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نشوء بلد الزبري النجدية
أوائل القرن 12هـ18 /م
(*)

د .عبداللطيف بن نا�صر احلميدان

متهيد:
متث ��ل البداي ��ة الأولى لن�ش ��وء بع�ض املدن والبل ��دات �إ�ش ��كالية تاريخية ،مما
يتطلب البحث والتق�صي .و�إن بلدة الزبري لي�ست ا�ستثنا ًء من ذلك ،والذي ارتبط
ا�سمها (الزبري) با�سم ال�صحابي الزبري بن العوام ر�ضي اهلل عنه ،الذي ا�ست�شهد
يف موقع ��ة اجلمل �س ��نة 36هـ656 /م .ويرجع بع�ض من كتب ع ��ن تلك البلدة �إلى
ارتباط ن�ش ��وئها ببناء العثمانيني قبة فوق �ضريح الزبري بن العوام ر�ضي اهلل عنه
يف الن�ص ��ف الثاين من القرن 10هـ16 /م ،فاتخذ النا�س منذ ذلك الوقت ال�سكن
بجواره ترب ًكا بال�ض ��ريح؛ �أي �إنّ قد�س ��ية املكان كانت ال�س ��بب الأ�س ��ا�س فيما يراه
ه�ؤالء .و�أنه مرتبط زمن ًّيا ب�إخ�ض ��اع العثمانيني الب�صر َة حلكمهم .ويف تقديرنا �أنّ
مت�س ��ك ه�ؤالء بهذا الر�أي مر ُّده �إلى عدم �إحاطتهم مبا يكفي بالوقائع التاريخية.
لزاما واحلالة هذه القيام برحلة تاريخية طويلة �ش ��اقة للتنقيب والتق�ص ��ي
فكان ً
بخ�ص ��و�ص حالة �ض ��ريح الزبري ب ��ن العوام نف�س ��ه .ومثل ذلك ا�س ��تعرا�ض تاريخ
ملدينة الب�صرة القدمية منذ ن�شوئها حتى موتها وبناء ب�صرة جديدة� .إ�ضافة لأثر
العثمانيني يف ذلك كله لكي يتم ت�أ�صيل الوقائع والأحداث مبا يتوافق مع متطلبات
البحث و�أهدافه.
رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1440
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�ضريح الزبري عرب التاريخ:
�إنّ �أول ما يلفت االنتباه هو �أن م�صادرنا مل ت�شر �إلى �أي اهتمام قد �أبداه �أبناء
الزبري بن العوام �أنف�سهم ب�ضريح والدهم بالرغم من �أنهم حكموا الب�صرة ملدة ما
بني ثمان �سنوات 72-64هـ ب�شكل م�ستقل عن حكم الأمويني يف دم�شق( .)1كما �أنّ
امل�ؤرخني الب�صريني يف العهد العبا�سي :ابن �سعد (ت230 :هـ) ،وابن خياط (ت:
240هـ) ،مل يحددا مو�ضع قرب الزبري بن العوام ب�صورة دقيقة ،بل اكتفيا بالقول
�إنه ا�ست�شهد ب�سفوان من ناحية الب�صرة(� .)2أما موقع �سفوان ،فقد حدده الأزهري
(ت370 :هـ) بقوله :تقع على مرحلة من باب املربد ( )3واملرحلة ثالثون كيلومرتًا.
ويظه ��ر �أنّ ياقو ًتا احلموي (ت626 :هـ)( )4يتف ��ق يف هذا القول مع الأزهري .ويف
ال�س ��ياق نف�س ��ه نرى �أنّ ابن حوق ��ل (ت367 :هـ) مل يذكر من قبور ال�ص ��حابة يف
الب�ص ��رة �س ��وى قرب �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه� .أما من بني التابعني ،فقد ذكر
احل�س ��ن الب�صري وابن �س�ي�رين( .)5فهل �أنّ قرب الزبري بن العوام كانت معامله قد
اختفت ،ومل يكن ُيعرف موق ُعه نظ ًرا �إلى كون امل�سلمني �إ َّبان القرون الأربعة الأولى
التي �أعقبت ظهور اال�س�ل�ام ،مل يكونوا يعريون �أهمية لتلك القبور ،مما ع َّر�ض ��ها
لالندثار؟
للإجابة على هذا الت�س ��ا�ؤل يجدر الت�أمل يف ق ��ول ابن اجلوزي (ت597 :هـ)
عن �أحداث �س ��نة (384هـ994 /م) �أنّ �أهل الب�ص ��رة ا َّدع ْوا يف �ش ��هر محرم �أنهم
ك�ش ��فوا ق ًربا عتي ًقا ،فوجدوا فيه ميتًا طر ًّيا بثيابه و�س ��يفه ،و�أنه الزبري بن العوام،
ف�أخرج ��وه وكفن ��وه ودفنوه باملربد بني الدربني ،وبنى عليه الأث ُري �أبو امل�س ��ك عنرب
أي�ض ��ا .ونقل �إليه القناديل والآالت وا ُ
بنا ًء ،وجعل املو�ض ��ع م�سجدً ا � ً
حل ُ�صر ،و�أقيم
وح َف َظ ٌة ،و َو َقف عليه وقو ًفا(.)6
فيه ُق َّوا ٌم َ
و ُيفهم من الن�ص املذكور �أنّ قرب الزبري بن العوام كان قد اندثرت ر�س ��ومه،
ومل يكن ُيعلم مو�ضعه حتى اكت�شف �سنة  384للهجرة ،فدفن يف املربد .وبنى عليه
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�أمري الب�صرة بنا ًء ،ويف مو�ضعه بنى � ً
أي�ضا م�سجدً ا .ويفهم من عبارة ابن اجلوزي
� ً
أي�ضا «�إن �أهل الب�صرة ادعوا»� ،أنه غري مطمئن لهذا االدعـاء .ومثله �شم�س الدين
الذهبي (ت )748 :الذي نقل اخلرب عن ابن اجلوزي ،وقال« :اهلل �أعلم َمن ذلك
امليت»(.)7
وامل�ش ��هور واملع ��روف �أن العناية ب�أ�ض ��رحة ال�ص ��حابة والأوليـ ��اء والزُّهاد يف
الع ��راق مل يحدث �إال يف القرن الرابع الهجري وبت�ش ��جيع من ال�س ��لطة يف بغداد.
كما يرى امل�ست�شرق الفرن�سي ما�سنيون �أن التق ُّرب من الأولياء بزيارتهم مل تت�ضح
عام �إال من خالل القرن الرابع الهجري(.)8
على نح ٍو ٍّ
�أ ًّيا ما كان الأمر ،فعند زيارة �أبي احل�سن علي الهروي (ت611:هـ1214 /م)
للأ�ضرحة يف الب�صرة ،قال« :قرب طلحة بداره عند نهر مرة� ،شرقي اجلامع ،وقرب
الزبري بن العوام باملربد .ومثـل ذلك قرب محمد بن �س�ي�رين واحل�س ��ن الب�صري.
بقيت �أ�سما�ؤهم وذهبت ر�سومهم»(.)9
�إال �أنّ الب�ص ��رة �شهدت حركة تعمري وا�س ��عة ُبعيد ذلك ،والتي قام بها الأمري
باتكني الرومي النا�صري ،الذي تولى حكم الب�صرة �سنة 607هـ1210 /م يف عهد
اخلليفة العبا�س ��ي النا�ص ��ر لدي ��ن اهلل (٦٢٢-٥٧٥ه� �ـ1225 -1180 /م) ،حيث
عاما .فق ��د جدد مدار� ��س كانت بها قد
ا�س ��تمر به ��ا حاك ًما ملدة ثالثة وع�ش ��رين ً
اندثرت ،و�أن�ش� ��أ مدر�س ��ة للحنابلة ،ومل يكن ُيعرف لهم بالب�ص ��رة مدر�سة .وعمل
مدر�س ��ة ُيقر�أ فيها الطب .وع َّمر مار�ستا ًنا (م�ست�شفى) كان قد خرب وتعطل .وملا
احرتق جامع الب�ص ��رة يف �س ��نة 624هـ1227/م ،وانهدم معظم ��ه� ،أعاد عمارته،
و�أح�ض ��ر حجارة �أ�ساطينه من جبل الأهواز ،وجلب اخل�شب وال�صنوبر والعاج من
رباطا مت�ص ًال باجلامع ً
�شرياز والهند .و�أن�ش�أ ً
ورباطا �آخر قري ًبا منه ،و�أ�سكن فيها
جماعة من ال�ص ��وفية  ..وو َق ��ف يف جميع املدار�س كت ًبا .وانت�ش ��ر العلم يف زمانه،
وكان العلم ��اء وغريه ��م يق�ص ��دونه م ��ن جميع الآف ��اق .وبنى على ق�ب�ر طلحة بن
رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1440
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عبي ��داهلل بنيا ًنا ح�س� � ًنا ،وجعل في ��ه الفر�ش والقناديل ،وكذل ��ك على قرب الزبري،
وبنى �س ��و ًرا على بني مازن ،و�سو ًرا على املدينة محك ًما بالأبواب احلديدية ،وج َّدد
يف الب�صرة اخلانات وغري ذلك(.)10
�إال �أنه يف �أعقاب تلك اجلهود الكبرية التي بذلها الأميـر باتكني ،بفرتة زمنية
ق�ص�ي�رة ،هبت الرياح ال�ص ��فراء من ال�ش ��رق تدفع باملغول نحو مركز احل�ض ��ارة
الإ�س�ل�امية ليطف�ؤوا �أنوارها امل�ش َّعة ب�سنابك خيولهم �أينما حلـُّوا .وعندما زار ابن
بطوطة ،ال ّر ّحالة املغربي امل�شهور ،الب�صرة يف العهد املغويل اجلالئريني يف حدود
عام 739هـ1338 /م ذكر «�أنّ م�شهد الزبري بن العوام خارجها وال قبـّة عليه ،وله
م�س ��جد وزاويـة فيها الطعام لأبناء ال�س ��بيل .و�أنّ القبور هناك على كل قرب قربية
كتب عليها ا�سم �صاحب القرب وتاريخ وفاته»(.)11
موت الب�صرة القدمية وقيام ب�صرة جديدة:
�إنّ ال�سياق التاريخي للبحث يتطلب احلديث عن موت الب�صرة القدمية وقيام
الب�ص ��رة اجلديدة؛ فاملدن مثلها مث ��ل الدول متر مبراحل الن�ش ��وء واالرتقاء ،ثم
ت�أخ ��ذ باالنحدار واالنحالل حتى تزول ،وتختفي وال يبقى �س ��وى �أطاللها �ش ��اهدً ا
وغناها
عليها .ومدينة الب�ص ��رة القدمية لي�س ��ت ا�س ��تثنا ًء من ذل ��ك؛ فازدهارها ِ
جع�ل�ا الطامعني واملرتب�ص�ي�ن بها يتح َّينون الفر�ص لالنق�ض ��ا�ض عليه ��ا ،فما �إن
ت�ضعف ال�سلطة فيها حتى يتم مهاجمتها بعنف ،وهذا ما فعله القرامطة حني قاموا
بنهبها �س ��نة ٣١١هـ .كما قا�س ��ت الب�ص ��رة من هجمات البدو املدمرة واملتكررة،
ف�أخذ اخلراب يت�سلل �إلى معاملها ،وك�أن تاريخها �سج ٌّل من الأحداث اجل�سام(.)12
فالإدري�س ��ي اجلغ ��رايف املغرب ��ي ،الذي عا� ��ش يف القرن ال�س ��اد�س الهجري،
كت ��ب تعلي ًق ��ا على مخطوط ��ة كتاب ابن حوق ��ل جاء فيه« :دخلت الب�ص ��رة �س ��نة
٥٣٧هـ1141/م وق ��د خربت ومل يبق من �آثارها �إال الأقلُ ،
وطم�س ��ت محا ُّلها ،ومل
يبق �إال محا ٌّل معلومة ... ،وجامعها و�س ��ط اخلراب ك�أنه �س ��فينة و�سط بحر لجَ ِ ب،
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و�س ��ورها القدمي قد خرب  ....و�إن القا�ض ��ي عبدال�س�ل�ام اجليل ��ي ،يرحمه اهلل،
قد بنى يف �س ��نة ٥١٦هـ �س ��و ًرا على ما بقي بينه وبني ال�س ��ور القدمي دون الن�صف
فر�سخ»(.)13
�أما ياقوت احلموي (ت٦٢٦ :هـ) ،الذي كان قد تردد على الب�صرة �سبع مرات
للتج ��ارة ،فقد قال« :كان املربد من �أ�ش ��هر محا ِّلها ،وهو الآن بائن من الب�ص ��رة،
بين ��ه وبينها ثالث ��ة �أميال ،وكان ما بني ذلك كله عام ًرا ،وهو الآن خراب .ف�ص ��ار
املربد كاملفردة يف و�سط ال�صحراء»(.)14
ورغ ��م اجله ��د الذي بذله فيما بعد الأمري باتك�ي�ن يف تعمري ما كان قد خرب
واندث ��ر ،وهو ما �س ��بق �أن ذكرناه ،ف�إن �س ��قوط بغداد �س ��نة ٦٥٦هـ١٢٥٨ /م على
�أيدي املغول قد زاد يف خراب الب�ص ��رة ب�ص ��ورة �أو�س ��ع ،ودفع كث ًريا من ال�س ��كان
للنزوح .فحني زارها ابن بطوطة زمن ال�س ��لطان اجلالئري ح�سن الكبري (-٧٣٦
757ه� �ـ) ذكر وجود ثالث محالت عام ��رة ب�أهلها؛ وهي :محلة هذيل ،ومحلة بني
حرام ،ومحلة العجم(.)15
�إنّ ق ��ول ابن بطوطه ه ��ذا يعني دون �ش ��ك �أن النــزوح النهائي من الب�ص ��رة
القدمي ��ة قد ج ��رى بعد التاري ��خ املذكور .لذا ف� ��إن قول كل من محم ��د بن خليفة
النبه ��اين ،وظري ��ف الأعظم ��ي �أنّ النـ ��زوح النهائ ��ي م ��ن الب�ص ��رة كان يف ع ��ام
٧٠٠هـ1300/م()16يناق�ض ما �سبق �أن م َّر ذكره.
�أما ال�ش ��يخ عبدالق ��ادر با�ش �أعيان ،ف�ي�رى �أنّ النزوح النهائي من الب�ص ��رة
القدمي ��ة كان يف مطل ��ع الق ��رن التا�س ��ع الهجري /مطل ��ع القرن اخلام�س ع�ش ��ر
امليالدي( )17دون �أن ُيورد �س ��ب ًبا لذلك .يف حني �أنّ ال�س ��بب الرئي�س هو عدم توفر
الأم ��ن والأم ��ان ،مع ُ�ش � ِّ�ح املياه العذبة التي تف ��ي بحاجه ال�س ��كان للعي�ش الكرمي،
و�ص ��عوبة الو�ص ��ول �إليها واحل�صول عليها �إال مب�ش ��قة ،بعد �أن تزايد الط ْمي وردم
الأنهار .وقد كانت املياه املختزنة يف حو�ض املربد مو َّزعة يف �أنابيب من الر�صا�ص
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�إلى م�سافة فر�سخ ،ثم يرفع م�ستوى هذه املياه بوا�سطة الدواليب ،وقد دمرت هذه
املن�ش� ��آت يف �س ��نة 438هـ( ،)18يف حني �أنّ ابن الأثري (ت630 :هـ) يرى �أنّ ال�سبب
هو تعر�ض الأوقاف نف�سها للخراب ،واملخ�ص�صة ل�صيانة الدواليب التي ترفع املاء
�إلى �أنهار املدينة .وقد و�صف تلك الأوقاف ب�أنها مل يكن لها يف الدنيا نظري(.)19
ومما يجدر ذكره ويلفت النظر �أنه قد اكت�شف يف الزبري ـ املربد ـ قري ًبا دالئل
لعله ��ا ت�ش�ي�ر �إلى احلو� ��ض الذي كان يقوم باخت ��زان املاء يف العه ��د العثماين؛ �إذ
اكت�شف ثالثة �سراديب عميقة دائرية يف ثالثة مواقع مختلفة يف الزبري(.)20
�أ ًّي ��ا ما كان الأمر ،فلأج ��ل االقرتاب من تاريخ النزوح النهائي من الب�ص ��رة
القدمية �إلى اجلديدة ،يقت�ض ��ي الأمر مراجعة الوقائع التاريخية التي تق ِّربنا من
ذلك .فمن املعلوم �أنّ ال�سلطان مح�سن بن فالح امل�شع�شع انتزع الب�صرة من �أيدي
�آل �شبيب� ،أمراء املنتفق ،ما بني عامي 884-881هـ1480-1476 /م ،وحمل لقب
�سلطان الب�صرة( .)21رمبا ي�شري ذلك �إلى الب�صرة اجلديدة ،التي ّمت النزوح �إليها
لتوفر الأمن والقرب من �ش ��ط العرب حيث يتوفر املاء العذب� ،إ�ض ��افة �إلى تزايد
الن�ش ��اط التجاري فيه ��ا مما يوفر العي�ش الرغيد ل�س ��كانها ،الأم ��ر الذي حملهم
للعمل على تو�سيع وتعميق نهر الع�شار ـ نهر الأُ ُبلـَّة �ساب ًقا ـ والذي يبلغ طوله حوايل
6000مرت؛ لتمكني ال�سفن التجارية ال�شراعية الكبرية ذات املجاديف من الدخول
�إليه من �شط العرب ،والو�صول �إلى مدينتهم اجلديدة التي تقع يف نهايته(.)22
من املحتمل �أنَّ تزايد الن�شاط التجاري مع الهند عرب اخلليج العربي كان من
الأ�سباب الرئي�سة للنزوح ،بحيث حمل بع�ض �سكان الب�صرة القدمية على الرحيل
�إلى �س ��احل فار�س خالل القرن 9هـ15/م ،حيث ال�سفن التجارية متر عادة بذلك
ال�ساحل ،للقيام بخدمتها وتزويدها باملاء واحلطب والأ ِد َّالء .ولعل بني حرام كانوا
من �أبرز ه�ؤالء ،حيث لعبوا دو ًرا م�ؤث ًرا بعد حني(.)23
ويف هذا ال�س ��ياق من املفيد التمعن يف قول �ص ��احب متامي الدرر يف مناقب
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ال�س���ادة الغ���رر �إن �أول بناء يف الب�ص ��رة اجلديدة هو جامعه ��ا؛ لأن املدينة حادثه
بانتقاله ��ا م ��ن الربية ومل يك ��ن فيها جامع للخطب ��ة ،لذا حر�ص مهن ��ا بن رحمة
املنتفقي ،من م�شايخ العرب الذين حكموا الب�صرة قبل دخول الروم (العثمانيني)
�إليها ،ب�أن تكون اخلطبة وال�ص�ل�اة بجامعه لكونه الأق ��دم� ،إذ �إنّ اخلطبة للقدمي
من امل�ساجد .ثم يوا�صل �صاحب متامي الدرر قوله �إنّ ال�شيخ محمد �أمني الكواز،
م�ؤ�س ���س الطريقة الكوازية ال�ش ��اذلية ال�ص ��وفية ،قد بنى جام ًعا من الق�ص ��ب يف
الوقت نف�سه وب�سرعة وجيزة ملناف�سة ال�شيخ مهنا يف ذلك� .إلى �أن بناه من احلجر
بعد فرتة من الزمن(.)24
�أما عن دور الأ�س ��رة العبا�س ��ية ،الت ��ي عرفت فيما بعد (بي ��ت با�ش �أعيان)،
يف �إن�ش ��اء الب�ص ��رة اجلديدة ،ف�إن �أحد �أبنائها املعا�صرين ،وهو �أحمد بن برهان
تزعما حركة
الدين با�ش �أعيان ،يقول�« :إنّ ال�شيخ علي ال�ساري وولده عبدال�سالم َّ
االنتقال من الب�صرة القدمية �إلى الب�صرة احلديثة عند مطلع القرن  9هـ15/م،
ف�أ�س�س ��ا �أول �أحيائه ��ا املعروفة بامل�ش ��راق ،تي ُّم ًن ��ا باحلي الذي كانوا ي�س ��كنونه يف
الب�ص ��رة القدمية»( .)25وهذا القول يثري بع�ض الإ�ش ��كاالت؛ فهل كان يف الب�ص ��رة
القدمية مح َّلة بهذا اال�س ��م؟ ثم �إنّ الأ�سرة العبا�سية مل تربز يف الب�صرة اجلديدة
�إال بعد ت�أ�س ��ي�س الطريقة الكوازية ال�ص ��وفية ،وانتقال رئا�س ��تها �إليهم يف العقود
الأخرية من القرن العا�شر /ال�ساد�س ع�شر امليالدي ،وهو ما ذكره م�ؤرخ الطريقة
�ص ��احب التمامي نف�س ��ه� ،إال �أنّ ذلك ال مينع من القول �إنهم انتقلوا �إلى الب�ص ��رة
اجلديدة يف �أثناء القرن 9هـ15/م ،وبنوا فيها محلة امل�شراق ،وغلب على �سكانها
احل�ض ��ر و�أهل الأرياف ،يف حني �أنّ محلة القبلة قد غلب عليها ال�سكان النازحون
من البدو من �أتباع بيت املنتفق� .إ�ض ��افة �إلى �أنها قد غدت مق ًّرا حلاكم الب�صرة؛
قادما من
�إذ يذك ��ر ترنيرو ( ،)Antonio Tenreroبعد و�ص ��وله �إلى الب�ص ��رة ً
جزيرة هرمز ،وهو يحاول اجتياز ال�ص ��حراء� ،أنه قا َبل ال�ش ��يخ محمد بن مغام�س
حاك ��م الب�ص ��رة اجلديدة يف �ص ��فر 935ه� �ـ� /أكتوبر 1528م لي�س ��هل ل ��ه اجتياز
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ال�صحراء ،و�أنّ املقابلة قد جرت يف محلة القبلة( .)26لذا فقد اكت�سبت تلك املحلة
وجامعها �شهرة �أكرث من غريها ،حيث �إنّ �إيا�س با�شا بعد دخوله الب�صرة منت�ص ًرا
�صلى يف جامعها (جامع العرب) ،وخطب لل�سلطان العثماين فيه ،وهي �أول خطبة
تلقى با�س ��مه( .)27وهي حتمل دالالت �سيا�سية كبداية عهد ونهاية عهد .على �أنه ال
ميكن جتاهل �أنّ الب�ص ��رة اجلديدة كانت مرتبطة من ��ذ البداية بالت�أثري الزهدي
ال�ص ��ويف ممث�ل ً�ا يف الطريقة الكوازي ��ة ،ومن ث ��م بالطريقة الرديني ��ة والطريقة
ً
ارتباطا وثي ًقا منذ البداية.
الرفاعية ،التي ارتبطت بهما �أ�س ��رة املنتف ��ق احلاكمة
عل ��ى �أن حكم املنتفق الذي حقق الأمن واال�س ��تقرار يف املدينة اجلديدة� ،إ�ض ��افة
النتعا�شها التجاري ،كان جاذ ًبا لأعداد كبرية من ال�سكان لال�ستقرار فيها.
�سقوط �إمارة املنتفق يف الب�صرة وقيام حكم العثمانيني:
عن ��د و�ص ��ول الربتغاليني ب�أ�س ��اطيلهم �إلى ال�س ��واحل ال�ش ��رقية للهند عملوا
مبا�ش ��رة على خنق جتارة البحر الأحمر ،ومنع ال�س ��فن التجارية من الدخول �إليه
لإحلاق ال�ضرر باملماليك يف م�صر .وحينما دخلوا �إلى اخلليج العربي وا�ستقروا يف
جزيرة هرمز �س ��نة (٩٢١هـ١٥١٥ /م) �أ ّدى ذلك �إلى ازدياد يف الن�شاط التجاري
يف ر�أ�س اخلليج ،فكانت الب�ص ��رة ر�أ�س ج�س ��ر يربط ما بني مياه اخلليج والطريق
ال�ب�ري �إلى حلب .وق ��د �أدى هذا االنتعا�ش التجاري يف الب�ص ��رة �إلى لفت الأنظار
�إليها .وحني ا�س ��تولى العثماني ��ون على بغداد �أواخر عام 941ه� �ـ1534 /م �أخذوا
يتطلعون �إلى ال�سيطرة على الب�صرة لإجبار الربتغاليني على م�شاركتهم يف منافع
جت ��ارة الهند ذات املردود املايل الكبري .وم ��ا �إن �أتيحت لهم املربرات لذلك حتى
زحفوا بقواتهم يف النهر والرب بقيادة �إيا�س با�شا وايل بغداد ،ومتكنوا من التغلب
ب�أ�س ��لحتهم النارية على املقاومة الب�ص ��رية ،والدخول �إلى املدينة منت�ص ��رين يف
�س ��نة 953هـ1546/م ،حيث ان�س ��حبت ق ��وات املنتفق �إلى البادية بع ��د �أن �أحرقوا
�سفن �أ�سطولهم لئال ينتفع بها �أعدا�ؤهم الروم (العثمانيون)(.)28
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�إنّ اخل�سارة الكبرية التي ُمني بها املنتفق ،و�أدت �إلى فقدان مملكتهم الغنية
قد �أثر كثري ًا يف قيادتهم؛ فبع�ض ��هم ف�ض ��ل املقاومة بقي ��ادة محمد بن عثمان بن
محمد بن مغام�س ،الذي �أخذ يطالب بعودة حكم الب�صرة �إليهم ،و�آخرون ف�ضلوا
امل�س ��اومة والتعاون مع العثمانيني للح�ص ��ول على ما ميكن احل�ص ��ول عليه منهم.
وكانوا بقيادة �أبناء مانع بن را�ش ��د بن مغام� ��س� .أما اجلانب العثماين من جهته،
فقد �أدرك �أهمية تلك القبيلة ،ف�س ��عى �إلى ا�سرت�ض ��ائهم وبناء رابط من امل�صالح
االقت�صادية معهم جلعلهم ي�صطفون �إلى جانبهم ملواجهة الأخطار التي تهددهم؛
�س ��واء من ابن عليان الطائي يف اجلزائر �ش ��مال الب�ص ��رة� ،أو من الربتغاليني يف
هرم ��ز .لذا جرى �إعطا�ؤهم بادية الب�ص ��رة ك�س ��نجق (لواء) خا� ��ص بهم ابتداء
من �س ��ور الب�ص ��رة اجلنوبي الغربي لتكون �إيرادات اللواء من ن�صيبهم ،حيث �إن
ر�سوم اخلفارة (بذرقة) التي ت�ؤخذ من القوافل عندما حتت�شد يف املربد لأغرا�ض
احلج �أو التجارة مع حلب� .إ�ض ��افة لذلك جرى �إعطا�ؤهم �أربع قرى زراعية مقابل
�وما �سنوية عنها
حرا�س ��تهم لب�س ��اتني الب�ص ��رة ،على �أن يدفع لهم �أ�صحابها ر�س � ً
بح�س ��ب عدد نخيلهم .مع �إعطاء �ش ��يوخ املنتفق � ً
أي�ض ��ا خلعة �سنوية ب�ضمنها مبلغ
من املال(.)29
على �أ ّنه ب�س ��بب غرور بع� ��ض الوالة العثمانيني وج�ش ��عهم ،مل يكونوا يلتزمون
دائ ًم ��ا بذاك االتفاق؛ مما ي� ��ؤدي �أحيا ًنا �إلى التوتر ب�ي�ن الطرفني والإخالل ب�أمن
الوالية ،كما �أنّ منع العثمانيني لقوافل احلج من �س ��لوك الطرق من الب�ص ��رة �إلى
احلجاز ،قد �أثار � ً
أي�ضا ا�ستياء املنتفق وحتديهم لهذا القرار(.)30
وخال�ص ��ة الأم ��ر �أنّ العثمانيني ف�ش ��لوا يف الق ��درة على التعامل م ��ع الغالبية
مما و َّلد ا�ستيا ًء عا ًّما يف الب�صرة ،وخ َّيب الآمال يف حكمهم
العظمى من ال�سكانَّ ،
منذ بدايته.
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ال�صلة بني ن�ش�أة بلد الزبري والوجود العثماين:
بعد ا�س ��تيالء العثمانيني على الب�ص ��رة �س ��نة 953هـ1546 /م ،كما �أ�سلفنا،
وا�ض ��طرار املنتف ��ق �إلى االن�س ��حاب �إلى باديته ��ا ،والتمرت�س بها ،حت ��ى �إنّ �أيا�س
با�ش ��ا فاحت الب�صرة مل يتمكن من جتاوز �أ�سوارها ليزور قبور ال�صحابة والتابعني
هن ��اك ،كما فعل حينما زحف بجي�ش ��ه من بغ ��داد باجتاه الب�ص ��رة ،حيث زار يف
طريقه �ض ��ريح علي بن �أبي طالب ر�ض ��ي اهلل عنه يف النجف(� ،)31إلى �أن ا�ض ��طر
العثمانيون مرغمني �إلى �إعطائهم بادية الب�ص ��رة لتكون حتت حكمهم .وهو واقع
كان قائ ًم ��ا؛ �إذ كان املنتف ��ق قد اتخذوا من قرية ُك ِويب ��دة (جويبدة) الوفرية املاء
مق ًّرا �شتو ًّيا دائ ًما لهم ،فالبادية غدت مرتبطة �شكل ًّيا بالعثمانيني.
وي َّدعي النبهاين �أنّ العثمانيني ملا دخل العراق يف حوزتهم بن ْوا م�س ��جدً ا عند
�ض ��ريح الزبري ،وهو �أول م�س ��جد يف هذه الق�صبة(� .)32إن ما ذكره النبهاين يفتقد
�إل ��ى الدق ��ة؛ �إذ �إن العثمانيني �أخ�ض ��عوا العراق على عدة مراحل ،حيث ا�س ��تغرق
منه ��م ذلك �أكرث من �أربع ��ة عقود .فقد كانت زيارة القبطان العثماين �س ��يد علي
ري�س �إلى قبور ال�ص ��حابة �س ��نة 961هـ1554/م من دون �أن يج ��د �أث ًرا للعثمانيني
فيه ��ا( .)33لقد ا�س ��تدرك النبهاين بعد ذلك ،ليحدد تل ��ك الفرتة بقوله« :يف رجب
971هـ ،ت�شرين  2نوفمرب 1571م �أمر ال�سلطان �سليم الثاين ابن ال�سلطان �سليمان
ببن ��اء قبة على �ض ��ريح الزبري و�ض ��ريح طلحة .وبعد بناء تلك القبة على �ض ��ريح
الزبري �أخذ النا�س يق�صدون ال�سكن حذاءه ترب ًكا بال�ضريح ،حتى �أ�صبح ال�ضريح
و�سط الق�صبة حتيط به البيوت واملنازل من جميع جهاته»(.)34
وقول النبهاين هذا ميكن التحفظ عليه لأ�سباب عدة:
�أو ًال� :أن ��ه �س ��بق �أن ذكر �أنّ العثمانيني قد بن ْوا م�س ��جدً ا عند �ض ��ريح الزبري،
والآن يقول �إنهم بن ْوا قبة فقط على ال�ضريح ،ف�أي القولني عنده هو ال�صحيح؟.
ثان ًيا� :إنّ و�ص ��فه لق�ص ��بة الزبري رمبا يتوافق مع زيارته ال�شخ�ص ��ية لها �سنة
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1340هـ ،1922-1921/ولي�س قبلها()35؛ �إذ �إنه يقر �أنها مل تن�ش� ��أ ،فكيف حتولت
�إلى ق�صبة.
ثال ًثا :هل كان لقرب الزبري بن العوام تلك املكانة يف النفو�س ليجذبهم لل�سكن
بجواره؟ �أال يكفي لنفي ذلك عند حديثنا ال�سابق عن �ضريحه عرب القرون.
ويف ال�سياق نف�سه ،ف�إنّ ن�سبة بناء قبة على �ضريح الزبري �إلى ال�سلطان �سليم
الثاين ،الذي دام حكمه ثمان �س ��نوات (982-974ه� �ـ1574-1566 /م) ال وجود
ل�سند تاريخي ي�ؤيده� .إ�ضافة �إلى �أنّ الوقائع التاريخية التي حدثت يف عهده جتعل
من ال�صعب ت�صور ذلك للأ�سباب الآتية:
�أو ًال� :إنّ الق ��ادة العثماني�ي�ن الذي ��ن يفتح ��ون منطقة ما ه ��م الذين يقومون
�ريحا للأولي ��اء ،ليخل ��دوا ذكراهم يف مركز
ع ��ادة ببناء م�س ��جد� ،أو يعمرون �ض � ً
ذلك الإقليم ،ولي�س يف ف�ض ��اء بعيد عن العمران .وهذا ما فعله �إيا�س با�ش ��ا فاحت
الب�ص ��رة؛ �إذ بن ��ى جام ًعا يف داخلها ،وحمل ا�س ��مه ،و�إنّ الوقفية التي �أوقفها على
جامعه تعود �إلى �سنة 990هـ1582/م ،قد ذكر فيها �أنه ينفق من هذه الوقفية على
قراءة القر�آن يف جامعه ليهدي ثوابه �إلى احل�س ��ن الب�ص ��ري من دون �أن يرد فيها
والتوجه.
عموما �صوفيو امل�شرب
ذكر ل�ضريح الزبري()36؛ �إذ �إن القادة العثمانيني ً
ُّ
ثان ًيا :متيز عهد ال�سلطان املذكور بكرثة الثورات املكلفة يف كل من اليمن ومنطقة
اجلزائر �ش ��مال الب�صرة� ،إ�ضافة ملحا�صرة محمد بن عثمان �شيخ بادية املنتفق يف
الرحالة الربتغايل �ألفون�سو ( )Mestre Alfonsoعندما
الب�ص ��رة( .)37حتى �إنّ َّ
و�ص ��ل �إلى هرمز �س ��نة 1565م972 /ه� �ـ ،وهو ينوي التوجه �إلى الب�ص ��رة الجتياز
ال�صحراء �إلى حلب ،ا�ضطر �إلى تغيري م�سار طريقه �إلى تربيز عرب ه�ضبة ايران،
ومنها �إلى املو�صل فحلب ،بعد �أن علم مبحا�صرة العرب للب�صرة(.)38
ثال ًثا� :أ�ص ��يب العثمانيون يف عهد ال�س ��لطان املذكور بكارثة ع�سكرية كربى يف
البحر املتو�س ��ط بعد تدمري �أ�س ��طولهم تدم ًريا كام ًال من ِق َبل �أ�س ��اطيل التحالف
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الأوربي يف معركة ليبانتو �س ��نة 979هـ1571 /م( .)39لذا ي�ص ��عب ت�ص ��ور �أن ي�أمر
ال�س ��لطان املذكور والدولة غارقة يف م�ش ��كالتها ببناء قبة على �ض ��ريح الزبري يف
ق�ص� � َّية عن مركز الدولة! ال �ش ��ك �أنّ اجلواب على ذلك �أنه �أم ٌر
بقعة �ص ��حراوية ِ
�ش ��به م�ستحيل .مع ذلك ف�إن ال�سلطان كان قد �أمر بتعمري الكعبة امل�شرفة يف مكة
بعد تعر�ضها لأ�ضرار كبرية.
ويف ال�س ��ياق نف�س ��ه ،ف�إن محمد بن خليفة النبهاين مل يجد ما يعزز فر�ضيته
عند زيارته ل�ض ��ريح الزبري ،فكل ما وجده هو رقعة عليها كتابة ال ترقى �إلى زمن
قدمي ،بل هي حديثة ن�س ��ب ًيا ،تت�ض ��من �أنّ بلد الزبري مقد�سة لوجود �ضريح الزبري
فيها ،وهو ما جذب النا�س لل�س ��كنى بها( .)40مع العلم �أنّ ال�ش ��يخ علي ال�شرقي هو
الآخر قد زار م�سجد الزبري بن العوام ُب َعيد زيارة ال�شيخ النبهاين له مبدة ق�صرية،
ومل يجد �س ��وى رق�شة عند �ضريح الزبري كتب فيها ا�سم �صاحب القرب( .)41ولعلها
هي القربية التي �س ��بق البن بطوطة �أن ذكرها .ويجدر بنا �أن نذكر هنا �أن امل�ؤ ِّرخ
الزبريي عبداهلل الغمال�س ،الذي ال ب ّد �أنه َّ
اطلع على ما ذكره النبهاين بخ�صو�ص
م ��ا يتعلق بتاريخ الزبري ،قال�« :إنّ �أهل جند �أكرثهم جاء و�س ��كن الزبري والكويت
قبل بلوغ ابن عبدالوهاب )42(»...درجة ال�شهرة.
يظهر مما �س ��بق �ض ��عف �أقوال النبهاين وتهافتها حني يعزو �س ��بب ن�ش�أة بلد
أ�سا�س ��ا �إلى قد�س ��ية امل ��كان ،و�أن العثماني�ي�ن كان لهم ال ��دور الرئي�س يف
الزب�ي�ر � ً
ذلك ،متجاه ًال �أنّ عموم �أهل ال�س ��نة ال يرون زيارة الأ�ض ��رحة �ضر ًبا من العبادة
املفرو�ضة ،كما هو احلال عند طائفة ال�شيعة ،با�ستثناء املت�صوفة منهم.
وقفة عند �آراء ال�صانع والعلي والباح�سني:
لق ��د القت فر�ض ��ية النبهاين قب ��و ًال ودع ًما من عدد غري قلي ��ل ممن كتبوا يف
ع�ص ��رنا هذا عن بل ��د الزبري بن الع ��وام ،وعلى ر�أ�س ��هم الأ�س ��تاذان عبدالرزاق
ال�ص ��انع وعبدالعزي ��ز العلي ،رحمهم ��ا اهلل؛ �إذ يري ��ان �أنّ ما ذك ��ره النبهاين ما
ن�ص تاريخي محف ��ور على قطعة من املرمر (الرخ ��ام) مثبتة على حائط
ه ��و �إال ٌّ
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ال�ضريح( .)43وهو ما مل يقله النبهاين نف�سه كما �سبق( .)44بل �إنهما اخرتعا دلي ًال
�آخ ��ر ي�ؤي ��د مقولة النبهاين حني ق ��اال �إنّ �إمارة الزبري وليدة قري ��ة نهر ذراع التي
كانت تتو�س ��ط ما بني الب�ص ��رة القدمية و�ض ��ريح الزبري( .)45يف ح�ي�ن �أن القرية
املذكورة كانت تقع �ض ��من حدود الب�ص ��رة اجلديدة ،وبالذات يف جهتها اجلنوبية
الغربية للخارج من بوابة امل�ش ��راق حيث الب�ساتني التي ترويها الأنهار واجلداول،
وم ��ن بينه ��ا نهر ذراع .وق ��د ُذكرت تلك القرية يف امل�س ��ح (الطاب ��و) الذي �أجراه
العثمانيون للموارد وال�س ��كان يف والية الب�ص ��رة �س ��نة 959هـ1552 /م ،حيث ورد
يف الدفرت املذكور قرية نهر ذراع تنتج العنب والقطن واحلنطة وال�شعري والتمور،
ويجنى منها �س ��نو ًّيا من الر�سوم مقدار � 5000شاهي()46ب�صري ،وعدد �سكانها ما
الرحالة نيبور حني قال �إنّ بداية
يقارب  186ن�سمة( .)47وقد �أ�شار �إلى تلك القرية َّ
البادية القريبة من �أ�س ��وار الب�ص ��رة متتاز بخ�صوبتها؛ �إذ جتاور النهر ،وجميعها
مغط ��اة بب�س ��اتني النخيل ،وكانت هن ��اك قرية كبرية ال تبعد عن مدينة الب�ص ��رة
با�س ��تقامة اجلنوب الغربي عامرة قبل ثالثني �أو �أربعني �س ��نة� .أما اليوم فلم يبق
�ش ��يء منها �س ��وى بناية �ص ��غرية على �ض ��ريح لويل م�س ��لم( .)48كما �أنّ امل�ست�شرق
الفرن�س ��ي ما�س ��ينيون ذكر خرائب تلك القرية ،و�أنّ من بني خرائبها ق َرب ال�س ��يد
�ش ��عبان الرفاعي( )49م�ؤ�س�س الطريقة الرفاعية يف الب�صرة اجلديدة املتوفى عام
١٠٠٥هـ١٥٩٧ /م(.)50
لقد �أ�ض ��اف ال�ص ��انع والعلي دلي ًال �آخر لدعم ادعاءات النبهاين حول �س ��بب
ن�ش ��وء بل ��دة الزب�ي�ر حينما ق ��اال �إنّ جام ًعا ثان ًيا ق ��د ُبني �س ��نة ١٠٠٦هـ-١٥٩٧ /
1598م( .)51ولك ��ي ي�ؤك ��دا ادعاءاتهم ��ا �أن بل ��دة الزب�ي�ر قد �س ��كنها �أهل جند يف
التاريخ املذكور ،ا�ستندا �إلى وجود لوحة مثبتة يف واجهته ،يف حني �أنه من املعروف
وال�شائع �أنّ تلك اللوحة كانت قد و�ضعت حدي ًثا بعد �أن �أعاد ال�شيخ عبداهلل ال�سامل
ال�صباح �شيخ الكويت بناءه يف حدود �سنة 1965م1385 /هـ.
كما ادعيا �أنّ �أحد رجاالت ح�س�ي�ن با�ش ��ا �أفرا�س ��ياب املخل�ص�ي�ن ،الرتكماين
الأ�ص ��ل ،املدع ��و محم ��د ب ��داغ (ب ��وداق) ،وال ��ذي قتل ��ه �أه ��ل الب�ص ��رة ع ��ام
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١٠٧٦ه� �ـ )52(1657/ما هو يف احلقيقة �إال محمد بن فداغ ج ّد �أ�س ��رة الفداغ ،و�أنه
قد فر هار ًبا �إلى الزبري حيث تقيم �أ�سرته هناك ،وهو ينت�سب �إلى قبيلة �شمر(.)53
لقد وقع ال�ص ��انع والعلي ،رحمهما اهلل ،يف ت�صور خاطئ كبري؛ �إذ �إنّ الأ�سرة
مل تك ��ن ق ��د نزحت بعد من جند يف التاريخ املذكور ،بل �إنّ ال�ش ��ائع �أنهم جل ْوا �إلى
قرن ون�ص ��ف من ذلك التاريخ ،خا�ص ًة و�أنّ لدينا دلي ًال موث ًقا
الزبري من جند بعد ٍ
عل ��ى �أنه ��م ال يزالون يف جن ��د .لقد ورد ذلك يف رحلة علي بن عبداهلل املو�س ��وي،
حاك ��م احلويزة �س ��اب ًقا� ،إلى احلج �س ��نة ١٢٢٣هـ١٧١١ /م ،فق ��د قابل الأخ ُري يف
أحد �أفراد الأ�س ��رة املدعو �إبراهيم الفداغ ،الذي ع َّرف نف�س ��ه �أنه
املدينة املنورة � َ
قدم من جند
من متيم ،وي�س ��كن يف �إحدى قرى �سدير من جند( .)54ويبدو �أنه قد ِ
�إلى احلجاز لغر�ض احل ��ج والتجارة .والدليل على قدرته املالية وكرمه �أنه عطف
على املو�سوي عندما �شكا له نفاد ما لديه من مال ،ف�أقر�ضه مبل ًغا من املال( )55بعد
�أن عرف مكانته ،م�ستح�ض ًرا القول ال�شائع «�أكرموا عزيز قوم ّ
ذل».
و�أخ�ي ً�را ،ال ب ّد من وقفة ق�ص�ي�رة عن ��د �آراء الأ�س ��تاذ الباح�س�ي�ن ،متَّعه اهلل
بال�ص ��حة والعافي ��ة ،رغ ��م غرابتها؛ �إذ يق ��ول :ال ميكن الربط بني بن ��اء قبة على
�ض ��ريح الزبري وت�أ�س ��ي�س مدينته ،فمدينة الزبري قدمية ِق َدم التاريخ الإ�سالمي!!
ب فيه قب ٌة على �ضريح الزبري
ثم يعود ليخفف من �آرائه القاطعة قائ ًال« :رمبا مل ُت نْ َ
�إال يف فرتة مت�أخرة ،و�أقدم ما ورد �إلينا هو عام 900هـ1492 /م ،و�أنه قد ّمت على
نفق ��ة ال�س ��لطان عبدالعزيز ووالدته» .يف حني �أنّ ال�س ��لطان املذك ��ور حكم ما بني
عامي 1293-1277ه� �ـ1876-1861 /م( .)56فالفارق بني التاريخني هو ثالثمائة
وثمانون �سنة .وبذا يتبني �أن �آراء الباح�سني ال ت�ستقيم مع ما �سبق.
نكتفي به ��ذا القدر وعدم التط ��رق لآراء الآخرين الذين عا�ص ��روهم؛ لأنهم
يرددون ما قاله النبهاين وال�صانع والعلي حول تاريخ ن�ش�أة الزبري مع �أنّ اهتمامهم
أ�سا�سا على اجلانب اجلغرايف �أو الن�شاط الديني الذي حدث يف بلدة
كان من�ص ًّبا � ً
الزبري فرتة مت�أخرة ،وال يدخل �ضمن نطاق درا�ستنا هذه.
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بدايات الن�ش�أة لبلد الزبري:
تتكاثر الأحداث والوقائع التي ت�شري �إلى الزبري ما بني العقدين الأول والثالث
من القرن 12هـ18 /م .وقبل ا�س ��تعرا�ض ذلك من الأف�ض ��ل التحدث ،ولو ب�إيجاز،
عن الركائز الأ�سا�سية التي تدعو النا�س �إلى اال�ستقرار يف موقع ما ،ومن ثم ن�شوء
القرى والبلدات .فقد �س ��بق لكل من ابن �أب ��ي الربيع وابن خلدون �أن تطرقا لتلك
الركائز والأ�س ���س ،وهي ح�ص ��انة املوقع واملكان الذي يوفر الأم ��ن والأمان ووفرة
ماء ال�ش ��رب للإن�س ��ان واحليوان ،ووجود املرعى حول ��ه ،والبعد عن وخامة الهواء
ومواطن الأوبئة .وي�ض ��اف �إلى ذلك توفر مواد البناء لل�س ��كن ،و�س ��هولة االت�صال
بالعامل اخلارجي من دون عوائق(.)57
�إذا م ��ا دققن ��ا النظ ��ر مل ًّي ��ا يف موقع الزب�ي�ر الذي ه ��و موقع املربد �س ��اب ًقا،
�س ��نجدها محطة للقوافل منذ ن�ش ��وء الب�ص ��رة الإ�س�ل�امية ،حيث كان بنو �شيبان
يحتكرون قيادة القوافل �إلى مكة وغريها من اجلهات( .)58كما �س ��نجد �أنّ املنتفق
ابن عقيل وبني عامر هم الذين قد تولوا تلك املهمة يف �أواخر الع�ص ��ور العبا�س ��ية
وما بعده ��ا( ،)59حيث انتقلت املحطة �إلى الدريهمية املجاورة للموقع ال�س ��ابق� ،إذ
تتوف ��ر فيه ��ا �آبار املياه العذبة التي ت�أتيها مياه الأمطار عرب الأودية ِّ
وال�ش ��عاب من
جهاتها اجلنوبية الغربية ،خا�صة من وادي الباطن بنجد (بطن الرمة) ،ويتجمع
يف منخف�ضها .فالقوافل كانت تتحرك من تلك املحطة يف كل االجتاهات من دون
عائق ،وما جبل �س ��نام �س ��وى عالمة بارزة يهتدي بها ال�سكان والقوافل .وي�ضاف
�إلى ذلك وجود املنتفق يف هذا الف�ض ��اء ال�ص ��حراوي ك�ض ��امن �أ�س ��ا�س ل�س�ل�امة
ال�سكان والقوافل م ًعا(.)60
وهناك دليل بالغ الأهمية مل ُيتن َّبه �إليه ،وهو املكان الأول الذي جرى اختياره
من ِق َبل ال�سكان الأوائل لال�ستقرار فيه� ،أال وهو القرب من مياه الدريهمية ،و�أُطلق
على تلك املحلة ا�سم (الكوت) ،والكوت يعني القلعة �أو احل�صن القريب من املاء،
اجلاذب لل�سكن يف ذلك املكان ،ولي�س ال�ضريح ،بالرغم
مما يعني �أن املاء كان هو
َ
من �أن بع�ض الأ�ضرحة توفر الأمن لل�ساكنني قربها.
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ويف �ض ��وء ما تقدم ميك ��ن القول �إنّ موق ��ع الزبري (املربد �س ��اب ًقا) هو الذي
أ�سا�س ��ا لتكون جاذبة للقوافل التجارية وبالتايل لل�س ��كان ،خا�ص ��ة مع قرب
�أهـّلها � ً
املكان من الب�صرة اجلديدة ،التي هي نهاية للطرق النهرية وطريق البحر ،ولي�س
قد�سية املكان كما ذهب �إليه بع�ض املعا�صرين الذين �سبق ذكرهم.
�إنّ بطر�س الب�س ��تاين هو �أول من قال �إنّ ن�ش� ��أة الزب�ي�ر يعود �إلى كون موقعها
محط ًة للقوافل التجارية يف �س�ي�رها �إلى ال�ش ��ام ،فابتنت �س ��ارية من العرب بيو ًتا
قليلة العدد� .إال �أنّ الب�ستاين ابتعد كث ًريا حني قال« :وكان ذلك قبل  300عام»؛ �أي
�إنّ هذا التاريخ قبيل �صدور مو�سوعته بقليل (1887م) ،ليكون اال�ستقرار يف نظره
()62
�احب منجم العمران
�أوائل الق ��رن 11هـ� /أواخر القرن 16م( .)61وقد �أ ّيد �ص � ُ
كالم الب�س ��تاين ،ومث ��ل ذل ��ك ال�ص ��انع والعل ��ي� ،إال �أنّ الأخري ْي ��ن جعال امل�س ��جد
وال�ضريح هما الأ�سا�س� ،أي قد�سية املكان ،ولي�س ال�سبب هو املوقع التجاري.
�أ ًّي ��ا ما كان الأمر ،فمن الأجدى والأف�ض ��ل الرج ��وع �إلى دفرت مالية مدورة يف
�إ�س ��طنبول ل�س ��نة 1691-1689م ،الذي ت�ض َّمن وقفية حل�ض ��رة الزبري بن العوام
ووقفية لطلحة بن عبيد اهلل(� ،)63أوقفها �أحد �أثرياء الب�صرة .كما ميكن النظر يف
قول علي خان بن عبداهلل خان املو�س ��وي حني جلوئه �إلى ال�ش ��يخ مانع بن �ش ��بيب،
«و�صلت ظه ًرا �إلى جويبدة
�ش ��يخ قبيلة املنتفق يف �شتاء عام (1108هـ1696 /م):
ُ
(كويب ��دة) ،وهي ملك �آل �ش ��بيب و�إن كان ��ت خرا ًبا� ،إال �أنّ ُكوته ��ا (قلعتها) باقية
�إل ��ى الآن ،وقلبانها كالينابيعُ ،يغرف منها بالقدح لقرب مائها .والتقيت بال�ش ��يخ
رحب بي و�أكرم وفادتي ،وبعد ثالثة �أيام ارحتلنا محاذين
مانع بالربج�سية ،الذي َّ
الزبري من القبلة واملرياد ا ُ
حل َ�سي (احل�صي)»(.)64
�إنّ �إ�ش ��ارة املو�س ��وي هذه لتدل على وجود �ضريح وم�س ��جد الزبري بن العوام،
ومن املحتمل وجود عدد قليل من ال�س ��كان � ً
أي�ضا .خا�صة �إذا ما ا�ستح�ضرنا �أقوال
بع�ض م�ؤرخي جند عن �س ��نة (1085ه� �ـ1665-1664 /م) ،وحدوث قحط عظيم
يف جند �أ�سموه( :جرمان)� ،أدى �إلى جالء كثري من �أهل جند �إلى الزبري والب�صرة
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جوعا .وا�س ��تمر القحط والغالء يف ال�س ��نة
والأح�س ��اء ،و�أنّ الكثري منهم قد مات ً
التي تلتها (1086هـ) ،والذي �أ�س ��موه يف جند (جردان) ،وجال �أهلها �إلى الزبري
والب�صرة والأح�ساء(.)65
وميكنن ��ا الق ��ول �إنه تزامن ه ��ذا النزوح من جند �إلى الزب�ي�ر مع تزايد نفوذ
قبيلة املنتفق وقوتها يف ف�ض ��ائه بزعامة ال�ش ��يخ مانع بن �شبيب ،واتخاذها مركزًا
لن�ش ��اطه �ض ��د ال�ص ��فويني يف الب�ص ��رة والعثمانيني م ��ن بعدهم ،الذي ��ن �أعادوا
�سلطتهم ثانية على الب�صرة �سنة (1112هـ1701 /م) ،حتى �إنّ علي با�شا ،الوايل
اجلديد للب�ص ��رة ،توجه �إلى مخيم ال�ش ��يخ مانع قرب الزبري ،و�ألب�سه خلعة �شرف
ع ��ام (1113هـ1702/م) ،كما ا�ض ��طر الوايل عندما تويف ال�ش ��يخ مانع بعد ذلك
بقليل �إلى االعرتاف بابنه حمود ليكون �شيخ امل�شايخ(.)66
وميكن القول �إنّ ح�ض ��ور املنتفق قرب موقع الزب�ي�ر وفـّر الأمن للنازحني من
جند ،ونتج عنه التعا�ضد وامل�ساندة ،بل والتمازج ،وحتى الرتابط الأ�سري بينهما،
كما �س ��وف نرى هذا الح ًقا .ولقد حدث يف جند �س ��نة (١١١٤هـ١٧٠٢ /م) قحط
عاما من القحط ال�سابق ،حيث جال �أهل
عظيم ُ�س ��مي (�سمدان)؛ �أي بعد ثالثني ً
جند �إلى الزبري والب�صرة والأح�ساء(.)67
وال ب ��د لنا من ذكر قول �آدموف ،القن�ص ��ل الرو�س ��ي يف الب�ص ��رة ،الذي كان
موج ��ودًا فيها �أوائل القرن الع�ش ��رين�« :إنّ بلد الزبري ن�ش� ��أت بداي ��ة القرن 18م،
�أوائ ��ل القرن ١٢هـ» ( .)68ويحدد ال�ش ��يخ عبدالقادر با�ش �أعيان ن�ش� ��أة الزبري بني
عام ��ي (1130-1118ه� �ـ1718-1706/م) ،وهي فرتة طويلة ن�س ��ب ًّيا دون �ش ��ك،
وافتقاره �إلى دليل دقيق على ما قاله(.)69
و�أ ًّي ��ا ما كان الأمر ،فمن الوا�ض ��ح �أنّ اجلالء من جند �أثناء العقود ال�س ��ابقة
مل يك ��ن بالع ��دد الكبري ،خا�ص� � ًة و�أنهم كان ��وا يتجهون �إلى بقاع ع ��دة ،يف حني �أن
اجلالء من جند �س ��نة 1131-١١٢٨ه� �ـ1718-١٧١٥/م على �أثر القحط العظيم
ال ��ذي حدث فيه ��ا .كان قد توجه �أهل جند �إلى الزبري والب�ص ��رة والأح�س ��اء(.)70
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عم منطقة �س ��دير بال ��ذات ،وهو قحط
و�أخ ��رى �س ��نة (١١٣٥هـ ١٧٢٢/م) الذي ّ
و�س � ِّ�مي بـ (�سجي) ،حيث حتولت
مميت وغالء �ش ��ديد ،ا�ستمر لل�س ��نة التي تلتها ُ
الزبري على �أثره �إلى قرية كبرية ملفتة للنظر .ومما يلفت االنتباه � ً
أي�ض ��ا �أن بع�ض
الذي ��ن ج َل� � ْوا خالل ذلك قد ذهبوا �إلى الكويت( ،)71الت ��ي ورد ذكرها لأول مره يف
امل�ص ��ادر النجدية .وقد و�ص ��ف بع�ض �أدباء �س ��دير الو�ضع امل�أ�س ��اوي الذي خ َّلفه
قحط (�سجي) �أثر ذلك بقوله:
غدا النا�س �أثال ًثا فثلث �شريدة
وثلث �إلى بطن الثـرى دفن ميـت

