أ ُك ِّف �أهل الف�ض ��ل
وال ُّنبل ،مركز ًة ب�ش ��كل خا� ��ص على الفتيان والفتيات ،منبه ًة يف الوقت نف�س ��ه �إلى
مكانة العلم والعلماء ،ومحر�ض ��ة على اكت�س ��اب العلوم م ��ع لزوم النفقة لطالبها،
الذين نذروا �أنف�سهم خدمة للعلم ومرابطة يف �سبيله.
وغال ًب ��ا م ��ا تعمل هذه الر�س ��ائل على تع ��داد جملة من احتياج ��ات الطالب،
خا�ص ��ة تلك املتعلقة بالأدوات املدر�سية (الأقالم ،الورق ،احلرب )...وم�ستلزمات
الأحياء اجلامعية (اللبا�س ،الفرا�ش ،اخليم ،العر�ش ،الغذاء.)...
يح�سن التنبيه �إلى �أنها قد تنوعت
وقبل احلديث عن م�ضامني هذه الر�سالةُ ،
مناذجها كث ًريا بالربوع ال�شنقيطية ،وهي باجلملة عبارة عن ر�سالة نرثية مفتوحة
متو�سطة احلجم ،متيل �إلى لطيف اال�ستعطاف وخفيف اال�ستجداء ،يف �أ�سلوب من
الفكاهة والتنكيت لطيف يكرث من الت�ضمني واالقتبا�س ،ويعتمد براعة اال�ستهالل
وعر�ض الأقوال وقفل اخلتام ،ويتوجه باخلطاب �إلى املح�سنني ،و�إلى ذوي الف�ضل
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والكرم ممن يطرب للعطاء ،ويهتز للبذل ،ويه�ش لإعانة ال�ضعفاء واملحتاجني.
وبعد قراءتنا لنماذج متعددة من هذه الر�س ��ائل بدا لنا �أنها تقوم على جملة
من الأ�س ���س واملنطلق ��ات ،قد تختلف يف بع�ض الأحيان ،لكنها ت�ش�ت�رك وتلتقي يف
عدد من املحتويات وامل�ضامني ،نعر�ض لأبرزها يف ما ي�أتي:
 -1ملمح الإثارة واال�ستعطاف:
وهو عن�ص ��ر �أ�سا�س من عنا�ص ��ر الر�س ��الة؛ �إذ يخدم توجهاتها القائمة على
ا�س ��تمالة الآخري ��ن وا�س ��تقطابهم وجذبهم �إل ��ى الإنف ��اق والت�ض ��حية والإهداء،
فالقارئ لكثري من مناذج هذه الر�س ��ائل يدرك يف غري عناء �أنها من �إبداع فريق
من �أبناء املحاظر يتعاونون يف الغالب على �ص ��ياغتها ،معتمدين يف بنائها اللغوي
نوعا
قامو�س ��ا مدح ًيا يقوم على الإثارة واال�س ��تجداء ،مع لفت االنتباه؛ فهي مت ّثل ً
ً
من جذب الأفئدة والقلوب وا�س ��تدرار الأكف وا�س ��تنـزال املعروف ،لذلك ف�إنّ هذه
الر�سائل كث ًريا ما تبد�أ بتحية عطرة وثناء �صادق ،ففي النموذج املن�سوب �إلى ابن
مر�س ًال
رازكه مث ًال يلوح �سالم مت�ضمن يف بيت من ال�شعر �أن�شده �صاحب الر�سالة ِ
عربه حتية طيبة تفوح كنفح الطيب املمزوج بهبوب الن�سيم؛ يقول« :وبعد ،فمن كل
�أروع �شبوب راكب من جياد الفهم كل �سابح يعبوب:
�سالم ك َعرف امل�سك هبت به ال�صبا

وكالرو�ض فاحت بالع�شي �أزاه��ره»(.)72

وهذا ال�س�ل�ام موجه �إلى املح�سنني واملح�س ��نات .والطريف يف هذه الر�سائل
احرتاما للمنزلة واملكانة.
�أنها تفرد كل جن�س مبا ينا�س ��به من التحية وال�س�ل�ام،
ً
وكث�ي ً�را م ��ا يتم خالله ��ا تقدمي جماعة الن�س ��اء على جمع الرج ��ال ،ولعل يف ذلك
إح�سا�س ��ا مبا متتاز به املر�أة من التهاب امل�ش ��اعر ،مع �سرعة يف اال�ستجابة للمدح
� ً
والثناء .فقد �ص� � ّرح �أمري ال�شعراء �أنّ «الغواين يغرهن الثناء» ،وذلك ما تن َّبه �إليه
محررو هذه الر�س ��ائل من �أبناء املحاظر ،حيث �شحنوا ر�سائلهم بالأ�شعار الغزلية
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الرفيعة والرقيقة ،كما مل�ؤوها بعبارات الإ�شادة والتنويه واال�ستمالة واال�ستعطاف.
والت�ش ��بيب وذكر املحا�س ��ن ،ففي ُج ِّل هذه الر�س ��ائل ترددت تلك الأبيات ال�سينية
الرائع ��ة ذات الروح الغزلية العالي ��ة ،التي جتتمع بني الغنج والعفاف ،وتزاوج بني
التحب ��ب والتمنع ،وبني التهي�ؤ للمداعبة واملالعبة ،والبعد عن الريبة والفاح�ش ��ة،
يقول �صاحبها(:)73
وبالعر�صة البي�ضاء �إن زرت

أهلها

خرجن حل��ب اللهو م��ن غ�ير ريبة
ويكرهن �أن ي�سمعن يف اللهو ريبة

مهى مهمالت ما عليهن �سائ�س
عفائف راجي الو�صل منهن �آئ�س
كماكرهت�صوتاللجامال�شوام�س

املعبة عن
وقد �ض ��مت هذه الر�س ��ائل بني دفتيها كث ًريا من الأ�ش ��عار الغزلية رِّ
اعتدال القامة ،ور�شاقة القد ،وبريق اجللود ،ون�ضرة الوجوه ،و�ضخامة اجل�سوم،
ونق ��اء الل ��ون ،وعذوب ��ة املنطق ،وغري ذل ��ك من الأو�ص ��اف ال ��واردة يف املد َّونات
أمنوذجا ُيحتذى.
الغزلية ،والتي عدها ال�شعراء مث ًال �أعلى و� ً
كما احت�ض ��نت هذه الر�س ��ائل الكثري من الأو�صاف احلميدة املتعلقة بامتداح
الرجال ،فاملخاطبون يف هذه الن�ص ��و�ص مو�ص ��وفون بقوة الب�أ�س و�س ��رعة الفهم؛
م ��ن ذلك مث ًال :ما ورد يف الر�س ��الة الأولى من قول م�ؤلفه ��ا« :وبعد ،فمن كل �أروع
�شبوب راكب من جياد الفهم كل �سابح يعبوب»(.)74
 -2ملمح التهنئة واال�ستخفاف:
ونق�ص ��د به �أنّ �أ�سلوب ر�س ��الة «اتالميد» ظل يراوح بني الرتغيب والرتهيب،
وي ��زاوج ب�ي�ن الإغراء والتهديد ،يف نه ��ج من الدعابة والتنكي ��ت لطيف ،فقد د�أب
الطلب ��ة على �أن يدعوا اهلل ملن �أعانهم �أو �س ��اعدهم دعوات �ص ��احلة ،ويتمن ْوا ملن
مل ي�س ��تجب ملطالبه ��م كل �أنواع الوي ��ل والثبور ،واخليبة واخل�س ��ران ،وهكذا نقر�أ
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يف الر�س ��الة املن�س ��وبة �إلى اب ��ن رازكه ،دع ��وات مزدوجة الأ�س ��لوب ،ت� ِّؤمل اخلري
والثواب ملن �أنال و�أعان ،وتتوقع ال�ش ��ر واخلذالن ملن حرم و�أهان ،يقول« :ولتعلموا
�أنن ��ا كف�ل�ا ُء ملن �أعاننا ب� ِآجل الث ��واب وعاجل اخللف ،وملن حرمن ��ا ب�آجل العقاب،
وعاجل التَّلف .وانظروا �إن �شئتم ِم�صداق ذلك يف الوعيد الوارد يف الذين يبخلون
وي�أمرون النا�س بالبخل»(.)75
ويف من ��وذج �آخ ��ر ُتلح ر�س ��الة التالميد على توجيه دعوات �ص ��احلة ملن �أكرم
التالميذ و�أح�سن �إليهم ،كما تمُ طر من مل يعنت بهم ،ومل يرفع ب�ش�أنهم ر� ًأ�سا بوابل
من ال�شتم واللعن ،متخذ ًة �أ�سلو ًبا لطي ًفا يدعو للمح�سن بطول العمر وبالربكة فيه،
وملن مل يتزوج بالتزوج ،وملن تزوج ب�صالح الذرية .يقول �صاحب الر�سالة:
«ث ��م �إن التالمي ��ذ ال ت�س ��تحي مما جت ��د من غط ��اء و ِوطاء وكاغد وف�ض ��ة �أو
غريه ��ا ،وهي طالبة من ربها �أن يكرم من �أكرمه ��ا ،ويحرم من حرمها ،ف�إن كان
ُمكر ُمه ��ا ذك� � ًرا �أطال اهلل عمره وبورك ل ��ه فيه ،و�إن كانت �أنثى متزوجة �ص ��لحت
ذريته ��ا ،و�إن كانت �أيمِّ ً ا تزوجت مبراده ��ا ،وما ذلك على اهلل بعزيز ،وهو على ما
ي�شاء قدير»(.)76
ويف ر�س ��الة ثالثة يختار الطالب اعتماد ِّ
ال�ش ��عر �أ�س ��لو ًبا يتو�سلون به �إلى اهلل
�س ��بحانه وتعالى ليع�ي�ن من �أعانهم ،ويهني م ��ن منعهم ،متم ِّنني مل ��ن �أعر�ض عن
مطالبهم فق ًرا دائ ًما ومو ًتا عاج ًال وعق ًما م�س ��تم ًّرا ،فقد �أن�ش ��دوا على ذلك �أبيا ًتا
لعلها من �إبداع �أحدهم؛ حيث يقول(:)77
م��ن ك��ان يحرمكم �أع��ط��اه خال ُقنا
���ش��ال��ت ن��ع��ام��ت��ه يف ج��م��ع م��ع�����ش��ره

فق ًرا يدوم �إلى يوم احل�ساب غدا
وال ي����رى ول������دًا يف ع���م���ره �أب����دا

ويف هذا النموذج الثالث نف�س ��ه يت ُّم ختم الر�س ��الة وتوقيعها ببيت يتيم يدعو
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عل ��ى َمن ر َّد ر�س ��الة التالميذ خائبة ،ومل يعنت بها ،بال�ص ��د ع ��ن احلو�ض النبوي
ال�شريف ،وبالعط�ش يوم احل�شر .والبيت هو(:)78
وم���ن رد م��ك��ت��وب ال��ت�لام��ي��ذ خائبا

فال زال م�صدوداً عن احلو�ض �صاديا

(للبحث �صلة)
الهوامش:
(*) املعهد العايل للدرا�سات والبحوث الإ�سالمية ،نواك�شوط ـ موريتانيا
( )1املعجم الو�سيط� ،إبراهيم �أني�س و�آخرون ،القاهرة ،1972 ،مادة (ر�سل).
( )2املرجع ال�سابق مادة (تلمذ).
( )3فر�س ��الة النبي �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم �إلى هرقل ملك الروم ما تزال محفوظة �إلى اليوم يف متحف
ق�ص ��ر باب املدفع يف ا�س ��طنبول يف الغرفة املحتوية ملا ن�س ��ب �إلى النبي �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم من
مقد�س ��ات .انظ ��ر �أ�ص���ول كتب النبي �ص���لى اهلل عليه و�س���لم :محمد بن �ص ��الح �أب ��ا اخليل جملة
التاريخ العربي ،2002 ،العدد .23
( )4تطور الأ�ساليب النرثية يف الأدب العربي� :أني�س املقد�سي ،دار العلم للمالين ،بريوت ،ط1979 ،6
�ص 100وما بعدها.
( )5مروج الذهب للم�سعودي .8!/6
( )6الفهر�ست للندمي �ص.117
( )7معجم الأدباء .96/6
( )8انظر ر�سائل اجلاحظ ،قدم لها وبوبها الدكتور علي �أبو ملحم ،دار ومكتبة الهالل ،2004 ،بريوت،
لبنان.
( )9معجم �أ�سماء امل�ؤلفات املوريتانية املخطوطة ،الدكتور �إ�سلم ولد ال�سبتي ،مطابع املنار ،نواك�شوط،
� ،2012ص.132-105
( )10انظر ن�ص الر�سالة يف بالد �شنقيط ،املنارة والرباط� ،ص .119-13
( )11هو محمد بن �سعيد بن محمد �سعيد اليدايل (1166-1096هـ) عامل جليل ،يع ّد من رواد احلركة
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الت�أليفية يف البالد ال�ش ��نقيطية ،كان �ش ��يخ محظرة ،تخ ّرج منها عدد من العلماء ،له م�ؤلفات؛ من
�أهمها :الذهب الإبريز يف تف�سري كتاب اهلل العزيز ،واحللة ال�سريا يف �أن�ساب العرب و�سرية خري
الورى ،وفرائد الفوائد و�ش���يم الزوايا ،و�أمر الويل نا�ص���ر الدين ،ور�س���الة الن�صيحة ،بالإ�ضافة
�إلى ديوان �شعري.
( )12هو مينحن بن مود مالك� ،أمه �سخنا ميجه ،وا�سمه محمد ،و�سبب ت�سميته مني نحنا �أن �أمه حملته
بحدث ��ان مول ��ده �إلى الويل �أحمد يزي ��د بن يعقوب للتربك ،ف�أخذ الول ��د وجعله يف حجره ،ونفث يف
في ��ه ودعا له باخلري ،وق ��ال« :هذا منا نحن» ،فكانت كلمته َع َل ًما عليه .ومناقبه كثرية ،وكان �ش ��يخ
محظرة ،تخ ّرج منها �أ�ش ��هر علماء البلد؛ مثل بن رازكه ومحمد اليدايل وغريهما ،عا�ش مئة �سنة،
وتويف �سنة 1151هـ.
( )13ن�ص���و�ص من التاريخ (�ش ��يم الزويا� ،أمر الويل نا�صر الدين ر�س ��الة الن�صيحة) ،محمد اليدايل،
حتقيق محمذن بن باباه ،امل�ؤ�س�س ��ة الوطنية للرتجمة والتحقيق والدرا�س ��ات ،بيت احلكمة ،تون�س،
� ،1990ص.202-201
( )14هو ال�ش ��يخ �س ��يديا بن املختار بن الهيبة الأنت�ش ��ائي ت 1284هـ ،قطب من �أقطاب العلم والت�صوف
يف الب�ل�اد املوريتانية ،ورجل �سيا�س ��ة بارع ،رح ��ل يف طلب العلم ،وا�س ��تغرقت رحلته تلك زهاء 38
�س ��نة ،در�س على حرمة بن عبد اجلليل ،وعلى حبيب اهلل بن القا�ض ��ي الإيجيبي ،وعلى ابنه محمد
محمود ،ورحل �إلى ح�ض ��رة ال�ش ��يخ �س ��يد املختار الكنتي وابنه ال�ش ��يخ �س ��يد محم ��د ،و�أخذ هناك
الطريقة القادرية ون�ش ��رها يف البالد ن�ش� � ًرا وا�س� � ًعا ،له م�ؤلفات عديدة؛ منها� :ش���رح الأخ�ض���ري،
جمموعة كبرية من الفتاوى ،وع�ص���ر العارجني لل�ض���عفاء املراهني ،وامليزان القومي يف ال�ص���راط
امل�ستقيم ،وحتفة الأطفال بحل عقد المية الأفعال ،وغريها.
( )15ال�شيخ �سيدي (باب) بن ال�شيخ �سيد محمد بن ال�شيخ �سيدي الأنت�شائي (1342هـ) ،فقيه ومحدِّ ث
و�أ�ص ��ويل� ،أخذ العل ��م والأوراد القادرية عن امل�ش ��ايخ من تالمذة �أبويه ،كان له دور �سيا�س ��ي كبري
ومه ��م يف تاري ��خ موريتاني ��ا ،وكان مييل �إلى االجته ��اد يف الفق ��ه ،والتفوي�ض يف العقي ��دة ،له عدة
م�ؤلفات؛ منها� :إر�شاد املقلدين عند اختالف املجتهدين ،وتاريخ �إيدوعي�ش وم�شظوف ،ر�سالة يف
�إجراء يف الزكاة ،ر�سالة يف ال�ضاد .وغري ذلك.
( )16ه ��و محم ��د فال بن عب ��د اللطيف (حفظه اهلل) �أديب و�ش ��اعر معا�ص ��ر و�إداري متم ّكن ،جمع بني
التعليم الأ�ص ��لي والع�صري ،تخ ّرج من املدر�س ��ة الوطنية للإدارة ،و�شغل منا�صب عالية يف الإدارة
املوريتانية� ،ش ��ارك يف عدة جلان وطنية وملتقيات دولية ،له �أربعة دواوين �ش ��عرية ،بالإ�ض ��افة �إلى
عدد من الر�سائل الأدبية.
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( )17وهذه الر�س ��ائل قد ن�شرت �ض ��من جمموعتني :املجموعة الأولى وت�ضم فتاوى ال�شياطني ،ور�سالة
وت�ضم
الفي�ش ،ور�س���الة الكو�س ،من�ش ��ورات دار الفكر بانواك�ش ��وط ،دون تاريخ ،واملجموعة الثانية ّ
ثالث ر�س ��ائل؛ هي :بلوغ الأمل ،وجيدة ال�س���بك ،والر�س���الة الزبلية ،وهي كذلك �ص ��ادرة عن دار
الفكر بانواك�شوط.
( )18هو محمد مولود بن �أحمد فال املو�سوي اليعقوبي (1323-1259هـ) عامل جليل وم�ؤلف جميد� ،أخذ
النحو عن محمد عايل بن �سيدي احليبلي ،والفقه عن والده �أحمد فال ،كما �أخذ عن والده محمذن
فال بن متايل ،وعن محمد مختار (�أبوه) بن حبيب اهلل اليعقوبي .جتاوزت م�ؤلفاته ال�سبعني ،وقد
تل ّقاه ��ا النا�سُ ،عني كث ًري�أ بالت�أليف يف الأخالق والآداب الفا�ض ��لة وتطهري القلوب وت�أديب الأبناء،
وم ��ن �أبرز م�ؤلفاته :كفاف املبتدي يف فني العبادات والتعبد ،ونظم املرتادف يف القر�آن ،وب�ص���ائر
رب العاملني ،ومطهرة القلوب ،ومحارم الل�سان وغريها.
التالني لكتاب ّ
( )19محمد الأمني بن �أبوه املو�سوي اليعقوبي ،عامل من بيت علم وف�ضل وق�ضاء و�صالح ،له م�شاركة يف
العلم ،كان على �صداقة ومودّة مع زميله وقرينه محمد مولود بن �أحمد فال .وهو والد محمد يحيى
العامل ال�شاعر �صاحب الرحلة �إلى احلج.
( )20البيت لزياد بن حمل بن �س ��عد ،وكان �أتى �ص ��نعاء فلم ي�س ��تطبها وحنّ �إلى بلده ،وهو من ق�ص ��يدة
مطلعها:
ال حب���ذا �أن���ت ي���ا �ص���نعاء م���ن بل���د

وال �ش���عوب ه���وى من���ي وال فق���م

( )21بحثنا عنه فلم نتمكن من تخريجه.
الع��رب :البي ��ت ذكره ل�س ��ان الدين بن اخلطيب يف الإحاط���ة يف �أخبار غرناط���ة  ،123/1وريحانة
الكتاب وجنعة املنتاب 203/2؛ واملقَّري يف نفح الطيب  ،454/2و�أزهار الريا�ض يف �أخبار القا�ضي
عيا�ض .269/1
والبيت ذكره النحويون يف كتبهم �شاهدً ا على �أن «الالم» دخلت بق َّلة على جواب «لو» املنفي .ويف بع�ضها:
«الليايل» بدل «الزمان»
( )22مل نعرث على قائله ،ولكن وجدناه �ض ��من �أبيات يف عدة كتب؛ منها :االزدهار فيما عقده ال�ش���عراء
من الأحاديث والآثار لل�سيوطي ،وبعده:
�إذا كت���ب ال�ص���ديق �إل���ى �أخي���ه

فح ــق كت ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رد اجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواب

(� )23أخرج ��ه الط�ب�راين يف الأو�س���ط  325/2حتت رقم  ،2114و�أخرجه �أب ��و داود بلفظ« :امل�ؤمن مر�آة
امل�ؤمن» ،و«امل�ؤمن �أخو امل�ؤمن»  708/4حتت رقم  ،4918والبيهقي .167/8
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«اهلل َ
(� )24أورده يف �ش���رح �ص���حيح البخ���اري الب ��ن بطال بلف ��ظَ :
اهلل وما ملكت �أميانكم ،فلو �ش ��اء اهلل
مل َّلكهم �إياكم».68/7 ،
( )25انظر جامع الأحاديث القد�سية ،رقم .952
(� )26أخرجه الطرباين  1122/8حتت رقم  7559بلفظ�« :إنّ من �ش ِّر النا�س منزلة عند اهلل» .و�أخرجه
ابن ماجه  1312/2حتت رقم  .3966قال البو�صريي :هذا �إ�سناد ح�سن.
( )27هو احل�س ��ن بن محمد بن احل�س ��ن بن حيدر العدوي العمري ال�ص ��اغاين احلنفي ،ر�ض ��ي الدين،
�أعلم �أهل ع�ص ��ره يف اللغ ��ة ،وكان فقي ًها محدِّ ًثا ،من كتب ��ه :التكملة ،جعلها تكملة لـكتاب �ص���حاح
اجلوهري ،والعباب ،وهو معجم يف اللغة� ،أ ّلفه البن العلقمي وزير امل�ستع�صم ،وال�شوارد يف اللغة،
والأ�ضداد ،وغريها ،تويف ببغداد �سنة  ،650انظر الأعالم .214/2
(� )28أخرجه م�سلم حتت رقم  ،2658وابن ماجه  610/1حتت رقم  ،1894عن �أبي هريرة.
(� )29إ�ش ��ارة �إلى ق�ص ��ة �ش ��عبية ،وملهينني رجل ذو طرف وملح ،يقول� :إنّ له ق�صة من قر�أها دخل النار،
ومن مل يقر�أها خ�ش يف النار .وهو مثل �شعبي ي�ضرب ملا ال محي�ص عنه وال منجاة منه.
(� )30سورة املائدة الآية رقم .2
(� )31أخرجه النووي يف الأربعني النووية ،وقال :رواه الرتمذي والن�سائي ،وقال الرتمذي :حديث ح�سن
�صحيح.
(� )32أخرج ��ه الطرباين يف الأو�س���ط رقم  ،4427والبيهقي يف كتاب الزهد رقم  101عن �إ�س ��ماعيل بن
محمد بن �سعد بن �أبي وقا�ص عن �أبيه.
( )33هذا �شطر بيت من بردة البو�صريي ،و�صدره:
وخالف النف�س وال�شيطان واع�صهما

مح�ضاك الن�صح فاتهم
و�إن هما َّ

( )34ه ��و املختار بن حامد ب ��ن محمذن بن محن�ض بابه بن عبيد الدمياين (1414-1315هـ)� .ش ��اعر
جمي ��د وم� ��ؤرخ مله ��م ،و�أديب ماهر وع ��امل متمكن ،له �أنظام عدي ��دة وم�ؤلفات كث�ي�رة ،من �أهمها
مو�س ��وعته امل�شهورة حياة موريتانيا الثقافية ،وتقع فيما يقارب اخلم�سني من املجلدات ،له ديوان
�شعري �ضخم يعر�ض ملختلف الأغرا�ض ال�شعرية.
ردحا من الزمن يف الأقطار
( )35هو يو�سف مقلد (1385-1332هـ)� ،أديب لبناين وتاجر متج ّول ،عا�ش ً
الإفريقي ��ة ،وزار البالد املوريتانية ،وتوطدت �ص ��لته بال�ش ��اعر والأديب املختار ب ��ن حامدن ،و�أ َّلف
كتابني عن موريتانيا ليع ِّرف بها يف املنابر امل�شرقية؛ �أولهما �س ّماه موريتانيا احلديثة ،و�صدر عام
1960م ،وثانيهما �س� � ّماه �ش���عراء موريتانيا القدماء واملحدثون� ،صدر 1962م ،هذا بالإ�ضافة �إلى
ديوان ِ�شعري وجمموعة من املقاالت.
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(� )36شعراء موريتانيا القدماء واملحدثون ،يو�سف مقلد� ،ص.617-616
( )37لعلها من نظم �صاحب الر�سالة.
( )38الوا�ضح �أنها من نظم �صاحب الر�سالة كذلك.
(� )39أبي ��ات لأحمد املق َِّري ،قالها بعدما و�ص ��لته كتب من ال�ش ��ام ،كما يف �س�ل�افة الع�ص���ر يف محا�س���ن
ال�شعراء يف كل م�صر البن مع�صوم .345/1
مي{ �سورة النمل .29
َاب َك ِر ٌ
( )40هذا اقتبا�س من قوله تعالىَ } :قا َل ْت َيا �أَ ُّي َها المْ َلأُ ِ�إنيِّ �أُ ْل ِق َي ِ�إليَ َّ ِكت ٌ
( )41هذا اقتبا�س من �سورة النب�أ ،الآية .26
( )42هذا اقتبا�س من �سورة البقرة ،الآية .261
( )43هذا البيت من ق�صيدة مط َّولة تقع يف مئة وع�شرين بيتًا لعبد اهلل بن عبيد اهلل بن عامر ،ابن تيم
اهلل ،املعروف بابن الدمينة ،كان من � ِّ
أرق النا�س �شع ًرا .و�أكرث ِ�شعره يف الن�سيب والفخر ،تويف �سنة
130هـ.
( )44البيت من ثالثة �أبيات لعمرو بن الوليد بن عقبة بن �أبي ُمعيط الأموي القر�شي .والبيتان قبله هما:
�أال ليت �شعري هل تغير بعدنا

قباء وهل زال العقيق وحاضره

وهل برحت بطحاء قبر محمد

أراهط عز من قريش تباكره

( )45البيت لعمر بن �أبي ربيعة يف �أربعة �أبيات له مطلعها:

كفى حز ًنا �أن جتمع الدار �شملنا

أزورك كلثما
وأُمسي قري ًبا ال
ِ

( )46هذا البيت من ق�صيدة للذيب ال�صغري ،وهو �شاعر موريتاين معروف.
( )47مخطوط بحوزتنا� ،أمدنا به م�شكور ًا الأ�ستاذ �أحمدو بن محمدن من حمينه ،حفظه اهلل.
( )48الوا�ض ��ح �أنّ امل�ؤلف اختار �أن ي�س ��تعمل ا�س ��مه كما ُيلفظ �أحيا ًنا يف اللهجة احل�س ��انية؛ �إذ رمبا قلب
بع�ض ��هم التاء طا ًء .وهو قلب مع َّلل من الوجهة الل�س ��انية �إلى �أن التاء والطاء من مخرج واحد ،ويف
ا�ستعمال الرجل للطاء هنا نوع من االن�سجام ال�صوتي داخل هذه الر�سالة الطائية.
(� )49إ�شارة �إلى حامت الطائي ،الذي يع ّد م�ضرب املثل عند العرب يف الكرم وال�سخاء.
( )50ن�ش�ي�ر هنا �إلى �أن البارقليط� ،أو الفارقليط ،وحماطايا ا�س ��مان من �أ�س ��ماء النبي �ص ��لى اهلل عليه
و�سلم وردا يف التوراة ،كما يذكر �أهل العلم ،واهلل �أعلم.
( )51ه ��و مال ��ك بن �أن�س (179-93هـ) ر�أ� ��س الأئمة الأربعة و�إمام دار الهجرة ،م�ؤ�س ���س مذهب الإمام
أهم م�ؤلفاته ّ
املوط�أ كما د ّون تالمذته من بعده �أجوبته يف كتاب عرف بـا�سم املدونة.
مالك ،من � ّ
تابعي (ت114هـ) ،من �أجالء الفقهاء ،ن�ش�أ مبكة ،كان
( )52هو عطاء بن �أبي رباح بن �أ�سلم بن �صفوانّ ،
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مفتي �أهلها ومحدِّ ثهم ،وتويف فيها.
( )53ه ��و �أب ��و جعف ��ر محمد بن جرير الطربي ،امل�ؤرخ املف�سّ ��ر الإمام ،ولد يف طرب�س ��تان �س ��نة 224هـ،
وا�س ��توطن بغ ��داد ،وتويف فيها �س ��نة 310هـ ،له �أخب���ار الر�س���ل وامللوك املع ��روف بتاريخ الطربي،
وجامع البيان املعروف بتف�سري الطربي ،كان جمتهدً ا يف الدين ال يق ّلد �أحدً ا.
( )54هو �إبراهيم بن مو�سى اللخمي الغرناطي ال�شهري بال�شاطبي� ،أ�صويل حافظ ،من �أئمة املالكية ،من
كتبه املوافقات يف �أ�ص���ول الفقه ،واالعت�ص���ام يف �أ�ص���ول الفقه ،و�ش���رح على �ألفية ابن مالك ،تويف
�سنة 790هـ.
( )55ه ��و �أحم ��د بن محمد بن عبد اهلل الطلمنك ��ي ،من طلمنكة يف الأندل�س� .س ��كن قرطبة ،ورحل �إلى
امل�ش ��رق ،فقي ��ه مالك ��ي ،وغلب عليه الق ��ر�آن واحلديث .تويف يف طلمنكة �س ��نة 429ه� �ـ ،له م�ؤلفات
عديدة؛ منها :كتاب اجلليل �إلى معرفة اجلليل ،وكتاب يف التف�سري.
( )56ولعل املق�ص ��ود بالطو�س ��ي هنا الإمام الغزايل ،وهو �أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزايل
الطو�س ��ي ،حجة الإ�س�ل�ام ،فيل�سوف مت�ص ّوف ،له نحو  200م�ص� � َّنف ،ولد بطو�س يف خرا�سان �سنة
450هـ ،ورحل �إلى بغداد فاحلجاز فال�شام فم�صر ،ثم عاد �إلى بلدته طو�س ،وتويف بها �سنة 505هـ.
من �أهم م�ؤلفاته �إحياء علوم الدين ،وتهافت الفال�سفة ،واالقت�صاد يف االعتقاد.
( )57هو �أبو يزيد طيفور بن عي�سى الب�سطامي ،زاهد م�شهور من بلدة ب�سطام ،ولد بها �سنة 188هـ،وتويف
بها �سنة 261هـ.
( )58ه ��و �أحم ��د ب ��ن محمد بن �أب ��ي بكر الق�س ��طالين �أبو العبا�س �ش ��هاب الدين ،من علم ��اء احلديث،
ولد �س ��نة 851هـ يف القاهرة ،وتويف بها �س ��نة 923هـ ،له �إر�ش���اد ال�س���اري ل�شرح �ص���حيح البخاري،
واملواهب اللدنية يف املنح املحمدية ،وغري ذلك.
( )59مدينة ب�أق�صى ال�شرق املوريتاين ،وهي مقاطعة من �أعمال والية احلو�ض الغربي.
( )60املق�صود هنا مكة املكرمة.
( )61طلبقة :م�صدر من امل�صادر املنحوتة من قولهم� :أطال اهلل بقاءك ،كالب�سملة واحلوقلة واحل�سبلة.
( )62بالد �شنقيط املنارة والرباط� ،ص.147
( )63هو �سيدي عبد اهلل بن محم العلوي ،املعروف بابن رازكه (ت1144هـ) عامل جليل ،و�شاعر متم ّيز،
يع ّد من رواد احلركة ال�شعرية يف البالد ،ومن �أ�ساطني الثقافة العربية الإ�سالمية كذلك .له ديوان
�شعري مطبوع ،ومنظومة يف البالغة ،وم�ؤلفات �أخرى.
( )64بالد �شنقيط املنارة والرباط ،مرجع �سابق �ص.146-145
( )65هو ال�ش ��يخ �س ��يدي محمد بن ال�ش ��يخ �س ��يديا الأنت�ش ��ائي (1286-1247هـ) ،عامل جليل ،و�ش ��اعر
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متب�صر ،عا�ش يف ح�ضرة �أبيه ال�شيخ �سيديا الكبري ،فاكت�سب عل ًما ج ًّما ،وا�ستفاد من
متم ّيز ،وناقد ّ
تالميذ والده ،له م�ؤلفات؛ منها ر�سالة بعنوان :احل�سنة بني ال�سيئتني ،وهي من الرقائق ال�صوفية،
وجمموعة من الفتاوى بالغة الأهمية ،وجمموعة من الأنظام ،وبع�ض الر�سائل ،بالإ�ضافة �إلى ديوان
�شعري تربو �أبياته على الألفني.
( )66انظر ن�ص الر�سالة يف امللحقات .
( )67هو الهادي بن محمدي (بدي) العلوي 1309-1221هـ؛ �شاعر وفقيه .كان ثاقب الفهم ،وقد عرف
بالظرافة ومعرفة �آدب املجال�س .و�ص ��فه �صاحب الو�سيط ب�أنّ له اليد الطولى يف ن�سج ال�شعر ونظم
الأزجال العامية ،فهو من ال�شعراء املبدعني بالل�سان العربي الف�صيح وال�شعبي احل�ساين ،قر�أ على
والده وعلى �أجدود بن �أكتو�شني ،له ديوان �شعري وبع�ض الأنظام الفقهية.
( )68ه ��و محمد الأمني بن محمد مولود (�آده) اليعقوبي املو�س ��وي ،ت1371ه� �ـ؛ فقيه در�س على والده،
و�أخذ القر�آن عن �أهل بوفرة احلاجيني .له �آثار؛ منها نظم يف التو�سل ب�أ�سماء اهلل احل�سنى ،وغري
ذلك ،بالإ�ضافة �إلى جمموعة من الفتاوى والأحكام.
( )69ه ��و محمد الأجمد بن محمد الأمني بن �أبي املع ��ايل اليعقوبي الأعمامي (1376-1291هـ) ،عامل
جليل ،و�ش ��يخ محظرة ،ن�ش� ��أ يف بيت علم وف�ض ��ل� ،أخذ عن والده وعن محمد مولود بن �أحمد فال
املو�س ��وي ،وع ��ن يحظي ��ه بن عبد ال ��ودود ،وعن زيد العابدي ��ن بن اجمد وغريهم ،وق ��د تخ ّرج من
محظرته جمع من العلماء ،من بينهم ابنه محمد املختار ،ومحمدن لبات بن محمد لويل ،ومحمدن
اب ��ن محمد فال احلاجي املعروف اب ��ن �إيجيجبي ،ومحمدن بن بلباله ،وغريهم .من �أهم م�ؤلفاته:
جمموعة من الأنظام يف مختلف الفنون ،بالإ�ض ��افة �إلى ديوان �شعري ،وتو�شيح لبع�ض املنظومات،
وله كذلك بع�ض الفتاوى .ومن �آثاره كذلك منوذج من هذا املكتوب الذي يعرف بـ«ر�سالة اتالميد».
ورئي�سا
( )70هو محمد بن �س ��يد بن حمينه اليدايل (1388-1301هـ) ،عامل جليل ،كان �ش ��يخ محظرة ً
مق َّد ًم ��ا يف قومه ،له ذكاء خارق وحنكة �سيا�س ��ية كبرية� ،أخ ��ذ عن �أحمد بن �أجمد ،وعن محمد بن
املحبوب ��ي اليداليني ،وعن محمد فال بن محم ��ذن الدمياين ،وعن حامد بن محمذن ،وعن يحظيه
اب ��ن عبد ال ��ودود وغريهم .وعنه �أخذ ب ��داه بن الب�ص�ي�ري التندغي ،و�أحمد ب ��ن املنجى الألفغي،
ومحم ��ذن ب ��اب ب ��ن داده الدمياين ،وملرابط ح ��وم اهلل اليعقوب ��ي ،وجمع من علماء بن ��ي قومه ،له
م�ؤلفات؛ منها نظم يف املنطق لعكو�س املوجهات ،ونظم �أ�س���ماء اهلل احل�س���نى ور�س���الة يف احلب�س،
و�أخرى يف االجتهاد ،بالإ�ضافة �إلى ديوان �شعري ،وجمموعة من الفتاوى.
( )71هذه الر�سائل توجد بحوزتنا ،وقد اكتفينا يف هذا البحث ب�إيراد الثالث الأُول منها ،والتي تع ّد من
�أقدمها.
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( )72انظر ن�ص الر�سالة يف الق�سم الثاين من البحث.
( )73انظر ن�ص الر�سالة يف الق�سم الثاين من البحث.
( )74انظر ن�ص الر�سالة يف الق�سم الثاين من البحث.
( )75انظر ن�ص الر�سالة يف الق�سم الثاين من البحث.
( )76انظر ن�ص الر�سالة يف الق�سم الثاين من البحث.
( )77انظر ن�ص الر�سالة يف الق�سم الثاين من البحث.
( )78انظر ن�ص الر�سالة يف الق�سم الثاين من البحث.
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ثُ َنا ِئ َّي ُة اإلبداع ِّ
عري
الش
ّ
ار َس ِة ال َّن ْق ِد ّية
وا ُ
مل َم َ