ي�ل�اوي �صليب البيـن ع��ـ��ار وجائـع
()72
وثلث �إل��ى الأري����اف ج��ال ون��اج��ع

بروز بلد الزبري:
�أخ ��ذت بل ��د الزبري بالربوز ،و�أم�س ��ت تلفت �إليها الأنظار �أثن ��اء فرتة البحث
ال�ص ��دِّ يقي ،الذي كان قد و�ص ��ل �إلى
هذا ،فقد زارها م�ص ��طفى بن كمال الدين ِّ
قادما من ال�شام عرب بغداد ،حيث يقول« :يف
الب�صرة �س ��نة (١١٣٨هـ١٧٢٦ /م) ً
�ص ��بيحة يوم الأحد احلادي ع�ش ��ر من �ش ��وال املبارك (١١٣٨هـ) ق�ص ��دنا زيارة
الإمامني َّ
املعظمني َجناب �س ��يدي طلحة والزبري بن العوام ب�صحبة بع�ض الرفاق،
ومل ن ��زل نتج ��ارى يف ال�س�ي�ر �إلى �أن و�ص ��لنا �إلى حمى طلحة اخل�ي�ر ،فزرنا ذلك
املقام املهاب  ...ودعونا اهلل تعالى لنا وللأحباب .وركبنا متون اخليل لزيارة زوج
عمتي �أ�س ��ماء ذات النطاقني الزبري .وبعد زيارة ح�ض ��رته واجللو�س لدى َ�س َد َنته،
دُعينا لدار قريبة من جامعه املنري ،و�أقمنا فيها �إلى �أن اندفع وهج احل ّر ال�شديد،
وا�ضطجعنا فوق �سرير وك�أنه احلرير  ...ثم بعد �أن �صلينا الع�صر وزال عنا قي�ض
الهجري توجهنا �إلى زيارة �س ��يدي احل�س ��ن الب�ص ��ري و�س ��يدي محمد بن �سريين
الأوحد ْين»(.)73
وا�ضحا على وجود �ضريح م�ش َّيد للزبري
وهنا جند يف �أقوال ِّ
ال�ص ��دِّ يقي دلي ًال ً
اب ��ن العوام ،وبجواره جامعه ،الذي يق ��وم يف اخلدمة فيه عدد من ا ُ
خلدام ،وعلى
ر�أ�س ��هم موظف كبري هو ال�س ��ادن .كما يوجد بجواره عدد من امل�س ��اكن املريحة،
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ولرمبا كانت الغالبية العظمى من �أ�ص ��حاب تلك امل�س ��اكن قد نزحوا من جند يف
وقت لي�س ببعيد.
ال�ص ��دِّ يقي تختلف عن الزي ��ارة �أو الزيارات الت ��ي كان قد قام بها
�إنّ زي ��ارة ِّ
كل من ال�شيخ عبدال�س�ل�ام بن عبدالقادر� ،شيخ الطريقة الكوازية و�شيوخ الطرق
ال�ص ��وفية يف الب�ص ��رة ،ك�ش ��عبان الرفاعي ومريديهم قبل ذلك بق ��رن تقري ًبا �أو
يزي ��د قلي�ل ً�ا� ،أي يف حدود (١٠٣٦ه� �ـ١٦٢٦ /م)؛ �إذ كانوا يقوم ��ون بتعمري بع�ض
تلك الأ�ض ��رحة من دون �أن يرد ذكر مل�س ��جد م�ش� � َّيد هناك� ،أو وجود �س ��اكنني يف
ذل ��ك املوقع( .)74الأم ��ر الذي ينفي ادعاءات النبهاين وال�ص ��انع والعلي َومن حذا
حذوهم.
الرحالة الأملاين الذي كان
يقت�ض ��ي هنا ا�ستح�ض ��ار قول نيبور (ّ )Nebuhr
يف الب�ص ��رة ع ��ام 1179هـ1765/م ،وجم ��ع معلوماته من �أفواه الرجال� ،إ�ض ��افة
نب بيو ُتها ال�ص ��غرية حول قرب
مل�ش ��اهداته ال�شخ�ص ��ية ،حيث ذكر �أنّ الزب�ي�ر مل ُت َ
عام ��ا �أو �أربع�ي�ن� ،أي ما ب�ي�ن (1148 -١١٣٧هـ-١٧٢٥ /
الزب�ي�ر �إال من ��ذ ثالثني ً
1735هـ) ،ومنذ ذلك الوقت ُعرفت الب�صرة القدمية بالزبري(.)75
جلوء ال�شيخ محمد بن عبدالوهاب �إلى بلدة الزبري:
�إنّ جلوء ال�شيخ محمد بن عبدالوهاب �إلى الزبري هار ًبا من �سلطة العثمانيني
يف الب�ص ��رة يع ��د دلي ًال قو ًّيا على �أنّ الزبري كانت خارج �س ��لطتهم؛ �إذ �ش ��عر فيها
بالأم ��ن والأمان ،و�أنه قد �أ�ص ��بح ً
محاطا ب�أبناء جلدته النجادى ،الذين �س ��اعدوه
للو�ص ��ول �إلى الأح�ساء فيما بعد .ويف ال�سياق نف�سه يقت�ضي معرفة الفرتة الزمنية
التي و�ص ��ل فيها ال�ش ��يخ �إلى الب�ص ��رة ،واملدة التي ق�ض ��اها فيها ،خا�صة و�أنه قد
ت�أثر ت�أث ًريا كب ًريا يف �آرائه جتاه ما �ش ��اهده ور�آه فيها من ممار�سات ِ�شركية .فابن
غنام( )76وال�ش ��يخ عبدالرحمن حفيده( )77اللذان كان لهما ارتباط وثيق به ،ذكرا
�أنّ ال�ش ��يخ محمد بن عبدالوهاب �س ��افر �إلى الب�ص ��رة �أكرث من م ��رة .يف حني �أنّ
عثمان بن ب�ش ��ر مل يذكر ً
مالزما ل�شيخه
تاريخا لذلك ،وال املدة التي ق�ضاها فيها
ً
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يف الب�ص ��رة محمد املجموعي(� .)78أما الباحث املعا�ص ��ر را�شد الع�ساكر ،فريى �أنّ
زيارة ال�ش ��يخ محمد بن عبدالوهاب للب�ص ��رة كانت مرتني� :إحداهما برفقة عمه
�إبراهيم بن �س ��ليمان �س ��نة (١١٣٧هـ١٧٢٤ /م)( ،)79يف حني �أن �أحمد بن برهان
الدين با�ش �أعيان املعا�ص ��ر قد ت�أثر مبا ورد يف كتاب ملع ال�ش���هاب يف �سرية محمد
ابن عبدالوهاب( ،)80فيقول �إنّ ال�شيخ وفد �إلى الب�صرة من جند �سنة (١١٣٥هـ/
1723 -١٧٢٢م) ،و�أق ��ام فيها �أربع �س ��نوات ،كان يقوم خالله ��ا بالوعظ و�إعطاء
�صاح َبه وجا َل َ�سه �أن�س بن دروي�ش(.)81
الدرو�س يف جوامع الب�صرة ،وقد َ
�إنّ ه ��ذا الر�أي فيه بع�ض الغرابة ،فكيف يقوم بالوعظ والتدري�س يف اجلوامع
وقد جاء �إلى الب�ص ��رة لغر�ض التعلُّم يف مدر�س ��ة ال�شيخ محمد املجموعي؟ وكيف
ي�ص ��احب ال�ش ��يخ محم� � ُد ب ��ن عبدالوهاب �أن� � َ�س بن دروي� ��ش وهو �ش ��يخ الطريقة
الكوازية ال�صوفية التي ُيدين ال�شيخ محم ُد بن عبدالوهاب ت�صرفاتها ،حيث جند
دعا بعيدة
الذعا لتلك املمار�س ��ات التي يراها ،من وجهة نظرهِ ،ب ً
يف ر�س ��ائله نقدً ا ً
عن �صفاء الإ�سالم احلنيف(.)82
وقبل �أن نغادر هذه النقطة ،ال ب ّد من التطرق �إلى املناخ ال�سيا�س ��ي الذي كان
�سائدً ا يف الب�صرة والعراق و�إيران على وجه العموم يف هذه الفرتة القريبة زمن ًيا
من وجود ال�شيخ بالب�صرة ،فقد �سقطت الدولة ال�صفوية يف �إيران على يد الأفغان
�أتباع املذهب ال�س ��ني �سنة (1135هـ1722 /م) ،فع َّمت الفو�ضى يف معظم �أرجاء
املنطقة على ات�س ��اعها( ،)83مما يجعل من غري املمكن قبول ادعاءات �ص ��احب ملع
ال�شهاب من �أنّ ال�شيخ محمد بن عبدالوهاب قد زار مناطق عديدة جماورة.
كما ال بد �أن ن�شري �إلى �أمرين� :أولهما القحط املميت الذي �ضرب قرى �سدير
الذي �س ��مي (�س ��جي) ،وهو ما م ّر بنا �س ��اب ًقا( .)84كذلك الطاعون الذي �ض ��رب
الب�ص ��رة �س ��نة (1139هـ١٧٢٧ /م) ،والذي �أزهق ما يناه ��ز ثمانية �آالف نف�س،
وهرب بع�ض ال�سكان �إلى الزبري �أو �أبعد من ذلك(.)85
ويجدر بنا �أخ ًريا ذكر ق�صيدة حميدان ال�شويعر ،الذي قد يكون غادر الزبري
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�إلى جند خالل تلك الفرتة احلرجة �أو بعدها بقليل ،حيث يقول:
ظ���ه���رت م���ن احل���ـ���زم ال��ـ��ل��ي بـه
ح ِّ
����ط����ي����ت ����س���ن���ـ���ـ���ـ���ام ب���ال���ي���م���ن���ى

����س���ي���د ال���������س����ـ����ادات م���ـ���ـ���ن ال���ع�������ش���ـ���ره
()86
وط���ي���ت ال���رق���ع���ـ���ي م���ـ���ع ظ���ه���ـ���ـ���ره

�أ ًّي ��ا م ��ا كان الأم ��ر ،فمن الوا�ض ��ح �أنّ كيان الزبري ال�ص ��غري يف بداية القرن
12ه� �ـ18/م �أخ ��ذ يف الظه ��ور واالنتعا� ��ش بعد �أن �أ�ض ��حى حتت حماي ��ة املنتفق،
وخارج ��ا عن �س ��لطة العثماني�ي�ن ونفوذهم منذ العق ��ود الأولى من ذل ��ك القرن،
ً
خا�ص ��ة مع ازدي ��اد حركة القواف ��ل التجارية الربي ��ة �إلى حلب ،فتح�س ��نت �أحوال
ال�سكان النازحني من جند .وي�ؤيد ذلك الدليالن اللذان ن�سوقهما؛ فوكيل ال�شركة
(الكهي ��ة) ذهب �إلى
الهولندي ��ة يف الب�ص ��رة ذك ��ر يف يوميات ��ه �أنّ وكي ��ل البا�ش ��ا ِ
الزبري (� )Isebeerس ��نة 1139هـ١٧٢٦ /م ملقابلة ال�ش ��يخ محمد بن مانع� ،شيخ
املنتفق ،الذي يقيم هناك ،وق َّدم له خلعة ولكبار �أ�ص ��حابه ،وطلب منه امل�س ��اعدة
يف �ض ��بط الأمن يف الطريق ما بني بغداد والب�ص ��رة ،ومنع جتاوزات العرب فيما
بني املدينتني( .)87يف حني �أنّ الرهبان الكرمليني يف الب�ص ��رة ذكروا يف يومياتهم
�أنّ محمد با�ش ��ا وايل الب�ص ��رة �أر�سل قوة ع�سكرية �ضد ال�شيخ ابن مانع يف الزبري
�سنة 1730م ،املوافق رم�ضان 1143هـ ،فا�ستطاع �أتباع ال�شيخ �إبادة �أغلبهم وجرح
من تب َّقى منهم ،واال�ستيالء على ما كانوا يحملونه من عتاد و�سالح .وكان عددهم
()88
ثمانني خ َّيا ًال وثمانية من امل�شاة ي�سوقون البغال املحملة بامل�ؤن والعتاد
اخلال�صة:
تعر�ض البحث الدعاءات بع�ض املعا�ص ��رين الذين يرون �أنّ ن�ش� ��أة بلد الزبري
قد مت على يد �س ��لطان العثمانيني �س ��ليم الثاين ،الذي �أمر ببناء قبة فوق �ض ��ريح
الزبري بن العوام وم�سجد بجواره ،فاندفع النا�س لل�سكن بجواره ترب ًكا بال�ضريح؛
�أي �إنّ قد�س ��ية املكان كانت ال�سبب يف ن�ش�أة الزبري .الأمر الذي دفعنا للتحري عن
ذلك طوي�ل ً�ا عرب رحلة تاريخية ،فثب ��ت لنا �أنّ املعطي ��ات والوقائع تدح�ض ذلك؛
�إذ �إن موق ��ع الزبري التاريخ ��ي الذي كان محط ًة للقوافل منذ القدم ،كان اجلاذب
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الرئي�س لل�س ��كن هناك ،خا�ص� � ًة مع توفر املاء ،مما عزز اال�س ��تقرار هناك بداية
القرن ١٢هـ١٨ /م ،وهو التاريخ الذي ميكن االطمئنان �إليه لن�ش ��وء قرية �ص ��غرية
تدعى (ال ُكوت) قريبة من ماء الدريهمية من جهة ،ومن �ضريح الزبري بن العوام
اهتماما به ال �س ��اب ًقا وال الح ًقا ،خا�ص ��ة النتعا�ش حركة
ال ��ذي مل يب � ِ�د النازح ��ون
ً
القوافل التجارية ،واحلماية التي توفر لها �أثناء هذه الفرتة الزمنية.
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١٤٣٦م٢٠١٥/م العدد � ،٣١ص.136-١٠٥
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( )15حتفة النظار ،م�صدر �سابق.
( )16التحف���ة النبهاني���ة يف تاري���خ اجلزي���رة العربي���ة ،املطبع ��ة املحمودي ��ة ،ط ،٢القاه ��رة١٣٤٢ ،هـ،
الب�صرة رقم � ،٩ص ،٩٢-٩١مخت�صر تاريخ الب�صرة ،مطبعة الفرات ،بغداد١٩٢٧ ،م.١١٩ ،
( )17الب�صرة يف �أدوارها التاريخية ،دار الب�صري ،بغداد١٣٨١ ،هـ١٩٦١/م� ،ص.٥٥-٥٤
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( )19الكامل يف التاريخ ،حتقيق عمر تدمري ،دار الكتاب العربي ،بريوت١٤٢٠ ،هـ١٩٩٩ /م� ،ص-٣٦٣
 ،373وم ��ن اجلدي ��ر بالذكر �أنه حدث انهي ��ار يف الأر�ض يف منطقة املراغة يف الزبري� ،ش ��وهد من
خ�ل�ال حو�ض كب�ي�ر وعميق ،وله نف ��ق طويل لعل ��ه ي�ؤيد ما ذكرته امل�ص ��ادر الآنفة .كم ��ا يذكر ابن
الغمال�س �أنه ر�أى �ش ��مال اجلامع معقود ًة على �س ��اق ،وهو �س ��رداب عظيم عميق عابر �إلى ال�سدة،
وال نعلم حده ،وهو نظري ال�سرداب الذي وجد يف املراغة جنوب احلزم ،لعله ي�صل �إلى الدريهمية،
تاريخ الزبري والب�صرة� ،ص ،148كذلك انظر كتاب ال�صانع والعلي� ،إمارة الزبري ،ج� ،4ص.94
( )20قال ابن الغمال�س« :ر�أيت �ش ��مال اجلامع ـ الب�ص ��رة القدمي ـ على �إن�سان يقطع �صخ ًرا معقودًا على
�ساق ،وهو �سرداب عظيم عميق عابر �إلى ال�سدة وال نعلم حده» .وال�سدة التي �أ�شار �إليها هي النهاية
ال�شرقية خلرائب الب�صرة القدمية التي يدعونها (احل�صوة) حتى الأطراف اجلنوبية الغربية من
الب�صرة اجلديدة .ثم ي�صف ابن الغمال�س �أنه نظري ال�سرداب الذي وجد يف املراغة جنوب احلزم
عاب ًرا جنو ًبا لعله �إلى الدريهمية ،تاريخ الزبري� ،ص� .148أما الأ�ستاذان ال�صانع والعلي ،فقد ذكرا
�أن القبو يف احل�ص ��وة قد ر�آه عبدالوهاب �س ��عود البابطني الذي يعمل جما ًال بني الزبري والب�صرة.
كما يذكران � ً
أي�ض ��ا �أن القبو معقود بالطابوق اكتُ�ش ��ف يف �سوق احلزم �أمام دكاكني الق�ضيب ،ف�إذا
هو كال�سردابُ ،قطره دائري ،بقامة الإن�سان املتو�سط .ثم ظهر �آخر قرب �ضريح الزبري بن العوام
يف املراغة .انظر� :إمارة الزبري بني هجريتني ،ج� ،4ص.94
منوذجا� ،سوف
( )21عبداللطيف نا�صر احلميدان� ،صلة ال�سلطة بالقبيلة الرتكمانية يف العراق ،جنوبه
ً
ين�شر قري ًبا يف جملة الدارة.
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( )25املكتب���ة العبا�س���ية يف الب�ص���رة ،تاريخه���ا ومخطوطاته���ا ،الدار العربية للمو�س ��وعات١٤٢٨ ،هـ/
٢٠٠٧م� ،ص.١١٢-١١١
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K. K.Harameyn Mukraamin, Defteri 1377/2.
()36
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1929, PxVII.
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( )42تاريخ الزبري والب�ص���رة ،حتقيق عماد عبدال�سالم ر�ؤوف (دار دجلة ,عمان1426 ،هـ2006 /م)،
�ص .65
(� )43إمارة الزبري بني هجرتني ،الكويت ١٤٠٩هـ١٩٨٩ /م ،ج � ،٤ص .١٥
( )44املرجع نف�سه ،ج� ،١ص .٤٥
( )45املرجع نف�سه ،ج� ،١ص .٤٠-٣٣
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( )46عملة نقدية من الف�ض ��ة اخلال�صة �ضربت يف الب�صرة من قبل العثمانيني محاكاة للعملة ال�صفوية
التي حتمل اال�سم نف�سه ،وا�ستمرت يف التداول بالب�صرة خا�صة.
(� )47أر�ش ��يف رئا�سة الوزراء ب�إ�س ��تنبول ،دفرت التحرير (الطابو) رقم � ،٢٨٧ص  .٣٤٠ -١٦٣وهو دفرت
منف�صل وجممل.
( )48رحلة يف �شبه اجلزيرة العربية ،ترجمة عبري املنذر ،االنت�شار العربي ،بريوت 2007م ،ج� ،1ص .189
( )49ما�سنيون ،خطط الب�صرة ،مرجع �سابق� ،ص .٥٣
(� )50ش ��هاب الدين بن �أحمد الب�ص ��ري� ،أني�س املحزون وال�س���ر املكنون ،ن�سخة م�صورة من مخطوطات
مكتبة برلني يف مكتبتنا اخلا�صة.
(� )51إمارة الزبري بني هجرتني ،مرجع �سابق ،ج� ،١ص .٣٦-٤٥
( )52فتح اهلل بن علوان الكعبي ،زاد امل�سافر ولهفة املقيم واحلا�ضر� ،صححه خلف �شوقي �أمني  ،مطبعة
الفرات ،بغداد ١٣٤٢ ،هـ١٩٢٤ /م� ،ص.٣٦
(� )53إمارة الزبري بني هجرتني ،مرجع �سابق ،ج� ،١ص.٨٩-٨٧
( )54راج ��ع مخطوطة تاريخ �ص���فوية ،مكتبة �س ��بهال ،ظهران رقم  ١٥١٣ورق ��ة� ،ص  ،١٥٦-١٥٤كذلك
راجع بحثنا حول �سري بن املو�سوي :مخطوطة علي بن عبداهلل املو�سوي ،محتواها و�أهميتها .املجلة
التاريخية املغربية ،تون�س  ،١٩٨٣عدد � ،٣٠-٢٩ص .١٩٩-١٦٧
( )55امل�صدر نف�سه.
( )56ملحة من تاريخ مدينة الزبري ،مرجع �سابق� ،ص.١٩٧ -١٩٤
( )57ابن �أبي الربيع� ،سلوك املالك يف تدبري املمالك ،القاهرة١٣٢٩ ،هـ� ،ص .١٩٣ابن خلدون ،املقدمة،
حتقيق عبدال�سالم ال�شدادي ،الدار البي�ضاء٢٠٠٥ ،م ،ج� ،٢ص.١٨٥-١٨٢
( )58ما�سينيون ،خطط الب�صرة ،مرجع �سابق� ،ص.٤٠ ،١٧
( )59راجع درا�س ��تنا حول �صلة ال�سلطة بالقبائل يف الع�ص ��ر العبا�سي املت�أخرة ،مرجع �سابق ،مثل ذلك
ال�صلة بني القبيلة وال�سلطة يف احلقبة املغولية ،مرجع �سابق.
( )60حول مميزات موقع الزبري ،م�ؤيد بن جواد بهجت ،اجلغرافية التاريخية ملدينة الب�صرة ،املنامة،
١٩٨٤م�� � ،ص .١٤٣ -١٤١كذل ��ك �أحمد ب ��ن جاراهلل اجلارهلل ،مدين���ة الزبري و�إقليمه���ا ،الدمام،
١٤٢٤هـ� ،ص.٩٦ -٨٧ ،٦٥-٣٥
( )61دائرة املعارف الب�ستاين ،بريوت١٨٨٧ ،م ،ج ،٥مادة (الزبري).
( )62محمد �أمني اخلاجني ،القاهرة (د :ت) ،ج� ،١٠ص .٢٢٧
(� )63أر�شيف رئا�سة الوزراء� ،إ�ستانبول ،مالية مدور دفرتي ،رقم  ٥٤٦١ل�سنة .١٦٩١-١٦٨٩
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( )64تاريخ �صفدية �أو الرحلة احلجازية ،م�صدر �سابق ،ورقة .٩٤
( )65عبداهلل بن محمد الب�سام ،حتفة امل�شتاق يف �أخبار جند واحلجاز والعراق ،درا�سة �أمين احلنيحن
وزميله� ،إ�صدار دارة امللك عبدالعزيز ،الريا�ض١٤٣٤ ،هـ� ،ص ٧٨-٧٧؛ محمد بن حمد العو�سجي،
تاريخ ابن عباد ،حتقيق عبداهلل بن يو�سف ال�شبل ،الريا�ض١٤١٩ ،هـ١٩٩٩ /م� ،ص.6
( )66من�شات محمد رامي ،املكتبة الوطنية النم�ساوي رقم 197.d H.O 197 .86-1
( )67الب�سام ،م�صدر �سابق� ،ص.91
( )68والية الب�صرة يف ما�ضيها وحا�ضرها.
( )69الب�صرة يف �أدوارها التاريخية ،مرجع �سابق� ،ص .39
( )70الب�سام ،م�صدر �سابق� ،ص .97
( )71امل�ص ��در نف�س ��ه� ،ص100؛ ابن ب�ش ��ر ،عنوان املجد؛ ال�س ��وابق ،حتقيق عبداهلل ب ��ن محمد املنيف،
الريا�ض1423 ،هـ2002 /م ،الب�صرة يف �أدوارها التاريخية ،مرجع �سابق� ،ص.39
( )72الب�سام ،م�صدر �سابق� ،ص � ،101سوابق عنوان املجد� ،ص.151
( )73ك�ش���ط ال�ص���د�أ وغ�س���ل ال���ران يف زي���ارة الع���راق وم���ا وااله���ا من البل���دان ،مخطوط ��ة كمربج ،رقم
930/٩٣٠ورق ��ة Brown`s Handlist (Cambridge University( ٩٢
(ن�سخة م�صورة يف مكتبتنا اخلا�صة).
( )74يحيى بن �إبراهيم الب�صري ،متامي الدرر يف مناقب ال�سادة الغرر� ،ص ( ٢٧١لدينا ن�سخة م�صورة
يف مكتبتنا اخلا�ص ��ة)� :شهاب الدين بن �أحمد الب�صري� ،أني�س املحزون وال�سر املكنون ،مخطوطة،
ورقة  ،80يف مكتبتنا اخلا�صة ن�سخة م�صورة من مكتبة برلني.
( )75رحلة �إلى �شبه اجلزيرة العربية و�إلى بالد �أخرى جماورة لها ،م�صدر �سابق� ،2 ،ص.191
( )76ح�س�ي�ن بن �أبي بكر بن غنام ،تاريخ ابن غنام ،اعتنى به �س ��ليمان و�صالح اخلرا�شي ،دار الثلوثية،
١٤٣٠هـ٢٠١٠/م� ،ص .٢١٠
( )77املقامات ،حتقيق عبدالعزيز بن محمد املطوع ،دارة امللك عبدالعزيز ،الريا�ض ١٤٢٦هـ٢٠٠٥ /م،
�ص .٦٦-٦٥
( )78عنوان املجد يف تاريخ جند ،حتقيق عبدالرحمن بن عبداللطيف �آل ال�شيخ ،ط ،٤الريا�ض١٤٠٢هـ/
١٩٨٢م ،دارة امللك عبدالعزيز ،ج� ،١ص .٣٧-٣٦٥
( ٢٨٠ )79محادثة مع طالبنا النجيب را�شد بن محمد بن ع�ساكر.
( )80م�ؤل ��ف جمهول ،حتقيق عبداهلل ال�ص ��الح العثيم�ي�ن ،دارة امللك عبدالعزي ��ز ،الريا�ض1426 ،هـ/
2005م� ،ص .55-52
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( )81املكتب ��ة العبا�سي ��ة يف الب�صرة ،تاريخه ��ا ومخطوطاته ��ا ،ال ��دار العربي ��ة للمو�سوع ��ات،
بريوت٢٠٠٧،م١٤٢٨/هـ� ،ص.١٦-51
( )82راجع تاريخ ابن غنام ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .210
( )83راجع تف�صيل ذلك يف,A.N.al- Humaidan, theSocial:Political :
History of Bagdad and Basra, Ph.D unpublished, Mancy
Univ, 1975, pp.85-113.
( )84انظ ��ر �إبراهي ��م ب ��ن �صال ��ح ب ��ن عي�س ��ى ،تاري ��خ بع� ��ض احل ��وادث الواقع ��ة يف جن ��د ،الريا� ��ض،
١٤١٩هـ1999/م� .ص.75-74
)A Chronical of Carmilet in Persai, London 1939, p.1192. (85
( )86الف ��راج ،دي ��وان النب ��ط ،الكويت ،ج� ،١ص ،١٤وي ��رى الأ�ستاذ عبداهلل يو�س ��ف ال�شبل �أن حميدان
ال�شويع ��ر كان الي ��زال عل ��ى قيد احلياة ع ��ام ١١٨٠ه� �ـ١٧٦٦ /م ،خال ًفا ملا كان يعتق ��د �أنه كان قد
ت ��ويف قبل ذلك .راجع تاريخ ابن عباد ،حتقيق عبداهلل يو�سف ال�شبل ،الريا�ض١٤١٩ ،هـ١٩٩٩/م،
�ص.٣١
)(87
DUTCH Archive,VOC 9099 p.2.
)(88
A Chronical of Carmilet in Persai, p.1192.
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قراءة يف التأويل
عند نقادنا القدماء
(*)