ِ
بي يف القرنني
لَ َدى
األديب َ
الع َر ّ
ِ
والسادس الهجر َّيني
اخلامس
ّ
علي بن �أفلح العب�سي �أُ
منوذجا
ً
ّ
( )
بقلم :عبدالرازق حويزي *
ثنائية الإبداع ِّ
العربي معروفة ،وقد
ال�شعري واملمار�س ��ة ال ّنقد ّية َلدى الأديب
ّ
ب ��د� ْأت يف الظهو ِر منذ الق ��رون الأولى ،كما هو احلال لدى (اجلاحظ ت 255هـ)،
و(ابن طيفور ت280هـ) ،و(ال َّنا�ش ��ئ الأكرب ت293هـ) ،و(ابن املعت ّز ت296هـ)،
ولك ��نْ َب � َ�د َ�أ ْت يف ال ُّذيوع م ��ع التَّقدم الزَّمني عن ��د ن َّقاد القرن�ي�ن ال َّرابع واخلام�س
الهجر َّي�ي�ن؛ من �أمثال( :اخلالد َّيينْ � :أبي عثمان ت  371هـ ،و�أبي بكر ت 380هـ)،
و(عل � ّ�ي اجلرج ��ا ّ
ين ت  392هـ) ،و(ابن وكيع التِّني�س ��ي ت  392هـ) ،و(�أبي هالل
الع�س ��كري 395هـ) ،و(عبد الكرمي ال َّن ْه َ�شلي ت  405هـ) ،و(ال َّثعالبي ت 429هـ)،
و(املعري ت  449هـ) ،و(ابن َ�ش َرف القريواين ت 460هـ) ،و(ابن ر�شيق القريواين
ت 463هـ) ،و(ابن �سنان اخلفاجي ت466هـ) ،وغريهم.
الذهن ـ من واقع ازدهار احلركة ِّ
وقد يتبادر �إلى ِّ
ال�شعرية والنقدية يف هذين
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ال�سبب يف
ال�س ��اد�س الهجري؛ ولعل َّ
القرنني ـ انطفاء َج ْذوة تلك ال ُّثنائية يف القرن َّ
هذا يرجع �إلى �ض ��ياع معظم ُت� � َراث �أدبائه ،ولكنَّ الواق� � َع يدح�ض هذا ،فال يزال
لهذه ال ُّثنائية امتدا ٌد يف هذا القرن وما بعده ،وخري دليل ما �سيظهره هذا البحث؛
�إذ �سي�س ��عى �إلى درا�س ��ة �أدب (عل ��ي بن �أفلح) الذي كان له �أث ��ر بارز يف ال ُّنهو�ض
باحلياة ِّ
ال�ش ��عر َّية يف ع�صره ،ودفع عجلة احلركة ال َّنقدية � ً
أي�ضا ،وعلى ال ُّرغم من
هذا مل يلق �إبداعه ِّ
ال�ش ��عري وال النقدي ما ي�س ��تح ُّقه من ال َّدر�س؛ نظ ًرا �إلى غياب
قدي مدة طويلة من الزّمنَ ،حتَّى ُن�ش ��ر م�ؤخ ًرا يف �أبو ظبي عام 2009م،
تراثه ال ّن ّ
فلم تعرفه الأو�ساط الأدب ّية ناقدً ا ،ومل تظهر مكانته ال�شّ عرية مبا يتَّ�سق وموهبته؛
�إذ مل ُيج َمع ديوا ُنه كام ًال؛ لذا ي�سعى البحث �إلى ر�صد �أهم �أ�س�سه ال ّنقد ّية ،وبيان
منهج املمار�س ��ة ال ّنقد ّية لديه ،والك�ش ��ف عن َت َن ُّوع امل�ض ��مون ،وجمال ّيات التّ�شكيل
عري بعد القيام با�ستدراك على جمموع ديوانه( ،)1ثم االجتاه
الف ّني يف �إبداعه ال�شّ ّ
عري .كل ذلك من خالل
بعد ذلك �إلى محاولة تطبيق �أ�س�س ِ
نقده على �إبداعه ال�شّ ّ
�أربعة محاور :الأول عن (ابن �أفلح) وم�ص ��ادر �ش ��عره ونقده ،وال َّثاين عن جت ِّليات
�إبداعه ال�شّ ��عري �شك ًال وم�ضمو ًنا ،وال ّثالث عن الأ�س�س ال َّنقدية عنده ،وال ّرابع عن
قدي ،ثم اخلامتة.
�شعره يف مر�آة منظوره ال ّن ّ
َ
ال�صفحات يف خدم ِة
واهلل ـ �سبحانه وتعالى ـ �أ�س� ُأل �أن �أكونَ قد �أ�سهمت بهذه ّ
وك�شفت عن �صفحة َم ْط ِو َّي ٍة من �صفحاته ال ّنا�صعة.
عري،
ُ
قدي وال�شّ ّ
تراثنا ال ّن ّ
علي بن �أفلح ال َع ْب�سِ ّي ( 536 - 443هـ) وم�صادر �شعره ونقده:
ّ
ُ
علي بن �أفلح ال َعب�س � ّ�ي ال�ش ��اعر ،من �أهل بغداد،
«جمال املُلك� ،أبو القا�س ��مّ ،
احل ّلة ال�سّ ��يف ّية� ،ش ��اع ٌر �س ��ائ ُر ال�شّ ��عر ،طائر ال ّذكر ،مرهوب َّ
ال�ش َبا،
و�أ�ص ��له من ِ
ال�س ��نان� ،شديد الهجاء ،بذيء ال ِّل�س ��ان� .إذا اتّ�ضح له املعنى يف هجو �أحد،
حديد ِّ
يبال به �أكان مح�س� � ًنا �أم ُم�س� � ًّيا ،ع ��د ًّوا �أو ول ًياَّ .
ح�س ��نَ �إليه �إال جازاه
مل ِ
وقل َمن �أَ َ
ال�ص ��ريح»( .)2بهذه الكلمات افتتح (ال ِعماد الأ�صفها ّ
ين ت
بالقبيح ،وجاراه بالذ ّم ّ
أو�ضحت ا�سمه ،وموطنه ،وكنيته ولقبه ،وهو «�شاعر جمي ٌد
 597هـ) ترجمته التي �
ِ
و ُم ْف ِل� �قٌ ،و�ش ��عره كثري املعاين وامل َلح يف املدح والهجو وال َغ ��زَ ل»( ،)3معدو ٌد يف طبقة
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(القا�ض ��ي الأ َّرج ��ا ّ
ين ت  455هـ) ،و(اب ��ن اله ّبار ّية ت  509هـ) ،و(�أبي �إ�س ��حاق
ال َغ� �ز ّّي ت  524ه� �ـ ) ،و(ابن ُمنري َّ
�قي
الط َرابل�س � ّ�ي ت  548هـ)َ ،
و(ع ْر َق َلة الدم�ش � ّ
و(عم ��ارة ال َي َم ِن ّي ت  569هـ) ،و(حي� ��ص بي�ص ت  574هـ) ،و(ابن
ت  567ه� �ـ)ُ ،
ال�سّ اعاتي ت  604هـ) ،و(ابن �سناء امللك 608هـ)(.)4
و�إذا كان احل � ُّ�ظ ق ��د عان ��ده يف غابر ال َّزم ��ان بعد وفاته ،ب�ض ��ياع �أك ِرث تراثه
اهتم به لفيف من الأدباء واملحققني،
أدبي ،فقد حا َل َفه يف ع�صرنا احلديث؛ �إذ ّ
ال ّ
أزاحوا ال�سّ ��تار عن �أخباره ،وح ّققوا بع�ض تراث ��ه ،فقد ُكتبت عنه بع�ض البحوث
ف� ُ
و�س� � َّل َط ِت الأ�ض ��وا َء َع َلى �أدبه ،وما كان ُي َظنُّ
التي تناولت ترجمته و�ش� �تّى �أخبارهَ ،
ال�صورة يف ع�صرنا ،على ال ّرغم من
بحال من الأحوال �أن يلتفت �إليه الأدبا ُء بهذه ُّ
فم َّمن �أفرده بالبحث:
ق ّلة تراثه املن�شورِ .
1 .1د( .م�ص ��طفى جواد) ،حيث كتب مقا ًال عنهَ ،
ن�شره �أو ًال يف جملة الغري
العراقي ��ة ع  ،22ال�س ��نة 1945 ،6م ،ث ��م �أعاد ن�ش ��ره يف ج 2من كتابه يف
الرتاث العربي 75 /2ـ .86
(علي اخلاقا ّ
حل ّلة .382 – 368/3
ين) يف كتابه �شعراء ا ِ
2 .2دّ .
3 .3د( .جواد �أحمد علو�ش) ،الذي ن�شر بح ًثا عنه يف جملة الأ�ستاذ العراقية،
مج 1383 ،12هـ� ،ص  350 – 323بعنوان( :علي بن �أفلح كاتب املزيديني
443ـ 535هـ)
4 .4الأ�س ��تاذ (�إبراهيم �ص ��الح) يف مقدمة حتقيقه لكتاب البديع� ،ص – 8
.23
5 .5وثم ��ة ترجمات �أخ ��رى مبت�س ��ر ٌة ،وردت يف كتب بع�ض املعا�ص ��رين؛ مثل
ال�س���ي ِف ّية �أيام
كت ��اب الأع�ل�ام ،ومعجم امل�ؤلف�ي�ن ،وكتاب �ش���عراء احللة َّ
الإم���ارة املزيد ّي���ة .ولكنه ��ا ال تعدو �أن تك ��ون تعري ًفا موجزًا ب ��ه ،وتكرا ًرا
لأقوال ال�سابقني.
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مما
وت�صحيحا
وك ّل هذا ـ ال �ش � َّ�ك ـ َغ َّطى َعلى ك ّل �أخبا ِره درا�س ��ة
وا�ستنتاجاّ ،
ً
ً
ال�س � َ
�بيل �أَ َم ِامي لال�س ��تفادة من جهود ال�سّ ��ابقني يف ترجمته ،و�أغناين عن
َي َّ�س� � َر َّ
أمر الذي َ�س َل َكه َغريي ،ودون القارئ كتاباتُ ه�ؤالء لال�ستزادة،
الإ�سهاب يف هذا ال ِ
واملحدثني يف
ولك ��ن يلزمني التَّعريف املوجز املر َّكز به ،م�س ��تعي ًنا بجهود ال ُقدماء
َ
هذا ال ّنطاق.
احل ّلي) ،وكنيتُه هي
�سي ِ
فا�س ��مه َّ
(علي بن �أفلح بن مح ّمد ال َع ْب ّ
ال�ص ��حيح هو ّ
�سي ن�سبة �إلى (عب�س بن بغي�ض) قبيلة بالكوفة ،و ُل ِّقب
(�أبو القا�سم) ،و ُل ِّق َب بال َع ْب ّ
باحل ِّلي ن�س ��بة �إلى ح ّلة بني مزي ��د التي رحل �إليها بعد �أن � َّأ�س َ�س ��ها املزيديون عام
ِ
(495ه� �ـ) ،ول ّقب ��ه اخلليفة امل�سرت�ش ��د باهلل جم ��ال امللك لمِ َا مل�س في ��ه من موهبة
غزير.
رائقِ ،
ُم َت�أَ ِّلقة ،و�إبداع ٍ
وع ْل ٍم ٍ
ُول ��د (اب ��ن �أفلح) ع ��ام (443هـ) عل ��ى الأرجح� .أ َّم ��ا �أين ول ��د؟ فقد اختلف
العلم ��ا ُء يف ه ��ذا الأمر ،كم ��ا اختلفوا يف تاريخ مول ��ده ،وتاريخ وفات ��ه .و ُي َر َّجح يف
أقرب
ظ � ِّ�ل االختالف ��ات العديدة ،كما ه ��و متَّبع لدى جمه ��رة الباحثني ،اعتم ��ا ُد � ِ
ن�ص لع�ص ��ر امل�ؤلف؛ فقد ذهب ك ٌّل من (م�ص ��طفى ج ��واد) ،و(علي اخلاقاين)،
ٍّ
احل َّلة ،وقد َخا َل َف هذا الرّ� َأي (جواد علو�ش)،
و(�إبراهيم �ص ��الح) �إلى �أ ّنه ُولد يف ِ
حي ��ث َذ َه َب �إل ��ى �أ ّنه ُو ِل � َ�د يف محلة عب�س بالكوفة ،و َن�ش� ��أ وترع ��رع فيها ،ثم رحل
احل َّلة ،الذين ق َّدروه حقَّ ق ��دره ،و�أحلُّوه منزلته الالئقة ب�إبداعه
�إل ��ى املزيديني يف ِ
املرجح يف هذا الأمر ـ وفق اعتماد �أقدم ن�ص ـ عام
وفكره ،ودليل (علو�ش) هو �أن َّ
احل َّلة ،و�سكنها عام (495هـ)،
(443هـ) �أن (�سيف الدين �صدقة املزيدي) �أ�س�س ِ
�أي بعد مولد (ابن �أفلح)؛ لذا �أُ َر ِّجح هذا ال َّر�أي.
فكر ،ورهاف ِة ِح ٍّ�س ،و�صفا ِء َذوق،
ب�سي) من عمق ٍ
�إنَّ ما مت َتّع به (ابن �أفلح ال َع ّ
وموهبة متّقدة ،وعاطفة ج ّيا�ش ��ة ،كان له �أثره الوا�ض ��ح يف االت�ص ��ال مبعا�صريه،
فكانت ِ�صالته م�شهورة باملزيديني،
والتَّمكني له لدى وال ِة الأمور ،وبع�ض اخللفاءْ ،
عمل كات ًبا له ��م ،فكت ََب لنور ال َّدول ��ة (دبي�س الأول ت 474ه� �ـ) ،ثم للأمري
حي ��ث ِ
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(بهاء ال َّدولة من�ص ��ور ت 479هـ) ،ثم البنه �س ��يف الدولة (�صدقة بن من�صور ت
501ه� �ـ)( ،)5ثم رحل �إلى بغ ��داد ـ بح ًثا َعن مكان �أرقى()6ـ َف َت�أَ َّلق نجَ ُمه يف �س ��ماء
وه َف ْت �إلي ��ه الأفئد ُةَّ ،
والتف حوله ِع ْلية ال َقوم لمِ ا
�إبداعه ��ا ،واتجَّ َ هت نحوه الأنظارَ ،
جلي�سه ،ول َّقبه
مل�س ��وا فيه من ِع ْلم و َف ْ�ض � ٍ�ل ،فق َّربه اخلليفة امل�سرت�شد باهلل ،وجعله َ
بجم ��ال امللك ،و� َ
أغدق عليه العطاء ،وغمره باملنح واجلوائز ،و�أفا َء عليه من ِن َعمه،
فهدم ك َّل هذا و�ش َّي َد دا ًراِ ،له َج ْت
فوهب له ع ّدة منازل ،وابتاع هو بجوارها �أخرىَ ،
أيام عن �أنيابهاَ ،
ِب َر ْو َع ِتها �أل�س ��نة �أهل ع�ص ��ره ،و�سرعان ما َّ
فقذ َفت
ك�ش ��رت له ال ُ
ق�صة خيا َن ِته ِل َوليِّ
به يف َمتَاهات الت ََّ�ش� � ُّرد َّ
وال�ض ��ياع؛ �إذ تذكر بع�ض كتب الرتاجم ّ
أنقا�ض ��ها ،وكان
نعمته امل�سرت�ش ��د باهلل ،فانت َق َم منه ،فكان لداره �أن هُ ِد َم ْت على � ِ
له �أن و َّلى هار ًبا �إلى ال�شّ ام ـ �أو تكريت( )7ـ وا�ست�شفع بكربا ِء ال ِّرجال لي َت َو َّ�سطوا له
عند اخلليفة امل�سرت�شد باهلل لكي يعفو عنه.
الق�ص ��ة ،فتدور �أحدا ُثها باخت�صار ـ على ما َر َوتْه امل�صادر ـ يف �أنَّ احلرب
�أما ّ
مل ت�ض ��ع �أوزارها بني املزيديني يف احللة وبني اخلليفة امل�سرت�شد باهلل ،و�أن (ابن
ال�س َّر
�أفلح) كان
حار�س داره هذا ِّ
جا�سو�س ��ا ينقل الأخبار �إلى املزيديني ،فك�ش ��ف ُ
ً
لل�شّ ��رط ِة بع ��د �أن ط ��رده (ابن �أفلح) من حرا�س ��ة داره ،فو�ص ��ل اخل�ب�ر للخليفة
بهدم داره �سنة (517هـ) ،ثم عفا عنه
امل�سرت�شد باهلل ،فت َع َّقبهَ ،ف َف َّر هار ًبا ،و�أم َر ِ
بعد �شفاعة َّ
ال�شافعني ،فرجع من ال�شام �إلى بغدادَ ،وم َكثَ فيها �إلى �أن ُت ُوف(.)8
خاف،
الق�ص َة ،ويقول� :إنَّ للخيال فيها دو ًرا غري ٍ
ويرف�ض (جواد علو�ش) هذه ّ
لثناء القدماء على �أخالقه ،و�أمانته مع املزيديني ،وعل ِّو ِ�س ِّنه يف ذلك الوقت ،وعف ِو
امل�سرت�ش ��د عنه ،واقت�ص ��ا ِر العقوب ِة َع َلى َهدم ال ّدار �أم ��ام فداحة اخليانة ،وجهل
بالق�صة ،وا�ستمرا ِر احلروب بني امل�سرت�شد
ال ُّرواة ب�شخ�ص ��يات �أخرى لها َعالقة
ّ
و(دبي�س املزيدي) َحتى بعد العفو عنه(.)9
لهذه الأ�سباب َ
انتقام اخلليفة من (ابن �أفلح)،
ق�ص َة
رف�ض (جواد علو�ش) ّ
ِ
ال�س ��بب يف ف ��راره وه ��دم داره هو �س�ل�اط ُة ل�س ��انه ،وق�س ��و ُة هجائه،
َّ
ورج ��ح �أنَّ َّ
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بال�س � ِّ�ب واالنتقا�ص ،وهذا ما ذهب �إليه (ابن ال ّنجار
وت َع ُّر ُ�ض ��ه لوجهاء ع�ص ��ره َّ
�دادي)(.)10
البغ � ّ
َ
وات�صل (ابن �أفلح) � ً
بدعي ع�صره ،حيث � ِآ�صر ُة الإبداع ،ووحدة
أي�ضا ببع�ض ُم ِ
االجتاه ،ف�أُثرت له من بع�ضهم ُ
امل�ساجالت واملرا�سالت ال�شّ عرية ،وال ّر�سائل
بع�ض
ِ
فم َّم ��ن ات�ص ��ل بهم م ��ن املبدع�ي�ن� :أم ُني الدول ��ة اب ��ن التلميذ(،)12
ال ّنرثي ��ة()11؛ ِ
و(�أب ��و املعايل احلظ�ي�ري)( ،)13ووالد (العماد الأ�ص ��فهاين) ،وعم ��ه (عز ال ّدين
الأ�صفهاين)( ،)14وروى �شعر بع�ض �شعراء ع�صره؛ منهم�( :أبو اجلوائز ال َو ِا�س ّطي
ت 460هـ)(.)15
َاج ِهَ ،ف َق َد َت َر َك َ
بع�ض امل�ؤ َّلفات التي َتتَّ�ص ��ل ات�ص ��ا ًال وثي ًقا بالأدب
�أما ع ��ن َنت ِ
فمن عناوي ��ن امل�ؤ َّلفات التي ن� َّ��ص عليها القدماء،
العرب ��ي �ش ��ع ًرا ونقدً ا و�إن�ش ��ا ًءِ ،
املحدثون:
وح�صرها َ
ً
وح ِّقق
1 .1كت���اب البدي���ع :وهو الكتاب الوحي ُد الذي و�ص ��ل �إلين ��ا
مخطوطاُ ،
َم َّرت�ي�ن؛ الأول ��ى على ي ��د امل�ست�ش ��رق (خريت ف ��ان جلدر) ،الذي ن�ش ��ر
محاولته يف �إ�ستانبول ،عام 1987م ،والثانية على يد (�إبراهيم �صالح)،
ون�شر حتقيقه املج َّمع ال َّثقايف يف �أبو ظبي ،عام 2009م.
ال�س ��ابق ،و�أنَّ التَّ�س ��مي َة تمَ َّ تغي ُريها
2 .2مقدم���ة اب���ن �أفلح( .)16ولع َّله
ُ
الكتاب َّ
كتاب املحا�سن يف
ل ُورود الكتاب مع كتاب �آخر يف جمموع مخطوط�َ ،ض � َّ�م َ
وا�ض ٌح بعلم ال َب ِديع.
ال َّنظم وال َّنرث لل َم ْر َغيناين ،وفيه اه ِت َما ٌم ِ
3 .3حما�سة ابن �أفلح(.)17
4 .4ديوان ر�سائل� ،إذ كان كات ًبا �أدي ًبا كما قال (ابن �شاكر الكتبي)(.)18
5 .5ديوان �شعر ،جمعه ورتَّبه هو بنف�سه( .)19وقد حتدثت عنه بالتف�صيل(.)20
6 .6هذا �أق�صى ما ح�صره العلماء املعا�صرون( )21اعتمادًا على كتب الرتاجم،
�ساد�سا ،هو كتاب الأغاين(.)22
و�أ�ضيف هنا عنوا ًنا ً
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نقده ،فهو م�ص ��در وحيد� ،أ َّل َفه (ابن �أفلح) ،هو كتاب البديع
�أما عن م�ص ��د ِر ِ
أثبت فيه ر�ؤيته ال ّنقدية
ـ املذكور �آن ًفا ـ الذي �ض� � َّمنه بع�ض امل�صطلحات ال َّنقد ّية ،و� َ
يف الإبداع ال�شعري ،وت�أث َر به (ابن �أيدمر) يف مقدمة كتابه الدر الفريد ،كما قال
الأ�ستاذ (كامل �س ��لمان اجلبوري)( ،)23وعلى كتاب (ابن �أفلح) �سرتتكز درا�ستُنا
يف املحور الثاين.
وق ��د �أثنى على �إبداعه ٌ
رهط من الأدب ��اء وال ُّن َّقاد وامل�ؤرخني ،ومعظم �أقوالهم
و�آرائه ��م ُتعلي من �ش� ��أنه ،وتربز مكانته يف �أفق العلوم الإن�س ��انيةِّ ،
وتو�ض ��ح تع ُّدد
مناح ��ي عطائ ��ه� ،أتى الأ�س ��تاذ (�إبراهيم �ص ��الح) عل ��ى �أكرث �أقواله ��م()24؛ فمن
ِ
قائل« :كاتب� ،أديب ،فا�ض ��ل ،عامل ،كامل� ،ش ��اعر ،جميد ،مرت�س ��ل بليغ»(� ،)25إلى
ٍ
«الكاتب الأديب الفا�ض ��ل ،ال�شاعر امل�ش ��هور ،له ديوان �شعر ،وديوان تر�سل،
قائل:
ُ
و َكت ََب ًّ
فا�ض ًال كات ًبا �شاع ًرا»(� ،)27إلى قائل:
خطا ح�س� � ًنا»(� ،)26إلى قائل« :كان عالمِ ًا ِ
ال�سائر»(.)28
«الكاتب ال�شاعر ،له ال ّنظم وال ّنرث والهجو الكث ُري َّ
ٌ
اختالف كثري؛ فقد قيل� :إنه ُت ُوفيِّ عام (533هـ) ،وقيل:
�أما تاريخ وفا ِته ،ففيه
ع ��ام ( 536ه� �ـ) ،وقيل :عام ( 537هـ) ،وقيل :ع ��ام (538هـ) ،وقيل :عام (535
ورجح
ه� �ـ) .وقد جمع (جواد علو�ش)( )29ك َّل هذه الآراء ،وعزاها �إلى �أ�ص ��حابهاَّ ،
التّاري ��خ الأخ َري؛ لأ ّنه �ص ��ادر ع َّمن يق ُرب من ��ه زم ًنا ،وهو (اب ��ن ال ّنجار) ،و(ابن
الأثري) ،وهذا ما �أميل �إليه.
ال�شعريِّ �شك ً
جت ِّليات الإبداع ِّ
ال وم�ض ُمو ًنا لدى ابن �أفلح:
بيد �أنَّ �شهرته هذه توارت
أحد ال�شّ عراء امل�شهورين يف زم ِنهَ ،
كان (ابن �أفلح) � َ
بعد وفاته ،و�ض ��يا ِع ديوانه ،فطوى ذك َره الن�س ��يان ،وقد َع َرف معا�ص ��روه موهبته
ِّ
إبداعه ،ومنحوه مكانته بني �ش ��عراء ع�ص ��ره؛ فق ��د �أثنى عليه
ال�ش ��عرية ،فق َّدروا � َ
بع�ضهم ـ كما اتَّ�ضح �آن ًفا ـ ي�أتي يف مقدمتهم (ال ِعماد الأ�صفها ّ
ُ
ين).
أدبي �شع ًرا ون ًرثا
ويبدو اعتدا ُد ال�ش ��اعر ِ
بنف�س ��ه ومعرفته مكانته يف الإبداع ال ِّ
مما ُد� � َّ�س عليه؛ حيث بادر �إل ��ى جم ِع ديوان
م ��ن اهتمامه بهذا الإب ��داع ،وتنقيته َّ
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بنف�سه ،بعد �إ�سقاط ِّ
ال�ش ِعر املنحول عليه ،حتَّى ال يناله ما لي�س من حقه من
�شعره ِ
ثواب ،فهو � ُ
أدرك ال َّنا�س مبكان ِته و�أعر ُفهم بقيمة �ش ��عره ،فجاء
�ش ��هرة �أو عقاب �أو ٍ
ديوا ُنه متو�س � َ�ط احلجم ،بعد �أن �أ�سقط منه املنحول وما ال ير�ضى عنه ،وقد �ضا َع
هذا املختار � ً
أي�ضا بعد �ضياع �أ�ص ِله �أثناء هدم داره .
ال�ضياع مل يبقَ من �شعره ِ�سوى ال َّنزر الي�سري الذي َ
وعلى �أثر هذا َّ
نه�ض بجمعه
الأ�س ��تاذ (�إبراهيم �صالح) ،فجاءت ح�ص ��يلته ( )230بيتًا ،وا�ستدرك د(.جليل
�فت طائفة �أخرى من َّ
العطية) بع�ض َّ
املقطعات ،فكانت ح�ص ��يلة
املقطعات ،و�أ�ض � ُ
ما تبقى ( )330بيتًا� ،أحاول �ألقاء َّ
ال�ضوء من خاللها على �أهم مو�ضوعات �شعره،
و�أبرز ِ�سماته من ال َّناحية ال َف ِّن َّّية.
�وعات ِ�شعره ،فهي ال تخرج عن املو�ض ��وعات املعروفة من
�أما بال ّن�س ��بة ملو�ض � ِ
ائحَّ ،
مدح ،وهجاءٍ  ،وت ََ�ش ُّو ٍق َ
اجلديد فيما ب ِقي من
ولعل
َ
وغزَ ٍل ،وفخر ،وحكم ٍة َو َن َ�ص َ
ٍ
�شعره َي َت َم َّث ُل في َما قا َله يف َموا ِقفه َّ
الطارئة.
�عر
و َت َت َن َّوع معاين هذا ال ّنوع ِمن ال�شّ ��عر ح�س� � َبما َط َر�أَ له يف حيا ِتهَ ،ف َ�أتَى بال�شّ � ِ
وليد ال�سّ ��اعة ،وميكن �أن ن�س � ِّ�م َي هذا ال�شّ ��عر ب�ش ��عر احلياة
عف� � َو اخلاطر ،فكان َ
اليوم ّية ،الذي ُعرف به (العقاد) يف ع�صرنا احلديث .ولع َّل �شاعرية (ابن �أفلح)
الغالبة عليه كانت حتدو به �إلى �أن ينظم هذا ِّ
ال�شعر يف كثري ممِ َّ ا يحدث له ،ف�إذا
وزير لهج بال�شّ ��عر( ،)30و�إذا جل�س يف جمل�س ال�شّ ��راب بادر �إلى
َح َج َبه
حاجب عن ٍ
ٌ
()31
طلب اخلليفة ب�إكرامه َ�س َّجل ذلك �شع ًرا ،فجاء على
و�صف اخلمر  ،و�إذا مل ُي َّلب ُ
هذا ال ّنحو(:)32
هلل ق��د و َّق��ع��تَ يل َك�� َر ًم��ا
خليف َة ا ِ
ف��ك ُّ��ل م��ن ج��ئ�� ُت��ه ب��ال���َّ��ص ِّ��ك َي��ن�� ِب�� ُذ ُه
ف�����آ ِه �إن َك���ان ه���ذا َق��� ْد عَ�� ِل�� ْم��تَ ِب�� ِه

�إل��ى ال��وزي��ر ولكِن َم��ن ُي َت ِّم ُم ُه
َن ْب َذ ا َ
ال�ص َّك َي�ش ِت ُم ُه
حل َ�صا ِة َك�أَ َّن َّ
و�آ ِه � ْإن ك��ا َن هَ��ذا َل ْ�ستَ َت ْعلَ ُم ُه

وال يخلو �ش ��عره يف ه ��ذا الغر�ض من ال َّن ��ادرة ال َّلطيف ��ة( )33وال َّلمحة َّ
الظريفة
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وال�ص ��ورة الأنيق ��ة والفكرة َّ
الطريفة ،ك َما يف ت�ص ��ويره نبذ ال ُّن� � َّواب لأمر اخلليفة
َّ
ب�إكرامه بنبذهم للح�صاة ،وت�صويره ِّ
ل�صك الإكرام وهو ي�شتمهم .ومن ذلك قوله
وع َده بدرياق وت�أخر عنه(:)34
يف رجل َ
ال َغ��������� ْر َو �أَن َ�أخ�����لَ�����ف مِ ����ي���� َع����ا َد ُه
��������ب مِ ������ ْن������ ُه �أَن������ا
َو�إِنمَّ َ ���������������ا الأَع َ
��������ج ُ

يج ْد َق ُّط ومل َي ْك ُر ِم
َمنْ مل ُ
�أَ ْن �أَ ْط ُل َب ال ِّد ْريا َق من �أَ ْر َق ِم

و�أكرث َّ
املقطعات التي بني �أيدينا قالها يف التَّ�ش ��وق واحلنني ،ويبدو �شعره فيها
م�شفوعا بو�صف مواقف
رقي ًقا ،ي� ِأ�سر القلوب ،وي�ستحوذ على الألباب ،وقد �أتى به
ً
ال َّرحيل �أحيا ًنا ،وبالغزل �أحيا ًنا �أخرى ،ولكنه �أجاد يف ت�ص ��وير املوقف الع�ص ��يب
واال�ض ��طراب ال ��ذي �أتلف عقله وقلب ��ه ،ومزَّق ج�س ��ده �إزاء ف ��راق �أحبابه كما يف
قوله(:)35
ُح�� َّم ال��فِ�� َر ُاق َف َما َ�أ ْج���دَى مَ َ
ا�س ُك ُه
ت ُ
و�أ���ض��ر َم الب ُ
ني يف َ�أ ْح َ�شا ِئ ِه ُح َر ًقا
ا�ص ُر ُه � ْإن َ�ضا َم ُه َك َم ٌد
رب َن ِ
ال َّ
ال�ص ُ

عَ��لَ��ي��ه َن�� ْف�� ًع��ا وال �أَ ْغ��� َن���ى جَ َ
ت��� ُّل��� ُد ُه
ُي��قِ��ي�� ُم�� ُه َو ْق��� ُدهَ���ا َط ْ����و ًرا َو ُي�� ْق��عِ�� ُد ُه
ال�س ُ
لوان ُم ْنجِ دُه
َيو َم ال ّرحيلِ وال ُّ

ُ
وغزَ ُله يف جممله ٌ
ترفرف عليه ال ِّرقة( ،)36وحت ِّلق يف �أجوائه العواطف
عفيف،
الف ّيا�ض ��ة ،وي�س ��ري يف �أو�ص ��ا ِله احلن�ي ُ�ن العارم ،وتن�س ��اب منه ال َّلوع ُة َّ
ال�ض ��ارع ُة
والت ُ
وال�ض � ُ
�عف نحو املحبوب ،والت ََّح ُّنن َّ
َّهالك َّ
وال�ض ��راعة ال�ستمالة قلبه ،يبدو هذا
من قوله(:)37
جح َدتْ �أجفا ُن ُه َ�س َ
فك دَمِ ي
ف��� ْإن َ
و َم���ا َل ِب��ع ِْ��ط�� َف ّ��ي ال��� َغ��� َرا ُم و َق���د َب��دَا
ب���ر ّي���انِ َم���ا َي ْ��ح��وي��ه عَ��� ْق��� ُد �إزارِه
ولمَ َّ������ا َت�ل�ا َق���ي��� َن���ا ِب�� َق�� ْل��ب��ي َوط���� ْرفِ���� ِه
َ�ض ُعفتُ و�أَعطا ُه اله َوى َف�ض َل ُق َّو ٍة

ري ُمرقِ�ش
َفلِي َ�شاهِ ٌد مِ ن خدِّه غ ُ
ِل�� َع�� ْي�� َن َّ��ي َح�� َّت��ى َظ��نَّ �أَنيِّ ُم ْن َت�شِ ي
و َغ ْرثانِ مِ ْقالقِ الو َِ�شا ِح ُم َع َّط ِ�ش
م��ن ين ُِّم و َم��ن َي�شِ ي
َعلَى َح�� َذ ٍر مِ َّ
َف�أَ ْو َث َقني �أَ ْ�س ًرا و َمن َي ْق َو َي ْبطِ ِ�ش
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و َمنْ َي َت َح ََّر ْ�ش بال َّردَى وهْ َو واد ٌع

قري ُر ال َّر َزايا ي ْل َق غِ ّب ال َّت َح ُّر ِ�ش

وقد بقي من �ش ��عره بع�ض ال ُّنتف التي ت�ؤ ِّكد �ش ��يوع ظاهرة ِ�ش ��عر ّية يف القرن
الهجري� ،أال وهي ولوعه بتح�س�ي�ن القبيح يف الغزل ،وهذا �أمر �ش ��ائع يف
اخلام�س
ّ
ديوان �أبي اجلوائز الوا�سطي (ت 460هـ) ،ولع َّله مت�أثر به ،و�أُ َر ِّجح هذا؛ �إذ م َّر بنا
بغالم ،ولكن يبدو �أ ّنه �أراد
�أنه روى �شع َره ،هذه ال ُّنتفة قالها (ابن �أفلح) يف التَّغزُّل ٍ
أعرج ،جاء يف هذه ال ُّنتفة(:)38
�أن َ
مينحه ال ِّثق َة يف نف�سه؛ �إذ كان الغالم � َ
ِب��������أَب�������ي َم�������ن َر�أَ ْي��������� ُت���������ه َي���� َت���� َث���� َّن����ى
َح��� َ��س��دُوه عَ��لَ��ى ا َ
جل��� َم���الِ َف�� َق��ا ُل��وا:
واحل�س ُن يف ال ُغ ْ�ص ِن ال َّنا
هُ و ُغ ْ�ص ٌن
ْ

َف�� ْه َ��و مِ ��ن ِل��ي�� ِن�� ِه ُي َ��ح ُّ��ل و ُي�� ْع�� َق�� ُد
�أَ ْع����ر ٌج وامل��ل��ي�� ُح َم��ا زا َل ُي ْح َ�س ُد
�����م َم����ا َك������ا َن َم����ا ِئ ً
��ل�ا َي����� َت َ������أ َّو ُد
عِ ِ

وعلق (جواد علو�ش) على هذه الأبيات بقوله« :ال �ش ��ك �أنَّ الأبيات جميلة ،ال
تخلو من طرافة ،كما ال تخلو من ُح�سن تعليل ،وقد يكون ال َّداف ُع له على ال َّنظم يف
مثل هذه املو�ضوعات تلك الروح املرحة التي ميتاز بها ال�شاعر»(.)39
واملديح �أح ُد الأغرا�ض ال�شّ ��عرية البارزة يف ديوان ابن �أفلح ،وق�ص ��ائدُه فيه
ُ
َب�أَ منه يف نهاية عمره ،حيث قال« :وقد اجتهدت
َقليل� � ٌة ،ولي�س هذا غري ًب ��ا؛ فقد ت رَ َّ
يف �إبطال املدائح التي َنقمت عليها بكونها فيهم»( .)40ويبدو �أ َّنه �أ�س ��قط �أكرثه من
مد َح بهما َع َّم ال ِع َما ِد الأَ ْ�ص� � َفهاين ،وهو
ديوان ��ه ،ففي ديوانه املجموع ق�ص ��يدتانَ ،
�روف َق ِد ًميا يف هذا الغر�ض من حيث الأفكار
يخرج َعن املنهج املع � ِ
يف مديح ��ه مل ْ
واملعاين ،فهو يحذو ْ
ال�سابقني يف معانيهم ،يبدو هذا من قوله(:)41
حذ َو ال�شعراء َّ
ج ُّ���م امل���واه���بِ َم���ا ي��ن��ف ُّ��ك مِ ���ن � َ��س�� َر ٍف
وب ما َح َو ْت ُه َعلَى الـ
غ ْم ُر ال ِّردا ِء َوهُ ٌ
َي�� ْع�� َت��دُّ ب��ال�� َف���ْ��ض��لِ ل��ل�� َع��ايف َو َي ْ�����ش�� ُك�� ُره
�ير ُم ْنجِ ُحه
ال�س ْعي وال�� َّت��دْب ُ
ُم��و َّف ُ��ق َّ
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���ج��� ُد ُه
لجُ َ ���ي��� ُن���ه َي ْ�����ش�� َت��كِ��ي مِ ���� ْن���� ُه َوعَ���� ْ���س َ

�������ارف �أو َت����الِ����دٍ َي����� ُد ُه
�أ ّي�������ا ِم مِ ����ن َط ٍ
ك��������� ّأن ع���اف���ي��� ِه ي���ح���ب���و ُه وي�����رفِ����� ُد ُه
ِ��ب ال���� ّر�أي يف ا ُ
جل�� ّلَ��ى م�����س�� ِّد ُد ُه
وث��اق ُ

728

ُح ْ�����س ُ��ن ال��� َّر� َ���ش���ا ِد َل���ه فِ��ي�� َم��ا ُي��ح��او ُل��ه
ف���م���ا َي���ط���ي ُ
�������ش َل�����ه � َ���س���هْ��� ٌم ُي���� َف ِّ����و ُق���� ُه
�إذا مَ َ
����اب َف����اخِ ���� َر ًة
ت����ا َث����لَ����تِ الأَ ْح����� َ����س ُ
�ضحى َ�سامِ ًيا ِب ِه َما
ُي ْزهَى ب َِج َّد ْي ِن �أَ َ
يا �أحم ُد احل ْم ُد َما �أَ ْ�ص َب ْحتَ َت ْك�سِ ُبه

مِ َ
����ن امل��� َق���ا� ِ���ص���دِ هَ����ا ِدي���� ِه و ُم���ر����ش��� ُد ُه
����ح���� َّرا ُه و َي��� ْق���� ِ���ص��� ُد ُه
يف ُك����� ِّل َم����ا َي���� َت َ
َّ
الو�ضا ِح مح ِت ُد ُه
احل�سبِ
�أَ� َ��ض��ا َء يف َ
يح�س ُد ُه
ي�س ُ
ف َما َت�� َرى عَي ُنه َم��ن َل َ
بال َف ْ�ضلِ وال َف ْ�ض ُل َما �أَ�صبحتَ ُتو ِر ُد ُه

فاملمدوح عنده جوا ٌد ،ماج ٌد ،فا�ض ��ل� ،صادق ،محمو ٌد� ،شجاع ،كرمي الأ�صل،
�ائب ال َّر�أيَ ،ق ِو ُّي العزم� ،س ��امي اله َّمة ،حميد امل�ساعيَ ،ح َ�سنُ
َح َ�س ��نُ التَّدبري� ،ص � ُ
ال�س�ي�رة ،ربيب ِعزٍّ � ،سلي ُل نعمة .هذه
ال�سعي ،ج ُّم
ِ
املواهبَ ،ح َ�سنُ ِّ
ال َّر�ش ��اد ،مو َّفقُ َّ
ال�ص ��فات التي �أل � َّ�ح عليها فيما تب َّق ��ى من مدائحه .ويب ��دو �أنَّ قو َله عن
ه ��ي �أبرز َّ
()42
جمانب للحقيقة ،ف َث َّم َة مقطوعة قالها يف
نف�س ��ه� :إ َّنه َما َم َد َح َو َما َه َجا َت َك ُّ�س� � ًبا
ٌ
هجا ِء بع�ض الر�ؤ�ساء ،منعه حاجبه من ال ُّدخول عليه ،وهي(:)43
���������وا َب���������ك �إذ ردَّين
� َ�������ش������� َك������� ْر ُت ب َّ
لأ ّن�������������������������� ُه َق��������������� ّل���������������دَين مِ ���������� َّن���������� ًة
�أع���������ا َذين مِ �����ن ُق����ب ِ����ح َم���� ْل����ق َ
����اك يل
ف����� ُع����� ْذ ُت � ْأن �أُ� ْ�������ض������� ِر َع َخ��������دِّي مل��ن

وذ َّم����������� ُه َغ�����ْي����رْ ي عَ�����لَ�����ى َر ِّد ِه
َت ْ�س َت ْوجِ ُب ال ْإغ���� َرا َق يف َح�� ْم��دِ ِه
و ِك�����ْب����رْ ِك ال������� ّزائِ�������دِ يف َح������� ِّد ِه
َما ُء ا َ
حليا َق ْد َغ َ
ا�ض مِ ن َخ ِّد ِه

وال يخلو هجا�ؤه من البادرة اجليدة ،وح�سن التَّعليل( ،)44والرباعة يف التَّحايل
لتوظي ��ف املعاين َّ
الطريفة ،كم ��ا يف البيتني :الأول وال َّثالث .وهجا�ؤه ب�ص ��فة عامة
قا�س �أ�ش ��د الق�س ��وة ( )45مبا َّ
ومعان خاد�ش ��ة ،وجر�أة
وظ َف فيه من �ألفاظ جارحةٍ ،
ٍ
مم ��ا ن َّغ�ص عليه حيا َت ��ه ،ف ُهدمت دا ُره ،وذاق
ال�س � ِّ�ب ،وانطالق يف االنتقا�صَّ ،
يف َّ
م ��راره التَّ�ش� � ُّرد ووي�ل�ات َّ
ال�ض ��ياع ،فق ��د كان ُمو َل ًعا باحل � ّ�ط من �ش� ��أن الآخرين،
ال�س ��يما ال ُّر�ؤ�س ��اء والوزراء ،والعلماء وكرباء ال َقوم ـ كما ذكر ال ِع َما ُد الأَ ْ�ص َف َها ُّ
ين ـ
وقد ا�س ��تعمل َ�شتَّى الأ�س ��اليب لإيالم املهجو؛ من ذلك �إ�شارته للتَّحريف يف هجاء
(دبي�س)(:)46
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1439
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َل�����������و ك�������ن�������تُ �أَم�����������ل ُ
�����������ك �أَ ْم������������������� ًرا
َب������������� َّدل�������������تُ � ِ����������س َ
�����ي����ن ُد َب��������ي��������� ٍ��������س

�أو ُي������ ْ�����س����� َت������ َ�����ض�����ا ُء ِب�������رائِ�������ي
ِ��������ج��������ا ِء ِب�������������� َرا ِء
عِ ��������� ْن��������� َد ال��������ه َ

بالك�ب�ر( ،)47وتخ ِّليهم عن
وير ِّك ��ز يف هجائ ��ه على و�س ��م ال ��وزراء والر�ؤ�س ��اء ِ
التَّوا�ضع ،وخف�ض اجلناح وخدمة ال َّر ِع َّية؛ من ذلك قوله يف هجاء عميد بغداد(:)48
ُق ْ
���������ل ل���ل��� َع���م���ي���د امل���������س���� َت����جِ ���� ِّد َل���� َن����ا
تِ��� ْه ك��ي َ��ف ���شِ ��ئ��تَ عَ��لَ��ى ال��� َّزمَ���انِ َو َم���ا
����������و َب ال����كِ��ب�ر مجُ���� َت����هِ����دًا
و َت����������� َر َّد َث ْ

عَ��� ِّن���ي لأ ِّم ال����� ُّ����س�����ؤ ُد ِد ال��� َه��� َب��� ُل:
�أَح�� َب�� ْب��تَ َفا�ص َن ْع ف��ال��دُّ َن��ا ُد َو ُل
هَ����ل �أَ ْن�������تَ �إ َّال َذل�����ك ال��� َّر ُج��� ُل

ش�� َّي�� َدن��ي َم���ن ك������ ُّف������ه ُم���زْنَ��� ٌة

يهم ُل مِ ْنهَا ال َعار ُ
ال�ص ِِّي ُب
ِ�ض ََّ
َ���ب
َّيف ِر َي����ا� ً����ض����ا ُن����و ُرهَ����ا ُم��� ْذه ُ
َ�ش ْم ً�سا عَ��لَ��ى الأ ّي����ام ال َت�� ْغ�� ُر ُب

لق ��د برع (اب ��ن �أفلح) يف الهجاء ،ف ُع ِر َف َ�س ��ري َع االنفعال� ،س � َ
�ليط ال ِّل�س ��ان،
ُمت ََ�ص ��دِّ يا مل ��ن ال ير�ض ��ى عنه وال عن �سيا�س ��ته َّ
�ول امل ْق ِذع،
بال�ش� �تَائم امل�ؤملة ،والق � ِ
فمكان ُت ��ه يف الهجاء ال تق ُّل عن مكانة كبار ُّ
ال�ش ��عراء املعروفني بق�س ��وتهم فيه؛ من
ومي ت  283هـ) ،و(ابن اله َّبار ّية) ،و(ابن منري َّ
الطرابل�سي) (.)49
�أمثال( :ابن ال ُّر ّ
فخره ،فلم ُيعرث من ��ه �إ َّال َع َلى َّ
اب َدا ِر ِه،
مقطعة واحدةَ ،ك َت َبه ��ا َع َلى َب ِ
�أم ��ا عن ِ
َف َبا َت � ِ�ت ال� � َّدا ُر وك�أنها َتت ََح َّدث عن نف�س ��ها وعن �ص ��احبها الذي �ش� � َّيدها ،ويف هذه
َّ
و�س� � ُمو �أخالقه ،وت�ص� � ُّد ِر ِه ِل� � ُك ِّل حميد ط ِّيب؛ قال
املقطعة يفتخر مبجده ،وكرمهُ ،
ابن �أفلح (:)50
��������ج��������تْ َر ْو� َ��������ض�������� ُة �أَ ْخ����ل���اقِ�������� ِه
و َد َّب َ
� َ����ص���� ْد ٌر َك���� َ���س���ا � َ����ص����دْري مِ ����ن ُن����وره

وو�صف َّ
ُ
الطبيعة يف �شعره قليل ،منه قوله ي�صف َغبو ًقا من املغرب �إلى �شروق
َّ
ال�شم�س(:)51
و َل�������� ُر َّب م��غ��ت�� َب��قٍ خ��ل��ع��تُ م��ن��� ً
��ش��ط��ا
و���س��رو ُج لهوي يف ظهو ِر خالعتي
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ين�شط
ف��ي��ه ال���ع���ذا َر ل��ف��ات�� ٍر مل
ِ
ال�صبا مل تحُ ْ َط ِط
م ْذ َ�شدَّها داعي ِّ

730

ناديتُ ح َّ��ي على ال َغبوق ويف يدي
ال�سبيك ترى لها
�صفرا ُء كالذهب َّ
ي��ب��دي امل��ذ َّل�� َة طعمها ف����إذا � َ��س�� َرتْ
تعطي اجل��ب��ا َن ���ش��ج��اع�� ًة عر�ضية
م��ا خ���ام���رتْ ع��ق�� َل ام����رئٍ �إال غ��دا
ي�سعى بها َ�صل ُِف ال�شمائلِ �أهْ َيف
� ِ���س��� ّي���ان ف���ع��� ُل م�����دامِ ����� ِه وحل����اظِ ���� ِه
م������ا ب���ي��ن ج���������ا ٍم ب�������امل�������دام م���ك��� َّل���ل
وعلى اله�ضابِ من النهار مالءة
وال�شم�س خاف�ض ُة اجلنا ِح مُ�سِ َّف ٌة
ُ
�أو كالعرو�س َب�� َدتْ ف���أُ� ْ��س��دِ َل دو َنها
و�أتى الظال ُم على ال�ضياء كما �أتى
وا���س��ت�ل�أم��تْ م��ن��ه ال�����س��م��ا ُء ب�� َن�ْثَرْ َ ٍة
تقم�ص يف امل��ج�� َّر ِة ُع َّ��و ًم��ا
وال�� ُّزهْ �� ُر
ُ
والنج ُم يرقى يف ال�سما ِء مح ِّل ًقا
واللهو ق��د �سلب اجل��ف��و َن ُرق��اده��ا
حتى تبدَّى الفجر يف ذيل الدُّ جى
وت���ل��اه م���ب���ي���� ُّ���ض ال�������ص���ب���ا ِح ك����أن���ه
وال�� َّت��اج ق ُ
ال�شم�س عند ذروره
���رن
ِ
ه����ذاك �آخ����ر م��ا ع��ه ُ
��دت وط����اح بي
ال�ش ُ
وحت َّك َمتْ فينا َّ
مول فلم َت�� َد ْع

تعلط
ن���ا ٌر م��ت��ى �صافح ُتها مل ِ
امل�سلط
يف َب�� ْزل��ه��ا ���س��ور ال��� ّذب���الِ
ِ
املت�سلط
ف��ع��ل��تْ ك��ف��ع��لِ ال���غ���ادر
ِ
�����س ت��ي�� َه امل��اج��دِ املتخ ِّم ِط
وال��ن��ك َ
يب�سط
متب�س ًطا �سك ًرا و�إن مل
ِ
ِّ
��خ��وط
��ص��ن ال��ب��ان��ةِامل��ت ِ
َل�����د ٌْن ك��غ��� ِ
و ُر����ض���اب���ه ل��ل��خ��اب��ر امل�����س��ت��ن��ب ِ��ط
ف��ي��ن��ا وك���� ٍأ����س ب��احل��ب��اب م��ق�� َّر ِط
تتمعط
َ�س ْح ُق احلوا�شي �إن ُت َخ ْط
ِ
أرقط
تن�ساب
يف الغرب
ان�سياب ال ِ
َ
ُ
رت كاجل�ساد َّ
ُ
مخط ِط
جنبات �س ٍ
�أَ َج ٌ
�������ل ع��ل��ى �أَ َم�������لٍ ف��ل��م ي��ت��ث�� َّب ِ��ط
ميعط
َح ْ�صدا َء َ�ش ْر ُط قتريها مل ِ
متغطمط
ع��و َم املَ�� َه��ا يف َج���دْولٍ
ِ
ك���� ُن���� ُز ِّو ط��ف��لٍ يف امل���ه���اد م��ق�� َّم ِ��ط
ً
املفرط
اغتباطا بال�سرور
منا
ِ
أ�شمط
يحكين�صو َلخ�ضابِ َ�ش ْعرٍ � ِ
عَ��� َم ٌ���ل مل��ج��ت��ه��دٍ زك����ا مل يحبط
املق�سط
ني ك�سرى
ِ
كالتاج فوق جب ِ
َ
مربقط
ارتعا�ش
برق رع�شت به
ِ
يخلط
��ص��و ٍر مل
ِ
فينا �صحي َح ت��� ُّ

فقد �أتى ال�ش ��اعر على و�ص ��ف اخلمر و�ص� � ًفا دقي ًق ��ا ُيقط ��ع ب�إجادته يف هذا
ال�س ��اقيَّ ،
وال�سماء ،والظالم ،وال ُّنجوم،
وال�شم�سَّ ،
املو�ضوع ،وكذلك تناول و�صف َّ
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1439
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ال�ص ��باح ،و�أث َر فعل اخلمر يف العقول .وهو دقيق يف و�صفه ،حاول
والفجر ،وقدوم َّ
�أ َّال يغادر �صف ًة من �صفات هذا امل�شهد دون �أن يحدِّ دها بد َّقةُ ،مت ََط ِّل ًعا �إلى الإحاطة
معبة مل�شهد �شرب
بجميع �أو�ص ��اف املو�صوفَ ،حتَّى غدا و�صفه لوح ًة فن ّية دقيقة رّ
اخلمر .وقد قال عنه (م�صطفى جواد) � :إنه كان قو ًّيا يف الهجاء والو�صف(.)52
و�أم ��ا بق ّية الأغرا�ض ال�شّ ��عرية ،فال يكاد ُيذكر له ِ�س ��وى �أبيات قليلة ج ًّدا يف
واحل َكم(� ،)53أو �ش ��كوى ال ِفراق واحلرمان(� ،)54أو االعتذار من �ض ��عفه
ال ّن�ص ��ائح ِ
�ساذجا ُموجزً ا وا�ض � ً�حا( ،)56ال يتجاوز البيتني �أو
يف َه َرمه( .)55وي�أتي �ش ��عره فيها ً
ال ّثالثة ،و�إن مل ُ
يخل من التَّ�صوير ال َف ِّني.
بع�ض �أبياته َ
وقد حاول تو�ش ��ي َة �شعره بعنا�ص َر فن ّية ،ارتقت به ،وجعلت َ
مناط
الأنظار ،ومحل الدرا�س ��ة واال�ست�ش ��هاد يف طرح بع�ض امل�سائل البالغ ّية وال ّنقدية،
ومن َث َّم ظهرت ثمار �ش ��عره نا�ض ��ج ًة ،فال تكاد تخلو ُنتفة �أو َّ
مقطعة من �أك َرث من
وي�سرتعي الألباب ،فاحت�شد جمموع �شعره بف ِّن َّيات
عن�صر جمايل ،يلفت الأنظار،
ِ
املح�س ��نات البديع َّية والتَّ�ص ��وير ،بالإ�ضافة �إلى حر�صه
�آ�س ��رة� ،أكرثها يرجع �إلى ِّ
ال�سابقني ال َّنقدية،
على مراعاة االلتزام ب�أُ�س�س الفنِّ ال�شعري َّ
مما ورد يف م�ؤ َّلفات َّ
�أو �أتى هو على ذكره يف كتابه املو�سوم بالبديع.
ال�سمات الفن ّية ل�شعره فيما بعد؛ لذا لن �أطيل �أمامها هنا،
و�س�أعر�ض لبع�ض ِّ
وح�سبي �أن �أذكرها �إجما ًال ،فقد اتَّ�سم �شعره بــميزات؛ منها:
�يع يف
طباق
1 .1توظي ��ف بع�ض فنون علم البديع من ٍ
ٍ
واقتبا�س وجنا�س وتر�ص � ٍ
غري تكلُّف(.)57
2 .2توظيف التَّ�صوير( )58ال َف ِّني املرتكز على التَّ�شبيه واال�ستعارة.
3 .3التَّنويع الأ�سلوبي ،وتوظيف الأ�ساليب املنا�سبة من حيث الق ّوة واملتانة مع
الأغرا�ض التي تقت�ضي ذلك ،وهي �سمة ظاهرة يف معظم �شعره.
4 .4التَّحبري يف مطالع الق�ص ��ائد ،والتَّخل�ص م ��ن غر�ض �إلى �آخر ،والتَّجويد
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يف ختام الق�صائد(.)59
ال�س�ي�ر على منهج القدماء يف افتتاح الق�صائد؛ �إ َّما بالغزل �أو التَّ�شوق �أو
َّ 5 .5
َّ
ال�ش ��كوى من الف ��راق �أو احلرمان( . )60وقد ذكر (م�ص ��طفى جواد) �أنه
ي�ص ��دِّ ر به مدائحه على �أ�س ��لوب ال�شعراء( ،)61ويبدو �أنَّ لهذا �أث ًرا يف
كان َ
()62
حكمه على قيمة �شعره ،حيث قال� :إ َّنه �شعر و�سط .
ظاه ٌر من َّ
املقطعة ِّ
ال�شينية الغزلية ال�سابقة،
6 .6االقتدار على القوايف ،وهذا ِ
قوي مع �س ��ائر البيت،
فتبدو كلمات قوافيه جزلة غري قلقة ،ذات �س ��بك ٍّ
بالإ�ضافة �إلى ما ت�ضيفه �إلى معاين الأبيات.
�صو�ص ��ا يف ال َق َ�ص ��ائد َّ
الطويلة الت ��ي قالها يف
َ 7 .7متَان ��ة �س ��بك الأبي ��اتُ ،خ ً
ألفاظ الغريبة يف بع�ض الأو�ص ��افَ ،ك َما يف
املدي ��ح( ،)63ورمبا جنح �إلى ال ِ
و�صفه لل َغبوق يف الق�صيدة َّ
ال�سابقة.
الطائية َّ
8 .8ال َغو�ص وراء املعاين َّ
الطريفة ،كما يف قوله(:)64
�أب������������وا ُب������������ه م�����غ�����لَ�����ق����� ٌة دائ������� ًم�������ا
ِ�������س ال َّ
���ط���ار ُِق مِ ���ن َف�� ْت��حِ �� َه��ا
ق��د �أَي َ

مِ ����ن دُون ُو ّف�������ا ٍد و�ِ��ض��ي��ف��انِ
ك�����أن����ه����ا �أَ ْج�������� َف ُ
��������ان عُ���� ْم����ي����انِ