بن عيني عبداهلل

أدبي البديع من � ُ�ذ القدمي تبجي ًال ما بعده تبجيل ،وكان دائ ًما
ع ��رف الكالم ال ّ
ّ
يعب ع ��ن املعنى بالطرق املعتادة ،ويتناو ُله
محط اهتمام الدرا�س�ي�ن؛ ذلك لأ ّنه ال رِّ
م ��ن الزّاوية ال�ض ��يقة للتعبري ،ب ��ل يغ ّلفه ب�أ�ش ��كال تعبريية رفيع ��ة ،ويق ّدمه حتف ًة
بديع ��ة ،جتعله جلي�ل ً�ا مطلو ًبا ،يثري ال ُّنفو�س ،ويخ ُلب العق ��ول ،ويدفع �إلى االفتتان
باملعاين وطرق �إيرادها ،ويجعل قارئ الن�ص يبحثُ دائ ًما ع ّما خفي ُ
وغ ِّلف� ،ساع ًيا
�إل ��ى حتديد دالالت هذا الكالم ،مح ِّق ًقا التّ�أويل املنا�س ��ب مل ��ا ورد عليه من �أقوال،
وعلى هذا ميكنُ القول� :إنّ «التّ�أويل ُيو َلد مع مولد ال ّن�ص ،وهو فعال ّية �أدب ّية وفكر ّية
ينه� ��ض بها املتل ّق ��ي ،القارئ لل ّن�ص والباح ��ث عن مدلوالته اجلمالي ��ة و�إيحاءاته
الفكر ّية؛ لذا ميكن القول �إنّ التّ�أويل هو القراءة ال ّدقيقة لل ّن�ص»(.)1
أدبي عناية
وق ��د ّ
اهتم نقادنا القدماء بالأدب والأدباء ،و�أول� � ْوا هذا الكالم ال ّ
خا�ص ��ة مل ّدة طويلة من ال ّزم ��ن ،ووقفوا وقف ًة جليلة عند ق�ض� � ّية الت�أويلُ ،م ِّ
نظرين
ومط ِّبق�ي�ن؛ � ْإذ ح� � ّددوا لها قواع ��د ،و�أوردوا فيها ُر�ؤاهم ،وحاولوا على �ض ��وء هذه
أدبي ،وخا�ص ��ة يف �ش ��قه
ال ��ر�ؤى ،وعلى ن�س ��ق تل ��ك القواعد ،الغو� ��ص يف القول ال ّ
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ال�شّ عري ،معتمدين على ما �سبقهم من ت�أويالت من ُمنطلق �أنّ «العمل ّية الإبداعية
ن�صا يوازي ال ّن�ص الإبداعي»(.)2
ُتو ِّلد ًّ
�أ�ض � ْ�ف �إلى هذا �أن ه ��ذا ال ّن�ص الإبداعي يجب �أن يت�ض� � ّمن «احتماالت تقبل
تنفتح �أمام الرّ�ؤى املتع ّددة للق ّراء� ،أي �أنْ يكون ال ّن�ص
التّ�أويل ،و�إمكان ��ات ت�أويل ّية ُ
محتو ًيا على �إ�ش ��ارات وفراغات و�إمكان ّية قرائية متع� � ّددة ...وهذا التّ�أويل يتح ّقق
ب�ص ��ورة وا�ض ��حة يف ال ُّن�ص ��و�ص الأدب ّية»( .)3وعلى هذا فال ّن� ��ص الأدبي هو وحده
ما يتيح للقارئ فر�ص ��ة يف رحاب الت�أويل ،على �أن تكون هذه الفر�ص ��ة م�ص ��حوب ًة
مب�ؤ�ش ��رات وعالم ��ات تدل على ما خفي ،وتو�ص ��ل �إلى ما جعل م ��ن املعنى يف ق ّمة
اجلالل والإثارة.
ن�ص ��و�ص ال�ت�راث ال ّنقدي القدمي،
وقد وجدنا ،من خالل ا�س ��تقرائنا لبع�ض ُ
بع�ض ال ُّر�ؤى يف ق�ضية التّ�أويل ،كما حلظنا وقوف نقادنا القدماء عند �أقوال �أدبية،
مكملني ما �سبقهم من ت�أويل حي ًنا،
ُم ْدلني بت�أويالت وما تو�ص ��لوا �إليه من دالالتِّ ،
�أو ُم�ص ��ححني ومخالف�ي�ن حي ًنا �آخر ،ومن ه�ؤالء اجلرجاين �ص ��احب الو�س���اطة،
الذي �أ ْدلى بر�أيه يف الت�أويل ُم�ش ًريا �إلى �أنه وا�سع وال يقف ع ْند ُحدود معنى واحد،
وذلك عند تع ّر�ضه لبيت املتنبي:
ما بقومي �ش ُرف ـْـت بل �ش ُرف ـ ـ ــوا بي

()4

وبنف�سي َ
فخ ْـ ـ ـ ــرت ال بج ـ ـ ـ ـدُودي

فقد ع ّلق اجلرجاين على الب ْيت قائ ًال« :فختم القول ب�أنه ال �ش ��رف له ب�آبائه.
وه ��ذا هجو �ص ��ريح .وقد ر�أ ْي ��ت من يعتذر له ،فيزع ��م �أ ّنه �أراد :ما �ش� � ُر ْفت فقط
مناقب �س ��وى احل�س ��ب .وب ��اب التّ�أويل
ب�آبائ ��يْ � ،أي يل مفاخ ��ر غ�ي�ر الأُ ُب َّوة ،وفـِ َّي
ُ
وا�س ��ع ،واملقا�صد مغيب ٌة .و�إمنا ُي ْ�ست�ش ��هد ّ
بالظاهر ،ويتّبع موقع اللفظ ،ف�أ ّما قوله:
وبنف�س ��ي ْ
ينف �أن ي ُكون له فيهم وبهم رتبة
فخرت ال بجدودي ،فهو �صالح؛ لأنه مل ِ
يف ْ
الفخر»(.)5
�إنّ اجلرجاين يق ُّر ب�أن الت�أويل وا�س ٌع ،واملعاين متعددة ظاهرة �أحيا ًنا ،وكامنة
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�أحيا ًن ��ا �أخرى خ ْلف الألفاظ ،وهذه الألفاظ هي امل�ؤ�شّ ��رات التي تقود �إلى املعاين
ّ
تفح ُ�ص ��ها هو ما يق ��ود �إلى الت�أويل
الظاه ��رة واخلفية ،والق ��راءة اجليدة لها ثم ُّ
ال�ص ��حيح ،فهو يرى �أن هُ ناك َمن كان ا�س ��تقباله ل ّلفظ يف بيت املتنبي خاط ًئا� ،أو
ّ
�أراد �أن يلتم�س الأعذار لل�شّ ��اعر فيما �أخط�أ فيه ،ف�أ�ش ��ار اجلرجاين �إلى �أنّ هناك
َمن �أ َّول �شطر البيت الأول ت�أوي ًال خاط ًئا بنا ًء على النية واملق�صد ،مدع ًيا �أن املتنبي
�أراد الإ�ش ��ارة �إلى �أن له مفاخ َر �أخرى غري مفاخر الأُ ُب َّوة ،يف حني يرى اجلرجاين
�أن املق�صود هنا هو ذاك الذي ظهر من خالل اللفظ ،وهو نفي �أن يكون له �شرف
هجو.
بالآباء ،وهذا ي ُقود �إلى �أن املعنى قد ُ�ص َّب يف قالب ْ
فعل ��ى ال ّرغم من �أن باب الت�أويل وا�س ��ع ،ومراد ال�ش ��عراء َخ ِف � ٌّ�ي ال يظهر ل ٍّأي
ال�ص ��حيحة ل ّلفظ ،وما ي�ش�ي�ر
كان� ،إال �أنّ ه ��ذا مرتب � ٌ�ط �إل ��ى حد بعي ��د بالقراءة ّ
�اهد احلقيق ��ي على املعنى .فاملتنبي من هذا املنطلق ،وح�س ��ب
�إليه باعتباره ال�شّ � َ
اجلرجاين ،مل يق�ص ��د �إلى هجاء نف�س ��ه ،و�إمنا ق�ص ��د الفخر ،غري �أنه �أخط�أ يف
التّعبري عن مق�صده.
و�س ��ياق ال ّلفظ ال يدل البتة على هذا املق�صد ،مبعنى �أن مراد املبدع يجب �أن
ُي ّ
وطن بامل�ؤ�ش ��ر اللفظي ،وانطال ًقا من امل�ؤ�شّ ��ر هذا يكون الت�أوي ��ل ،ودون �أنْ ُي َق َّول
ال�صحيح ،وهو مرا ُد
تو�صلت �إليه من ت�أويل هو ّ
املبدع ما مل ي ُقله ،و�إن �أيقنت �أنّ ما ّ
املبدع ،فال مف َّر عندها من �أن جتزم ب�أنّ املبدع قد �أخط�أ يف التّعبري.
�رج ابن ر�ش ��يق بدوره عن ه ��ذا املنحى؛ �إذ جندُه ي ��ور ُد ر�أ ًيا قري ًبا �إلى
وال يخ � ُ
ح ّد بعيد من ر�أي اجلرجاين ،وهذا عند تعر�ض ��ه لال ِّت�س ��اع ،والذي يعني عنده �أن
ال�شّ ��اعر قد ي�أتي ببيت «يتّ�سع فيه التّ�أويل ،في�أتي ك ُّل واحد مبعنى ،و�إنمّ ا يقع ذلك
الحتمال ال ّلفظ وقوته واتّ�ساع املعنى ،ومن ذلك ُ
قول امرئ القي�س:
مك ّر مف ّر مقبل مدب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر معـ ـ ـ ـ ـ ـًا

كجلمود �صخر ّ
ال�سيل من ع ـَـلِ
حطه ّ

ف�إنمّ ��ا �أراد �أ ّن ��ه ي�ص ��لح للك� � ِّر والف ِّر ،ويح�س ��نُ مقب�ل ً�ا مدب ًراّ ،ثم ق ��ال :م ًعا،
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�أي :جميع ذلك فيه ،و�ش� � ّبهه يف �س ��رعته و�ش� � ّدة جريه بجلمود �صخر ّ
حطه ال�سّ يل
من �أعلى اجلبل؛ ف�إذا ّ
ال�س ��رعة ،فكيف �إذا �أعانتْه ق ّوة
انحط من ٍ
عال كان �ش ��ديد ُّ
ال�سّ يل من ورائه؟؟ وذهب قو ٌم ـ منهم عبدالكرمي( )6ـ �إلى �أنّ معنى قوله« :كجلمود
�ص ��خر ّ
ال�ص�ل�ابة؛ لأنّ ال�ص ��خر عندهم ك َّلما كان
حطه ال�سّ ��يل من ِ
عل»� ،إنمّ ا هو ّ
املحدثني� :إنمّ ا �أراد
�أظه َر لل�شّ ��م�س وال ِّريح كان �أ�ص ��لب .وقال بع�ض من ف�سّ ره من َ
الإف ��راط ،فزع ��م �أ ّنه ُي ��رى مقب ًال ومدب ًرا يف ح ��ال واحدة عند الك ِّر والف ِّر ل�ش� � ّدة
�س ��رعته ،واعرت�ض على نف�س ��ه ،واحتج مبا يوجد عيا ًن ��ا؛ فم َّثله باجللمود املنحدر
من ُق ّنة اجلبل ،ف�إ ّنك ترى ظهره يف ال ّن�صبة على احلال التي ترى فيها بطنه وهو
مقب� � ٌل �إليك ،ولع ّل هذا ما م َّر قط ببال ام ��رئ القي�س ،وال خطر يف وهمه ،وال وقع
يف خلده ،وال روعه»(.)7
�إنّ حديث ابن ر�شيق عن التّ�أويل فيه ت�أكيد �أنّ هناك ت�أويالت للبيت ِّ
ال�شعري،
حد بعيد ـ ح�س ��به ـ ملا
بع�ض ��ها مقارب ملراد ال�ش ��اعر ،والبع�ض الآخر مخالف �إلى ٍّ
َّ
ا�ستهل الكالم بقراءته هو للبيت ِّ
ال�شعري ،وما و�صل �إليه من
�أراده ال�شّ ��اعر ،وقد
ت�أويل ،فق ّدم معنى متداو ًال قري ًبا يفهمه القارئ دون م�ش� � ّقة ويتق َّبله؛ �إذ �أ�شار �إلى
ال�س ��رعة كاجللمود الذي ينزل ب�سرعة ت�ضاعفها قوة ال�سّ يلّ ،ثم
�أنّ الفر�س خارق ُّ
تو�ص ��لوا يف ت�أويلهم �إلى �أنّ امر�أ
يذهب �إلى �إيراد ت�أويالت ال�س ��ابقني ،حيث �إ ّنهم ّ
القي�س �أراد الإ�ش ��ارة �إلى �أن فر�سه يف منتهى ال�صالبة والقوة ،مثل ال�صخر الذي
يزداد �صالبة وقوة ومقاومة بحكم تعر�ضه الدائم لل�شم�س ،يف حني ذهب البع�ض
�إلى �أن امر�أ القي�س �أراد املحال لفر�سه ،فجمع بني ما ال يجتمع ،فالإقبال والإدبار
نقي�ض ��ان ،وما جمع ال�شّ ��اعر بينهما �إال رغب ��ة منه يف تفعيل عملية التوا�ص ��ل بني
املبدع والقارئ(.)8
�إنّ القول فيه حديثٌ عن االت�ساع� ،أي الت�أويالت املتع ّددة للكالم الواحد ،فابن
ر�شيق يرى �أن الت�أويل ميكنُ �أال يكون محدودًا ،وعدد التّ�أويالت يخ�ضع لقوة ال ّلفظ
ومدى احتماالته املفتُوحة على املعاين؛ ُ
فبع�ض الكالم يف تركيبه و�س � ْ�حر تن�س ��يقه
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ّ
ا�ستدل على ذلك ببيت
مفتوحا ،ويقو ُد �إلى �أكرث من داللة ،وقد
يجعل باب الت�أويل
ً
امرئ القي�س هذا.
�إنّ ابن ر�شيق قد ذهب �إلى ت�أويله ب�شكل مختلف ،مخال ًفا َمن �سبقهُ ،موردًا ما
للمح َدثني
وجد من ت�أويالت ،منها ت�أويل عبدالكرمي النه�شلي و�أمثاله ،وت�أويل �آخر ْ
م ��ن ال ّنقادُ ،موم ًئ ��ا �إلى �أن ت�أويل ال ّنه�ش ��لي ميكن تق ُّبله لأ ّن ��ه مل ِّ
يخطئه ،وبالتايل
مكمل لت�أويل �أ�ستاذه ،بينما الت�أويل الثاين ال ميكنُ تق ُّبله ،خا�صة
فت�أويل ابن ر�شيق ِّ
و�أنه بد�أه بكلمة زعم ،ثم ختمه بالإ�شارة �إلى �أنّ هذا املعنى مل يخطر حتّى يف بال
امرئ القي�س.
فالتّ�أوي ��ل من ه ��ذا املنطلق يرتبط باملق�ص ��د وم ��ا �أراده املبدع ،وامل�ؤ�ش ��رات
ال ّلفظي ��ة ت�ؤازر هذا التّ�أويل ،ومن قال بغري هذا ،و�أ َّو َل دون التفات �إلى الإ�ش ��ارات
والدالئ ��ل ،فه ��و مخطئ ،وق َّول املبدع ما مل يق ْله دُون دليل من منظور ابن ر�ش ��يق،
وهذا يجعلنا نقول� :إن تعدد التّ�أويل يجب �أن يكون متّ�ص�ل ً�ا بال�سّ ��ياق ال ّلفظي ،ويف
واحد على هواه بدعوى
حدود االت�ساع الذي يقت�ضيه املعنى ،فال يجب �أن ي�ؤ ِّول ك ُّل ٍ
�أنّ باب الت�أويل وا�س ٌع ،وبيت امرئ القي�س دليل على هذا.
�أي �إنّ الت�أوي ��ل مفتو ٌح ومتعد ٌد ،ولكن مبا ي�ست�س ��يغه املنط ��ق ،وتتقبله الذائقة
الأدبي ��ة ،وحت ّدده البنية ال ّلفظية؛ ذل ��ك �أنّ «ال ّلفظ يحتمل ت�أويلني� :أحدُهما يالئم
املعنى الذي �أنت فيه ،والآخر ال يالئمه وال دليل فيه على املراد»(.)9
أنق�صنا الكثري من قيمته ،حيثُ جعلناه
ولو فعلنا هذا لأ�صبح املبد ُع َملغ ًّيا� ،أو ل ْ
وينجم
ال يعي ما ي ُقوله ،من قريب �أو من بعيد ،فال ّلفظ ي�ؤ ّدي �إلى معنى منا�سب لهُ ،
يذهب غريك
�صحة ما ذه ْبت �إليه ،وقد ُ
عنه بال�ض ��رورة ،وفق دليل �أو م�ؤ�شّ ر ي�ؤكد ّ
حجة مقنعة على �أنه املعنى
�إل ��ى ما ُيالئم هذا ال ّلفظ ،وي�أتي مبعن ��ى دون �أن ُيقيم ّ
اخلفي املراد.
ومثال ذلك ُ
قول الع ��رب« :حامت كثري رماد ال ِقدر» ،ال ّلفظ ي� ُ
أخذك �إلى املعنى
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الث ��اين املراد ،وه ��و الكرم ،ودليل ذلك م�ؤ�شّ ��ر حامت ،وكرثة الرم ��اد .وقد يذهب
�آخ ��ر �إلى �أن املعنى امل ��راد هو كرثة عدد العائلة دُون التف ��ات �إلى كلمة حامت ،كما
يذهب �آخر �إلى �أنّ اجل َّو باردُ ،ملغ ًيا من ال ّلفظ م�ؤ�شّ ر حامت و ُم�ؤ�شر ال ِقدر م ًعا.
قد ُ
وه ��ذا ّ
الطرح من ابن ر�ش ��يق دون �ش � ّ�ك غايته و�ض� � ُع ح ّد للذي ��ن ي�ؤ ِّولون على
متت �إلى البنية ال ّلفظية ب�ص ��لة ،بدعوى �أنّ باب
هواه ��م ،ويذهبون �إلى �أ�ش ��ياء ال ُّ
الت�أويل وا�سع ،و�أنّ املبدع قد ال يتنبه للفكرة �أو جلزئية منها عند الإبداع .نعم� ،إنّ
ُ
�ضوابط ،وحت ُّده ُحدود ،و�أحيا ًنا ال
باب الت�أويل مفتوح ،ولكن انفتاحه هذا ت�ض ِبطه
العيب يف التّ�أويل ،بل يكون يف امل�ؤ�شرات ال ّلفظية التي تو�ص ُل �إليه؛ ومن ذلك
يكون ُ
ما وقع البن قي�س الرقيات ،حيثُ ُفهم بيته على غري ما �أراد له ،وذلك حني قال:
بي ّ
ال�شهبـ ــاء نحو ابن جعف ٍر
تق ّدتْ َ

�سـ ـ ـ ــوا ٌء عليها لي ُله ـ ـ ـ ــا ونها ُرهـ ـ ـ ـ ـ ــا

()10

هذا البيت جعل ابن �أبي عتيق ي�س� � ّلم على الرقيات بقوله« :عليك ال�سّ �ل�ام يا
فار�س العمياء ،فقال له :ما هذا اال�سم احلادث يا �أبا مح ّمد ب�أبي �أنت؟! قال� :أنت
�سميت نف�سك حيثُ تقول� :سواء عليها لي ُلها ونها ُرها ،فما ي�ستوي ُ
الليل والنهار �إال
عنيت التعب ،قال :فبيتُك هذا يحتاج �إلى ترجمان يرتجم
عل ��ى عمياء ،قال� :إمنا ُ
عنه»(.)11
هذا يقو ُد �إلى القول ب�أنّ امل�ؤ�شرات ال ّلفظية قد يكون فيها خط�أ يف التّن�سيق� ،أو
ينق�صها �شيء يفتح باب التّ�أويل ،في�ؤدي �إلى ت�أويل �صحيح ،ولك ّنه غري مراد ،وهذا
ما حدث لل ُّرقيات ،ذلك �أن ا�س ��تواء الليل وال ّنهار عند العرب ُي�ش ��ار به �إلى التّعب،
تغيب عنه بع�ض تقاليد القول
فكان ً
لزاما عليه �أن ي�ض ��ع يف ح�س ��بانه �أنّ هناك من ُ
العربية( .)12وقد ت ُكون امل�ؤ�شّ رات اللفظية �سليمة التّن�سيق ،ولكن يت�أ ّول ال�سامع غري
املق�صود ،وذلك ما حدث عند ت�أويل قول امرئ القي�س يف فر�سه.
لزاما عليه �أن ي�ض ��ع م�ؤ�شّ � � ًرا يقف حائ ًال �أمام ما
�إنّ اب ��ن قي�س ال ُرقيات كان ً
ذهب �إليه ابن �أبي عتيق ،ولع ّل �أح�س ��ن قول يف ق�ض ��ية ارتباط الت�أويل بلفظه ،وما
يق ��ود �إليه م ��ن خالل الرتكيب ،هو ما ذهب �إليه ابن طباطبا العلوي حني ر�أى ب�أنّ
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«�أح�سن ال�شعر ما ُيو�ضع فيه ُك ُّل كلمة مو�ض َعها حتى ُيطابق املعنى الذي �أُريدت له،
وي ُكون �شاهدُها معها ،ال حتتاج �إلى تف�سري من غري ذاتها»(.)13
ويذهب ا ُ
جلرجاين يف �أ�سرار البالغة املذهب نف�سه ،حيث يق ُّر ب�أن اال�ستعارة
ُ
ال�ص َدفة الواحدة
« ُتعطيك الكثري من املعاين بالي�س�ي�ر من اللفظ ،حتى ُتخرج من َّ
أنواعا من ال ّثمر»( .)14الي�س�ي�ر من
ع ��دة من ال ُّدرر ،وجتني من الغ�ص ��ن الواح ��د � ً
يرجوه املتكلم ويق�ص ُد �إليه �إال �إظها ًرا للرباعة ،والقدرة على
اللفظ هو �إيجاز ،وما ُ
التّعبري عن كرثة املعاين ب� ِّ
أقل لفظ ،ومن َثم ال ميكنُ الوقوف يف �إيجاز اال�س ��تعارة
للو�ص ��ول �إلى تلك
عن ��د ُحدود اللفظ ،بل يج ��ب التّ�أويل والغو�ص يف باطن الكالم ُ
املعاين الكثرية التي جعلتها اال�س ��تعارة تظه ُر يف �ش ��كل �ض� � ِّيق� ،أق� � ّل ما يقال عنه
�إ ّنه خا�ض ��ع للفظ اال�س ��تعارة؛ �إذ على �ض ��وء ْ
النظم املوجود فيها ح�صل الت�ضييق
للو�صول �إليه �إال ِّ
بفك هذا الت�ضييق والغو�ص يف اال�ستعارة،
على املعاين ،وال �سبيل ُ
الو�ص ��ول �إلى ت�أويل منا�س ��ب ،وهذا الطرح م ��ن اجلرجاين جند فيه
لنتمك ��ن من ُ
�أ�ش ��ياء �إ�ض ��افية ،فهو يرى الأخذ بظاهر ال ّلفظ يف اال�س ��تعارة ال ي ُقود �إلى املعنى،
للو�صول �إلى املعاين
بل على امل�ؤَ ِّول �أن يتخذ امل�ؤ�شّ رات اللفظية يف اال�ستعارة مطي ًة ُ
اخلفية املالئمة.
وي ��ديل اجلرج ��اين يف موط ��ن �آخر من �أ�س���رار البالغ���ة ب ��ر�أي مك ِّمل لفكرة
التّ�أويل ،مناد ًيا بجمالية الغمو�ض الذي ي�ستدعي �إعمال الفكر ،وت�صريف اخلاطر
للو�ص ��ول �إلى التّ�أويل املالئم ،وا�س ��تخراج ما ك ُمن من املعنى يف ثنايا الكالم ،فهو
ي ��رى �أن املعن ��ى «يف الأك�ث�ر ينجلي ل ��ك بعد �أن ُيح ِوج ��ك �إلى غري طلب ��ه بالفكرة
وحتري ��ك اخلاط ��ر له والهمة يف طلبه .وم ��ا كان منه �ألط ��ف ،كان امتناعه عليك
�أكرث ،و�إبا�ؤه �أظهر ،واحتجابه �أ�شد»(.)15
�إن املعنى ال يكون ظاه ًرا مك�شو ًفا ،بل يكون كام ًنا حتت الألفاظ ،ويحتاج �إلى
�إمع ��ان النظر حتّى ن�س ��تخرجه ،ثم �إنّ املعاين ال ّلطيفة اجلليل ��ة تكون �أكرث خفا ًء،
وعناء ،وهذا ل� � ُه قيمته ووزن ��ه يف عملية الت�أويل؛
وا�س ��تخراجها يكون بعد م�ش ��قة َ
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لأنه ُي�ش ��عر امل�ؤ ِّول بن�شوة وفرحة؛ لأ ّنه بذل جهدً ا ج ّبا ًرا للو�صول �إلى املعنى؛ وذلك
لأن «املركوز يف الطبع �أن ال�شّ ��يء �إذا ِنيل بعد الطلب له �أو اال�ش ��تياق �إليه ،ومعاناة
وباملز ّية �أولى»(.)16
احلنني نحوه ،كان ني ُله �أحلىِ ،
�إنّ املعن ��ى ال ّلطي ��ف ـ � ًإذا ـ ال يك ��ون ظاه ًرا يف الكالم ،بل ُيخف ��ى بحيثُ ُيع َمل
والو�ص ��ول �إلى التّ�أويل ،بهذه الطريقة فقط ت�ش ��عر
الفك ُر ،و ُي َبذل اجله ُد لتحديده ُ
باحلالوة وال ّن�ش ��وة ،واجلرجاين ال يعني اخلفاء ال ��ذي ي�ؤدي �إلى الغمو�ض املطلق
في ُكون العجز ،بل يريد ذلك الغمو�ض الذي يحتاج �إليه معنى بعينه بحيث ال ي�ص ُل
�إليه � ٌّأي كان.
والأم� � ُر ال يتوقف عند هذا احل ��دِّ  ،بل �إنّ الت�أويل على هذه ال�شّ ��اكلة ،واملعنى
املتو�ص ��ل �إلي ��ه بهذه ّ
الطريقة يك ��ون «موق ُعه م ��ن ال ّنف�س �أج َّل و�ألط � َ�ف ،وكانت به
َّ
حال �أنّ هذا ال�ضرب من املعاين كاجلوهر يف
تعلم على كل ٍ
�أ�ضنَّ و�أ�شغف...ف�إنك ُ
ال�ص � َ�دف ،ال يربز لك �إالّ �أن ُ
ت�ش� � َّقه عنه ،وكالعزيز املُحتجب ال ُيريك وجهه حتى
َّ
()17
ت�ست�أذن عليه» .
مكمل ًة لق�ض ��ية التّ�أويل هذه ،م�ش ًريا �إلى �أن
و ُي�ض ��يف اجلرجاين فكرة �أخرى ِّ
امل�ؤ�ش ��رات ال ّلفظية ال تكفي يف عملية الت�أويل؛ ذلك لأنه لي�س «ك ُّل فكر يهتدي �إلى
الك�شف ع ّما ا�شتمل عليه ،وال ُك ّل خاطر ي� َؤذن له يف الو�صول �إليه ،فما كل �أحد
وج ِه
ِ
ال�ص � َ�دفة ،ويكونُ يف ذلك من �أهل املعرفة ،كما لي�س ك ُّل من دنا من
يفلح يف �ش ��قّ َّ
�أبواب امللوك ُفتحت له»(.)18
مبعن ��ى �أنّ الت�أويل ال�ص ��حيح ال يكون �إال من �أ�ص ��حاب الدراية والعلم بخبايا
الكالم� ،أوالء الذين ُيتقنون ا�س ��تقراء امل�ؤ�ش ��رات اللفظية ،فيتو�صلون �إلى ما �أراد
املبدع من وراء كالمه؛ �أي �إن الت�أويالت للكالم الواحد ال ميكن �أن تكون �صحيحة
كلها ،فبع�ض الت�أويالت قد تكون ناق�ص ��ة� ،أو غري �ص ��حيحة ،ذلك لكون �أ�صحابها
لي�سوا من �أ�صحاب املعرفة.
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وعبدالقاه ��ر اجلرج ��اين يف دالئ���ل الإعج���از يقف وقفة �أخ ��رى مميزة عند
ق�ض� � ّية الت�أويل ،م�ش ًريا �إلى �أن الكالم الأدبي يقوم على معنيينْ  :معنى �أول ومعنى
�ان ،حيث �إنّ املعن ��ى الأول يكون بداللة ال ّلفظ وحده� ،أما املعنى الثاين فتتو�ص ��ل
ث� ٍ
�إليه عن طريق املعنى الأول ،بحيث تد ُّلك الألفاظ على معنى تقت�ضيه الألفاظ ،ثم
ت ��درك من خالل هذا املعن ��ى الداللة اخلف ّية املرادة ،ويف هذا يقول« :الكالم على
و�ضرب �آخر
�رب �أنت ت�ص ��ل منه �إلى الغر�ض بداللة ال ّلفظ وحده...
ٌ
�ض ��ربني� :ض � ٌ
�أنت ال ت�ص ��ل منه �إلى الغر�ض بداللة ال ّلف ��ظ وحده ،ولكن يد ُّلك ال ّلفظ على معناه
الذي يقت�ض ��يه مو�ض ��وعه يف اللغة .ثم جتد لذلك املعنى داللة ثانية ت�صل بها �إلى
الغر�ض .ومدار هذا الأمر على الكناية واال�س ��تعارة والتمثيل .وقد م�ض ��ت الأمثلة
فيها م�شروحة م�ستق�صاة� .أ َوال ترى �أنك �إذا قلت( :هو كثري رماد ال ِقدر)� ،أو قلت:
(طويل ال ِّنجاد)� ،أو قلت يف املر�أة( :ن�ؤوم ُّ
ال�ض ��حى) ،ف�إنك يف جميع ذلك ال تفيد
غر�ض ��ك ال ��ذي تعني من جمرد اللفظ ،ولكن يدل اللف ��ظ على معناه الذي ُيوجبه
ظاهره ،ثم يعقل ال�س ��امع من ذلك املعنى ،على �س ��بيل اال�ستدالل ،معنى ثان ًيا هو
القدر) �أنه ِم�ض ��ياف ،ومن (طويل ال ِّنجاد)
غر�ض ��ك؛ كمعرفتك من (كثري رماد ِ
�أن ��ه طويل القامة ،ومن (ن�ؤوم ال�ض ��حى) يف املر�أة �أنها ُم َرتف ��ة مخدومة ،لها من
يكفيها �أمرها»(.)19
يق� � ّر اجلرجاين من خ�ل�ال طرحه هذا ،مثلم ��ا �أق ّر يف باب اال�س ��تعارة ،ب�أن
ال ��كالم الأدبي يقوم بالأ�س ��ا�س على الت�أويل ،وهذا لن يت�أتى ـ ح�س ��به ـ �إال �إذا كان
هن ��اك معنى ظاهر ،تك�ش ��ف عنه املالحظة الأولى للألف ��اظ ،فالقارئ يبحث عن
معنى وا�ضح وظاهر ،تف�صح عنه الألفاظ يف ْ
نظمها وطريقة تركيبها مبا يقت�ضيه
ُعرف التوا�ص ��ل ال ّلغوي ،ثم تتخذ هذا املعنى الوا�ض ��ح الظاهر ج�س� � ًرا ُيو�صل �إلى
املعن ��ى اخل ِف ِّي م�س ��تعم ًال العقل ،خا�ض� � ًعا للمنط ��ق الذي يجعلك ت�س ��تدل على �أن
املعنى الأول لي�س هو املرا َد من الكالم ،كما �أنه ال يفي بغر�ض التوا�ص ��ل املطلوب،
فتذهب للتفتي�ش والتنقري عن املعنى الثاين ،فيتح ّقق بهذا الت�أويل.
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وي�س ��توقفنا قول البن الأثري فيه ن َف� ��س عبدالقاهر اجلرجاين ،وقد حاول من
خالله و�ض ��ع تعريف للت�أويل ،حيث اعترب �أنه «رجوع عن ظاهر ال ّلفظ ،وهو م�شت ٌّق
م ��ن الأول ،وهو الرج ��وع ،ويقال �آل ،ي�ؤول� :إذا رجع»(� .)20إن املعنى امل�س ��تنبط من
ظاهر ال ّلفظ ال عالقة له بالت�أويل ح�س ��ب ابن الأثري؛ لأ ّنه عبارة عن �شرح وتف�سري
لي�س �إال ،وذلك لأ ّنه يقدم معنى �أول ظاه ًرا وب�س � ً
�يطا ،م�ؤكدً ا على �أنّ بع�ض �أقرانه
قد ذهب مذه ًبا غري مقبول يف الت�أويل ،ويف هذا يقول« :واعلم �أنّ الأ�صل يف املعنى
�أن ُيحمل على ظاهر لفظه ،ومن يذهب �إلى الت�أويل يفتقر �إلى دليل؛ كقوله تعالى:
}ﯖ ﯗ{  ،فالظاه ��ر من لفظ الثي ��اب هو ما ُيلب�س ،ومن ت� ��أ ّول ذهب �إلى �أنّ
امل ��راد هو القلب ال امللبو�س ،وهذا ال ب ّد له من دليل؛ لأنه ُعدول عن ظاهر ال ّلفظ.
وكذلك ورد عن عي�سى بن مرمي عليه ال�سّ الم �أنه قال: �إذا �أردت �أن ت�صلي فادخل
بيت ��ك ،و�أغلق بابكّ .
فالظاهر من هذا هو البيت والباب ،ومن ت�أ َّول ذهب �إلى �أنه
ال�صالة ،فعرب عن
�أراد �أنك جتمع عليك َّ
هم قلبك ،ومتنع �أن يخطر به �سوى �أمر ّ
القل ��ب بالبيت وعن منع اخلواطر الت ��ي تخطر له ب�إغالق الباب ،وهذا يحتاج �إلى
دليل؛ لأنه ُعدول عن ظاهر ال ّلفظ ،فاملعنى املحمول على ظاهره ال يقع يف تف�سريه
خ�ل�اف ،واملعنى املعدول عن ظاهره �إلى الت�أويل يقع فيه اخلالف؛ �إذ باب الت�أويل
غري مح�ص ��ور ،والعلماء متفاوتون يف هذا ،ف�إنه قد ي�أخذ بع�ض ��هم وج ًها �ض ��عي ًفا
من الت�أويل ،فيك�س ��وه بعبارته قوة مت ِّيزه على غريه من الوجوه القوية ،ف�إن ال�سيف
ب�ضاربه:
ال�سيوف مع الذين قلوبهـ ـ ـ ـ ـ ــم
� ّإن ّ
تلقى احل�����س��ام على ج���راءة ح ـ ـدِّه

كقلوبهنَّ �إذا التقى اجلمع ـ ـ ـ ـ ــان
م��ث��ل اجل��ب��ان ب��ك ِّ��ف ك��ل جب ـ ـ ـ ــان

مر�ض ٍّي ،فقال :
وذهب بع�ض ��هم يف الفرق بني التّف�س�ي�ر والت�أويل �إلى �شيء غري ِ
ال�ص ��راط بالطريق والت�أويل: �إظهار
التف�س�ي�ر  :بيان و�ض ��ع اللفظ حقيقة كتف�سري ّ
باطن ال ّلفظ ،كقوله تعالى:}ﮏ ﮐ ﮑ{ ،فتف�س�ي�ره من الر�ص ��د؛ يقال:
ر�ص ��دته� ،إذا رقبته .وت�أويله حتذير العابد من تع ّدي حدود اهلل ومخالفة �أوامره.
والذي عندي يف ذلك �أنه �أ�صاب يف الآخر ،ومل ي�صب يف الأول؛ لأنّ قوله:التف�سري
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بي ��ان و�ض ��ع اللفظ حقيقة ال م�س ��ت َند جلوازه ،بل التف�س�ي�ر يطلق على بيان و�ض ��ع
الف�س ��ر ،وهو الك�ش ��ف ،كتف�س�ي�ر الر�ص ��د يف الآية
ال ّلفظ حقيقة وجما ًزا؛ لأ ّنه من ْ
امل�ش ��ار �إليها بالرقبة ،وتف�س�ي�ره بالتّحذير من تعدي حدود اهلل ومخالفة �أوامره.
و�أما التّ�أويل ،ف�إنه �أحد ق�س ��مي التف�س�ي�ر ،وذاك �أ ّنه رجوع عن ظاهر ال ّلفظ ،وهو
م�ش ��تق من الأول ،وه ��و ال ّرجوع؛ يقال: �آل ي�ؤول� :إذا رجع .وعل ��ى هذا ف�إن التّ�أويل
خا�ص والتف�س�ي�ر عام ،فك ّل ت�أويل تف�س�ي�ر ،ولي�س كل تف�س�ي�ر ت�أوي ًال .ولهذا يقال:
تف�سري القر�آن ،ومن تف�سريه ظاهر وباطن ،وهذا الف�صل الذي نحن ب�صدد ِذكره
ههنا يرجع �أكرثه �إلى الت�أويل لأنه �أدقّ»(.)21
�إنّ قول ابن الأثري هذا يف ت�ص ��حيح وحتديد مل�ص ��طلحي التّف�س�ي�ر والت�أويل،
فاكتفاء ال ّدار�س بتحديد مرادف الكلمة وتب�سيطها ال يع ّد تف�س ًريا؛ �أي �إنّ التّف�سري
للجمل نف�س ��ها ب�شكلها الب�سيط� ،إ ّنه
�أرقى من �أن يكون ر�ص� � ًفا للمرادفات ،و�إعادة ُ
وا�ضحا للعيان ،ي�ستنبطه العام
البوابة الأولى للفهم ،ذلك �أنه يقدم املعنى جاهزً ا ً
واخلا�ص ،فلو حاولنا عب ًثا تف�س�ي�ر العبارة امل�شهورة (حامت كثري رماد القدر) ،ملا
ف�سر ال�صراط
وجدنا يف الكلمات ما نف�س ��ره ون�ش ��رحه ،بحيث نذهب َ
مذهب من َّ
بالطريق ،وبالتّايل ميكن التوجه �إلى الت�أويل مبا�ش ��رة .ولكن لو ذهبنا مذهب ابن
الأث�ي�ر وحاولنا التف�س�ي�ر وحتديد املعنى م ��ن ظاهر اللفظ ،لقلنا يف تف�س�ي�ر هذه
العب ��ارة� :إن حا ًمت ��ا ي�ش ��عل النار بكرثة حتت ال ِق ��در ،مما �أ ّدى �إلى ك�ث�رة ال ّرماد،
وال ِقدر كما جرت العادة ُي�ستعمل يف ّ
الطبخ ،وبالتايل فهذا الرجل ُي ِّ
�سخر ُج َّل وقته
وكث ًريا من جهده لطهي طعامه.
وه ��ذا يقود �إلى القول ب� ��أنّ الكالم الأدبي ُينظر �إلي ��ه �أول الأمر من ّ
الظاهر،
ولكن الظاهر غال ًبا ال ي�ش ��في الغليل وال ي�ش ��بع ال�شّ غف ،و�إنْ �أ�شبع فهو ال يدخل يف
مما يدفع �إلى طلب املزيد ،فيكون االلتفات �إلى باطن الألفاظ ،وهو
ب ��اب الأدبيّ ،
ما ي�ص ��طلح عليه ابن الأثري بالت�أويل .هنا فقط يكون ال ّدار�س قد رجع عن ظاهر
ال ّلف ��ظ ،وبحث عن املعنى غري الذي يظهر من التف�س�ي�ر( .)22وعلى هذا الأ�س ��ا�س
يكون الت�أويل يف العبارة املذكورة �آن ًفا �أن حا ًمتا يتميز بالكرم ،وهو معنى خ ِف ٌّي قد
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ال يتب َّدى ل ٍّأي كان� ،أو قد ال يتب َّدى لأول وهلة ،وميكن �أن يكون الت�أويل ب�ش ��كل �آخر،
ك�أن يق ��ال� :إن حا ًمتا له �أوالد ُكرث �أو عائلة كثرية العدد ،وهو يف الوقت ذاته غني،
ولك ��ن هذا املعنى ال ميك ��ن �أن ُيت�أ َّول لأن م�ؤ�ش� � ًرا مينع ذلك ،وه ��و لفظ (حامت)،
ولفظ ا�شتهر عند العرب بكرثة رماده ،وب�أنه ملج�أ لكل عابر �صحراء.
والط ��رح به ��ذا ال�ش ��كل يجعل امل� ��ؤ ِّول يق ��دِّ م الدليل عل ��ى ما ذه ��ب �إليه ،فلو
ُغريت العبارة ،وقيل�« :س ��عد كثري رم ��اد القدر» ،لأمكن �أن يك ��ون الت�أويل باملعنى
الثاين الذي ذكرت مع جتاهل ما ا�ص ��طلحت عليه العرب يف التوا�ص ��ل ،مبعنى �أن
العب ��ارة حتتم ��ل هذين الت�أويلني م ًعا ،وال ميكن اجل ��زم بت�أويل واحد �إال �إذا وقفت
على التف�س�ي�ر الذي نادى به ه�ؤالء الذين َّ
خط�أهم ابن الأثري� ،أي �ش ��رح الكلمات،
ف�أح ��دِّ د من يكون �س ��عد هذا ،وحتديد مراد العرب م ��ن كرثة رماد القدر ،لأمتكن
من حتديد املعنى املق�صود.
وعل ��ى هذا ميكن الق ��ول �إنّ عملية الت�أوي ��ل وفهم ال ّن�ص ��و�ص ،من منطلق ما
�أورده ابن الأثري ،تقوم بالأ�س ��ا�س على مرحلتني :مرحلة التّف�سري ومرحلة الت�أويل،
والو�صول �إلى املعنى ،مع �إمكانية �أن يقوم �أحيا ًنا �أخرى على ثالث مراحل :مرحلة
�شرح الكلمات ثم التّف�سري ثم الت�أويل؛ لأن االلتبا�س يف ال ّلفظ قد ُيخ ُّل مب�صداقية
الت�أويل ،والإخالل بهذه امل�ص ��داقية جعل ابن الأثري ي�ؤكد «�أن الأ�صل يف املعنى �أن
ُيحمل على ظاهر ال ّلفظ».
وي ��رى اب ��ن الأث�ي�ر �أن املعنى الذي ُي�س ��تفاد من القول يج ��ب �أن يكون ظاه ًرا
مفهوما مما ُتقدِّ مه الألفاظ ،كما هي يف التوا�ضع ومن خالل �سياقها ،ومن �أراد �أن
ً
احلجة الدامغة
ُي� ��ؤ ِّول ويذكر معنى �آخر غري املعنى الظاهر ،فما عليه �إال �أن يقيم ّ
على ما ذهب �إليه ،فالآية املذكورة يف القول الأ�ص ��ل يف معناها ـ ح�س ��ب ابن الأثري
ـ ه ��و ما ُيلب�س ،وهو ما يج ��ب �أن يكون ظاه ًرا ،غري �أن هناك من ر�أى �أنّ املراد هو
القل ��ب ،ومل يد ِّلل ملا ذهب �إليه ،على ال ّرغم من �أ ّنه عدل عن املعنى الظاهر الذي
ُيفهم من الكالم.
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وحجة ابن الأثري يف هذا ّ
الطرح هي �أن املعنى يكون ظاه ًرا ،وت�ؤديه امل�ؤ�شرات
ال ّلفظي ��ة الالزم ��ة يف التّوا�ص ��ل ،معت ًربا هذا تف�س�ي ً�را ال خالف في ��ه� ،أ ّما العدول
ع ��ن الظاهر ،والوقوف على الت�أوي ��ل ،فيقع فيه اخلالف ،وينت ��ج عنه العديد من
الت�أوي�ل�ات ،وه ��ذا الإنتاج يتفاوت فيه العارفون بخبايا ال ��كالم ،والأمر حتى هذه
ال ّنقط ��ة وعند هذا احلد ميكن تق ُّبله ،فالتفاوت واالختالف بني النا�س �س ��نه اهلل
يف خلق ��ه ،غري �أنّ اب ��ن الأثري ينبه �إلى نقط ��ة تعد �أ�سا�س ��ية يف الت�أويل؛ �إذ هناك
من يذهب �إلى وجه �ض ��عيف من التّ�أويل ،في�س ��تعمل للتّعبري عنه ما ي�سحر العقول
ويخلب القلوب ،فيظهر �أح�س ��ن و�أقوى من ذلك الت�أويل القوي ال�ص ��حيح املتناهي
الدِّ قة ،ولي�س هذا فح�س ��ب ،بل جند ابن الأثري يف هذه النقطة يثري ق�ض ��ية هامة
يف الت�أويل؛ �إذ يق�صره بدوره على العلماء و�أهل الدِّ راية دون غريهم ،وهو م�صيب
حد بعيد ،خا�صة �إذا و�ضعنا يف احل�سبان �أن هذا العامل بدوره يخطئ �أو ي�ؤ ِّول
�إلى ٍّ
طرقت باب الت�أويل.
ت�أوي ًال �ضعي ًفا فيحتال له ،ويجعله راق ًيا ،فما با ُلك بالعامة �إن
ْ
وجند ابن �أبي الإ�صبع يخو�ض بدوره يف ق�ضية الت�أويل هاته ،وهذا عند حديثه
عن اال ِّت�ساع ،مع ِّر ًفا �إياه ب�أنه هو ما جاء فيه «ال�شاعر ببيت يت�سع فيه الت�أويل على
قدر قوى الناظر فيه ،وبح�سب ما حتتمل �ألفاظه ،كقول امرئ القي�س:
�إذا قامتا ت�ض َّوع امل�سك منهمـ ـ ـ ــا