ال�سريع ،هذا
9 .9الإكثار من ال َّنظم على وزن ال َّرمل تا ًّما وجمزو ًءا ،يليه وزن َّ
يف َّ
املقطع ��ات ،مع ع ��دم �إهمال بق ّية البحور ال�شّ ��عرية فيها ،وحيث تكون
الق�صائد َّ
الطويلة يكون اللُّجوء �إلى وزن الب�سيط �أو الكامل �أو الطويل.
(للبحث �صلة)
الهوامش:
(*) كلية الآداب ـ جامعة الطائف.
( )1ن�شر يف ج� ،6 ،5سنة 1436هـ من هذه املجلة الزاهرة.
( )2خريدة الق�صر وجريدة الع�صر (ق�سم �شعراء العراق) .53 – 52/2
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(� )3أخبار امللوك ونزهة املالك واململوك يف طبقات ال�شعراء .232
( )4جوهر الكنز �ص  ،447وتنظر جملة العرب �ص ،347ج1436 ،6 ، 5هـ.
( )5ينظر البحث املو�س ��وم بـ (علي بن �أفلح كاتب املزيديني) :جواد علو�ش ،جملة الأ�س���تاذ ،بغداد ،مج
 ،12عام 1383هـ� ،ص  ،341 – 341ومقدمة البديع .23 – 21
( )6البديع .12
( )7يف الرتاث العربي .78/2
( )8ينظر البحث املو�س ��وم بـ (علي بن �أفلح كاتب املزيديني) :جواد علو�ش ،جملة الأ�س���تاذ ،بغداد ،مج
 ،12عام 1383هـ� ،ص .338 – 331
( )9ال�سابق
( )10ذيل تاريخ بغداد .203/3
( )11ينظر البحث املو�س ��وم بـ (علي بن �أفلح كاتب املزيديني) :جواد علو�ش ،جملة الأ�س���تاذ ،بغداد ،مج
 ،12عام 1383هـ� ،ص . 348
( )12وفيات الأعيان  ،73/6ومقدمة كتاب البديع .16
( )13معجم الأدباء  ،1350/3ومقدمة البديع .17
( )14خريدة الق�صر (ق�سم �شعراء العراق)  ،344/1/4ومقدمة البديع .17
( )15خريدة الق�صر (ق�سم �شعراء العراق)  ،344/1/4ومقدمة البديع .17
( )16املثل ال�سائر يف �أدب الكاتب وال�شاعر ،59/1ومقدمة البديع .17
( )17الوايف بالوفيات لل�صفدي  ،293/11ومقدمة البديع .17
( )18ذيل تاريخ بغداد  ،203/3وامل�ستفاد من ذيل تاريخ بغداد  ،184وعيون التواريخ  ،355/12ويرجع
يف �أمر نرثه للبحث املو�سوم بـ (علي بن �أفلح كاتب املزيديني) :جواد علو�ش ،جملة الأ�ستاذ ،بغداد،
مج  ،12عام 1383هـ� ،ص .349
( )19البديع  ،181وذيل تاريخ بغداد  ،203/3ووفيات الأعيان  ،389/3وامل�ستفاد من ذيل تاريخ بغداد
 ،184وعيون التواريخ  ،355/12ويف الرتاث العربي  ،79/2وعلي بن �أفلح كاتب املزيديني :جواد
علو�ش ،جملة الأ�ستاذ ،بغداد ،مج  ،12عام 1383هـ� ،ص .341 ،340
( )20تنظر جملة العرب �ص  - 349 -348ج1436 ،6 ،5هـ.
( )21ينظر البحث املو�سوم بـ (علي بن �أفلح كاتب املزيديني) :جواد علو�ش ،جملة الأ�ستاذ ،بغداد ،مج
 ،12عام 1383هـ� ،ص  ،341 – 341ومقدمة البديع .23 – 21
( )22مخطوط الدر الفريد وبيت الق�صيد .245/1
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( )23الدر الفريد  ،60/1حتقيق :كامل �سلمان اجلبوري ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2015 ،1م.
( )24مقدم���ة كت���اب البديع  ،20وللمزيد من هذه الأقوال ينظر البحث املو�س ��وم بـ (علي بن �أفلح كاتب
املزيديني) :جواد علو�ش ،جملة الأ�ستاذ ،بغداد ،مج  ،12عام 1383هـ� ،ص ،349، 345 ،342وبحث
الدكتور م�ص ��طفى جواد � ً
أي�ض ��ا عنه املدرج يف كتابه يف الرتاث العربي  ،86 -75/2وينظر كذلك
كتاب �شعراء احللة لعلي اخلاقاين .368/3
( )25ذيل تاريخ بغداد . 203/3
( )26عيون التواريخ .355/12
( )27النجوم الزاهرة .264/5
( )28تاريخ الإ�سالم للذهبي .598 /11
( )29ينظر البحث املو�س ��وم بـ (علي بن �أفلح كاتب املزيديني) :جواد علو�ش ،جملة الأ�س���تاذ ،بغداد ،مج
 ،12عام 1383هـ� ،ص.349، 345 ،342
(َّ )30
املقطعة رقم .10
( )31ال ُّنتفة رقم .47
(َّ )32
املقطعة رقم .26
( )33ينظر وفيات الأعيان .391/3
( )34النتفة رقم .22
( )35الق�صيدة رقم .9
( )36ينظر البحث املو�سوم بـ (علي بن �أفلح كاتب املزيديني) :جواد علو�ش ،جملة الأ�ستاذ ،بغداد ،مج
 ،12ع ��ام 1383هـ� ،ص  ،343وقال م�ص ��طفى ج ��واد� :إن له غز ًال �ص ��ناع ًّيا ،ينظر كتاب يف الرتاث
العربي .82/2
(َّ )37
املقطعة رقم .16
(َّ )38
املقطعة رقم .12
( )39عل ��ي ب ��ن �أفلح كاتب املزيدي�ي�ن :جواد علو�ش ،جملة الأ�س���تاذ ،بغداد ،م ��ج  ،12عام 1383هـ� ،ص
. 345
( )40كتاب البديع .182
( )41الق�صيدة رقم .9
( )42كتاب البديع .182
(َّ )43
املقطعة رقم  ،11وتنظر مقطعة �أخرى رقم  14قالها يف املعني املخت�ص الوزير.
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( )44ينظر البحث املو�س ��وم بـ (علي بن �أفلح كاتب املزيديني):جواد علو�ش ،جملة الأ�س ��تاذ ،بغداد ،مج
 ،12عام 1383هـ� ،ص . 347 ،346
( )45ال�سابق .347
( )46ال ُّنتفة رقم  ،1وينظر يف هجائه دبي�س بن �صدقة َّ
املقطعة رقم .31
( )47تنظر َّ
املقطعة رقم  ،38وهي يف هجاء �أنو �ش ��روان الوزير ،وكان غاية يف التوا�ض ��ع! ،وتنظر ال ُّنتفة
رقم .39
(َّ )48
املقطعة رقم .20
( )49ينظر جوهر الكنز �ص .311
(َّ )50
املقطعة رقم  ،2وهي يف نفح الطيب  351/3واعتمدت روايتها فيه.
( )51والق�صيدة كاملة يف �سرور النف�س مبدارك احلوا�س اخلم�س  ،53 – 52وهي مما ا�ستدركته على
جمموع �شعره .وينظر يف و�صفه للخمر ال ُّنتفة رقم .18
( )52يف الرتاث العربي .80/2
( )53ينظر البحث املو�سوم بـ (علي بن �أفلح كاتب املزيديني) :جواد علو�ش ،جملة الأ�ستاذ ،بغداد ،مج
 ،12عام 1383هـ� ،ص .343
( )54تنظر َّ
املقطعة رقم .27
( )55تنظر ال ُّنتفة رقم .25
( )56ينظر البحث املو�سوم بـ (علي بن �أفلح كاتب املزيديني) :جواد علو�ش ،جملة الأ�ستاذ ،بغداد ،مج
 ،12عام 1383هـ� ،ص .346
( )57ينظر ال�سابق �ص .343
ال�سابق �ص .345
( )58ينظر َّ
( )59تنظر الق�صيدة رقم .9
( )60تنظر الق�صيدة رقم .9
( )61يف الرتاث العربي .80/2
( )62ال�سابق .83 ،80/2
( )63الق�صيدة رقم  ،19ورقم .9
(َّ )64
املقطعة رقم .36
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اخليال الشعري بني الشابي
وحممد اخلضر حسني
بقلم :د� .إبراهيم عبد الفتاح رم�ضان *

( )

()2
املبحث الأول
اخليال ال�شعري
بني ال�شابي واخل�ضر يف جمال التنظري

( )0/1كتب ال�ش ��يخ محمد اخل�ضر ح�سني كتابه عن اخليال ال�شعري يف وقت
مب ِّكر من القرن الع�شرين؛ فقد ن�شره يف �سنة 1922م ،وهذا التاريخ �سابق على كل
من كتبوا يف هذا املجال ،ثم كتب �أبو القا�س ��م ال�ش ��ابي كتابه عن اخليال ال�شعري
� ً
أي�ض ��ا يف العقد نف�س ��ه ،لكنه كان يف الأ�ص ��ل محا�ض ��ر ًة �ألقاها يف النادي الأدبي
جلمعية ال�ص ��ادقية عام 1929م ،ومن الوا�ض ��ح �أنه كان معار�ض ��ة لكتاب ال�ش ��يخ
محمد اخل�ضر ح�سني(.)1
ونح ��اول النظر يف الكتابني من زوايا مختلفة ت�ض ��يء جان ًب ��ا من التباين بني
منهج ��ي الكتابني ،وتو�ض ��ح الف ��روق بينهما ،وتلك غاية هذه الدرا�س ��ة ،ومن هذه
اجلوانب:
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1 .1املو�ضوعات التي تناولها كل منهما.
2 .2املرحلة العمرية التي كتب فيها كل منهما.
3 .3ثقافة الكاتب واخللفيات الفكرية لكليهما.
4 .4قراءة الرتاث من حيث (منطلقات القراءة  -االنتقاء -ق�ضايا نقدية).
5 .5املنهج املتبع من حيث (الدقة والعمومية يف الأحكام ،العجلة والرت ُّيث يف
احلديث عن الرتاث).
( )1 / 1املو�ضوعات:
اختلفت النظرة �إلى اخليال لدى الرجلني؛ فدرا�س ��ة اخل�ض ��ر درا�س ��ة عربية
لق�ضية عربية ،وتراث عربي هو ميدان هذه الدرا�سة ،وي�شكل �إطا ًرا عا ًّما ال تخرج
الدرا�س ��ة من ح ِّيزه ،وبالتايل جاءت م�ستوعب ًة و�ش ��امل ًة لق�ضية اخليال؛ من حيث
الت�أ�ص ��يل للم�صطلح ،ودرا�سة تطور هذا امل�صطلح ،وموقف البالغيني والفال�سفة
م ��ن التخييل ،وتداع ��ي املعاين ،وال�س ��ر يف اخت�ل�اف الأفكار يف تداع ��ي املعاين،
وتف�ص ��يل �أنواع اخليال ،وفنونه ،و�أ�س ��باب جودته ،والغر�ض م ��ن اخليال ،و�أطوار
اخليال.
َ
تعريف ال�شعر ،الذي جعل من عنا�صره
وكانت عناوين كتاب اخل�ضر متناول ًة
اخلي ��ال ،ث ��م حت ��دث عن اخلي ��ال عند علم ��اء البالغة ،ث ��م عند الفال�س ��فة ،ثم
ت�س ��اءل :ماذا نري ��د من التخييل؟ ثم حت ��دث عن تداعي املعاين ،وت�س ��اءل :ملاذا
تختلف الأفكار يف تداعي املعاين؟ ثم حتدث عن اخليال التح�ض�ي�ري والإبداعي،
ثم حتدث عن فنون اخليال ،ثم حال املعنى مع التخييل ،ثم �أ�سباب ج ْودة اخليال،
ُ
التفا�ضل يف التخييل نف�سه ،ثم الغر�ض من التخييل،
ثم مباذا يف�ضل التخييل؟ ثم
ثم �أطوار اخليال ،ثم اخلامتة.
�أم ��ا كتاب ال�ش ��ابي ،وهو الح ��ق ومت�أخ ��ر يف الت�أليف ،وكان معار�ض ��ة لكتاب
اخل�ض ��ر ،فقد كانت درا�سته درا�سة عربية لق�ض ��ية امتزجت فيها الر�ؤية العربية
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بالر�ؤى الأجنبية ،بل اتخذت مقايي�س الدرا�س ��ة م ��ن الثقافة الأجنبية ،ثم طبقت
مفهوما وتق�س ��ي ًما ،ثم انتقل
عل ��ى اللغة العربية؛ فقد حتدث ال�ش ��ابي عن اخليال
ً
�إل ��ى احلديث عن اخليال والأ�س ��اطري ،ثم اخليال والطبيعة ،ث ��م اخليال واملر�أة،
ث ��م اخليال والق�ص ��ة يف الأدب العرب ��ي ،ثم انتقل �إلى احلديث ع ��ن طبيعة الأدب
العربي ،ثم الروح العربية ،ثم اخلامتة.
وبالنظر �إلى كال الكاتبني يت�ضح لنا ما ي�أتي:
�ابي
1 .1اخت�ل�اف التن ��اول م ��ع تقارب �ش ��ديد يف العن ��وان؛ �إذ مل يوافق ال�ش � ُّ
اخل�ض� � َر �إال يف تق�س ��يم اخليال ـ مع اختالف الت�س ��مية ـ حتى يف جماالت
اخليال مل يتفقا فيها ،فنظر كل واحد منهما من زاوية بعيدة عن الآخر.
2 .2حديث ال�شابي يف كتابه كله عن فنون اخليال� ،أو املجاالت التي يعمل فيها
اخليال ،فكان الأ ْولى �أن ي�س ��مي كتابه :فنون اخليال� ،أو �ضروب اخليال،
�أو جماالت اخليال� ،أو نحو ذلك.
3 .3درا�سة اخل�ضر ملو�ضوع اخليال درا�سة تراثية م�ستوعبة� ،أحاطت بالق�ضية
م ��ن معظ ��م جوانبها ،وم َّثل ��ت ملا تق ��ول بطريقة واعية ت ��درك واقع اللغة
وطبيعة ال�شعر ،جمعت ما تف َّرق من ق�ضايا اخليال يف الرتاث العربي.
وال�ش ��ابي مل يعجبه كالم اخل�ض ��ر ،وق�ص ��ره اخليال على الطريقة الرتاثية،
فكان ��ت محا�ض ��رته التي طبعت بعد ذلك ،و�ص ��ارت كتا ًبا ،وق ��د رف�ض فيه اعتبار
اخليال مق�ص ��و ًرا على مفردات علم البيان ،وكان ق ��د َّ
اطلع على الثقافة الغربية،
تعريف
فو�س ��ع مفهوم اخليال ،من�ش ًئا هذه عالقة �صميمة بني اخليال وال�صورة يف
ٍ
َّ
قوا ُم ��ه التّميي ��ز بني نوعني �أ�سا�س ��يني من اخليال ،يرتبط الأ ّول مبا ا�ص ��طلح على
ت�س ��ميته بـ (اخليال الف ّني �أو ال�ش ��عري) ،الذي «ي�ض ��رب بجذوره �إلى �أبعد غور يف
�صميم ال�شعور» ،ولي�ست له �صلة بالعقل ككابح لإمكانات الفعل الإبداعي ،ويتّ�صل
ال�صناعي) ،القائم على املجاز والت�شبيه واال�ستعارة.
الثاين مبا �أ�سماه بـ (اخليال ّ
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ويب ��وح ال�ش ��ابي بتج ّنب ��ه للدر� ��س البالغ ��ي ،فهو مبح ��ث «ج ��اف» و«جامد»؛
ق�ص� � ّية يف ذات الإن�س ��ان ،فال تخ�ض ��ع
لأنّ ال�ص ��ورة تنب ��ع من الروح ،ومن عوامل ِ
ال�ش�ت�راطات بالغ ّي ��ة ،دون �أن يج َّره ه ��ذا املوقف من ازدراء للبالغة كو�س ��يلة يف
�ص ��ياغة اللغة ال�شعر ّية وال�صورة؛ لأنه يتع ّقب ال�صورة يف تخلُّفها مف ِّر ًقا بني تخلُّق
�ص ��ناعي طينته ِحذق بالغي ،وتخلُّق طبيعي ين�س ��اب فيه ال�شعور ،ويتو�سل حينها
باللغة القا�صرة.
�أقول� :إن ال�ش ��ابي قد �أ ّلف كتابه يف الأ�ص ��ل ل ُيخرج اخليال من نطاق �ض ��يق،
هو مفردات علم البيان� ،إلى جمال �أو�س ��ع؛ له �ص ��لة بالروح والوجود والطبيعة ،ال
بخيال ي�ص ��نعه الإن�س ��ان من حلى لفظية تتم َّثل يف �ص ْوغ ا�ستعارة جيدة� ،أو ت�شبيه،
�أو كناي ��ة� .إن رغب ��ة ال�ش ��ابي يف مخالف ��ة ما ذكره اخل�ض ��ر كانت �س ��ب ًبا يف �إلقاء
مفهوما جديدً ا للخيال.
محا�ضرته ليبني
ً
( )2 / 1املرحلة العمرية للت�أليف:
ويعمق �أفكاره،
ال �شك �أن تراكم ال�سنني ُيك�سب املرء خربة ،وي�ص ُقل جتاربهِّ ،
وم ��ا زال الواح ��د منا يتذكر �أمو ًرا فعلها يف مراحل عمره الأولى يتهم نف�س ��ه فيها
بالت�سرع ،بل قد ي�صل الأمر �أحيا ًنا �إلى �أن يت َّرب�أ منها الآن ،وما ذلك �إال �ضرب من
احلكمة� ،أفرزته الأيام والليايل ومر ال�س ��نني ،وقد ولد محمد اخل�ض ��ر ح�سني يف
مدينة نفطة بتون�س يف  26رجب �س ��نة 1293هـ� 16 /أغ�سط�س �سنة 1876م ،ون�شر
عاما ،وهي �س ��نُّ ن�ض ��ج فكري
كتابه يف �س ��نة 1922م ،فيكون عمره �س ��تة و�أربعني ً
وعلمي.
�أ ّما ال�ش ��ابي ،فق ��د �ألقى املحا�ض ��رة يف �س ��نة 1929م ،و�أخرجها يف كتاب يف
عاما ،وهي
ع ��ام 1930م ،وه ��و مولود يف فرباي ��ر 1909م ،فيكون عمره ع�ش ��رين ً
�س ��نٌّ مبكرة يف الت�أليف .غري �أن هذه ال�س ��ن جعلت بع�ض الباحثني يعدونها �أمارة
نوعا من االندف ��اع ومحاولة �إثبات الذات؛
عبقري ��ة( ،)2وجعلت �آخرين ير ْون فيها ً
يق ��ول الدكت ��ور محمد عبد املطلب عن ر�ؤية ال�ش ��ابي يف هذا الكت ��اب« :وقد �أقدم
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ال�ش ��ابي على ه ��ذه الإطالل ��ة وهو يف الع�ش ��رينيات من عم ��ره الق�ص�ي�ر ،قبل �أن
ت�ستح�ص ��د معرفته العلمية ،لكي توازي موهبته ال�ش ��عرية ،ومن ثم نراها �إطاللة
متعجلة ملفهوم اخليال تنظ ًريا وتطبي ًقا»(.)3
غري �أن هناك من يرى �أن دافع ال�ش ��ابي لهذا ال�ش � َ�طط كونه ير ُّد على َ
�شطط
من نوع �آخر؛ هو الكتلة التاريخية املحافظة (الرجعية) ـ كما يقول ال�ش ��ابي نف�سه
ـ يف تون� ��س ويف غريه ��ا من الأقطار العربي ��ة ،وهي كتلة كانت مغرقة يف ال�س ��لفية
واالنغالق ،وعبادة تراث املا�ض�ي�ن ،من�صرفة عن منجزات الع�صر وهموم النا�س
يف زمنها ،فر َّد على العنف بعنف ،وعلى ال�ش ��طط ب�شطط( .)4وقد اعرتف الكاتب
ب�أنّ ال�ش ��ابي قد َّ
ا�شتط ،و�أ ًّيا ما كانت دوافعه ،فقد �صدم الر�أي العام العربي بهذا
الكتاب ،مما دفع كثريين للرد عليه.
على كل حال نحن نلحظ يف ال�شابي �أنه «يرف�ض القيود ،ويتمرد على الأغالل،
يف جمتمع ت�سيطر عليه حكومات م�ستكينة للم�ستعمر الدخيل ،وغارق يف بحر من
اخلرافات والأوهام واحلكايا التي ال حتتمل ال�صدق �أبد ًا»(.)5
( )3 / 1ثقافة الكاتب واخللفيات الفكرية:
تع� � ُّد ثقاف ��ة الكات ��ب التي ث ِقفه ��ا يف بداية عم ��ره مك ِّو ًنا �أ�سا�س� � ًّيا الجتاه هذا
الكاتب .ونحن ن�ؤمن �أنه البد لكل كاتب �أن يكون منحا ًزا؛ فلي�س هناك كاتب يتَّ�سم
باحليادية املطلقة ،وي�ؤثر يف م�ستوى احليادية �أو االنحياز للمادة التي يرتبى عليها
ال�شخ�ص منذ نعومة �أظفاره ،فيت�شبع بالأفكار ،ويتبنى بع�ض املبادئ التي تالزمه
طول حياته ،وقد كان ال�ش ��ابي واخل�ض ��ر مختل َفي الثقافة والأفكار؛ فاخل�ضر كان
عالمِ ًا متبح ًرا يف الدينً ،
و�شيخا للأزهر فيما بعد .فعالقته بالرتاث وطيدة ،وفهمه
واخلفة
لطبيعة هذا الرتاث وخ�صو�صيته �أعمق ،كما �أن ال�سن قد ج َّرده من ال َّنزَ ق ِ
والطي�ش ،فلذلك جاء حديثه يف اخليال حدي ًثا تراث ًّيا ،ي�سوق الق�ضية ويدلل عليها
مب ��ا ال ينكر علي ��ه �أحد من الأدل ��ة والرباهني ،كم ��ا جاءت �أحكام ��ه تتزين بزينة
الهدوء ،وال ت�ص ��دم املجتم ��ع ب�آراء مل يعهدها ،ومن هنا نقرر �أن حديث اخل�ض ��ر
عن اخليال ال�شعري كان يتما�شى مع روح الرتاث العربي ،وي�ستخرج منه مقايي�س
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احلكم عليه ،فت�ص ��بح هذه املقايي�س من داخل الأدب ،ولي�س ��ت مفرو�ضة عليه من
ثقافة غري الثقافة ،وبيئة غري البيئة.
�أ ّم ��ا ال�ش ��ابي ،فقد تثقف بالثقافة الغربية ،وهو �أم ��ر �أملح �إليه غري واحد مما
كتبوا عنه ،فعلى الرغم من �أنّ �أبا القا�س ��م ال�شابي تل ّقى «درو�سه التعليمية الأولى
يف املدار�س التقليدية (الكتاتيب) �أي املدار�س القر�آنية وح�ض ��ور حلقات الدرو�س
الت ��ي كان يلقيها علماء البلدة»(� )6إال «�أنه �ش ��غف مب ��ا كان يرتجم �إلى العربية من
الآداب الأجنبية؛ �سواء من الأدب الفرن�سي �أو الإجنليزي �أو الأمريكي»( .)7فثقافة
ال�شابي مزيج من العربية والأجنبية ،وكان اهتمامه �أكرث بالأجنبية ،و ُفنت ب�شعراء
املهج ��ر ،وتاب ��ع كث ًريا من ال�ص ��حف واملجالت الت ��ي كانت ت�ص ��در يف وقته ،وقر�أ
الكت ��ب املرتجمة؛ لأن ��ه مل يكن يعرف اللغ ��ات الأجنبية .وقد تباين ��ت �آراء الن َّقاد
يف النظ ��ر �إل ��ى ثقافته مثلما تباينت يف �إنتاجه العلم ��ي ـ كما ذكرت قبل ـ فالبع�ض
يجعلها ميزة و�آخرون يجعلونها عي ًبا ،لي�س يف حد ذاتها؛ �أي �إن امل�ش ��كلة لي�ست يف
درا�سة الثقافة الغربية ،و�إمنا يف محاولة تطبيقها على تراثنا العربي ،مع اختالف
ال�س ��ياق والثقافة وطبيعة املقايي�س التي نقي�س بها .ويقول من كتبوا عنه � ً
أي�ضا� :إنّ
عموما،
«متابعة قراءات ال�ش ��ابي يت�ض ��ح �أنّ معظمها قراءات يف الثقاف ��ة الغربية ً
خ�صو�صا ،ولهذا �أ�ص ��بحت ثقافة الغرب َم َث َله الأعلى ،وكل
واليونانية والفرن�س ��ية
ً
مغايرة لهذه الثقافة مرفو�ض»(.)8
ونتيج ��ة لت�أثره ال�ش ��ديد بالثقافة الغربية ،فقد ر�أى �أ�ص ��حاب هذا االجتاه �أن
ال�ش ��ابي قد انتق�ص ال�ش ��عر العرب ��ي ،بل العرب �أجمع�ي�ن .كما �أنه �أخرج ال�ش ��عر
العرب ��ي من بيئته الزماني ��ة واملكانية ،وراح يحاكم �ش ��عرنا العرب ��ي �إلى مقايي�س
عموما ،واليونانية على وجه اخل�صو�ص.
الثقافة الغربية ً
( )4 / 1ق���راءة ال�ت�راث م���ن خالل (منطلق���ات القراءة -االنتقاء -ق�ض���ايا
نقدية).
اختلف ��ت طريقة كال الرجلني يف ق ��راءة الرتاث؛ فاخل�ض ��ر ينطلق يف قراءة
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الرتاث من خلفية واعية ه�ض ��مت الرتاث ،وتعاملت معه ب�أدوات عربية خال�ص ��ة،
وقد ات�سع جمال وعيه بالرتاث ،ف�أخذ منه مقايي�س عربية ،وطرح �أفكا ًرا مل يتوقف
عندها �سابقوه ،و�سنده ـ يف جميع ما يذكر ـ الرتاث العربي منه ي�ستمد ،و�إليه يرفد؛
فيعود للبالغيني العرب ،والفال�س ��فة العرب ،وال�شعراء العرب ،وامل�ؤلفني العرب،
لي�أخذ عنهم ما ي�س ��تدل به على كالمه .والأمثلة التي ذكرها اخل�ض ��ر تو�ضح َ�سعة
محفوظه ،وكرثة اطالعه عل ��ى الرتاث العربي ،وبالتايل مل تكن قراءته انتقائية،
بل مل يخرج عن عادة امل�ؤلفني العرب حتى نتهمه باالنتقائية يف اال�ست�ش ��هاد ،فهو
ي�س ��ائل الرتاث ب� ��أدوات يعرفها ك ُّل من تف َّقد لغتهَّ ،
واطل ��ع على �أدبها .وقد تع َّر�ض
اخل�ضر لق�ضايا نقدية عديدة؛ منها:
 تفريقه بني ال�ش ��عر والنرث :ب� ��أنّ الأول ميتاز بالوزن والقافي ��ة ،و�أحد �أنواعالتخييل الذي مل ُي ِرد به �ص ��احبه وج َه احلقيقة ،و�إمنا يق�صد به اختالب العقول،
ومخادعة النفو�س �إلى الت�ش ُّبث بغري حق ،كالدعوة �إلى �أن ميتلئ الإن�سان باحلقد،
و�أن ي�ض ��يء جناحيه بجذوة احلقد ،...و�أنّ الثاين ي�شارك الأول يف ال�صور ،ولكن
حظه منها �أقل من حظ ال�شعر .ويعرت�ض اخل�ضر على من قال يف حد ال�شعر�« :إنه
كالم مق ًّفى موزون .وهذا مثل من ي�ش ��رح لك الإن�س ��ان ب�أنه حيوان بادي الب�ش ��رة
منت�ص ��ب القامة ،فكل منهما َق َ�صر تعريفه على ما يدرك باحلا�سة الظاهرة ،ومل
يتجاوزه �إلى املعنى الذي تتق َّوم به احلقيقة ،ويكون مبد�أً لكمالها ،وهو التخييل يف
ال�ش ��عر ،والكالم يف الإن�سان .فالروح التي يعد بها الكالم املنظوم يف قبيل ال�شعر
�إمنا هي الت�ش ��ابيه واال�ستعارات والأمثال ،وغريها من الت�صرفات التي يدخل لها
ال�ش ��اعر من باب التخييل ،ولي�س الوزن �س ��وى خا�ص ��ة من خوا�ص اللفظ املنظور
�إليها يف مفهوم ال�شعر ،بحيث ال ن�سميه �شع ًرا �إال عند حت ُّققها»(.)9
 ق�ض ��ية الإعجاز :يتعر�ض اخل�ض ��ر لق�ض ��ية الإعجاز ،و�أن ال�سبب يف و�صفالكفار للر�س ��ول �صلى اهلل عليه و�سلم ب�أنه �شاعر من جهة التخييل ال�سابق ،يقول:
«والخت�صا�ص ال�شعر بهذا النوع من التخييل �أطلق بع�ض امل�شركني من العرب على
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الر�س ��ول �ص ��لى اهلل عليه و�سلم ا�س ��م ال�ش ��اعر؛ ليلقوا يف �أوهام ال�سذج �أن كالمه
من نوع ما ي�ص ��در عن ال�ش ��عراء من الأقوال املم َّوهة ،والتخيالت الباطلة»( .)10ثم
تعر� ��ض للآيات التي ج ��اءت على �أوزان بع�ض البحور ،فيق ��ول عنها« :و�أ ّما الآيات
التي وافقت بع�ض الأوزان فهي ـ على �سالمتها من بهرج التخيالت ـ ال جتد املوافق
منها املوزون قد ا�س ��تق َّل بنف�س ��ه ،ف�أفاد املعنى دون �أن ت�ص ��له بكلمات من الآيات
ال�سابقة �أو الالحقة ،والكالم امل�ؤ َّلف من املوزون وغري املوزون ال ي�صح لأحد �أن ي�سميه
�شع ًرا ،ليقدح به يف قوله تعالى}وما هو بقول �شاعر قلي ًال ما ت�ؤمنون{» (.)11
 كذلك من الق�ض ��ايا النقدية التي طرحها اخل�ض ��ر� :أن ��ه ناق�ش البالغينياملحدثني؛
والفال�سفة يف اخت�صا�ص اخليال مبا ال ي�صادق عليه العقل ،واختار ر�أي َ
ف�أدخل يف اخليال ك َّل طريف دخل حتت نطاق العقل� ،أو مل يدخل؛ يقول« :و�إطالق
لفظ التخيل �أو اخليال يف �صدد احلديث عن املعاين ال�صادقة والت�صورات املعقولة
ال َي ُح ُّط من قيمتها� ،أو يمَ َ ُّ�س حرمتها بنقي�صة»(.)12
 كما �أنّ من الق�ض ��ايا التي طرحها :فنون اخليال؛ كتكبري ال�ش ��يء ال�ص ��غريمعدوما واملع ��دوم موجودًا ،وجع ��ل املعقول
وت�ص ��غري الكب�ي�ر ،وت�ص ��وير املوج ��ود
ً
مح�سو�س ��ا والعك�س�...إلخ ،يقول اخل�ض ��ر عن فنون اخليال« :يت�صرف اخليال يف
ً
املواد التي ي�ستخل�ص ��ها من احلافظة على وجوه �ش ��تى ،وال ي�سع املقام ا�ستيعابها،
وتق�ص ��ي �آثارها ،ف ُن ّلم لك مبهماتها ،وما ي�صلح �أن يكون مبنزلة �أ�صل تتفرع عليه
ِّ
تفا�صيلها� .أحدها تكثري القليل ،كقول عمرو بن كلثوم:
م���ل����أن�������ا ال����ب����ر ح�����ت�����ى �������ض������اق ع���ن���ا

()13

وظهر البحر منلأه �سفينا»

� ...إلخ.
 وناق�ش اخل�ض ��ر ق�ض ��ية الو�ض ��وح والغمو�ض يف املعاين ،وما كانت عليه منعفوي ��ة يف الع�ص ��ر اجلاهلي ،ثم بد�أت تتعمق �ش ��ي ًئا ف�ش ��ي ًئا ،ولـ َّما جاء الإ�س�ل�ام
�أم ّدها برافد ث ٍّر من املعاين ،ثم ازداد التعمق فيها بعد ذلك حتى و�ص ��لت �إلى من
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ت�ص� � َّنعوا فيها وع َّقدوها ،وحولوها �إلى معان فل�سفية .و�ضرب لذلك �أمثلة ب�أ�شعار
ابن �س ��ينا و�أبي العالء وغريهما .يقول�« :أخذ اخليال يتقدم بخطوات �أو�س ��ع مما
كان ي�س�ي�ر به يف اجلاهلية ،ولكن الأدباء �إلى �أواخر عهد الدولة الأموية مل يبعدوا
عن طرقه املعهودة ،ويغريوا �أ�ساليبه تغي ًريا ي�شعر به كل �أحد  ...ولكنك �إذا نظرت
يف جمموعة ال�ش ��عر اجلاهلي ،ثم واز ْنته مبجموعة ال�ش ��عر الإ�س�ل�امي ،تيقنت �أن
اخليال قد َب ُعد �ش� ��أوه ،وات�س ��ع نطاقه؛ لأنك تقف على ت�صرفات كثرية من ت�شابي َه
مبتكرة ،وا�ستعارات مل َي ُحم عليها �شعراء اجلاهلية ،و�إن كانت مفرغة يف قوالبهم،
مر�س ��ومة على خططهم ،ثم ظهر يف �أوائل عهد الدولة العبا�س ��ية مثل ب�ش ��ار و�أبي
العتاهية و�أبي نوا�س وعبد ال�س�ل�ام ،امللقب بديك اجلن ،ف�أ�صبحت م�سافة الفرق
بني ال�شعر اجلاهلي والإ�سالمي وا�ضحة لكل من له �أدنى ب�صرية ...وبعد �أن ُعني
النا�س بالنظر يف �ش�ؤون الكون ،و�سلكوا يف البحث عن �أ�سراره طري ًقا فل�سف ًّيا� ،أخذ
اخليال ال�ش ��عري يعمل يف احلقائق الفل�س ��فية ،ويجري وراء الفكر كامل�سعف له يف
ت�صوير تلك املعاين الغام�ضة»(.)14
وبالعودة �إلى احلديث عن ال�شابي ،نراه قد ه�ضم الرتاث � ً
أي�ضا ،وفهمه فه ًما
جيدًا ،كما يعك�س ا�ستدالله يف كتابه بال�شعر العربي �سعة محفوظه منه .لكن الذي
يف�ص ��ل بينه وبني اخل�ض ��ر �أن ��ه كان منطل ًقا من وجهة نظر م�س ��بقة قد و�ض ��ع يف
�إطارها ت�صوره لدرا�سة الأدب العربي؛ تتلخ�ص يف كون هذا الأدب مل يعد ُمر�ض ًيا
للأذواق يف ع�ص ��رنا احلا�ض ��ر ،فرنى �أنه يريد �أن يقر�أ ال�ش ��عر العربي يف �ض ��وء
نظريات غربية ،ومل ي�ض ��ع يف ح�س ��بانه طبيع ��ة البيئة وامل ��كان ،وال حتى الزمان.
وعل ��ى الرغ ��م من تربير كثريين له ب�أنه كان مل ًّما بثقافات �ش ��تى ،فنجد من يقول
عنه« :اتفق الدار�س ��ون على �أنّ هذا الكتاب ـ تق�ص ��د كتابه اخليال ال�ش���عري عند
الع���رب ـ مي ِّكن الباحث من فهم جتربة ال�ش ��ابي الإبداعية يف �ش ��مولها ،ويك�ش ��ف
ع ��ن مرجعيات جتربته وتعدد روافدها .وقد �أبرز نهم ال�ش ��ابي للقراءة ،فبدا �أثر
جربان خليل جربان واملدر�س ��ة الرومان�سية ومدر�سة املهجر� ،إ�ضافة �إلى م�صادر
الأدب الق ��دمي ،والآداب الأجنبية القدمية اليونانية ،ويعك�س هذا الكتاب الأ�س ���س
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اخل�صبة املتحكمة يف جتربة ال�شابي الإبداعية باعتبارها منطلقه الفكري و�أ�س�س
قيمه اجلمالية»(.)15
وعلى الرغم كذلك من قول الأ�س ��تاذ املنجي ال�ش ��ملي�«:إنّ الكتاب يحمل قل ًقا
نقد ًّيا ،يحمل ت�س ��ا�ؤل ال�ش ��ابي عن قيمة الأدب العربي القدمي بالن�سبة �إلى الآداب
الأخرى ،وهذا الت�س ��ا�ؤل دليل على حرية فل�س ��فية قد ال يخلو منها كل من �أخل�ص
�إلى تراث �أمته ،ورام تغذية ثقافتها برحيق فكري جديد»(� ،)16إال �أن ذلك ال ي�شفع
له يف �أحكامه القا�سية؛ التي اتهم فيها ال�شعر العربي باجلمود وال�سطحية ،واتهم
احل ِّ�س،
«حرموا من اجلمال ال�س ��ماوي ،الذي يجد في ��ه القلب لذة ِ
الع ��رب ب�أنهم ُ
و�سعادة ال�ش ��عور»( .)17و�أ ّما ال�شعراء على وجه اخل�صو�ص ،فهم «مظلمو الأعماق،
�إح�سا�سهم قا�ص ��ر ،وخيالهم محدود ال يتجاوز الظاهر»( .)18وطبعي �إذا كان هذا
ر�أي ��ه يف العرب و�ش ��عراء العرب� ،أن تكون درا�س ��ته موافق ��ة ملنطلقاته التي انطلق
منها يف قراءة الرتاث .لقد ذكر غري واحد من الدار�سني �أن منطلق القراءة عند
ال�شابي� :أن ي�صدم املجتمع بتلك الآراء القا�سية ،ف ُي�شهد له بالف�ضل ،وي�سمع النا�س
له ،وهذه اجلر�أة ـ و�إن كانت طبيعة مرحلة عمرية ـ �إال �أن مراعاة املو�ضوعية كانت
�س ��تجعل من كتابه مالمح نه�ض ��ة �أدبية ونقدية عربية �س ��بقت كث�ي ً�را من املناهج
النقدي ��ة الت ��ي تعاملت مع الرتاث ،وتاري ��خ الأمة .بيد �أن حما�س ال�ش ��ابي لأفكاره
فجة ،مما كان �س ��ب ًبا يف هجوم الباحثني عليه،
جعله يق�س ��و على الرتاث ب�ص ��ورة َّ
والق�س ��وة عليه � ً
أي�ض ��ا يف احلكم .ولقد و�صل ال�ش ��ابي �إلى مرحلة من الق�سوة على
تراثن ��ا العرب ��ي �أن قال عن الأدب العربي�« :أدب مادي ،ال ُ�س� � ُم َّو فيه وال �إلهام ،وال
ت�ش ُّوف �إلى امل�ستقبل».
وعلى الرغم من �أنه يف ال�ص ��فحة ذاتها ينفي �أن يقول« :هو �أدب جامد م ّيت
مل مي ّثل ال�ش ��عوب التي عا�ش بينها ،وال ق َّدم لها غذاءها الروحي ،فهو �أدب احلياة
العابث ��ة ،التي تخ ُلد �إلى البطال ��ة واللهو واملجون واخلالعة»(� ،)19إال �أنه عاد و�أثبت
أزعم
م ��ا نف ��اه ،حيث يقول« :ف�أن ��ا ـ �إذن ـ عندما �أقول ذلك ع ��ن الأدب العربي ،ال � ُ
�أن ��ه ال يالئ ��م �أذواق تلك الع�ص ��ور وال �أرواحها ،ولكنني �أقول �:إن ��ه مل يعد مالئ ًما
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لروحن ��ا احلا�ض ��رة ،وملزاجنا احلايل ،ولأميالن ��ا ورغائبنا يف ه ��ذه احلياة ،فقد
�أ�صبحنا نرى ر�أ ًيا يف الأدب ال ميثله ،ونفهم فه ًما يف احلياة ال جنده عنده ،ونطمح
ب�أب�ص ��ارنا �إلى �آفاق �أخرى مل حتدِّ ثه بها �أحالمه وال يقظاته ،لقد �أ�صبحنا نتط َّلب
�أد ًبا جديدً ا ن�ض ًريا يجي�ش مبا يف �أعماقنا من حياة و�أمل و�شعور ،نقر�أه فنتمثل فيه
خفقات قلوبنا ،وخطرات �أرواحنا ،وهج�سات �أمانينا و�أحالمنا ،وهذا ما ال جنده
يف الأدب العربي القدمي»(.)20
لقد كانت الثورة على القدمي �أم ًرا دعا �إليه كثري من الأدباء والنقاد واملثقفني؛
فلم يكن ال�شابي � َ
أول من دعا �إلى ذلك ،حيث دعا �إليه غريه ،ولكن بطريقة متع ِّقلة،
ال ت�صدم املجتمع العربي بهذه القوة ،وال تتج َّر�أ على قواعده الثابتة بتلك ال�صورة
الفجة؛ «لقد دعا �أبو القا�س ��م ال�ش ��ابي يف اخليال ال�شعري عند العرب �إلى جتاوز
ّ
املفاهيم ال�س ��ائدة واملوروثة ،وثار على نظرة العرب املقد�سة ِّ
لل�شعر والأدب ،وهي
دع ��وة تتج ��اوب وقتها مع ما دع ��ا �إليه ميخائيل نعيمة يف كتاب ��ه النقدي الغربال،
وم ��ا دعا �إلي ��ه عبا�س محمود الع ّقاد و�إبراهيم عبد القادر املازين وطه ح�س�ي�ن يف
امل�شرق ،لكن ثورة ال�شابي فيها من احلما�س واالنفعال �إلى احلد الذي �صدمت به
الأو�ساط الثقافية يف تون�س �آنذاك»(.)21
ولقد جت َّلت يف قراءة ال�شابي االنتقائية ب�شكل كبري ،فرناه ال ي�ست�شهد بال�شعر
�إال ليعيبه ـ يف الأعم الأغلب ـ وي�ص ��فه بانعدام اخليال ،فرناه ي�ص ��ف ابن خفاجة
ب�أنه لي�س لديه خيال قوي ،وقد ا�ست�ش ��هد له ب�أبيات ،و�أطلق حك ًما عا ًّما على ِ�شعره
كله ،فقال« :وعلى هذا النحو كل ما قاله ابن خفاجة يف جمال الطبيعة :براعة يف
الو�صف ،وجمال يف الأ�سلوب دون �أن جتد خيا ًال قو ًّيا �أو �شعو ًرا دقي ًقا .و�إنْ َ�أ ْع َج ْب،
فلطائفة ت�سمي ابن خفاجة �شاع َر الطبيعة ،وغاية ما �أرى فيه هو �أن يف نف�سه مي ًال
�إلى الطبيعة� ،ش ��غلتْه اللذة واللهو عن الإف�ص ��اح عنه ،و�أن يف قلبه �ش ��غ ًفا بالوجود
َك ْف َك َف ُه املجون؛ ي ��دل لذلك �إكثاره من احلديث عن جمال الطبيعة ،ومواقع الفتنة
منها»(.)22
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ومثل ذلك ر�أيه يف ابن زيدون ،ويف املقابل ي�صعد باثنني من ال�شعراء الغربيني
�إلى �آفاق ال�س ��ماء؛ هما المرتني وجيتي ،وي�ست�ش ��هد ب�شعر لهما ،ويطريهما �إطرا ًء
كب ًريا .وعلى هذا الن�سق نرى انتقاء ال�شابي وحت ُّيزه للأدب الغربي ،وتف�ضيله على
الأدب العربي.
وقد طرح ال�شابي يف كتابه عن اخليال ال�شعري ق�ضايا نقدية عديدة؛ منها:
 ق�ض ��ية القدمي واجلديد وتع�ص ��ب القدماء لل�ش ��عر اجلاهل ��ي ،فهو يرى �أنوال�س َّنة،
َن َق َد َة العرب «كانوا ال ميار�س ��ونه ويدر�سونه �إال ليتف َّهموا به غريب القر�آن ُّ
وه ��ذا الفهم الذي فهموا به الأدب قد جعلهم ال يفهم ��ون من الأدب �إال �أنه � ٌ
ألفاظ
�اليب ،لي�س وراءها روح وال فك ��ر ،وهو الذي جعلهم يعتقدون
وتراكيب وجم ٌل و�أ�س � ُ
ُ
�أن الأدب اجلاهل ��ي هو من خري املنتخبات العقلية التي عرفها العامل ،ك�أن العرب
قرائح وعقول»(.)23
هم كل ما َب َر�أَ اهلل من َ
وقد نقل هذا القول الدكتور محمد عبداملطلب وعلق عليه ب�أن :كالم ال�ش ��ابي
في ��ه تدخل يف ق�ض ��ية مل يعرفها متام املعرفة ـ على ح ��د تعبريه ـ �إذ �إن كالمه على
وو�ص ��ف قراءتهم لل�ش ��عر ب�أنها قراءة �ألفاظ وتراكيب خالية من الروح،
اللغوينيْ ،
و�أنّ ال�ش ��عر اجلاهلي هو منوذجهم الأعلى ،هذا كالم من مل ي�س ��تطع التفريق بني
مهمة النقاد ومهمة اللغويني؛ فمهمة اللغويني كانت تقعيد اللغة وتنظيم مباحثها،
والبحث عن ال�صواب واخلط�أ يف التعبري� .أ ّما مهمة الناقد ،فقد كانت البحث عن
اجلمال .وعدم ا�س ��تيعاب ال�شابي لذلك �أوقعه يف اخللط الذي ذهب �إليه ،كما �أن
املحدث فن ًّيا ،لكنهم يرون ��ه يتعار�ض مع قواعدهم
اللغوي�ي�ن كانوا يقبلون ال�ش ��عر َ
التي ا�ستخل�صوها من كالم العرب ال�سابقني .ويبدو � ً
أي�ضا �أن اللغويني كانوا يرون
املحدث اعتدا ًء على مهنتهم التي ه ��ي ج ْمع اللغة وتنظيمها ،واحلفاظ
يف ال�ش ��عر َ
على �ألفاظه ��ا القدمية ،حتى يظل النا�س يحتكمون �إليهم .لكن قول �أبي عمرو بن
وح ُ�س ��ن حتى هممت �أن �آمر �ص ��بياننا بروايته»(.)24
العالء« :لقد كثرُ هذا َ
املحدث َ
حري�صا على النموذج القدمي.
املحدث فن ًّيا ،لكنه كان
يفيد �أنه قد تذ َّوق ال�شعر َ
ً
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 ومن الق�ض ��ايا التي طرحها ال�ش ��ابي :ق�ضية املعاين �أو امل�ضمون ،حيث نراهيحاكم ال�شعراء العرب على معانيهم ،ويقول يف ذلك�« :إن ال�شاعر العربي ما كان
ُي َب ِّو ُئ املر�أة املنزلة ال�سامية ،وذلك املقام اجلميل �إال ليتحدث عن ملهاته ال�ساحرة
التي �أَ ْل َفى عندها متعة اجل�س ��د ،ومنهل ال�ش ��هوات� ،أو لكي يفاخر رفاقه من �أبناء
البادي ��ة ب�أنه قدير على ت ََ�ص� � ِّبي قلوب الن�س ��اء ،والعبث بهن لي� ��س غري! �أجل ،ف�إن
نظرة الأدب العربي �إلى املر�أة نظرة دنيئة �س ��افلة ،منحطة �إلى �أق�ص ��ى قرار من
املادة ،ال تفهم من املر�أة �إال �أنها ج�سد ُي�شتهى ،ومتعة من متع العي�ش الدينء»(.)25
ثم نراه يقول � ً
أي�ض ��ا عن ال�ش ��اعر العربي�« :إذا َح َّدث عن جمال املر�أة مل يتحدث
عنه ك َفنٍّ م�ستقل ،متجرد عن هاته املظاهر املادية التي تت�صل باخل�صر والردف
ونحوهم ��ا ،و�إمن ��ا حتدث عن هذا اجلمال املتهدل ـ الذي ي ��وزن بالرطل والقنطار
من ال�شحم واللحم ـ ك�أمنا اجلمال ج�سد ُيج�س ،ومادة تمُ �س»(.)26
وه ��ذا ر�أي ال ي�س ��تقيم ،فال�ش ��عر العربي ال يحا َكم بهذه ال�ص ��ورة ،ومنذ متى
كان املعن ��ى م ��اد َة ُح ْك � ٍ�م على ال�ش ��اعر؟ �إن محاكمة ال�ش ��عراء ال تك ��ون يف طبيعة
املعن ��ى ،و�إمنا تكون يف كيفية �إنتاج املعنى ،وال�ش ��عرية مرتبط ��ة بالأداء ،وقد ذكر
اجلاح ��ظ مقولته امل�ش ��هورة�« :إن املع ��اين مطروحة يف الطري ��ق ،يعرفها العجمي
والعربي والبدوي والقروي؛ و�إمنا ال�ش� ��أن يف �إقامة الوزن ،وتخيرُّ اللفظ ،و�س ��هولة
ال�س ��بك»( .)27فميزة ال�ش ��اعر ـ يف
املخرج ،وكرثة املاء ،ويف �ص ��حة الطبع ،وجودة َّ
الأعم الأغلب ـ تكمن يف كيفية �إنتاج املعنى ،ولو �أننا حاكمنا ال�شابي يف �شعره �إلى
مقيا�س ��ه الذي �أ َل َّح عليه يف كتابه ،لأخرجنا كث ًريا من �شعره ال تنطبق عليه مقولته
التي نادى بها ،وهي �أن ال�شعرية يف املعنى.
 ومن الق�ض ��ايا الت ��ي طرحها ال�ش ��ابي يف كتابه :ربط اخليال بالأ�س ��اطري،على �أ�س ��ا�س �أن الأ�س ��اطري باب خ�صب ي�س ��مح للخيال باالخرتاع ،ومهما َي ُقل من
يروي الأ�س ��اطري ،فال عتب عليه .فبعد �أن ذكر ال�شابي �شياطني ال�شعر ،و�أ�سطورة
النجوم ،وهي �أ�س ��اطري عربية ،يقول« :فهل ر�أيتم فيما تلو ُته عليكم من �أ�س ��اطري
العرب واحد ًة ت�ش ��رق بالفن واحلياة ،كما ي�ش ��رق الكوكب بالنور اجلميل ،والوردة
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بالعطر الأريج؟ وهل وجدمت فيها جما ًال �أكرث من هذا احلديث اخليايل الو�ضيء،
ال ��ذي يروون ��ه عن �س ��هيل و�أختيه؟ وكذلك كانت �أ�س ��اطري الع ��ربَ ،و َث ِنية جامدة
أوهاما معر ِبدة �ش ��اردة ال تعرف
جافي ��ة ،مل تفقه احلق ،وال تذ َّوقت لذة اخليال ،و� ً
الفكر ،وال ا�شتملت على �شيء من فل�سفة احلياة»(.)28
ي�ص ��م به كل الأ�س ��اطري العربية ،ويعلن عن ر�أيه �صراحة،
ثم يقرر ر�أ ًيا عا ًّما ِ
فيقول« :ور�أيي يف هذه الأ�س ��اطري هو �أنها ال َّ
حظ لها من و�ض ��اءة الفن و�إ�ش ��راق
احلياة ،و�أن من املحال �أن يجد الباحث فيها ما �أ ِلف �أن يجده يف �أ�ساطري اليونان
والروم ��ان من ذلك اخليال اخل�ص ��ب اجلمي ��ل ،ومن تلك ال ُعذوبة ال�ش ��عرية التي
تتفجر منها الفل�س ��فة الغ�ضة الناعمة َت َف ُّجر املنبع العذب ،بل �إنه ل ُيعجزه �أن ُي ْل ِفي
فيها حتى تلك الفل�س ��فة ال�شعثاء الكاحلة التي تطالعه يف �أ�ساطري الإ�سكنديناف.
فالآله ��ة العربي ��ة ال تنطوي على �ش ��يء من الفك ��ر واخليال ،وال مت ِّث ��ل مظه ًرا من
مظاهر الكون� ،أو عاطف ًة من عواطف الإن�سان ،و�إمنا هي �أن�صاب ب�سيطة �ساذجة
�ش ��بيهة بلعب ال�ص ��بية وعرائ�س الأطفال ،وبقية الأ�س ��اطري الدينية ال تف�صح عن
فكر عميق� ،أو �ش ��عور دقيق ،وال ترمز ملعنى من املعاين ال�س ��امية ،و�إمنا هي �أدنى
�إلى الوهم منها �إلى � ّأي �ش ��يء �آخر ،ال �أ�س ��تثني من ذلك �إال �أ�سطورة النجوم ،ف�إن
عليها �شي ًئا من و�ضاءة ال�شعر ،ون�ضارة اخليال»(.)29
ميجد �أ�س ��اطري الأمم الأخرى متجيدً ا ي�ص ��ل �إل ��ى التقدي�س ،فيذكر
ث ��م �إنه ِّ
�أ�ساط َري عن اليونان والإ�سكنديناف وغريهم ،ثم يعلق على هذه الأ�ساطري بقوله:
«فه ��ل ر�أيتم فيما نظم ال�ش ��عراء ،وكتب الكاتبون �أعمق خيا ًال ،و�أ�ص ��دق ت�ص ��وي ًرا
للحياة من هاته الأ�سطورة؟ وهل ر�أيتم واحدة من �أ�ساطري العرب تدانيها َ�سعة يف
الفكر ،وغزارة يف اخليال؟»( .)30فهو ين�س ��ب كل ف�ض ��ل للأمم الأخرى ،وينفي عن
العرب كل خري.
وق�ض ��ية الأ�ساطري واحلديث عنها باب وا�سع ،ورد ذكر له يف ال�شعر اجلاهلي
من ذكر الهامة التي تقف على قرب القتيل ،وت�ص ��رخ قائلة :ا�س ��قوين ف�إين َ�ص ِد َّية،
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ف�إذا �أُخذ بث�أره نامت وا�س ��تقرت يف قربها ،ومثلها الغول التي و�ص ��فها ال�ش ��عراء،
وتخ َّيلوا معارك دارت بينها وبينهم .وبعد الإ�س�ل�ام جند ق�ص ���ص �ألف ليلة وليلة
وغريها ،وحديث ال�ش ��اعر عن هذه الأ�س ��اطري يلفت النظر �إلى �أمرين :الأول� :أنه
ح َرم تراثنا من الأ�ساطري .وهذا غري �صحيح .ثان ًيا� :أنه ربط اخليال بالأ�ساطري،
ث ��م بنى عليه عدم وجود الأ�س ��اطري .يقول الدكتور محم ��د عبد املطلب« :وموقف
ال�شابي من الأ�سطورة العربية كان له هدف م�ض َمر؛ �إذ ق�صد من وراء ذلك ربط
اخليال ال�ص ��حيح بالأ�س ��طورة ،ف�إذا ُحرمت الثقافة العربية من الأ�س ��طورة ،ف�إن
النتيج ��ة املنطقية حرمانها م ��ن اخليال الفني ،ولن �أطيل احلديث عن �أ�س ��اطري
الع ��رب التي كانت �أ�ص ��نامهم فيها رموز ًا على �ص ��لتهم بال�س ��ماء ،كم ��ا لن �أطيل
احلدي ��ث عن(الطوطمي ��ة) و�ص ��لتها بديانته ��م القدمي ��ة ،ذلك �أنّ هن ��اك بع�ض
الأ�س ��اطري العربي ��ة التي تدخل دائرة الأ�س ��طورة الإن�س ��انية من �أو�س ��ع الأبواب،
مثل �أ�س ��اطري (ال�ض ��حاك احلمريي) و(�إ�س ��اف ونائلة) ،ولي�س املق�صود املقارنة
بني الأ�س ��اطري العربية وغريها من �أ�س ��اطري الع ��امل� ،إذ �إن كل ثقافة لها منتجها
الأ�سطوري النابع من خ�صو�صيتها البيئية واالجتماعية»(.)31
( )5 /1املنه���ج املتب���ع يف احلديث عن الرتاث م���ن حيث (الدقة والعمومية
يف الأحكام ،العجلة والرتيث):
ي�ش ��كل املنهج املتبع ،واملنطلق الذي ميثل خلفية للكاتب �إطا ًرا عا ًّما ملا يكتبه؛
ف� ��إذا كان اخل�ض ��ر ينطلق من نظ ��رة ت�ؤمن ب�أن ال�ت�راث مل يقتل بح ًث ��ا ،والبد �أن
ن�س ��تخرج منه نفائ�سه ،فال �شك �أنّ هذا املنطلق �سوف يحكم حركته داخل كتابه؛
في ��دور يف ف َل ��ك ال�ت�راث؛ منه ي�س ��تمد ومن قواعده ي�س ��تقي ،وي�س ��تخرج القواعد
م ��ن الرتاث ذاته .يف املقابل نرى ال�ش ��ابي قد در�س تراث �أمت ��ه ،ثم َّ
اطلع على ما
عند الغرب من درا�س ��ات جديدة ،فقام مبحاول ��ة تطبيق هذا اجلديد على تراثنا
العرب ��ي .فالفك ��رة يف حد ذاتها جي ��دة لكن التطبي ��ق كان �س ��ي ًئا ،فاالتهام الذي
غ َّلف به درا�س ��ته ،واملقارنة الظاملة بني �أدبنا و�أدب الأمم الأخرى بعيدً ا عن متغري
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الزمان واملكان ،والتعميم يف الأحكام ،كل ذلك جعل الدار�سني ينظرون �إلى كتاب
ال�شابي نظرة حذر وريبة.
كذلك يف اال�ست�ش ��هاد نرى اخل�ض ��ر ال ي�ص ��در ر�أ ًيا حتى يك ��ون لديه ما يقوم
�ش ��اهدً ا ودلي�ل ً�ا على ما يق ��ول ،ومثله ال�ش ��ابي؛ فالرجالن كالهم ��ا ملتزم مبنهج
حتليلي و�صفي ،ال يذكر ر�أ ًيا حتى ي�أتي مبا ي�ؤيده ويع�ضده ،بيد �أن ال�شابي قد و�ضع
مخططه للكتاب على جتريد العرب من اخليال ،ف�ساق ا�ست�شهاده بنا ًء على خطته
ال�س ��ابقة ،ومن هنا ت�س َّرع يف �أحكام كثرية تخ�ص الرتاث .وعلى كل حال ُيحمد له
�أنْ �ألقى حج ًرا يف املاء الراكد .يقول زين العابدين ال�سنو�س ��ي ،الذي ق َّدم ال�شابي
لإلقاء محا�ض ��رته يف الدار اخللدونية ـ وكان قد ُ�ص ��دم م ��ن كالمه ـ عندما خفت
وط�أة ال�ص ��دمة على نف�س ��ه« :خري لعواطفنا �أن ي�صدمها �أبنا�ؤنا ب�أقالمهم من �أن
نبقى يف غفلتنا م�ست�س ��لمني لكل ما تع َّودنا عليه حتى ي�ص ��دمنا الدهر ،والدهر ال
�شواهد على الدقة والعموم من كالم الرجلني:
يهادن وال يرحم»( .)32و�سوف ن�سوق
َ
 محمد اخل�ضر ح�سني :حني ناق�ش ق�ضية حد ال�شعر ب�أنه كالم موزون مق ًّفى،واعرت�ض على ذلك ،وجدنا ً
نقا�شا علم ًيا �أثبت به خط�أ هذه املقولة ،و�ضرب �أمثلة
على كالمه ،وو�ص ��ل �إلى نتيجة مفادها� :أن ال�ش ��عر البد فيه من اخليال ،و�أن يكون
اخلي ��ال داخ ًال يف حده .وال �ش ��ك �أن هذا الر�أي هو ال�ص ��واب ،وهو ما �أ�ش ��ار �إليه
كث�ي�رون ج ��ا�ؤوا بعد ُقدامة ،الذي قال القول الأول ب�أن ال�ش ��عر كالم موزون مق ًّفى
يدل على معنى( .)33وبهذا الر�أي يقول ابن ر�ش ��يق؛ حيث جعل ِعماد ال�ش ��عر �أربعة
�أم ��ور؛ هي :اللفظ واملعنى والوزن والقافية(� .)34إال �أن هذا الر�أي قد ُنق�ض ب�ش ��دة
من نقاد �آخرين؛ �أمثال حازم القرطاجني وابن خلدون وطائفة �أخرى .يقول نذير
جعف ��ر« :وقد �أ�ش ��ار ك ٌّل من اجلاحظ وابن �س ��ينا وابن خلدون �إلى اقرتان ال�ش ��عر
بالتخييل �أو بالت�صوير� ،إال �أ ّنهم ا�شرتطوا فيه � ً
أي�ضا خا�صية الوزن»(.)35
وبعدما يعر�ض اخل�ض ��ر �آراء الفال�س ��فة يف اخليال واملخيلة واملفكرة وغريها
من م�ص ��طلحات ،نراه يقول« :في�س ��وغ لنا حينئذ �أن ن�ساير �أدباء الع�صر ،ونتو�سع
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يف معنى اخليال والتخييل ،وال نقف عند ا�صطالح القدماء من الفال�سفة �أو علماء
البالغة؛ حيث خ�ص ��وا بهما ما ال ي�ص ��ادق عليه العقل ،واملخالفة يف اال�ص ��طالح
م ��ا دامت احلقائق قائمة ،واملقا�ص ��د ثابت ��ة بحالها ال يبعد عن تبدي ��ل العبارة �أو
الأ�س ��لوب»( .)36فعلى الرغم من خالف ر�أيه ملن �سبقه من العلماء والفال�سفة� ،إال
�أنه يلتزم �ضوابط االختالف ،والأدب يف تعبرياته ،فال جتريح وال اتهام ،وال حتقري
لأحد ،و�إمنا هو بيان لر�أيه ،وترجيح ملا يراه �ص ��وا ًبا ،وهذا هو املنهج الق�ص ��د يف
اخلالف.
ِّ
املتح�ضر �أو�سع خيا ًال من ال�شاعر
ويتفق اخل�ض ��ر مع ال�ش ��ابي يف كون ال�شاعر
ال ��ذي ي�س ��كن البادية؛ ذلك �أن ت ��ردد النظر يف مظاهر املدنية ي� ��ؤدي �إلى امتالء
حافظة ال�شاعر من املناظر املختلفة ،وال�صور التي ال تدخل حتت ح�صر ،فتجعله
«�أغزر مادة ،حتى �إذا عر�ض له معنى اقت�ض ��ى احلال �إيراده يف طريقة اخليال ال
ُيعوزه ـ متى التفت �إلى حافظته ـ �أن يالقي منها ما ي�ساعده على العمل ب�سهولة ،ثم
و�سعة جماله تكون مخيلته �أكرث عم ًال يف �إن�شاء املعاين و�إبداعها،
�إنه لغزارة مادتهَ ،
وكرثة العمل مبا ترت�شح به هذه القوة النف�سية ،فيكون �صاحبها �أقد َر على �صناعة
التخيل و�أر�سخ فيها ممن كانت ب�ضاعته مزجاة ،وحافظته يف �إمالق»(.)37
ومن الأحكام التي �أطلقها �أبو القا�س ��م ال�ش ��ابي يف عمومي ��ة �أنه يرى �أن «كل
ما �أنتجه الذهن العربي ،يف مختلف ع�ص ��وره ،قد كان على وترية واحدة ،لي�س له
من اخليال ال�ش ��عري ٌّ
حظ وال ن�ص ��يب ،و�أن الروح ال�س ��ائدة يف ذلك ،هي النظرة
الق�ص�ي�رة ال�س ��اذجة ،التي ال تنف ��ذ �إلى جواهر الأ�ش ��ياء و�ص ��ميم احلقائق»(.)38
ويو�ض ��ح �أن الروح العربية خطابية م�ش ��تعلة ،ال تعرف الأناة يف الفكر ف�ض�ل ً�ا عن
اال�س ��تغراق فيه ،ومادية مح�ض ��ة ال ت�س ��تطيع الإملام بغري الظواه ��ر ،ما يدعو �إلى
اال�سرت�س ��ال مع اخليال �إلى �أبعد �ش ��وط و�أق�ص ��ى مدى ،ولهاتني النزعتني املادية
واخلطابية الأثر الكبري يف �إ�ض ��عاف َم َلكة اخليال ال�ش ��عري يف النف�س ��ية العربية؛
ويعلل بقوله :ال ميكن �أن جتتمع اخلطابة ودقة الإح�س ��ا�س يف النف�س �إال ناد ًرا ،لأن
اخلطابة تعتمد املزاج الناري والنظرة الب�سيطة والإملامة القانعة ،ودقة الإح�سا�س
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ت�س ��تلزم املزاج الهادي والنظرة الطويلة املتدبرة والإحاطة ال�ش ��املة املتق�ص ��ية.
ويربط هذا مبنزلة ال�ش ��اعر عند العرب ،فهم ال يرونه ر�س ��ول احلياة لل�ضائعني،
بل ال يفرقون بينه وبني اخلطيب يف الدفاع عن ِعر�ض القبيلة ،ومل يجعلوا م�صدر
الوحي �أو الآلهة ،بل جعلوا له �شيطا ًنا يلهمه �شعره .ويرجع ال�شابي
�إلهام ال�ش ��اعر
َ
النزعة اخلطابية يف النف�س ��ية العربية �إلى ق�س ��وة الطبيعة وجف ��اء البيئة ،ويرجع
املادية �إلى �ش ��ظف العي�ش( .)39ف�إذا كان ال�ش ��ابي يلوم على العقلية العربية �ضعف
اخليال ،ويجعل الع�صر العبا�سي قد حفل ب�صنوف منه ،فهو ـ واقع ًيا ـ يجعل ال�شاعر
املدين �أخ�ص ��ب خيا ًال من البدوي ،فهو يتفق ـ يف هذه الق�ض ��ية ـ مع كالم اخل�ضر،
و�إن مل ي�صرح بذلك؛ يقول« :وا�ستوطن كثري من الأعراب املدن والأم�صار ،يتملُّون
جمال هاته احل�ض ��ارة النا�ش ��ئة اجلميلة ،فكان لهذا كله �أثره يف اختالف الو�سط
الطبيع ��ي ول ��ون احلياة ويف املزاج العربي امل ��وروث ،وكان لهذا الأثر �أنْ ظهرت يف
الأدب العربي ظاهرة جديدة ،هي ال�شعر الطبيعي الذي مل يعرفه الأدب اجلاهلي
والأدب الأموي �إال معرفة تكاد تكون منعدمة»(.)40
أرجع فيه فقر الأ�ساطري العربية ـ ومعها اخليال ـ �إلى طبيعة البيئة
ومثال �آخر � َ
العربية ،فهي طبيعة مغربّ ة كاحلة ،دفعت �أهلها �إلى الرحيل بح ًثا عن اخل�صوبة،
ف� ��إذا وجدوها ،ظنوا �أنّ فيها �س ��عادتهم ،ومثل هذا املجتمع ال ميتلك عمق الفكر،
ورهافة ال�شعور ،وال تتحرك م�شاعره لإحياء دفائن الإح�سا�س.
أح�س ال�ش ��عراء بظم�أٍ
ومثال ثالث يف حديثه عن �ش ��عراء الأندل�س؛ فيقول« :و� َّ
داخلي يف �أنف�س ��هم �إلى َت َع ُّر ِف منابع جديدة لل�ش ��عر ،فج� � ُّدوا يف البحث ود�أبوا يف
الطلب ،ولكنهم مل ُي َو َّف ُقوا يف بحثهم ،فلم يعرثوا على املنبع احلقيقي الذي َي َت َن َّدى
م ��ا�ؤه على الكب ��د الظامئة؛ ذلك لأنهم بحثوا عن منابع ال�ش ��عر يف ق�ش ��ور احلياة
و�أزيائها ،و َفت َُّ�ش ��وا ع ��ن حقيقة النف� ��س يف فنون الكالم ،فج ��ددوا يف الأوزان ومل
يجددوا يف الروح ،وتفننوا يف الأ�ساليب ومل يتفننوا يف اجلوهر واللباب»(.)41
(للبحث �صلة)

12 11

53

اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1439
ﻓاﻳﺮ  -ﻣﺎرس  /ﺷﺒﺎط  -آذار 2018م

754

الهوامش:
(*) كلية الآداب جامعة املنوفية والق�صيم
( )1ذكر ذلك الدكتور حامت ال�ص ��كر يف مقالة له يف جريدة االحتاد الإماراتية بعنوان :هل العرب �أمة
بال خيال؟ بتاريخ1 :من مار�س 2012م .يقول« :ويرى باحثون ُكرث �أن اخليال ال�ش ��عري عند العرب
�ريحا على تو�ص�ل�ات باحث تون�سي معا�صر لل�ش ��ابي ،هو محمد اخل�ضر ح�سني يف كتابه
كان ردًا �ص � ً
اخلي���ال يف ال�ش���عر العرب���ي 1922م ،لي�س بت�ش ��اكل العنوانني ،بل بتماثل حقل �أو مو�ض ��وع الكتابني
وتعار�ض ��هما الفكري من بعد .علم ًا ب�أن اخل�ض ��ر له كتاب يف الرد على طه ح�س�ي�ن ونق�ض كتابه يف
ال�شعر اجلاهلي ،وهو كما يلحظ الدكتور عبدال�سالم امل�سدي باعث م�ضاف ملناق�ضة ال�شابي �أفكار
اخل�ضر يف كتابه عن اخليال ووجوده يف ال�شعر العربي».
( )2فكثريون و�صفوا ال�شابي ب�أنه عبقري ،كما فعلت �سحر عمران يف بحث بعنوان� :أبو القا�سم ال�شابي:
عبقري���ة فريدة و�ش���اعرية متج���ددة (الهيئة العامة ال�س ��ورية للكتاب ،الكتاب الثاين والع�ش ��رون،
دم�شق2009 ،م) ،وهناك من �أطلق عليه� :شاعر تون�س اخلالد ،كما فعل وزير الثقافة عبد الر�ؤوف
البا�س ��طي يف افتتاح م�ؤمتر :الذكرى املئوية مليالد ال�ش ��ابي يف مدينة تورز التون�س ��ية ،م�سقط ر�أ�س
ال�شاعر يف فرباير 2009م.
( )3من مقالة له بعنوان� :أبو القا�س ��م ال�ش ��ابي واخليال ال�ش ��عري عند العرب� ،ص ،140جملة الدوحة،
العدد  ،53ربيع الآخر 1433هـ /مار�س 2012م  ،وزارة الثقافة والفنون والرتاث ،الكويت.
( )4اخلي ��ال ال�ش ��عري عند العرب بحث يف وظيفة اخلط ��اب ،مربوك املناعي ،جملة احلي���اة الثقافية،
تون�س ،عدد �ص ،70 -69مار�س 1995م.
( )5ال�ش ��ابي م ��ن الرومانتيكي ��ة املراهقة �إلى امل�ص ��احلة مع احلي ��اة ،جناح حال�س ،مقالة يف �ص���حيفة
العروبة ال�سورية بتاريخ2011/11/18 :م..
( )6م ��ن مقالة بعن ��وان� :أبو القا�س���م ال�ش���ابي :حياته وثقافت���ه ،من موق ��عhttp://marone. :
 html.net/fasl1.web44وق ��د نقل ��ت عن املوق ��ع بتاريخ2015/1/30 :م .كم ��ا كان �أبوه
درو�سا يف البيت ،ولكن بقي �أبو القا�سم ال�شابي يف ظل
يحر�ص على حتفيظه القر�آن ،ويخ�ص�ص له ً
الطرق التعليمية املتبعة يدر�س التخ�ص�ص يف احلقوق ،ح�سب م�شيئة �أبيه ،كما يذكر ذلك الأ�ستاذ
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زين العابدين ال�سنو�سي .بيد �أن ال�شابي كان مييل �إلى الأدب وال�شعرَّ ،
فاطلع على �آثار كبار الأدباء
من الع�صر اجلاهلي حتى الع�صر احلديث.
( )7ال�س ��ابق .وينظر كذلك :جتديد ال�ش ��ابي بني روافد ال�شرق والغرب ،جملة دعوة احلق ال�صادرة عن
الأوقاف املغربية ،ثالث مقاالت متتابعة يف الأعداد� :ص.51 -48
( )8الدكتور محمد عبد املطلب بعنوان� :أبو القا�س ��م ال�ش ��ابي واخليال ال�ش ��عري عن ��د العرب� ،ص،141
جملة الدوحة.
( )9اخليال يف ال�شعر العربي ،اخل�ضر� ،ص.4
( )10ال�سابق� ،ص.6-5
( )11ال�سابق� ،ص.6
( )12ال�سابق� ،ص.12
( )13ال�سابق� ،ص.27
( )14ال�سابق� ،ص .86-84
(� )15أبو القا�س ��م ال�شابي حاول �أن يتجاوز موقع ال�ش ��اعر �إلى الباحث يف ماه َّية ال�شعر ،رمي العي�ساوي،
مقال ��ة يف �ص���حيفة � 14أكتوب���ر اليمني ��ة ،الع ��دد رق ��م  ،15166بتاري ��خ  14ماي ��و 2011م .على �أن
عبدالعزيز النعماين يرى �أن ت�أثر ال�شابي بالرومان�سية �أو ب�شعراء املهجر يظهر يف �شعره على هيئة
وم�ض ��ات عابرة .ينظر� :أبو القا�س���م ال�شابي :طائر يف دنيا ال�ش���عر ،عبد العزيز النعماين� ،ص،45
الدار امل�صرية اللبنانية ،القاهرة ،ط1418 ،1هـ 1997/م.
( )16ال�سابق.
( )17اخليال ال�شعري عند العرب ،ال�شابي� ،ص.46
( )18ال�سابق� ،ص .58
( )19ال�سابق� ،ص .67
( )20ال�سابق� ،ص .68
(� )21أبو القا�س ��م ال�شابي حاول �أن يتجاوز موقع ال�ش ��اعر �إلى الباحث يف ماهية ال�شعر ،رمي العي�ساوي،
مرجع �سابق.
( )22اخليال ال�شعري عند العرب ،ال�شابي� ،ص.37 ،36
( )23ال�سابق� ،ص.85
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( )24ال�شعر وال�شعراء.63 /1 ،
( )25اخليال ال�شعري عند العرب ،ال�شابي� ،ص.46
( )26ال�س ��ابق� ،ص .47ولنا تعقيب على هذا الكالم :لقد ر�أى ال�ش ��ابي يف ال�ش ��عر الأجنبي �أنه �ش ��عر فيه
ت�سام بالعواطف نحو املر�أة ،وا�ست�شهد بكالم طاغور ،وهنا نت�ساءل� :أمل يكن يف كالم طاغور حديثٌ
ٍ
عن مفاتن املر�أة وجمالها كما كان يف تراثنا؟ وهل خال ال�ش ��عر الغربي الذي امتدحه ال�ش ��ابي من
احلديث عن ج�سد املر�أة؟ �إن ال�شابي ـ بكالمه هذا ـ �أوقع نف�سه يف �أمرين قبيحني� :أولهما :التعميم
يف الأح ��كام ،والث ��اين :االنتقاء يف اال�ست�ش ��هاد .ولو فكرن ��ا يف تتبع الأدب الغرب ��ي لننق�ض ما قاله
ال�ش ��ابي ملا �أعيانا ذلك .وملاذا مل يذكر ال�شابي �ش ��ي ًئا عن �شعراء الغزل العذري؟ الذين نظروا �إلى
املر�أة نظر ًة بريئة ،لي�س وراءها م�أرب مادي� ،أو مطلب جن�سي؟ والواقع �أنّ ال�شابي كان متجن ًيا على
ال�ش ��عراء العرب ،بل على تراثنا العربي كله ،ب�س ��بب فتنته بالغرب والثقافة الغربية ،ف�أوقع نف�س ��ه
يف �أخطاء منهجية فادحة .ومن الوا�ض ��ح �أن انتقائية ال�ش ��ابي تظهر موقفه املتحيز ،لذلك ال يختار
من الرتاث �إال ما يخدم فكرته التي يل ُّح عليها؛ وهي النيل من الثقافة العربية والغ�ض من �ش� ��أنها،
ورفع الثقافة الغربية والتعظيم من �ش� ��أنها .وقد ج َّرد العرب من اخليال ،واتهمهم بفقر لغتهم من
احلديث عن الأ�س ��اطري ،وو�ص ��مهم باحتقار املر�أة وتقليل �ش� ��أنها ،وجردهم من الإح�سا�س بجمال
الطبيع ��ة ،وحرمهم من الق�ص ��ة يف ال�ش ��عر ،ثم قال كلم ��ة عامة يف �آخر بحثه �أكمل فيها انتقا�ص ��ه
للثقافة العربية ،يف الوقت الذي يقد�س فيه �ش ��عراء غربيني ،ويثني على �ش ��عرهم .وباجلملة ميتدح
كل ما هو غربي ويق ِّبح كل ما هو عربي .ولي�ست هذه نظرة مقت�صدة.
( )27احلي���وان ،اجلاح ��ظ  ،132–131 /3 ،حتقيق عبد ال�س�ل�ام هارون ،مكتب ��ة اخلاجني ،القاهرة ،
د.ت.
( )28اخليال ال�شعري عند العرب ،ال�شابي� ،ص.23
( )29ال�سابق� ،ص.20
( )30ال�سابق� ،ص.25
(� )31أبو القا�سم ال�شابي واخليال ال�شعري عند العرب ،د .محمد عبد املطلب� ،ص ،141جملة الدوحة.
(� )32أبو القا�س ��م ال�شابي حاول �أن يتجاوز موقع ال�ش ��اعر �إلى الباحث يف ماهية ال�شعر ،رمي العي�ساوي،
مرجع �سابق.
( )33نقد ال�شعر ،قدامة بن جعفر :حتقيق كمال م�صطفى ،مكتبة اخلاجني ،م�صر ،طبعة ثالثة1978 ،م.
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( )34العمدة ،ابن ر�شيق.78/1 ،
( )35مفه���وم ال�ش���عرية يف النق���د الأدبي احلدي���ث ،نذير جعفر ،مقالة على ال�ش ��بكة الدولية من موقع:
 23501136=http://www.startimes.com/f.aspx?tبتاريخ 2010/10/20م.
( )36اخليال يف ال�شعر العربي ،اخل�ضر� ،ص.12
( )37ال�سابق� ،ص.39
( )38اخليال ال�شعري عند العرب ،ال�شابي� ،ص.77
( )39ال�سابق� ،ص.78-77
( )40ال�سابق� ،ص.84
( )41ال�سابق� ،ص.85
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قرى املدينة املنورة ومنابرها
من بداية العصر اإلسالمي
حتى أول القرن العاشر الهجري
()2
(*)

بقلم :د� .سعيد بن دبي�س العتيبي

ِ�ض َبة:
تعرف اليوم با�سم �ضباء ( ،)1وترد يف امل�صادر اجلغرافية با�سم �ضبة �أو ظبة.
كانت �إحدى محطات طريق احلج امل�صري ال�ساحلي خالل الع�صور الإ�سالمية(،)2
وعدها املقد�س ��ي �ضمن �أعمال املدينة ،يف وادي القرى ( ،)3وذكرها ياقوت بقوله:
«�ض ��بة قرية بتهامة على �س ��احل البحر مما يلي ال�ش ��ام ،وبحذائها قرية يقال لها
بدا» (.)4
َ�ض ِر َّية:
بل ��دة قدمية تقع يف اجل ��زء اجلنوبي الغربي من منطقة الق�ص ��يم ،على بعد
مائة وخم�س�ي�ن كي ًال من مدينة ال َّر�سّ  ،وهي من �أ�ش ��هر �أعم ��ال املدينة املنورة من
جهة اليمامة ،ا�شتهرت خالل الع�صر الإ�سالمي املبكر بكونها قاعدة للحمى الذي
اتخ ��ذه عمر بن اخلطاب ر�ض ��ي اهلل عنه لإبل ال�ص ��دقة وخيل امل�س ��لمني ،وعرف
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با�س ��مها (حمى �ض ��رية) ،وظل من �أهم الأحمية و�أكربها م�س ��احة و�ش ��هرة حتى
�أبيحت الأحماء يف ع�صر اخلليفة العبا�سي املهدي(169-158هـ785-775 /م)،
وكانت �ض ��رية �إلى جانب مركزها من احلمى من ًربا يف تلك الناحية ،و�إحدى �أكرب
محطات طريق احلج الب�ص ��ري ،وورد ذكرها يف عديد من امل�ص ��ادر التي ذكرت
من�ش�آتها العمرانية واملائية و�سوقها اجلامعة(.)5
عراقيب:
وه ��و مع ��دن وقري ��ة �ض ��خمة ق ��رب ِحم ��ى �ض ��رية ِّ
لل�ض ��باب من بن ��ي كالب
العامرية(.)6
ُع ْ�سفان:
ذكر احلربي ع�س ��فان ب�أنها من محط ��ات الطريق بني املدينة ومكة بني قديد
وذات م ��ر ،وكان ��ت �إحدى مناب ��ر املدينة ثم �ص ��ارت �إلى مكة( .)7وق ��ال احلموي:
«ع�سفان قرية جامعة بها منرب ونخيل ومزارع على �ستة وثالثني مي ًال من مكة»(.)8
وقال ال�س ��مهودي« :ع�س ��فان كانت قرية جامعة بني مكة واملدينة على نحو يومني
من مكة؛ �س ��ميت بذلك لع�سف ال�سيول فيها ..وذكر الأ�سدي بها �آبا ًرا وبر ًكا وعي ًنا
تعرف بالغوالء»(.)9
الع�شرية:
ورد ذكر الع�ش�ي�رة يف ال�س�ي�رة النبوية على �أنها مو�ض ��ع من ينبع غزاه ر�سول
اهلل �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم ،وفيه م�س ��جده( ،)10ويف القرن الرابع الهجري عدها
املقد�سي من توابع املدينة يف قوله« :وناحية يرثب لها بدر ،اجلار ،ينبع ،الع�شرية،
احل ��وراء ،املروة� ،س ��قيا يزي ��د ،خيرب»( .)11وعده ��ا من �أمهات م ��دن احلجاز يف
قوله«:ف�أما احلجاز ،فق�ص ��بته مكة .ومن مدنها :يرثب وينبع وقرح وخيرب واملروة
واحل ��وراء وجدة والطائ ��ف واجلار وال�س ��قيا والعونيد واجلحفة والع�ش�ي�رة .هذه
�أمه ��ات ،دونه ��ن :بدر ،خلي�ص� ،أم ��ج ،احلجر ،ب ��دا يعقوب ،ال�س ��وارقية ،الفرع،
ال�سرية ،جبلة ،مهايع ،حاذة»(.)12
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ويذكر �أنها �ضمن محطات طريق احلج امل�صري ال�ساحلي قبل ميناء اجلار يف
ال�صال ،ثم �إلى ال َّن ْبك،
قوله« :والطريق امل�س ��تعمل اليوم من �شرف ذي النمل �إلى َّ
ثم �إلى �ض ��بة ،ثم �إلى العونيد ،ثم �إلى الرحبة ،ثم �إلى منخو�س ،ثم �إلى البحرية،
()13
ثم �إلى الأح�ساء ،ثم �إلى الع�شرية ،ثم �إلى اجلار ثم �إلى بدر»
العونيد:
ترد يف امل�صادر با�سم العونيد� ،أو بتقدمي الياء على النون (العويند) .كانت
�إحدى محطات طريق احلج امل�ص ��ري ال�س ��احلي خالل الع�ص ��ور الإ�س�ل�امية(،)14
و�إح ��دى املوان ��ئ املهمة على �س ��احل البحر الأحمر .و�ص ��فها املقد�س ��ي :ب�أنها من
�أمهات مدن احلجاز يف وادي القرى ،وهي �س ��احل قرح ،عامرة كثرية الع�سل ولها
مر�سى ح�سن(.)15
العي�ص:
ارتبط ا�سم العي�ص ببع�ض �سرايا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم التي وجهها
العرتا�ض عري قري�ش؛ �إذ كانت على طريق قوافلهم( .)16وعد احلربي العي�ص من
مناب ��ر املدينة( ،)17وذكر ياق ��وت موقعني ُعرفا بالعي�ص حول املدينة �إال �أين �أرجح
ب�أن املنرب منهما هو الذي ذكره بقولة« :العي�ص من ناحية ذي املروة على �س ��احل
البحر بطريق قري�ش التي كانوا ي�أخذون منها �إلى ال�شام»(.)18
ُغراب:
ذكر ابن خرداذبه �أن غرا ًبا من �أعرا�ض املدينة( ،)19وكذلك ذكره الإدري�سي
من مخاليف املدينة( .)20وورد ذكر غراب يف ال�س�ي�رة النبوية يف خرب غزوة ر�سول
اهلل �ص ��لى اهلل علي ��ه و�س ��لم لبني حليان يف طلب �أ�ص ��حاب الرجي ��ع« :فخرج من
املدينة...ف�سلك َعلى ُغراب ،جبل بناحية املدينة ،على طريقه �إلى ال�شام» (.)21
الفارع:
نق ��ل ياقوت عن ع ��رام �أن الفارع قري ��ة يف �أعال وادي �س ��اية ،بها نخل كثري،
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و�سكانها من �أفنا ِء النا�س ،ومياهها عيون جتري حتت الأر�ض(.)22
فدك:
قرية من �أعمال املدينة على يومني منها(� ،)23أفاءها اهلل على ر�س ��وله �ص ��لى
�صلحا يف ال�س ��نة ال�سابعة من الهجرة ،ووهبها بعد فتح خيرب �إلى
اهلل عليه و�س ��لم ً
فاطمة ر�ض ��ي اهلل عنها ،وبقيت يف �أيدي الأ�ش ��راف واخللفاء والأمراء يتداولونها
حتى �آواخر الدولة العبا�س ��ية( .)24ويت�ض ��ح من راوايات امل�ص ��ادر �أنها كانت ذات
�أر�ض خ�صبة وينابيع وزروع.
ال ُف ْرع:
ُذكرت الفرع يف امل�ص ��ادر ب�أنها م ��ن منابر املدينة العامرة( ،)25ويت�ض ��ح من
روايات امل�ص ��ادر �أن الفرع كان يطلق على منطقة وا�س ��عة ت�ض ��م عددًا من القرى
ومركزها قرية الفرع .قال القلق�شندي �ضمن حديثه عن مخاليف املدينة« :الفرع
واد يف جن ��وب املدينة على �أربعة �أيام منها ،ي�ش ��تمل على عدة قرى � ِآهلة� ،أخربين
بع�ض �أهل احلجاز �أن به �أربعة ع�ش ��ر نهر ًا ,على كل نهر قرية ،وما�ؤها ي�ص ��ب يف
رابغ»(.)26
قد�س ��ا..
ونق ��ل ياقوت ع ��ن عرام�« :آرة جبل باحلجاز بني مكة واملدينة يقابل ً
تخرج من جوانبه عيون على كل عني قرية ،فمنها الفرع.)27(»...
ويذكر الفريوز�آبادي الفرع بقوله« :قرية من نواحي ال َّر َب َذة عن ي�سار ال�سقيا,
بينه ��ا وب�ي�ن املدينة ثمانية ُب� � ُرد على طريق مك ��ة ،وبها منرب ونخ ��ل ومياه كثرية،
وهي قري ��ة غ َّناء كبرية ،و�أج ُّل عيونها عينان غزيرتان� ،أحدهما الرب�ض والأخرى
النجف ،ت�س ��قيان ع�ش ��رين �ألف نخلة ،وبني الفرع واملُ َري�س ��يع �ساعة من نهار وهي
كالكورة ،وفيها عدة قرى ومنابر وم�س ��اجد للنبي �ص ��لى اهلل عليه و�سلم ،قال ابن
الفقيه :ف�أما �أعرا�ض املدينة ،ف�أ�ض ��خمها الفرع ،وبه منزل الوايل ،وفيه م�س ��جد
�صلى فيه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم»(.)28
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فلجة:
هي �إحدى منازل طريق احلج الب�صري ،وتقع بعد منزل جديلة للم�صعد �إلى
مكة املكرمة� ،إلى الغرب من مدينة عفيف مب�س ��افة  70كي ًال( .)29ذكر ابن الفقيه
�أنها من �أعمال املدينة( ،)30وي�ش ��تمل موقع فلجة حال ًيا على �آثار من�ش� ��آت عمرانية
لطريق احلج منها برك و�آبار و�أ�سا�سات مبان(.)31
القاحة:
ُذكرت القاحة يف ال�س�ي�رة النبوية يف خرب هجرة ر�س ��ول اهلل �ص ��لى اهلل عليه
و�سلم من مكة �إلى املدينة �ضمن املوا�ضع التي �سلكها �صلى اهلل عليه و�سلم ووردت
با�سم القاحة �أو الفاجة(.)32
ال�س ��قيا
وذكر ياقوت القاحة ب�أنها «مدينة على ثالت مراحل من املدينة قبل ُ
بنحو ميل»(.)33
القار:
ُذك ��رت الق ��ار عند كل م ��ن ال�س ��مهودي والفريوز�آبادي ب�أنه ��ا قرية من قرى
املدينة ،دون حتديد ملوقعها �أو ذكر تفا�صيل عنها(.)34
قبا:
وهي املعروفة قبلة من امل�سجد النبوي ال�شريف ،وبها م�سجد قباء؛ �أول م�سجد
�أُ�س�س على التقوى ،وقد �أ�صبحت من �أحياء املدينة.
ُقبا:
وقب ��ا � ً
أي�ض ��ا �إح ��دى املحطات الرئي�س ��ية لطري ��ق احلج الب�ص ��ري بعد منزل
الدثين ��ة (الدفين ��ة) مب�س ��افة  21كي�ل ً�ا ،على خط الط ��ول�ْ 41/37ش ��ر ًقا ودائرة
العر�ض � 22/57شما ًال(.)35
ذك ��ر ابن الفقي ��ه �أنها من �أعم ��ال املدينة( ،)36وذكرها احلربي وهو ي�ص ��ف
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م�سار طريق احلج الب�ص ��ري بقوله« :ومن الدثينة �إلى قباء �سبعة وع�شرون مي ًال،
ال�س� � َلمي ب�أنها قرية كبرية وعامرة
وبقبا �آبار قريبة املاء»( .)37كما و�ص ��فها ع َّرام ُّ
قائ ًال« :قبا كبرية عامرة جل�س ��ر ومحارب وعامر بن ربيعة من هوازن ،بها مزارع
كثرية على �آبار ونخل»(.)38
ويوج ��د يف محط ��ة قبا حال ًي ��ا بع�ض �آثار طريق احلج الب�ص ��ري؛ مثل م�س ��ار
الطريق املر�صوف و�آبار املياه والأحوا�ض و�أ�سا�سات املباين(.)39
ُقدَيد:
ورد ذكر قديد يف ال�س�ي�رة النبوية �ض ��من احلديث عن الأماكن التي �س ��لكها
ر�س ��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف طريق هجرته �إلى املدينة املنورة ،ويف غزوتي
بني امل�صطلق وبني امللوح(.)40
وذكر احلربي قديدً ا �ض ��من مناب ��ر املدينة ،و�أنها من محط ��ات الطريق من
املدينة �إلى مكة بني اجلحفة وع�س ��فان على بعد �أربعة وع�شرين مي ًال من اجلحفة
وثالثة وع�ش ��رين مي ًال من ع�س ��فان ،و�أ�ش ��ار �إلى �أن بها �آبا ًرا كثرية العدد وبركة،
وعلى ميل من القرية �آبار مطوية بخ�شب(.)41
و�سميت
وو�صفها البكري ب�أنها قرية جامعة ،خلزاعة ،كثرية املياه والب�ساتنيُ ،
قديدً ا لتقدد ال�سيول بها(.)42
ويب ��دو �أن قديد ًا ا�ض ��مح َّلت عما كانت عليه يف و�ص ��ف البكري؛ �إذ ي�ص ��فها
الإدري�س ��ي يف القرن ال�س ��اد�س الهجري� ،ض ��من و�ص ��فه للطريق بني املدينة ومكة
قائ ًال« :وع�سفان ح�صن بينه وبني البحر نحو من ع�شرة �أميال ،وبه �آبار ماء عذبة
وي�س ��كنه ق ��وم من جهينة .ومن ��ه �إلى قديد� أربعة وع�ش ��رون مي ًال ،وقديد ح�ص ��ن
�صغري ،فيه �أخالط من العرب �سمة ال�شقاء عليهم بادية ،ولهم نخيالت يتعي�شون
منها ،وبني قديد والبحر خم�س ��ة �أميال ،ومن قديد� إلى اجلحفة �س ��تة وع�ش ��رون
مي ًال»(.)43
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قلهَى:
نقل ياقوت عن عرام قوله« :وباملدينة واد يقال له ذو روالن به قرى منها قلهى،
وهي قرية كبرية»(.)44
وكذل ��ك قال الفريوز�آبادي« :قلهى قرية ب ��وادي ذي روالن من �أودية املدينة،
وقلهى قرية كبرية لها ذكر يف ال�شعر والق�ص�ص ويف حروب عب�س وفزارة»(.)45
ُكلَ َّية:
ُذكرت كلية يف امل�ص ��ادر ب�أنها قري ��ة و�آبار تقع يف وادي كلية على الطريق من
املدينة �إلى مكة على بعد اثني ع�شر مي ًال من اجلحفة(.)46
وقال ياقوتُ « :كل ّية بال�ض ��م ثم الفتح وت�شديد الياء ،ك�أنه ت�صغري الذي قبله.
قال عرام :واد ي�أتيك من َ�ش َمن�صري( )47بقرب اجلحفة .وبكل ّي َة على ظهر الطريق
�آبار ماء يقال لتلك الآبار ُكلية ،وبها �س ��مي الوادي ...ويف الأغاينُ :كلية قرية بني
مكة واملدينة»(.)48
املح�ضة:
قري ��ة بني مكة واملدينة ،ذكرت عند كل من ياقوت وال�س ��مهودي ب�أنها «قرية
بلحف جبل �آرة»(.)49
َم ْد َين:
وهي التي تعرف اليوم بال ِب ْدع يف منطقة تبوك ،وكانت من �أهم مدن املمالك
العربي ��ة الت ��ي قامت يف �ش ��مال غرب اجلزي ��رة العربية خالل الأل ��ف الثاين ق.م
حتى منت�ص ��ف الأل ��ف الأول ق.م ،و�إحدى املحطات املهم ��ة على الطريق التجاري
القدمي (طريق البخور) ،كما �ش ��هدت ازدها ًرا خالل فرتة مملكة الأنباط حيث
احل ْجر �أو مدين ��ة ال ُعال حال ًيا
حك ��م النبطيون املنطقة من�ش ��ئني دولة امت ��دت من ِ
يف اجلنوب وحتى البرتاء يف الأردن �ش ��ما ًال( ،)50وظلت خالل الع�ص ��ر الإ�سالمي
محطة مهمة على طريق احلج امل�صري(.)51
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وذكر ابن خرداذبه مدين �ض ��من �أعرا�ض املدينة ،كما ع َّدها الإدري�س ��ي من
مخاليفها( ،)52وجاء ذكرها عند الإ�ص ��طخري والإدري�سي ب�أنها مدينة على �ساحل
بح ��ر القلزم �أكرب من تب ��وك  ،على بعد خم�س مراحل من �أ ْيلة و�س ��ت مراحل �إلى
تب ��وك( .)53ومع �أن الإدري�س ��ي ذكر �أنها �أكرب من تبوك� ،إال �أنه ي�ص ��ف �أو�ض ��اعها
ب�أنها ذات معاي�ش �ضيقة وجتارات كا�سدة(.)54
م َّران:
�إحدى قرى املدينة ومنابرها .وكانت �إحدى محطات طريق احلج الب�ص ��ري،
وال تزال بلدة عامرة تعرف با�س ��مها القدمي ،تقع عند خط الطول َ� 42ْ/36ش ��ر ًقا
ودائ ��رة العر�ض َ� 22ْ /39ش ��ما ًال ،عل ��ى بعد 41كي ًال جنوب غ ��رب محطة قبا(.)55
ذكرها ابن الفقيه �ض ��من �أعمال املدين ��ة( .)56وذكرها احلربي بقوله« :م َّران دون
ال�ش ��بيكة بثالثة �أميال ،فيه ماء كثري و�آبار عذبة ونخل ومقل»( ،)57وو�ص ��فها ع َّرام
ال�س� � َلمي يف القرن الثالث الهجري ب�أنها قرية كبرية ذات منرب «مران قرية غ َّناء
ُّ
كب�ي�رة كث�ي�رة العيون والآبار والنخي ��ل واملزارع  ..وبها ح�ص ��ن ومنرب ،وبها نا�س
كثري»(.)58
ذو املروة:
ذو املروة ،وتعرف � ً
أي�ض ��ا بـاملروةُ ،ذكرت يف امل�ص ��ادر ب�أنها من توابع املدينة
و�إح ��دى منابره ��ا( ،)59وه ��ي قرية بوادي الق ��رى على طريق احلج امل�ص ��ري(.)60
و�صفها املقد�سي يف القرن الرابع الهجري بقوله« :املروة بلد ح�صني كثرية النخيل
جي ��دة التمور�ُ ،س ��قياهم من قناة غزيرة عليها خن ��دق و�أبواب حديد ،وهي معدن
املُ ْقل ،حا َّرة يف ال�صيف ،الغالب عليها بنو جعفر»(.)61
ويذكر ال�س ��مهودي ذا امل ��روة ب�أنها قرية ب ��وادي القرى عل ��ى ثمانية برد من
املدينة ،وروى عن ابن زبالة� :أن ر�س ��ول اهلل �ص ��لى اهلل عليه و�سلم نزلها يف طريق
أقواما منه ��م و�أقطعهم .وذكر �أن
غزوت ��ه �إلى تب ��وك ،واجتمعت �إليه جهينة فدعا � ً
فيها م�سجدً ا لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم»(.)62
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امل َ ِ�ضيق:
نقل البكري عن ال�سكوين« :ينفجر من جوانب �آرة عيون ،على كل عني قرية
 ...ومنها قرية يقال لها امل�ضيق ،وقرية يقال لها املح�ضة ،وقرية يقال لها خ�ضرة،
وقري ��ة الفع ��و ،يكتنف ه ��ذه القرى �آرة من جمي ��ع جوانبها ،ويف ه ��ذه القرى نخل
وزرع ،وهي من ال�سقيا على ثالث مراحل ،عن ي�سار مطلع ال�شم�س ،وواديها ي�صب
يف الأبواء ،ثم يف ودان»(.)63
وقال الفريوز�آبادي« :امل�ض ��يق قرية ق ��رب املدينة يف حلف جبل �آرة ،وكان يف
امل�ض ��يق عني �أجراها احل�س�ي�ن ب ��ن زيد ملا رجع من اليم ��ن يف جملة ما �أجرى من
العيون»(.)64
َم ْعدن احل�سن:
يرد يف امل�ص ��ادر با�س ��م معدن احل�س ��ن �أو الأح�س ��ن ،وذكر ابن الفقيه معدن
احل�س ��ن ب�أنه من �أعمال املدينة( .)65وق ��ال احلربي� :إن فيه من ًربا لبني كالب(.)66
وكذلك ذكره كل من الفريوز�آبادي وال�س ��مهودي �ض ��من حديثهم عن توابع املدينة
من القرى والبلدات بقولهم« :معدن الأح�سن يقال فيه معدن احل�سن  ..مو�ضع �أو
قرية من �أعمال املدينة لبني كالب»(.)67
وي�ش�ي�ر الأ�صفهاين �ضمن حديثه عن و�ص ��ف مراحل طريق اليمامة �إلى مكة
املكرم ��ة �أن مع ��دن الأح�س ��ن �أول عمل املدينة �إل ��ى اليمامة ،يف قوله وهو ي�ص ��ف
مراح ��ل الطري ��ق من اليمامة �إل ��ى مكة املكرمة« :ثم جتوز العي�ص ��ان فرتد معدن
الأح�سن ،وهو لبني كالب ،وهو �أول عمل املدينة»(.)68
وقال � ً
أي�ض ��ا�« :أح�سن  ..ا�س ��م قرية بني اليمامة وحمى �ضرية يقال لها معدن
الأح�س ��ن لبني �أبي بكر بن كالب ،بها ح�ص ��ن ومعدن ذهب ،وهناك جبال تدعى
الأحا�س ��ن .ق ��ال النوفل ��ي :يكتنف �ض ��رية جبالن يق ��ال لأحدهما و�س ��ط والآخر
الأح�سن ،وبه معدن ف�ضة»(.)69
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َم ْعدن بني ُ�سلَيم:
وهو املعروف اليوم با�سم مهد الذهب .يقع على احلافة ال�شرقية حلرة ُرهاط
وعرف � ً
أي�ضا با�سم معدن
بني مكة واملدينة ،وكان معد ًنا وقرية من �أعمال املدينةُ ،
فران.
قال ياقوت« :معدنُ بني ُ�س َليم :هو معدن َف َران ...وهو من �أعمال املدينة على
طريق جند»( .)70وقال � ً
أي�ض ��اَ « :ف� � َرانُ بفتح �أوله وتخفيف ثانيه و�آخره نون…ماء
لبن ��ي ُ�س� � َليم به نا�س كثرية ،وهو من�س ��وب �إلى فران بن بلي ب ��ن عمرو بن احلاف
ابن ق�ضاعة» (.)71
و�أورد الفريوز�آبادي ذكر معدن بني �س ��ليم يف قوله« :معدن بني �سليم  ..من
�أعمال املدينة ،ويقال عنه معدن فران»(.)72
وكذلك ال�سمهودي حني قال« :معدن بني �سليم ..ويقال معدن فران ،به قرية
كبرية بطريق جند بها �آبار وبرك على مئة ميل من املدينة ،وقال ابن �س ��عد :على
ثمانية برد»(.)73
مهايع:
قري ��ة كبرية غ َّناء ،بها نا� ��س كثري ومنرب بقرب �س ��اية ،وواليها من قبل �أمري
املدينة املنورة(.)74
النبك:
وه ��ي املعروف ��ة الي ��وم با�س ��م املويل ��ح( ،)75عدها املقد�س ��ي من م ��دن وادي
القرى( ،)76وعدت عند اجلغرافيني امل�سلمني يف القرنني الثالث والرابع الهجريني
�إحدى محطات طريق احلج امل�صري ال�ساحلي(.)77
هجر:
ذكرها ياقوت يف قوله« :وقال �أبو احل�س ��ن املاوردي يف احلاوي :الذي جاء يف
احلديث ذك ��ر القالل الهجرية ،قيل� :إنها كانت تجُ ل ��ب من هجر� إلى املدينة ،ثم
انقطع ذلك ف ُع ِدمت ،وقيل :هجر قرية قرب املدينة»(.)78
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وعدها ال�س ��مهودي �ض ��من بل ��دات املدينة ،وق ��ال عنها« :هج ��ر املذكورة يف
ّ
حدي ��ث القلتني  ..قرية قرب املدينة النبوية ُع ِملت فيها تلك القالل ،ولي�س ��ت هي
هجر البحرين املدينة املعروفة»(.)79
وادي ال ُق َرى:
وهو املعروف حال ًيا بال ُعال .كان ً
عر�ضا كب ًريا من �أعرا�ض املدينة ،ذكره كل من
()80
ابن خرداذبه واملقد�سي والإدري�سي والقلق�شندي على �أنه من �أعمال املدينة .
وعرف يف امل�صادر � ً
أي�ضا با�سم ُق ْرح ،وهي املدينة الرئي�سية يف تلك الناحية،
ُ
وتعرف �آثارها اليوم با�سم موقع املابيات.
وقد عرفت قرح ب�أنها �س ��وق للعرب قبل الإ�س�ل�ام ويف الع�صر الإ�سالمي(،)81
ودخلت ناحية وادي القرى يف الإ�س�ل�ام يف ال�س ��نة ال�س ��ابعة م ��ن الهجرة بعد �أن
فتحها ر�س ��ول اهلل �ص ��لى اهلل عليه و�سلم عقب انتهائه من فتح خيرب( ،)82و�شهدت
يف الع�صر الإ�سالمي ازدها ًرا كب ًريا حتى �أ�صبحت قرح املدينة الثانية يف احلجاز.
قال املقد�سي« :ناحية قرح ت�سمى وادي القرى ،ولي�س باحلجاز اليوم بلد �أج َّل
و�أعم� � َر و� َآه � َ�ل و�أكرث جتا ًرا و�أموا ًال وخريات بعد مكة من هذا ،عليها ح�ص ��ن منيع
عل ��ى قرنته قلعة قد �أحدق به القرى و�أكنف به النخيل ،ذو متور رخي�ص ��ة و�أخباز
ح�سنة ومياه غزيرة ومنازل �أنيقة و�أ�سواق حارة ،عليه خندق وثالثة �أبواب محددة
واجلام ��ع يف الأزق ��ة يف محرابه عظم ،قالوا :هو الذي قال للنبي �ص ��لى اهلل عليه
و�س ��لم :ال ت�أكلني ف�أنا م�س ��موم ،وهو بلد �شامي م�ص ��ري عراقي حجازي ،غري �أن
ماءهم ثقيل ،ومترهم و�سط ،وحمامهم خارج البلد»(.)83
وقال القلق�شندي يف القرن التا�سع الهجري ،وهو يعدد امل�شهور من مخاليف
املدين ��ة« :الثامن وادي الق ��رى ب�ض ��م القاف وفت ��ح الراء املهملة و�أل ��ف يف الآخر
جمع قرية .قال يف الرو�ض املعطار :وهي مدينة كثرية النخيل والب�ساتني والعيون،
وبها نا�س من ولد جعفر بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه ،وهم الغالبون عليها ،وتعرف
بالوادي�ي�ن ،والذي �أخ�ب�رين به بع�ض �أهل احلجاز �أنه كان به ��ا عيون كثرية عليها
رت
عدة قرى ،فخرب ��ت الختالف الع ��رب ،وهي الآن خراب ال عامر به ��ا ،ولو ُع ِّم ْ
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�أغنت �أهل احلجاز عن املرية من غريها»(.)84
وبرة:
ذك ��ر الفريوز�آبادي وب ��رة ب�أنها قرية من �أعرا�ض املدين ��ة على عني تخر من
جبل �آرة( .)85كما ذكر ال�سمهودي وبرة على �أنها قرية من �أعرا�ض املدينة� ،إال �أنه
خالف الفريوز�آبادي يف موقعها ،وقال �إنه وهم يف ذلك؛ لأن وبرة تقع يف الفرع(.)86
وبعان:
قرية على �أكناف جبل �آرة(.)87
َودَّان:
ذكرت ودان يف ال�س�ي�رة النبوية يف �س ��ياق احلديث عن �أول غزوة لر�سول اهلل
�ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم ،وهي غزوة الأبواء ،التي كانت على ر�أ�س اثني ع�شر �شه ًرا
من مقدمه للمدينة؛ �إذ ذكر ابن ه�ش ��ام� :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �سار
حت ��ى بلغ ودان وكان يريد ً
قري�ش ��ا وبني �ض ��مرة وبني بكر بن عب ��د مناة ،فوادعته
فيها بنو �ضمرة ورجع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إلى املدينة(.)88
وودان قري ��ة عدها احلربي من منابر املدينة( ،)89والبكري و�ص ��فها ب�أنها من
�أمهات القرى( .)90تقع على طريق احلج من املدينة �إلى مكة بني الأبواء واجلحفة
ناحية الطريق على ثمانية �أميال من الأبواء ،وهي ل�ضمرة وغفار وكنانة.)91(.
وعدها القلق�ش ��ندي � ً
أي�ضا �ضمن امل�ش ��هور من مخاليف املدينة ،وذكر ما يدل
على �أن ا�سم ودان ي�شمل جمموعة من القرى ،حيث قال« :وهو واد به قرى خراب
ال حت�صى كرثة»(.)92
َي ْل َيل:
ذكر حمد اجلا�س ��ر �أن يليل هو وادي بدر ،وهو ينحدر من ال�ص ��فراء ،ويتجه
نحو اجلنوب الغربي حتى ي�صب يف البحر عند موقع الراي�س (اجلار)(.)93
وورد ذكر يليل يف ال�س�ي�رة النبوية؛ �إذ ُذكر �أن ر�س ��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
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نزل به يف غزوتي الع�شرية وبدر ( ،)94كما ُذكر يليل يف امل�صادر ب�أنه «قرية قرب وادي
ال�صفراء من �أعمال املدينة ،وفيه عني كبرية تخرج من جوف رمل من �أغزر ما يكون
من العيون و�أكرثها ما ًء ..وت�صب يف البحر عند ينبع فيها نخيل ،وتتخذ فيها البقول
()95
والبطيخ ،وت�سمى هذه العني ال ُب َحري ..ووادي يليل ي�صب يف البحر».
َي ْن ُبع:
يطلق ا�س ��م ينبع يف كتب اجلغرافيني على ما يعرف اليوم با�س ��م ينبع النخل
التي تقع غرب املدينة املنورة مب�س ��افة مائة وخم�س�ي�ن كي�ل ً�ا( .)96كانت ينبع واحة
كبرية �سكنتها قبائل جهينة والأن�صار وبنو ليث ،و�أقطع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
إقطاعا �آلت ملكيته بال�شراء �إلى علي بن �أبي
و�س ��لم ِل َك�شد بن مالك اجلهني فيها � ً
طالب ر�ض ��ي اهلل عنه ،و�ضمه �إلى �إقطاعات �أخرى منحه �إياها عمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه(.)97
وكانت ينبع من القرى الكربى ومن ًربا من منابر املدينة ،و�صفها املقد�سي يف
القرن الرابع الهجري ب�أنها �أعمر من يرثب يف قوله« :ينبع كبرية جليلة ح�ص ��ينة
اجلدار ،غزيرة املاء� ،أعمر من يرثب و�أكرث نخي ًال ،ح�سنة احل�صن ،حارة ال�سوق،
لها بابان؛ اجلامع عند �أحدهما ،الغالب عليها بنو احل�سن» (.)98
ونقل ياقوت و�ص ��ف ع ��رام لينبع بقول ��ه« :هي عن ميني َر�ض ��وى( )99ملن كان
منحدر ًا من املدينة �إلى البحر على ليلة من َر�ضوى ،ومن املدينة على �سبع مراحل،
وجهينة وليث ،وفيها عيون عذاب
وهي لبني ح�سن بن علي ،وكان ي�سكنها الأن�صار ُ
ّ ()100
غزيرة وواديها يل َيل وبها منرب وهي قرية غنا ُء» .
اخلامتة
تعود �أقدم دالئل اال�س ��تقرار الب�ش ��ري يف منطقة املدين ��ة املنورة �إلى احلقبة
الأ�ش ��ولية من الع�ص ��ر احلجري القدمي ،كما تدل على ذل ��ك املواقع املنتمية لتلك
احلقب ��ة� .أما التاريخ امل ��دون ،فيعود �إلى القرن ال�س ��اد�س ق.م بح�س ��ب الروايات
التاريخي ��ة ومعطي ��ات النقو�ش التي تطرقت �إل ��ى عالقات العرب مع الآ�ش ��وريني
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والبابلي�ي�ن ،و�أوردت ا�س ��م يرثب ،وكان ملوقع ي�ث�رب اجلغرايف ارتباط بن�ش� ��أتها،
ال�سيما اخل�صائ�ص الطبيعية؛ من خ�صوبة الأر�ض وتوفر املاء� ،إلى جانب موقعها
عل ��ى الطريق التجاري الق ��دمي املعروف بطريق البخور ،ال ��ذي كان يربط جنوب
اجلزيرة العربية ببلدان حو�ض البحر الأبي�ض املتو�س ��ط وم�ص ��ر ،و�سلكته قوافل
العرب التجارية ،منذ منت�صف القرن الثاين قبل امليالد؛ حيث �ساعدت هذه امليزة
على قيام م�ستقرات ومراكز ح�ضارية يف املنطقة منذ ع�صور ما قبل الإ�سالم.
وبد�أت �أهم مراحل تاريخ املدينة املنورة حني و�صل �إليها ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�س ��لم مهاج ًرا من مكة املكرمة يف ال�س ��نة الثالثة ع�ش ��رة من البعثة النبوية
ال�شريفة؛ �إذ �أ�صبحت هي عا�صمة دولة الإ�سالم ،ومنها انت�شر الإ�سالم ،وانطلقت
الفتوح ��ات الإ�س�ل�امية �إلى �س ��ائر البقاع ،وظلت هي عا�ص ��مة الدولة الإ�س�ل�امية
حتى ع�ص ��ر اخلليفة الرا�شد علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه ،حني نقل عا�صمة
اخلالفة �إلى الكوفة� ،س ��نة (36هـ656 /م) ،ومنذ ذلك التاريخ �أ�ص ��بحت املدينة
املنورة والية م�ستقلة تتبع لعوا�صم اخلالفة الإ�سالمية ،حتى ع�صر �ضعف اخلالفة
العبا�سية وا�س ��تقالل والياتها ،حينئذ تناف�س على �أمارة املدينة املنورة الطالبيون
من بني الإمام احل�س ��ن بن علي وبني الإمام احل�س�ي�ن بن علي وبني جعفر بن �أبي
طال ��ب ،وا�س ��تقر احلكم لبني احل�س�ي�ن بن علي ب ��ن �أبي طالب حت ��ى قيام الدولة
العثمانية �سنة (923هـ1517 /م).
وكانت احلدود الإدارية لوالية املدينة يف �أق�ص ��ى ات�ساع لها متتد من جهاتها
ال�ش ��مالية وال�ش ��مالية الغربية بني مدن :مدين وتيماء ودومة اجلندل �إلى ع�سفان
جنو ًب ��ا ،وغر ًب ��ا كانت حدودها محاذية �س ��احل البحر الأحمر مما �ص ��ا َقب مدين
وع�سفان .و�شر ًقا كانت متتد من �أُ�ضاخ ومعدن احل�سن عند حدود اليمامة الغربية
حتى بلدة رهاط عند احلدود ال�شمالية ال�شرقية ملكة املكرمة.
و�ش ��هدت الرقعة اجلغرافية لوالية املدينة املنورة ا�س ��تقرار ًا ب�شري ًا كثيف ًا،
وقام ��ت عليه ��ا العديد م ��ن املدن والقرى ،ارتبط بع�ض ��ها ب�أحداث من �س�ي�رة
ر�س ��ول اهلل �ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم ،و�أحداث من التاريخ الإ�س�ل�امي ،و�أ�سماء
�شخ�صيات �إ�س�ل�امية ،وكان لبع�ض املدن والقرى �أهمية ح�ضارية واقت�صادية؛
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فمنه ��ا م ��ا كان موانئ مهمة ،ومنها ما متي ��زت بكونها مراكز جتارية� ،أو ذات
�أهمي ��ة زراعي ��ة �أو تعديني ��ة� ،أو مراك ��ز �إداري ��ة للوالي ��ة.
ويف �ض ��وء روايات امل�ص ��ادر املتاح ��ة مت َّكن هذا البحث من ح�ص ��ر ما ال يقل
عن ثمانني قرية ومدينة �ض ��من �أعمال والية املدينة املنورة ،منها �س ��بعة وع�شرون
من ًربا.
ون�ؤكد ب�أننا ال جنزم �أن هذا هو العدد الكلي للقرى واملدن التي ن�ش�أت يف والية
املدين ��ة املن ��ورة؛ �إذ يحتمل �أن هناك املزيد من القرى التي مل ت�س ��عفنا امل�ص ��ادر
خ�صو�ص ��ا �إذا علمنا �أن منطقة املدينة املنورة ُعرفت على مر الع�ص ��ور
بذكرها،
ً
بخ�ص ��وبة الأر�ض وكثافة اال�ستقرار الب�ش ��ري ،وعربت منطقتها العديد من طرق
التجارة واحلج من وجهات متعددة.