ال�صبـ ــا ج��اءت بر ّيا القرنفل
ن�سيم ّ

ف�إنّ هذا البيت ات�س ��ع ال ُّن َّقاد يف ت�أويله؛ فمن قائل :ت�ض� � َّوع مثل امل�س ��ك منهما
ال�صبا منهما ،ومن قائل ت�ض َّوع امل�سك منهما
ن�سيم ال�صبا ،ومن قائل ت�ض َّوع ن�سيم َّ
ال�ص ��با ،وهذا هو الوجه عندي ،ومن قائل ت�ض َّوع امل�سك منهما بفتح
ت�ض� � ُّوع ن�سيم ّ
امليم ،يعني اجللد ،بن�سيم ال�صبا.
وكقوله يف �صفة الفر�س طويل:
مِ َك ّر مف ّر مقبل مدبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ًعا

كجلمود �صخر ّ
ال�سيل من علِ
حطه ّ

لأنّ احلجر يطلب جهة ال�سفل لكونها مركزَ ه؛ �إذ كل �شيء يطلب مركزه بطبعه
الذي ُجبل عليه ،فاحلجر ي�س ��رع انحطاطه �إلى ال�سفل من الع ُل ِّو من غري وا�سطة،
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فكي ��ف �إذا �أعانته ق ّوة دفاع ال�س ��يل من َع ٍل ،فهو يف ح ��ال تدحرجه يرى وجهه يف
الآن الذي يرى فيه ظهره ل�سرعة تقلُّبه ،وبالعك�س ،ولهذا قال ال�شّ اعر :مقبل مدبر
م ًعا ،يعني يكون �إدباره و�إقباله جمتمعينْ يف املع َّية ،وال يعقل الفرق بينهما ،وحا�صل
العد ِو ،لكونه قال يف
الكالم و�صف الفر�س بلني الر�أ�س ،و�سرعة االنحراف ،و�شدة ْ
ال�ص ��ورة ،كامل الن�ص ��بة يف حالتي �إقباله و�إدباره ،و َك ِّر ِه
�ص ��در البيت �إ ّنه ح�س ��ن ّ
العدو،
و َف ِّره ،ثم �ش� � َّبهه يف عجز البيت بجلمود �صخر حطه ال�سّ يل من الع ُل ِّو ل�شدة ْ
فهو يف احلالة التي يرى فيها َل َّبته يرى فيها كفله وبالعك�س.
هذا ومل تخطر هذه املعاين بخاطر ال�شّ اعر يف وقت العمل.
و�إنمّ ا الكالم �إذا كان قو ًّيا من مثل هذا الفحل احتمل لقوته وجوهً ا من الت�أويل
بح�س ��ب ما حتتمل �ألفاظه ،وعلى مقدار ُقوى املتكلمني فيه ،ولذلك قال الأ�صمعي:
خري ال�شّ ��عر ما �أعطاك معناه بعد مطاولة .وقد غ ِلط بع�ض ال ّنا�س يف تف�س�ي�ر هذا
توهم �أن الأ�صمعي �أراد ال�شّ عر
�معي فيه ل�س ��وء تف�س�ي�ره ،لأ ّنه ّ
الكالم ،وغ َّلط الأ�ص � َّ
الذي ُر ِّكب من وح�شي الألفاظ� ،أو وقع فيه من تعقيد الرتكيب ما �أوجب له غمو�ض
معناه ،ولو كان كذلك كان ذلك �ش� � ًّرا لل�ش ��عر ،و�إمنا �أراد الأ�ص ��معي ال�شعر القوي
يحتمل مع ف�ص ��احته ،وك�ث�رة ا�س ��تعماله �ألفاظه ،و�س ��هولة تركيبه ،وج ْودة
ال ��ذي ِ
يرتجح منها
�س� � ْبكه معاين �شتى يحتاج الناظر فيه �إلى ت�أويالت ع ّدة ،وترجيح ما َّ
بال ّدليل»(.)23
يرى ابن �أبي الأ�ص ��بع �أن هذا االت�س ��اع حا�ص ٌل �إذا وجد بيت يتّ�سع فيه الت�أويل
بح�س ��ب قدرة م�ستقبله ،وبح�سب ما ت�ش�ي�ر �إليه الألفاظ ،وقد م ّثل الناقد ملا ذهب
�إلي ��ه ببيتني المرئ القي�س ،حيث �أورد ت�أويالت ع ّدة للبيت الأول ،م�ش�ي ً�را �إلى �أنه
ف�ض ��ل �أحد الت�أويالت دون تعقيب �أو �إ�ضافة ،وال دليل على ع ّلة هذا التّف�ضيل� .أما
البي ��ت الثاين املتعلق بو�ص ��ف الفر�س ،فنجده يورد ت�أوي�ل�ات البيت كما جاءت يف
ُعمدة ابن ر�شيق ،مع بع�ض الإ�ضافة يف التدليل على �صحتها ،وك�أنه يريد �أن يقول:

4 3

55

رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1440
أﻳﺎر  -ﺣﺰﻳﺮان  /ﻣﺎﻳﻮ  -ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019م

202

كمل بع�ض ��ها ً
بع�ض ��ا ،م�ش ًريا يف الوقت ذاته �إلى �أن ما ُوجد من
�إن هذه الت�أويالت ُي ِّ
�ان خف َّية مل تقع ببال امرئ القي�س
هذه الت�أويالت ،وما تو�ص ��ل �إليه ال ّنقاد من مع � ٍ
وقت العمل.
وقد قال ابن ر�شيق بالفكرة ذاتهاِّ ،
مخط ًئا من قال ب�أن الفر�س ل�سرعته ُيرى
يف حال واحدة ك ًّرا وف ًّرا� ،إقبا ًال و�إدبا ًرا ،مثل ا ُ
جللمود املنحدر من ر�أ�س جبل تراه
على هيئة واحدة ،وال تف ِّرق بني ظهره وبطنه ل�سرعته ،باعتبار �أن ال ّلفظ ال ميكن
�أن يو�ص ��ل �إلى مثل هكذا معنى ،واللفظ مل يو�ص ��ل �إليه لأن ال�شّ اعر مل يق�صد هذا
املعنى �أ�ص�ل ً�ا ،ولو �أراده لو�ضع مبا ال يقبل ال�شّ ك م�ؤ�ش ًرا يدل عليه� ،إال �أن ابن �أبي
الأ�ص ��بع قد خالفه يف الطرح حيث مل يف ِّن ��د وال ت�أول ومل ِّ
يخطئ �أحدً ا .ولي�س هذا
فح�س ��ب ،بل مل يح ّدد � ّأي املعاين التي مل ترد على بال ال�ش ��اعر ،وترك الأمر عا ًّما
قوي و�ص ��ادر عن فحل ،وقوته
وحجتُه يف فكرته هذه تقوم على �أنّ الكالم ٌّ
مبه ًم ��اّ ،
ه ��ذه �أدت �إلى وجوه من االحتم ��االت ،وعدد من الت�أوي�ل�ات �أنتجتها قوى امل�ؤ ِّولني
على تفاوت درجاتهم.
�إنّ الأم ��ر مح ��ال� ،إنّ ام ��ر�أ القي� ��س عن ��د نظمه للبي ��ت مل مت ��ر بخياله هذه
التف�ص ��يالت واجلزئ َّيات الت ��ي �أقرها ال ّنقاد من خالل �س ��ياق بيت ��ه ،ولكن الذي
ال �ش ��ك فيه �أن ال�ص ��ورة العامة للجزئيات قد مرت بذهنه ،وت�ص ��ورها يف خياله
ب�ص ��ورتها العامة ،وهو ين�ش ��ئ البيت؛ �إذ ال يعقل �أن ي�أتي باملعنى على هذا ال�شكل
دون �أن يع َيه� ،أو يخطر يف َخ َلده ال من قريب وال من بعيد .و�إذا كان الأمر على هذه
ال�شاكلة ،ف�إننا دون ٍّ
�شك �سنجعل الكثري من املعاين غريبة عن وعي ال�شّ اعر ،وك�أنه
ال معرفة له بها ،وبالتّايل �سنجد �أنف�سنا �أمام مبدعني خارقني ،ولهم الباع الطويل
يف الأدب عرب الع�ص ��ور ،ومع ذلك نق� � ّر عب ًثا �أنهم ال يعون الكثري من معانيهم وال
يدركونها ،وي�أتي بعدهم َمن ال عالقة له ببيئتهم ال من قريب وال من بعيد ،فيحدد
املعن ��ى الذي �أورده ال�ش ��اعر دون �إدراك من ��ه؛ لأنه �إن كان التنظ�ي�ر للفكرة بهذه
ال�ص ��ورة ،فال �أظن �أن امر�أ القي�س ،وهو َمن هو ،قد وعى كل ما قاله من ال�شّ ��عر،
ّ
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كم ��ا �أن الفكرة ـ كم ��ا قلنا ـ فيها �إلغاء ل�ش ��خ�ص امرئ القي�س ،بل وفيها �إ�س ��قاط
لفحولته.
ث � ّ�م �إن الإن�س ��ان ابن بيئت ��ه ،ت�ؤثر فيه ويعرف خباياه ��ا ،وال �أحد �أعرف ببيئة
اجلاهلي منه ،وامر�ؤ القي�س اتَّقدت �شاعريته مع الف َر�س ،فو�صفه و�أجاد الو�صف،
وكان �س� � َّبا ًقا للكثري من املعاين يف و�ص ��ف الفر�س ،ويف و�ص ��ف غ�ي�ره ،وفاق �أبناء
بيئته ومن عا�ص ��ره يف الكثري من الأمور املتعلقة بقر�ض ال�شعر ،وظل مثا ًال ُيحتذى
وم ��ا زال ،وط َّوع ال ّلفظ �أكرث من غريه ،حتى ُع َّد فحل ال�شّ ��عر ب�ل�ا منازع ،و�أعطاه
تل ��ك الق ��وة التي تفتح ب ��اب االحتماالت الكث�ي�رة �إن جاز التعبري ،مبعن ��ى �أن قوة
اللفظ تخ�ضع للمبدع ،فهو �أن�ش�أها ،ف�أظهر من خاللها قدرته على �صياغة املعاين
بال�ش ��كل البديع ،غ�ي�ر امل�ألوف ،فكان اللجوء �إلى الت�أوي ��ل ،بل هنا تكمن الفحولة،
فالف َر� ��س مل يكن الم ��رئ القي�س وحده ،بل كان ل�ش ��عراء اجلاهلية كلهم ،غري �أنه
فا َقهم يف الفحولة وال�شاعرية الفذة ،ف�أورد تلك املعاين بذاك ال�شّ كل.
بقي �أن نتعر�ض لكالم الأ�صمعي الذي ا�ستدل به ابن �أبي الأ�صبع ،معت ًربا �إياه
دلي ًال على �أنّ قوة اللفظ ت�ؤدي بال�ضرورة �إلى ت�أويل مل يقع يف َخ َلد املبدع� .إن مقولة
الأ�ص ��معي ال ت�شري بال�ض ��رورة �إلى تع ُّدد الت�أويل ،ولكنه ينبه �إلى ق�ضية الغمو�ض،
التي جتعل من ال�ش ��عر �ش ��ع ًرا يربق �أدبية ،حتى ولو كان هذا الغمو�ض يخفي معنى
واحدً ا .وال �ش ��ك يف �أن ال�شعر الذي يعطيك املعنى �أو املعاين بعد مطاولة ،و�إمعان
نظر وبذل جهد ،هو ذاك الذي يتَّ�س ��م بقوة اللفظ املتعا َرف عليها يف ُ�س� � ّنة القول
العربية ،وي ِن ُّم عن فحولة �صاحبه ،مبا يقت�ضيه الإبداع ال�شّ عري العربي ،وال توحي
الفكرة �أبدً ا ب�أن املعاين املرتتبة عن الغمو�ض مل تخطر ببال �صاحبها.
وجند �أن ابن �أبي الأ�ص ��بع بدوره يربط عملية الت�أويل ب�أهل الدراية بال�شعر،
الذين لهم القدرة على الت�أمل والنظر ،للو�ص ��ول �إلى الت�أويل املنا�س ��ب عن طريق
القراءة ال�ص ��حيحة ل َّلفظ ،منب ًها �إل ��ى �أن التّ�أويالت قد تتع َّدد ،ولكن هناك دائ ًما
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مرجح ،على �أن رّ
التجيح لت�أويل ما يحتاج �إل ��ى ال ّدليل املنطقي الذي يقنع
م ��ا ه ��و ّ
ب�صحته ،وهو ما مل يقم ابن �أبي الأ�صبع ذاته عند ت�أويل لبيت امرئ القي�س الذي
م َّثل به �أو ًال.
ميك ��ن القول مما تق ّدم� :إن الت�أويل وا�س ��ع ،واملعاين متعددة ،ظاهرة وخف َّية،
وق ��وة ال ّلفظ وم ��ا ت�ؤديه من احتماالت املعن ��ى ال تعني اخل ��روج يف الت�أويل �إلى �أي
معن ��ى يالئم ال ّلفظ ،و�إط�ل�اق العنان للهوى ،ب ��ل يجب �أن ُتلتزم حدو ٌد يفر�ض ��ها
مق�صد املبدع.
�إنّ القدم ��اء ا�ش�ت�رطوا يف الكالم الأدب ��ي الإيجا َز والغمو� ��ض املقبول ،بحكم
�أنهم ��ا ي�ؤديان �إلى خفاء املعاين ،مما يقود يف الأك�ث�ر �إلى الت�أويل عند قراءة هذا
ال ��كالم الأدبي ،فتتح ّقق ال ّن�ش ��وة ،وتزداد املعاين ال ّلطيفة ج�ل� ً
اال ،فتكون الإثارة.
كما �أن الت�أويل ال يكون على �إطالقه ،بل فيه �ش ��يء من التحديد ،حتديد يفر�ض ��ه
املبدع ،ويخ�ض ��ع للم�ؤ�ش ��رات ال ّلفظية يف الغالب ،كما قد يخ�ض ��ع للمعنى ّ
الظاهر،
فيكون �إلى جانب الألفاظ خري م�ؤ�شّ ر على ما قيل به من ت�أويل ،وهذا كله ال يتحقق
�إال بحجة ودليل ،كما �أن التّ�أويل احلق ال يكون �إال من �أهل الدراية واملعرفة بالكالم
البدي ��ع ،وال يك ��ون ممن ال عالقة ل ��ه بالإبداع� ،أو م ��ن �أولئك الذي ��ن ي�ؤ ِّولون على
هواهم ،ويق ِّولون املبدعني ما مل يقولوه ،بدعوى �أنَّ باب الت�أويل وا�سع ومفتوح.
الهوامش:
(*) �أ�ستاذ بجامعة بومردا�س ـ اجلزائر.
( )1ا�س���تقبال الن�ص عند العرب :محمد املبارك ،امل�ؤ�س�س ��ة العربية للدرا�س ��ات والن�ش ��ر ،بريوت ،ط،1
� ،1999ص.220
( )2املجل���ة العلمي���ة جلامعة امللك في�ص���ل :من �ص ��ور التلقي يف النقد العرب ��ي القدمي ،مقال لظافر بن
عبداهلل ال�شهري ،مج ،1ع ،1مار�س � ،2000ص.61
( )3قراءة الن�ص مقدمة تاريخية :عبدالكرمي الكردي ،مكتبة الآداب ،القاهرة ،ط� ،2008 ،2ص.47
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( )4الو�س���اطة بني املتنبي وخ�ص���ومه :للقا�ض ��ي علي بن عبدالعزيز اجلرجاين ،ت :محمد �أبو الف�ض ��ل
�إبراهيم ،وعلي محمد البجاوي ،مطبعة عي�سى البابي احللبي� ،سوريا ،1966 ،ط� ،4ص.374
( )5امل�صدر نف�سه� :ص.375 ،374
( )6يق�صد عبدالكرمي النه�شلي� ،أ�ستاذه.
( )7العم���دة :ابن ر�ش ��يق ،ت :محم ��د محيي الدين عبداحلمي ��د ،دار اجليل ،لبن ��ان ،ط ،1981 ،5ج،2
�ص.93
( )8ينظر ا�ستقبال الن�ص عند العرب� :ص.225
( )9العمدة :ج� ،2ص.96
( )10الأغاين� :أبو الفرج الأ�ص ��فهاين ،ت :عبدالرحيم محمود ،مطبعة دار الكتب امل�ص ��رية ،القاهرة،
ط ،1952 ،2ج� ،5ص.43
( )11امل�صدر نف�سه :ج� ،5ص.58
( )12ينظر عيار ال�ش���عر :ابن طباطبا العلوي ،ت :زغلول �س�ل�ام ،من�ش� ��أة املعارف ،الإ�س ��كندرية ،ط،3
�ص.73
( )13امل�صدر نف�سه� :ص.168
(� )14أ�سرار البالغة :عبدالقاهر اجلرجاين ،ت :محمود محمد �شاكر ،دار املدين ،جدة� ،ص.43
( )15امل�صدر نف�سه� :ص.139
( )16امل�صدر نف�سه :ال�صفحة نف�سها.
( )17امل�صدر نف�سه� :ص.141 ،139
( )18امل�صدر نف�سه� :ص.141
( )19دالئ���ل الإعج���از :عبدالقاه ��ر اجلرجاين ،ت :محمود محمد �ش ��اكر ،مكتب ��ة اخلاجني ،القاهرة،
�ص.262
( )20املثل ال�س���ائر يف �أدب الكاتب وال�ش���اعر� :ض ��ياء الدين ابن الأثري ،ت� :أحمد احلويف ،وبدوي طبانة،
دار نه�ضة م�صر للطباعة والن�شر ،الفجالة ،القاهرة ،ج� ،1ص.63
( )21امل�صدر نف�سه:ج� ،1ص.63
( )22ينظر نظرية املعنى يف النقد العربي :م�ص ��طفى نا�ص ��ف ،دار الأندل�س ،بريوت ،لبنان� ،ص،165
.166
( )23حتري���ر التحب�ي�ر يف �ص���ناعة ال�ش���عر والن�ث�ر وبي���ان �إعج���از الق���ر�آن الك���رمي :البن �أبي الأ�ص ��بع
امل�صري ،ت :حفني محمد �شرف ،جلنة �إحياء الرتاث الإ�سالمي ،القاهرة� ،1963 ،ص.455 ،454
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الشيخ اإلمام
أبو عامر الفضل بن إسماعيل اجلرجاين
تبقى من شعرِ ه)
(حياتُ ُه وما ّ
دراسة وصنعة وتوثيق
()1
(*)
�أ .د .محمد عو ّيد محمد ال�ساير

تقدميٌ ،ال ُب َّد منه
علي �أُ�ستاذي املحقق الدكتور عبدالرازق ُحويزي هذا
ُمذ ُ�ش ��هو ٍر خلت َ
اقرتح ّ
ديوان له .وازدح ��م الوقت بكرثة امل�ش ��اغل ،وق ّلة الراحة،
ال�ش ��اعر جلمعه و�ص ��نع ٍ
و�ش� � ّدة الن�ص ��ب ...فدفعتُه �إلى �أحد الأخوة الف�ض�ل�اء املتخ�ص�ص�ي�ن يف ال�ش ��عر
علي �س ��بحانه
العبا�س ��ي .و�أب ��دى موافقته و�إعجاب ��ه بالأمر ج ًّدا .ومن َّثم منَّ اهلل َّ
بزيارة بيت اهلل احلرام يف نهاية �ش ��هر رم�ض ��ان املبارك ،لأداء منا�س ��ك العمرة،
وهناك ات�ص ��لت ب�ص ��ديقي الفا�ضل هذا �س ��ائ ًال �إ ّياه عن عمله يف �شعر �أبي عامر
اجلرجاين ،و�أين و�ص ��ل في ��ه؟ وفاج�أين باعتذاره عن العم ��ل! و�أنه يعاين النزوح،
ويفك ��ر يف العودة �إلى الديار ،ولي�س ��ت لديه مكتبة يف الوق ��ت احلايل ،وطلب مني
جمعه و�ص ��نعته و�إ�ص ��داره للقارئ والدار�س ،فهو ـ ال�شاعر ـ ي�ستحق ،ف�شكرته على
معروفه معي ،وما يقدمه من خدمة كبرية للعلم و�أهله؟!
كن ��ت يومه ��ا يف مكتبة احلرم امل ��دين ،يف املدين ��ة املنورة ،وه ��ي مكتبة ـ ملن
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دخلها وزارها ـ كبرية احلجم والبناء ،مرتامية الأطراف� ،شديدة التنظيم ،كثرية
اخلزانات ،ممتلئة الرفوف ب�أنواع الكتب والفهار�س ،وهناك فكرت يف جمع �ش ��عر
ِ
�أبي عامر اجلرجاين وتوثيقه و�ص ��نعته ،فجمعت ُج َّله من هذه املكتبةَ ،ع َمرها اهلل
وجلبت �أغل ��ب مظانِّ هذا اجلمع والتوثيق يف �أقرا�ص
وحف ��ظ القائمني عليها .بل،
ُ
ليزرية معي �إلى بيتي ومكتبتي .وملا عدتُ �إلى الوطن احلبيب ،وبعد نهاية مرا�سيم
اال�س ��تقبال واالحتفال بالعودة املباركة امليمونة من الأهل واجلريان والأ�ص ��دقاء،
انتهيت من ترتيب كتابي وت�ص ��حيحه عن �ش ��عر احللواين القريواين (ت ق  5هـ)،
ومن ّثم ترتيب كتابي وت�ص ��حيحه عن �ش ��عر ابن قا�ضي ميلة (ت ق  5هـ) ،و�أخ ًريا
كتابي عن �ش ��عر البلوي املالقي (ت 604ه� �ـ)؛ �إذ نال ًّ
حظا واف ًرا من هذا الرتتيب
والت�ص ��حيحً � ،
أي�ض ��ا .فقد كانت هذه الكتب يف املطبعة يف دم�ش ��ق احلبيبة ،وكان
الأخ النا�شر ـ حفظه اهلل ـ ينتظر مني ت�صحيحها لإ�صدارها ،و�صدرت بف�ضل اهلل
وم ّنه.
ع ��دتُ بعدها �إلى �ش ��عر �أب ��ي عامر اجلرج ��اين ،وهالني م ��ا ر�أيته يف حتقيق
الدكتور التوجني لكتاب دُمية الق�صر ،للباخرزي ،الذي هو ـ كتاب الدُمية ـ الأول
والأهم يف رواية �ش ��عر �أبي عامر اجلرجاين وتوثيقه وتدوينه ،ف�ض�ًلعاً عن ترجمته
تدافعت ن�س ��بة هذه الأ�ش ��عار ل�ش ��اعرنا اجلرجاين� ،إلى
طب ًعا ،والثناء عليه .فلقد
ْ
ال�ش ��يخ النح ��وي والبالغ ��ي عبدالقاهر اجلرج ��اين (ت  474هـ)�ِ ،ض� � َّل ًة من قبل
املحقق باعتماده على بع�ض الن�سخ اخلطية غري الكاملة ،وغري الأ�صلية.
وملا عدت �إلى التحقيق الأول ،والف�ض ��ل ال�س ��ابق على هذا الكتاب و�ص ��احبه،
وهو حتقيق �أُ�س ��تاذي و�ش ��يخي املرحوم الأُ�ستاذ الدكتور �س ��امي مكي العاين ،وهو
إخراج ��ا علم ًيا دقي ًقا ،وعلى
م ��ن �أوائل من حقق الدُمية واعتن ��ى بها ،و�أخرجها � ً
�أكرث من ثماين ع�ش ��رة ن�سخة خطية منها ،وجدت �أنّ هذه الأ�شعار هي لأبي عامر
اجلرجاين ،ولي�ست لعبدالقاهر .و�أ�سوق الأدلة الآتية على ذلك:
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� -1ش ��هرة �أب ��ي عام ��ر اجلرجاين يف ال�ش ��عر والنظ ��م �أكرث منها من �ش ��هرة
عبدالقاهر اجلرجاين ،البالغي والنحوي ،على الرغم من � َّأن هذا الأخري �ش ��اعر
� ً
أي�ضا ،وله مقطوعات �شعرية مختارة� ،أوردها �صاحب الدُمية وغريه.
� -2أغل ��ب الن�س ��خ اخلطية لكت ��اب دُمي���ة الق�ص���ر �أوردت هذه الأ�ش ��عار لأبي
عامر اجلرجاين ،كما يف الن�س ��خ اخلطية الكاملة والأ�صلية الكثرية التي اعتمدها
الدكتور العاين يف حتقيقه ،والبع�ض من الن�سخ التي اعتمدها الدكتور التوجني يف
حتقيقه � ً
أي�ضا ،وهي الن�سخ الكاملة والأ�صلية املوثوقة.
 -3رواية هذه الأ�ش ��عار لأبي عامر اجلرج ��اين يف �أغلب املظان ،مثل خريدة
الق�ص���ر ،ومعج���م الأُدب���اء ،والوايف بالوفيات؛ �إذ الن�ص ��و�ص نف�س ��ها ،والأغرا�ض
نف�سها ،والأ�شعار نف�سها ،هي ل�شاعرنا اجلرجاين ،وكما وردت يف الدُمية بتحقيق
الدكتور العاين.
� -4أ�ش ��عار �أب ��ي عام ��ر اجلرج ��اين تد ُّل عل ��ى حيات ��ه ورحالت ��ه ،فهو خالل
ذم �أ�سرتاباذ من
وذم �أهلها ،وكذلك َّ
�أ�ش ��عاره املجموعة ال�ص ��حيحة زار ني�س ��ابور َّ
خالل خطيبها ،و�أ�ش ��عاره املوغلة يف الهجاء الفاح�ش ،والذ ّم املقذع ،الذي ال �صلة
لعبدالقاهر اجلرجاين به ،من قريب �أو بعيد.
أم�ضيت رحلة ممتعة مع �أبي عامر اجلرجاين و�شعرهَ � ،
أخذت مني وقتًا
وهكذا �
ُ
قت فيها ،فهذه تكون �أول مرة �أُ�س ��اف ُر فيها خارج الأندل�س،
وجهدً ا� ،أمتنى �أين ُو ِّف ُ
�ش ��ع ًرا وفك ًرا وح�ض ��ار ًة ،و�أترك ا ُ
حلك � َ�م للقارئ اللبيب ،واملحق ��ق الثبت ،والناقد
احل�صيف ،الذي �سينظر يف هذا العمل ،ويب�صر جهد �صاحبه فيه.
وال �أت�أخ ُر حلظ ًة يف �شكر �أُ�ستاذنا القدير الدكتور ُحويزي ،و�إهداء العمل �إليه،
عم الأخ ،ونعم ال�صديق يف ال�سفر �إلى جرجان وم�صادرها،
عم املعني ،و ِن َ
فقد كان ِن َ
و�صنعة ديوان �أحد �شعرائها ،وال �أقول �إال ما قاله ال�شاعر الوزير املغربي:
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لو كنتُ � ُ
أعرف فوق ال�شك ِر منزل ًة
�إ ًذا م��ن��ح�� ُت�� َك��ه��ا م���ن���ي م���ه��� َّذب��� ًة

الثمن
�أعلى من ال�شك ِر عن َد ا ِ
هلل يف ِ
حذ ًوا على حذ ِو ما واليتَ من َح َ�س ِن

و�أ�ش ��كر �أخي املف�ض ��ال الدكتور محمود �شاكر �ساجت اجلنابي (�أ�ستاذ الأدب
الأندل�سي يف ق�سم اللغة العربية يف كلية الرتبية للعلوم الإن�سانية يف جامعة الأنبار)،
على تعب املراجعة والإ�ض ��افة لبع�ض الن�صو�ص التي فاتت الباحث واجلامع ل�شعر
�أبي عامر اجلرجاين .فجزاه اهلل عني وعن العلم كل خري.
وال �أن�س ��ى ال�ش ��كر والتقدير �إلى الدكتور حليم حماد �س ��ليمان (�أ�س ��تاذ اللغة
والنحو يف ق�س ��م اللغة العربية يف كلية الرتبية الأ�سا�سية يف جامعة الأنبار) ،الذي
�أجهد نف�س ��ه يف التقومي اللغوي ،ومراجعة العمل يف ال�صياغة والأ�ساليب النحوية
ال�سليمة الف�صيحة ،قدر امل�ستطاع ،وفقه اهلل ورعاه.
واهلل ويل التوفيق ،ومنه ال�سداد والإ�صابة يف ك ّل �شيء.
الق�سم الأول :ال�شاعر الرجل :من املهد �إلى اللحد.
هو �أبو عامر الف�ضل بن �إ�سماعيل التميمي اجلرجاين( ،)1ن�سبه �أكرث �أ�صحاب
الرتاجم �إلى جرجان( ،)2وترجم له �ص ��احب اخلريدة يف الق�سم العراقي( .)3كان
اجلرج ��اين �أحد �أ�ص ��حاب ال�ش ��يخ عبدالقاهر اجلرج ��اين (ت  474هـ) ،وكذلك
�س ��مع من �أبي �س ��عد ابن رام�ش ،و�أبي ن�صر ابن رام�ش املقرئ ،و�أبي بكر �أحمد بن
علي بن خلف ال�شريازي( ،)4و�سمع � ً
أي�ضا من ال�شيخ �أبي بكر �أحمد بن من�صور بن
خلف املغربي �سنة ثمان وخم�سني و�أربعمائة(.)5
عا�ش اجلرجاين يف القرن اخلام�س الهجري ،و�إلى �س ��نوات مت�أخرة من هذا
القرن؛ �إذ كان يف حياة احلافظ عبدالغافر بن �إ�س ��ماعيل الفار�س ��ي الني�س ��ابوري
نا�سا من طبقات
(ت 529هـ)( ،)6كما يبدو من �ش ��عره �أنه عا�ش طوي ًال ،وعا�ش ��ر �أُ ً
املجتمع املختلفة ،وو�صف هذه الطبقات ،وهجاها يف بع�ض الأحيان.
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�ص� � ّنف اجلرجاين كت ًبا مهمة وق ِّيمة� ،إال �أنها مل ت�ص ��ل �إلينا ،وقد �ش ��هدت له
كتبه هذه بالعلم والأدب والف�ضل على الت�أليف والرباعة فيه .ومن ت�صانيفه(:)7
 -1قالئد ال�شرف يف ال�شعر .وهو امل�صدر الوحيد الذي يذكره الباخرزي يف
دُميت���ه( .)8و�أ ّنه كان عو ًنا له يف ت�أليف الدمية ،وترتيب تراجمها و�أ�ش ��عارها .كما
كان م�صد ًرا مه ًما من م�صادر البيهقي يف كتابه تاريخ بيهق.
 -2عروق الذهب من �أ�شعار العرب.
 -3البيان يف علوم القر�آن.
� -4سلوة الغرباء.
ولع ّل قابل الأيام ُتطلعنا على مخطوط� ،أو � ٍأثر من هذه الآثار العلمية النفي�سة،
أديب وم�ص ّن ٍف ي�ستحق منا �أكرث مما �أُعطي بكثري.
فيجعلنا فخورين بعا ٍمل و� ٍ
كان �أبو عامر يف جرجان �س ��نة �أربع و�أربعني و�أربع مائة ،حني زاره الباخرزي
فيها( .)9وورد اجلرجاين ني�س ��ابور(� )10سنة ثمان وخم�سني و�أربعمائة ،و�شكا حاله
واعتالله �إلى ال�ش ��يخ الرئي�س ال�ش ��هيد �أبي املحا�س ��ن �س ��عد( .)11ويبدو �أ ّنه مل يهن�أ
قبيحا(!)12
بهذا املُقام يف هذه املدينة ،فر�أيناه يذ ُّمها و�أه َلها يف �شعره ذ ًّما ً
و�أما يف غزنة( ،)13فالتقى �ش ��اعرنا و�أديبنا ال�شيخ الأجل عبداحلميد ،و�أهدى
�إليه م�صنفاته( )14التي ذكرناها �آن ًفا.
نعلم جل ًّيا ما �إذا كان اجلرجاين قد زار حلب ال�شهباء؛ لأن �أحد ن�صو�صه
وال ُ
هزم ملك
ت�شري �إلى مدحه �أمريها �شبل الدولة (ن�صر بن �صالح بن مردا�س) ،ملا َ
الروم �أرمانو�س �آنذاك ،يف �سنة �ست وع�شرين و�أربع مائة(.)15
ح ��از اجلرجاين ثناء ك ّل من ترجم له ،فنعته الباخرزي يف دميته بـ :ال�ش ��يخ
الإمام ،وقال فيه« :نادر ُة الع�صر ،وناقد ُة الدهر ،وريحان الروح ،وظرف الظرف،
وق ّرة الطرف»(.)16
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وقال عنه ياقوت احلموي يف معجمه�« :أديب �أريب فا�ضل لبيب� ،أحد �أ�صحاب
عبدالقاهر اجلرجاين النحوي ،كان مليح اخلط� ،ص ��حيح ال�ضبط ،رائق النظم،
ف�صيح النرث ،جيد الت�صنيف ،ح�سن الت�أليف»(.)17
وو�ص ��فه �صاحب املنتخب من كتاب ال�سياق لتاريخ ني�س���ابور بقوله« :الأديب
ني يف
الكاتب ال�ش ��اعر ،من �أفا�ضل ع�صره ،و�أفراد دهرهَ ،ح َ�سن النظم والنرث ،مت ٌ
الف�ضل� ،صحب الكبار»(.)18
وقال عنه ال�صفدي« :كان �أدي ًبا� ،أري ًبا ،فا�ض ًال ،مليح ّ
اخلط� ،صحيح ال�ضبط،
ح�سن الت�أليف ،له نظم ونرث»(.)19
من هنا ،ومن هذي الأو�ص ��اف والنعوت ك ّلها ،كان اهتمامنا ب�ش ��عر �أبي عامر
اجلرجاين و�أدبه ،الذي لو ق َّدر اهلل له وو�صل �إلينا كام ًال مع كتبه ،لكان من �أُدباء
وبلغاء وم�ص ��نفي القرن اخلام�س بال مدافع ،ومن �ش ��عرائه و�شيوخ العلم فيه بال
منازع.
�شعر اجلرجاين (درا�سة حتليلية نقدية):
� -1شعر اجلرجاين (درا�سة يف الأغرا�ض واالجتاهات املو�ضوعية):
�إنَّ ال�س ��ابر لن�صو�ص اجلرجاين ال�شعرية ،ليجد �أنه طرق الأغرا�ض ال�شعرية
ك َّلها ،فنظم يف املديح ،ويف الغزل ،ويف الو�صف ،ويف الهجاء ،ويف احلكمة.
وكان ُج ُّل �شعره من املقطوعات ،ما خال ق�صائد �إحداهُ نَّ يف مدح ال�شيخ �أبي
الف�ض ��ل ،الذي مل نعرث له على ترجمة ،و�أُخرى يف و�ص ��ف ه ّرة ،جاء فيها الو�صف
بلطائف املعاين ،ومبتكرات ال�صور ،و�إتقان الفن والنظم ،وثالثة يف الهجاء.
وو�شّ ��حت �أغلب مقطوعات �ش ��اعرنا اجلرجاين بتجربته احلياتية ،وال�س ��يما
يف غر�ض الهجاء يف �ش ��عر الع�ص ��ر العبا�س ��ي الثاين؛ �إذ �أبان ه ��ذا الغر�ض ،ومن
خالل مقطوعات اجلرجاين فيه ،عن مدى الفح�ش وال ُقبح والإ�س ��فاف يف املعاين
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َ
املبتذلة التي �ش ��اعت يف هذا الع�ص ��ر ،وذكرها م�ؤرخو الأدب العربي ودار�سوه يف
ك ّل مكانُ ،
ترجم الواقع املرير الذي عا�شه الأدباء وال�شعراء يف
فغر�ض الهجاء هنا َ
جمتمع متح ِّلل ،عانى الكثري حتى �سقط بيد الدول
هذا الع�ص ��ر .وحكى ق�صته مع
ٍ
الأُخرى ،وانتهى نهاية م�أ�س ��اوية ،يراها الكثريون م�ستحقة نتيجة تدين الأخالق،
وتراج ��ع الآداب ،وت ��رك الدي ��ن ،عما كانت علي ��ه الدولة الإ�س�ل�امية والعربية يف
ع�صورها الأولى.
�أغرا�ض ال�ش ��اعر اجلرجاين متدا َولة ومفهومة ،وهو ال ي�ألو جهدً ا يف التعبري
عن جتربته ال�ش ��عرية ،وما القاه يف حياته .وال يعني �أنّ �شعره من املجون والفح�ش
معان م�س ��تم َلحة ،ويف الو�صف �أفكار مبت َكرة ،وله يف احلكمة
فقط ،بل له يف املدح ٍ
والن�صح ما يجعلنا نقف �أمام �شعره بالثناء والإح�سان.
يتوجه اجلرجاين �إلى ممدوحه بال�صدق والعرفان .و ُيخرب ممدوحه
يف املديح ّ
�أ ّنه من يد ُّل عليه ،لف�ض ��له بني اخللق ،بل �إنّ حياتهما ـ هو واملمدوح ـ ال تكونان �إال
م ًعا ،وهذه ِ�س ��مة اجلرجاين ،الذي يفخر بنف�س ��ه ون�س ��به �أمام ممدوحه ،كما يف
قوله يف خامتة ق�صيدته املدحية يف �أبي الف�ضل� ،أدام اهلل عل َّوه:
دل ع���ل���ي َ
�أُ ُّ
���ك �إدال َل امل�����وايل
وت��ل َ��ك م��زي�� ٌة يل ل��ي��� َ��س تخفى
ْ
�ير ح��الٍ
فع�ش �أل�� ًف��ا معي يف خ ِ

ف���ل��ا ُن������ك������ ٌر ل������دي َ
������ك وال ت����ع����دّي
ورث������تُ م��ك��ان��ه��ا م���ن اب����ي وج����دّي
و�أل������� ًف�������ا ب����ع���� َده����ا �أل�������ف�������انِ ب���ع���دي

وله � ً
أي�ضا مقطوعة يف املديح ،ينعت ممدوحه مبلك امل�شارق واملغارب! وي�سبغ
على هذا املمدوح �صورة ي�ستحق فيها �أن يكون مت�أ ّل ًقا� ،أملع ًيا ،ذا �ش� ٍأن و�سمعة .كما
يف قول اجلرجاين:
م���ل َ
����ارب ُك�� َّل��ه��ا
���ك امل�������ش���ار َق وامل����غ َ
مل ْ
�سنن ال�ت�رابِ و�إمن��ا
ي�ش َق يف ِ

ب�����ص��ري�� ِر �أرق������� َم ل��ي��� َ��س ك��امل��ن�����س��ابِ
ي����� ُّ
����س��ت�ن ب َ
����ي���ن �أن��������ام��������لٍ �أت������������رابِ