الهوامش
(*) الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني.
( )1انظر هام�ش  49من الق�سم الأول من هذا البحث.
( )2احلربي ،املنا�سك� ،ص  ،402-401املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم� ،ص 121
( )3املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم� ،ص.77
( )4احلموي ،معجم البلدان،ج�،3ص.452
( )5العتيبي� ،ضرية :درا�سة تاريخية و�آثارية.
( )6الأ�ص ��فهاين ،ب�ل�اد الع���رب�� � ،ص ،107احلم ��وي ،معج���م البلدان،ج.4،95الفريوز�آب ��ادي ،املغ���امن
املطابة ،ج� ،4ص  ،891ال�سمهودي ،وفاء الوفاء ،ج� ،4ص.380
( )7احلربي ،املنا�سك� ،ص � ،219-218ص 171وانظر الهام�ش  35من الق�سم الأول من هذا البحث
( )8احلموي ،معجم البلدان،ج� ،4ص.122
( )9ال�سمهودي ،وفاء الوفاء ،ج� 4ص .387
( )10ابن ه�شام� ،سرية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ج� ،2ص  ،252ويذكر اجلزيري ،املتوفى نحو �سنة
977هـ� ،أن م�س ��جد الع�ش�ي�رة معروف ببطن ينبع ،وهي القرية التي ينزلها احلاج امل�ص ��ري بينبع،
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عب ��د القادر بن محم ��د اجلزيري ،الدرر الفرائ���د املنظمة يف �أخبار احلاج وطري���ق مكة املعظمة،
حتقيق محمد ح�س ��ن �إ�س ��ماعيل(،بريوت :دار الكتب العلمية1422 ،ه� �ـ2002 /م) ،ج� ،2ص ،161
وانظر هام�ش  42من الق�سم الأول من هذا البحث.
( )11املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم� ،ص 77
( )12املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم� ،ص90
()13املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم�،ص  ،121وانظر احلربي ،املنا�سك� ،ص  402-401هام�ش .25
( )14احلرب ��ي ،املنا�س���ك�� � ،ص  ،402 -401املقد�س ��ي� ،أح�س���ن التقا�س���يم يف معرفة الأقالي���م� ،ص121
وانظر حتديد موقع العونيد يف الهام�ش 47من الق�سم الأول من هذا البحث.
( )15املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم� ،ص� ،ص . 90،101 ،77
( )16ابن ه�شام� ،سرية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ج� ،2ص  ،246الواقدي ،املغازي ،ج� ،2ص .553
( )17احلربي ،املنا�سك� ،ص . 169
( )18احلموي ،معجم البلدان،ج� 4ص.173
( )19ابن خرداذبة ،امل�سالك واملمالك� ،ص .114
( )20الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق ،ج� ،1ص.145
( )21ابن ه�شام� ،سرية النبي ،ج� ،3ص . 274
( )22احلموي ،معجم البلدان،ج� 4ص.288
(� )23سبق حتديد موقعها يف الهام�ش  17من الق�سم الأول من هذا لبحث.
( )24الواق ��دي ،املغ���ازي ،ج�� � ،2ص  ،708-706القلق�ش ��ندي� ،ص���بح الأع�ش���ى ،ج�� � ،4ص 291-290
الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة،ج � ،4ص ،311ال�سمهودي ،وفاء الوفاء،ج� ،4ص .415-414
( )25انظر مو�ضوع حدود والية املدينة من هذا البحث.
( )26القلق�شندي� ،صبح الأع�شى،ج � ،4ص .291
( )27احلموي ،معجم البلدان،ج� ،1ص . 52
()28الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة ،ج� ،4ص .316
( )29العتيبي ،طريق احلج الب�صري� ،ص .106
( )30الهمذاين ،مخت�صر كتاب البلدان� ،ص .36
( )31العتيبي ،طريق احلج الب�صري� ،ص .110-106
( )32ابن ه�ش ��ام� ،س�ي�رة النبي �ص���لى اهلل عليه و�س���لم ،ج�� � ،2ص  ،124الفريوز�آبادي ،املغ���امن املطابة،
ج �� � ،4ص ،322ال�س ��مهودي ،وفاء الوفاء ،ج� ،4ص ،422قال الب�ل�ادي« :القاحة واد فحل من �أودية
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احلجاز يقع �أوله مما يلي املدينة على �أربع مراحل ،وي�سري فيه الطريق مرحلتني ،ثم يجتمع بوادي
الفرع ،في�س ��مى وادي الأبواء على �ست مراحل من املدينة» .البالدي ،معجم املعامل اجلغرافية يف
ال�سرية النبوية� ،ص.249
( )33احلموي ،معجم البلدان،ج� ،4ص290،
( )34الفريوز�آبادي،املغامن املطابة� ،ص ،322،ال�سمهودي ،وفاء الوفاء ،ج� ،4ص 422
( )35العتيبي ،طريق احلج الب�صري� ،ص .118
( )36الهمذاين ،مخت�صر كتاب البلدان� ،ص .36
( )37احلربي ،املنا�سك� ،ص .350
( )38عرام بن الأ�صبغ ال�سلمي� ،أ�سماء جبال تهامة ،حتقيق محمد �صالح ال�شناوي( ،بريوت :دارالكتب
العلمية1410 ،هـ)� ،ص .42-41
( )39العتيبي ،طريق احلج الب�صري� ،ص .120 -118
( )40ابن ه�شام� ،سرية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم،ج� ،2ص  ،113ج�،3ص  ،295ج� ،4ص .305
( )41احلرب ��ي ،املنا�س���ك�� � ،ص� ،ص �� � ،213 ،171ص  ،216-215وانظر � ً
أي�ض ��ا ابن خرداذبة ،امل�س���الك
واملمالك� ،ص .114
( )42البكري،معجم ما ا�ستعجم،ج� ،3ص.1054
( )43الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق،ج� ،1ص .142-141
( )44احلموي ،معجم البلدان،ج� 4ص.393
( )45الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة ،ج� ،4ص ،350وانظر � ً
أي�ضا ال�سمهودي ،وفاء الوفاء ،ج� ،4ص.348
( )46احلرب ��ي ،املنا�س���ك� ،ص  ،216البكري ،معجم ما ا�س���تعجم،ج�� � 3ص ،956،الفريوز�آبادي ،املغامن
املطاب���ة،ج �� � ،4ص ،358ال�س ��مهودي ،وفاء الوفاء ،ج � ،4ص ،446وي�ض ��يف ال�س ��مهودي« :وعندها
حواني ��ت» .وال ت ��زال كلية قرية عامرة تقع �أ�س ��فل وادي كلية ،وهو واد على ي�س ��ار الطريق من جدة
�إلى رابغ مب�س ��افة  20كي ًال ،وتبعد عن قديد مبا يقارب  20كي ًال �ش ��ما ًال ،ال�س ��مهودي ،وفاء الوفاء،
ج� ،4ص  ،464الهام�ش.1
(� )47شمن�ص�ي�ر :جبل عال بني وادي الفرع و�س ��اية ،ويعرف غال ًبا ب�ض ��لع �س ��ليم ،يبعد  150كي ًال �شمال
مكة ،البالدي ،معجم معامل احلجاز ،ج� ،5ص .93
( )48احلموي ،معجم البلدان،ج� 4ص. 279-278
( )49احلم ��وي ،معج���م البلدان ،ج � ،5ص  ،63ال�س ��مهودي ،وفاء الوف���اء ،ج � ،4ص  .457 – 456وذكر
ياقوت قرية �أخرى ت�سمى املح�ضة يف نواحي اليمامة ،معجم البلدان ،ج� ،5ص .63
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( )50الأن�صاري ،احل�ضارة العربية والإ�سالمية يف اململكة العربية ال�سعودية عرب الع�صور� ،ص 311
( )51احلربي ،املنا�سك� ،ص.399
( )52ابن خرداذبة ،امل�سالك واملمالك� ،ص  ،14-13الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق ،ج� ،1ص..145
( )53الإ�صطخري ،امل�سالك واملمالك� ،ص ،24الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق،ج� ،1ص .351-350
( )54الإدري�سي،نزهة امل�شتاق،ج� ،1ص.350
( )55العتيبي ،طريق احلج الب�صري� ،ص .127-123
( )56الهمذاين ،مخت�صر كتاب البلدان� ،ص .36
( )57احلربي ،املنا�سك� ،ص .315
( )58ع ّرام� ،أ�سماء جبال تهامة� ،ص.41
( )59انظر مو�ضوع حدود والية املدينة من هذا البحث.
( )60احلرب ��ي ،املنا�س���ك�� � ،ص  ،400اب ��ن خرداذب ��ة ،امل�س���الك واملمالك�� �،ص ،128احلم ��وي ،معج���م
البلدان،ج� ،5ص.116
( )61املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم� ،ص.100
( )62ال�سمهودي ،وفاء الوفاء ،ج� ،4ص.468
( )63البكري ،معجم ما ا�س���تعجم،ج� 3ص � ،1051س ��بق احلديث عن املح�ضة ،وذكر ال�سمهودي خ�ضرة
والفعو ب�أنهما قريتان يف حلف جبل �آرة ،ومل يزد على ذلك ،ال�سمهودي ،وفاء الوفاء ،ج� 4ص،260
�ص .418
( )64الفريوز�آب ��ادي ،املغ���امن املطاب���ة ،ج � ،4ص  ،384وانظر ال�س ��مهودي ،وفاء الوف���اء ،ج� ،4ص ،475
احلموي ،معجم البلدان،ج� 5ص.146
( )65الهمذاين ،مخت�صر كتاب البلدان� ،ص .36
( )66احلربي ،املنا�سك� ،ص.368
( )67الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة،ج � ،4ص،386ال�سمهودي ،وفاء الوفاء ،ج� ،4ص .476
( )68الأ�صفهـاين ،بالد العـرب� ،ص .370
( )69الأ�ص ��فهاين ،بالد العرب� ،ص  ،370وانظر ،احلموي ،معجم البلدان ،ج� ،1ص .211وجبل و�سط
ال يزال معرو ًفا با�سمه ،ي�شاهد من �ضرية �إلى جهة اجلنوب الغربي مب�سافة � 9أكيال.
( )70احلموي ،معجم البلدان،ج� 5ص.154
( )71احلموي ،معجم البلدان،ج� 2ص.245
( )72الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة ،ج� ،4ص .386
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()73ال�سمهودي ،وفاء الوفاء ،ج.476 ،4
( )74البكري ،معجم ما ا�س���تعجم ،ح�،3ص ،787احلموي ،معجم البلدان،ج�،5ص ،299الفريوز�آبادي،
املغ���امن املطاب���ة ،ج� ،4ص  ،96ال�س ��مهودي ،وفاء الوفاء ،ج ،386 ،4وذكر املقد�س ��ي �أنها من توابع
مكة ،املقد�س ��ي� ،أح�سن التقا�س ��يم� ،ص ،97وقال اجلا�سر  :اليزال ا�سمها معرو ًفا ،ويطلق على عني
من عيون وادي �ساية ،انظر هام�ش � 2ص  396من كتاب املغامن املطابة.
( )75انظر هام�ش  50من الق�سم الأول من هذا البحث يف العدد ال�سابق من العرب.
( )76املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم� ،ص.77
( )77احلربي ،املنا�سك� ،ص  ،401املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم� ،ص.121
( )78احلموي ،معجم البلدان،ج� ،5ص. 393
( )79ال�س ��مهودي ،وف���اء الوف���اء ،ج�� � ،4ص  ،508حدي ��ث القلت�ي�ن م ��ا روي عن ر�س ��ول اهلل �ص ��لى اهلل
جن�س ��ا �أو خب ًث ��ا) .وقيل :جاء احلدي ��ث بقالل هجر .
علي ��ه و�س ��لم�« :إذا بل ��غ املاء قلت�ي�ن مل يحمل ً
ال�ش ��افعي ،محمد ابن �إدري�س ،الأم ،الن�س ��خة الإلكرتونية ملوقع ال ��وراقhttp://www.alwaraq. ،
(،netنوفمرب2016م) �ص .508
( )80انظر مو�ضوع حدود والية املدينة من هذا البحث.
( )81احلم ��وي ،معج���م البل���دان،ج�� � 4ص ،321-320الفريوز�آب ��ادي ،املغ���امن املطاب���ة،ج�� � ،4ص ،336
ال�سمهودي ،وفاء الوفاء ،ج� ،4ص .340
( )82ابن ه�شام� ،سرية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ج� ،3ص.247
( )83املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم� ،ص101
( )84القلق�شندي� ،صبح الأع�شى ،ج� ،4ص  .292وانظر هام�ش ( )30يف الق�سم الأول من هذا البحث.
( )85الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة ،ج�،4ص.425
( )86ال�سمهودي ،وفاء الوفاء ،ج� ،4ص .571
( )87احلموي،معجم البلدان،ج� ،5ص،359الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة ،ج � ،4ص ،425ال�س ��مهودي،
وفاء الوفاء ،ج� ،4ص .517
( )88ابن ه�شام� ،سرية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ج� 2ص .240-239
( )89احلربي ،املنا�سك� ،ص .170
( )90البكري ،معجم ما ا�ستعجم،ج�،4ص.1374
( )91احلرب ��ي ،املنا�س���ك�،ص  ،170البك ��ري ،معج���م م���ا ا�س���تعجم،ج�� � ،3ص  ،1052احلم ��وي ،معج���م
البل���دان،ج�� � ،5ص  ،365الفريوز�آبادي ،املغ���امن املطابة ،ج� ،4ص  ،426ال�س ��مهودي ،وفاء الوفاء،
ج� ،4ص .518

اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1439

777

ﻓاﻳﺮ  -ﻣﺎرس  /ﺷﺒﺎط  -آذار 2018م

12 11

53

( )92القلق�شندي� ،صبح الأع�شى ،ج.291 ،4
( )93اجلا�سر ،بالد ينبع� ،ص .223
()94ابن ه�شام� ،سرية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  ،ج� ،2ص� ،ص .252،278
( )95احلموي ،معجم البلدان،ج� ،5ص  ،441الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة ،ج� ،4ص  ،439ال�سمهودي،
وفاء الوفاء ،ج� ،4ص .524
( )96اجلا�سر ،بالد ينبع� ،ص .12
( )97ال�سمهودي ،وفاء الوفاء ،ج� ،4ص.526-552،
( )98املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم� ،ص.100
( )99من اجلبال ال�شهرية يف اجلزيرة العربية ،يطل على وادي ينبع ،اجلا�سر ،بالد ينبع� ،ص .186
( )100احلم ��وي ،معج���م البل���دان،ج�� � ،5ص  450وانظر � ً
أي�ض ��ا ،اب ��ن حوقل� ،ص���ورة الأر����ض� ،ص ،40
الفريوز�آبادي ،املغامن املطابة ،ج� ،4ص  ،440ال�سمهودي ،وفاء الوفاء ،ج� ،4ص .555
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أعالم
حممد سعيد كمال
ً
مؤرخا وأديبًا

يا *
و ُكتب ً

( )

بقلم :عبدالقادر بن عبداحلي كمال(**

)

احلمدهلل ،وال�صالة وال�س�ل�ام على �سيدنا ر�سول اهلل وعلى �آله و�صحبه ومن
وااله.
�أيها الأح ّبة ،ال�سالم عليكم ورحمة اهلل.
أترح ُم على �ص ��احب هذه ال َّدارة ال�ش ��يخ اجلليل حمد اجلا�س ��ر ـ رحمه
بداي ًة � َّ
اهلل ـ وجعل اجل ّنة م ْثواه .وبعد:
مل يك ��ن يل �أن �أ ْق َت ِع � َ�د �أمامك ��م ه ��ذا املقع ��د؛ �إذ ه ��و لل ّنابه�ي�ن والباحث�ي�ن
وح ْ�سنَ
والأكادمييني وال ُّرواد عل ًما وف�ض ًال ،ولكنّ َ�سعة �صدوركم ب َّو�أتْني هذا املكانُ ،
تق ُّبلك ��م � َأح َّلني هذا املقام ،فاغفروا رعاكم اهلل خط�أي ،وجتاوزوا �أثابكم اهلل عن
جهلي ،وك ّل ذلك عندي .ولع َّل ت�ش ��جيع �أ�س ��تاذي الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي هو
الذي �أزال تر ُّددي يف احلديث عن الأ�س ��تاذ محمد �س ��عيد بن ح�س ��ن كمال ،امل�ؤ ّرخ
واملع ّلم والأديب املعروف ،و�ص ��احب مكتبة املعارف بالطائف ،باعتباره من �أعالم
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ودرا�سات
أبحاث
ٍ
ؤلفات و� ٍ
املثقفني يف تلك املدينة ،وما قدمه للمكتبة العربية من م� ٍ
يف التاري ��خ والأن�س ��اب والأ�ش ��عار ،ودقائق اللغ ��ة العربية ،وعلوم الق ��ر�آن الكرمي
حديث
و�أحكامه ،والتف�سري ومناهجه ،والعلوم الإن�سانية ،والرحالت ،جتع ُل ُه جمال ٍ
يف هذه الندوة الراقية.
واحلديثُ عن طلبة العلم ورجال الثقافة و�أ�ساتذة التعليم حديثٌ �ش ِّيق؛ �إذ هُ ْم
�ابيح الأيام ،وم�شاع ُل الأفهام� ،صرفوا الوقت وتك َّبدوا ا ُ
جلهد
�أبكا ُر الزمان ،وم�ص � ُ
يف �إ�ض ��اءة ال ُعقول ،وتنوير الب�ص ��ائر ،ومحاربة اجلهل ،وتطوير الذات الإن�سانية،
وتزويد املجتمع بالعلم واملعرفة.
باقتبا�س من �أ�ستاذي الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي
أجم ُل موقفي �أمامكم
ٍ
و�س� ِّ
ن�ص ��ا وحر ًفا عندما َ
خالد ال َفرج ،رحمه اهلل ،فا�سته َّل حديثه
حا�ض� � َر عن ٍ
يف قوله ًّ
قائ ًال« :ينتابني �شعو ٌر ب�أن احلا�ضر �سيكون �أدرى من املحا�ضر» .وا�سمحوا يل قبل
�أن �أ ْد ُل َف ل�شيءٍ من حيا ِة و�سرية الأ�ستاذ محمد �سعيد بن ح�سن كمال ،رحمه اهلل،
ري مما �س� ��أقوله اقتب�س� � ُت ُه من الدكتور عبدالرحمن
أن�س � َ�ب الف�ض ��ل لأهله؛ فكث ٌ
�أن � ُ
أهم م�ص ��ادر حديثي
ال�ش ��بيلي والدكتور �س ��ليمان �ص ��الح كمال ،اللذ ْين كانا من � ِّ
اليوم.
والأ�ستاذ محمد �سعيد كمال هو ثالث �إخوة� ،أ َّولهم وكبريهم والدي عبداحلي
ابن ح�سن كمال ،والثاين �أحمد بن ح�سن كمال ،ثم محمد �سعيد بن ح�سن كمال،
طالب علم ورجال تعليم وق�ضاء ،والأ�ستاذ محمد
وح�سني بن ح�سن كمال ،وكلهم ُ
�س ��عيد كمال م ��ن مواليد الطائف عام  1335هـ ،و�أُ�س ��رته �أُ�س ��رة علم جمعت بني
مهن ��ة التعليم ووظيفة الق�ض ��اء ،منهم ال�ش ��يخ عبداهلل بن بكر كم ��ال الذي كان ـ
رحمه اهلل ـ قا�ض ًيا للطائف يف عهد الأ�شراف ،وابنه ال�شيخ بكر بن عبداهلل كمال ـ
رحمه اهلل ـ الذي كان قا�ض ًيا يف الطائف يف العهد ال�سعودي ،وال�شيخ عبداحلي بن
غامد وزهران.
ح�سن كمال ،الذي كان قا�ض ًيا يف الباحة والعقيق من بالد ٍ
تخرج ال�شيخ محمد �سعيد بن ح�سن كمال من املدر�سة ال�سعودية يف الطائف،
و�أكمل حت�ص ��يله العلمي يف حلقات امل�ساجد وجمال�س امل�شايخ؛ مثل جمل�س ال�شيخ
12 11

53

اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1439
ﻓاﻳﺮ  -ﻣﺎرس  /ﺷﺒﺎط  -آذار 2018م

780

عبداهلل بن ح�سن �آل ال�شيخ.
وب ��د�أ حيات ��ه الوظيفية مع ِّل ًم ��ا باملدر�س ��ة االبتدائية بالطائف ع ��ام 1354هـ.
ولتم ُّيزه يف مهنة التعليم اختري للتدري�س يف مدر�سة الأمراء النموذجية بالطائف،
الت ��ي � َّأ�س�س ��ها الأمري في�ص ��ل بن عبدالعزي ��ز ،رحمه اهلل ،وا�س ��تمر بها حتى عام
1372هـ ،حيث ُر ِّ�شح مدي ًرا للمدر�سة ال�سعودية االبتدائية يف الطائف ،ثم ا�ستقال
منها ليتف َّرغ ملكتبته «مكتبة املعارف بالطائف» التي �أ�سّ �سها عام 1367هـ.
وال يغ ُرب عن البال �أن املكتبات ،ب�ش َّقيها العام واخلا�ص ،راف ٌد مه ٌم من روافد
الثقافة ،ومنطل ٌق لتنمية املعرفة ،و ُمرتك ٌز لبناء قدرات الإن�سان الذاتية وتطويرها،
ومنه ٌل للباحثني ،ومرج ٌع للدار�سني .و ُتعترب مكتبة املعارف بالطائف ،مع �شقيقتها
مكتبة ال�سيد امل�ؤ َّيد ،من �أهم و�أغنى مكتبات امل�صادر والذخائر واملراجع يف مدينة
الطائف ،وكان ُ�شدا ُة املعرفة الذين ي�أتون من خارج مدينة الطائف يحر�صون على
زي ��ارة هاتني املكتبتني ،بل تكرار الزيارة ،لالطالع على ما فيها من ُكنوز املعرفة،
وذخائر الفكر.
وخالل م�س�ي�رة الأ�س ��تاذ محمد �س ��عيد كمال التعليمية الحظ حاجة الطالب
يخاطب عقولهم ،ويتَّفقُ مع ذهنية ومدار�س �سنابل
امللحة للكتاب املدر�س ��ي الذي
ُ
َّ
الآمال يف املدار�س االبتدائية .وبحكم خربته الرتاكمية يف التعليم �أَ�سهم يف ت�أليف
الكتاب املدر�س ��ي ون�شره وفق ما يتط َّلع �إليه من َب ْذر العلم وبثِّ �إ�ضاءات املعرفة يف
ُعقول براعم التعليم ،ف�أ َّلف ثمانية ع�شر كتا ًبا مدر�س ًيا للمرحلة االبتدائية ،فمث ًال
مب�سطة؛
كتاب املطالعة ال�س ��عودية لل�س ��نة الثانية االبتدائيةْ ،احتوى على �أنا�ش � َ
�يد َّ
مثل الولد النظيف ،تقول الأُن�شودة:
ال�������������������ول�������������������د ال����������ن����������ظ����������ي ُ
����������ف
و ُك��������������� ُّل���������������ن���������������ا ُن�������������ك������������� ِّرم������������� ْه
وال��������������ول��������������د املُ�����������������س��������ت��������ق�������� َذ ُر
وال ُي�������������ح�������������ب������������� ُه �أح���������������������� ْد

م�����������ن�����������ظ����������� ُر ُه ظ���������ري ُ
���������ف
ودائ������������� ًم�������������ا ُن���������ق��������� ِّد ُم��������� ْه
�������ح������� َّق������� ُر
ه���������و ال���������������ذي ُي َ
م������ن ك�������� ِّل �����س����ك����ان ال���ب���ل��� ْد
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وحلن جميل .وكذلك �أنا�شيد :الأرنب والف�أر،
إيقاع ٍ
وكان الطلبة ين�شدونها يف � ٍ
وط ��ه َّ
والطبلة ،وف�ض� � ُل الأم ،و�أن�ش ��ودة ال ��وردة ،وال ِّرفق باحليوان .وهك ��ذا تتن ّوع
الأنا�شيد التي حتثُّ و ُ
حت ُّ�ض على ال�شّ يم والأخالق وال�سلوكيات املحببة املطلوبة.
وبع ��د �أن ت ��رك مه َّمة الت�أليف لطلبة املدار�س ،اتجَّ ه �إلى طباعة ون�ش ��ر الكتب
الأدبي ��ة والعلمية ،والت�أليف يف �أوعية الفكر والثقافة ،وجعل مكتبة املعارف منتدىً
للثقافة وطالب العلم واملعرفة من بعد �صالة الع�صر حتى �أذان الع�شاء ،يتبادلون
الأفكار ،ويتناق�ش ��ون يف املعلوم ��ات ،ويتحاورون يف دقائق العل ��وم ،و ُيق ِّلبون الر�أي
يف امل�س ��ائل العلمية والفقه َّية واللغوية ،وال ينتهي �س ��امرهم �إال بفائدة ،وال ُّ
ينف�ض
جمعهم �إال بح�صيلة علمية.
وكان للأ�س ��تاذ محمد �س ��عيد كمال مكتبة خا�ص ��ة يف منزله ب َق ْر َوى ،بها من
املخطوط ��ات والنفائ�س الكثري الكث�ي�ر ،يدعو لها ِمن زائريه َمن يج ُد لديهم رغبة
�أكرث يف ِّ
االطالع ..يقول الأ�ستاذ الدكتور محمد مري�سي احلارثي ،الأ�ستاذ بجامعة
�أُم ال ُقرى ،و�أحد ُر َّواد ُمنتدى املكتبة عندما كان طال ًبا وبعد �أن تخ َّرج ،يقول« :كان
منزل ال�ش ��يخ محمد �س ��عيد كمال ومكتبته جمم َع العلماء ُ
وط�ل�اب العلم ،وجممع
�إخوان ��ه الذي ��ن كانوا معه على و ٍّد �ص ��ادق و�إخ ��اءٍ وثيق ،وكانوا جمي ًع ��ا على درج ٍة
جمل�س �إالّ �أداروا املناق�ش ��ة مبا ُيفي ��د ،فهم ينتمون العلم،
م ��ن العلم ،مل يجمعهم
ٌ
أديب وفقي� � ٍه و ُم�ؤرخ ،جمع بها
ومكتبت ��ه (مكتبة املع ��ارف بالطائف) مكتبة عا ٍمل و� ٍ
و�سعة علمه ِّ
واطالعه ،ورغم �أنها مكتبة
من امل�صادر ما يدل على معرفة �صاحبها َ
الع لرواد وراغبي املعرفة م ��ن طلبة العلم ،ل ُيتاح
جتاري ��ة� ،إال �أنه جعله ��ا قاعة ِّاط ٍ
لهم التزود فيما يتطلعون �إليه من ثقافة ومعرفة ،والو�ص ��ول �إلى املراجع املتعددة
َومظ ��انِّ البح ��ث ،وكان ي�أن� ��س �إذا وجد طال � ُ�ب املعرفة ُب ْغيتَه لدي ��ه ،فيجل�س معه؛
ف�إن وجد عنده جدِّ َّية الرغبة �إلى العلم �أر�ش ��ده �إلى الذخائر واملراجع وامل�ص ��ادر.
منهجا يف تي�س�ي�ر املعرفة لراغبيها ببيع الكتب ،ف�إذا نهلوا منها ا�س�ت�ردها
وانتهج ً
منهم بقيم ٍة �أق َّل� ،إدرا ًكا منه ب�ضيق حال كث ٍري من الطالب ،وبذلك ي�شجعهم على
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متابعة ّ
االطالع» .انتهى كالمه.
و�أ�شاد به ع ّالمة اجلزيرة ال�شيخ حمد اجلا�سر ـ رحمه اهلل ـ يف و�صفه لرحلة
(�س ْل عن الرفيق قبل الطريق) ،فقال:
كتابه يف �سراة غامدٍ وزهران؛ حتت عنوان َ
ال�س ��راة املمتدة من الطائف �شما ًال �إلى بالد
«كنت �ش ��ديد الرغبة يف زيارة جبال َّ
اليمن جنو ًبا؛ وذلك �أن هذه اجلهة ،ف�ض�ل ً�ا عن كونها ُجز ًءا من بالدنا التي يجب
�فات ُت ِّ
ُ
رغب املر َء مب�شاهدتها ،فج ُّوها
�أن نعرف كل �ش ��يءٍ عنها ،فهي
تت�صف ب�ص � ٍ
يختل � ُ�ف كث ًريا ع ��ن �أجواء اجلزيرة العربية ،الرتفاع جبالها ،وخ�ص ��وبة �أر�ض ��ها،
وك�ث�رة مياهها يف �أوديته ��ا العميقة االنحدار ،الكثرية التعاريجُ ،ي�ض ��اف �إلى هذا
�أن �س ��كا َنها يف عهدنا احلا�ضر هم �سكا ُنها منذ �أن ُعرف لبالدنا تاري ٌخ قائ ٌم على
ري من عاداتهم وتقاليدهم
� ٍ
أ�سا�س من ال�صحة .ولهذا ف�أهل هذه البالد ال تزال كث ٌ
�رب من غريه ��ا �إلى التقاليد والعادات العربية القدمية ،وهذا يف�س ��ر لنا رغبة
�أق � َ
كث ٍري من علماء اللغة يف الأزمان املا�ض ��ية يف االت�ص ��ال ب�أهل ال�سروات لتعلم اللغة
العربية ،ويو�ض ��ح لنا قول العامل اللغوي �أبي عمر ٍو بن العالء عندما قال� :أ ْف َ�ص � ُ�ح
النا�س �أهل ال�سّ روات».
ويوا�ص ��ل ال�ش ��يخ اجلا�س ��ر قول ��ه« :وعندم ��ا م ��ررتُ مبدين ��ة الطائ ��ف يف
وعلمت �أن كث ًريا
1390/2/18ه� �ـ ،املواف ��ق 1970/4/24م ،وكان اجل ُّو مالئ ًم ��ا،
ُ
ال�سراة �أ�صبح معبدً ا ،فق ِويت الرغبة يف زيارة تلك
من ُط ُرق الق�س ��م ال�ش ��رقي من َّ
اجلهة ،وعندما زرتُ �أخي و�ص ��ديقي الأ�ستاذ محمد �سعيد ح�سن كمال يف مكتبته
بعد ع�ص ��ر ذلك اليوم� ،أظهرتُ له رغبتي م�ست�ش ًريا ،فق َّوى العزم عندما قال يل:
غامد
ب�أنه هو ُتراوده نف�س ��ه منذ �سنني طويلة يف زيارة تلك البالد ،وخا�ص ًة �سرا َة ٍ
وزهران ،ولهذا فهو يرى الوقت مالئ ًما ب�أن نقوم برحل ٍة �إلى بلدة الباحة».
َ
وظائف
ثم يقول« :والأ�س ��تاذ محمد �س ��عيد ع ��ا ٌمل وباحثٌ و�أديب ،وقد �ش ��غل
وعينِّ يف وظائف يف الق�ض ��اء ورف�ض ��ها ،وهو ـ واحل ��ق ُيقال ـ ذو ثقاف ٍة
يف التعليمُ ،
ُ
يعرتف بها �سكان هذ املدينة ،وعرفها له
�اح وتقوى،
ديني ٍة عميقة ،وذو ُخ ٍلق و�ص�ل ٍ
ري من امل�ش ��رفني على �إدارة ال�ش�ؤون الدينية معرف ًة � َأح َّلت ُه لديهم مكان ًة �سامية،
كث ٌ
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ُي�ض ��اف �إلى ذلك منزلته يف نفو�س �أهل الطائف ،ف�ض�ل ً�ا عما يت ُ
َّ�صف به من كونه
من �أ�س ��ر ٍة علمية كرميةُ ،عرفت بالف�ض ��ل و�سمو الأخالق .وهو مع كل ما تقدم ذو
عناي ٍة بتاريخ مدينة الطائف عناي ًة م َّكنته من كتابة م�ؤ َّل ٍف يف املو�ض ��وعُ ،يعترب من
�أوفى امل�ؤلفات و�أ�شملها».
ثم ذكر يف مو�ض � ٍ�ع �آخر من كتابه ـ رحمه اهلل ـ يف �س���راة غامد وزهران« :لقد
ري م ��ن التعب وعدم الراحة م ��ن ج َّراء موقف
كان ��ت الرحلة بالن�س ��بة يل فيها كث ٌ
ال�سائق (يق�صد �سائق ال�سيارة التي �أق َّلتهما) وعدم اال�ستفادة منه ،غري �أنه مما
� ْأ�ض ��فى على تلك الرحلة كث ًريا من الراحة والهدوء واال�س ��تفادة ،وجود ال�ص ��ديق
الكرمي الأ�ستاذ محمد �سعيد كمال؛ فقد كان حكي ًما ح ًقا ،وخب ًريا مب�سايرة النا�س
عل ��ى اختالف �أجنا�س ��هم وطبقاتهم ،ثم هو نف�س ��ه قام بت�س ��جيل م ��ا نحتاج �إلى
ت�س ��جيله يف هذه الرحلة ،واحلق ُيقال� :إن الف�ض ��ل يرج ُع �إليه يف مرور كل �أوقاتها
بغاية الراحة والإمتاع واال�ستفادة» .انتهى كالمه رحمه اهلل.
وقال معايل الدكتور عبدالوهاب �إبراهيم �أبو �سليمان ع�ضو هيئة كبار العلماء
يف كتابه العلماء والأدباء والو َّراقون يف احلجاز يف القرن الرابع ع�شر الهجري:
« ُتع ��د هذه املكتب ��ة (�أي مكتبة املع ��ارف بالطائف) �إحدى املكتب ��ات الكبرية على
م�س ��توى اململكة العربية ال�سعودية ،جمع فيها �صاحبها نوادر املطبوعات يف معظم
الفن ��ون ،وهي مكتب ُة امل�ص ��ادر واملراجع� ،أذك ُر من جمل ��ة الكتب التي اقتنيتُها من
ال�س���ول يف �ش���رح منه���اج الأُ�ص���ول جلمال الدين
ه ��ذه املكتب ��ة الق ِّيمة كتاب نهاية ُّ
ال�سول للعالمة ال�شيخ
عبدالرحيم ال ْإ�سنوي ،بحوا�شي ُ�س َّلم الو�صول ل�شرح نهاية ُّ
محم ��د بخي ��ت املطيع ��ي ،وكان كتا ًبا ناد ًرا ،بحث � ُ�ت عنه يف مكتب ��ات مكة املكرمة
العتيق ��ة والعريق ��ة واملدين ��ة املنورة ،ومبكتب ��ات الطائف ،فلم �أج ��ده �إالّ يف مكتبة
املعارف لدى ال�شيخ محمد �سعيد كمال رحمه اهلل».
وانعقدت بيني وبينه ـ رحمه اهلل
«�سعدتُ �شخ�ص ًيا بلقاءاته،
ْ
وا�ستطرد قائ ًالَ :
ـ ُع ��رى املحب ��ة والثقة ،فكث�ي ً�را ما دعاين �إلى منزل ��ه ـ رحم ��ه اهلل ـ و�أطلعني على
واحد �أن يراه ��ا؛ �إنها مكتبة عا ٍمل
محتويات مكتبته اخلا�ص ��ة ،التي ال ي�س ��مح لكل ٍ
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ؤرخ فقي ��ه حاذق ،جمع فيها من امل�ص ��ادر ونوادرها ما ي ��د ُّل على معرفة
�أدي � ٍ�ب م� ٍ
كتاب وقيمت ��ه العلمية ،ولهذا داللته الوا�ض ��حة على ُح�س ��ن
�ص ��احبها �أهمي ��ة كل ٍ
�صاحب اهتمامات علمية متنوعة» .انتهى كالمه.
االختيار من عا ٍمل متف ِّنن
ِ
وكان كث�ي ٌ�ر م ��ن الأدباء والعلم ��اء وامل�ؤرخني وال َّن َّ�س ��ابة ي�ت�رددون على مكتبة
املعارف للم�شاركة بعلمهم وثقافتهم يف ذلك املنتدى ،منهم عالمة اجلزيرة ال�شيخ
حمد اجلا�سر ،وال�شيخ ح�سن بن عبداهلل �آل ال�شيخ ،والأديب ال�شاعر محمد ح�سن
ع َّواد ،والدكتور عبدالعزيز اخلويطر ،وال�شيخ بكر عبداهلل كمال قا�ضي الطائف،
وال�ش ��يخ عبداحلي ح�س ��ن كمال قا�ض ��ي الباحة والعقيق ،والأ�س ��تاذ عبدالقدو�س
الأن�صاري ،وال�شيخ عبداهلل الب�سام القا�ضي املعروف ،والأ�ستاذ �أحمد ال�سباعي،
ال�صدِّ يقي ،والأ�ستاذ
وال�شيخ عبدالقادر �شيبة احلمد ،وال�شيخ محمد عبدالرحمن ِّ
ال�شاعر ح�سن عبداهلل ال ُقر�شي ،وال�شيخ محمد البحر �آل ال�شيخ ،والدكتور محمد
مري�سي احلارثي ،والدكتور فهد العرابي احلارثي ،وغريهم.
مناذ ُج من �شعر:
يبدو �أن بع�ض طلبة العلم ي�ستنكفون �أن يكون لهم �شع ٌر ُي ْر َوى؛ يقول �أحدهم:
ول��������وال ال���������ش����ع���� ُر ب���ال���ع���ل���م���اء ي������� ْزري

ل��ك��ن��تُ ال��ي��وم �أ� ْ���ش��� َع��� َر م��ن لبيدِ

�إال �أن هاج�س ال�ش ��عر يتغلب على حر�ص ��هم ،فتجري على �أل�سنتهم ما اختمر
انطلقت من عقالها ومل ي�ستطع �أن
يف قلوبهم ،وللأ�ستاذ محمد �سعيد كمال زفر ٌة
ْ
ت�صدح قائل ًة:
دت يف �سماء ال�شعر
فبادرت
يئدها،
وابتدرت وغ ّر ْ
ْ
ْ
ُ
���ب م��ا ���ص�� َن�� َع ا ُ
حل ُّ���ب
�أال يف �سبيل احل ِّ
����اب م���ن ك���� ِّل ج��ان��بٍ
ت��ك��ان��ف��ن��ي الأح����ب ُ
�����س ال �أ ْن�����س��ى ابت�سام َتها التي
و� ْإن �أَ ْن َ
ت�������س���ا َق َ
���ط ُد ٌّر ح��ي�ن مُ ْ
ت����ل����ي ك�لام��ه��ا

ُ
والعي�ش �أ َّو ُل��� ُه َخ ْ�ص ُب
بنا وبه ْم
حل َمى زا ٍه ومنزله َر ْح ُب
وذاك ا ِ
�أ�ضا َءتْ بهاالأ ْك ُ
القلب
نافوا ْن�شرح ُ
أحلاظما َي ْفعلال َع ْ�ض ُب
و َت ْفع ُلبال ِ
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وقاين اهلل و�إياكم من �سحر الأحلاظ و�سهام العيون.
وعندم ��ا كان ـ رحم ��ه اهلل ـ قائ ًما بطبع اجلزء الأول من الأزه���ار ال ّنادي ِة من
�أ�ش���عار البادية يف م�ص ��ر ،ويف َغ ْمرة انهماكه يف مراجعة الن�ص ��و�ص ،وت�ص ��حيح
يوما مع
الأخط ��اء� ،أ َّث � ْ
�رت مطالعته لل�ش ��عر ال�ش ��عبي ،وح َّر ْ
كت م�ش ��اعره ،فذه ��ب ً
فا�ستثارت
�صديق �إلى حلوان بوا�س ��طة حافلة ُر َّكاب ،فدل َف ْت للحافلة فتاة جميلة،
ْ
القريحة ،وحركت ُّ
فكانت هذه الأبيات التي ن�سبها ل�صاحبه:
ال�شجون،
ْ
�أه ً
��اب
�لا ع��دد ما ه ّ��ب ريحان ال ْأح��ب ْ
��اب
وعَ���د محبوبٍ ح�ضر عتب م��ا غ ْ
�لا و�سه ً
�أه ً
الهاب
ال يا ن�سيم الهوا
ْ
ْ
ذاب
لك م ْنظرٍ َم��نْ ناظره بالهوى ْ
وطيبٍ �إلى َ�ش َّم ْه زكيم ال َو َج ْع طاب
جلباب
ت ْ��ظ��ه�� ْر بت ْلع ال��� ِّرمي م��ا فيه
ْ
���اب
فيها م��ن الأن�����وار وال��� ّزي���ن � ْأط���ي ْ
وخ ٍّد ُت ْ
طرياب
قل َو ْر ٍد على ال ُغ ْ�صن
ْ

وعَ��� ْد م��ا خ ٍّ
القراطي�س
��ط ُك�� ِت ْ��ب يف
ْ
وعَ��د ما ْا�س َقى املا ُكبود َّ
عامي�س
الط
ْ
�����س
ي���ا راك��� ًب���ا ج��ن��ب��ي ب���ه���ذا الأت��وب��ي ْ
عاوي�س
ويخ�شى عليه من اله َو ْ�س وال ّت ْ

�ساني�س
يا زي��ن �ش َّمه م�� ْع هبوب ال ّن
ْ
املجالي�س
مك�شوف ل��ك�� ّل
وال��� َّ��ص��در
ٍ
ْ
م�صقول �صد ْ
مراوي�س
ْرك
واثنني على ْ
ْ
ْ
ّاللي�س
ي�شذى بروحه وال ل َثم ْه الد ْ
يي�س
ي��ا زي���ن َت ْ�صفيفه ب��� ْ��س��ن ٍ��ع وت ْق ْ
�����س
يف م���رك���بٍ م���ا ف��ي��ه �إ ّال امل��ه��اج��ي ْ
الطواوي�س
و َف ْرع ال�شج ْر ك َّنه ذيول
ْ

راب
و�شع ٍر ُم َّ
ق�ص�ص من رعابيب اال ْت ْ
داب
قلته وانا ا ْرم ْع له ب� ْأطراف االهْ ْ
ين�ساب
يف �س ّكة الكورني�ش وال�� ّن��ي��ل
ْ
االب��واب
وحِ �� َّن��ا �إل��ى حلوان من عند
ْ

ود ّْك ح��ل�ال اهلل ن���ك���ون امل��ع��اري�����س

��اب
يف م���ن���زلٍ م���اف���ور ب���ه ك���ل اال���س��ب ْ
���اب
�أ ْو َم���������ى ب���ط���رف م����ن غ��ي�ر م���رت ْ

�����س
م���ا داخ���ل���ي���ه ال���ي���وم ر ْب�����ع م��ف��ال��ي ْ
ابلي�س
َ�صهْ ،ال ّ
تعجلُ ،ع ْذ بر ّب ْك من ْ

م�ؤلفاته ومطبوعاته:
ً
مخطوطا ،وليت
�أ ّل ��ف العديد م ��ن الكتب ،منها ما ه ��و مطبو ٌع ومنها م ��ازال
�أبنا�ؤ ُه َي َ
ن�شطون لطبع الكتب املخطوطة.
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كم ��ا ق ��ام بجمع وحتقيق عدد م ��ن الكتب والر�س ��ائل .و�أَ ْعتم ُد عل ��ى ما ذكره
الدكتور �سليمان �صالح كمال يف َح ْ�ص ِره لهذه الكتب:
1 .1ثماني ٌة وع�شرون كتا ًبا مدر�س ًيا للمرحلة االبتدائية.
كتاب الأمايل لقواعد الإمالء.
ُ 2 .2
كتاب الإن�شاء يف املرا�سالتِ والوثائق.
ُ 3 .3
ُ
أن�ساب قبائله.
4 .4
الطائفُ ،جغرافيته ،تاريخهُ � ،
ُ
الطائف يف كتب امل�ؤرخني.
5 .5
6 .6مقدم ٌة يف �أ�صول الفقه الظاهري.
7 .7املناظرات بني الفحول من علماء الإ�سالم و�أعالمه.
إعراب :واذكر يف الكتاب �إ�سماعيل.
ُ �8 .8
9 .9مقدمة يف احلب والكتب امل�ؤلفة فيه.
1010املر�أ ُة وعادتها ال�شهرية (مخطوط).
ألعاب ال�شعبية بالطائف (مخطوط).
1111الفنون وال ُ
�1212آثار الطائف (مخطوط).
�أما الكتب التي قام بجمعها وحتقيقها:
1 .1الأزها ُر ال ّنادي ِة يف �أ�شعار البادية؛ �إذ ا�شتغل ـ رحمه اهلل ـ بتجميع الأ�شعار
برحالت �إل ��ى بادية
النبطي� � ِة وتدوينه ��ا يف ثمانية ع�ش ��ر جملدً ا ،وق ��ام
ٍ
الطائف وما حوله ،وا�ستقى الن�صو�ص من �أ�صحاب ال�شعر �أو رواته ،كما
جند وحائل والأح�ساء والبحرين والكويت لتجميع
قام برحل ٍة �إلى و�س ��ط ٍ
تلك املادة من ال�شعر .و ُيع ُّد ما جمعه �أكرب مو�سوع ٍة لل�شعر امللحون.
2 .2جم� � َع وحقّقَ ر�س � َ
�ائل ق ِّيم ٍة ونادر ٍة يف ِب�ض ��عة ع�ش ��ر جمل ��دً ا حتت عنوان
الر�س���ائل الكمالية .وهي �أكرب مو�س ��وع ٍة تراثي ٍة يف هذا امليدان ،وت�شتم ُل
ك ُّل جمموع ��ة على علم من العلوم ،وو�ض ��ع لكل جمموعة مقدم ًة �ض ��افية
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ت�ش ��م ُل حيا َة امل�ؤلف �أو امل�ؤ ِّلفني وما يت�ص ُل بعلمهم� ،إ�ضافة �إلى احلوا�شي
والتعليق ��ات؛ فاملجموعة الأولى عن امل�ص ��احف والقر�آن الكرمي و�أ�ص ��ول
التف�س�ي�ر ،والثاني ُة يف العقائد والتوحيد يف اثنتي ع�ش ��رة ر�سالة ،والثالث ُة
يف االجتهاد والتقليد ،وفيها مباحثُ ور�س � ُ
�ائل ل�ش ��يخ الإ�سالم ابن تيمية
واحلاف ��ظ ابن القي ��م ،واحلافظ ال�س ��يوطي ،وال�ش ��وكاين ،وهكذا تتنوع
ُ
املعارف يف هذه املجموعة حيث بلغت خم�سة ع�شر جملدً ا.
 3 .3نْ ُ
مت ُعمد ِة الأحكا ِم البن دقيق العيد.
 4 .4م ُ
نت ُعمدة الفق ِه للمقد�سي.
 5 .5م ُ
نت زا ِد امل�ست ْقنع لل�شيخ �شرف الدين �أبي ال ّنجا.
�6 .6شِ فاء العليلِ يف م�سائل الق�ضاء والقدر واحلكمة والتعليل البن القيم.
ُ 7 .7بلو ُغ املَرا ِم البن ِح ْجر.
وم�سلكاً للدكتور �صابر طعيمة.
8 .8ال�صوف ّي ُة ُم ْعتقدًا ْ
نفي�س عليه.
كتاب الكبائ ِر للذهبي ،مع ٍ
تعليق ٍ
ُ 9 .9
إعراب ثالثني �سورة من القر�آن الكرمي البن خا َلو ْي ِه.
ُ �1010
1111ن�ش ُر اللطائف يف ُق ْط ِر الطائف البن ِعراق.
اللطائف يف ف�ضائلِ ا َ
عبا�س وو ّج والطائف البن فهد.
1212تحُ ف ُة
ِ
حلبرْ ِ ابن ٍ
1313جوام ُع ال�سرية البن حزم.
علم التف�سري لل�سيوطي.
1414التحب ُ
ري من ِ
�1515إهدا ُء
اللطائف من �أخبار الطائف للعجيمي.
ِ
ُ
رو�ض والقوايف
1616
عن���وان ال� ِ
ش���رف الوايف يف النح���و والفق ِه والتاري���خ وال َع ِ
للعالمة ابن املقري.
َ 1717بهج ُة املُهج يف ف�ضائل الطائفِ وو ّج للميورقي.
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1818موا�س ُم الأدب و�آثار العجم والعرب للبيتي.
�أما عن ُكتب الرحالت ،فقد ن�شر منها:
ُ
ت�سامات ال ِّلطاف ل�شكيب �أر�سالن.
1 .1اال ْر
2 .2ما ر�أيتُ وما �سمعتُ ِّ
للزركلي.
3 .3عامان يف ع ّمان ِّ
للزركلي.
4 .4الرحل ُة احلجازي ُة للبتنوين.
ُ 5 .5نزه ُة
أني�س للعبا�س املكي املو�سوي.
اجللي�س و ُمني ُة ال ِ
ِ
وكتب يف موا�ضي َع متفرقة؛ �أولها يف نظري:
ٌ
1 .1تاري ُخ ُّ
ال�ش���عرا ِء احل�ض���رميني ،للم�ؤرخ الفقي ِه ال�سيد عبداهلل بن محمد
كتاب اجتهد م�ؤ ِّل ُف ُه ـ رحمه
ابن حامد ال�س ��قاف ،يف خم�س� � ِة �أجزاءٍ  ،وهو ٌ
اهلل ـ يف َ�س ْرد ِ�سري كث ٍري من ُّ
ال�شعراء احل�ضرميني قد ًميا وحدي ًثا ،وملوك
الكندي ،الذي
ِكندة الذين لهم �آثا ٌر �شعرية؛ مثل َم ْعدي َك ِر ٍب بن احلارث ِ
رب بن
م َّل َك� � ُه وال ��د ُه على ربيع َة وبكر ب ��ن وائل ،وامللك قي�س ب ��ن َم ْعدي َك ٍ
أ�شعث بن
�احب مربا ِع ح�ضرموت ،ووال ُد ال ِ
ال�سك�سكي ِ
الكندي �ص � ُ
معاوي َة َّ
املعروف ،وهو الذي َّ
كلثوم
قي�س ال�ص ��حابي
ِ
ٍ
فك � ْأ�س ��ر ال�شاعر َ
قي�سب َة بن ٍ
ال�س ��كوين ،الذي �أ�س ��رتْه قبيل ��ة عقيل العامرية بنجد .وام ��ر�ؤ القي�س بن
ُّ
و�صاحب املع ّلق ِة امل�شهور ِة ،وامر�ؤ
الكندي �أم ُري ال�شعراء يف ع�صره،
ُح ْج ٍر ِ
ُ
عان�س ـ ر�ض ��ي اهلل عنه ـ ال�ش ��اعر الذي قيل في ��ه وعنه« :من
القي� � ِ�س بن ٍ
القي�س بن ُح ْج � ٍ�ر يف اجلاهلية ،وامر�أ
�ارم �أنَّ منهم ام ��ر�أ ِ
الفخ � ِ�ر للح�ض � ِ
بيت من ال�ش ��عر طارت به
عان�س ٌ
عان�س يف الإ�س�ل�ام» .والبن ٍ
القي� ��س بن ٍ
ال ُّركبان:
اهلل �أنجْ����������� ُح م�����ا ط���ل���ب���تَ ب��ه

�ير حقيب ِة ال�� َّر ْح��لِ
وال�ِب�رِ ُّ خ ُ

�2 .2شر ُح ديوان البرُ عي.
ُ �3 .3
إيقاظ هِ َم ِم �أويل الأب�صار يف االقتداء ب�سيدِ املهاجرين والأن�صا ِر لل�شيخ
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�صالح ال ُف ّالين.
ٌ � 4 .4
لل�سديري.
أبطال من ّ
ال�صحراء ّ
�5 .5أبو نوا�س َع َب ُث ُه ومجُو ُنه البن منظور.
ُتو َف الأ�ستاذ محمد �سعيد كمال يف  19من ذي القعدة عام 1416هـ عن عمر
عاماَ ،
وترك وراء ُه ترا ًثا �ض ��خ ًما م ��ن الكتب التي �أ َّلفها �أو
ناه ��ز الواحد والثمان َني ً
حققها� ،أو التي قام بن�ش ��رها ،حتى ُع َّد مو�س ��وع ًة ح ّي ًة ِوم�ش ��ع ًال م�ض ��ي ًئا للباحثني
والطالب.
طيب ِذ ْك���ر ِه
ت��و َّل��ى و�أ ْب�� َق��ى بيننا َ

اهلل.

تغيب
كباقي �ضياء ال�شم�س حني ُ

وال زال ��ت مكتب ُة املعارف تقوم بدورها ،و�إنْ غاب عنه ��ا ال َو َه ُج بغياب ِه ،رحمه

خاط ُبكم الآن متمث ًال
أديب امل�ؤ ِّرخ ال�شيخ محمد �سعيد كمال ُي ِ
وك�أين بالفقي ِه ال ِ
بقول ال�شاعر:
ِ
�آث�������������ا ُرن�������������ا ل�����ل�����ب�����اح َ
�����ث��ي��ن َم�������ن�������ا ُر
َت�������� ْروي ل���ن���ا � ِ����س��َي�ررَ َ ال���� ُف����ت����و ِح و�إنمَّ������ا
�آث��������ا ُرن��������ا � ْأغ�������لَ�������ى هِ ������ب������اتِ ح���ي���ات���ن���ا
ال ت���� ْع����ج����ب����ي �إ َّم�����������ا ر�أي�������������تِ م���ع���امل���ا

أريجها املِ ْعطا ُر
�سِ يرَ ٌ يفو ُح � ُ
مَ ْ
ت�ضي احليا ُة و َت ْخ ُل ُد الآثا ُر
ُز ْره�����ا ،ف����آث���ا ُر احل���ي���ا ِة ُت����زا ُر
َك��ُب��رُ َ تْ  ،ف���آث��ا ُر ال��كِ��ب��ا ِر كِ��ب��ا ُر

الكبا ُر .وال�سالم عليكم ،ورحمة اهلل.
الكبا ِر ِكبا ٌر� ،أ ُّيها ِ
نعم � ...آثا ُر ِ
(*) محا�ضرة �ألقاها الكاتب يف جمل�س حمد اجلا�سر.
(**) لواء متقاعد� ،أديب و�شاعر �سعودي.
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بريد
وردنا من الأ�ستاذ م�صطفى يعقوب عبد النبي من م�صر ما ي�أتي:
(املزهر) ...مقال جمهول لأحمد عبد الغفور عطار
عندم ��ا نتح ��دث عن �أحم ��د عبد الغفور عط ��ار ،ف�إننا نتح ��دث ع َّما ال جمال
للحدي ��ث في ��ه؛ فالرجل غني ع ��ن التعريف ،فهو عالمة من عالم ��ات الثقافة ،ال
يف اململكة العربية ال�س ��عودية فح�س ��ب ،بل هو عالمة ـ � ً
أي�ض ��ا ـ من عالمات الأدب
والثقاف ��ة والفكر يف الوطن العربي .ولعلنا ال نح�س ��ب �أن ن�أت ��ي بجديد �إذا حاولنا
�أن نتعر� ��ض ل�س�ي�رته �أو �أعمال ��ه ،فقد كفانا الأ�س ��تاذ محمد علي مغربي م�ش ��قة
البحث عن ذلك بكتابه املو�س ��وعي ال�ضخم �أعالم احلجاز يف القرن الرابع ع�شر
واخلام�س ع�ش���ر الهجري؛ �إذ �أورد بقدر كبري من التف�صيل مالمح �سرية حياته،
التي خل�ص ��ها بقوله« :ولكن العطار الذي ع�ش ��ق البح ��ث والكتابة ،والذي حكمت
عليه الأيام باالبتعاد عن الدرا�سة الأكادميية املنتظمة ،مل يثنه ذلك عن موا�صلة
البحث والدر�س والكتابة والت�أليف ،ف�أ َّلف ما يقرب من مائة كتاب»(.)1
وم ��ن هن ��ا ن ��رى �أوجه �ش ��به كثرية بينه وب�ي�ن العق ��اد ،الذي هجر هو � ً
أي�ض ��ا
الوظائ ��ف احلكومي ��ة ،واجته �إلى ال�ص ��حافة والبحث والت�أليف .ولعل هذا يف�س ��ر
يف�ص ��له لنا الأ�س ��تاذ مغربي يف
�إعجاب ��ه بالعق ��اد واالرتب ��اط به على نحو ما مما ِّ
معر�ض ترجمته لعطار.
وللأ�س ��تاذ مغربي ف�ض ��ل كبري يف ت�ص ��نيف م�ؤلفات �أحمد عبد الغفور عطار
على نحو مبتكر؛ فقد ق�س ��م امل�ؤلف ��ات �إلى كتب نفدت ،وكتب محققة نفدت ،وكتب
مرتجمة للم�ؤلف ،وكتب �ص ��درت حدي ًثا ،وكتب �أُعيد طبعها ،وكتب مع َّدة للطبع
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1439

791

ﻓاﻳﺮ  -ﻣﺎرس  /ﺷﺒﺎط  -آذار 2018م

12 11

53

(من بينها كتاب العقاد) ،وكتب محققة للطبع(.)2
والذي نود �أن نقوله� :إننا ل�س ��نا ب�ص ��دد احلديث عن عطار �أو م�ؤلفاته ،ف�أهل
مكة �أدرى ب�ش ��عابها كما يف القول امل�ش ��هور ،وقد تك َّفل الكاتب ��ون الكرام من كتَّاب
اململك ��ة و�أدبائه ��ا يف �إعط ��اء الرجل ح َّقه ،وما بقي �س ��وى �إعادة طب ��ع ما نفد من
م�ؤلفاته.
ولق ��د �أتاح لنا احل ��ظ �أن نعرث يف بع�ض �أع ��داد جملة الثقاف���ة ،وحتديدً ا يف
الع ��دد  ،654ال�ص ��ادر يف  9يوليو  1951عل ��ى نقد لكتاب املزهر لل�س ��يوطي ،كتبه
املرح ��وم �أحم ��د عبد الغفور عطار ،وهو �أغلب الظ ��ن ـ �إن مل يكن يرقى �إلى مرتبة
اليقني ـ مقال جمهول غري معلوم لأبناء اململكة من الكتاب والأدباء ،ولعل يف ن�شره
الآن جمل ًة من الفوائد وامللحوظات:
�أو ًال� :إن �أول م ��ا يلف ��ت االنتباه يف هذا النقد ه ��و �أدب اخلطاب النقدي؛ فهو
عل ��ى نقي� ��ض تام مما نطالعه يف مقاالت النقد الأدبي من جتاوز و�ش ��طط ،وهُ جر
القول ،واال�س ��تعالء على املنقود ،حتى �أ�ص ��بح هذا كله مدر�سة من مدار�س النقد
الأدبي .ومن املعروف �أن هذه املدر�س ��ة كان يتزعمها العقاد وطه ح�س�ي�ن ،في�أتي
متاما ،فهو يقدِّ ر جه ��ود محققي كتاب املزهر لل�س ��يوطي،
عط ��ار بخطاب مغاي ��ر ً
عار ًفا بف�ضلهم ومكانتهم يف فن التحقيق من خالل تلك اللغة املهذبة الراقية وهو
يتحدث عن املحققني.
ثان ًي ��ا :لعل ��ي ال �أجتاوز ال�ص ��واب �إن قلت� :إن ه ��ذا النقد لي�س نق ��دً ا ،بل هو
م�ش ��اركة من الناقد يف التحقيق من خالل «ن�س ��خة الطائ ��ف» التي مل َّ
يطلع عليها
املحقق ��ون الثالثة ،والذي قابلها ـ �ض ��من ًيا ـ يف مقاله بال ُّن َ�س ��خ الت ��ي اعتمد عليها
املحققون يف حتقيقهم.
ثال ًث ��ا :لعل من يقر�أ املقال �س ��وف تعرتيه الده�ش ��ة املمزوج ��ة بالإعجاب من
امل�ش ��قة التي تكبدها العطار عندما زار مكتبة الطائف ،حيث عرث من بني «مئات
الآالف م ��ن الأوراق املهملة املخطوط ��ة يف كل علم �أو فن معروف عند العرب على
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�أوراق بالي ��ة ال قيم ��ة لها عند الق ِّيم�ي�ن على �أمر املكتبة املهملة ال�ض ��ائعة .وكانت
تلك الأوراق املعدودة هي كل ما تب َّقى من ن�س ��خ محطوطة املزهر»� .إنه در�س مفيد
لل ُّن َّقاد ُّ
ال�ش َّبان.
راب ًع ��ا :وبعد �أن �س ��رد العطار �أمثلة مما يقع من ال ُّن َّ�س ��اخ عادة من ال�س ��قط
والتحري ��ف والت�ص ��حيف ،ج ��اء يف ختام املق ��ال قوله« :ويف كثري من ال�ص ��فحات
مثل ما ب َّينت من التغيري والت�ص ��حيف ،وما ذكرته لي�س �إال مثا ًال �ض ��ربته للقراء،
لدي
ث ��م لثالث ��ة الإخوان املحقق�ي�ن؛ ع ِّلي �أحملهم به ��ذا على طلب الورق ��ات التي َّ
لي�صححوا ما ميكن ت�صحيحه من املزهر يف طبعته الثانية».
ِّ
�إنه ��ا �أر َيحي ��ة من ع ��امل محقق �أن يعر�ض م ��ا لديه على املحقق�ي�ن من �أوراق
مخطوطة املزهر التي وجدها يف مكتبة الطائف .ويا للأ�س ��ف ال�ش ��ديد ،مل يطلب
� ٌّأي م ��ن املحقق�ي�ن الثالثة تل ��ك الأوراق؛ بدليل �أنه مل يحدث �أي ت�ص ��حيح لكتاب
املزهر ،على الرغم من تعدد طبعاته يف م�ص ��ر ويف بريوت ،و�أغلب الظن �أن وفاة
املرحوم محمد �أحمد جاد املولى يف �سنة  )3(1944قد حالت دون �أخذ مقال عطار
يف احل�سبان.
رح ��م اهلل �أحمد عبد الغفور عطار رحمة وا�س ��عة .ولعل يف ن�ش ��ر مقاله حتي ًة
لذكراه.
الهوام�ش:
(*) كبري باحثني بهيئة ال�سياحة اجليولوجية (�ساب ًقا).
(� )1أع�ل�ام احلج���از يف القرن الرابع ع�ش���ر واخلام�س ع�ش���ر الهجري ،محمد عل ��ي مغربي تهامة (دار
الكتاب ال�سعودي) ،جدة � 1980ص.43
( )2امل�صدر ال�سابق �ص.44
( )3الأعالم للزركلي دار العلم للماليني ،ط 5بريوت 1980 ،ج� 6ص.23
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مكتبة
ص���ور ،ت�أليف د� .ص���الح
م�ص���طلحات التاريخ العثماين ،معجم مو�س���وعي م� َّ
�سعداوي �صالح ،دارة امللك عبدالعزيز ،الريا�ض1437 ،هـ2016/م� 1498 ،صفحة
يف ثالثة جملدات.
يع ِّرف هذا املعجم املو�سوعي بامل�صطلحات ذات الألفاظ العثمانية؛ يف احلكم
والإدارة وال�سيا�س ��ة ،والنظام املايل والزراعي والع�سكري والتعليمي ،التي تناثرت
يف الأر�ش ��يف العثماين ،ويف عدد من الكتب وامل�ؤ َّلفات والتقارير املختلفة ،وهو ما
ما�سة �إلى معجم ِّ
يو�ضح معانيها.
جعلها بحاجة َّ
احت ��وى املعج ��م على �أكرث من ( )3100م�ص ��طلح عثماين ،م ��ع التعريف بها
ب�أ�س ��لوب وا�ض ��ح و�س ��ليم ،قد يكون يف �س ��طر واحد ،وقد يتجاوز عدة �ص ��فحات،
ح�سبما يقت�ضيه امل�صطلح من �شرح وتو�ضيح ،مع ت�ضمني املعجم عدد ًا من ال�صور
َّ
واملخطط ��ات واخلرائط التي تزيد التعريف و�ض ��وح ًا ،وهو ما ي�س ��اعد
والر�س ��وم
القارئ على الفهم اجليد للم�صطلح.
وق ��د و�ض ��ع امل�ؤلف منهج ًا علمي ًا �س ��ار عليه يف ت�أليف املعج ��م وترتيب مواده،
يتلخ�ص يف النقاط الآتية:
1 .1و�ضع امل�صطلح العثماين يف �أول املادة ،وراعى يف الإمالء �أن يكون موافق ًا
لقامو�س �ش ��م�س الدين �س ��امي املعروف با�س ��م قامو�س تركي (وهو من
امل�ص ��ادر التي اعتمده ��ا امل�ؤلف يف جم ��ع مادة هذا الكتاب) ،ثم و�ض ��ع
الرتجمة العربية املنا�س ��بة للم�ص ��طلح ،مع االحتف ��اظ باللفظ العثماين
نف�سه ،وخ�صو�ص ًا �إذا كان من �أ�صل عربي ،حتى لو كان يحمل مع ًنى �آخر
مل ُي�س ��تخدم به يف العربية؛ والق�ص ��د من ذل ��ك �أن تكون الرتجمة �أقرب
�إلى الأ�صل ،وحتى َت ْع َلقَ بذهن القارئ.
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امل�ستخدمة حالي ًا يف
2 .2ثم كتابة امل�ص ��طلح مرة �أخرى باحلروف الالتينية
َ
اللغة الرتكية احلديثة؛ حتى ي�ساعد على النطق ال�صحيح للم�صطلح من
ناحية ،وي�ساعد يف العثور عليه يف امل�صادر احلديثة من ناحية �أخرى.
3 .3ث ��م ي�أتي بعد ذلك �ش ��رح امل�ص ��طلح نف�س ��ه ،مع و�ض ��ع الألف ��اظ الرتكية
العثمانية الواردة يف ال�شرح بني قو�سني (.)...
4 .4اعتم ��اد تف�س�ي�ر امل�ص ��طلح كم ��ا كان عن ��د العثماني�ي�ن �أنف�س ��هم؛ �أي ما
ا�ص ��طلحوا هم عليه دون غريهم ،فقد يكون موجود ًا يف م�ص ��ر اململوكية
�أو غريها ،وهنا قد يتفق متام ًا �أو يختلف يف بع�ض التفا�صيل ،مع مراعاة
�أن يكون �أ�سلوب التف�سري �سه ًال �سل�س ًا ،يفهمه القارئ غري الرتكي.
و�أ�شار امل�ؤلف �إلى �أن �شكل امل�صطلح قد يتغري نتيجة الختالف النا�س يف اختيار
الألفاظ التي ي�ض ُّمها امل�ص ��طلح؛ من العربية والرتكية والفار�سية ،وخ�صو�ص ًا �إذا
كان يحت ��وي �أك�ث�ر من كلم ��ة .كما �أن الإمالء �أي�ض� � ًا قد يختل ��ف يف بع�ض الألفاظ
املكتوبة باحلرف العربي.
كم ��ا �أُدرج يف نهاية الكتاب ك�ش ��اف �أبجدي للم�ص ��طلحات بالأحرف الرتكية
احلديثة ،ثم ما يقابلها بالعثمانية ،ثم املعنى بالعربية .ويعد هذا الك�شاف مفتاح ًا
�س ��ه ًال للو�ص ��ول �إلى املعن ��ى املطلوب لأي م�ص ��طلح من امل�ص ��طلحات الواردة يف
املعجم ،وطريق ��ة كتابته باللغات الثالث :العثماني ��ة القدمية ،والرتكية احلديثة،
والعربية.
وللأر�شيف العثماين �أهمية كربى للباحثني والدار�سني وامل�ؤلفني ،فهو م�صدر
مه ��م يف كتاب ��ة تاريخ الع ��رب احلديث ،ب�س ��بب �أن الدولة العثماني ��ة كانت الدولة
�ص ��احبة ال�س ��يادة على كثري من الأرا�ض ��ي العربية منذ فتح ال�ش ��ام وم�ص ��ر حتى
احلرب العاملية الأولى.
ومن هنا كانت فكرة �إعداد معجم باللغة العربية ي�ضم تلك امل�صطلحات التي
يحويها الأر�شيف ،و�شرحها و�إي�ضاحها.
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�إن هذا الكتاب مه ٌّم يف بابه ،وال غنى للدار�سني والباحثني يف التاريخ الرتكي
عنه ،وال غنى �أي�ض ًا عنه للدار�سني والباحثني يف التاريخ العربي عند رجوعهم �إلى
الوثائ ��ق العثمانية التي تخ�ص البلدان العربية الت ��ي حكمها العثمانيون ردح ًا من
الزمن ،امتد قرون ًا ع َّدة.
�إبراهيم باج�س عبداملجيد
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تنبيه
�أخي الكرمي
�سالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته
بهذا اجلزء ينتهي ا�شرتاكك لهذه ال�سنة
يرجى �إذا رغبت التجديد
حتويل قيمة ا�شرتاك ال�سنة القادمة
وفق اهلل اجلميع ملا يحبه وير�ضاه
�إدارة املجلة
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فهارس
فهار�س �أعداد ال�سنة الثالثة واخلم�سني

 -1ال ُك ّتاب واملع ِّلقون
 -2املو�ضوعات العامة
 -3الأعالم
 -4القبائل والأ�سر واجلماعات
 -5الكتب واملجالت وال�صحف
 -6املوا�ضع
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فهار�س �أعداد ال�سنة الثالثة واخلم�سني
�أو ًال :ال ُك ّتاب واملع ِّلقون
�إبراهيم باج�س عبداملجيد .799 ،656
�إبراهي ��م عبدالفت ��اح رم�ض ��ان ،527
.737
�أحمد �إ�سماعيل النعيمي .133
�أحمد عبد ح�سني الزبيدي .179
�أحم ��د ب ��ن محم ��د ال�ض ��بيب ،113 ،7
.361
�إ�سلم بن ال�سبتي .643
جليل �إبراهيم العطية .9
ح�سن �شهاب الدين .79
�س ��عود بن �سليمان اليو�سف ،251 ،226
.555
�سعيد بن دبي�س العتيبي .759 ،565
عبداحلميد محم ��د عبداحلميد بدران
.665 ،605 ،369
عبدالرازق حويزي .719 ،621 ،453
عبدالرحمن ال�شبيلي .503 ،348 ،220

عبدالقادر بن عبداحلي كمال .779
عبداللطيف حمودي الطائي .393
عبداهلل بن �سليم الر�شيد .352
عبداهلل بن علي الر�ستم .195
عبداهلل بن عيني .485 ،291 ،43
العربي بن ال�سيم .545
فهد الأ�شقر .511
محمد �إبراهيم امل�سلماين.101
محم ��د رم�ض ��ان اجلوه ��ري ،207 ،63
.409 ،307
محمد عبدالرحمن الهدلق .635
محمد محيي الدين .595
محمدن بن �أحمد بن املحبوبي .693
محمود الربيعي .241
م�صطفى يعقوب عبدالنبي .791
مقتدر حمدان الكبي�سي .153

ثان ًيا املو�ضوعات العامة
�إبراهيم بن م�سلم العبدي (�أبو �إ�سحاق اختالف علماء البالغة يف امل�صطلحات
.595
الهجري) .195
�إحتاف �أهل الع�صر يف اقتبا�س (�ألي�س �أ�س ��لوبية التكرار يف ال�ش ��عر اجلزائري
.545
يل ملك م�صر) .621, ،453 ،275
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�إنق ��اذ نور الدي ��ن محم ��ود زنكي ملثوى
الر�س ��ول الكرمي �ص ��لى اهلل عليه و�سلم
بني النفي والإثبات .179
ال�ت�راث املخط ��وط يف مكتب ��ة �آل حبت
(بريد العرب) .643
التطور يف الدالالت الأدبية .555
ثنائي ��ة الإب ��داع ال�ش ��عري واملمار�س ��ة
النقدية .719
حمد اجلا�سر (�أعالم العرب) .113
احلنني �إلى دم�ش ��ق قراءة يف �شعر ابن
عنني .79
اخلي ��ال ال�ش ��عري بني ال�ش ��ابي ومحمد
اخل�ضر ح�سني .737 ،527
ر�س ��الة «اتالمي ��د» �إبداع ن�ث�ري وتقليد
محظري .693
�س ��بل اله ��دى والر�ش ��اد يف �س�ي�رة خري
العباد وقيمته الأدبية .665
�سعود الفي�صل (�أعالم العرب) .220
ال�شاعر �أحمد قنديل .503
�شذرات من مخطوط مفقود .511
ِ�شعر ال�شريف البيا�ضي .9

�شعر الظرف �أ�صوله و�سماته .605 ،369
�شعر املرميي ـ درا�سة �أ�سلوبية .251
طاهر زمخ�شري (�أعالم العرب) .348
الع ��رب ب�ي�ن التجدي ��د والتجوي ��د
(افتتاحية العدد) .7
الغرائب يف اخلطاب ال�ش ��عري املوروث
.133
ف� ��ؤاد حم ��زة مذكرات ووثائ ��ق (مكتبة
العرب) .655
ق ��رى املدينة املن ��ورة ومنابره ��ا ،565
.759
المية العرب بني النفي والإثبات .393
لكيال تعكر ن�شوة الطرب .226
م .ب .وبحث ��ه النق ��دي درا�س ��ة يف نقد
النقد (.101 )3
املتبقي من ِ�ش ��عر �صاعد البغدادي ،63
.409 ،307 ،207
محمد �سعيد كمال (�أعالم العرب) .779
محمد ال�شامخ (�أعالم العرب) .635
م�س ��تقبل اللغة العربية كما نراه ونريده
.241

ثال ًثا الأعالم
�إبراهيم ال�سبيل .509
�إبراهيم ال�سويل .221
�إبراهيم �شم�س الدين .651
�إبراهيم ال�شورى .349

�آمنة بنت وهب .571
�إبراهيم عليه ال�سالم .405
�إبراهيم الرتزي .677
�إبراهيم الزيبق .185 ،179
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�إبراهيم �ص ��الح ،725 ،724 ،721 ،29
.726
�إبراهي ��م ب ��ن طهم ��ان ب ��ن �ش ��عبة
اخلرا�ساين .199
�إبراهيم عبدالقادر املازين ،537 ،505
.747
�إبراهيم بن عبداهلل امليداين .276
�إبراهيم بن علي احلم�صي .276
�إبراهيم فودة .349
�إبراهيم بن م�سلم العبدي� ،أبو �إ�سحاق
الهج ��ري،201 ،198 ،197 ،196 ،195
.203 ،202
�إبراهيم بن م�سلم الكويف العنزي .198
�إبراهيم بن املهدي .11
�إبراهيم ناجي .561 ،560 ،85
�إبراهيم النخعي .380
�إبراهيم بن يحيى البعلي .625
الأب�شيهي .373 ،369
اب ��ن الأث�ي�ر ،161 ،58 ،49 ،24 ،10
.725 ،685 ،185 ،167
�أحمد بن �أحمد بن محمد الرملي .672
�أحمد الأ�شريف ال�صحاف .630
�أحمد �أمني .538 ،505
�أحمد بن حرب املهلبي .615
�أحمد بن ح�سن كمال .780
�أحمد بن حنبل .158
�أحمد احلويف .403
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�أحمد زكي كمال .531
�أحمد ال�سباعي .785
�أحمد بن �سعيد .431 ،334
�أحمد بن �سيدي محمد بن حبت .643
�أحمد ال�شايب .529
�أحمد �شوقي .505 ،246
�أحمد �ص ��الح قنديل ،505 ،504 ،503
.510 ،509 ،508 ،507 ،506
�أحمد �ضيف .109 ،103 ،102
�أحم ��د بن عب ��اد بن �ش ��عيب ال�ص ��ابي
اخلوا�ص .652
�أحمد عبدالغفور عطار .351
�أحمد بن عبدالقادر بن النبيه .646
�أحمد بن عبيد .371
�أحمد العرفج .506
�أبو �أحمد الع�سكري .399
�أحم ��د ب ��ن عل ��ي ب ��ن محمد ب ��ن حجر
الع�سقالين .647
�أحمد الغزاوي .503
�أحمد قنديل = �أحمد �صالح قنديل
�أحمد كمال زكي .232 ،227
�أحمد بن محمد .197
�أحم ��د بن محمد بن �س ��عيد ب ��ن عقدة
.160
�أحمد بن محمد ال�ضبيب .361 ،122
�أحمد ب ��ن محمد بن عب ��داهلل القطان
.160

804

�أحمد بن محمد بن الفرات .163
�أحمد ب ��ن محيي الدين بن ف�ض ��ل اهلل
العمري .647
�أحمد بن م�ص ��طفى ،طا�ش كربي زادة
.396
�أحمد بن منيع .157
�أب ��و الأحو� ��ص = ع ��وف ب ��ن مالك بن
ن�ضلة الأ�شجعي.
�أبو الإخال�ص جاد اهلل الغنيمي الفيومي
.400
ابن الأثري .599
الإدري�س ��ي ،579 ،578 ،570 ،569
،764 ،761 ،584 ،582 ،581 ،580
.769 ،766
�إدينارو .295
�أر�سطو .533 ،293
�أرناط .189 ،188 ،183
الأزدي .203
�إ�ساف .751
�أ�سامة بن زيد .180
�أ�سامة بن منقذ .400 ،140 ،80
�أ�س ��باط بن محمد بن عبدالرحمن بن
خالد بن مي�سرة القر�شي الكويف .199
�إ�سحاق بن �إبراهيم امل�صعبي .340
�إ�سحاق بن �إبراهيم الهجري .197
�أبو �إ�سحاق احلربي .118
�إ�سحاق بن حمي�ضة .120

�أبو �إ�سحاق ال�سبيعي .198
�أبو �إ�سحاق ال�صابي .67
�أبو �إ�سحاق الغزي .721
�أب ��و �إ�س ��حاق الهج ��ري = �إبراهيم بن
م�سلم العبدي
الأ�سدي .760 ،572
�أ�سرحدون .581
�أ�سلم بن زرعة الكالبي .200
�إ�سماعيل با�شا البغدادي .644
�إ�سماعيل بن علي .380
الأ�شعث بن قي�س .789
الأ�شهب بن رميلة النه�شلي .332
اب ��ن �أب ��ي الإ�ص ��بع امل�ص ��ري العدواين
.599 ،598 ،597 ،596 ،140
الإ�صطخري .577
الأ�صفهاين .767 ،578 ،373 ،369
�أ�صفيان البيزنطي .567
الأ�صم الباهلي .136
الأ�صمعي ،399 ،389 ،397 ،371 ،118
.579 ،572
ابن الأعرابي .375 ،371
الأع�شى .246 ،149 ،148
ابن �أفلح = علي بن �أفلح
الألباين .203
�ألفريد دي فينيي .108
�ألوي�س موزل .120
�أكثم بن �صيفي .228
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البتنوين .789
�أمامة بنت رباح .45
ام ��ر�ؤ القي� ��س بن حج ��ر الكن ��دي  ،55البخاري .202 ،161 ،160 ،158
 ،148 ،146 ،145 ،142 ،137 ،133ابن بدر.424 ،69
 ،613 ،385 ،261 ،260 ،246 ،230ب ��در الدي ��ن احل�س ��ن بن عم ��ر احللبي
.119
.789
بدور (محبوبة ال�شريف البيا�ضي) ،11
امر�ؤ القي�س بن عان�س .789
.33
�أميمة بنت عبد �شم�س .339
الرباء بن عازب .198
�أمية بن �أبي ال�صلت .230
الربجالين .161
�إجناردن .300 ،299 ،298
الربعي .790
�أن�س بن مالك .182 ،181
�أبو الربكات عبداهلل بن احل�سني .396
الأن�صاري .34
�أبو الربكات العلوي .338 ،337
الأوا�س بن احلجر بن الهنوء .395
برهان الدين الناجي الدم�شقي .671
�أبو �أو�س �إبراهيم ال�شم�سان .360
بروكلمان .675 ،673 ،401
�أو�س بن �أو�س .181
برونتيري .109 ،108
�آيخمن .295
البزاز .202
ابن �أيدمر .725
اب ��ن ب�س ��ام ،323 ،71 ،70 ،66 ،65
�إيزر = ولفغانغ �إيزر
.433 ،337 ،336 ،325
�إيليا حاوي .404
ب�سكال .104 ،102
�أبو �أيوب [الأن�صاري] .198
ب�شّ ��ار ب ��ن ب ��رد ،138 ،137 ،56 ،55
الأيوبي .15
.745 ،610 ،561 ،382 ،378 ،147
الباخرزي = علي بن �أبي الطيب
ب�شر احلايف .617
البارقليط .704
ب�شر بن املعتمر .54
البارودي .246
بطليمو�س .567
باغي (جارية الرماح) .23 ،11
�أبو بكر بن جعفر القطيعي .67
بافقيه .509
�أبو بكر اخلالدي .719
الباقالين .687
بكر بن خني�س .199
بانيبال .581
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�أبو بكر بن دريد = ابن دريد
�أب ��و بك ��ر ال�ص ��ديق ،182 ،181 ،180
،568 ،191 ،190 ،187،189 ،184
.697 ،681
بكر بن عبداهلل .181
بكر بن عبداهلل كمال .785 ،780
�أب ��و بك ��ر بن م�ص ��طفى ب ��ن �أب ��ي بكر
الكوراين احللبي احلنفي .467 ،456
بكر بن هوازن .515
بكر يون�س .349
�أبو بكرة .198
البك ��ري ،582 ،580 ،573 ،400 ،118
.770 ،764 ،585 ،584 ،583
بال�شري .402 ،401
بلزاك .108
بهاء الدولة من�صور .723
البهاء زهري .611 ،378
بوالو .106 ،105 ،103 ،102
البو�صريي .682
البيتي .789
البي�ضاوي .670
البيهقي .167
بيري بيل .105
ت�أبط �شر ًا .395
تاج الدين ال�سبكي .645 ،644
التربيزي .400
جتالتبال�سر .576