وم ��ن البداه ��ة �أن يكون هذا املمدوح من �أ�ص ��حاب املع ��ايل يف الت�أليف� ،أو من
امل�شايخ يف وزارة القلم ،و�أرباب الأدب والت�أليف(.)20
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يف الو�ص ��ف ،وهو الغر�ض الثاين الذي �أقف عنده يف �ش ��عر اجلرجاين ،ي�أتي
أي�ض ��ا .فلقد ا�ست�ض ��اف � ُ
مم َّيزً ا ،ومه ًّما � ً
أهل الأدب و�أ�صحاب الرتاجم واملختارات
�شعر اجلرجاين يف هذا الغر�ض ،و�أ�سبغوا عليه ملحاتهم النقدية ،من قولهم� :أبكار
وهلم ج ًرا.
معانيه ،ومل ُي�سبق �أح ٌد �إلى مثل قوله ،وكان غ َّو ً
ا�صا على املعاينَّ ...
ُ
وتقف ق�ص ��يدته يف و�ص ��ف هرة م ��ن روائع م ��ا قاله �ش ��اعرنا اجلرجاين يف
الو�صف� .أ�سلوب ال�سرد والت�صوير هما اللذان طغيا على هذا الن�ص؛ فاجلرجاين
ي�س ��رد علينا عالقته مع هذه الهرة ،وكيف كانت تعي�ش معه بفكاهة ودعابة .وهي
من ا�ستولت على اهتمامه ،بل وم�شاعره وقلبه ،كما يف قوله:
و�إذا ح�����ك�����ك����� ُت�����ه�����ا ،حل�������س���ت���ن���ي
و�إذا م���ا ج���ف���و ُت���ه���ا ،ا���س��ت��ع��ط��ف��ت��ن��ي

ب�����ل�����������س�����انٍ ك��������امل����ب���ر ِد امل���������س����ن����ونِ
ورن���ي���ن
���ي��ن م�����ن �����ص����و ِت����ه����ا
ب�������أن ٍ
ِ

وك َ
��������ذاك الأق����������دا ُر ت���ف�ت�ر� ُ���س املَ����� ْر
����ش����اط و�أُن������ ٍ�����س
ب��ي��ن��م��ا ك������ان يف ن����� ٍ

�����وت��ي��ن
َء وت�����غ�����ت�����ال����� ُه ب����ق����ط���� ِع ال
ِ
�إ ْذ ����س���ق���ا ُه �����س����اقٍ ب����ك�����أ� ِ����س امل����ن����ونِ

على �أنّ هذه الدعابة وهذه الفكاهة ال تخلو من خامتة يف الن�ص ��ح والإر�ش ��اد،
وت ََذ ُّك ��ر امل ��وت والرحيل ع ��ن الدني ��ا الفانية ،واال�س ��تعداد للقدر ال ��ذي ي�أتي على
الإن�سان يف �أحواله ك ِّلها ،فين�سى ما كان فيه ،وما َع َ
رف يف الدنيا ،وما عا�شه فيها،
على مثل خامتة اجلرجاين يف ن�صه هذا:
وله مقطوعات يف الو�ص ��ف م�س ��تم َلحة ،وعليها �آثار ال�صنعة .فهذا الفن يحتاج
�إلى ر�س ��م دقيق ،وفر�ش ��اة ماهرة لت�أتي الأو�ص ��اف كما يف الطبيعة ،ولتجلب �إليها
القارئ واملتل ِّقي .ومن تلك املقطوعات الو�ص ��فية التي جاءت يف �ش ��عر اجلرجاين
قوله يف الرنج�س:
ي����ا ن���رج���� ً���س���ا مل ت���� ْع���� ُد ق��ام�� ُت��ه
ف����ر�����ص����اف���� ُه ع�����ظ����� ٌم و ُق������� َّذ ُت������� ُه

وله � ً
أي�ضا مقطوعة ي�صف فيها ال ُّر ّمان:
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��س��ب
ح���ي���ن ي��ن��ت��� ُ
������ب
قِ�����ط�����ع ال������ ُّل َ
������ج���ْي��نْ وف�������وق������� ُه ذه ُ
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خ��ذوا �صف َة ال ّرمانِ ع ّني ف��� ّإن يل
حِ ��ق ٌ
��اق ك���أم��ث��الِ ال�� ُك��راتِ ت�ض ّم َنتْ

ري
ل�سا ًنا عن الأو���ص��اف غري ق�ص ِ
بلخ�ش يف غ�شا ِء حري ِر
ف�صو�ص
ٍ
َ

تذكرنا �أو�ص ��اف ال�ش ��اعر هذه ب�أو�ص ��اف ال�ش ��عراء الأندل�س ��يني يف طبيعتهم
وح�سن تعبري.
الغ ّناء ،وما قالوه يف مظاهرها وجمالها ب�صدق وعفوية ُ
ويتداخل يف غر�ض الو�صف عند �شاعرنا اجلرجاين الغزل مبعانيه ،والهجاء
مبناحيه � ً
أي�ضا .والبا�صر ل�شعره املجموع هذا يرى تعالق هذه الأغرا�ض فيما بينها
يف �ش ��عره تعال ًقا حمي ًما ،ي�ؤدي الغر�ض ،وير�س ��م ال�ص ��ور ،ويبني مقطوعاته بنا ًء
لغو ًّيا وفن ًّيا ُمحك ًما.
أيت!!
و�أما عن الهجاء يف �ش ��عر الإمام ال�ش ��يخ �أبي عامر اجلرج ��اين ،فيا ر� َ
وياليت �أ ّنه جتافى عنه ،ومل يوغل فيه .فكان ال�ش ��يخ فيه لي�س �ش � ً
�يخا ،والإمام به
َ
إماما ،ولرمبا كانت له ظروف �أجربته على اخلو�ض يف هذه املعاين الفاح�شة،
لي�س � ً
والألفاظ النابية كث ًريا عن الذوق واحل�ش ��مة والأدب وا ُ
خل ُلق� ،أو ـ كما ذكرت �سل ًفا
ـ كانت هذه �س� � ّنة الع�ص ��ر الأدبية ،ومنهج ال�ش ��عراء العبا�سيني فيها .فاجلرجاين
املبتدعة �أح�س ��ن تطبيق ،ولع ّل يف
ممن �أوغلوا يف هذا املنهج ،وط ّبقوا هذه ال�س� � ّنة َ
هم البحث
مقطوعاته التي قالها يف الهجاء الفاح�ش ،والذ ّم ال�س ��اقط ،ما يكفينا َّ
يف هذه ال�س� � ّنة التي �شاعت يف الع�صر اجلرجاين ،وعند �أغلب �شعراء و�أدباء هذا
الع�صر ،وللأ�سف ال�شديد.
ولي�س ��ت جمي ��ع مقطوع ��ات اجلرجاين يف الهج ��اء الفاح�ش املق ��ذع ،فله من
ح�سن �أن نذكر بع�ضها يف درا�ستنا هنا.
الأهاجي الظرف ،ذات املعاين الطرفَ ،ي ُ
�شخ�صا جلهله:
ومن ذلك قو ُل ُه يذ ُّم
ً
ف�����ل����ا ت�������ع�������ج َّ
���ب���ن ب�����ت�����ذه�����ي�����ب����� ِه
������ب
ف������������������إ َّن ت�������ذاه�������ي������� َب������� ُه ت������ذه ُ

وقوله يف هجاء خطيب ب�أ�سرتاباذ(:)21

�إذا ك����ن����تَ ب���ال���ف�������ض���لِ ال ُت���ع���ج ُ���ب
����ان ج����ه���� ِل َ
و�����ش����ي����ط ُ
����ب
����ك ال ي����ذه ُ
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�أم���ا ت�ستحي وي َ
���ك م��ن م��ن��ظ��ر ِْك
وت�����زع����� ُم �أ ّن َ
����������ك �أن��������تَ اخل���ط���ي ُ���ب

وم��ن ���س��و ِء م��ا ���ش��ا َع م��ن م��خ�بر ِْك
ف��� ِل���م ي���خ���ط���ب���و َن ع���ل���ى م����ن��ب�ر ِْك!

�أرى �أه�� َل ني�سابو َر كاملعدن الذي
�إذا ف���زع���وا ك���ان���وا ُب��غ��ا ًث��ا ُم�����س�� ّف�� ًة

ي���ن ُ
���ال ا َ
جل�����دا م��ن�� ُه ب��ح��ف��ر امل���ع���اولِ
بري�ش الأج���ادلِ
و�إن �أمِ ��ن��وا ط��اروا ِ

ن����ف���������س����ي ال�����������ف�����������دا ُء ل�������������ش������ادنٍ
ف��������������������������إذا ب�������������ل ُ
�������������وت خِ ����ل����ال���������ه

�����ب
ب�����������ل�����������وا ُه ع��������ن��������دي ُت�����������س�����ت�����ح ُّ
�������ذب
ف��������امل��������ا ُء ُي��������
�������ش�������رب وه����������و ع ُ
ُ

و�إذا ن�������������������ض ُ
���������وت ث�������ي�������ا َب������� ُه
وق���������������������ص����������ا ُر و��������ص�������ف�������ي �أن�������������� ُه

������ب
ف������ال������ل������و ُز ُي����ق���������ش���� ُر وه��������و رط ُ
���������������ب
ف�����ي�����م�����ا �أُح
���������������������ب ك������م������ا �أُح ُّ
ُّ

وير�سم �صورة �ساخرة لأهل ني�سابور ،وهو يهجوهم ،ويتداخل هنا الو�صف مع
الهجاء يف بناء املقطوعة ،ور�س ��م �صورها ،وت�شكيل �ألفاظها ،ب ُلغة ح�سنة ُ
متيل �إلى
�ائد قيلت قبل ع�ص ��ر ال�شاعر .فلن�ستمع لقوله يف ني�سابور
الرتاث اللغوي من ق�ص � َ
و�أهلها:
و�أما عن الغزل ،الغر�ض الآخر الذي جاء يف �شعر اجلرجاين وبني مقطوعاته،
�أق ��ول فيه :اجلرجاين كان ماه ًرا يف هذا الغزل ،ور�أيته من بعيد يحنُّ �إلى جتربة
الغ ��زل الغلماين ،ويريد الوقوع فيها ،لع ّلها جتربة �ش ��عورية� ،أو من قبيل ال�ص ��نعة
الفني ��ة ،والتف ��وق على َمن َن َظم فيها �أو ًال من �أبناء ع�ص ��ره و ِلداته .وهذا الع�ص ��ر
امل�ش ��هور بهذا الن ��وع من الغزل ،واملتف ��وق فيه ...ومع ه ��ذا وذاكُ ،يعجب القارئ
واملتلق ��ي بغزليات اجلرج ��اين وخمرياته التي ج ��اءت معه ،وهي للو�ص ��ف فقط،
�شادن:
ولتداخل الغر�ضني م ًعا لي�س �إال .ومن ذلك قوله يف ٍ
ُّ
والتك�شف يف الغزل:
ويوغل اجلرجاين معه يف جتربة تقرب �إلى احل�سية

َ
غالما
ومن مقطوعاته التي تتداخل فيها اخلمرة من الغزل ،قو ُله:
وا�ستنه�ض ً
لي�أت ��ي به ��ا ،وعلى ُعجالة ،وقد م�ض ��ى الأن ��ذال ودولتهم ،و�آن له ال�ص ��حو والفرح
والطرب ،ومثل هذه ال تكون �إال مع �ش ��رب اخلمر ،و�إال من يد هذا الغالم ،كما يف
قوله:
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ُق�� ْم يا غ�لا ُم فهاتِ ال��را َح بالعجلِ
ولي�س يف ال�صح ِو يل عذ ٌر �ألو ُذ ب ِه
َ

وال�س َفلِ
فقد م�ضتْ دول�� ُة الأن���ذالِ ّ
من بعدِ ما َ
ب�سط الأ ُ
ِقبال من �أملي

���س���م�ي�ن واخل ُّ
خ������دُّ ه ال���ي���ا� ُ
�������ط ف��ي��ه
� ُ����س����م����ت����ه ُق�����ب�����ل����� ًة ف������ق������ا َل حت�������� َّر ْز

���س���م�ي�ن
� ُ����س����ن����ب ٌ����ل ن�����اب�����تٌ ع����ل����ى ي���ا� ِ
ب َ
���ن�ي�ن
���ي��ن � َ����ص����دغ����ي عُ����ق���� َدت����ا ال���ت ِ

�����م ع�����ن ����س���ه���ري ق�������ا َل يل
ون�����ائ ٍ
�أ�أن�������تَ ح ٌّ����ي ب���ع���دُ؟ ق���ل���تُ  :ان��ت��ب�� ْه

وق���������������د ط�������������������واين ح����������ب���������� ُه ط����ي����ا
ف�����امل����� ْي�����تُ يف ال�������ن�������و ِم ُي����������رى ح��� ّي���ا

وتظهر يف مقطوعات اجلرجاين الغزلية الأو�ص ��اف احل�س ��ية للمتغزَّل به ،كما
تظهر يف هذه املقطوعات معاين ال�ص� � ّد والر ّد والنفور من قبل املع�ش ��وق للعا�شق.
كما يف قوله:
ميزج الغزل باحلكمة والن�صح ،كما يف قوله:
ومن العجيب �أن َنرى اجلرجاين ُ
وه ��ذا عائ ٌد �إلى ثقافته الدينية ،و�إلى طلبه العلم و�س ��ماعه على �ش ��يوخ كبار،
ُعرفوا بالتقوى والورع والدين وح�سن ا ُ
خللق.
�تحدثة؛
وجاءت يف مقطوعات �أبي عامر اجلرجاين بع�ض من الأغرا�ض امل�س � َ
مدح الكت � ِ�ب والثنا ِء عل ��ى م�ؤلفيها.
ك�ش ��عر احلكمة ،ومعاين ال�ش ��كر ،ف�ض�ل ً�ا عن ِ
فاحلكم� � ُة اجتاه ظه ��ر مع الرثاء �أو ًالِ ،ومن َث َّم ا�س ��تق ّل بنف�س ��ه ومعانيه ،و�أفكاره،
و�ألفاظه .ومن قول �شاعرنا اجلرجاين فيها:
ع���������������� ِّو ْد ل�������������س������ان َ
������ك �أن ي���ل���ي���ـ
وت�������ع�������هّ�������دِ ال������ف������ك������ َر اجل������دي������ـ
����ف ال�������ص���ق���ي���ـ
ف������ت�������أ ُّك������ ُل ال���������س����ي ِ

َن ع����ل����ى اخل�����ط�����اب����� ِة واخل������ط������ابِ
َد ب���������������ص�������ون������� ِه يف ك�������������� ِّل ب����������ابِ
لِ ب�������ط�������ولِ ل������ب������ثٍ يف ال�������ق�������رابِ

ف�أنت ترى كم هي عميق ٌة هذه املعاين ،وكم يت�ض ��ح فيها �أثر الفل�س ��فة احلياتية
املعي�ش ��ة ،وكم تنتهي بت�ش ��بيه يوافق ما يريده ال�شاعر� .إ َّنك ت�ض ُع نف�سك من خالل
حكمة اجلرجاين ون�ص ��يحته �أمام احلياة بتعويد الل�س ��ان عل ��ى الكتابة والت�أليف،
وعلى بذل ال�س ��عي ملعرفة كل ما هو جديد يف العلم والفكر ،و�إال �ستُن�س ��ى ومتحوك
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الأيام ،كما هو ال�س ��يف الذي يبقى يف غمد ِه حتّى ي�ص ��د�أ ويت� ��آكل ،وال يذكره �أح ٌد
مهما كان ملعانه وبريقه ،وقوة �صناعته.
وم ��ن ِح َك ِم ��ه � ً
أي�ض ��ا قو ُل ُه يف طلب ال ��رزق ِمن اهلل وحده ،واحل ��ذر من الدهر
وت�ص ��اريفه الذي قد يغدر بالإن�سان ،ويجعله مي ُّد يده �إلى غري اهلل ع َّز وج َّل؛ يقول
اجلرجاين:
ا�����س��ت�رزقِ َ
اهلل ف��������الأرزاق يف ي���د ِه
َ
يلقاك منفردًا
وح���اذ ِر ال��ده�� َر �أن

��ي�ر الإل������� ِه ي��دا
وال تمَ ُ ������ َّد �إل�����ى غ ِ
ُ
فمهرق ال رّ
�ّن� ِد م���أخ��و ٌذ �إذا انفردا

ومن �أغرا�ض ��ه التي ر�أيناه م�س ��تحدثة القول يف معاين ال�ش ��كر( ،)22لبع�ض من
�أراد اجلرجاين �شكره .و� ً
أي�ضا يفي�ض اجلرجاين على نف�سه بالفخر وال�شموخ لهذا
ال�ش ��كر ،ويذكر ملن �أراد �أن ي�ش ��كره �صورة الظبي اجلواد الذي ال فائدة منه �أو فيه
بال �أر�ض املرعى اجلميلة الطيبة .فال فائدة من املعروف ومن العمل ال�ص ��الح �إال
ب�شكره ،و�شكر �صاحبه ،وهذا من طيب الأخالق ،و�صدق املحتد.
و�أ ّم ��ا عن مدح الكتب والثن ��اء على م�ؤلفيها ،فللجرج ��اين مديح زاهر لكتاب
دُمي���ة الق�ص���ر و ُع�ص���ر ُة �أهل الع�ص���ر للباخ ��رزي ،هذا الكتاب الذي ر�آه ي�س ��تحق
أليف
الثن ��اء واملدح العاطر ْين؛ ملا فيه من
�ال جن � ٍ
ميزات ح�س � ٍ
ٍ
�ان يف الت� ِ
�ان ،وخ�ص � ٍ
والتنظيم وحفظ ال�شعر والأدب ،كيف ال وهو يف الرتاجم ،ويف املختارات ال�شعرية،
ِ
ويف املختارات النرثية ،ولع َّل اجلرجاين �أ�س ��هم ب�ش ��كل كبري يف ت�أليف هذا الكتاب
اخلال ��د ،و�إمتام مادت ��ه الأدبي ��ة والعلمية ،كما ي�ش ��هد م�ؤلفه الباخرزي بنف�س ��ه،
وكم ��ا ذك ��رتُ ذلك من قبل ،وذكره محققو الكتاب ،ومن در�س ��ه ،و�أ ّل َف فيه .يقول
اجلرجاين يف مدح كتاب الدُمية وذكر محا�سنه ،ومحا�سن ت�أليفه:
م��ا ُدم��ي�� ُة الق�ص ِر �إال رو���ض�� ٌة �أُ ُن ٌ���ف
كنظم ال��دُّ ِّر مخ َ
رت ٍع
من ك ِّل ٍ
لفظ ِ
�أب��ق��تْ �أ���س��ام��ي م��ن فيها ُم��خ�� َّل��د ًة
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َ
محا�سن�أهلِ ال َبد ِوواحل�ض ِر
حتوي
معنى كنفثِ ال�سح ِر ُمبت َك ِر
وك�� ّل ً
منقو�ش ًة ب َ
ني �سم ِع الده ِر والب�ص ِر
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وال ين�س ��ى اجلرجاين �أن ميدح م�ؤلف الدُمية ،ويدعوه �إلى �أن ي�ص ��ل �إلى هذا
ال�س ��فر اخلالد �إلى كل �أرجاء املعمورة لنفا�س ��ته وقيمت ��ه العلمية والبحثية ،كذلك
لعظيم �ش�أن هذا الرجل ،وعظيم ف�ضلته و�صنيعه بهذا الكتاب .يقول اجلرجاين:
ف َ
����ذاك ي��دع��و ع��ل�� ًّي��ا �أن ي�ش ِّي َعها

ب����ك���� ّل ب�����اه�����ر ٍة �أ� ْ�����ض�����وا م����ن ال���ق���م��� ِر

فهو الإما ُم الذي تندى خواطر ُه

ب���ك��� ّل م���ع���ج���ز ٍة ت��ع��ي��ا ع���ل���ى ال��ب�����ش�� ِر

تلكم كانت �أهم الأغرا�ض واالجتاهات املو�ض ��وعية التي جاءت يف �شعر الإمام
وال�ش ��يخ �أب ��ي عامر اجلرجاين� .ش ��عره مليح ،يف �أغلبه �س ��مات الفكاهة والدعابة
واله ��زل ،لكن ��ه ال يخلو � ً
أي�ض ��ا من احلكمة واملوعظة والن�ص ��ح والإر�ش ��اد .وكما ال
حد
يخل ��و من �أو�ص ��اف م�س ��تم َلحة ،وغزلي ��ات رقيقة نظمها �ش ��اعر ُيح�س ��ن �إلى ٍ
كبري �ص ��نعته ،ويتقنُ ف ّنه ،فت ��واردت الكتب هذه املقطوعات ،و�ص� � َّدرتها بلطائف
أديب،
�نف
العبارات ،ولذائذ الإ�ش ��ارات التي تد ُّل على َع ٍلم وعا ٍمل وم�ص � ٍ
و�شاعر و� ٍ
ٍ
ي�س ��تحق م ّن ��ا البحث عن �آثاره ،ودرا�س ��تها و�إخراجها للمكتب ��ة العربية الأدبية يف
القرن اخلام�س الهجري.
� -2شعر اجلرجاين( :درا�سة يف ال�سمات واخل�صائ�ص الفنية):
يف ه ��ذه الدرا�س ��ة �س� ��أر ّكز احلدي ��ث ع ��ن بع�ض اللمح ��ات الفنية ،وال�ص ��ور
املتقنة يف �ش ��عر �أبي عامر اجلرجاين .فما ال�شعر �إال الت�شبيه واال�ستعارة والكناية
واخلي ��ال .وما ه ��و �إال الأوزان والق ��وايف وال َّر ِوي .ولو �أنّ يف �ش ��عر اجلرجاين َ
امليل
�إل ��ى الأوزان املجزوءة� ،أو الأوزان النرثية كاملن�س ��رح ،ويف �ش ��عره القوايف النادرة
كال�صاد ،والهمزة مع الهاء ....و�أ ّما من حيث البناء الهيكلي للن�ص ال�شعري عند
اجلرجاين ،فق�ص ��ائده الواردة يف هذا املجموع ُبنيت مبهارة ،وج�سّ دت ـ وال �سيما
يف ق�صيدته يف و�صف اله ّرة ـ �صور ًة كلي ًة قائم ًة على ال�سرد ،وتتاب ِع امل�شاهد.
و�أما يف باقي ن�صو�صه ،وهي املقطوعات ،فبنا�ؤها متما�سك ،ولغتها م�سبوكة،
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فيها نظ ٌر من طرف خ ِف ٍّي �إلى تراث ال�شعراء العرب يف اجلاهلية والإ�سالم.
و�أما عن �ص ��وره ،ف�أحيا ًنا تقوم على ال�ص ��ور الواقعية التي ت�س ��تند �إلى النظر
املبا�ش ��ر ،وفيها ير ّكز �ش ��اعرنا على الألوان� ،أو عل ��ى موحياتها ،كما يف مقطوعته
التي و�ص ��ف فيها الرنج�س()23؛ �إذ فيها �ص ��ورة مزجت بني الطبيعة وبني �س ��مات
�أدوات احلرب ،وال�سيما ال�سهم ون�صله ومو�ضع الوتَر منه.
خيال ت�أليفي
وهناك ال�صور التي تقوم على التالعب اللفظي ،وهي ال تخلو من ٍ
�سن ا�ستخدامها ،ود ّق ِة معانيها ،كقول اجلرجاين يتغز ُّل:
قائم على الألفاظ ُ
وح ِ
ٍ
وق�������������������ص���������ا ُر و��������ص�������ف�������ي �أ ّن����������������� ُه

��������������ب
�������������������ب ك������م������ا �أُح ُّ
ف�����ي�����م�����ا �أُح ُّ

ف�����ل����ا ت�������ع�������ج َّ
���ب���ن ب�����ت�����ه�����ذي�����ب����� ِه
������ب
ف�������������������إ َّن ت�������ذاه�������ي�������ب������� ُه ت������ذه ُ

�إذا ك���ن���تَ ب��ال��ف�����ض��لِ ال ُت��ع��ج ُ��ب
و�����ش����ي����ط ُ
���ب
����ان وج�����هِ�����ك ال ي���ذه ُ

وقو ُل ُه يهجو:

وقو ُل ُه يف خامتة ق�صيدته يف املديح:
و�أن���������تَ ال�����ف�����ر ُد م���ك���رم��� ٌة ف����ك����نْ يل

ت�����ك�����نْ ف����������ردًا ب��ل��ا � ٍّ
�����ش�����ك ل����ف����ر ِد

ن ��رى هن ��ا �ص ��ور اجلرج ��اين قامت عل ��ى الألف ��اظ وتكرارها بني ال�ش ��طرين.
وهي �ص ��و ٌر خيالي ٌة ت�أليفي ٌة ،كذلك �أ�س ��همت يف ت�ش ��كيل الإيق ��اع املتحرك للأبيات
واملقطوعات ال�شعرية من خالل فنون البديع ،كاجلنا�س ،والت�صدير ،والتكرار.
تلكم
وت�أتي ال�ص ��ور ال�ساخرة الهزلية ما بني �صور اجلرجاين ال�شعرية .وهي ُ
ال�صور التي جاءت يف غر�ض الهجاء ،والتي يلحظها القارئ يف جمموعه ال�شعري
هذا .فهي �ص ��و ٌر ُن�سجت بخيال بارع ،ق�صدُها النيل من املهجو ،و�إ�ضحاك النا�س
عليه ،ور�س ��م التف ُّك ��ه والدعابة ملن يقر�أها� ،أو يقر�أ �ش ��عر اجلرجاين .ومن امل�ؤكد
�أن مث ��ل هذه ال�ص ��ور ،ومثل ه ��ذا الهجاء �إنمّ ا �أُخذا عن واقع معي�ش ،وال�س ��يما يف
الأماك ��ن واملدن التي رحل �إليها اجلرجاين� ،أو �س ��مع به ��ا� ،أو عنها وعن القائمني
بها ،فال�شعر �شعو ٌر وم�شاعر ،مهما كان ً
فاح�شا� ،أو بذي ًئا� ،أو ماج ًنا� ،أو خلي ًعا.
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ومن ال�ص ��ور التي جاءت يف �ش ��عر �ش ��اعرنا �أبي عامر اجلرجاين :ال�ص ��ورة
القائمة على الت�ش ��بيه ال�ضمني .وهو ت�شبي ٌه عقلي غايته اجلمع بني طريف الت�شبيه
مقدرة ال�شاعر على الإتيان ب�صورتني م ًعا ،يف م�ضمون واحد،
بال رابط .وتبدو فيه ِ
ويف فكر ٍة واحدة ،ويف تعبري لفظي ولغوي واحد؛ كقوله:
ال ُت���������ن���������ك ْ
���������رن ح������������� َّق الأدي����������������ـ
ف����ال���������س����ي ُ
���������ب م�������ا ي���ك���و
����ف �أه��������� َي ُ

ب ل ْأن ت�������ع������� ّرى م�������ن ث�����ي�����ا ِب����� ْه
ُن �إذا جت������������� ّر َد م�������ن قِ�������راب������� ْه

فالأدي ��ب ال ين َك ��ر ف�ض ��له عل ��ى النا� ��س ،و�إال كان لهم باملر�ص ��اد من الهجاء
و�س� � َّل �أمام الأعادي .ونلحظ �أن الربط
وال�س ��خرية ،كال�س ��يف �إذا خرج من غمده ُ
ح�س� � َّيتني من خالل هذا النوع من الت�ش ��بيه الذي ُيعم � ُ�ل فيه العقل،
بني �ص ��ورتني ِّ
ويحتاج دائ ًما �إلى الت�أويل والت�أمل.
ُ
وعن الألوان ودالالتها وكيفية ا�ستخدامها يف ر�سم �صورة اجلرجاين ،فح ّدث
عنها وال حرج؛ �إذ ر�أيتها يف �أغلب ن�صو�صه ال�شعرية ،وال�سيما يف الو�صف والهجاء
قياما تا ًّما .وت�ؤدي ما يريده ال�شاعر من �أفكار
والغزل ،و�أحيا ًنا يقوم الن�ص عليها ً
يروم �إي�صالها �إلى املتلقي .كما يف قوله وا�ص ًفا:
ٍ
ومعان ُ
ي��ا ُر َّب ك��وم��ا َء َخ�����ض��ب��تُ َن��ح�� َره��ا
����ا�����ش ح��ول��ه��ا
ك�����أ ّن����ه����ا وال���������� ّد ُم ج ٍ

مب����دي���� ٍة م���ث��� َل ال���ق�������ض���اء ال�����س��اب��قِ
�����س����و�����س����ن���� ٌة زرق�������������ا ُء يف ����ش���ق���ائ���قِ

�أ���ص��ب��ح��تَ م��ث�� َل ع���ط���ار ٍد يف ط��ب��عِ�� ِه
���ذاك م���ا �أل����ق َ
ف���ل َ
����اك ي���و ًم���ا واح����دًا

َ
ال�شم�س يف الإ�شراقِ
�صرت مث َل
�إ ْذ
ِ
����ي ب������الإح������راقِ
�إال َق�������ض���ي���تَ ع����ل َّ

و�شبي ُه ذلك ،قو ُله � ً
أي�ضا:

فنلح ��ظ جل ًّي ��ا �أن الأل ��وان هي التي �أقامت الن�ص ،ور�س ��مت ال�ص ��ور ،وبعثت
اخلي ��ال ،و�أحدث ��ت كل ه ��ذا الت�أمل يف الت�ش ��بيه ،وال�س ��يما الطبيع ��ة املتحركة يف
(احليوان) يف الن�ص ال�ش ��عري الأول ،وعنا�ص ��ر الطبيع ��ة الفلكية (الكواكب) يف
الن�ص ال�شعري الثاين.
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حب �أن
يف نهاية حديثي عن الدرا�س ��ة الفنية لن�صو�ص اجلرجاين ال�شعرية� ،أُ ُّ
�أقف يف �شعره على ظاهرة محاكاته للفوا�صل القر�آنية ،و�شدة ت�أثره بهذه الفوا�صل
يف الألفاظ واللغة والإيقاع ،ف�ض�ل ً�ا عن ت�أثري الن�ص القر�آين على ال�شاعر و�شعره،
ومن ذلك قوله يف الهجاء لقوم ا�ستاء منهم كث ًريا على ما يبدو يف حياته:
�أمل ت������� َر �أنيّ ذمم���������تُ ال������زم������ا َن
و�أ������ص�����ب�����ح�����تُ يف ج������ان������بٍ م���ن���هُ��� ُم
�أُم���������������������� ّز ُق �أع�������را� َ�������ض�������ه�������م دائ�����ب�����ا

خل������� ّ������س������ ٍة ن������اب������ت������ ٍة ن�����ا������ش�����ي�����هْ؟
ك���م���ا �أُخِ ��������� َذ ال�������� ُّر ُّخ يف احل��ا���ش��ي�� ْه
�����ب يف امل���ا����ش���ي��� ْه
ك���م���ا وق������� َع ال�����ذئ ُ

وهك ��ذا يف باق ��ي �أبياته ال�ش ��عرية يف ه ��ذا الن�ص ،الذي ت�أثر كث ًريا بفوا�ص ��ل
القر�آن الكرمي و�آياته ،وفيه � ً
أي�ض ��ا لزوم ما يلزم ـ كما نلحظ ـ زاد من وقع اجل ْر�س
إيالما يف املهج ِّوين،
مع ال�شني والهاء ال�ساكنة ،لتكون �أكرث ت�أث ًريا يف املتل ِّقي ،و�أ�ش ّد � ً
وذمهم مبا ي�ستحقون.
ِّ
وكذلك برز مثل هذا الت�أثري يف قو ِله يف الغزل:

�������م ع������ن �����س����ه����ري ق����������ا َل يل
ون�������ائ ٍ
�����ي ب����ع����دُ؟ ق����ل����تُ  :ان���ت���ب��� ْه
�أ�أن���������ت ح ٌّ

وق������������د ط���������������واين ُح����������� ُّب����������� ُه ط���ي���ا
ف�����املْ�����ي�����تُ يف ال������ن������و ِم ُي���������رى ح��� ّي���ا

الت�أثر بالقر�آن الكرمي وا�ض ٌح هنا يف فوا�صله و�ألفاظه ،وكذلك تت�ضح العقيدة
الإ�س�ل�امية يف الر�ؤية ومالب�ساتها مع ن�صّ ال�شاعر اجلرجاين ،مبا يعك�س الثقافة
الإ�سالمية من وجوهها جمي ًعا.
فلق ��د ترك مث ��ل هذا الأثر الإيقاعي نغ ًما مطر ًبا يف �ش ��عر اجلرجاين يف مثل
ن�صو�صه هذه.
الق�سم الثاين :عمل املحقق يف �صنعة �شعر �أبي عامر اجلرجاين:
جمعت �ش ��عر اجلرجاين من �شتيت املظانِّ التي ترجمت له ول�سريته ،وروت
ُ
هذه الأ�شعار.
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ّبت هذا املجموع املتناثر من �ش ��عره يف وحدات �ش ��عرية بت�سل�س ��ل رقمي،
 رت ُأثبت البحر ال�شعري مع كل وحدة ،ورقمت �أبياتها ترقي ًما مت�سل�س ًال.
و� ُّ
أحلقت بالوحدات ال�شعرية املجموعة وامل�صنوعة حق ًال لل�شروح والتعليقات
� ُالت ��ي يحت ��اج �إليها القارئ ملعرفة ما يف البيت ال�ش ��عري من لب� ��س �أو غمو�ض .كما
أثبت فيه اختالف الروايات للبيت ال�شعري يف ن�ص اجلرجاين،
�أحلقت حق ًال �آخر � ُّ
وبح�سب املظانِّ التي روت �أبياته ون�صو�صه.
 اعتم ��دت على حتقيقني لكتاب دُمية الق�ص���ر للباخرزي ،وهو الكتاب الأولوالأهم يف رواية �ش ��عر اجلرجاين وتدوين �أبياته .التحقيق الأول ،الأ�ص ��ل والأقدم
وال�س ��ابق لأ�ستاذي املرحوم الدكتور مكي العاين .والتحقيق الآخر ،للدكتور محمد
التوجني ،وفيه ارتباك كبري يف رواية �شعر اجلرجاين وتدافعها و�أ�شعارها مع �شعر
عبدالقاهر�ِ ...ض َّل ًة.
 �ص� � َّدرت املجموع بدرا�سة عن ال�شاعر وهويته املعرفية والثقافية والفكرية،ف�ض ًال عن درا�سة ل�شعر ال�شاعر من النواحي والأغرا�ض واالجتاهات املو�ضوعية،
وال�سمات واخل�صائ�ص الفنية.
الق�سم الثالث� :شعر �أبي عامر اجلرجاين� ،صنعة وتوثيق:
(قافية الهمزة)
()1
و�سئل �أن ينظم يف معناه هذه القوايف( :الرمل)
وله يف غر�ض اقرتح عليهُ ،

����ا�����ش ف������ت������ا ٌة ُخ������ب�������أ ْه
� -1أُ ُّم ع����ي ٍ
 -2زول����������� ٌة �إن وع����دت����ن����ا زور ًة
 -3ك��� َّل���م���ا رم�������تُ م���ب���ي��� ًت���ا ع��ن��ده��ا
 -4و�إذا ج��ام��ل��ت��ه��ا يف ح��ج�� ِره��ا

����������ض���������رو ٌة ع���������ادي��������� ٌة ك������ا ّل������ل������ب�������ؤ ْه
�أجن��������زت��������ه��������ا ،ف����ع����ل����ي����ه����ا ُت��������ك���������أ ْه
ط���ل���ب���ت م����ن����ي �����ص����ع����و َد امل������رب�������أ ْه
ف�������ض���ح���ت���ن���ي ب���������ص����ي����ا ِح احل�����������د�أ ْه
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 -5لو ب�أي ِر الفيل ( )**()...مل تكنْ
 -6م���ا ل��ن��ا ل�����س��ن��ا ن����رى �أوال َده�������ا

م������ع �أي������������ ِر ال�����ف�����ي�����لِ �إال ه����������ز�أ ْه
غ���ي���ر ح����ب����� ٍ����س �أو ل����ئ����ي ٍ����م ُزك�����������أ ْه
َ

( )1التخريج والتوثيق :دُمية الق�ص���ر و ُع�ص���رة �أهل الع�ص���ر ،حتقيق :د� .سامي:
 ،27-26/2وحتقيق د .التوجني.593/1 :
ال�شروح والتعليقات:
 -1اخلب�أة :املر�أة التي تلزم بيتها وت�سترت .وال�ضروة :الكلبة ال�ضارية.
 -2الزولة :املر�أة الربزة ،وقيل :الفطنة الراهية �أو اخلفية.
 -3املرب�أة :املرقبة.
 -6زك�أة :مو�سر كثري املال.
اختالف الروايات:
 -6يف حتقيق د .التوجني:
م���ا ل��ن��ا ل�����س��ن��ا ن����رى �أوال َده�������ا

واجلب�س :اجلبان ،وقيل :ال�ضعيف اللئيم.

غ���ي���ر ج����ب����� ٍ����س �أو ل����ئ����ي ٍ����م زك��������أة
َ

(للبحث �صلة)

الهوامش:
(*) كلية الرتبية الأ�سا�سية يف جامعة الأنبار /العراق.
( )1تُنظر ترجمته يف :دُمية الق�ص���ر ،حتقيق :د� .س ��امي ،15/2 :حتقيق :د .التوجني ،568/1 :خريدة
الق�ص���ر ،343/3 :معج���م الأدب���اء ،2166/5 :املنتخ���ب من كتاب ال�س���ياق لتاريخ ني�س���ابور،452 :
ال���وايف بالوفي���ات ،18/24 :بغي���ة الوعاة ،245/2 :طبقات املف�س���رين ،32/2 :ك�ش���ف الظنون عن
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�أ�سامي الكتب والفنون ،263/1 :هدية العارفني( 819/1 :وفيه �سنة وفاته 445هـ ،وهو �سهو من
امل�ؤلف) ،معجم ال�شعراء العبا�سيني.266 :
(ُ )2ينظ ��ر :دُمي���ة الق�ص���ر ،حتقيق :د� .س ��امي ،15/2 :حتقي ��ق :د .التوجني ،568/1 :معج���م الأدباء:
 ،2166/5الوايف بالوفيات ،18/24 :بغية الوعاة.245/2 :
(ُ )3ينظر :خريدة الق�صر.343/3 :
(ُ )4ينظ ��ر :خري���دة الق�ص���ر ،343/3 :معج���م الأدب���اء ،2167-2166/5 :املنتخ���ب م���ن كتاب ال�س���ياق
لني�سابور ،452 :الوايف بالوفيات.18/24 :
(ُ )5ينظر :خريدة الق�صر.343/3 :
إماما يف احلديث
( )6هو �أبو احل�س ��ن عبدالغافر بن �إ�سماعيل بن عبدالغافر ...الفار�سي احلافظ ،كان � ً
والعربي ��ة ،وق ��ر�أ الق ��ر�آن الكرمي ،و ُل ِّق ��نَ االعتقاد بالفار�س ��ية وهو ابن خم�س �س ��نني� ،ص� � ّن َف كت ًبا
عدة؛ منها املفهم ل�ش���رح غريب م�س���لم ،وال�س���ياق لتاريخ ني�س���ابور ،وجمم���ع الغرائب ،يف غريب
احلديث ...وكانت والدته �سنة �إحدى وخم�سني و�أربع مائة ،وتويف يف �سنة ت�سع وع�شرين وخم�سمائة
بني�سابور .ينظر :وفيات الأعيان.225/3 :
( )7ينظر :هام�ش رقم (.)1
( )8ينظر دُمية الق�صر ،حتقيق :د� .سامي( 15/1 :مقدمة املحقق).
( )9ينظر :دُمية الق�صر ،حتقيق :د� .سامي ،18/2حتقيق :د .التوجني.568/1 :
( )10ني�س ��ابور :مدينة عظيمة ذات ف�ص ��ائل ج�سيمة ،معدن الف�ض�ل�اء ومنبع العلماء�ُ .س ّميت بذلك لأن
�س ��ابور م ّر به ��ا ،وكان امل�س ��لمون فتحوها يف �أيام عثمان بن عفان ر�ض ��ي اهلل عن ��ه .ينظر :معجم
البلدان.333-331/5 :
( )11ينظر :خريدة الق�صر.343/3 :
( )12ينظر :الن�ص ال�شعري رقم (.)37
( )13غزن ��ة :مدينة عظيمة ،ووالية وا�س ��عة من طرف خرا�س ��ان ،وهي احل ُّد بني خرا�س ��ان والهند .وقد
�سب �إليها ما ال ُيع ُّد وال ُيح�صى من العلماء .ينظر :معجم البلدان.201/4 :
ُن َ
( )14ينظر :خريدة الق�صر.343/3 :
( )15ينظر :كنوز الذهب يف تاريخ حلب.192 /1 :
( )16ينظر :دُمية الق�صر ،حتقيق :د� .سامي ،18/2 :حتقيق :د .التوجني.568/1 :
( )17ينظر :مُعجم الأدباء.2166/5 :
( )18ينظر :املُنتخب من كتاب ال�سياق لتاريخ ني�سابور.452 :
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( )19ينظر :الوايف بالوفيات.18/24 :
( )20تنظر مقطوعاته املدحية.33 ،29 :
(� )21أ�س�ت�راباذ :بلدة عظيمة كبرية م�ش ��هورة �أخرجت خل ًقا من �أهل العل ��م يف ك ّل فن ،وهي من �أعمال
طرب�ستان بني �سارية وجرجان .ينظر :معجم البلدان.175-174/1 :
( )22ينظر :الن�ص ال�شعري رقم (.)12
( )23ينظر :الن�ص ال�شعري رقم (.)2
(**) العرب :حذفنا ما بني قو�سني؛ لأنه مما ال يتّ�سع له �صدور بع�ض الق ّراء.
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شعر
املكي (686 - 614هـ)
الي ْمن ابن عساكر
أبي ُ
ّ
()1
جمع و�شرح وتقدمي
د .عبد الرازق حويزي

توطئة
يهدف هذا البحث �إلى التَّعريف ب�ش ��اعر م�ش ��هور يف زمنه ،جمهول يف زمننا
عت
ال�س ��ابع الهجري ،مل ُيعرف له ديوان �شعر؛ لذا َد ِ
هذا ،وهو من �ش ��عراء القرن َّ
َّ
ال�ض ��رورة �إلى َت َت ُّبع �شعره يف امل�صادر املختلفة جلمعه وتوثيقه و�ضبطه ،وتن�سيقه،
و�ش ��رح غريب �ألفاظه ،وتقدميه �إلى مكتبة الرتاث ال�ش ��عري لأول مرة كي َتتَّ�ض ��ح
الر�ؤية الإبداعية لدى �ش ��عراء هذا القرن ،ال�س ��يما و�أ َّنه من �ش ��عراء البلد الأمني،
الذي كان له دو ُره الإ�ش ��عاعي يف ن�ش ��ر ال َّثقافة الإ�سالم ّية ،فكان ال ُب َّد من االهتمام
برتاث ��ه ِّ
�رون املا�ض ��ية ك ��ي تظهر االجتاه ��ات ال�شّ ��عرية املختلفة
ال�ش ��عري يف الق � ِ
ُ
ل�شعرائه ،وقد َم َّثل �شعر (�أبي ال ُيمن ابن ع�ساكر) اجتاهً ا من هذه االجتاهات؛ �أال
وهو احلنني الف َّيا�ض �إلى مالزمة احلرمني َّ
ال�سامي للم�شاعر
ال�شريفني ،والتعظيم َّ
املق َّد�سة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة.
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ملكة امل َّكرمة،العا�ص ��مة املق َّد�س ��ة� ،أثر ملمو�س يف حتقيق الهو ّية الإ�س�ل�ام ّية،
املجال
ون�شر الإ�شعاع الثقايف يف َ�شتَّى ربوع الب�سيطة ،وقد ظهر �أث ُرها جل ًّيا يف هذا
ِ
ويف َ�شتَّى الت ََّخ�ص�صات ،وتباين امل�ستويات ،فهي �إحدى املراكز احل�ضار َّية املعروفة
من َق ِدمي الزمن ،وكيف ال ،وهي ُ
ّ
ومحط �أفئدة امل�س ��لمنيَ ،وم ْق ِ�ص ُد
مهبط الوحي،
ُ
أنف�س بني احلني
�ألب ��اب العلماء العاملني،
ومناط َمر�أى نظر ال َّناظري ��ن .و َتتُوق ال ُ
واحلني �إلى َ�شدِّ ال ِّرحال �إلى َحرمها جلالء القلوب من الأ�صداء ،وت�صفية الأَرواح
م ��ن الأ ْدران ،وال َّت ��زَ ود من الإميان ،والتّقرب �إلى البارئ امل�ص� � ّور املنان �س ��بحانه
وتعال ��ى .يمَ َّ َم �ش ��ط َرها غ ُري قليل من العلم ��اء ،واتَّخذوها موط ًنا له ��م ،بل واتَّخذ
عاما مل يخ ��رج منه ،وهذا
بع�ض ��هم امل�س ��جد احلرام �س ��ك ًنا له على م ��دى ثمانني ً
الأمر وغريه جعل لهذا البلد الأمني َمكانته التي ال ُتدانيها مكانة ،و�صداه يف �أرجاء
املعمورة الذي فاق ـ وال يزال ـ كل �صدً ى على َم ِّر الأزمان.
االهتمام بن�شر الإ�شعاع ال َّثقايف
احل�ضاري للبلد الأمني على
ومل يقت�صر الأث ُر
ّ
ِ
أدبي،
�امي ،فقد جتاوز هذا الأثر يف ع�ص ��ر �صدر الإ�س�ل�ام �إلى الإ�شعاع ال ّ
الإ�س�ل ّ
و َي� �د ُّل على هذا �أن (محمد بن �س�ل�ام اجلمحي ت  231ه� �ـ) ع َّد يف كتابه طبقات
فح���ول ال�ش���عراء مكة املكرم ��ة �إحدى القرى ذات الآثار احل�ض ��ار ّية يف ع�ص ��ري
زات ذات
اجلاهل ّية و�ص ��در الإ�سالم ،ي�ش ��هد على ذلك مت ُّي ُز �إبداعها الأدبي مب َم ْي ٍ
�أثر يف احلركة الأدبية �آنذاك ،ال يقل �أثر املدينة املنورة عنه.
وانطال ًق ��ا من ه ��ذا �أدرك ٌ
رهط من معا�ص ��رينا دو َر العا�ص ��مة املق ّد�س ��ة يف
التاريخ الأدبي ،فبادروا �إلى �إفراد الدِّ را�سات التي تجُ َ ِّلي �أثرها يف الإبداع ِّ
ال�شعري،
ي�أتي يف مقدمة ه�ؤالء (�شوقي �ضيف) ،الذي �أ َّلف كتابه ِّ
ال�شعر والغناء يف املدينة
اخلواجي) الذي �أ َّلف كتابه ِّ
ال�ش���عر يف
ومك���ة لع�ص���ر بني �أم ّي���ة ،و(جمدي مح ّمد
ّ
ال�س���ابع وال َّثامِ ن الهجريني :درا�س���ة
مك���ة املكرم���ة واملدينة املن���ورة يف القرن�ي�ن َّ
مو�ضوع ّية وفن ّية(.)1
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أدبي ملكة املكرمة قد َخ َب ْت ،و�أنّ
ورمب ��ا يتبادر �إلى ال ّذهن �أنّ ج ��ذوة الإبداع ال ّ
ٌ
عجاف بعد الع�صر الأُموي �إلى نهاية القرن
َقرائح ُ�شعرائها قد �أتت عليها �سنواتٌ
ال�س ��اد�س الهجريِ .ومن وجهة نظري املتوا�ضعة �أنّ ما يتبادر �إلى ال ّذهن من هذا
َّ
يف غري مح ّله! ملاذا؟ لعدم و�ص ��ول الترُّ اث ِّ
وعدم االلتفات
ال�شعري العربي كام ًالِ ،
�إلى ت�سجيل الترُّ اث ال�شعري ملكة املكرمة ُمنفردًا ،وظهور عدد من ُّ
ال�شعراء الذين
�ش ��غلوا الدني ��ا والنا� ��س َف َغ ّطوا عل ��ى غريهم ،وتن ��ازع ال َّنا� � ُ�س يف �أمرهم من دون
�سواهم ،واحتاد الأ ّمة العربية ومتا�سكها لع ّدة قرون بعد ال ّدولة الأُمو ّية.
وانطال ًق ��ا من �ض ��رورة االهتمام بالترُّ اث ِّ
�عري ملك ��ة املكرمة جاءت هذه
ال�ش � ّ
املحاول ُة التي ان�ص� � َّبت على جمع ما تب َّقى من �ش ��عر �ش ��اعر َّ
حل بها ،ومل يغادرها
عاما �إ َّال ل�شد رحاله �إلى م�سجد الر�سول باملدينة املنورة.
طيلة ثمانية وثالثني ً
هذا َّ
ال�سابع الهجري
ال�ش ��اعر هو (�أبو ال ُي ْمن ابن ع�ساكر) �أحد �أعيان القرن َّ
امل�ش ��ار �إليهم بالبنان نظ ًرا �إلى عطاءاتهم العلمية الت ��ي �أَ ْث َروا بها احلياة العلمية
فيه ��ا ،ومب ��ا تخ ّرج على �أيديه ��م من علماء �أف ��ذاذ .و(�أبو ال ُي ْمن) هذا كان �ش ��يخَ
مالزما للم�س ��جد احلرام(،)2
احلجاز يف ع�ص ��ره ـ كما قيل ـ ق�ض ��ى معظم حياته
ً
ويف رحابه يلتقيه ط ّال ُبه ،وراغبو التَّزود من الثقافة الإ�س�ل�امية ،في�س ��معون منه،
�ائم الإميان،
ويجيزه ��م ال ّرواي� � َة عنه ،و ُين�ش ��دهم �أ�ش ��عاره التي تَ�س ��ري فيها َن�س � ُ
مدائح ر�سول الأنام  ،و َت ْن َبج�س �شو ًقا �إلى
أرائج الإ�سالم ،وتغمرها
و َت َت َغ ْل َغل فيها � ُ
ُ
الت َّْط ��واف بالأماكن املق ّد�س ��ة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة ،فهو �أحد ال�ش ��عراء
الذين �آ َث� � ُروا الآخرة الباقية عل ��ى احلياة الفانية ،وا�س ��تبدلوا �آخرتهم بدنياهم،
وهذا وا�ض ��ح من �ش ��عره الذي ر َّد به على الوزير (ابن ِح َّنا) ً
راف�ض ��ا عر�ضه عليه
ّدري�س يف مدر�س ��ته مب�ص ��رُ ،م�ؤْث ًرا البقاء يف مكة املكرمة ،تار ًكا ع َر�ض ال ّدنيا
الت َ
الزائل.
ومهما يكن االختالف حول �ش ��اعرية هذا ال�شاعر وم�ستوى �شعره ،ف�إنني �أرى
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أدبي؛ ليظهر
�ضرورة �إخراج مثل هذ الرتاث ال�شعري وو�ضعه على مائدة ال َّد ْر ِ�س ال ّ
�أو ًال امل�س ��توى ال�ش ��عري ل�ش ��عراء ذلك الع�ص ��ر ،وليت�ض ��ح ثان ًيا املنهج الذي �سلكه
�ش ��عراء املدينة املنورة ومكة املكرمة يف تلك احلقبة ،ولتظهر طبيعة املو�ض ��وعات
التي ا�س ��تحوذت على �أفئدة ال�ش ��عراء وعقولهم فيهما ،فجالوا فيها �شع ًرا ونظ ًما.
وقد م َّثل �ش ��عر هذ ال�ش ��اعر االجتاه املتواف ��ق مع طبيعة هات�ي�ن املدينتني يف عمق
اهتمامهما باحلياة الدينية ،ومحافظتهما على مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.
وال ت�أتي �أهمية االهتمام ب�شعر هذا ال�شاعر من هذا اجلانب فح�سب ،فهناك
�أم ��ور �أخرى حملت الباحث على الوق ��وف �أمامه مت�أن ًيا ،ي�أتي يف مقدمتها كرثة ما
ا�ش ��تمل عليه من �أ�س ��ماء الأماكن يف اجلزيرة العربية ب�صفة عامة ،ومكة املكرمة
واملدينة املنورة ب�ص ��فة خا�ص ��ة ،وكذلك كرثة ما ت�ض ��من هذا ال�ش ��عر من �ألفاظ
غريبة مل يتداولها �شعراء ع�صره بكرثة ،وهو ي�سلط ـ من جانب �آخر ـ ال�ضوء على
�آداب العالمِ ِ واملتع ِّلم ،ومنهج الرواية ،و�إجازات امل�شايخ لطالب العلم يف ع�صره.
ث ��م �إن ه ��ذه املحاولة تعد امتدادًا مل ��ا بد�أه بع�ض العلم ��اء ،ي�أتي يف مقدمتهم
عالمة اجلزيرة العربية ال�ش ��يخ (حمد اجلا�س ��ر) ـ �أ�سبغ اهلل عليه �ش�آبيب رحمته
و�أ�سكنه ف�سيح جناته ـ يف جم ّلة العرب ،ج10ـ 1389 ،11هـ حتت عنوان« :احلجاز
الهجري على ما يف رحلة ابن ُر َ�شيد الأندل�سي»؛ �إذ �أتى يف بحثه
ال�سابع
ّ
يف القرن َّ
على ذكر هذ ال�شاعر ،و�أورد ثالث ق�صائد من �شعره.
و�س ��تظ ُّل هذه املحاول ُة ـ �إن �ش ��اء اهلل تعالى ـ �أمان� � ًة يف ُعنق القائم بهاُ ،
ينظر
فيها امل َّرة ِت ْلو امل ّرة ،ي�ض � ُ
�يف �إليها ما يفتقر �إلى �إ�ض ��افة ،وي�ش ��رح منها ما ي�ستح ُّق
َّ
زاعم �أ َّنها َ�ض� � َّمت ك َّل ما حملته
ال�ش ��رح ،ويع ��دِّ ُل منها ما يحتاج �إلى تعدي ��ل ،غري ٍ
فمن امل�ؤ ّكد �أنّ هناك م�ص ��اد َر
م�ص ��ادر الترُّ اث
العربي من �ش ��عر (�أب ��ي ال ُي ْمن)ِ ،
ّ
مطبوعة �أو مخطوطة مل ت�صل يده �إليها ،من املحتمل ا�شتمالها على �أ�شعا ٍر جديدة
(لأب ��ي ال ُي ْمن) ،ولكنَّ ه ��ذه املحاولة ـ عل ��ى ك ّل حال ـ بح�ص ��يلتها البالغة ()658
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بيتًا� ،أتت لتك�ش ��ف عن اجلانب ال�ش ��عري عند �أحد �أعيان مكة املكرمة امل�شهورين
الذين طواهم ال ِّن�سيانَّ ،
ولف ذك َرهم احلدثان ،وكان احلافز �إليها ـ �إ�ضافة �إلى ما
�س ��بقت الإ�شارة �إليه ـ عدم وقوف �ص ��احبها على ديوان جمموع �أو مخطوط (لأبي
ال ُي ْمن ابن ع�ساكر).
و�أنتهز هذه الفر�صة ال�سانحة لأتقدم بخال�ص �شكري �إلى الدكتور عبداحلكيم
الأني�س لتف�ض ��له بقراءة هذا البحث و�إبداء ملحوظاته التي كان لها دور يف ظهوره
بهذه ال�ص ��ورة ،على الرغم من ا�شتمال بع�ض الق�صائد على بع�ض الأبيات التي ال
يزال الغمو�ض يخيم عليها مع �أننا اعتمدنا على م�صادرها املحققة.
()3

�أبو ال ُي ْمن ابن ع�ساكر
ا�سمه وكني ُته ولقبه:

َيل ��زم ـ قب ��ل التّعريف املوج ��ز بال�شّ ��اعر ـ التَّنويه باجلهد َّ
الطي ��ب الذي بذله
الأ�س ��تاذ الفا�ضل (م�صطفى ع َّمار منال) يف بحثه الق ِّيم املو�سوم بـ«�شيخ احلجاز
ال�ص ��فحات م ��ن  225 -186يف
ابن ع�س ��اكر وكتابه �إحتاف الزَّائر» ،املن�ش ��ور يف َّ
العدد ال َّثامن من جملة مركز بحوث ودرا�س���ات املدينة املن ّورة عام 2004م؛ ففي
هذا البحث ا�ستق�ص ��اء وا�ض ٌح ،وعمق يف التَّناول ،و�ش ��مول ّية يف َّ
الطرح حول حياة
ال�شّ اعر ،فقد قام الباحث بجمع ِّ
كل �شاردة وواردة تخ�صّ �أخبار ال�شّ اعر ،و�ساقها
يف بحثة يف ِّ
ظل منهج مح َكم وتوثيق ظاهر ،حتى ال ميكن الزّيادة على ما بذل من
جهد ،ولكن ال ب َّد هنا من التَّعريف بال�شّ ��اعر؛ لذا �آثرتُ الإيجاز قدر الإمكان ،مع
ٍ
ت�س ��ليط َّ
ال�ض ��وء على اخلطوط العري�ض ��ة يف حياته ،تار ًكا للقارئ فر�صة الوقوف
على تفا�صيل الأمور ال ّدقيقة من خالل ال ّرجوع �إلى البحث ال�سّ ابق ،الذي اعتمدتُ
عليه وعلى غريه من امل�صادر يف هذه رّ
التجمة.
َّ
(عبدال�صمد بن عبد الوهاب بن احل�سن بن محمد بن احل�سن
فال�شاعر هو
َّ
ابن هبة اهلل ال�شافعي) ،املك َّنى بـ(�أبي ال ُي ْمن) ،واملل ّقب بـ(�أمني الدين) ،واملعروف
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املكي �إقامة( ،)4وهو حفيد ابن �أخي احلافظ
�قي مولدً اّ ،
بـ(ابن ع�س ��اكر) ،ال ّدم�ش � ّ
امل�ؤرخ (ابن ع�ساكر)( ،)5م�ؤ ِّلف كتاب تاريخ دم�شق.
ولد يف (دم�ش ��ق) يوم االثنني ،املوافق التَّا�س ��ع ع�شر من �شهر ربيع الأول عام
( 614هـ)( ،)6وت�أثر بالبيئة الثقافية التي ن�ش� ��أ بها( ،)7فج َّد يف حت�صيل العلوم(،)8
وغلب عليه التَّخ�ص ���ص يف رواية احلديث النبوي ال�ش ��ريف منذ �ص ��غره ( .)9رحل
�إلى العراق مرتني من �أجل طلب العلم ْ
ون�ش ��ره ،مرة عام (634هـ) ،والأخرى عام
احلج ع ��ام (635هـ)( ،)10ثم
(641ه� �ـ) ،و َت َو َّج ��ه �إلى مكة املكرمة لأداء فري�ض ��ة ّ
َت َو َّجه �إلى م�صر ،ونال بها ال ُّرتبة ال ُعليا ،وهناك �شارك عام (647هـ) يف التَّ�صدِّ ي
للفرجن يف عدوانهم على مدينة دمياط( ،)11و�أ�ص� � َّر على نيل ال�شّ ��هادة ،فا�ست�شهد
املكي (648ه� �ـ)( ،)13فالزمه كث ًريا
زمي ُل ��هُ ،
وجرح هو( ،)12ث ��م َّ
توجه �إلى احل ��رم ّ
()16
عاما
للعبادة و�إلقاء ال ُّدرو�س( .)14وا�س ��تق ّر ب ِ
ـ(من ��ى)()15يف مكة املكرمة (ً )38
ً
راف�ض ��ا ترغيب امللوك له يف تقريبهم
مل يخرج منها �إ َّال لزيارة م�س ��جد ال َّنبي
�إ َّياه لأداء مه ّمة التّدري�س لديهم(.)17
ُ
�شيوخه وتالميذه(:)18
د�أب (اب ��ن ع�س ��اكر) على ُمدار�س ��ة العلم ،وحر�ص على مالزمة �ش ��يوخه يف
ع ��دد من املدن الإ�س�ل�ام ّية العريق ��ة التي رحل �إليه ��ا ،وعد ُد �ش ��يوخه من الكرثة
مب ��كان ،ومث ُله ��م تالميذه؛ فقد ب ��ذل ك َّل نفي�س من �أجل حت�ص ��يل العلم ون�ش ��ره،
فا�س ��تهان مب�شاق ال�سّ فر �إلى حلب ،وبغداد ،والقاهرة ،والإ�سكندر ّية( ،)19يف �سبيل
التَّزَ ّود من العلم والتّقوى ،فقد �أخذ عن �ش ��يوخ كثريين� ،أح�ص ��ى منهم الأ�س ��تاذ
(م�ص ��طفى ع ّمار منال) ثمانني �ش � ً
مرتج ًما لبع�ض ��هم()20يف بحثه
�يخا ،ذكره ��م ِ
ال�س ��ابق الذكر ،فمنهم :ج ُّده زين الأُمناء� ،أبو الربكات ،احل�سن بن ع�ساكر ،و�أبو
َّ
لمي� ،أخذ عنه بالقاهرة
مح ّمد ،عبدالعزيز بن عبد ال�سّ �ل�ام بن �أبي القا�س ��م ُّ
ال�س ّ
ِّ
املقد�سي.
املعز ّية ،و�أبو العبا�س� ،أحمد بن عبد اهلل
ّ
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و�أم ��ا تالمي � ُ�ذه ( )21فكانوا كثريين � ً
أي�ض ��ا ،وال ُي�س ��تغرب هذا م ��ن �إمام وهب
حيات ��ه للعلم والإخال�ص يف الق ��ول والعمل ،وتقدمي العلم ال َّنافع ،فقد ا�ش ��تهر يف
مكة وق�ص ��ده ال َّنا�س للزّيارة وال�س ��ماع منه( ،)22والرواية عن ��ه ،فكَثرُ طالب العلم
الذين ال َت ُّفوا حوله ،ونهلوا من علمه ،وقد �أح�صى منهم الأ�ستاذ (م�صطفى ع ّمار
منال) �سبعة ع�شر ً
بتي،
تلميذا؛ منهم( :)23عالء ال ّدين بن ال َع ّطار ،وابن ُر َ�ش ْيد َّ
ال�س ّ
فقد التقاه مب ّكة ،وروى عنه كث ًريا يف كتابه ملء العيبة(.)24
م�ؤ َّلفاته(:)25
ترك (ابن ع�ساكر) جمموعة ِمن امل�ؤ َّلفات التي ت�شهد له بال ُّنبوغ العلمي ،وهي
تدور يف نط ��اق الأجزاء احلديثية ،وف�ض ��ائل الأيام والأماكن والأ�ش ��خا�ص الذين
َ�ص َدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ،وقد �شهد بع�ض العلماء بقيمة م�ؤ َّلفاته( ،)26منها:
لل�سائر يف زيارة ال َّنبي  ،حتقيق :ح�سني
� -1إحتاف ال َّزائر و�إطراف املقيم َّ
محمد علي �ش ��كري ،دار الأرقم بن �أبي الأرق ��م ،بريوت ،ط1417 ،1هـ1997 /م،
و ُي َ�س ّمى يف بع�ض امل�صادر بالزّيارة( ،)27وتحُ ْ َفة الزّائر( ،)28وغري ذلك(.)29
بي  :حتقيق :ح�سني مح َّمد علي �شكري ،دار الكتب
 -2جزء متثال َن ْعل ال َّن ّ
ال ِعلم َّي ��ة ،ب�ي�روت ،ط2010 ،1م( .طب ��ع م ��ع اجلواهر النفا�س وج ��زء حديث �أبي
عمري) ،ومنه ن�سخة مخطوطة يف املكتبة الظاهرية بدم�شق ،برقم .4581
ال�س���فر ،حتقيق :ريا�ض ح�س�ي�ن َّ
الطائ ��ي ،دار املغني ،الريا�ض،
� -3أحادي���ث َّ
ط 1425 ،1هـ = 2004م.
 -4جزء فيه �أحاديث �ش���هر رم�ض���ان يف ف�ضل �صيامه وقيامه ،حتقيق :علي
ابن ح�سن ،دار ابن عفان ،ال�سّ عودية ،ا ُ
خل رَب ،ط1998 /1418 ،1م.
 -5حا�شية على كتاب الدُّ رة الثمينة يف �أخبار املدينة(.)30
� -6أحاديث عيد الفطر(.)31
 -7ف�ضائل �أم امل�ؤمنني خديجة(.)32
رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1440
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 -8جزء يف ذكر ف�ضائل ال�صالة على ال َّر�سول (.)33
 -9جزء يف جبل حراء(.)34
 -10مخت�صر فيه مولد ال َّر�سول (.)35
 -11غزوة دمياط(.)36
ال�سائر(.)37
 -12اخللق الدَّاثر واملقيم َّ
�شعره:
العربي دي ��وان (�أبي ال ُي ْمن) ،وهذا يد ُّل على �أنه مل
مل تذكر م�ص ��اد ُر الترُّ َاث
ّ
يجمعه يف ديوان م�س ��تقل ،ومل يحر�ص �أح ٌد من القدماء واملعا�ص ��رين على جمعه
ل�شجونه ،ولي�س متلُّ ًقا لأحد ،وهذه
وتن�سيقه و�شرحه ،ويبدو �أنه كان يقول ال�شّ عر ب ًّثا ُ
ُّ
ال�شجون ترفرف حول الهيام بالأماكن املق َّد�سة َّ
وال�شعائر الإ�سالم ّية ،فنجده يهيم
بذكر �أماكن َّ
ال�شعائر الإ�سالم َّية ،ويت�شوق �إليها يف روحانية ف َّيا�ضة بالإميان ،وفكر
متطلع للخري و َّثاب نحو الهداية ،وال َّدعوة �إلى الإميان اخلال�ص.
�إن �ش ��عر (ابن ع�س ��اكر) يف جممله يدور يف فلك ال َّنزع ��ات الإميان ّية ،ومدح
الر�س ��ول واحلرم�ي�ن َّ
ال�ش ��ريفني ،م ��ع الإكث ��ار م ��ن و�ص ��ف بع� ��ض الأماكن يف
امل�س ��جدين �إكثا ًرا يقطع مبا �أطلق عليه امل�ؤرخ ��ون لفظ (املجاور)()38؛ �أي املجاور
للحرمني ،احلري�ص على مالزمتهما.
ومدحهم والثناء
و�ش ��ط ٌر كبري من نظمه �س � َّ�طره يف خطاب تالميذه و�شيوخه ْ
عليهم ،وهو �ش ��عر الإج ��ازة بال ِّرواية عنه ،وبع�ض هذا النظ ��م ُي َع ُّد من املكاتبات،
التي ت ََ�ض َّمنت يف بع�ضها التّ�شوق لر�ؤية �أ�صدقائه.
ُيع ُّد نظمه وثيقة تاريخية مهمة ،ت�صف لنا ما كان عليه املجتمع الإ�سالمي يف
الهجري ،وتعطينا �صور ًة دقيقة عن احلياة ال ِعلم َّية
مكة واملدينة يف القرن ال�سّ ابع
ّ
والأدب ّية ،و�أدب العامل واملتعلم املتم ّثلة يف عالقة التلميذ ب�ش ��يخه والعك�س �آنذاك،
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كم ��ا يع ��د وثيقة جغرافية يف غاية الأهم َّية من حيث ا�ش ��تماله على عدد كبري ج ًّدا
من �أ�س ��ماء الأماكن التي قد ال يعرفها الكثري من املعتمرين �أو الزائرين يف الوقت
خ�صو�ص ��ا يف مكة املكرمة واملدينة املنورة ،وتبيان عبق هذه الأماكن،
احلا�ض ��ر،
ً
وما ينبغي للم�سلم �أن يفعله ويتذكره �إذا َم َّر بها� ،أو طافت �صورتها بخياله.
ال�ص ��راعات
�إن �ش ��عره َق ِم�ي�نٌ ب� ��أن ي�أخذن ��ا �إلى ع ��امل �آخر بعي ��دً ا عن عامل ّ
واالختالفات التي ال ت�س ��من وال تغني من جوع ،ويح ّقر �إلينا ال ّدنيا الفانية ،مح ِّب ًبا
�إلين ��ا الآخرة الباقية ،مبا ا�ش ��تمل عليه من ترغيب وترهي ��ب ،وجلوءٍ بال ُّدعاء �إلى
اهلل �س ��بحانه وتعالى ب�أن يعفو وي�ص ��فح ،ويتجاوز عما يعلم ،و�ض ��راعة حانية �إليه
ب�أن ُمينَّ علينا بالهداية وال َّر�شاد.
وجمل ��ة القول :لقد كان �ش ��عره هاد ًفا ،وكان َّ
ال�ش ��اعر فيه ذا ر�س ��الة يف نظم
�أ�شعاره ،وهي ر�سالة توجيه و�إر�شاد ،ودعوة و�إ�صالح ،وهذا ظاهر يف عدم احتفاله
باملح�سنات البديع ّية فيما نظم ،مخال ًفا بذلك �شعراء ع�صره.
ِّ
�إن ن�ش ��ر هذا ال ّدي ��وان لأول َم ّرة لهو دعوة ملحبي الترُّ اث ِّ
ال�ش ��عري �أن يلتفتوا
�إلى هذا ال�شّ ��اعر ب�أقالمهم للك�ش ��ف ع ��ن نهجه يف ال َّنظ ��م ،وطريقته يف توظيف
املعجم ال�شّ ��عري ،و�أبرز الأفكار التي �ش ��غلته ف َن َظمها .لقد كانت �إ�سهامات الرجل
داف ًعا قو ًّيا للثناء على �شخ�ص ��ه وعلمه من ِقبل بع� ��ض امل�ؤرخني الذين التفتوا �إليه
بالرتجمة(.)39
وفا ُته:
اختل ��ف امل�ؤ ِّرخون يف حتديد تاريخ وفاته ،ومل يختلفوا يف حتديد مكانها ،وهو
املدين ��ة املنورة ،و�أجمع ��وا على دفنه بالبقيع( ،)40وقد جمع الأ�س ��تاذ (م�ص ��طفى
ع َّمار منال) التَّواريخ املختَلف فيهاَ ،
وعر�ضها بالتف�صيل ا�ستنادًا على م�صادرها،
ُم َر ِّج ًحا وفاته يف ال َّثاين من جمادى الأولى (686هـ) ،ل�ص ��دور هذا التاريخ ع َّمن
عا�صر َّ
املرجح.
ال�شاعر والتقاه( ،)41وهذا هو َّ
رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1440
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[قافية الألف املق�صورة]
()1
قال مت�شو ًقا �إلى محيي الدين ال َّن َو ِوي(*)[ :من الكامل]

� -1أم��خ�� ِّي��م َ
�ين ع��ل��ى َن���وى �أَ���ش�� َت��ا ُق��ك�� ْم
������رت
 -2و�أرو ُم ُق����� ْر َب����� ُك����� ُم لأَنيِّ ُم جَ ٍ

َ�ش ْو ًقا يج ِّد ُد َ
ال�صبا َب َة وا َ
جل َوى
يل َّ
قرب املقيم على ال َّنوى
يا �سا َدتِي َ

(*) محيي الدين ال َّن َو ِوي :عامل ،فقيه ،محدث ،واعظ ،ا�سمه يحيى بن �شرف
احلوراين ،ولد عام (631هـ) يف نوى ب�سورية ،وتويف بها عام ( 676هـ)� ،ألف كت ًبا
غري قليلة؛ منها :ريا�ض ال�ص���احلني من كالم �سيد املر�سلني ،وب�ستان العارفني،
وتهذيب الأ�سماء واللغات ،ومنهاج الطالبني ،والدقائق ،وغريها .ينظر الأعالم
للزركلي .150-149/8
التَّخريج:
ف���وات الو َفي���ات  ،328/ 2ومخطوط عق���ود اجلمان وتذيي���ل و َفيات الأعيان
الورق ��ة ( 144مكتبة عارف حكم ��ت) ،والورقة ( 177/1مكتب ��ة الفاحت) ،و�أبجد
العلوم  ،1043والو�شي املرقوم يف بيان �أحوال العلوم .104/3
[قافية الباء]
()2
وق ��ال �س ��نة (684هـ) ميدح الر�س ��ول م�س ��ج ًال معجزات ��ه ،ومط ِّو ًفا بذكر
ف�ضائل الأماكن املقد�سة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة[ :من اخلفيف]
ب��ي��ن َن���� ْع���� َم����ا َن َم����� ْن ٌ
َ -1
�����زل و َك����� َ����س����ابِ
 -2م��ع��ه�� ٌد ل���ل��� َّرب���ابِ � َ���س��� ْق��� ًي���ا ل��ع��ه��دي
 -3م����رب���� ٌع ل���ل���هَ���وى وم���رت���ب��� ُع احل��� ْب���ـ
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حب ر�س َمه بان�سِ كابِ
ال�س ُ
َج���ادَتِ ُّ
يف ُرب�������اه���َ ،س�� َق�� ْت��ه ُ
ذات ال���� َّرب����ابِ
مي����ا وجم���م��� ُع الأَ ْح���� َب����ابِ
ـ����بِ َق����دِ ً
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 -4و َم���غ���اين ال�� ُع َّ
�����ش��اقِ َي���ْ��ص�� ُب��و �إل��ي��ه��ا
���ح��� ُل ال���� َّن����واظ���� ُر مِ ��� ْن��� َه���ا
ُ -5ت����رب���� ٌة ُت���ك َ
 -6و َل�� َدي��ه��ا الأروا ُح ق��د ُخ��وط��ب��تْ قِ�� ْد
����ب َح���� ًّق����ا مل��ح��ب��و
 -7و�أَ َق��������������� َّرتْ ب����احل ِّ
 -8ف���اج���ت���ب���اهَ���ا ب����� ُق����� ْر ِب����� ِه و� َ���س��� َق���اهَ���ا
 -9ث���م �آب������تْ َف�����أُ ْل����قِ���� َي����تْ َث����� َّم � َ���س��� ْك��� َرى
 -10وه�����ي ت�����رت�����ا ُح ك����� َّل ع������ا ٍم �إل��ي��ه��ا
وف
� -11أي���ه���ا ال َّ�����س��اط�� ُر ال��� َف�ل�ا ب���ح��� ُر ٍ
َ -12ف��هِ��ي ُت���ه���وِي �إل���ى ت��ه��ام�� َة � َ��ش��و ًق��ا
� -13أن��تَ �إ َّم��ا ع َر ْ�ضتَ َع ِّر�ض بِذِ ْكري
� -14أه������ ُل ُودِّي وال���� َّن����ازل����ون ب�� َق��ل��ب��ي
 -15ب���ي���ن���ن���ا ِذ َّم������������ ٌة وعَ������� ْه������� ُد ِودا ٍد
َ -16م����ا َت��ن��ا���س��ي�� ُت��ه َل��� َع��� ْم���رِي َ
وظ��� ِّن���ي
ُ -17ب َّ��ث َ�شوقِي �إن �أَن���تَ �آن�ستَ منهم
 -18ن��ا ِد با�سمي ب�ين امل�شاعِ ِر وان�شِ ْد
 -19ال َخ��لَ��تْ َ
منك مكة ي��ا (�أب���ا اليمـ
هلل ج���ا ٌر
 -20ح��ي ُ��ث َت���ْ��ض َ��ح��ى و�أن������تَ ِ
���ح���ا ت�������ار ًة وم���ل���ت��� ِز ًم���ا � ْأخ�����ـ
َ -21م���ا� ِ���س ً
� -22إن خال َ
منك م�شعراها فق ْد كنـ
َ -23ط���امل���ا ق���� ْد َن���عِ��� ْم���تَ عَ��� ْي��� ًن���ا بنع َما
�����وارف َ
ح�ي�ن ع�� ّرف��ـ
َ -24و َل���� َك���� ْم م���ن ع ٍ
 -25ح��ي ُ��ث َت��� ْ��س�� َت�� ْن��ز ُِل امل��واه َ��ب م��ن َب�� ْر

��ص��ب ف��دم�� ُع��ه يف ان���ِ��ص��ب��ابِ
ُك ُّ����ل � ٍّ
مِ ����ن عَ��م��اه��ا و َم���ل��� َع ُ���ب الأَ ْت�������� َرابِ
ًم���ا ف��ل�� َّب��تْ ط��و ًع��ا ِ
خل�ي�ر مجُ َ ����ابِ
ال�ص َفاتِ َ�سامِ ي اجل َنابِ
بٍ بدي ِع ِّ
مِ ��ن �َ��ص�� َف��ا ح�� ِّب�� ِه َط��ه��و َر ال��� َّ��ش��رابِ
م���ن���ه ح��� َّت���ى َت���� ْل���� َق����ا ُه َي�������� ْو َم امل�������آبِ
ك��� ِل��� ًف���ا ب���ال���ت���ذا ِذ َ
ذاك اخلِ���ط���ابِ
ك���ح ٍ
���روف ق��د ُ���س ِّ��ط�� َرتْ يف ك��ت��ابِ
ال�سحابِ
جا َد تلك الر�سو َم هامِ ي َّ
يف َ���س��را ِة ال��� َّن���ادِي وب�ين ِ�صحابِ
و�إل��ي��ه��م يف ال���� َّن����ازالتِ ان��قِ�لاب��ي
بال�صفا مِ ��ن الأَ� ْ��ش��وابِ
َق�� ْد َ�صفا َّ
�أَ َّنهم يف الهَوى بهم مث ُل ما بي
�شر َح َ�ش ْكوى �أو ِن ْلتَ َر ْج َع َجوابِ
ني َ
تلك ِّ
عن ُف���ؤادي ما ب َ
ال�شعابِ
ـ ِ��ن) ُت��لَ�� َّق��ى ُر ْح�� ًب��ا بت َ
ِلك ال�� ِّرح��ابِ
عَ�����ائ����� َذ اهلل ب َ
����������ن وب������ابِ
���ي��ن ُر ْك ٍ
ـ���رى تمَ ُ �����دُّ الأَ����س���ت���ا َر ب���الأَ ْط���ن���ابِ
ـ���ت َق��طِ ��ي�� ًن��ا ب��ه��ا َم�����دى �أَ ْح����ق����ابِ
َن َو َ���ش ّ��ط��ي �أَال َل َ
ب�ي�ن ال��ه���َ��ض��ابِ
ـ�����تَ َت��� َع��� َّر ْف��� َت���ه���ا ح���� َ���س���انٍ عِ ������� َذابِ
������م َوهَّ������������ابِ
������م و ُم������ن������ع ٍ
ٍر رح������ي ٍ
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 -26ب�ين � ُ��ش��ع��ثٍ ُغ�ْب�ررٍْ �أَ َف��ا� ُ��ض��وا عِ �شا ًء
بجمع
َ -27ف��لَ�� َك�� ْم ِن��� ْل���تَ ج��م�� َع � َ��ش�� ْم��لٍ
ٍ
����رم����ي اجلِ ����م����ار و َّف����ي����تَ َن������ ْذ ًرا
 -28وب ْ
 -29ث���م واف����ي����تَ ف��ا���س��ت��ل��م��تَ وج����� َّد ْد
ال�ص َفا َف����أَ ْح��� َر ْز َت �سع ًيا
َ -30و َرقِ���ي���تَ َّ
 -31ث��� َّم َود َّْع������تَ وان���� َ���ص��� َر ْف���تَ ُت�� َر ِّج��ي
 -32ي��ا رعَ��ى ُ
اهلل عَ�� ْه�� َد و�ْ��ص��لٍ َت َق َّ�ضى
� -33إذ َم ِ�صيفي على ال ُع َذيبِ وجنعِي
و���س�� َق��ى ل��ي��ل��ة ع��ل��ى ع����� َذبِ ال�سقـ
َ -34
َ
يجرين �شو ًقا
��اب
تن�ص ال��رك ُ
� -35إذ ُّ
 -36ث��م زاح��� ْم َ���ن يف امل�����ض��ي��قِ �إل����ى �أن
 -37ي��ا ل��ي��ايل مِ �� ًن��ى َل�� َع�� ْم��رِي َلفِي ُكنـ
 -38ولأَ ْن�����������ُت����������نُ َّ ُغ��������������� َّر ٌة ل���� َّل����ي����ايل
َ -39ت�� َت�� َق���َّ��ض��ى ب���ال��� ِّذك��� ِر وال�����ش�� ْك�� ِر ل�� َّل��ـ
 -40ه ْ
َ����ل �إل����ى ع������و َد ٍة � َ��س��ب��ي ٌ��ل ِل�� َن��ل��ق��ى
 -41ط���ا َل ع��ه��دي بها ف��ه ْ��ل يل �إليها
َ -42ظ��� ْل���تَ َت��� ْ��ش��ت��ا ُق��ه��ا ـ و�أ ْن�����تَ َن����� ُزوح ـ
���ِ � -43ش��� ْم���تَ ب���ر ًق���ا مي��ان�� ًي��ا مِ ����ن ����ش����آ ٍم
��وب َوق��� ْد َه ْبـ
 -44ب��تَّ َت ْ�س َت ْن�شِ ُق اجل��ن َ
 -45ك���ي َ
���ف َج���ان��� ْب��� َت���ه���ا و�أَ ْن���������تَ م��حِ ٌّ��ب
 -46ف��اح��م��دِ َ
اهلل �إذ ب َ��ط��ي��ب�� َة ط��ا َب��تْ
َ -47
��ب�ر �أن�������تَ م��ن��ه��ا
ق��ب��ر وم����ن ٍ
ب��ي��ن ٍ
ريا�ض من َج َّن ِة ا ُ
خل ْلدِ تمَ ْ �شِ ي
 -48يف ٍ
ري الأَن��ا ِم وامل�صط َفى الها
 -49جا َر خ ِ
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َق�� ْد َ�أ َف��ا� ُ��ض��وا ُدم��وعَ��ه��م بان�سِ كابِ
َب����ج����دا م��ح�����س��ن ب ِ
���غ�ي�ر حِ ���� َ���س���ابِ
ب��ان��ق��� َ��ض��ا ِء الأَ ْت������ َف������اثِ والآرابِ
َت َم����ت����ا ًب����ا ل����ل���� َغ����افِ���� ِر ال������ َّت������وَّابِ
� َ��ص��ا ً
حل��ا �إذ � َ��س�� َع�� ْي��تَ � َ��س��ع َ��ي ُم�� َث��ابِ
عَ����������ود ًة يف َت������أَ� ُّ�����س ٍ
�����ف واك����ت����ئ����ابِ
ب��ال��غ��زالِ ال�� َّرب��ي��بِ ب َ
�ين ال�� َّرواب��ي
ب َ
��ي�ن ي����اج �إل����ى � َ���ص��� َف���ا ِء ال��� ّ��س��ب��ابِ
ـ��ي��ا � ُ��س��قِ��ي��ن��ا ب��ه��ا ك����ؤو����س عِ �����ذابِ
ي��ت��خ�� ّل��ل��ن َ
ب��ي��ن ب��ي�����ض ال��� َق��� َب���ابِ
ـ بع َد لأْ ٍي ـ �أج��ز َن نجَ ْ �� َد احل َقابِ
�����ن َم����� َن ُ
ـ َ
�����ال امل���� َن����ى ون����ي���� ُل امل���� َت����ابِ
يف وج�������و ِه الأي���������ا ِم ك������الأَ ْذهَ������ابِ
ـ�� ِه وج��م�� ِع الأَ���ص��ح��ابِ والأَ ْح��� َب���ابِ
م�� ْل��ط��ف��اتِ ال���ع��� َت���ابِ ب���الأع��� َت���ابِ ؟
مِ ن َمعا ٍد ُي ْطفِي َحري َق ال ِتهَا ِبي؟
���ش��و َق � َ��ص ٍّ��ب �إل���ى الأَحِ ��� َّب��� ِة � َ��ص��ابِ
م��ن ت��ه��ا ٍم ع��ل��ى َن����وىً واغ��ت�رابِ
ـ����� َب�����تْ ب���ل���ي���لٍ ب���ل���ي���ل��� َة الأِ ْث�������������وابِ
ه ْ
َ����ل م��ح ٌّ��ب ر�أي��� َت���ه َذا اج�� ِت�� َن��ابِ ؟
���اب اب َ��ن َط��ابِ
�أن���تَ َث���ا ٍو َفكنتَ َط َ
������ح������ا ب��ل��ا � ْإغ������ َب������ابِ
َغ������اد ًي������ا رائ ً
يف ممَ َ ������ ٍّر مِ ����ن ر� ْ���س���مِ ��� َه���ا و ِذه������ابِ
دِي �إل���ى ا ِ
مي ال ِّن�صابِ
هلل وال�� َك��ر ِ
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� -50أف�����ض��لِ امل��ر���س��ل َ
�ين َح�� ًّق��ا ب�لا َ�ش ْكـ
امل�ص َط َفينْ َ �أُ ْف���� ِر َد با ُ
حل ْبـ
� -51صفو ِة ْ
��وظ
�����ص مِ ��ن ���ش��وائ��بٍ وح��ظ ٍ
ُ -52م ْ��خ��ل ٌ
�ِ -53ص َ
ني َق���د ًرا َف��لَ�� ْم َي�� ُك��نْ من �سِ َفا ٍح
 -54مِ ��ن خ��ي��ا ِر ال�� ُق��رونِ َق�� ْر ًن��ا َف�� َق�� ْر ًن��ا
ال�ص َبا ق ْد ُحمِ ْي ُنهًى عَن تع ِّريـ
 -55يف ِّ
ُ -56غ���ُ��ص ٌ��ن م��ا َد ب َ
ني ُح�س ًنا
�ين ُغ�صن ِ
�����ب��ي��ن ك������أ َّن�����ه َف�����لَ ُ
 -57وج ٌ
�����ق ال�����ص��ب��ـ
 -58ول����� ُه م��ن��ط ٌ��ق �أَ َل ُّ
��������ذ �إل�����ى ال�����س��م��ـ
 -59ب���خ���ط���ابٍ َج��������� ْزلٍ وق��������ولٍ ب��ل��ي��غ
 -60و�إذا َ�ساقط احلديث ح�سبتَ الد
ليع
 -61مِ ���ن َف ٍ����م �أَ���ش��ن��بِ ال�� ِّل��ث��اتِ َ�ض ٍ
 -62وث��ن��ا َي��ا ك��ال��ل���ؤل���ؤِ ال�� ّرط��بِ َم ْن ُظو
����ِ � -63ش���� َي���� ٌم ُق���� ِّد� َ����س����تْ وتمُ ِّ ��������� َم م��ن��ه��ا
 -64وخِ ���ل���ال ٌ َم������ا � َ���ش���ا َن���هَ���ا َخ����لَ ٌ
����ل ال
 -65ف��� ْه��� َو ب����د ٌر يف ُج��ن��ح ل��ي��لٍ تجَ َ �� َّل��ى
 -66وهْ �����و ن�����و ٌر يف مل���ع��� ٍة ق���� ْد َت������ َراءى
��ُ � -67ش�� ِر َح ال���َّ��ص�� ْد ُر منه َف�� ْه��و ُم َ�ص َّفى
� -68أ ّو ُل ال�� ّن��ا���س ع��ن��ه َت�� ْن َ��ح�����سِ �� ُر ا َلأ ْر
 -69عُ����قِ���� َدتْ يف ي��دي��ه �أَ ْل����� ِو َي����� ُة احل�� ْم��ـ
 -70فعلَى ج��اهِ �� ِه �أ ُو ُل����و ال�� َع��ز ِم َج ْم ًعا
 -71و�إل��������ى ظِ ����� ِّل����� ِه �أَ َو ْوا ف رَ��َت�راه����م
 -72وامل����ق����ا ُم امل���ح���م���و ُد َم����ا ق�����ا َم فيه
 -73كا�ش ًفا ك�� َّل ك��ربِ خ ْ��ط��بٍ ع��ن ال َّنا