�أب ��و ت ��راب هبة اهلل بن ال�س ��ريحي ،15
.17 ،16
الرتمذي .671 ،202
اب ��ن تغ ��ري ب ��ردي ،161 ،159 ،156
.165 ،164
تقي الدين بن حجة .385
تقي الدين عمر بن نور الدين �شاهن�شاه
بن جنم الدين �أيوب .650
ابن التلميذ .724
�أبو متام.641 ،383 ،143
التوحيدي .67
ابن التياين .426
التيفا�شي .597 ،596
ابن تيمية .788
تيودور نولدكه .401
ثابت بن �أو�س الأزدي .395
ثابت بن جابر .395
ثابت بن قا�سم .683
ثرفانت�س .105
الثعالبي .719 ،454 ،373 ،369 ،336
ثعلب .400
ابن جابر .682
جابريللي .401
اجلاحظ ،369 ،139 ،57 ،46 ،45 ،44
.752 ،749 ،719 ،697 ،596 ،373
جادامري .302 ،301
جار اهلل محمد بن عمر بن فهد .119
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ابن جبري .575
جحدر العكلي .120
جذمية .229
اجلرجاين .530
جرول .134
جرير .308 ،143 ،135 ،55
جرير بن عبداحلميد .199
ابن جرير (وزير امللك الأ�شرف) .649
�أبو جعفر بن الدب .431
جعفر ال�سنهوري .672
جعفر بن �أبي طالب .769 ،568
جعفر بن طلحة التيمي .573
جعف ��ر ب ��ن ع ��ون بن جعف ��ر� ،أب ��و عون
الكويف .199
جالل الدين ال�سيوطي = ال�سيوطي
جليل العطية .726
جم ��ال الدي ��ن عبدالرحي ��م الإ�س ��نوي
.784 ،186 ،183
جمال الدين محمد بن علي بن من�صور
.186
جمال الدين املو�صلي .183
جمال الدين بن نباتة .387
جمعة املاجد .285
جميل بن معمر .144
جندب .342
ابن جني .399 ،397
ابن جهري .33
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�أبو اجلوائز .724 ،9
ج ��واد �أحمد علو� ��ش ،723 ،722 ،721
.728 ،725
جورج ياكوب 401
اب ��ن اجل ��وزي ،36 ،24 ،14 ،11 ،10
،373 ،369 ،180 ،164 ،161 ،156
.671
جيتي 748
جيزو .106
�أبو اجلي�ش .258 ،251
�أب ��و ح ��امت ال ��رازي ،162 ،161 ،158
.202 ،167
حامت الطائي 405 ،404
حاجز الأزدي .341
حاجي خليف ��ة ،671 ،651 ،644 ،166
.676
احلارث بن �أبي �أ�سامة .162
احلارث بن ح�صرية الأزدي 199
حازم القرطاجني ،535 ،140 ،52 ،51
.752 ،687
حافظ �إبراهيم .505 ،246
احلاكم .671 ،202 ،167 ،160
احلاك ��م ب�أمر اهلل العبيدي ،187 ،182
.191 ،188
�أبو حامد الغزايل .704 ،640
احلبيب بورقيبة .349
�أبو احلجاج املزي = املزي

808

ابن حجر ،166 ،164 ،163 ،162 ،161
.788 ،671 ،202 ،167
ابن حجة احلموي 698
احلربي ،577 ،573 ،572 ،569 ،203
،766 ،764 ،763 ،761 ،760 ،584
767
احلريري .600 ،114
ابن حزم .788 ،573
ح�سام الدين ل�ؤل�ؤ .189
ح�سان بن ثابت .683 ،666
ح�سان بن حنظلة ,332 ،331
ح�سن بن �أحمد الأ�سطواين .627 ،623
ح�سن �أفندي كواكبي زاده .627
احل�سن بن �أبي بكر .199
احل�سن بن جعفر� ،أبو الفتوح .188
احل�سن بن دينار .199
احل�سن بن زيد .584
ح�سن ال�سبع .509
ح�سن �صرييف .509
ح�سن بن عبداهلل �آل ال�شيخ .785
احل�سن بن عبداهلل ال�سريايف .67
ح�سن عبداهلل القر�شي .785
ح�سن بن علي .585
احل�سن بن علي� ،أبو اجلوائز الوا�سطي
.724 ،9
احل�سن بن علي بن �أبي طالب .568
ح�سن عواد .504

�أبو احل�سن القا�ضي .161
ح�سن قر�شي .349
�أبو احل�سن املاوردي .768
ح�سن محمد ال�شماع .232 ،227
احل�سن اليو�سي .557
ح�سني بن ح�سن كمال .780
احل�سني بن زيد .767
ح�سني �سرحان .503
ح�سني (ال�شريف) .504
ح�سني �شفيق امل�صري .508
ح�س�ي�ن ب ��ن عبداللطي ��ف العم ��ري،
بدرالدين .474
احل�سني بن علي بن �أبي طالب .568
ح�سني العوري .535
ح�سني بن الغوري احللبي .470
ح�سني ن�صار .252
احل�صني بن احلمام املري .135
احلطيئة .142
�أبو حف�ص بن برد .416 ،216 ،66
حف�ص بن غياث .200
حف�ص بن �أبي وزة .615
حماد بن �شعيب احلماين .200
حماد عجرد .615
حماطيا .704
ابن حمامة .28
حمد اجلا�سر (ال�شيخ) ،115 ،113 ،7
،121 ،120 ،119 ،118 ،117 ،116
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1439
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،403 ،397 ،195 ،124 ،123 ،122
،779 ،770 ،642 ،585 ،582 ،509
.785 ،783
احلمدوين .618 ،615 ،609 ،607
�أبو حمران ال�سلمي .609
حمزة �ش ��حاتة ،507 ،505 ،504 ،503
.509 ،508
حم ��زة بن يحيى بن ح�س ��ن ب ��ن حمزة
.464
حميد بن ثور الهاليل .144 ،137
احلميدي .71 ،70 ،69 ،65
احلمريي .585 ،582 ،573
ابن حنزابة (الوزير) .68
حنظلة .333
�أبو حنيفة (الإمام) .670 ،18
�أبو حنيفة (الدينوري) .375
�أبو حيان .374
�أبو حيان التوحيدي .697 ،556
احليدري .23
خالد (امللك) .223
خالد بن خدا�ش .155 ،154
خالد بن �صفوان .375
خالد بن عبداهلل الوا�سطي .200
خالد الفرج .780
ابن خالويه .788
خبيب بن عدي .641
ابن خرداذب ��ة ،761 ،584 ،582 ،569
.769 ،766
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ابن خزمية = محمد بن �إ�سحاق
اخلطابي .687
خطريو .704
اخلطي ��ب البغ ��دادي ،162 ،160 ،10
.373 ،369 ،167 ،166 ،165 ،164
ابن خفاجة .747
خالد بن عي�س ��ى ال�ص ��فار العبدي� ،أبو
م�سلم الكويف .200
ابن خلدون.752
اب ��ن خلكان ،98 ،69 ،65 ،28 ،24 ،10
.697 ،650 ،649
خل ��ف الأحم ��ر ،398 ،397 ،396 ،394
.406 ،399
خل ��ف بن ه�ش ��ام البزار املق ��رئ ،157
.159
اخلليل بن �أحمد الفراهيدي .394
خليل بن �أيبك� ،صالح الدين ال�صفدي
.698 ،647 ،400 ،167 ،14 ،10
خليل الكاملي .276
خليل مردم بك .283
خليل ب ��ن م�ص ��طفى الدم�ش ��قي ،خري
الدين .469
خلي ��ل ب ��ن ويل اهلل بن جعف ��ر احلنفي
.652
خمارويه ،263 ،261 ،259 ،258 ،253
.267
ابن خنب = محمد بن خنب.

810

الذهب ��ي ،159 ،157 ،155 ،37 ،10
�أبو خني�س .614
.788 ،167 ،166 ،164 ،163 ،161
اخلوارزمي .584
ذو الرمة .136
اخلياري .119
ذو القروح .134
ابن خري الإ�شبيلي .166 ،164
ابن رازكه = عبداهلل بن رازكه
خريت فان جلدر .724
الرازي .687 ،156
داروين .109
را�سكني .538
الدارقطني .167 ،160
را�شد (غالم املكتفي) .163
دانتي .105
الرا�ضي باهلل (اخلليفة) .11
�أبو داود .671 ،202 ،159 ،158
راغب .163
داود بن عي�سى .97
الراغب الأ�صفهاين .556
داود بن املعظم .648
ربابة (جارية ب�شّ ار بن برد) .56 ،55
دبي�س املزيدي .729 ،723
ر�شدي ال�صالح ملح�س .221 ،116
ابن دريد .398 ،397 ،396
الر�شيد (اخلليفة) = هارون الر�شيد
دعبل اخلزاعي .333 ،138 ،81
اب ��ن ر�ش ��يق الق�ي�رواين ،58 ،56 ،14
ابن دقيق العيد .788
.752 ،719 ،597 ،596 ،140
�أبو دالمة .614 ،381 ،380 ،379
الرمادي .197
الدمياطي .10
الرملي .673
الدمريي .34 ،14
روح ب ��ن القا�س ��م العن�ب�ري التميم ��ي
دنلوب .242
ابن �أبي الدنيا = عبداهلل بن محمد بن الب�صري .200
رو�سو .105
عبيد� ،أبو بكر بن �أبي الدنيا
ابن الرومي.730 ،340 ،81
ابن الدهان .80
ريا�ض عبداحلميد مراد .283
الدويكي .277
رينو ريجانالد دي �شاتيو .188 ،183
الدياربكري .186
زائدة بن قدامة .200
ديكارت .104 ،102
ابن زبالة .766
ديك اجلن .745
الزبيدي .278 ،277 ،68
�أبو ذر الغفاري .581
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1439
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�سعد احلميدين .509 ،506
الزجاجي .679
�سعد الدين كم�شتكني .189
�أبو زرعة الدم�شقي .672
�سعد بن �ضبة .229
�أبو زرعة الرازي .202
�سعد بن عتيق .114
الزرك�شي .687
اب ��ن �س ��عد = محم ��د ب ��ن �س ��عد كاتب
الزركلي .789 ،647
الواقدي
الزلباين .188
�أبو �سعد امل�س ��تويف (�شرف امللك) ،18
الزملكاين .687
.19
الزجناين .598
زه�ي�ر بن �أبي �س ��لمى � ،333 ،246،331سعد بن معاذ .684
�سعد بن �أبي وقا�ص .579
.405
ابن �سعدون القريواين .188
زهري بن معاوية .200
�سعدويه = �سعيد بن �سليمان الوا�سطي
زياد بن �أبيه .702
ال�سعدي .203
زيادة اهلل بن م�ضر الطنبي .426
�سعود بن �سليمان اليو�سف .232
زيد بن �أرقم .198
�س ��عود ب ��ن عبدالعزيز (املل ��ك) ،221
ابن زيدون .748 ،697
.656 ،222
زين الدين بن الوردي .387
زي ��ن العابدي ��ن بن �إ�س ��ماعيل العلواين �سعود الفي�صل .225 ،224 ،222 ،220
ابن �سعيد الأندل�سي .434 ،227
.625
�أبو �سعيد اخلدري .182
زين العابدين التون�سي.752
�سعيد بن �سلم .398
الزين املراغي .187
�سعيد بن �سليمان الوا�سطي ،155 ،154
الزين الهيثمي .672
.158 ،157
ابن ال�ساعاتي .721
ُ�سعيد بن �ضبة .229
�سانت بيف .110 ،108 ،107
�سعيد بن عبداهلل ال�سويدي البغدادي،
�سبط ابن اجلوزي .12 ،10
مهذب الدين .476
ال�سديري .790
�سعري بن اخلم�س .200
ال�سري الرفاء .386
�أبو �سفيان بن �أمية .339
�سعد �إ�سماعيل �شلبي .403
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�سفيان الثوري .200 ،198 ،165 ،163
�أبو �سفيان بن احلارث .683
�سفيان بن عيينة .202 ،200 ،197
�أبو �سفيان بن نوفل .673
ال�سكاكي .600 ،598 ،597 ،49 ،48
ال�سكري .559
ُ�س ��كني بن عبدالعزيز بن قي�س العبدي
الب�صري� ،أبو الفرات العطار .200
�سالم بن �سليم� ،أبو الأحو�ص .200
�سلمان (امللك) .223
�سلمة بن م�سلم العوتبي ال�صحاري� ،أبو
املنذر 398
ال�سليك بن ال�سلكة .609
�سليمان الأعم�ش .200
�أبو �سليمان اخلطابي .67
�سليمان (اخلليفة) .431
�سليمان الديركي .276
�سليمان �صالح كمال .780
�س ��ليمان بيك بن عبداهلل بيك ال�شاوي
.396
�سليمان القزغويل .395
�سليمان امل�ستعني (اخلليفة) .69 ،66
�سالمة (اجل ّمال) .115
ال�سمعاين .161 ،28
ال�س ��مهودي ،572 ،186 ،183 ،180
،760 ،579 ،577 ،575 ،574 ،573
.770 ،769 ،767 ،766 ،765 ،763

ابن �سناء امللك .721
ابن �سنان اخلفاجي .719
�س ��نان بن ه ��ارون الربجمي� ،أبو ب�ش ��ر
الكويف .200
�سنحريب .581
�أبو �سهل بن زياد .160
ابن �سوار الإ�سرائيلي .279
ابن �سورين .67
ال�سويدي .400
ال�سهيلي .684 ،676
�سيبويه .684
ابن �سيد النا�س .677 ،676
�سيدي باب .700
�سيدي الكبري .700
�سيف الإ�سالم طغتكني .84
�سيف الدولة .146 ،143
�سيف الدين بن �أيوب .86 ،84
�سيف الدين �صدقة بن من�صور املزيدي
.723 ،722
�سيف بن ذي يزن .473 ،209
�س ��يف بن هارون الربجمي� ،أبو الورقاء
الكويف .200
ابن �سينا .752 ،533
ال�س ��يوطي ،167 ،164 ،162 ،65 ،31
.788 ،698 ،679 ،671 ،670
ال�شابي = �أبو القا�سم ال�شابي
�شاتوبريان .106 ،105
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1439
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ال�شاطبي .704
�شاكر بن علي العقاد .621
�شارل بريولت .105 ،104 ،103
ال�شافعي .217
�شاكر بن م�صطفى العمري .282
�أبو �شامة .185
ابن �شاهني .167
�شاور .514
ابن ال�شبل .13 ،10 ،9
ابن ال�شجري .400
�شداد بن عاد .229
�شرف الدين �أبو النجا .788
ال�شرف مو�سى .97
ال�شريف البيا�ضي (�أبو جعفر م�سعود)
،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9
،36 ،35 ،33 ،29 ،28 ،24 ،23 ،20
.37
�شريك بن عبداهلل النخعي .200
�شعبة بن احلجاج .203 ،200 ،198
ال�شعراين .675 ،669
ال�شقراطي�سي .682
�شك�سبري .105
�شكيب �أر�سالن .789
ال�شماخ بن �ضرار .308
�ش ��م�س الدي ��ن �ص ��واب اللمط ��ي ،189
.190
�شم�س الدين القي�س ��ي الدم�شقي ،384
.617
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�شم�س بن مالك الأزدي .395
ال�شم�شاطي .399
ال�شنفرى ،398 ،397 ،395 ،394 ،393
.406 ،403 ،402 ،401 ،399
�شنري .515
�شوقي �ضيف .109
ال�شوكاين .788 ،167
�شيلنج .534 ،533
�صابر طعيمة .788
ال�صابي .336
ال�صاحب بن عباد .438
�أبو �ص ��ادق = م�س ��لم بن يزي ��د الأزدي
الكويف
�صاعد البغدادي ،68 ،67 ،66 ،65 ،64
،207 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69
،214 ،213 ،212 ،210 ،209 ،208
،310 ،309 ،308 ،307 ،317 ،215
،317 ،316 ،315 ،314 ،313 ،312
،324 ،323 ،322 ،321 ،320 ،319
،334 ،333 ،331 ،330 ،328 ،325
،341 ،340 ،339 ،338 ،337 ،335
،416 ،415 ،414 ،413 ،412 ،342
،422 ،421 ،420 ،419 ،418 ،417
،428 ،427 ،425426 ،424 ،423
،434 ،433 ،432 ،431 ،430 ،429
.439 ،438 ،437 ،436 ،435
ال�صاغاين .701

814

�صالح �سعداوي �صالح .797
�صالح الفالين .790
�ص ��الح ب ��ن محم ��د البغ ��دادي ،جزرة
.160
ال�صاحلي = محمد بن يو�سف بن علي
بن يو�سف ال�صاحلي ال�شامي.
�ص ��در الدي ��ن علي بن الآدم ��ي احلنفي
.385
�صدقة بن من�صور� ،سيف الدولة .723
�ص ّربعر (الكاتب) .24
�ص ّردُر (ال�شاعر) .24 ،10 ،9
ال�ص ��فدي= خلي ��ل ب ��ن �أيبك� ،ص�ل�اح
الدين ال�صفدي.
�صفي الدين احللي .599 ،455 ،245
ابن �أبي ال�صقر .9
�ص�ل�اح الدي ��ن الأيوب ��ي ،189 ،84 ،81
.650 ،648 ،644
�ص�ل�اح الدي ��ن ال�ص ��فدي = خليل بن
�أيبك ال�صفدي.
�أبو ال�صلت بن ربيعة الثقفي .230
ال�صمة الق�شريي .120
�ص ��واب اللمطي� ،ش ��م�س الدي ��ن ،189
.190
ابن ال�صرييف .21
ال�ضبي .71 ،65
ال�ضحاك احلمريي .751
�ضرار بن الأزور .641

طارق عبداحلكيم .349
طا�ش كربي زادة = �أحمد بن م�صطفى
طالب البكفلوين احللبي .623
طه ح�سني .505 ،402 ،401
طاه ��ر عبدالرحم ��ن زمخ�ش ��ري ،348
.510 ،349
اب ��ن طباطبا العل ��وي،52 ،51 ،50 ،49
.59
الطربي .704 ،677
الطريقي .167
طفيل العرائ�س .618
الطلمنكي .704
طه ح�سني .747
الطو�سي = �أبو حامد الغزايل
�أبو الطيب املتنبي = املتنبي
ابن طيفور .719
طيفور الب�سطامي .704
عاتكة بنت عبداملطلب .680
عادل �أحمد عبداملوجود .678
عارف حكمت .283
العا�صمي .68 ،9
عاطف ن�صر .538
عامر بن الأكوع .684
�أب ��و عام ��ر = املن�ص ��ور بن �أب ��ي عامر
العامري.
عامر بن عمرو الأزدي .395
العاملي .698
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1439

815

ﻓاﻳﺮ  -ﻣﺎرس  /ﺷﺒﺎط  -آذار 2018م

12 11

53

عائ�ش ��ة بنت �أب ��ي بكر ال�ص ��ديق ،180
.181
عباد بن العوام بن عمر .200 ،196
عبا�س الدوري .202 ،159
العبا�س بن عبداملطلب .679 ،180
عبا�س غزاوي .349
عبا�س قطان .351
العبا�س بن محمد .380
عبا� ��س محمود العقاد ،726 537 ،505
.747
عبا�س املكي املو�سوي .789
�أبو العبا�س النا�شئ .682
ابن عبدالرب .676
عبداجلبار تعبان .395
عبداجلليل بن �أحمد العمري .475
عبداجلواد عبداملتعال .645
عبداحللي ��م ب ��ن �أحم ��د اللوج ��ي ،زكي
الدين .471
عبداحلليم حنفي .404
عبداحلكيم بن من�صور اخلزاعي .200
عبداحلميد العلوجي .36
عبداحلي بن ح�سن كمال .785 ،780
ابن عب ��د رب ��ه ،558 ،556 ،282 ،279
.559
عبد ربه ب ��ن نافع الكناين� ،أبو �ش ��هاب
احل َّناط الكويف .201
عبدالرحمن اجلربتي .280
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عبدالرحمن بن �سليمان .201
عبدالرحمن ال�شبيلي .780 ،779
عبدالرحمن �شكري .537
عبدالرحمن بن عثمان العقيلي احللبي
.476
عبدالرحم ��ن ب ��ن محم ��د ب ��ن زي ��اد
املحاربي� ،أبو محمد الكويف .201
عبدالرحم ��ن بن محمد عل ��ي العمادي
.651
عبدالرحمن بن املن�صور .430 ،216
عبدالرحمن من�صوري .224
عبدالرحيم اخلويل .187
عبدالرحيم بن �سليمان .201
عبدالرزاق البيطار .376 ،275
عبدال�سالم ،ديك اجلن .745
عبدال�سالم ال�سا�سي .505
عبدال�سالم محمد هارون .395
عبدالعزيز �إبراهيم .403
عبدالعزيز حلمي .677
عبدالعزيز خوجة .509
عبدالعزيز اخلويطر .785
عبدالعزيز الرفاعي .509
عبدالعزيز بن �صالح بن �سلمة .123
عبدالعزيزبنعبدالرحمن(امللك)،114
.656 ،655 ،351 ،222 ،220 ،115
عبدالعزيز املانع .403 ،397 ،232
عبدالعزيز بن مروان .45
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عبدالعزيز بن يو�سف .67
عبدالغني بن محمد الغزي .622
عبدالقادر �شيبة احلمد .785
عبدالقادر بن محمد اجلزيري .118
عبدالق ��ادر ب ��ن محمد بن ح�س ��ب اهلل
احلنفي احللبي .472
عبدالقاهر اجلرج ��اين ،140 ،48 ،47
.539
عبدالقدو�س الأن�صاري .785 ،350
عبدالكرمي العزباوي .677
عبدالكرمي النه�شلي .719
عب ��داهلل بن الأجلح الكندي� ،أبو محمد
الكويف .201
عبداهلل بن �أحمد .202
عبداهلل �أحمدو .351
عبداهلل الأن�صاري .645
عبداهلل ب ��ن �أبي �أوفى الأ�س ��لمي ،197
.198
عبداهلل الب�سام .785
�أبو عبداهلل بن ب�شر .160
عبداهلل بن بكر كمال .780
عبداهلل بلخري .505
�أبو عبداهلل التون�سي .682
عبداهلل الثمريي .509
عبداهلل بن ح�سن �آل ال�شيخ .781
عبداهلل بن دخني .512
عبداهلل الدملوجي .220

عبداهلل بن الدمينة .279
عبداهلل راجح .349
عبداهلل بن رازكه .708 ،706
عبداهلل بن رواحة .641
عبداهلل بن زين الدين الب�صروي .651
عبداهلل ال�صحاف احللبي .622
عبداهلل بن الطاهر .384 ،383 ،277
عبد اهلل بن عبا�س .788
عب ��داهلل ب ��ن عبدالرحم ��ن احلنبل ��ي
احللبي ،موفق الدين .471
عب ��داهلل العطائ ��ي ال�ص ��حاف ،285
.287 ،286
عبداهلل بن عمر العمري .163
عبيداهلل بن عمر بن مي�سرة القواريري
.158
عبداهلل بن عو�شن (النا�سخ) .114
عبداهلل فيلبي .120
عبداهلل بن محمد البغوي .158
عب ��داهلل بن محمد بن حامد ال�س ��قاف
.789
عبداهلل ب ��ن محمد بن عبي ��د� ،أبو بكر
بن �أبي الدني ��ا ،156 ،155 ،154 ،153
،162 ،161 ،160 ،159 ،158 ،157
،168 ،167 ،166 ،165 ،164 ،163
.170 ،169
عبداهلل بن م�سعود .198 ،196
عبداهلل بن م�سلمة .431
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عب ��داهلل ب ��ن م�ص ��طفى ب ��ن �أحم ��د
اجلابري احللبي .465
عب ��داهلل ب ��ن املعت ��ز ،496 ،437 ،11
،598 ،567
عبداهلل (امللك) .223
عبداهلل املنيعي .349
عبداهلل بن همام ال�سلويل .120
عبداهلل الوهيبي .118
عبداهلل امليقاتي .629
عبداللطيف حمودي الطائي .403
عبداملح�س ��ن ب ��ن عبدالعزيز الع�س ��كر
.454
عبد املطلب .685
عبداملعز اجلزار .677
عبداملعني ملوحي .403
عبداملق�صود خوجة .506
عبدامللك اجلزيري .74
عبداملل ��ك بن املن�ص ��ور بن �أب ��ي عامر
.422 ،416 ،414 ،323
عبدالهادي الفكيكي .454
عبدالواحد بن التميمي .29
عبدالوهاب �إبراهيم �أبو �سليمان .784
عبدالوهاب املالكي .610
العبودي .572
عبيداهلل بن معية ال�سوائي .199
�أبو عبيدالبكري = البكري
�أبو عبيد = القا�سم بن �سالم
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�أبو عبيدة .384
عبيدة بن احلارث .681
عبيدة بن حميد النحوي .201
�أبو العتاهية .745
�أبو عثمان اخلالدي .719
عثمان بن عفان .568
العجيمي .788 ،516 ،515 ،514 ،513
ابن عدي .202 ،197 ،167
عدي بن رعالء الغ�ساين .147
عدي بن زيد .332 ،230
ابن العرابي = مب ��ارك بن عبدالهادي
بن �أحمد بن محمد العرابي
ابن عراق .672
عرام ال�س ��لمي ،761 ،584 ،583 ،573
.771 ،766 ،765 ،764 ،762
ابن عرب �شاه .373 ،369
ابن عذرة .188
ابن عراق .788
ابن عربي .120
عرقلة الدم�شقي .721
عروة بن زيد اخليل .641
ابن العريف ،426 ،425 ،424 ،69 ،68
435 ،434
عز الدين �إ�سماعيل .254 ،253
عز الدين الأ�صفهاين .724
�أبو عزة اجلمحي .680
عزيز �ضياء .504

818

ابن ع�ساكر (احلافظ) .167 ،80
عط ��اء اهلل ب ��ن �أحم ��د امل�ص ��ري املكي
.401
عطاء بن �أبي رباح .704
العطائي = عبداهلل العطائي ال�صحاف
ابن عطية .687
عفان بن م�سلم .161
ابن العفيف .386
العقاد = عبا�س محمود العقاد
ابن عقدة = �أحمد بن محمد بن �سعيد.
ابن عقدة = محمد بن �سعيد.
عقيل بن �أبي طالب .514
العكربي .400
ابن العالء .262
العالء بن احل�ضرمي .120
�أبو العالء = �صاعد
ع�ل�اء الدين بن عماد الدين ال�ش ��افعي
.697 ،650
�أب ��و الع�ل�اء املع ��ري ،138 ،116 ،108
.719 ،399 ،308
عل ��ي بن الآدمي� ،ص ��در الدين احلنفي
.385
علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم .415
علي بن �أفلح بن محمد العب�س ��ي احللي
،726 ،725 ،724 ،723 ،722 ،720
.730 ،728
�أبو علي الب�صري .342 ،213

�أبو علي الب�صري .606
علي اجلرجاين .719
علي بن اجلعد .158 ،157
علي جواد الطاهر .350
عل ��ي بن ح�س�ي�ن ،جمد الدي ��ن املرادي
.462
علي اخلاقاين .722 ،721
علي �صربي قبلي .651
علي ال�صالبي .185 ،179
علي ب ��ن �أبي طال ��ب ،568 ،181 ،180
،683 ،681 ،583 ،576 ،575 ،574
.772 ،771 ،697
علي بن �أبي الطيب الباخرزي .613
علي بن عا�صم الوا�سطي .201
علي الغزي .651
�أبو علي الفار�سي .397 ،67
�أبو علي القايل .398 ،396 ،70
علي بن محمد اجلرجاين .383
علي بن محمد ال�شمعة .467
علي بن محمد املرادي .276
علي بن م�سهر .201
علي محمد معو�ض .678
علي نا�صر غالب .403 ،396
�أبو علي الهجري .120
علي بن وداعة .419 ،418 ،76
علي يحيى العزاوي .187
علية بنت املهدي .11
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العم ��اد الأ�ص ��بهاين ،724 ،720 ،28
.728 ،725
ابن العم ��اد احلنبل ��ي ،669 ،186 ،69
.672
عمار ب ��ن محمد الثوري� ،أب ��و اليقظان
.201
عمارة اليمني .721
عمر حمدان الكبي�سي .281 ،280
عم ��ر ب ��ن اخلط ��اب ،187 ،182 ،180
،371 ،323 ،319 ،.191 ،190 ،189
.771 ،759 ،697 ،581 ،568
عمر بن �أبي ربيعة .340
عمر ال�سا�سي .350
عمر ال�سقاف .223 ،222
عمر بن �شبة الب�صري .121
عمر الطيبي .672
عمر عبدربه .509
عمر بن عبدال�سالم املدين الداغ�ستاين
.281
عم ��ر ب ��ن عبدالعزيز (اخلليف ��ة) ،55
.80
عمر ب ��ن عبداللطيف العمري� ،س ��راج
الدين .473
عمر العرابي .513
عمر بن نور الدولة �شاهن�ش ��اه بن �أيوب
.643
ابن عمران .672
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عم ��ران بن عبي ��د ال�ض ��بي اجلرجاين
.201
عمران العمران .123
عمرو بن الأ�س ��ود العن�س ��ي� ،أبو عيا�ض
.199 ،198
عمرو بن براق .395
عمرو بن �سامل .684
�أبو عمرو بن ال�صالح .648
عمرو بن العا�ص .697
عمرو بن عدي .230 ،229
�أبو عمرو بن العالء .783 ،748
عمرو بن كلثوم .744 ،333 ،331
عمرو بن مالك .342
عم ��رو ب ��ن جممع الكن ��دي� ،أب ��و املنذر
.201
ابن العميد .697
عنرتة العب�سي .145 ،143 ،134
اب ��ن عن�ي�ن ،85 ،84 ،82 ،81 ،80 ،79
.97 ،96 ،94 ،89 ،87 ،86
عوف بن مالك بن ن�ضلة الأ�شجعي� ،أبو
الأحو�ص .202 ،199 ،198
عيا�ض (القا�ضي) .676
�أبو عيا�ض = عمرو بن الأ�سود العن�سي
عي�سى عليه ال�سالم .381
عي�سى بن �سعيد .422 ،323
عي�سى املكاري .650
عي�سى بن امللك العادل .97

820

�أبو الف�ضل العبا�س بن احل�سني .67
عي�سى بن مو�سى .380
الف�ضل بن العالء .201
عيالن بن م�ضر .515
ابن عييفة = محمد بن زين العي�سى بن ابن ف�ضالن اليهودي .25
اب ��ن الفقي ��ه ،580 ،572 ،570 ،569
عييفة العرابي
.767 ،766 ،763 ،762 ،581
العيني .395
الفند الزماين .331
غازي الق�صيبي .509
فهد (امللك) .348 ،223
�أبو غب�شان .230
ابن فهد .788
غر�سية بن �شاجنة .432 ،74
فهد العرابي احلارثي .785
الغزي .162 ،9
فهمي �أحمد القزاز .187
ابن فار�س .678
ف�ؤاد حمزة .656 ،655
فاروق �صالح با�سالمة .506
فاطمة الزهراء بنت ر�س ��ول اهلل �ص ��لى فولتري .105 ،104
فولفاجن �إيزر .292
اهلل عليه و�سلم .762 ،573
�أبو فيد = م�ؤرج ال�سدو�سي
فاطمة �سامل عبداجلبار .506
الفريوز�آب ��ادي ،763 ،581 ،575 ،570
فرات بن �سلمان الرقي .201
ف ��ران بن بلي بن عم ��رو بن احلاف بن .770 ،768 ،767 ،765
في�ص ��ل بن عبدالعزي ��ز (امللك) ،221
ق�ضاعة .768
.781 ،656 ،226 ،225 ،222
�أبو الفرج الببغاء .337 ،336
�أبو الفي�ض مرت�ضى الزبيدي ،277 ،68
�أبو الغوث ال�صنعاين .70
.278
�أبو الفتوح احل�سن بن جعفر .188
فيلمان .106
فخر الدين بن ح�سن املرادي .286
القائ ��م ب�أم ��ر اهلل (اخلليفة) ،25 ،10
فخر الدين الرازي .599 ،84
�أبو فرا�س احلمداين .33 ،29 .372 ،108 ،90
�أبو القا�سم بن توبة .14
فريدريك �شيلر ماخر .300
�أبو القا�سم الداركي الأ�صبهاين .217
الفرزدق .333 ،332 ،134 ،45
القا�س ��م ب ��ن داود بن �س ��ليمان� ،أبو ذر
الف�سوي .203
.163 ،162
الف�ضل بن العبا�س .180
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القا�سم بن �سالم� ،أبو عبيد ،155 ،154
.558 ،556 ،375 ،170 ،157،168
�أبو القا�سم بن ال�سمرقندي .10
�أبو القا�س ��م ال�شابي ،528 ،527 ،349
،738 ،737 ،542 ،541 ،540 ،539
،747 ،746 ،745 ،741 ،740 ،739
.754 ،753 ،752 ،749 ،748
القا�س ��م بن يحيى املرميي ،252 ،251
،258 ،257 ،256 ،255 ،254 ،253
،265 ،265 ،263 ،262 ،261 ،260
،741 ،740 ،739 ،738 ،737 ،268
،752 ،749 ،748 ،747 ،746 ،745
.754 ،753
القا�سم بن يو�سف� ،أبو محمد .340
القا�ضي الأرجاين .721
القا�ضي التنوخي .400
القا�ضي اجلرجاين .139 ،51
ابن قا�ضي �شهبة .186
ابن قتيبة .50
قتيلة بنت الن�ضر .681
القحيف العقيلي .120
قدامة بن جعفر 596 ،139
قد�س ��ي بن ح�سن الرهاوي ،نبيه الدين
.464
قرط �أبو توبة .199
القرطبي .167
القزويني .599
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ق�سطاكي احلم�صي .110
الق�سطالين 704
قطب الدين النهروايل .120
قطب الدين الني�سابوري .80
القطبي .119
القعقاع .135
القفطي .67 ،65
القلق�ش ��ندي ،762 ،698 ،570 ،569
.770 ،769
القواري ��ري = عبي ��داهلل ب ��ن عم ��ر بن
مي�سرة القواريري
قي�س بن ح�سان .230
قي�س بن عيالن .515
قي� ��س ب ��ن مع ��دي ك ��رب ب ��ن معاوي ��ة
ال�سك�سكي الكندي .789
قي�سبة بن كلثوم ال�سكوين .789
ابن القي�سراين .97
اب ��ن قي ��م اجلوزي ��ة ،678 ،676 ،141
.788
كارل بوبر .492
كارل مانهيم .492
ابن الكازروين .10
كامل �سلمان اجلبوري .725
كامل العبداهلل .403
ابن الكتاين .214 ،213
الكتب ��ي (اب ��ن �ش ��اكر) ،156 ،34 ،28
.164 ،163
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ابن كث�ي�ر  ،164 ،163 ،160 ،156 ،19مارجليوث 402
املازين =�إبراهيم عبدالقادر املازين
.650 ،649 ،648 ،167
مالك بن �أن�س .704
كحالة .162
مالك بن الريب .114
كري�ستيفا .613
ك�سرى  .622 ،474 ،473 ،468 ،462مالريب .102
امل�أمون (اخلليفة) .340 ،154
ك�شاجم .439
مب ��ارك ب ��ن عبدالهادي ب ��ن �أحمد بن
ك�شد بن مالك اجلهني .771
محمد العرابي ،514 ،513 ،512 ،511
كعب بن زهري .559 ،558 ،134
.515
كعب بن مالك .679 ،666
املربد احلارثي .609
كمال الدين ال�شهرزوري .80
املتن ِّب ��ي ،146 ،144 ،143 ،138 ،92
كمال الدين ال�صديقي .276
.386 ،333 ،264 ،149
ابن كنداج .266
جماهد العامري .413
كولردج .533 ،532 ،531
جمد الدين بن ح�سن املرادي .286
كوزان .106
جمد الدين الفريوز�أبادي .118
كو�ستان�سن .298 ،292
املحب بن ال�شحنة .672
كولردج .141
املحب الطربي .189
الالدي �آن بلنت .120
مح�سن محمد ح�سني .185
المرتني .748
محم ��د �ص ��لى اهلل علي ��ه و�س ��لم ،187
الونثال .489
.665 ،403 ،401 ،190
لبيد العامري .785 ،134
محمد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ .114
ل�سان الدين بن اخلطيب .698
لغدة الأ�صبهاين (احل�سن بن عبداهلل) محمد ب ��ن �إبراهيم ب ��ن يحيى بن علي
الأن�صاري الكتبي الوطواط 651
.118
محمد ب ��ن �أحمد املط ��ري ،185 ،184
لقمان بن عاد .557 ،556
.187 ،186
ابن لقيم العب�سي .678
محمد الأخ�ض ��ر عبدالقادر ال�س ��ائحي
لوي�س الرابع ع�شر .102
.552 ،547
ليفن �شوكنج .489
محمد بن �إدري�س ال�شافعي .628
ابن ماجه = محمد بن يزيد
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محمد ب ��ن �إ�س ��حاق بن خزمي ��ة ،160
.162
محم ��د الأجم ��د ب ��ن محم ��د الأم�ي�ن
اليعقوبي الأعمامي .706
محم ��د ب ��ن الأم�ي�ن ب ��ن محم ��د مولود
اليعقوبي املو�سوي .706
محمد البحر �آل ال�شيخ .785
محمد بن �أبي بكر التلم�ساين.119
محمد بديع �شريف .403
محمد بن بليهد .116
محمد بن جعفر الكتاين .672 ،671
محمد بن احلجاج البزاز .382
محمد ح�سن عواد .785
محمد ح�سن فقي .503
محمد بن احل�سني بن كجك .400
محمد احلمد ال�شبيلي .225
محمد بن حميد النجدي .120 ،119
محمد بن حمينه اليدايل .706 ،699
محمد اخل�سروي احللبي .469
محم ��د اخل�ض ��ر ح�س�ي�ن ،528 ،527
،738 ،737 ،542 ،541 ،540 ،539
.754 ،753 ،740 ،739
محمد خليل بن علي بن محمد املرادي
،286 ،285 ،283 ،277 ،276 ،275
.461 ،455 ،454 ،453 ،287
محمد بن خنب .159
محمد خري احللواين .403
محمد دروي�ش .509
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محم ��د الر�ض ��ائي احللبي� ،أب ��و الوفاء
.474
محمد روحي اخلالدي .110
محمد بن زين العي�سى بن عييفة ،513
.516 ،514
محمد بن �س ��عد كات ��ب الواقدي ،157
.768 ،202
محم ��د �س ��عيد بن ح�س ��ن كم ��ال ،779
،785 ،784 ،783 ،782 ،781 ،780
.790
محمد �سعيد عبداملق�صود خوجة ،351
.505
محمد �سعيد عتيبي .509
محمد بن �سعيد بن عقدة .160
محمد بن �سكرة الها�شمي .616
محمد بن �سوار الدم�شقي .282
محمد بن �سريين .371
محمد ال�شامي .674
محمد بن ال�شيخ �سيديا .706
محمد �صربي .403
محمد �صبيحي .349
محمد بن طولون ال�صاحلي .119
محمد بن عبداجلبار املهدي .428
محمد بن عبدالرحمن ال�ش ��امخ ،635
.642 ،640 ،639 ،637 ،636
محمد بن عبدالعزيز بن ال�سيد محمد
راغب �أغا كوجك .286
محمد عبدالرحمن ال�صديقي .785
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محمد عبدالقادر عطا .168
محمد عبداللطيف فرفور .279
محمد عبداملطلب .751 ،748 ،740
محمد بن عبدالوهاب (ال�شيخ) .114
محمد عبدالوهاب (املو�سيقار) .349
محمد بن علي .264
محمد بن علي الدم�شقي .626
محمد علي مغربي .505
محم ��د بن عل ��ي ب ��ن من�ص ��ور ،جمال
الدين .186
محمد عمر توفيق .506
محمد بن عمر العرابي .515 ،513
محمد عيد اخلطراوي .505
محمد عي�سى الكتاين .276
محمد فال بن عبداللطيف .700
محمد بن �أبي الفرات .201
محمد بن ف�ض ��يل بن غ ��زوان بن جرير
ال�ضبي .201
محمد �أفندي قد�سي .286 ،285
محم ��د بن القا�س ��م بن زاك ��ور املغربي
.400
محم ��د ب ��ن محمد ب ��ن �أحمد الفي�ش ��ي
.677 ،675 ،673 ،672
محم ��د بن محمد الغ ��زي ،كمال الدين
.466 ،456
محمد بن محمد املرادي .276
�أبو محمد املرجاين .190
محمد مري�سي احلارثي .785 ،782

محمد مطيع احلافظ .283
محمد املعري احللبي .626
محمد مفتاح .546
محمد مهدي الب�صري .402
محمد بن مو�سى احلازمي .118
محمد مولود بن �أحمد فال .700
محمد بن جنم الدي ��ن محمد الهاليل
ال�صاحلي .674
محمد النق�شبندي .124
محمد اله ��ادي عبدالرحمن بن محمد
علي العمادي .645
محمد ب ��ن يزيد ،ابن ماج ��ه القزويني
.671 ،162
محمد بن يو�سف .673
محم ��د بن يو�س ��ف بن علي بن يو�س ��ف
ال�ص ��احلي ال�ش ��امي ،670 ،669 ،667
،681 ،680 ،679 ،676 ،673 ،671
.686 ،685 ،684 ،683 ،682
محمد يو�سف مقلد .703 ،702
محمود �صالح قطان .351
محمود طه .349
محمود العامودي .403
محمود عبا�س عبدالواحد .294
محمود محمد �شاكر ،355 ،353 ،352
.358 ،357
محمود املعري .286
محمود بن نعمة بن �أر�س�ل�ان ال�شيزري
.80
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املختار بن حامد .702
مدام دي �ستايل .106 ،105
املرادي = علي بن ح�سني ،جمد الدين
امل ��رادي = محم ��د خلي ��ل ب ��ن علي بن
محمد
املرادي = م�ص ��طفى بن ح�س�ي�ن ،فخر
الدين
املراك�شي .415 ،323
املرزباين .398
املرزوقي .399 ،48
املرغيناين .724
مرق�ش .615 ،134
مرة بن محكان ال�سعدي .398
�أبو مروان الكاتب اجلزيري .420
مرمي عليها ال�سالم .381
�أبو مرمي ال�سلمي .252
املرميي = القا�سم بن يحيى
امل ��زي ،162 ،161 ،159 ،157 ،155
.167 ،164
امل�سرت�شد باهلل .723
م�سعر بن كدام .201
م�سعود بن �إبراهيم بن من�صور .514
امل�سعودي .163 ،161
م�سلم .160 ،159 ،158
م�س ��لم ب ��ن يزي ��د الأزدي الك ��ويف� ،أبو
�صادق .199 ،198
امل�سيب بن عل�س .135
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م�صطفى جواد .733 ،732 ،722 ،721
م�ص ��طفى ب ��ن ح�س�ي�ن ،فخ ��ر الدي ��ن
املرادي .463
م�صطفى �صادق الرافعي .402
م�صطفى عبدالقادر عطا .168
م�صطفى عبدالواحد .677
م�صطفى العلواين .276
م�ص ��طفى الك ��ردي العم ��ادي احللب ��ي
.477
م�ص ��طفى ب ��ن محمد ب ��ن كوجك علي
احللبي .466
م�صطفى بن محمد املقد�سي .623
م�صطفى نا�صف .538
مطاع ال�صفدي .404
املطرزي .599 ،557
املطري = محمد بن �أحمد املطري
املظفر بن املن�صور .415 ،75
�أبو املعايل احلظريي .724
معاوية (بن �أبي �سفيان) .340 ،199
املعت�صم العبا�سي .334
املعت�ضد باهلل (اخلليفة) .170
املعت�ضد بن عباد .428
معدي كرب بن احلارث الكندي .789
ابن معروف القا�ضي .67
معروف الكرخي .160
ابن مع�صوم .14
املعري = �أبو العالء املعري
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املعيد النابل�سي ال�شافعي 649
ابن معني .158
مغلطاي .156
املغرية بن ال�سراج� ،أبو �سلمة .201
ابن مقبل .135
املقتدي (اخلليفة) .33
املقد�سي ،579 ،577 ،574 ،573 ،569
،766 ،761 ،760 ،759 ،584 ،583
.788 ،771 ،769 ،768
امل َّقري .698 ،671 ،434 ،433 ،65
ابن املقري .789
املقريزي .676
املكتفي ب ��اهلل (اخلليف ��ة) ،162 ،161
.163
امللك الأ�ش ��رف مو�سى بن امللك العادل
�أبي بكر بن �أيوب .649 ،647
ملك �شاه (ال�سلطان) .15
امللك العادل .648
امللك املعطم 648مناف .230
املنجي ال�شملي .746
�أبو من�صور الثعالبي = الثعالبي
املن�صور (�أبو جعفر) .381
من�صور بن �صدقة الأ�سدي .28
املن�ص ��ور بن �أب ��ي عام ��ر العامري ،68
،208 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69
،315 ،217 ،216 ،212 ،211 ،210
،325 ،324 ،323 ،319 ،317 ،316

،414 ،412 ،338 ،334 ،328 ،326
،424 ،423 ،422 ،421 ،420 ،419
.436 ،435 ،434 ،429 ،426 ،425
من�صور بن عكرمة .515
ابن منظور .375 ،373 ،371
منوجهر بن تركان .80
ابن منري الطرابل�سي .730 ،721 ،97
املهدي (اخلليفة) .760 ،380
املهلبي (الوزير) .67
مهلهل .134
مهند املبي�ضني .280
مهينني .702
م�ؤرج ال�سدو�سي� ،أبو فيد .396
مو�س ��ى ب ��ن جم ��ال الدي ��ن ب ��ن �أي ��وب
ال�شافعي .646
مو�س ��ى بن امللك الأ�شرف مظفر الدين
بن امللك العادل �أبي بكر بن �أيوب .647
مو�س ��ى بن يو�س ��ف ب ��ن �أحم ��د الأيوبي
الأن�صاري .645
املوفق (اخلليفة) .162
املوفق بن املطران .81
موكاروف�سكي .303 ،302
امل�ؤيد بن عبداللطيف النقجواين ،400
403
ميخائيل نعيمة .747
مي�ش ��يل �أي ��وب (م .ب) ،102 ،101
،108 ،107 ،106 ،105 ،104 ،103
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النقجواين = امل�ؤيد بن عبداللطيف
.110 ،109
�أبو نوا�س ،325 ،323 ،315 ،144 ،143
مينحن بن مود مالك .699
.745 ،423 ،372
النابغة .308 ،246
نور الدين �أر�سالن �شاه .647
ناجي احلرز 509
نور الدين دبي�س الأول .722
نادر كاظم .492
ن ��ور الدين زنك ��ي ،183 ،179 ،81 ،80
النا�شئ الأكرب 719
.191 ،185
نا�صر ال�صمدي 187
النوفلي .767
ابن ناقيا .9
نولدكه .402
نايف بن عبدالعزيز .224
النووي .167
نائلة .751
الهادي بن بدي .706
ابن نبهان .672
هارون الر�ش ��يد (اخلليفة) ،398 ،11
نبهان العب�شمي .229
.399
نبونيد .581 ،576 ،567
ها�شم الزواوي .349
جناد بن مو�سى .579
ها�ش ��م بن يو�س ��ف احللبي� ،أبو الفتوح
ابن النجار .725 ،724 ،10
.473
النجا�شي .468
هان�س روب ��رت ياو�س ،296 ،295 ،293
جنم الدين �أيوب .647
،491 ،490 ،488 ،487 ،486 ،297
ن�صر [الإ�سكندري] .579
.495 ،494 ،493 ،492
الندمي .166 ،164 ،11
ابن الهائم .672
نذير جعفر.752
ابن الهبارية .731 ،721 ،12
الن�سائي .671 ،202
ن�ص ��ر ب ��ن عبدالرحم ��ن الإ�س ��كندري هب ��ة اهلل ب ��ن محم ��د التاج ��ي البعلي،
ر�ضي الدين .465
.118
الهجري .579
ن�صيب بن رباح (ال�شاعر) .45
هرثمة بن �أعني .169
الن�ضر بن احلارث بن كلدة .681
الهروي .197
نظام امللك .24 ،15 ،11
�أبو هريرة .198 ،182
�أبو نعيم الأ�صفهاين .165
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ابن ه�شام .770 ،677 ،180 ،114
ه�شام امل�ؤيد (اخلليفة) .66
�أبو هالل الع�سكري ،399 ،57 ،47 ،46
.719 ،598 ،597 ،596 ،558 ،556
الهمداين .571
هند بنت �أثاثة .681
هو�سرل .298
هولب .301
هيبوليت تني .110 ،109 ،108
هريي�ش .489
الواقدي .677
ابن الوردي .606
الو�شاء .371
ابن وكيع التني�سي .719 ،251
وكيع (القا�ضي) .118
ولفغان ��غ �إي ��زر ،497 ،496 ،495 ،487
.498
ويلكوك�س .242
ابن وهب .325 ،217
ياق ��وت احلم ��وي ،117 ،71 ،65 ،10
،584 ،582 ،580 ،579 ،575 ،572
،765 ،762 ،761 ،760 ،759 ،585
.771 ،768
ياو�س = هان�س روبرت ياو�س