��ي�ر ال���� َورى ب��غ ِ
ـ ٍ��ك َو َخ ِ
�ير ارتِ�� َي��ابِ
���ب ال�� ُّل�� َب��ابِ
ـ���بِ وب���ال��� ُق��� ْربِ َف�� ْه�� َو ُل ُّ
�����س��ابِ
م��ع�� َر ُق اخلِ��ي ِ��م َط��اه�� ُر الأَ ْن َ
ب����ل ن����ك����ا ٍح م�������ؤ َّك������دِ ا َلأ� ْ�����س����� َب�����ابِ
وك�������را ِم الأَرح����������ا ِم والأَ� ْ�����ص��ل��ابِ
ـ��ه وعَ���ن و ْق��� َف��� ٍة َل���دى الأَ ْن�����ص��ابِ
�أَ ْت���ل��� ُع اجل��ي��دِ � َ
أوط ُ
������ف الأَهْ ������دابِ
���ج��� ِّل���ي ح���ن���اد� َ���س ال�� َغ��ي��ه��ابِ
����ح ُي َ
ـ ِ
ـ���� ِع مِ ����ن امل�����س��م��ع��اتِ ب����الإط����رابِ
ف�ص ٌل مِ ��ن غ ِ
�ير م��ا �إغ���رابِ
منه ْ
د َّر ُح ْ�س ًنا َت َ
�ساقطتْ من �سِ َخابِ
َب������ار ِد ال َّ
���ظ��� ْل ِ���م وا����ض ِ���ح الأَن����ي����ابِ
ًم���ا ع����ذابٍ ُم�� َع َّ�����س�لاتِ ال�� ُّر� َ��ض��ابِ
ك ُّ���ل ن��ق ٍ
�����ص ل��ل�� ُع�� ْن���ُ��ص��رِيِّ ال��ُّترُرُّ َ ابِ
يف اك���ت���ه���الٍ وال ب����ح����الِ � َ���ش���ب���ابِ
�شم�س ب�� َدتْ خِ �لا َل َ�س َحابِ
وهْ �� َو ٌ
َق��د َت���� َوا َرى مِ ��ن ظِ �� ِّل��ه يف حِ َ��ج��ابِ
ق���د ت���ز َّك���ى مِ ����ن ُك���� ِّل َذا ٍم وعَ����ابِ
ُ
������ض و�أوالهُ ������������ ُم ِب������ َق������ ْر ِع ال���� َب����ابِ
َ
َ
ُ��ج��ابِ
ـ��دِ لأ ْم���� ٍر ف��اع��ج ْ��ب لأم���� ٍر ع َ
َقد � َأحا ُلوا يف ِ
ال�صعابِ
املع�ضالتِ ِّ
يف ُج���� ُن����و ٍح �إل�����ى َج���ن���ا ِح ال�� ُع��ق��ابِ
غ���ي���ر ُه م����ن �أول�����ئ َ
�����ك الأجن�������ابِ
ُ
�����ع لِ������� َر ِّب������� ِه وخ����ط����ابِ
� ِ������س ب ْ
�����رج ٍ
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وخ��ط��ي��بٍ لهم ب َف�صلِ اخلِ��ط��ابِ
ف����ح���� َب����اه ب������ ُز ْل������ َف������ ٍة وا ْق�������ِت������رِ َ ابِ
�إذ � َ��س�� َم��ا يف ال��� َّ��س�� َم��اء ب��ال�َّتْررَّ ْ َح��ابِ
�����ح�����تْ ب���امل���ن���ى ل�����ه ُك������� َّل ب�����ابِ
َف����� َت َ
ب��ال�� َق�����ض��اي��ا م���ط���ال ُ���ب ال ُّ
����ط َّ
��ل�ابِ
ك����ا َن �أَ ْدن�����ى �إل��ي��ه مِ ���ن َق����د ِر َق���ابِ
�������ص ال����كِ���� َت����ابِ
�آي��������� ًة ج�����ه�����ر ًة ب���ن ِّ
����ش���ب���ه��� ًة َم������ا مل����ن���� َك���� ِر احل������� ِّق �آبِ
�أَ َّن����هُ����م ����ش���اه���دُوه عِ ���� ْن���� َد الإِي�������ابِ
� َ���س��� ْل���� َ���س���ب���ي���لٍ مي������ ّد يف مِ �����ي�����زابِ
م�����ن �أب�����اري�����قِ�����ه وم������ن �أ ْك�����������وابِ
ب���ق���� ُ���ص���و ٍر مِ �����ن ُل��������ؤْ ُل��������ؤٍ وق���ب���ابِ
ب����ورو ٍد مِ ��ن ���ش��ربِ ذاك ال��� َّ��ش��رابِ
ع��ن ورو ٍد مِ ���ن م���ا ِئ��� ِه واك�� ِت�����س��ابِ
ـ َ
��ي�ن �أ َع َ
�����ن ف�����أَ ْع����� َ����ش َ
����ي���ن امل����� ْر َت�����ابِ
َن��� َب��� َت���تْ َث���� َّم َف��ه��ي ُ
ذات ا ْن ِ�����ش�� َع��ابِ
ـ َ��ن فكا َنا عن َمكرِهم يف حِ َجابِ
� َآب ع��ن��ه��م َو َح������� ّد عُ��������� ْد َوا ُه َن����ابِ
َف���ا ْن�َب�رَ َ ى عَ�� ْن�� ُه طِ ��ر ُف��ه وه��و ك��ابِ
ب���������أم��������انٍ لِ����� َن����� ْف������ ِ�����س����� ِه وك�����ت�����ابِ
َق����� ْد �أت���� ْت����ه َت ُ
����خ����دُّ َخ����� َّد ال���ُّت��رُّ ابِ
� َ����س����ا ِري����اتِ ال���� ُع����روقِ يف �أ� ْ����س���� َرابِ
�أَ ْ�س َم َع ْت ُه ْم ف ُهنَّ َذ ُات ا�صطِ خابِ
ـ��� ِ��س َغ���زي��� ًرا ُم��د َْغ��فِ�� ًق��ا ذا عُ�� َب��ابِ

 -74وب�����ش�ير ع��ن��د الإي����ا� ِ����س ِب�� َف���ْ��ض��لٍ
هلل ُ�صحب َة ال��� ّرو ِح �أَ� ْ��س�� َرى
 -75و�إل���ى ا ِ
 -76ك��� ْم ُم َ���ح ٍّ���ي َل���ه وك���م مِ ���ن م�لاق!
 -77ك��م َم���راقٍ �إل��ى ال�� ُع�لا َق��د تر ّقى!
 -78ف��ان��ت�� َه��ى ُم�� ْن�� َت�� َه��ى ِب��� ِه َق���د َت�� َن��اهَ��ى
 -79ث���� َّم �أُ ْدين ُح��� ًّب���ا و�أُزلِ���������ف َح�� َّت��ى
 -80ول�����ه ال����� َب����� ْد ُر � ُ����ش ّ����ق �إ ْذ � َ���س����أ ُل���وه
َ -81ل ْي َ�س فِيها َ
للخ ْلقِ ُ�ص ْن ٌع َف ُت ْلفي
��َ � -82ش��اهَ�� َد ْت��ه ق��ري ُ
�����ش وال��� َّ��س�� ْف�� ُر �أن��ب��ا
 -83و َل���� ُه ال�� َك�� ْوث�� ُر ال���� َّروي مِ ���ن َمعني
 -84وع������دا ُد ال��� َك���واك���بِ ال���� ُّزهْ ���� ِر فِ��ي��ه
 -85ط��ي�� ُن��ه امل��� ُ
��س��ك ُح َّ
���ف مِ ���ن حافتيه
َ -86ر ِّب �أب��� ِر ْد َظما «�أب���ي ال�� ُي�� ْم��ن» َر َّي��ا
���ت��راف ل���� ُ���س���وء
 -87ال تحُ َ ���� ّل����ئ����ه ب������اق ٍ
وح��� َم���ا ٌم ع��ل��ى َف ِ����م ال��� َغ���ا ِر عَ��� َّ��ش��� ْ��ش��ـ
َ -88
 -89وك�������ذا ال����������� َّرا ُة �إ ْذ َت������ َو َّل������ج ف��ي��ه
 -90قد َت َوا َرى مِ ن كيدِ هم ثا َ
ين اثنيـ
 -91وا���س���ألِ الـ ُمدْجلي ُ�سراق َة عنهم
� -92إذ َي��� ُق ُ
�����ص�� ِّدي ُ��ق� :إ َّن����ا ُ�أ ِت��ي��ن��ا
���ول ال ِّ
ُ
 -93ج���ا َء ي��� ْ��س��ط��و ف�� َع��ا َد ق��د ع���ا َذ مِ �� ْن��ه
 -94و�إل����ي����ه الأَ� ْ�����ش�����ج�����ا ُر لمَ َّ������ا َدعَ����اهَ����ا
 -95ث���� َّم ع������ا َدتْ �إل�����ى امل���ن���ا ِب���تِ � َ��س�� ْع�� ًي��ا
���ح���تِ َح���� َ���ص��� َي ٌ
���ات
 -96وب���ك��� َّف��� ْي��� ِه � َ���س��� َّب َ
 -97ن���ب��� َع امل������ا ُء مِ ����ن �أَ َن����امِ ���� ِل����ه ا َ
خل��� ْم���ـ
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 -98وبت�صدِ يقِه ق��دِ اع َ
�ت�رف َّ
ال�ضبـ
 -99وب����� َ����ص����ا ٍع وب���ه��� َم��� ٍة �أ����ش���ب��� َع الأل�����ـ
 -100ز َّو َد اجل��ي َ
�����ش ُم��رم��ل َ
�ين ُح َي ْي ً�سا
 -101وعَ��ل��ى َف��� ْق���دِ ه َف��� َق��� ْد َر َّد َد اجلِ ��� ْذ
�����ي�����ن َف�����ا َر َق����� ْت����� ُه
 -102وح����ق����ي ٌ����ق لأَ ْع ٍ
َ -103ف��� َع���لَ���ى ُف���� ْر َق���� ِة الأَحِ ����� َّب����� ِة يبكي
����ح���� َوه ُي���� َ���س��� ِّك ُ���ن مِ ��ن��ه
َ -104ف��ان�� َث��ن��ى َن ْ
�����ن مِ �� َّن��ا ال�� َّن�����شِ ��ي�� ُج َخ َ
� -105أَ ْي َ
����وف ن��واه
َ -106ف َّ
ني
�ض جم َع الأع���دا ِء َي�� ْو َم ُح َن ٍ
 -107و�إذا م����ا َن������� َوى قِ�����ت�����ا َل عَ������ ُد ٍّو
ٌ
����ب �آي����ا
-108
وث���ل���اث يف �أَ ْم��������� ِر زي����ن َ
َ -109ج��ا َءهَ��ا فا ْب َت َنى بهَا حِ �� ْك�� َم�� َة اللـ
 -110ب��ل خ�صو�ص َّي ٌة بها َخ��� َّ��ص�� ُه اللـ
َ -111و َل����� َك����� ْم �آي������ة وك������ ْم م����ن دل���ي���لٍ
 -112ذاك��� ُم ال�� َف��خ�� ُر ال مم��ال ُ��ك َ�سا ُبو
�����ص�� ِر امل����د َح فِيه
 -113ف����أَطِ ���ل �أو َف���أَ ْق ِ
 -114و� ْ���ص��� ُف���ه َب��� ِّي���ـ ٌ���ن لِ���� ُك���� ِّل َر� ُ����س����ولٍ
 -115خ���� َّ���ص��� ُه ُ
اهلل ب���امل���ح��� َّب��� ِة واخل��� ْل���ـ
 -116ور� ٌ
ؤوف ب����امل�����ؤْمِ ����ن َ
��ي�ن َرح���ي��� ٌم
���ج��� َّل���ى
 -117وهَ������دَان������ا ب����ه الإل��������� ُه َف َ
�����ن
َ -118ف���� َع��ل�ا دي���� ُن���� ُه عَ���ل���ى ُك������ ِّل ِدي ٍ
���ب ُم������ َد َّل ٌ
������ل ب�����الأَم�����اين
 -119وح���ب���ي ٌ
َ
امل�صط َفى املحِ ّب و َم��ن ذا
َ -120ذا ُك��م
���ب
� -121أ َو ُح�������� ًّب��������ا َل������ه � َ�����س��ل��ام ُم���ح ٍّ

�����ب ُم�����قِ����� ًّرا ف������آ َم َ
�����ن الأَ ْع������ َراب������ي
ـ ُ
نقاب َ
تلك اجلوابي
ـف ف��� َ��ش��ادُوا َ
ف�ض َل تمَ ْ �� ٍر َ�أح�صوه مِ ��ل َء جِ �� َرابِ
ُع َح���ن���ي��� ًن���ا لِ���� ُب����ع����دِ ِه ب���ان��� ِت���ح���ابِ
ال�س َحابِ
�أن ت�س َّح ال��دُّ ُم��و َع � َ��س�� َّح َّ
ك ُّ
����ل َن������ا ِء امل�������� َزا ِر َب���� ْع���� َد اق���ِت���رِ َ ابِ
ب��اح�� ِت�����ض��انٍ َل��ه ج��وى الأَ ْو����ص���ابِ
��ي�ن ا َ
جل��م��ا ِد والأَ ْخ�����ش��ابِ ؟
مِ ��ن �أَ ِن ِ
�إذ َرم���اهُ ���م ب��ق��ب�����ض�� ٍة مِ ���ن ُت����� َرابِ
ُق����ذِ ُف����وا يف ال��� ُق���ل���وبِ ب����الإ ْرعَ����ابِ
ٌت عِ ��ظ��ا ٌم مِ �� ْن��ه��ا ن ُ
����زول احلِ��ج��ابِ
ـ������ ِه ِب���ل��ا �����ش����اه����دٍ وال ُخ َّ
�����ط�����ابِ
ـ�� ُه َف��ك��ان��تْ َت��� ْ��س�� ُم��و عَ��ل��ى الأَ ْت�����رابِ
َق����� ْد �أزال�������ت ع���م���اي��� َة االرت����ي����ابِ !
ر وال ال���ه���رم ُ
���زان يف الأَ ْح���� َق����ابِ
ب���ارجت���الٍ ل��ل�� َّن ْ��ظ ِ��م �أو ب��ا ْق�� ِت�����ض��ابِ
ن����ع���� ُت����ه ُم������ ْث������ َب������تٌ ب������ ُك������ ِّل كِ�����ت�����ابِ
ـ��ل�� ِة َم���� ْع رف���� ِع ذك�����رِه امل��� ْ��س�� َت��ط��ابِ
��ي�ر َف ٍّ
�����ظ َج ٍ
������اف وال � َ���ص َّ���خ���ابِ
غ ُ
ُظ��لَ�� َم ال ُّ��ظ��ل ِ��م َف�� ْه��ي َذ ُات اجن��ي��ابِ
َم���� ْذه���� ًب����ا ب����اق���� ًي����ا ب����غ ِ
��ي�ر ِذه�������ابِ
�������ول ُم َ
َو َر� ُ�������س ٌ
�����س��ح��ابِ
����ظ���� َّل ٌ����ل ب��ال َّ
لِ����� َ����س����واه يف َف���� ْ���ض��� ِل���ه ب��امل��ح��ا ِب��ي
� َ���ش��� َّف���ه � َ����ش����و ُق����ه �إل������ى الأَح�����ب�����ابِ
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ُ -122غ َّ
ال�سال ِم وكنْ منـ
�ض َ�ص ْو ًتا َلدى َّ
 -123ال ت��ط���أ �أر� َ���ض���ه ب��ن��ع��لٍ َو َط����أْه���ا
 -124ان��ت�����شِ ْ��ق ُت��� ْر َب��� ُه وق�� ِّب�� ْل��ه واخ�����ض�� ْع
وال�صق ِب ِه ال َق ْل َب َكي َما
 -125و َت َ�ض َّر ْع ِ
 -126ال ُت َ�ض َِّم ْخ منك الترّ ائب طِ ي ًبا
هلل َت��� ْ��س��ل��م
 -127وت�����ش�� َّف��ع ِب����� ِه �إل�����ى ا ِ
 -128عُ���� ْذ ِب���� ِه يف ال�� َّن��ج��ا ِة ف��ه��و َم��ع��ا ٌذ
َ -129و َت���������أَد َّْب َف�ل�ا ي��ك��نْ م��ن��ك �إخ�لا
� -130إ َّن ح���� ّب����ي َل������ه لِ����������زا ٌم ول���ـَ��� َّم���ا
 -131وا���ش��ت��ي��اقِ��ي �إل��ي��ه � َ���ش ُ
���وق ُم�� َع�� َّن��ى
َ -132ر ِّب �أَن��ع��م عَيني ب��ر�ؤْ َي��اه ال عن
وا�شف بال ُق ْربِ منه غ َّل َة َ�شوقِي
-133
ِ
 -134يا �شفي َع ال ُع�صاة ُكن يل �إلى اللـ
َ -135ف ِب َح�سبي ب����� ْأن ت��ك��و َن َ�شفِيعِي
 -136جئتُ �أَ� ْ��ش�� ُك��و َب�� ِّث��ي َل�� َع�� َّل َ��ك ُت�شكي
 -137ق�� ْد توالتْ �إل��ى ا َ
خلطايا ُخطاه
ُ -138م��� ْ��س�� ِر ًف��ا يف ار ِت��ك��اب��ه��ا َو ُم���ِ��ص�� ًّرا
َ -139ف������أَعِ ����� ْن�����ه ب���ع���ط���ف��� ٍة لِ���� ُت���� َق���� ِّوي
 -140عَ��� َّل��� ُه �أَن ُي��ن��ي َ��ب مِ �� ْن��ه��ا �إل���ى اللـ
 -141وح����ن����انٍ ب����ر�أف���� ٍة م���ن َ
���ك ت��ه��دي��ـ
� -142أرجتِ ����ي َو ْ���ص��لَ�� ًة َل�� َدي��ك وم��ا يل
أرج������و ِب ُ��ح�� ِّب��ي
غ�ي�ر ُح��� ِّب���ي ل���ه و� ُ
َ -143
 -144ف��ا���س���ألِ َ
اهلل يل � َ��ص�لا َح َف�سادِي
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ـ����ه ل�������ر ٍّد عَ����ل����ي َ
����ك يف االرت�����ق�����ابِ
ب���ج��� ُف���ونِ ال���ع���ي���ونِ والأَهْ �����������دابِ
َو َت��� َو� َّ���س���د َ���ش��ري َ
��ف ِت��� ْل���ك ال��ق��ب��ابِ
َي�� ْن�� َث��ن��ي عَ���ن ُول���وعِ ���ه َذا ان��قِ�لابِ
ب ْ��ل َت َ�ض َّم ْخ بطيبِ َذ َ
اك ال�ُّت�رُّ ابِ
����زي عَ��ذابِ
مِ ��ن عَ���� َذابِ خِ ٍ
���زي َوخِ ِ
وت���و� َّ���س���ل و ُل������ ْذ ِب�������� َذ َ
اك اجل���ن���ابِ
ٌل َو ُز َّم اخل�����ل�����ا َل ب�������������الآدابِ
�������ب الز َم الأح�����ب�����ابِ
َي���������� َزلِ احل ُّ
ُم����ف ٍ
����رط يف � َ���ص���ب���اب���ة واك���ت���ئ���ابِ
ُج��� ُن���بٍ مِ ��� ْن���ه َب���ل ِب��� َغ ِ
�ي�ر اج�� ِت��ن��ابِ
َف�� ِل�� ُب�� ْع��دِ ي عَ��ن��ه َل�� َق�� ْد َج��� ّل َم���ا بي
ـ��ه ���ش��ف��ي�� ًع��ا مِ ���ن الأَل���ي ِ���م ال���ع��� َذابِ
ع��ن�� َد َر ّب ال��عِ��ب��ا ِد َي����� ْو َم احل�����س��ابِ
مل�������������ر ًّزا يف ِدي��������� ِن��������� ِه وم�����������ص�����ابِ
َو�أَ َق��������� َّل الأَ ْع�����ب�����ا َء مِ ����ن ُك����� ِّل ع���ابِ
والجِ ً ����ا يف ال ُّ���ذ ُن���وبِ مِ ��ن ُك��� ِّل ب��ابِ
مِ نه َع ْز ًما َعلَى ال ُّت َقى باحتِ�سابِ
ـ��� ِه ب�����ص��دْقٍ ُم��� ْ��س�� َت�� ْع���ِ��ص�� ًم��ا مب��ت��ابِ
ـ�� ِه و ُت�� ْن��ج��ي��ه مِ ��ن � َ��ش��دي��دِ ال��عِ��ق��ابِ
� َ���س��� َب ٌ���ب ُم���و� ٌ
���ص���ل مِ ����ن الأ����س���ب���ابِ
�����ي والأَ� ْ������ص������ح������ابِ
ولآلِ ال����� َّن����� ِب ِّ
واد ُع يل ب��ال��ه��دَى ُدعَ�����ا َء مجُ���ابِ

242

���وات الإل������ ِه َت رْ َ
���َ � -145ص���ل ُ
���ْت��رى عَ��ل��ي��ه
 -146وعَ����ل����ى �آلِ��������� ِه ال����ذي����ن َت�����ز َّك����� ْوا
��ي�ر ُغ��� ُل��� ٍّو
 -147ح�� ُّب��ه��م َم��� ْذهَ���ب���ي ِب���� َغ ِ
َ -148و ِر� َ������ض������ا ُه ورح����م���� ٌة مِ ����ن َل��� ُدن���ه
 -149ي��ا �إالهِ ����ي َو�أن����ت َر ِّب���ي َو َح ْ�سبي
اط ِب ُر ْحمى
ال�ص َر ِ
َ -150و�أَجِ ْزين َعلَى ِّ
رب وا�ص َفح
 -151ال كتابي َت ْن ُ�ش ْر ُه �إيْ ِّ
ي�س تحُ ْ َ�صى
َ -152ف�� ُذ ُن��وب��ي َك��ث�ير ٌة َل َ
ِ���ل ع رْ َ
َ -153ف����أَق ْ
َ�ْث�رت���ي َو َث��� ِّب���تْ ُف������ؤَادِي
ُ
-154واعف َع ِّني َ
وارح ْم و�سامح و�أعتقـ ْ

ب���اق���ي���اتٍ عَ��ل��ى َم�����دَى الأَ ْح����ق����ابِ
َل��ي��� َ��س فِ��ي��ه��م ِل��ع��ائ��بٍ مِ ���ن ُم��ع��ابِ
و�إل���ي���ه���م �إ َّم�������ا دع����ي����تُ ان���ت���داب���ي
َت�� َت��وال��ى عَ��لَ��ى َج��مِ ��ي�� ِع ال���ِّ��ص��ح��ابِ
����ك ر ًّب�����ا َ�أ ْح����� ِ����س����نْ �إل���ي َ
ب َ
���ك َم����آب���ي
مِ �� ْن َ��ك �أَنجْ ُ ����و بهَا َو َي��� ِّ��س�� ْر حِ �سابي
َع����نْ َط��� َوا َي���ا َ���ص َ��ح��ائ ِ
ِ��ف ال�� ُك�� ّت��ابِ
وعُ��� ُي���وب َ���ي َ���ش�� َّت��ى َم���ل���أ َن عِ �� َي��اب��ي
ال َي������� ِز ْغ يف َم����وَاطِ ����ن الإ ْرهَ��������ابِ
ـني مِ ��ن ال�� َّن��ا ِر ي���و َم ف ِّ��ك ال�� ِّرق��ابِ

َّ
ال�شرح:
واد ينبته وي�ص ��ب �إل ��ى و َّدان ،بلد غزاه
(َ )1ن ْع َم ��انَ  :ه ��و نعمان الأراك ،وهو ٍ
واد ل ُهذيل على ليلتني من عرفات .معجم
النبي  ،وهو بني مكة والطائف ،وقيلٍ :
البل���دان  ،293/5و َك�س ��اب :جبل يف ديار هُ ذيل ق ��رب احلزم لبني حليان .معجم
البلدان .459/4
ال�سحابة بهذه
ال�س � ُ
( )2ال َّر ُ
�حاب الذي فيه ماء ،الواحد ُةَ :ربابة ،و�أَ َر َّب ِت َّ
بابَّ :

البلدة� :أدامت بها املطر .العني .256/8

( )5عماها� :أي �سحابها الكثيف الأ�سود .تاج العرو�س .111/39
ال�س ��اط ُر :القاط� � ُع ،وال َفال� :أي الفالة ،الأر� ��ض القفر ،وحروف :جمع
(َّ )11
َح ْرف :ال َّنا َق ُة َّ
بح ْر ِف اجلبل .تاج العرو�س ،25/12
ال�ص� � ْل َب ُة�ُ ،ش� � ِّب ْ
ال�ض � ِ
هت َ
�امر ُة ُّ
.128/23 ،250/39
( )22امل�ش ��عران :املزدلف ��ة ومنى .معج���م اللغ���ة العربية املعا�ص���رة ،1208
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ليط للواح ��د َ
وال َق ِط�ي�ن� :أَ ْه � ُ�ل ال� � َّدار كا َ
�اكنُ يف ال� � َّدار .تاج
واجل ْمع؛ �أو هو ال�س � ِ
خل ِ
العرو�س .7/36
(� )23أَالل :بفت ��ح الهم ��زة وال�ل�ام و�ألف والم �أخرى بوزن حمام :ا�س ��م جبل
بعرفات ،قال ابن دريد :جبل رمل بعرفات .معجم البلدان .242/1
( )28الأَ ْت َف ��اث :جمع تفث ،وهو يف املنا�س ��ك :ما كانَ م ��ن َن ْح ِو َق ِّ�ص ال ْأظفا ِر
وغيرْ َ
اجلما ِر و َن ْح ِر ال ُب ْد ِن َ
ذلك ،ويف ال َّت ْن ِزيل
وح ِلق ال َّر� ِأ�س والعا َن ِة و َر ْم ِي ِ
وال�شّ ا ِر ِب َ
ال َع ِزيز} :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ{ �سورة احلج ،الآية رقم (.)29
تاج العرو�س .178/5
آراب :احلاجات .تاج العرو�س .16/2
وال ِ
يب :ماء لبنى متيم ،كذلك بارق ،وديار متيم �إمنا هي باليمامة...
( )33ال ُع َذ ُ
ال ُعذ ْيب ��ة :ت�أني ��ث الذي قبله :مو�ض ��ع يف طريق مكة ،بني اجل ��ار وينبع .معجم ما
واد كان يف عهد الزمخ�ش ��ري (ت  538هـ) بني مكة وينبع.
ا�س���تعجم  ،928وياجٍ :
اجلبال والأمكنة واملياه  ،168ال�سّ باب :مو�ضع مبكة .معجم البلدان .182/3
والقباب:
َقد ُر عليه ال َّدا ّب ُة.
ال�سيرْ ِ  :وهو �أق�صى ما ت ِ
ُ
(ُّ )35
تن�ص :من ال َّن�صّ يف َّ
جمع قبة ،بناء من �أدم �صغري م�ستدير .تاج العرو�س .180/18 ،511/3
( )36لأْي� :أي �ش ��دة واحتبا� ��س ومعان ��اة .ت���اج العرو����س  ،427/39وال َّن ْجدُ:
َّ
الوا�ض ُح ال َبينِّ ُ املُ ْر َت ِف ُع من الأَ ْر�ض .تاج العرو�س  ،202-201/9واحلقاب:
الط ِريقُ ِ
مو�ضع بنعمان من منازل بني هذيل .معجم البلدان .338/3
ابَّ :
(َّ )46
الط ِّيب .تاج العرو�س .282/3
الط ُ
باب :الف�ص ��ل ب�ي�ن كل زيادة و�أخ ��رى جتن ًبا للثقل .ت���اج العرو�س
( )47ال ْإغ ُ
.452/3
ال�س ِج َّية َّ
والط ِبيعة .تاج العرو�س .134/32
(ِ )52
اخل ُيمَّ :
( )54ال ُقرون :الأمم ال�سالفة .تاج العرو�س .459/23
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( )55الأن�صاب :الأوثان .تاج العرو�س .275/4
ُ
داب
(َ )56ما َد :الن و�أ�ص ��بح ناع ًم ��ا ،و�أتلع :طويل،
والوطف :كثافة َ�ش� � َع ِر �أَ ْه ِ
ال َع ْي َنينْ ِ  .تاج العرو�س .463/24 ،401/20 ،149/9
ال�ش ��دي ُد ُّ
( )57احلناد� � ُ�س :جم ��ع حند�س ،وهو اللي ُل َّ
الظ ْل َم ��ة ،ومل ترد كلمة
الغيه ��اب يف املعاج ��م ،والوارد الغيهب ،وهي هنا من ت�ص ��رف َّ
ال�ش ��اعر ملنا�س ��بة
والغيهب :الليل .تاج العرو�س .496/3 ،561/15
القافية،
ُ
اب :القالدة .تاج العرو�س .44/3
ال�س َخ ُ
(ِّ )60
(َّ )61
ال�ش َن ُبُ :م َح َّر َك ًةَ :ما ٌء و ِر َّق ٌة تجَ ْ ِري على ال َّث ْغ ِر ،وال َّلثات :حل ٌم على �أُ ُ�ص ِول
َ
نانَّ ،
والظ ْل ُمَ :ما ُء الأ ْ�س َن ِان و َب ِري ُق َها .تاج العرو�س .41/33 ،493/36 ،157/3
ال ْأ�س ِ
ال�س ُم ِّو؛ �إذ املعروف عن
(ُ )71ج ُنوح �إلى َج َن ِاح ال ُع ِ
قاب :كناية عن اجلنوح �إلى ُ
ال ُعقاب االرتفاع يف التحليق ،واالعت�صام بالأماكن ال�شاهقة .ينظر حياة احليوان
الكربى  ،125/3والرابط الآتي:
http://www.startimes.com/f.aspx?t=15571867

خطاب يف ه ��ذا البيت والبيت التايل له ،وت�س ��مح قواعد
( )73ك ��ررت كلم ��ة
ِ
ال�شعر بهذا �إذا اختلف معنى الكلمتني ،و�إال حت َّقق عيب الإيطاء ،ومعنى الكلمة يف
هذا البيت :الدعاء ،ومعناها يف البيت التايل له :الأمر امل�شكل.
( )75ال ُّروح :جربيل عليه ال�سالم .تاج العرو�س .409/6
( )79قاب� :أي مقدار .تاج العرو�س .88/4
(� )82أنبا� :أي �أنب�أ� ،سهل ال�شاعر الهمزة.
عال.
( )83امليزاب :قناة �أو �أنبوبة ي�ص َّرف بها املاء من �سطح بناء �أو مو�ضع ٍ
املعجم الو�سيط .15
( )87ال حتلئه :ال متنعه .تاج العرو�س .199/1
( )89ال� � َّراه ك ��ذا وردت ه ��ذه الكلم ��ة يف م�ص ��درها ،وهي تخفيف ال� � ّرا َء ُة:
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ُ
�اق ،ثم َيرتفع لها َو َر ٌق ُم َد َّو ٌر َ�أ ْح َر�ش ...هي ُ�شجرية َجبل ّية
«�ش � َ�جرية تَرتف ُع على �س � ٍ
ك�أَنها ِع ْظ ِل َم ٌة ،ولها َز ْه َر ٌة بي�ضا ُء لينة ك�أَنها ُق ْطنٌ  .و�أَ ْر َو�أَ املكانُ  :كَثرُ َ به ال َّرا ُء ،عن
�جر
�أَب ��ي ٍ
زيد ،حكى ذلك �أَبو علي الفار�س � ُّ�ي ،وقال �ش ��يخنا :قالوا :هي َن ْو ٌع من �ش � ِ
َّ
النبي و�أَبو بكر ر�ضي
الط ْل ِع ،وهي ال�ش ��جر ُة التي َن َبت َْت على ال َغا ِر الذي كان فيه ُّ
اهلل عنه» .تاج العرو�س .255/1
الكنانيِّ املُ ْدلجِ ِ ّي (ت
( )91الـ ُم ْدجلي ُ�سراقة :هو ُ�سراقة بن َما ِلك بن ُج ْع ُ�شم ِ
24هـ) ،هو املذكور فيِ هجرة ال َّن ِب ِّي ب�أنْ �س ��اخت قوائم فر�سه� ،أ�سلم بعد غزْ وة
وح�سنَ �إ�سال ُمهُ ،وقيل�َ :ش ِهد ُحني ًنا .تاريخ الإ�سالم .377 ،172/2
الطائفُ ،
( )94ت َُخ ُّد :حتفر .تاج العرو�س .539/37
( )97املُ َد ْغ ِفقُ  :املنهمر ب�شدة .تاج العرو�س .291/25
( )99ال ُب ْه َمة :املع�ض ��لة ،واخلطة ال�ش ��ديدة ،ورباطة اجل�أ�ش وال�شجاعة .تاج
العرو�س .309/31
( )100امل َر َّم ��لَ :من نفد زادُه .تاج العرو����س َ ،101/29
واحل ْي ُ�س ،تمَ ْ ٌر ُيخ َل ُط
عجن .تاج العرو�س .568/15
من و�أ ِق ٍط ف ُي َ
ب�س ٍ
َ
ال�صوت .تاج العرو�س .240/6
( )105ال َّن ُ
�شيجَّ :
( )108زينب :هي زينب بنت جح�ش التي �أنزل اهلل فيها قر�آ ًنا يف قوله تعالى:
}ﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ {� .سورة الأحزاب ،الآية (.)37
(� )112س ��ابور� :س ��ابور ب ��ن هرمز :امللك بن نر�س ��ي امللك ب ��ن بهرام امللك،
ويقال له امللك �شاهن�شاه بن بهرام امللك بن هرمز البطل امللك بن �سابور اجلنود
امللك ابن �أزد�ش�ي�ر بن بابك بن �سا�س ��ان بن بابك بن �سا�سان بن بابك بن �سا�سان
بن بهمن امللك ،وهو �س ��ابور ذو الأكتاف ...،وذكر غريه �أنه �س ��ابور بن هرمز بن
نر�س ��ي ابن بهرام بن �س ��ابور ،و�أن بهرام �شاهن�ش ��اه �أخو نر�س ��ي بن بهرام ،قيل:
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�إنه دخل ال�ش ��ام وق�ص ��د ملك الروم �أبو �إليا�س �إلى �أنطاكية ،فقب�ض عليه وحب�سه
ب�أنطاكية .بغية الطلب  .4088/9والهرمزانُ  :لقب ُر ْ�س ��تم بن َف ُّرح َ
زاذ �ص ��احب
قيلي .تاج العرو�س .382/15
يوم القاد�س ّية على يد ٍ
جي�ش العجمُ ،قتل َ
هالل ال ُع ّ
( )121كذا ورد البيت يف م�صدره.
(ُ )132ج ُنب� :أي جماورة .تاج العرو�س  ،185/2واملعنىَ :ر ِّب ال حترم عيني
ر�ؤية الر�سول يف املنام.
(� )137أق َّل :حمل ورفع .تاج العرو�س .276/30
( )152ال ِعي ��اب :جمع ال َع ْي َبة ،وهيَ :زبي ٌل (زنبي ��ل) ك� ِأمريِ ،منْ �أَ َدمُ ،م َح َّركة
ُي ْن َقل فيه الز ْر ُع املح�صود �إلى ا ُ
جل ْرن .تاج العرو�س .449/3
التَّخريج:
ملء العيبة  .200-194/5ورد يف البيت ال�سابع والع�شرين فيه هكذاَ « :بجدا
مح�سب» ،ولعل ال�صواب« :بجدا مح�سن» ،وورد البيت الثامن والثمانون فيه هكذا:
«عني».
(للبحث �صلة)

الهوامش:
(*) كلية اللغة العربية ،جامعة الأزهر.
( )1يقع الكتاب يف جز�أين ،ن�ش ��ره النادي الأدبي مبكة املكرمة عام 1424هـ ،وتردد ا�س ��م �أبي ال ُي ْمن ابن
ع�ساكر يف عدد من �صفحاته� ،سي�أتي ذكرها.
( )2الوايف بالوفيات  ،447/18و�أبجد العلوم (الرحيق املختوم من تراجم �أئمة العلوم) .104/3
( )3تنظر ترجمته يف امل�صادر واملراجع الآتية:
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 ملء العيبة .145/5 د َّرة الأ�سالك يف دولة الأتراك .439-437/1 العِرب يف خرب من غرب .362/3 املختار من تاريخ ابن اجل َزري .324 تاريخ الإ�سالم .514 ،573-572 /15 معجم ُّال�شيوخ الكبري .394/1
 برنامج الوادي �آ�شي .526 ُعي���ون التواري���خ  ،408 -406 /21ومخطوط ��ه  ،154-153/11ومخطوطه ،ن�س ��خة متحف طوب قابو�سراي� ،إ�ستنبول ،تركيا،رقم .2922
 فوات الوفيات .328/2 الوايف بالوفيات .447/18 تاج املفرق يف حتلية علماء امل�شرق .136/1 مر�آة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث ال َّزمان .152/4 البداية والنهاية .311/13 تاريخ علماء بغداد .79-78ال�سالمي .359 ،322/1
 الوفيات البن رافع َّ عق���ود اجلم���ان وتذيي���ل وفي���ات الأعي���ان الورق ��ة ( 144مخطوط ع ��ارف حكم ��ت) ،والورقة 177/1(مخطوط مكتبة الفاحت).
 �إر�شاد ال�سالك �إلى �أفعال املنا�سك .558 ذيل التقييد يف رواة ال�س���نن والأ�س���انيد 522 ،435 ،360 ،308 ،173 ،172/1 ،130 ،80 ،64 ،43/1.309 ،232 ،228 ،176 ،145 ،123-122 ،69 ،38 ،27 ،20/2،
 ال ِعقْد ال َّثمِ ني يف تاريخ البلد الأمني .439-432/5 ال�سلوك ملعرفة دول امللوك .209/2 عقد اجلمان يف تاريخ �أهل ال ّزمان .367/2 املعني يف طبقات املحدثني .219 حلظ الأحلاظ بذيل طبقات احل ّفاظ .83-81/1ال�صايف وامل�ستويف بعد الوايف .268-266/7
 املنهل َّ الدَّليل ال�شايف على املنهل ال�صايف .413/1 -البلدانيات لل�سخاوي .269
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 ال ُّتحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة ال�شريفة .467 ،20-18/3 الدّار�س يف تاريخ املدار�س .78/1 �سبل الهدى والر�شاد .315/3 �أزهار الريا�ض يف �أخبار القا�ضي عيا�ض 261/3 �شذرات الذهب يف �أخبار من ذهب .692/7 �أبجد العلوم .104/3 هدية العارفني .574/1 املجموعة النبهانية 398/3 الأعالم للزركلي .11/4 معجم امل�ؤلفني .154-153/2 منتهى ال�سول على و�سائل الو�صول �إلى �شمائل الر�سول .579/1ال�سابع الهجري على ما يف رحلة ابن ُر َ�شيد الأندل�سي :حلمد اجلا�سر ،جملة العرب،
 احلجاز يف القرن َّ�ص  ،1043-944ج.1389 ،11-10
 معجم ما �ألف عن مكة .156ال�س ��ا ِد�س الهج ��ري وحتى نهاية القرن العا�ش ��ر الهجري  93-92ملحمد
 �أعالم بني ع�س ��اكر من القرن َّمطيع احلافظ ،جملة الرتاث العربي ،ع 1980 ،2م.
 �ش ��يخ احلجاز ابن ع�ساكر وكتابه �إحتاف الزائر :مل�ص ��طفى عمار منال ،جملة مركز بحوث ودرا�ساتاملدينة املنورة ،ع2004 ،8م.
ال�س���ابع وال َّثامِ ن الهجريني :درا�س���ة مو�ض���وعية
 ال�ش���عر يف مك���ة املكرم���ة واملدينة املنورة يف القرنني َّوفنية د .جمدي محمد اخلواجي ،وتردد ا�س ��م �أبي ال ُي ْمن ابن ع�س ��اكر يف عدد من �صفحاته ،هي:
،232-229 ،217-215 ،199-198 ،194-187 ،118 ،113 ،108 ،106 ،83 ،73 ،69 ،23/1
-388 ،357 ،356 ،347 ،325-323 ،320 ،303 ،301 ،289 ،288 ،279 ،277 ،265 ،259 ،257
.505 ،503/2 ،391
 رحلة الرحالت مكة يف مائة رحلة مغربية ورحلة .352-350 ،227 الفوائد املنتقاة من اجلزء اخلام�س من رحلة ابن ر�شيد الفهري ملء العيبة:http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t -267369.html

مقدمات كتبه الآتية:
 �إحتاف الزائر و�إطراف املقيم لل�سائر يف زيارة النبي� -أحاديث ال�سفر.