يحيى بن خالد .372
يحيى بن �سعيد القطان .202
يحيى بن �صاعد .10
يحيى بن عبداحلميد احللبي الغ�ساين
.400
يحيى بن علي .10
يحيى بن معني .202
�أبو يزيد .134
يزيد بن الطرثية .120
يزي ��د ب ��ن عط ��اء ب ��ن عبدالرحم ��ن
الي�شكري 201
ابن �أبي يعلى .167 ،164 ،161
�أبو يعلى املو�صلي .159
يو�س ��ف عليه ال�س�ل�ام ،384 ،383 ،21
.406
يو�س ��ف بن �أحمد بن �ش ��م�س اخللوتي،
�أبو الفتوح .472
يو�سف بكار .15
يو�سف خليف .403 ،402
يو�سف الع�ش .165
يو�سف مقلد = محمد يو�سف مقلد
يو�سف يا�سني .221
يو�سف بن يعقوب .167
يو�سف اليو�سف .403
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راب ًعا القبائل والأ�سر واجلماعات
جهينة .771 ،766 ،764
�آل �سا�سان .95
بنو احلارث .515 ،514
�آل حبت .643
بنو احلارث بن ربيعة .395
�آل املرادي .281
حا�شد .514
الأتابكية .189
بنو احل�سن بن علي .772 ،771 ،568
الإ�سكنديناف .750
بنو احل�سني بن علي .772
الأ�شراف .780
احل�ضارم .789
الأ�شوريون .771 ،576
خزاعة .764 ،573 ،45
الأعراب .334
بنو ديوداد .258
الأملان .292
ربيعة .687 ،418
الأمويون .568 ،154
ربيعة الفر�س .65
الأنباط .765
الأن�ص ��ار  ،771 ،578 ،572 ،565 ،79الرو�س .488 ،485
الروم .432 ،416 ،33
.790
الرومانيون (الرومان) .102،105
الأوربيون .120 ،110
الزنكيون .189
الإيطاليون .105
�سعد بن بكر .515 ،514
البابليون .772 ،576
بنو �سامل .515 ،514
الباطنية .191 ،189 ،182
ال�سعوديون .503 ،119 ،116
بنو �أيوب (�أيوب بن �شاذي) .84
بنو �س ��ليم ،584 ،580 ،578 ،572 ،76
بنو بكر بن عبد مناة 770 ،571
.515 ،514 ،418
بنو �أبي بكر بن كالب .767
بنو �سواءة .199
الرتك .33
بنو �شاور .514 ،513
التون�سيون .349
�شبابة .515 ،514
ثقيف .515 ،514
ال�شناقطة .703 ،695
ثمود .578
ال�صعاليك .395
بنو جابر .515 ،514
بن ��و جعفر ب ��ن �أبي طال ��ب  ،766 ،568ال�ص ��ليبيون ،188 ،186 ،185 ،183
.191
.772
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بنو كالب .760
بنو �ضمرة .770 ،571
كنانة .770
الطالبيون .772 ،568
بنو حليان .761
بنو طولون .258
بنو ليث .771
طيئ .342 ،227
محارب .764
عاد .474
بنو محمد .513
عامر بن ربيعة .764
املزيديون .723 ،722
بنو عامر بن �صع�صعة .199
مزينة .583 ،582
بنو العبا�س .438 ،154 ،25
امل�ست�شرقون .120
العبا�سيون .568 ،11
بنو امل�صطلق .764
بنو عبداهلل .515 ،514
م�ضر .687
عب�س .765 ،341
مطري .515 ،514
عب�س بن بغي�ض .722
معبد .515 ،514
عتيبة .515 ،514 ،513
بنو امللوح .764
العثمانيون .799 ،798 ،503
املماليك .568
العجم .310 ،83
املغاربة .186 ،184
العذريون .11
الع ��رب  ،330 ،315 ،310 ،308 ،307املهاجرون .790 ،571 ،565
النبطيون .765
.341 ،340
الن�صارى .184 ،183
عقيل .789
بنو منرة .573
غفار .770
الفرن�س ��يون  ،105 ،104 ،102 ،101بنو منري .572
بنو ها�شم .380 ،158
.110
بنو فزارة 765 ،574
الها�شميون .504 ،503 ،11
الفيلولوجيون .104
الهنود .83
القرامطة .581
هوازن .764 ،230
قري�ش  ،761 ،578 ،573 ،571 ،45 ،25اليهود .25
.770
اليونانيون .750 ،530 ،105 ،103
قي�س .574
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خام�سا :الكتب واملجالت وال�صحف
ً
�آثار الطائف .787
الآي ��ات البين ��ات يف معراج �س ��يد �أهل
الأر�ض وال�سماوات .675 ،674 ،670
الآيات العظيمة الباهرة يف معراج �سيد
�أهل الدنيا والآخرة .675 ،673 ،670
�أبطال من ال�صحراء .790
�إحت ��اف الأخالف ب�أو�ص ��اف الأخالف
.281
�إحت ��اف الأري ��ب بخال�ص ��ة الأعاري ��ب
.670
الإحتاف بتمييز ما تبع فيه البي�ض ��اوي
�صاحب الك�شاف .670
�إحتاف �أهل الع�صر يف اقتبا�س (�ألي�س
يل ملك م�صر) .284 ،281
�إحت ��اف الراغب الواعي يف ترجمة �أبي
عمرو الأوزاعي .670
�أحاديث االثنني .107
�أحاديث االثنني اجلديدة .107
�أخبار املدينة .121
�أخبار امللوك .28 ،17 ،15
الإخوان .171
الأذكياء .373
االرت�سامات اللطاف .789
الأزهار النادية يف �أ�شعار البادية ،787
.786
الأ�ستاذ (جملة) .721
اال�ستيعاب يف معرفة الأ�صحاب .676
�أ�سرار البالغة .539
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�أ�س�ل�اك الدرر يف �أعي ��ان القرن الثاين
ع�شر .283
�أ�س ��ماء م�ص ��نفات �أبي بكرعبداهلل بن
محمد بن عبيد بن �أبي الدنيا .164
�إ�شكالية الرواية والرواة .403
�إ�ص�ل�اح امل ��ال ،168 ،167 ،157 ،153
.169
�أ�صل الأنواع .109
الأ�صول الفنية لل�شعر اجلاهلي .403
�إعداد البحث الأدبي .637
االعرتافات .105
�أعجب العجب يف �ش ��رح المي ��ة العرب
.400
�إعراب ثالثني �سورة من القر�آن الكرمي
.788
�إعراب (واذكر يف الكتاب �إ�س ��ماعيل)
.787
الأعالم .721
�إع�ل�ام النب�ل�اء بتاريخ حلب ال�ش ��هباء
.286
�أعيان الع�صر .29
الأغاين .765 ،724 ،373
الأف�ضليات .37 ،32 ،21 ،20 ،18
االقتبا�س من الق ��ر�آن الكرمي للثعالبي
.454
االقتبا�س من القر�آن الكرمي يف ال�ش ��عر
العربي لعبداملح�سن الع�سكر .454
�ألفية ابن مالك .670

832

�ألفية احلديث .672
�ألفية النحو .672
�ألوان من اجلزائر .550 ،547 ،545
�ألوان من احلياة .547
الأماكن .118
الأمايل للقايل .398
الأمايل لقواعد الإمالء .787
�إمتاع الأ�سماع .677 ،676
الأمثال لأبي عبيد .168
�أم القرى (جريدة) .222
الأمكن ��ة واملي ��اه واجلب ��ال ال ��واردة يف
الأ�شعار .118
الأموال البن �أبي الدنيا .168
الأن�ساب للعوتبي .398
الإن�شاء يف املرا�سالت والوثائق .787
الأنوار ومحا�سن الأ�شعار .399
�إه ��داء اللطائ ��ف م ��ن �أخب ��ار الطائف
.788 ،515
�أوديب امللك .103
�إيقاظ همم �أويل الأب�ص ��ار يف االقتداء
ب�سيد املهاجرين والأن�صار .790
البحث عن �أدب حديث ي�ص ��لح الأر�ض
العربية وال يف�سد فيها .641
بحث يف ِّ
ال�شعر الغنائي .104
بحث يف النقد  -النقد يف فرن�سا ،101
.109
البح ��ر الراب ��ي يف مناقب ال�ش ��يخ عمر
العرابي .515 ،513
البخالء .373
بدائع البدائه .17

البداية والنهاية .37 ،24 ،21 ،19
البديع .725 ،724 ،721
بديع �أ�سامة .31
الربق ال�س ��امي يف تع ��داد منازل احلج
ال�شامي .119
الرب�صان والعرجان .395
الربق اليماين يف الفتح العثماين .120
الربنا�س ��ية يف ال�ش ��عر العربي والغربي
.404
بغي ��ة امللتم� ��س يف تاري ��خ رج ��ال �أه ��ل
الأندل�س .71 ،69 ،65
البالد (جريدة) .509
بالد العرب .585 ،582 ،118
بلوغ الأمل من زيارة فرن�س ��ا وبروك�س ��ل
.700
بلوغ املرام .788
ووج
بهج ��ة املهج يف ف�ض ��ائل الطائ ��ف ّ
.789
البيان املغرب .329 ،323
البيان والتبيني .46
تاج العرو�س .277
تاريخ �آداب العرب .402
تاري ��خ الآداب الفرن�س ��ية يف الق ��رن
الثامن ع�شر .106
تاريخ الأدب العربي .164
تاريخ �إربل .25
تاريخ الإ�سالم .37
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .165
تاريخ بغداد البن النجار .187
تاريخ التمدن يف فرن�سا .106
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تاريخ دم�شق .80
تاريخ ال�شعراء احل�ضرميني .789
تاريخ الطربي .677 ،180
تاريخ القر�آن .401
تاريخ املدينة .190
تاريخ ابن الوردي .24 ،21
ت�أ�س ��ي �أه ��ل الإمي ��ان فيما ج ��رى على
مدينة القريوان .188
الترب امل�سبوك .12
التب�صرة .114
التحبري يف علم التف�سري .788
حت�صيل املرام يف تف�ضيل ال�صالة على
ال�صيام 644
التحفة .670
حتف ��ة الدهر ونفحة الع�ص ��ر يف �أعيان
�أهل املدينة من �أهل الع�صر .281
حتف ��ة اللطائ ��ف يف ف�ض ��ل احل�ب�ر ابن
ووج والطائف .788
عبا�س ّ
التذك ��رة الأيوبي ��ة ،646 ،645 ،643
.651 ،650 ،647
التذكرة الفخرية .35 ،23
تراجم رجال القرن الثالث ع�شر .281
الرتبية (�إميل) .105
تزيني الأ�سواق .37 ،14
الت�شبيهات البن الكتاين .216 ،213
ت�شنيف ال�س ��مع يف ان�سكاب الدمع ،14
.36 ،26 ،19
التطفيل .373
التعريفات .530
التعريف مبا �أن�س ��ت الهجرة من معامل
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دار الهجرة .186 ،185
التعليقات والنوادر .120
التعلي ��م يف مك ��ة واملدين ��ة �آخ ��ر العهد
العثماين .636
تفري ��ج الك ��رب ع ��ن قلوب �أه ��ل الأدب
.400
تف�ص ��يل اال�س ��تفادة يف بي ��ان كلمت ��ي
ال�شهادة .670
متثال الأمثال .23
متهيد تاريخ الفل�سفة .106
تهذيب التهذيب .202
تهذيب الكمال .157
التوا�ضع .171
تو�شيح الأ�سفار يف مديح الأ�سفار .281
ثمرات الأوراق .37
ج ��ذوة املقتب� ��س يف ذك ��ر والة الأندل�س
.414 ،71 ،70 ،69
اجلرح والتعديل .162
اجلزيرة (�صحيفة) .641 ،350
اجلعديات .158
اجلف ��ر اجلامع وم�ص ��باح النور الالمع
.644
جمهرة الأمثال .229
اجلوا�س ب ��ن قعطل املذحج ��ي مع ابنة
عمه عفراء .69
جوامع ال�سرية .788
اجلواه ��ر النفائ� ��س يف حتب�ي�ر كت ��اب
العرائ�س .670
جيدة ال�سبك يف �أخبار العلك .700
حا�شية الك�شاف .375

834

احلاوي .768
ح�سن القرى يف �أودية �أم القرى .119
احلقيقة واملنهج .301
حلية الأولياء وطبقات الأ�صفياء .165
حلي ��ة الب�ش ��ر يف تاريخ الق ��رن الثالث
ع�شر .277 ،276
حما�سة ابن �أفلح .724
احلما�سة ال�شجرية .36
احلمقى واملغفلون .373
احلي ��اة العربية م ��ن ال�ش ��عر اجلاهلي
.403
حياة محمد .401
خا�ص اخلا�ص .373
خبايا الزوايا .515
خريدة الق�صر وجريدة الع�صر .28
خال�صة نزهة اخلاطر يف تراجم ق�ضاة
دم�شق .646
اخلي ��ال ال�ش ��عري عن ��د الع ��رب ،528
.745
اخليال يف ال�شعر العربي .528
اخليال مفهوماته ووظائفه .538
درا�سات يف �شعر العرب القدماء .401
الدر الفريد .36 ،32 ،31 ،30
الدر املنظم يف اال�سم الأعظم .644
الدرر الفرائد املنظمة يف �أخبار احلاج
وطريق مكة املعظمة .118
الدرر يف اخت�صار املغازي وال�سري .676
الدرة يف القراءات الثالث .672
دليل املجتاز ب�أر�ض احلجاز .119
دمية الق�صر .24 ،9

الدولة الزنكية لعلي ال�صالبي .180
ديوان �أحالم الربيع .351
ديوان ابن �أفلح .728 ،724
ديوان امرئ القي�س .230
ديوان �أبي اجلوائز الوا�سطي 728
ديوان احلما�سة .48
ديوان ابن ر�شيق .14
دي ��وان ال�ش ��نفرى ،399 ،398 ،396
.403
ديوان ال�صبابة .23 ،14
ديوان �ص ّردُر .10
ديوان ق�صائد الهاليل .674
ديوان املرادي .282
ديوان ابن املعتز .437
ديوان ابن وكيع التني�سي .251
الذخرية يف محا�سن �أهل اجلزيرة ،65
.337 ،326 ،70
ذيل تاريخ بغداد .24
ذيل �سلك الدرر .282
ذيل طبقات احلنابلة لل�شعراين .669
رائية ابن جابر .682
الرحلة احلجازية .789
الر�سالة الزبلية .700
ر�سالة الغفران .399
ر�سالة الفي�ش بني ك�سك�س والعي�ش .700
ر�سالة يف الطريقة النق�شبندية .282
ر�سالة الكو�س .700
ر�سالة اللفعة .699
ر�س ��الة للم ��رادي ترج ��م فيه ��ا لبع�ض
علماء حلب .282
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الر�سالة امل�ستطرفة .671 ،167
ر�سالة الن�صيحة .699
رف ��ع الق ��در وجمم ��ع الفت ��وة يف �ش ��رح
ال�صدر وخامت النبوة .670
الرو�ض الأنف .683 ،677 ،676
الرو�ض البليل فيما يتعلق بق�صيدة ابن
�إ�سرائيل .282
الرو�ض العاطر يف ما تي�س ��ر من �أخبار
القرن ال�س ��ابع �إلى ختام القرن العا�شر
.646
الرو�ض املعطار .769 ،647 ،646
الرو�ضة (جملة) .350
الرو�ض ��تني يف �أخب ��ار الدولت�ي�ن ،179
.185
الريا�ض (جريدة) .509 ،507 ،115
الريا�ض الن�ض ��رة يف ف�ض ��ائل الع�ش ��رة
.189
زاد امل�ستقنع .788
زاد املعاد .677 ،676
زبدة التواريخ .19
زبدة امل�ص ��نفات يف الأ�سماء وال�صفات
. .644
زبدة املقال يف ف�ضائل الأ�صحاب والآل
644
زبدة الن�صرة .19
�س ��بل اله ��دى والر�ش ��اد يف �س�ي�رة خري
العب ��اد ،671 ،670 ،669 ،666 ،665
،679 ،678 ،675 ،674 ،673 ،672
.686 ،685 ،681
ال�س ��حب الوابلة على �ض ��رائح احلنابلة
.120 ،119
ال�س ��راج الوه ��اج يف الإ�س ��راء واملعراج
12 11

53

اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1439
ﻓاﻳﺮ  -ﻣﺎرس  /ﺷﺒﺎط  -آذار 2018م

.673
�سفينة الدر .674
�سفينة ال�سالمة .675 ،670
�سفينة ال�صاحلي الكربى .674
ال�س ��لك البدي ��ع الغايل يف ذكر �أ�س ��ماء
ال�شفيع العايل .282
�س ��لك ال ��درر يف �أعي ��ان الق ��رن الثاين
ع�شر .282 ،278
�سلم الو�صول ل�شرح نهاية ال�سول .784
�سنن الرتمذي .671
�سنن �أبي داود .671
�سنن ابن ماجه .671 ،162
�سنن الن�سائي .671
�سيا�ست نامه .15
�سري �أعالم النبالء .166 ،24
ال�سرية الأدبية .531
ال�سرية الذاتية للمرادي .283
ال�سرية احللبية .677
�سرية ابن �سيد النا�س .677
ال�سرية ال�شامية .674
�سرية ابن ه�شام .677 ،180 ،114
ال�س ��يل الرابي يف كرامات ال�شيخ �أحمد
العرابي .515
ال�شاطبية .672
ال�شافية يف النحو .670
�شذرات الذهب يف �أخبار من ذهب ،28
.186
�شذرات الذهب يف النحو .670
�شرح الآجرومية .670
�شرح ديوان الربعي .790
�شرح ديوان احلما�سة للتربيزي .400

836

�شرح ديوان احلما�سة لل�شريف املرت�ضى
.399
�شرح الكافية .600
�شرح المية ال�شنفرى للعكربي .400
�شرح المية العجم .14
�ش ��رح المي ��ة الع ��رب لأب ��ي الإخال� ��ص
الغنيمي .400
�ش ��رح المية العرب الب ��ن كجك الرتكي
.400
�شرح المية العرب لثعلب .400
�شرح المية العرب لل�سويدي .400
�شرح المية العرب للعكربي .403
�ش ��رح المية الع ��رب للنقج ��واين ،400
.403
�ش ��رح مقام ��ات احلري ��ري للمط ��رزي
.557
�ش ��عراء احلج ��از يف الع�ص ��ر احلديث
.505
�شعراء احللة .721
�ش ��عراء احلل ��ة ال�س ��يفية �أي ��ام الإمارة
املزيدية .721
ال�ش ��عراء ال�ص ��عاليك يف الع�ص ��ر
اجلاهلي .402
�شعراء من �أر�ض عبقر .505
�شعراء من املا�ضي .403
ال�شعر وال�شعراء .50
�ش ��عر ال�ص ��عاليك منهجه وخ�صائ�صه
.404
ال�شفا يف حقوق امل�صطفى .677 ،676
�شفاء العليل يف م�سائل الق�ضاء والقدر
واحلكمة والتعليل .788

ال�شوامخ ـ ال�ش ��عر اجلاهلي خ�صائ�صه
و�أعالمه .403
�صحائف احل�سنات .29
�صحيح البخاري .649
�صحيح ابن خزمية .162
ال�صداقة وال�صديق .556
ال�صمت و�آداب الل�سان .171
�صوت احلجاز (�صحيفة) ،508 ،507
.509
ال�صوفية معتقد ًا وم�سلك ًا .788
�ضحك كالبكاء ،ال�شعر احللمنتي�شي يف
مباهجه و�أحزانه .507
الطائ ��ف جغرافيت ��ه ،تاريخه� ،أن�س ��اب
قبائله .787
الطائف يف كتب امل�ؤرخني .787
الطريق .118
طبقات ال�شافعية البن كثري .648
طبقات ال�شافعية الكربى لل�سبكي .644
عامان يف عمان .789
الع ��رب (جمل ��ة) ،119 ،115 ،113 ،7
.510 ،395 ،120
عرف الب�ش ��ام فيمن ويل فتوى دم�ش ��ق
ال�شام .283 ،280 ،279 ،277 ،276
ع�صر القر�آن .402
العقد االجتماعي .105
العقد الفريد .558 ،556
العق ��د الفري ��د للمل ��ك ال�س ��عيد ،643
.644
عق ��ود اجلم ��ان يف مناقب �أب ��ي حنيفة
النعمان .670
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العلماء والأدب ��اء والوراقون يف احلجاز
يف القرن الرابع ع�شر الهجري .784
عمدة الأحكام .788
عمدة الطبيب .34
عمدة الفقه .788
عنوان ال�ش ��رف الوايف يف النحو والفقه
والتاريخ والعرو�ض والقوايف .788
عيار ال�شعر .49
عني الإ�صابة يف معرفة ال�صحابة .671
عيون الأثر .676
عيون الأخبار .34
عي ��ون التواري ��خ ،28 ،26 ،21 ،14 ،13
.37 ،36 ،34 ،30
غ ��رر اخل�ص ��ائ�ص الوا�ض ��حة وع ��رر
النقائ�ص الفا�ضحة .651 ،643
الغربال .747
الغري (جملة) .721
امل�سجم .400
الغيث َّ
فاكهة اخللفاء .373
فتاوى ال�سيوطي .671
فتاوى ال�شياطني .700
فتح الباري .168
الفت ��ح الرم ��اين يف �ش ��رح �أبي ��ات
اجلرجاين .670
الفخري .33
الف�ص ��و�ص ،307 ،217 ،70 ،69 ،67
.429 ،316
الف�ضل الفائق يف معراج خري اخلالئق
.675 ،670
الف�ض ��ل املب�ي�ن يف ال�ص�ب�ر عن ��د فق ��د
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البنات والبنني .670
الفكاهة (جملة) .505
فلك املعاين .36 ،26 ،23 ،12
فن ال�شعر .533 ،293
الفن ��ون والألع ��اب ال�ش ��عبية بالطائ ��ف
.787
الفهر�ست .166 ،164 ،68 ،11
فهر�ست ابن خري الإ�شبيلي .166 ،164
فهر�س ��ت م�صنفات �ش ��يخ الإ�سالم ابن
حجر .671
فوات الوفيات .13
الفوائ ��د املجموع ��ة يف الأحادي ��ث
املو�ضوعة .670
يف �سراة غامد وزهران .784 ،783
قاف ّية ابن جابر .682
القامو�س .118
قامو�س تركي .797
ق�صيدة للمرادي .283
القوايف للتنوخي .400
الق ��ول اجلامع الوجيز اخل ��ادم للقر�آن
العزيز .675 ،670
كاتب احلي .638 ،637
الكافية يف النحو .670
الكامل .21
الكبائر .788
كتاب ال�ش ��جرة احلاوي جميع الأن�ساب
.512 ،511
كتاب ال�صناعتني .399
الك�شاف للزمخ�شري .670
ك�شف احلال .29
ك�شف الظنون .651 ،167 ،166 ،164

838

ك�ش ��ف اللب� ��س يف حدي ��ث رد ال�ش ��م�س
.671
الك�شكول .505 ،21
كليوبرتا (ق�صيدة) .349
الكواك ��ب الدري ��ة يف ال�س�ي�رة النبوي ��ة
.186
الالميت ��ان المية الع ��رب والمية العجم
.403
المية ابن جابر .682
المية ال�شقراطي�سي .682
المية العرب �أو ن�شيد ال�صحراء 403
ما ر�أيت وما �سمعت .789
مباهج الفكر .23
جماين الثمار من تهاين العذار .283
املجموعة النبهانية .674
املحا�سن يف النظم والنرث .724
محا�ضرات الأدباء .556
املحت�سب .399
مخم�سة �أبي عبداهلل التون�سي .682
املثل ال�سائر .49
مثري العزم ال�ساكن .23
جممع الأمثال .229
املحمدون .13
مختارات �أ�شعار العرب .400
املختار من رو�ض الأزهار .28
مخت�صر التاريخ .10
مخت�صر ال�سرية .114
مخت�صر �شرح المية العجم .23
م ��دح احلمام يف مدح النبي خري الأنام
.674

م ��ر�آة الزم ��ان ،21 ،20 ،18 ،12 ،10
،36 ،33 ،32 ،30 ،29 ،26 ،25 ،24
.37
املر�أة وعادتها ال�شهرية .787
املرج الن�ضر .34 ،31
مر�ش ��د ال�س ��الك �إلى �ألفي ��ة ابن مالك
.670
م�ستدرك احلاكم .671
امل�ستدرك على �ص َّناع الدواوين .251
امل�ستطرف .373
امل�ستفاد من ذيل تاريخ بغداد ،21 ،10
.37 ،36
م�س ��رحية عقاري ��ة تبح ��ث ع ��ن م�ؤلف
.639 ،637
م�سند احلارث بن �أبي �أ�سامة .162
م�سند علي بن اجلعد .157
امل�صون يف الأدب .399
مطالب ال�سول يف مناقب الر�سول .644
مطلب اجلواب بف�صل اخلطاب .698
مطلع النور يف ف�ضل الطور وقمع املعاند
الكفور .670
مطمح الواجد يف ترجمة الوالد املاجد
.284
معاهد التن�صي�ص .15
املعجب .415
معجم الأدباء .71
معجم �أ�سماء النا�س يف اململكة العربية
ال�سعودية .360
معجم البابطني لل�شعر العربي .506
معجم البلدان .577 ،117 ،65
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معجم ال�سفر .37 ،35 ،19
معجم العامية امل�س ��تمدة من الف�صحى
.28
معجم ما ا�ستعجم .400 ،118
املعجم املفهر�س البن حجر .164
معجم م�ص ��نفات ابن �أبي الدنيا ،167
.168
معج ��م من لقي ��ه من العلم ��اء للمرادي
.284
معجم امل�ؤلفني .721
مع ال�شعراء .120
معلقة عنرتة .134
مغازي الواقدي .677
املغ ��امن املطاب ��ة يف معامل طاب ��ة ،118
.570
املفتاح .36
مفتاح الفالح يف اعتفاد �أهل ال�ص�ل�اح
.644
مقاالت يف ال�شعر اجلاهلي .403
مقامات احلريري .557 ،80
مقدمة ابن �أفلح .724
مقدمة يف �أ�صول الفقه الظاهري .787
مقدم ��ة يف احل ��ب والكت ��ب امل�ؤلفة فيه
.787
منازل الأحباب .37 ،36 ،14
املنازل والديار .400 ،30
املنا�سك و�أماكن طرق احلج .118
املناظ ��رات ب�ي�ن الفح ��ول م ��ن علم ��اء
الإ�سالم و�أعالمه .787
املنتظم .37 ،31 ،24 ،21 ،19 ،15 ،10
املن�صف .399
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منهل الو َّراد يف علم االنتقاد .110
موا�س ��م الأدب و�آث ��ار العج ��م والع ��رب
.789
املوجز يف الأدب العربي .403
املورد ال�ص ��ايف ب�ش ��رح الكايف يف علمي
العرو�ض والقوايف .652 ،644
املو�سوعة الأدبية .505
مو�سوعة ر�سائل ابن �أبي الدنيا .168
مو�سوعة ال�شعر العربي .404
املو�شى .372
موط�أ مالك .704
ميمية البو�صريي .682
ميمية ابن جابر .682
نتائج املذاكرة .21
الن�ث�ر الأدب ��ي يف اململك ��ة العربي ��ة
ال�سعودية .637
نزهة اجللي�س ومنية الأني�س .789
ن�شر اللطائف يف قطر الطائف .788
نفح الطيب .671
النقد الأدبي احلديث �أ�صوله ومناهجه
.531
النكت البديعات على املو�ضوعات ،670
.675 ،671
النكت على �ألفية ابن مالك .670
النجوم الزاهرة .36
النجوم الزواهر .36 ،14
نزهة الأب�صار .19
نزهة اخلاطر وبهجة الناظر .646
نزهة امل�شتاق .570
ن�ش� ��أة ال�ص ��حافة يف اململك ��ة العربي ��ة

840

ال�سعودية .637
ن�ش ��وة الطرب يف تاريخ جاهلية العرب
.232 ،227
ن�صيحة �أويل الألباب يف منع ا�ستخدام
الن�صارى كتَّاب .183
نفائ�س الأعالق .28 ،21
نفائ�س العنا�صر ملجال�س امللك النا�صر
644ر
نف ��ح الطي ��ب م ��ن غ�ص ��ن الأندل� ��س
الرطيب .433 ،211 ،71
النفح العاطر الن�ش ��ق يف مدح م�ش ��م�ش
دم�شق .284
نهاية الأرب .28 ،23 ،20
نهاية الأرب يف �شرح المية العرب .401
نهاية ال�س ��ول يف �ش ��رح منهاج الأ�صول
.784
النوادر (�أمايل القايل) .398 ،70
الهجفجف بن غيدقان مع اخلنوت بنت
مخرمة .69

هدية العارفني .167 ،166 ،164
الهالل .110 ،109
هلويز اجلديدة .105
الهم ��ة القد�س ��ية تراجم �أدباء دم�ش ��ق
يف �أوائ ��ل القرن الثالث ع�ش ��ر الهجري
.460 ،287 ،285
همزية البو�صريي .682
الوا�ضح املبني .37 ،36 ،14
الوايف بالوفيات ،21 ،17 ،15 ،13 ،12
.37 ،36 ،29 ،28 ،26 ،23
وجوب فت ��ح همزة �إن وك�س ��رها وجواز
الأمرين .670
وحي ال�صحراء 505
الوفا ب�أحوال امل�ص ��طفى البن اجلوزي
.180
وف ��اء الوف ��ا ب�أح ��وال دار امل�ص ��طفى
لل�سمهودي .186 ،183 ،180
وفيات الأعي ��ان ،24 ،22 ،21 ،15 ،10
.645 ،644

�ساد�سا املوا�ضع
ً
�أدوماتو .581
�آبل .96 ،95
الإراطة .572
�آرة .767 ،762
الأرح�ضية .578 ،572 ،571
الآ�ستانة .119
الأردن .765
الأبواء .770 ،767 ،577 ،571
�إ�سبانيا .105
�أبو ظبي .724 ،720
�إ�ستانبول .724
�أبيار علي .579
الإ�سكندرية .189
�أحباب .572
�أ�ضاخ .772 ،572 ،571 ،570 ،569
الأح�ساء .787 ،761 ،220 ،195
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.771 ،761 ،760 ،681
الأكحل .569
البدع 765
�أملانيا .646 ،295 ،294
برق .574
�أمج .760 ،573 ،572
برلني .295
�إمرة .571
برن�ستون .281
�إجنلرتا .281 ،105
الأندل� ��س  ،166 ،73 ،72 ،69 ،68 ،67الربود .120 ،115 ،113
البزواء .574
.754 ،431 ،338 ،329
الب�صرة .580 ،574 ،158 ،117
�أوربا .641 ،637 ،110 ،105 ،104
بطن مر .577
�إيطاليا .105
بطن نخل .574
�أيلة .766 ،573 ،573
بعلبك .625
باب �أبرز .9
بغ ��داد ،35 ،33 ،18 ،15 ،13 ،11 ،9
باب ال�سالم .190
،157 ،155 ،154 ،82 ،80 ،68 ،67
باب معلى .12
،340 ،167 ،166 ،160 ،159 ،158
باب الن�صر .649
،723 ،720 ،649 ،640 ،568 ،421
باري�س .29
.730
بانيا�س .648 ،92
البغيبغة .574
الباحة .785 ،783
البقاع .96
البرتاء 765
البحر الأبي�ض املتو�سط  .772 ،567البقيع .184 ،181
البح ��ر الأحمر  ،761 ،576 ،570 ،189البليد .575
بو�سطن .122
.772
بوالق .282
بحر القلزم .766 ،580 ،577
بيار علي .579
البحرين .787 ،120
بيت املقد�س .119
البحرية .761
البيداء .576
بخارى .159 ،83 ،82
بئر الر�شيد .585
بدا .759 ،573
بريوت .678 ،651 ،283
بدا يعقوب .760 ،569
ب ��در  ،680 ،575 ،574 ،573 ،569بي�سان .648
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جامعة لندن .636
تام�شكط .704
جامع ��ة امللك �س ��عود ،636 ،635 ،397
تبوك 766 ،583 ،580 ،575 ،570
.639
تربان .576
جبال الأثالب .578
تركيا .655
جبال الأحا�سن .767
ترمي .644
جبال البي�ضاء .567
تكريت .723
جبال الثلج .93
تون�س .741 ،740 ،673 ،349
تيماء  .772 ،581 ،570 ،569 ،567جبال ال�سراة .783
اجل ��ار  ،760 ،577 ،574 ،570 ،569جبل �آرة .770 ،767 ،762
جبل الأح�سن .767
.770 ،761
جبل طي .581
اجلامع الأموي .93 ،80 ،79
جبل عري .579 ،567
جامع الب�سام .635
جبل قعيقعان .348
جامع بيت الأبار .648
جبل هندي .348
جامع جراح .648
جبل و�سط .767
جامع دم�شق .649
جبلة .577 ،569
جامع الزيتونة .349
اجلحفة ،760 ،584 ،578 ،577 ،569
جامع عقبة بن نافع .349
.770 ،765 ،764
اجلامع الكبري ب�صنعاء .677
ج ��دة ،349 ،348 ،221 ،120 ،115
جامع النور بالعقيبة .648
جامع ��ة الإم ��ام محم ��د ب ��ن �س ��عود .760 ،505 ،504 ،351 ،350
جديلة .763
الإ�سالمية .284 ،282 ،281
اجلزائر .549 ،545
اجلامعة الأمريكية .283
اجلزيرة .647 ،361 ،168 ،143
جامعة �أم القرى .782 ،506
اجلزي ��رة العربية (بالد العرب) ،113
جامعة برن�ستون .223
،121 ،120 ،119 ،118 ،116 ،114
جامعة بطر�سربج .400
،772 ،580 ،576 ،567 ،195 ،122
جامعة القاهرة .635
.783
جامعة كمربدج .281
اجلعرانة .228
جامعة الكويت .284 ،282 ،281
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ج ّلق .285 ،86
جنيف .298
اجلوزاء .92
اجلوانية .578
حائل .787
احلائط .567
حاذة .760
احلب�شة .577
احلج ��از ،505 ،504 ،350 ،277 ،222
،584 ،583 ،580 ،579 ،573 ،.507
.770 ،769 ،762 ،760
احلجر .765 ،760 ،578 ،569
احلج ��رة ال�ش ��ريفة ،182 ،181 ،180
.190 ،189 ،187 ،184
حجة .514
حران .650 ،648 ،647 ،567
حرة رهاط .768
حرة بني �سليم .583
حرة خيرب .566
حرة عوير�ض .567
احلرم النبوي .185
ح�ضرموت .789
احلطيم .704
حل ��ب ،282 ،277 ،191 ،189 ،182
.465 ،286
حليت .579
احللة .723 ،722
حلوان .786
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احلليفة .579
حماه .650 ،643
حمى �ضرية .767 ،760 ،579
احلمية .579 ،569
احلناكية .574 ،567
احلوراء .760 ،580 ،579 ،569
اخلابور .647
خ�ضرة .583
خالط .647
خلي�ص .760 ،572
خي�ب�ر ،574 ،570 ،569 ،567 ،566
.769 ،762 ،760 ،580 ،578
اخلرج .115
دادان .567
دار الأ�صفهاين .350
دار احلديث الأ�شرفية .647
الدار اخللدونية.752
دار القطن .160
دار الكتب الظاهرية .652 ،647 ،164
دار الكتب العلمية .678
دار الكتب امل�صرية .677 ،283
دار اليمامة .396
دارة امللك عبدالعزيز .797
دبلن .284 ،283 ،282 ،281
الدثينة .764 ،763 ،580 ،571 ،569
درب �أ�صحاب القراطي�س .158
الدفينة .763 ،580 ،569
دم�ش ��ق ،84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،55
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،96 ،95 ،94 ،92 ،91 ،87 ،86 ،85
،280 ،279 ،277 ،276 ،164 ،97
،464 ،384 ،285 ،284 ،283 ،282
،650 ،649 ،648 ،647 ،646 ،568
.672 ،651
د ُّمون .231 ،230
الدوادمي .579
دومة اجلن ��دل ،581 ،580 ،570 ،569
.772
ديار ثمود .578
ذات اجلي�ش .575
ذات مر .760
ذو احلليفة .579 ،578
ذو املروة .766 ،761 ،569
ذو روالن .765
رابغ .762 ،571
راذان .581
ر�أ�س العني .648
الراي�س .770
راهط .569 ،96 ،95 ،93 ،89
الربذة .582 ،581 ،578 ،574
الرب�ض .762
الرجيع .761
الرحبة .761 ،582 ،569
الرح�ضية .571
الر�س .759
ر�ضوى (جبل) .771 ،318 ،211 ،116
الرو�ضة ال�شريفة .184 ،180

الرقة .648
الرها .772 ،650 ،648 ،647
رهاط .571 ،569
الروحاء .585 ،583 ،576
الروم .278 ،276
الرويثة .582
الري .84
الريا�ض ،123 ،122 ،120 ،115 ،114
،282 ،226،281 ،223 ،221 ،220
،639 ،635 ،400 ،396 ،352 ،284
.797 ،641
الر ّيان (جبل) .87
الزاه ��رة ،325 ،208 ،75 ،71 ،70
.429 ،412 ،327
زريد .582
�سامل (مدينة) .428
ال�سائرة .583
ال�سائرتان .582 ،569
�سان لوي�س .702
�ساية .768 ،583 ،573 ،569
�سب�أ .568 ،230
�سبابة .569
�سراة غامد وزهران .783
ال�سر (�إقليم) .113
�سرغ .583 ،575 ،570
ال�سروات .783
�سروج .648
ال�سقيا .767 ،763 ،760 ،584 ،583
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�سقيا غفار .584
�سقيا يزيد .760 ،584 ،583 ،569
�سنري (جبل) .93 ،88 ،87
�سلمية .650
�سنجار .647
ال�سوارقية .760 ،584
ال�سيارة .569
ال�سرية .760
ال�ش ��ام ،95 ،94 ،93 ،88 ،83 ،79 ،37
،280 ،279 ،276 ،189 ،160 ،98 ،97
،570 ،569 ،515 ،337 ،285 ،283
،583 ،582 ،581 ،578 ،577 ،575
،703 ،673 ،669 ،651 ،650 ،629
.798 ،761 ،759 ،723
ال�شبيكة .766
ال�شراة .583
�شرف ذي النمل .761
�شعب بوان .92
�شعب علي .576
�شقراء .114
�شمن�صري .765
�شنقيط .696 ،695 ،645 ،643
ال�شوبك .648
ال�شونيزية .167
ال�صاحلية .669 ،648 ،646
ال�صفراء .770 ،681 ،570 ،569
�صقلية .69
ال�صال .761
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�صنعاء .677 ،283
ال�صويدرة .567
ال�صني .577
�ضباء .759
ال�ضباب .579
�ضبة .761 ،759 ،569
�ض ��رية ،584 ،580 ،579 ،571 ،569
.760
الطائ ��ف ،781 ،780 ،779 ،760 ،120
.789 ،788 ،787 ،785 ،784 ،783
طخفة .571 ،569
ظبا .115
ظبة .759
الظهران .115
العامرية 435 ،434
عدن .577
العراق .579 ،382 ،337 ،160 ،27
عراقيب .760
العرج .583
عزّتا .95 ،92
ع�س ��فان ،760 ،577 ،573 ،570 ،569
.772 ،764
ع�سكر املهدي .158
الع�شرية .771 ،761 ،760 ،569
عفيف .763 ،580
العقبة .189
العقيبة .648
العقيق .785

846

الع�ل�ا  ،765 ،578 ،568 ،567 ،566القاه ��رة ،283 ،121 ،118 ،115 ،79
.669 ،651 ،645 ،635 ،509 ،349
.769
قب ��اء ،764 ،763 ،571 ،570 ،569
عمون .568
.766
عنيزة 641 ،640 ،639 ،635
قبة الن�سر .93
العونيد .761 ،760 ،569
قد�س 762
العويند .761
قدي ��د ،760 ،578 ،577 ،573 ،569
عيذاب .189
.764
العي�ص .569
قرح .760 ،569
العي�صان .767
قرطاج .349
عني يليل .577
قرطبة 428 ،71 ،66
غراب .569
قروى 782
غزة .568
الق�سطنطينية .277 ،276 ،33
الغوطتني .93
الق�صر 648
الغوالء .760
ق�صر عبا�سة 425
غيقة .574
ق�صر غمدان .209
الفاتيكان .400
ق�صر اليمامة .221
الفاجة .763
الق�صيم .759 ،639 ،574 ،114
فاران .230
القطيف 220
الفارع .761
قلتة 583
فدك .762 ،570 ،569 ،567
القلزم 580 ،577
الفرات .647
الف ��رع  ،582 ،573 ،571 ،570 ،569قلهى 765
قناة العوين 646
.770 ،762 ،760 ،584 ،583
القريوان .349 ،188
فرن�سا .110 ،104 ،103 ،101
ُكتَّاب النوري .350
فلجة .763 ،580 ،571 ،569
الكرخ .158
فم ال�صلح .159
الكرك .648
القاحة .763
كلية .765
قا�سيون .92
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كلية كون�ستان�س .491
الكوفة .772 ،772 ،582 ،160 ،79
كمربدج .281
الكويت .787 ،284 ،282 ،281 ،224
لندن .636 ،104
لو�س �أجنلو�س .223
املابيات .769
متالع (جبل) .318 ،211
املتحف الربيطاين .400
املجرة .92
املجمع الثقايف يف �أبو ظبي .724
جممع اللغة العربية بدم�شق .283
جممع اللغة العربية بالقاهرة .509
جمم ��ع اللغ ��ة العربي ��ة عل ��ى ال�ش ��بكة
العاملية .360
املح�ضة .767 ،765
محكمة امليداين .646
محلة عب�س بالكوفة .722
مخالف �شاور .514
مدائن �صالح .578 ،567
مدار�س �سنابل الآمال .781
مدر�س ��ة الأمراء النموذجي ��ة بالطائف
.781
املدر�سة الربقوقية .670 ،669
املدر�سة التقوية .650
مدر�سة دار احلديث الأ�شرفية .648
املدر�س ��ة ال�س ��عودية يف الطائ ��ف ،780
.781
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املدر�سة ال�صولتية .504
املدر�سة الفخرية .504
مدر�سة الفالح .505 ،504 ،351 ،350
املدر�سة النظامية .460
مدين .772 ،575 ،570 ،569
املدين ��ة املن ��ورة ،119 ،116 ،79 ،45
،186 ،185 ،184 ،183 ،182 ،180
،283 ،281 ،276 ،190 ،189 ،188
،569 ،568 ،567 ،566 ،565 ،350
،575 ،574 ،573 ،572 ،571 ،570
،584 ،583 ،582 ،579 ،578 ،576
،762 ،761 ،760 ،759 ،636 ،585
،768 ،767 ،766 ،765 ،764 ،763
.773 ،772 ،771 ،770 ،769
مران .766 ،571 ،569
املروة .766 ،760 ،569
امل ْرج .95
مركز جمعة املاجد .285
مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات
الإ�سالمية .284 ،281
املري�سيع .762
م�ستورة .571
امل�سجد الأق�صى .672
امل�سجد الأموي .277
م�سجد باب الن�صر .648
امل�سجد احلرام .348 ،223 ،115
م�سجد �أبي الدرداء .648
م�سجد العري�ش .574
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م�سجد قباء .763
امل�سجد النبوي .190 ،187 ،180 ،45
امل�سيجيد .585 ،582
م�ص ��ر ،182 ،160 ،97 ،83 ،68 ،45
،567 ،505 ،424 ،196 ،189 ،188
،772 ،670 ،669 ،580 ،578 ،577
.798 ،786
امل�ضيق .767
مطبعة �أم القرى .350
مطبعة بوالق .282
معدن الأح�سن .767
معدن الربم .572
معدن احل�س ��ن ،767 ،571 ،570 ،569
.772
معدن بني �سليم .768 ،582 ،572
معدن فران .768
معدن النجادي .579
املعهد ال�سعودي .504
معني .568
املغرب .191 ،184
املغيثة .583
مقابر الكنا�سة .159
مقرى .96
مكتبة الآ�صفية .400
مكتبة �آل حبت .652
مكتبة الأحقاف .644
املكتبة الأزهرية .677
مكتبة الأ�سكوريال .400

مكتبة �أيا �صوفيا .400
مكتبة برلني .400
مكتبة برن�ستون .281
املكتبة التيمورية .677
مكتبة اجلامع الكبري ب�صنعاء .283
مكتبة اجلامعة الأمريكية .283
مكتبة جامعة الكويت .281
مكتبة الزيتونة .673
مكتبة ال�سيد امل�ؤيد 781
مكتبة �ش�سرتبتي .284 ،283 ،281
مكتبة طلعت .677
املكتبة الظاهرية بدم�شق .283 ،282
مكتبة عارف حكمت .283
مكتبة الفاتيكان .400
املكتبة املتوكلية .677
مكتبة م�صطفى كامل .677
مكتبة املع ��ارف بالطائ ��ف ،781 ،779
.790 ،784 ،782
مكتبة مكرم .677
مكتب ��ة مكة املكرم ��ة ،286 ،283 ،281
،571 ،504 ،360 ،351 ،350 ،348
،577 ،576 ،575 ،574 ،573 ،572
،635 ،585 ،584 ،582 ،580 ،579
.643 ،637 ،636
مك ��ة املكرمة (�أم الق ��رى) ،119 ،115
،281 ،276 ،220 ،189 ،188 ،120
،764 ،763 ،762 ،760 ،286 ،283
،772 ،770 ،769 ،768 ،767 ،765
.784
امللل .585 ،575
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1439

849

ﻓاﻳﺮ  -ﻣﺎرس  /ﺷﺒﺎط  -آذار 2018م

12 11

53

اململك ��ة العربية ال�س ��عودية  ،124 ،113الهند .577 ،89 ،83 ،82
 ،637 ،507 ،396 ،360 ،232 ،221وادي بدر .770
وادي اجلزل .583
.575 ،656 ،655 ،637 ،576
وادي ذي روالن .765
منخو�س .761
وادي �ساية .761
مهايع .768 ،760
وادي العقيق 579 ،567
املهد .577
وادي العال .583
مهد الذهب .768 ،584
وادي الغر�س .567
مهيعة .578
وادي الفرع .573
م�ؤان .568
وادي الق ��رى ،578 ،575 ،570 ،569
املو�صل .647 ،189 ،67 ،66 ،65
.769 ،768 ،766 ،759 ،583 ،582
املويلح .768
وادي كلية .765
ميافارقني .650 ،647
الواديان .769
امليدان .646
وبرة .770
النبك .768 ،761
جند  ،584 ،571 ،361 ،120 ،113 ،20وبعان .770
وج .789 ،788
.789 ،787
الوجه .573
النجف .762
الوحيدة .569
الن�سيم (مقربة) .122
ودان .767 ،574 ،571 ،570 ،569
ن�صيبني .647
الواليات املتحدة الأمريكية .281 ،223
نفطة .740
يرثب .761 ،760 ،568 ،567
النم�سا .232
يرثبه .567
نهر النيل.786 ،697 ،97
يرثبو .567
النريب .649
يليل .771 ،770
النريبني .92
اليمامة .772 ،767 ،572 ،571 ،120
ني�سابور .160
اليمن ،514 ،513 ،230 ،120 ،84 ،83
هجر البحرين .769 ،195
هجر املدينة .783 ،644 ،515 .769 ،768 ،196 ،195
ينب ��ع ،575 ،569 ،120 ،116 ،115
هجر اليمن .195
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