.
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 جزء فيه �أحاديث �شهر رم�ضان يف ف�ضل �صيامه وقيامه.( )4ملء العيبة � ،145/5شيخ احلجاز ابن ع�ساكر وكتابه �إحتاف الزائر ،جملة مركز بحوث ودرا�سات
املدينة املنورة ،ع.186 ،8
( )5الأعالم .11/4
( )6ال ِعقْ���د ال َّثمِ �ي�ن يف تاري���خ البل���د الأمني  ،433/5وحل���ظ الأحلاظ بذيل طبق���ات احلفاظ  ،81ويف
تاريخ علماء بغداد البن رافع ال�س�ل�امي  ،79وتاريخ الإ�س�ل�ام � : 573-572/15أنه ولد  12من ربيع
الأول.
( )7تاريخ الإ�سالم .514/15
(� )8ش ��يخ احلجاز ابن ع�س ��اكر وكتابه �إحتاف الزائر ،جملة مركز بحوث ودرا�سات املدينة املنورة،ع،8
.193 -189
( )9حلظ الأحلاظ بذيل طبقات احلفاظ .81
(� )10شيخ احلجاز ابن ع�ساكر وكتابه �إحتاف الزائر ،جملة مركز بحوث ودرا�سات املدينة املنورة،ع،8
.191
( )11ال ِعقْد ال َّثمِ ني يف تاريخ البلد الأمني  ،434/5والبلدانيات لل�سخاوي .269
( )12ال ِعقْد ال َّثمِ ني يف تاريخ البلد الأمني  ،434/5وينظر يف جهاده �ش ��يخ احلجاز ابن ع�س ��اكر وكتابه
�إحتاف الزائر ،جملة مركز بحوث ودرا�سات املدينة املنورة ،ع.195 -193 ،8
(� )13شيخ احلجاز ابن ع�ساكر وكتابه �إحتاف الزائر ،جملة مركز بحوث ودرا�سات املدينة املنورة،ع،8
.196
( )14تاريخ الإ�سالم .573-572/15
( )15ملء العيبة .147/5
( )16ال�سابق،ع196 ،8
عاما .ينظر ذيل التقييد يف رواة ال�س���نن والأ�سانيد  ،122/2وحلظ الأحلاظ
ويف بع�ض امل�ص ��ادر (ً )40
 ،82والأعالم .11/4
( )17ال ِعقْد ال َّثمِ ني يف تاريخ البلد الأمني 434/5
( )18ينظ ��ر يف �ش ��يوخه :م���لء العيبة  ،23-145/5حيث ذكر عددًا من �ش ��يوخه ،وينظ ��ر تاريخ علماء
بغ���داد الب ��ن رافع ال�س�ل�امي  ،78ال ِعقْد ال َّثمِ �ي�ن يف تاريخ البل���د الأمني  ،434/5وف���وات الوفيات
 ،328/2وذيل التقييد يف رواة ال�سنن والأ�سانيد  ،122/2وحلظ الأحلاظ بذيل طبقات احلفاظ
 ،83-81/1وتاريخ الإ�سالم .573-572/15
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( )19ملء العيبة  ،145/5وال ِعقْد ال َّثمِ ني يف تاريخ البلد الأمني .434/5
( )20للوقوف على كل �ش ��يوخه ينظر البحث املو�س ��وم ب�ش ��يخ احلجاز ابن ع�ساكر وكتابه �إحتاف الزائر،
جملة مركز بحوث ودرا�سات املدينة املنورة ،ع.207 -202 ،8
( )21ينظر يف تالميذه :ملء العيبة  ،230 -145/5حيث ذكر م�ؤل ُفه عددًا منهم ،وينظر تاريخ الإ�سالم
 ،573-572/15وتاري���خ علم���اء بغ���داد الب ��ن رافع ال�سّ �ل�امي  ،79وال ِعقْ���د ال َّثمِ ني يف تاري���خ البلد
الأمني ،433/5
( )22تاريخ علماء بغداد البن رافع ال�سّ المي .79
(� )23شيخ احلجاز ابن ع�ساكر وكتابه �إحتاف الزّائر ،جملة مركز بحوث ودرا�سات املدينة املنورة ،ع،8
.211 -210
(� )24إفادة الت�صحيح يف التعريف ب�سند اجلامع ال�صحيح .118
( )25ينظ ��ر البحث املو�س ��وم ب�ش ��يخ احلج ��از ابن ع�س ��اكر وكتابه �إحت���اف الزائر ،جمل���ة مركز بحوث
ودرا�سات املدينة املنورة ،ع.212 ،8
( )26ينظر حلظ الأحلاظ بذيل طبقات احلفاظ  ،82وتاريخ الإ�سالم .572/15
( )27تاج املفرق يف حتلية علماء امل�شرق 136/1
()28ال ِعقْد ال َّثمِ ني يف تاريخ البلد الأمني  ،432/5و�سبل الهدى والر�شاد .315/3
()29ينظر التف�ص ��يل يف اختالف العنوان :البحث املو�س ��وم ب�ش ��يخ احلجاز ابن ع�س ��اكر وكتابه �إحتاف
الزائر ،جملة مركز بحوث ودرا�سات املدينة املنورة ،ع.8،115
( )30مِ ْ���لء ال َع ْيب���ة  ،219 -218 /5وال ِعقْ���د ال َّثمِ �ي�ن يف تاري���خ البل���د الأمني  ،432/5و�أزه���ار الريا�ض
يف �أخبار عيا�ض  ،261/3و�ش ��يخ احلجاز ابن ع�س ��اكر وكتابه �إحتاف الزائر ،جملة مركز بحوث
ودرا�سات املدينة املنورة ،ع.8،115
( )31حلظ الأحلاظ بذيل طبقات احلفاظ  ،82والأعالم  ،11/4ومعجم امل�ؤلفني .236/5
( )32حلظ الأحلاظ بذيل طبقات احلفاظ  ،82والأعالم  ،11/4ومعجم امل�ؤلفني .236/5
( )33تاريخ علماء بغداد البن رافع ال�سالمي  ،79معجم امل�ؤلفني .236/5
( )34ال ِعقْ���د ال َّثمِ �ي�ن يف تاري���خ البل���د الأم�ي�ن  ،434/5وحل���ظ الأحل���اظ بذي���ل طبق���ات احلفاظ ،82
والأعالم  ،11/4ومعجم امل�ؤلفني .236/5
( )35برنامج الوادي �آ�شي .526
( )36ال ِعقْد ال َّثمِ ني يف تاريخ البلد الأمني .434/5
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( )37حل���ظ الأحل���اظ بذي���ل طبقات احلف���اظ  ،82ولعل م�ؤلفه يق�ص ��د �إحتاف الزائر و�إط���راف املقيم
لل�سائر يف زيارة النبي .
( )38ال ِعقْ���د ال َّثمِ �ي�ن يف تاريخ البلد الأمني  ،434/5واملنهل ال�ص���ايف وامل�س���توفى بع���د الوايف -266/7
.268
(� )39شيخ احلجاز ابن ع�ساكر وكتابه �إحتاف الزائر ،جملة مركز بحوث ودرا�سات املدينة املنورة ،ع،8
200م ،وفوات الوفيات  ،328/2وذيل التقييد يف رواة ال�سنن والأ�سانيد  ،122/2وحلظ الأحلاظ
بذي���ل طبقات احلف���اظ  ،83-81/1والوايف بالوفيات  ،447/18وف���وات الوفيات  ،328/2وتاريخ
الإ�سالم  ،573-572/15وتاريخ علماء بغداد  .79و.15
( )40ال ِعقْد ال َّثمِ ني يف تاريخ البلد الأمني .433/5
(� )41شيخ احلجاز ابن ع�ساكر وكتابه �إحتاف الزَّائر ،جملة مركز بحوث ودرا�سات املدينة املن َّورة،ع،8
.214 - 213
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دور بعض اخللفاء والسالطني
يف عمارة املسجد احلرام
يف ضوء النقوش اإلسالمية
(*)

د .في�صل عبداهلل بني حمد

امللخ�ص:
يرك ��ز هذا البحث على جهود بع�ض اخللفاء وال�س�ل�اطني يف عمارة امل�س ��جد
احلرام يف �ضوء النقو�ش الإ�سالمية املتوافرة التي ورد ذكرها يف بع�ض امل�صنفات
التاريخي ��ة واجلغرافي ��ة ،حيث يتتبع تاريخ تلك العمارة ،ابتدا ًء ب�ص ��در الإ�س�ل�ام
وحتى نهاية الع�صر اململوكي الثاين 923هـ1517 /م.
متهيد:
اهتمام ��ا كب ًريا من بع�ض امل�ؤرخني
نالت النقو�ش الإ�س�ل�امية يف مكة املكرمة
ً
قد ًمي ��ا وحدي ًث ��ا ،فق َّلما تخلو امل�ص ��ادر التاريخية واجلغرافية وكت ��ب الرحالة من
�إ�ش ��ارة �إلى نق�ش �أو �أكرث ُعرث عليه يف هذه املدينة املقد�س ��ة ،وبالذات يف امل�س ��جد
احلرام؛ نظ ًرا �إلى مكانته الدينية يف قلوب امل�سلمني.
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متاما من
ويظه ��ر من درا�س ��تنا للنقو�ش الإ�س�ل�امية �أن البيت احلرام خ�ل�ا ً
�أي نق�ش يعود �إلى �ص ��در الإ�س�ل�ام (ع�ص ��ر النبوة واخللفاء الرا�ش ��دين) ،مع �أن
بع�ض امل�صادر التاريخية �أ�ش ��ارت �إلى تو�سع عمراين ملحوظ يف امل�سجد احلرام،
وذل ��ك يف عهد اخلليفتني عمر بن اخلطاب(23-13( )1هـ643-634/م) وعثمان
اب ��ن عف ��ان(35-23( )2هـ655-643/م) ر�ض ��ي اهلل عنهما .وال �ش ��ك �أن العامل
الديني كان له ت�أثري وا�ضح يف هذا اجلانب ،فلعل اخللفاء حر�صوا على عدم و�ضع
خال�صا لوجه اهلل تعالى ،بعيدً ا
�أ�س ��مائهم على لوحات تذكارية حتى يكون عملهم ً
عن الرياء.
�أما يف الع�ص ��ر الأموي (132-41هـ750-661 /م) ،ف�أكدت بع�ض امل�صادر
والدرا�س ��ات احلديثة وجود �أكرث من نق�ش �إ�سالمي يرجع �إلى ذلك الع�صر .وكما
يب ��دو �أن �أق ��دم نق�ش �إ�س�ل�امي عرث علي ��ه يف امل�س ��جد احلرام يعود �إل ��ى اخلليفة
الأم ��وي عبدامللك ب ��ن م ��روان (86-65ه� �ـ705 -685 /م) ،وحتديدً ا �إلى �س ��نة
(80ه� �ـ699/م) .فاخلليفة عبدامللك �أمر برفع جدران امل�س ��جد احلرام و�س ��قفه
بال�س ��اج ،ثم جعل يف كل �أ�سطوانة خم�س�ي�ن مثقا ًال من الذهب ،ونق�ش على بع�ضها
بخط ذهبي ما ي�أتي« :ب�س ��م اهلل �أمر عبداهلل �أمري امل�ؤمنني بعمل هذه الأ�س ��اطني
على يدي ابن �أبي الأزهر �سنة ثمانني»(.)3
ونظ� � ًرا �إل ��ى ا�س ��تقرار الدول ��ة العبا�س ��ية وازدهاره ��ا ،ث ��م انفتاحه ��ا عل ��ى
احل�ض ��ارات الأخرى؛ فقد �ش ��هد الع�ص ��ر العبا�س ��ي الأول (232-132هـ-750/
846م) نه�ض ��ة عمرانية وا�س ��عة ،كان للبيت احلرام ن�صيب وافر منها؛ فاخلليفة
�أب ��و جعفر املن�ص ��ور كلف �أمري مكة زي ��اد بن عبيداهلل احلارث ��ي( )4بالقيام بهذه
املهمة اجلليلة ،حيث بد�أ العمل يف التو�س ��عة يف �ش ��هر (محرم �سنة 137هـ  /متوز
(يوليو) 754م) ،وانتهى العمل يف �شهر ذي احلجة �سنة (140هـ /ني�سان (�إبريل)
758م) .فعل ��ى باب بني ُج َم ��ح(ُ )5و ِجد ٌ
مكتوب يوثق تلك املنجزات املعمارية
نق�ش
ٌ
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الت ��ي ج ��رت يف عهد اخلليفة �أبي جعفر املن�ص ��ور( .)6م ��ع �أن بع�ض تلك املنجزات
احل ْجر يف عهد
مل تذك ��ر تواريخها؛ فمث ًال مل حتدد ال�س ��نة الت ��ي كان فيها جتديد ِ
اخلليفة املن�ص ��ور ،حيث اكتفت بع�ض امل�ص ��ادر بالقول �إن ذلك التجديد جرى يف
ب�سا عند بع�ض امل�ؤرخني؛ فالفا�سي
ال�سنة التي حج فيها املن�صور ،وهذا ما �أحدث َل ً
علق على ذلك بقوله« :وهذا ال يفيد معرفة ال�سنة التي فعل فيها ذلك؛ لأن املن�صور
ح ��ج وهو خليفة �أربع حجات»( .)7ويف رواية �أخرى خم�س حجات( ،)8فالأولى كانت
�س ��نة (140هـ757 /م) ،والثانية �سنة (144هـ761 /م) ،والثالثة �سنة (147هـ/
764م)( ،)9والرابعة �س ��نة (148هـ765/م) ،واخلام�س ��ة (152ه� �ـ769/م)(،)10
ويف �س ��نة (158هـ774/م) توجه املن�صور لأداء منا�س ��ك احلج ،لكن �أجله انتهى
قبل الرتوية بيوم عند بئر ميمون( )11خارج مكة( .)12وهذا دفع الفا�سي لالجتهاد،
فق ��ال« :والظاه ��ر ـ واهلل �أعل ��م ـ �أن ذلك وقع يف �س ��نة �أربعني ومائ ��ة؛ لأن يف هذه
ال�س ��نة كان الفراغ من عمارة امل�س ��جد الت ��ي �أمر بعملها املن�ص ��ور على يدي زياد
احلارثي كما ذكره الأزرقي يف ذلك»(.)13
كذلك يتبني من درا�س ��ة بع�ض النقو� ��ش دور اخلليفة املهدي (169-158هـ/
785-774م) يف العناية بعمارة امل�سجد احلرام ،ويبدو �أن هذا اخلليفة فاق غريه
من اخللفاء العبا�س ��يني يف هذا املجال ،فكما نلح ��ظ �أن العمل بد�أ بحفر بئر على
باب الب ّقالني(� )14سنة (160هـ776 /م) ،وجعلها وق ًفا ينتفع بها النا�س ،فالفاكهي
�ش ��اهد ً
باجل ِّ�ص وهو
نق�شا على طاقها و�صفه بقوله« :وكتب على وجه الطاق كتا ًبا ِ
قائ ��م �إلى اليوم :ب�س ��م اهلل الرحمن الرحيم ،امللك احلق املبني ،و�ص ��لى اهلل على
محمد �س ��يد العاملني� ،سقاية مباحة لبادي امل�س ��لمني وحا�ضرهم ،مح َّر ٌم �أجر ُتها،
رحم اهلل من دعا ملن �أباحها بخري»(.)15
ومل يكتف اخلليفة املهدي بذلك؛ بل �أمر بتو�س ��عة امل�سجد احلرام ،فنفذ العمل
عل ��ى مرحلت�ي�ن :الأولى ب ��د�أت �س ��نة (160ه� �ـ776 /م)( ،)16ويف رواية ثانية �س ��نة
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(161هـ777/م)( .)17وكما يبدو �أن هذه املرحلة انتهت �س ��نة (164هـ780/م)(.)18
�أما �س ��بب اخلالف بني الرواي ��ات التاريخية حول بداية ه ��ذه املرحلة ،فلعل ذلك
يرجع �إلى عدم عثورنا ـ لغاية اليوم ـ على نق�ش م�ؤ ِّرخ لذلك احلدث.
�أم ��ا املرحلة الثانية ،فال يوجد ت�ض ��ارب بني الرواي ��ات حول بداية تاريخ هذه
املرحل ��ة ،فعل ��ى اجلهة الغربية ال�ش ��مالية للبيت احلرام �ش ��اهد ابن جبري ً
نق�ش ��ا
ن�ص ��ه�« :أمر عب ��داهلل محمد املهدي �أمري امل�ؤمنني،
مكتو ًبا يف �أعلى جدار البالط ُّ
وع َّماره ،يف �سنة �سبع و�ستني
حلاج بيت اهلل ُ
�أ�صلحه اهلل ،بتو�سعة امل�سجد احلرامِّ ،
ومئة»(.)19
تو�سعة
وعلى �سارية خارج باب ال�صفا عرث ابن جبري على نق�ش مكتوب ي�ؤكد ِ
اخلليفة املهدي للم�س ��جد احلرام .وهذا ن�ص ��ه�« :أمر عبداهلل محمد املهدي �أمري
امل�ؤمنني� ،أ�صلحه اهلل تعالى ،بتو�سعة امل�سجد احلرام مما يلي باب ال�صفا ،لتكون
الكعبة يف و�سط امل�سجد ،يف �سنة �سبع و�ستني ومئة»(.)20
وعل ��ق ابن جبري عل ��ى �أهمية هذا النق�ش بقولهّ :
«فدل ذل ��ك املكتوب على �أن
الكعبة املقد�س ��ة يف و�س ��ط امل�س ��جد ،وكان ُيظنّ بها االنحراف �إلى جهة ال�ص ��فا،
�حيحا ح�س ��بما ت�ض َّمنه ر�سم
فاختربنا جوانبها املباركة بالك ْيل ،فوجدنا الأمر �ص � ً
ال�س ��ارية»( .)21وهذا ي�ؤكد لنا م�ص ��داقية تلك النقو�ش وما ورد فيها من معلومات
دقيقة ومهمة.
كما �ش ��اهد ابن جبري ً
نق�شا �آخر على �سارية قرب باب ال�صفا ي�ؤكد منجزات
اخلليفة املهدي يف البيت احلرام ،وفيما ي�أتي ن�ص ��ه�« :أمر عبداهلل املهدي محمد
�أمري امل�ؤمنني� ،أ�صلحه اهلل ،ب�صرف الوادي(� )22إلى جمراه على عهد �أبيه �إبراهيم
حلاج بيت
�ص ��لى اهلل عليه و�سلم ،وتو�س ��عته بالرحاب التي حول امل�س ��جد احلرام ِّ
�شاهد ابنُ جبري ً
نق�شا �آخر ي�شري �إلى قيام
وع ّماره» .و�أ�س ��فل ال�سارية ال�سابقة َ
اهلل ُ
املهدي بتو�سعة الباب الأو�سط(.)23
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لقد �أثنى الفا�سي على جهود اخلليفة املهدي بقوله« :ولي�س لأحد من الأثر يف
النفقة يف عمارته مثل ما للمهدي ،فاهلل يثيبه ،وا�س ��مه �إلى الآن يف �سقف امل�سجد
احلرام قري ًبا من منارة امليل»(� )24أو ما تعرف مبنارة باب علي(.)25
ويظه ��ر �أن حالة اال�س ��تقرار يف عهد امله ��دي كانت من العوامل الرئي�س ��ة يف
ازدهار العمران ،فوالده ق�ض ��ى على �أ�ش ��د احلركات املناه�ض ��ة للدول ��ة( ،)26كما
ترك املن�صور ـ عقب وفاته ـ ثروة هائلة ُقدرت بخراج ع�شر �سنني( .)27وال �شك �أن
اخلليفة املهدي خ�ص�ص جز ًءا كب ًريا منها للإنفاق على ت�شييد املن�ش�آت العمرانية
و�صيانتها ،ومنها عمارة امل�سجد احلرام.
ويف الع�ص ��ر العبا�س ��ي الثاين (656-232هـ1258-846 /م) �أ�ش ��ارت بع�ض
النقو� ��ش �إلى دور املوفق ـ ويل عهد اخلليفة املعتمد (279-256هـ892-869 /م)
ـ يف رعاية امل�س ��جد احلرام �س ��نة (272هـ885 /م)؛ فقد نق�ش على بع�ض الألواح
التي غطت به �سقفه ما ي�أتي« :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم �أمر الإمام النا�صر لدين
اهلل �أب ��و �أحمد املوفق باهلل ويل عهد امل�س ��لمني ـ �أطال اهلل بقاءه ـ بعمارة امل�س ��جد
احل ��رام ،رجاء ث ��واب اهلل وال ُّز ْلفة �إليه ،وجرى ذلك على ي ��دي هارون بن محمد
عامله على مكة ومخاليفها( )28يف �س ��نة اثنتني و�س ��بعني
ابن �إ�س ��حاق بن مو�س ��ى ِ
ومائتني»(.)29
كما كتب على �ألواح �أخرى يف �س ��قفه وعلى بع�ض جدران امل�س ��جد احلرام ما
ي�أتي« :ب�س ��م اهلل الرحمن الرحيم �أمر النا�ص ��ر لدين اهلل ويل عهد امل�سلمني �أخو
�أم�ي�ر امل�ؤمنني ـ �أطال اهلل بقاءهما ـ القا�ض ��ي يو�س ��ف بن يعقوب بعمارة امل�س ��جد
احل ��رام مل ��ا رجا يف ذلك من ثواب اهلل تعال ��ى ،و�أُ ْك ِف َر به �إلي ��ه ،ف�أجزل اهلل ثوابه
و�أجره ،و�أجرى ذلك .......يف �سنة اثنتني و�سبعني ومائتني»(.)30
وم ��ن جه ��ة �أخرى ُت�ش ��عر بع� ��ض النقو�ش م ��دى التناف�س بني بع� ��ض اخللفاء
الفاطمي�ي�ن والعبا�س ��يني يف رعاي ��ة امل�س ��جد احل ��رام؛ فالرحالة نا�ص ��ر خ�س ��رو
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(ت 481ه� �ـ1088/م) ا�س ��تند �إلى بع�ض النقو� ��ش لإب ��راز دور اخلليفة الفاطمي
العزي ��ز باهلل (386-365هـ996-975 /م) يف العناي ��ة بالبيت احلرام� .أما باقي
اخللف ��اء الآخري ��ن الذين �س ��اهموا يف عمارة امل�س ��جد احلرام ،فيغف ��ل ذكرهم،
ويكتفي بالقول« :وحني يدخل ال�سائر يف الكعبة يجد على اليد اليمنى زاوية مربعة
مبقدار ثالث يف مثلها ،وهناك ُ�س َّلم ي�ؤدي �إلى �سطح الكعبة ،عليه باب من الف�ضة
له م�ص ��راع واحدُ ،ي�س� � َّمى باب الرحمة ،وعليه قفل من الف�ض ��ة ،ف�إذا �ص ��ار فوق
�سطح الكعبة يجد با ًبا �آخر ،مثل الباب ال�سابق ،منقو�ش بالف�ضة على وجهيه .وقد
غطى �س ��قف الكعبة باخل�ش ��ب املغطى باحلرير الذي يحجبه ع ��ن الأنظار .وعلى
حائ ��ط الكعبة الأمامي فوق العمد اخل�ش ��بية كتابة ذهبية فيها ا�س ��م العزيز باهلل
�س ��لطان م�ص ��ر ،الذي ا�س ��تولى على مكة من اخللفاء العبا�س ��يني .وعلى احلائط
�أربعة �ألواح �أخرى كبرية من الف�ضة ،متقابلة ومثبتة مب�سامري من ف�ضة .وعلى كل
لوح منها ا�س ��م ال�س ��لطان الذي �أر�سله من �سالطني م�ص ��ر ،وكان كل منهم ير�سل
لوحا يف عهده»(.)31
ً
ويظه ��ر من درا�س ��ة النقو�ش �أن التناف�س ظل قائ ًما بني اخلالفتني العبا�س ��ية
والفاطمية حتى �أواخر الدولة الفاطمية ،فابن جبري �شاهد ً
نق�شا على باب الكعبة
مذه ��ب ومكتوب بخط جميل ن�ص ��ه« :مما �أمر بعمله عب ��داهلل وخليفته
امل�ش ��رفة َّ
الإم ��ام �أبو عبداهلل محمد املقتفي لأمر اهلل �أمري امل�ؤمنني� ،ص ��لى اهلل عليه وعلى
الأئمة �آبائه الطاهرين ،وخ ّلد مرياث النب ّوة لديه ،وجعلها كلمة باقية يف َع ِق ِبه �إلى
يوم الدين ،يف �سنة خم�سني وخم�س مئة»(.)32
من جانب �آخر علق الفا�س ��ي على ما ورد يف ذلك النق�ش وما �سار عليه بع�ض
امل�ؤرخ�ي�ن م ��ن �أمثال ابن الأث�ي�ر( )33الذين اعتقدوا �أن اخلليف ��ة املقتفي لأمر اهلل
(555-530ه� �ـ1160-1135/م) هو من �أمر بعمل باب الكعبة ،لكن حقيقة الأمر
�أن الف�ض ��ل يف ذلك �إمنا يع ��ود �إلى الوزير اجلواد الأ�ص ��فهاين( ،)34فهو الذي �أمر
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ب�ص ��نع ذلك الباب �س ��نة (550هـ1155/م)( .)35وبعد عام واحد �أمر بو�ض ��عه يف
مكان ��ه ،وكان ذلك يف �س ��نة (551ه� �ـ1156 /م) حي ��ث كتب عليه ا�س ��م اخلليفة
«املقتف ��ي العبا�س ��ي ،وحاله اجلواد حلية ح�س ��نة ،بحيث كان ي�س ��توقف الأب�ص ��ار
ُ
حل�سن حليته»(.)36
ثم نلحظ �أن الفا�س ��ي يف كتابه �ش���فاء الغرام حاول ت�ص ��ويب ما ورد ذكره يف
كتاب ��ه العق���د الثم�ي�ن؛ فهو ال يرى � َّأي تناق�ض بني رواية اب ��ن الأثري وما ذكره ابن
ً
معار�ضا ملا
جبري بقوله« :ولي�س ما ذكره ابن الأثري من ن�س ��بة هذا الباب للمقتفي
ذكره ابن جبري من ن�س ��بته للجواد؛ لأن اجلواد �إمنا �صنعه ب�أمر املقتفي ،و�أ�ضاف
�إليه هذا الباب بكتابة ا�سمه عليه ،و�إمنا نبهنا على ذلك ،لئال يتوهم �أن ك ًال منهما
�صنع للكعبة با ًبا؛ لأنه يب ُعد �أن يعمل كل منهما للكعبة با ًبا يف تاريخ واحد»(.)37
نلم� ��س م ��ن كل ما ذكره الفا�س ��ي �ض ��رورة �أخ ��ذ احليطة واحل ��ذر من بع�ض
النقو� ��ش قب ��ل اعتمادها ،ب ��ل يجب علين ��ا �أن ننظ ��ر للأح ��داث التاريخية نظرة
�شمولية ،لنك�شف حقيقة محتوى تلك النقو�ش.
ويظهر كذلك من درا�س ��ة النقو�ش ا�س ��تمرار رعاية الدولة العبا�سية للم�سجد
الرحالة �شاهدوا ً
نق�شا يرجع �إلى
احلرام حتى بعد زوال الدولة الفاطمية ،فبع�ض َّ
اخلليفة العبا�سي امل�ست�ض ��يء باهلل (576-566هـ1180-1170/م)؛ ففي ال�صفا
ـ وحتديدً ا مقابل باب علي ر�ض ��ي اهلل عنه ـ يوجد �س ��اريتان خ�ضراوان ،على ر�أ�س
كل واح ��دة منهما لوح منقو�ش بخط مذهب كتب عليه ما ي�أتي } :ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ{( ،)38وبعده ��ا�« :أم ��ر بعم ��ارة هذا امليل عب ��داهلل وخليفته �أبو محمد
امل�ست�ضيء ب�أمر اهلل �أمري امل�ؤمنني� ،أعز اهلل ن�صره ،يف �سنة ثالث و�سبعني وخم�س
مئة»(.)39
ونلم�س من درا�س ��ة النقو�ش غياب �س�ل�اطني الدولة الأيوبية عن �إ�ض ��افة �أي
منج ��ز عمراين يف البي ��ت احلرام ،وال غراب ��ة يف ذلك؛ فقد كان ��ت جهود معظم
رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1440

259

أﻳﺎر -ﺣﺰﻳﺮان  /ﻣﺎﻳﻮ -ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019م

4 3

55

حكام تلك الدولة تتجه �إلى طرد ال�ص ��ليبيني من البالد ،وا�س ��تعادة بيت املقد�س
من �أيديهم(.)40
وباملقابل �أم َّدتنا النقو�ش مبعلومات غنية عن دور بع�ض ال�س�ل�اطني املماليك
يف رعاية امل�س ��جد احلرام؛ فاملماليك �ش ��عروا منذ �إحيائهم للخالفة الإ�س�ل�امية
على يد ال�س ��لطان الظاهر بيرب�س �سنة (659هـ1261/م) �أنهم �أ�صحاب الزعامة
الدينية على العامل الإ�س�ل�امي ،لذا �أو َلوا احلرمني ال�شريفني عناية خا�صة ،ولقب
فالرحالة البلوي ق ّدم و�ص� � ًفا جمي ًال ملا �ش ��اهده
بع�ض ��هم «خدام احلرم�ي�ن»()41؛ َّ
من منجزات بارزة يف ذلك الع�ص ��ر بقوله ...« :وامليزاب يف �أعلى ال�ص ��فح الذي
على احلجر املذكور من ُ�ص� � ْفر مذهب يغ�شى الأب�صار ،وقد خرج عن �صفح البيت
مبقدار �أربعة �أذرع ،و�س ��عته مقدار �ش�ب�ر ،وهذا املو�ض ��ع حتت امليزاب ،وهو � ً
أي�ضا
مظن ��ة ا�س ��تجابة الدع ��وة بف�ض ��ل اهلل تعالى ،ومو�ض ��وع املقام الك ��رمي وهو الذي
ِ
ي�ص َّلى خلفه يقابل ما بني الباب الكرمي والركن العراقي ،وعليه قبة خ�شب مركنة
محدودة بديعة النق�ش ،قد ُن�صبت على املو�ضع الذي كان فيه املقام .وب�إزاء املقام
الكرمي منربان كبريان ح�س ��نان ،فيهما �ض ��روب من قطع اخل�ش ��ب امللون املتخيرَّ
املنتقى امل�س ��تجاد ،واجلديد منه ��ا من َّق�ش من جميع جهاته ،ووج ��وه د َر ِجه وتاجه
املذهب ب�أبدع نق�ش و�أحذقه ،و�ص ��نائعه مق�س ��ومة على ت�صنيف وت�شجري منطبعة
كانطباع ن�سيج الديباج الها�شمي واليو�سفي يف االعتدال والر ْونق ،م�سمر مب�سامري
الف�ضة اخلال�صة املذهبة ،مق�ضب ب�صفائح الف�ضة املرف�شة ،منقو�ش عليه بر�سم
الذهب ما ن�ص ��ه :مما عمل بر�س ��م احلرم ال�شريف يف �ش ��هور �سنة ثالث وثالثني
و�سبعمائة»(.)42
وهي تعود �إلى ال�س ��لطان النا�صر محمد بن قالوون( .)43وقبل ذلك عمل هذا
احل ْجر ،فا�س� � ُمه مكتوب على رخامة ،وهو م�ؤ َّرخ �سنة
ال�س ��لطان على جتديد رخام ِ
(720هـ1320 /م)( .)44كما �أمر ال�سلطان النا�صر ب�صنع باب للكعبة امل�شرفة من
ال�س ��نط الأحمر ،وزخرف بكميات كبرية من �ص ��فائح الف�ض ��ة( .)45وما زال ا�سمه
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مكتو ًب ��ا على بابها كما يقول الفا�س ��ي( .)46وباالعتماد على بع�ض النقو�ش تبني دور
احل ْجر،
امللك الظاهر برقوق يف رعاية امل�س ��جد احلرام ،فا�س ��مه مكتوب يف �أعلى ِ
وهو م�ؤرخ يف (رم�ضان 801هـ� /أيار (مايو) 1399م) (.)47
�اهد الفا�س ��ي جمموعة �أخرى م ��ن النقو�ش دلت عل ��ى رعاية بع�ض
كذلك �ش � َ
ال�س�ل�اطني املماليك للبي ��ت احلرام ،لكن مل يذكر تاريخ تل ��ك املنجزات ،واكتفى
بالقول« :وا�سم موالنا ال�سلطان امللك الأ�شرف( )48مكتوب بحائط الكعبة اليماين،
ب�س ��بب ما �أنفق يف �س ��لطنته من العمارة يف الكعبة امل�ش ��رفة»( .)49ويف مو�ضع �آخر
قال الفا�س ��ي« :وا�س ��م الأ�ش ��رف �ش ��عبان بن ح�سني(� )50صاحب م�ص ��ر مكتوب يف
�أحد جانب ��ي باب الكعبة يف الفياريز( )51لتحليته لبابها يف زمنه( .)52وا�س ��م امللك
امل�ؤيد(� )53ص ��احب م�ص ��ر ـ �أبي الن�ص ��ر �ش ��يخ ـ مكتوب يف �أحد قيارين( )54الباب،
لتحليت ��ه يف زمنه( .)55وبني الركنني اليمانيني(*) ،وهو مو�ض ��ع الرخامة يف و�س ��ط
هذا اجلانب املكتوب فيها« :عمارة املن�صور الجني( )56للمطاف»(.)57
كما ا�س ��تند الفا�س ��ي يف كتابه �ش���فاء الغرام �إلى بع�ض النقو�ش لتو�ض ��يح دور
بع� ��ض ال�س�ل�اطني املماليك يف رعاية امل�س ��جد احل ��رام؛ فعلى العتب ��ة العليا لباب
الكعبة امل�شرفة مكتوب ا�سم ال�سلطان امللك النا�صر فرج بن امللك الظاهر (-801
808ه� �ـ1405-1398 /م) ،كم ��ا ظه ��ر يف ذلك امل ��كان املقد�س ا�س ��م والده امللك
الظاهر ،و�أ�سماء بع�ض الأمراء املماليك؛ مثل� :أيتم�ش( )58وي�شبك( )59وغريه (.)60
وباالعتم ��اد عل ��ى بع� ��ض النقو� ��ش ،تب�ي�ن جه ��ود املل ��ك الأ�ش ��رف بر�س ��باي
(841-825هـ1437-1421/م) يف العناية بامل�سجد احلرام؛ �إذ يعود �إليه الف�ضل
يف عمارة عدة عقود ،فا�س ��مه ظهر على لوح م�ؤ َّرخ يف �ش ��هر (ذي القعدة 825هـ/
ت�ش ��رين �أول (�أكتوبر) 1422م)( .)61كما �ش ��اهد �إبراهيم رفعت ا�س ��م ال�س ��لطان
قان�ص ��وه الغ ��وري (922-906ه� �ـ1516-1500/م) ـ �آخ ��ر �س�ل�اطني املمالي ��ك
اجلراك�سة ـ مكتو ًبا على ميني باب �إبراهيم( ،)62لكنه غري م�ؤ َّرخ ،وكان ن�صه�« :أمر
بعمارة هذا الباب املعظم ال�سلطان امللك الأ�شرف �أبو الن�صر قان�صوه الغوري»(.)63
ومم ��ا زاد م ��ن قيمة ه ��ذه النقو�ش �أن بع�ض ��ها �أ�ش ��ار �إلى منج ��زات قام بها
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بع�ض ال�س�ل�اطني مل يرد ذكرها يف امل�صادر التاريخية الأخرى؛ مثل جتديد مقام
�إبراهيم عليه ال�س�ل�ام �سنة (858هـ1454/م) يف عهد ال�س ��لطان اململوكي �إينال
(865-857هـ1460-1453 /م)(.)64
و�أخ ًريا نلحظ من بع�ض النقو�ش �أن رعاية امل�س ��جد احلرام مل تقت�ص ��ر على
بع�ض اخللفاء وال�س�ل�اطني فح�س ��ب ،بل كان لبع�ض حكام الأقالي ��م والوزراء دور
يف ذل ��ك؛ فعلى بع� ��ض مفاتيح ب ��اب الكعبة نق�ش ا�س ��م امللك املظفر(� )65ص ��احب
اليمن( .)66كما ُنق�ش ا�سم املظفر على الرخام داخل الكعبة(.)67

نق�ش �إ�س�ل�امي ي�ؤرخ لتجديد رخام الكعبة امل�شرفة �س ��نة (680هـ1281/م)
ب�أمر من ال�سلطان الر�سويل امللك املظفر .م�شلح املريخي ،جملة الدارة ،الريا�ض،
ع1426 ،3هـ� ،ص.274
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الهوامش:
(*) �أ�ستاذ التاريخ الإ�سالمي ـ جامعة حفر الباطن.
( )1الأزرق ��ي ،محم ��د بن عبداملل ��ك (ت 250هـ864 /م)� ،أخبار مكة وما جاء فيه���ا من الآثار ،حتقيق
ر�شدي ملح�س ،ط ،8مكتبة خياط ،بريوت1966،م ،جـ� ،1ص.593
( )2الأزرقي� ،أخبار ،جـ� ،1ص.593
( )3الفاكهي ،محمد بن �إ�س ��حاق (ت بني �س ��نة 272هـ885 /م و�سنة 279هـ892 /م) ،كتاب �أخبار مكة
يف ق���دمي الده���ر وحديث���ه ،حتقيق عبدامللك بن دهي�ش ،ط ،2دار خ�ض ��ر ،ب�ي�روت1994 ،م ،جـ،2
�ص.161
( )4زي ��اد ب ��ن عبي ��د اهلل احلارثي (ت 150ه� �ـ767/م) :هو خ ��ال اخلليفتني العبا�س ��يني (�أبي العبا�س
و�أبي جعفر املن�ص ��ور) .تول ��ى �إدارة املدينة ومكة والطائف واليمامة عقب وفاة داود بن علي �س ��نة
133ه� �ـ750/م .الط�ب�ري ،محمد بن جري ��ر (ت 310هـ922/م) ،تاريخ الر�س���ل واملل���وك ،حتقيق
محمد �أبو الف�ض ��ل �إبراهيم ،ط ،4دار املعارف ،القاهرة1967،م ج� ،7ص .459ال�ص ��فدي� ،ص�ل�اح
الدي ��ن( ،ت 764ه� �ـ 1362 /م) ،الوايف بالوفيات ،حتقيق �أحمد الأرنا�ؤوط وتركي م�ص ��طفى ،دار
�إحياء الرتاث العربي ،بريوت1991 ،م ،جـ� ،15ص.9
( )5باب بني ُج َمح :لي�س له �أثر الآن كما يذكر الفا�سي ،ثم ي�ضيف« :ومو�ضعه فيما �أظن بع�ض الأ�ساطني
املتقدمة يف زيادة �إبراهيم التي يف وزان جدار امل�س ��جد من هذا اجلانب ،واهلل �أعلم»� .أما البالدي
فريى �أن مكانه مقابل باب بني ها�ش ��م ،ثم �أدخل فيما بعد �ض ��من امل�س ��جد احلرام .الفا�سي ،تقي
الدي ��ن (ت 832هـ1428/م)� ،ش���فاء الغ���رام ب�أخبار البلد احلرام ،حتقي ��ق علي عمر ،ط ،1مكتبة
الثقافة الدينية ،بور�س ��عيد م�ص ��ر2008 ،م ،جـ� ،1ص382؛ البالدي ،معجم معامل احلجاز ،ط،2
دار مكة ،وم�ؤ�س�سة الريان ،مكة املكرمة ،وبريوت2010 ،م� ،ص.160
( )6الأزرقي� ،أخبار ،جـ� ،1ص 602-601؛ ابن فهد ،عمر بن فهد (ت 885هـ1480 /م)� ،إحتاف الورى
ب�أخب���ار �أم ال ُق���رى ،حتقيق فهيم محمد �ش ��لتوت ،مركز البحث العلمي و�إحياء الرتاث الإ�س�ل�امي،
جامعة �أم ال ُقرى ،مكة املكرمة1984 ،م ،جـ� ،2ص. 176-175
( )7الفا�سي� ،شفاء ،جـ� ،1ص358
( )8املقريزي ،تقي الدين (ت 845هـ1442 /م) ،الذهب امل�سبوك يف ذكر من حج من اخللفاء وامللوك،
حتقيق جمال الدين ال�شيال ،ط ،1مكتبة الثقافة الدينية ،م�صر2000 ،م� ،ص.67
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( )9اب ��ن خي ��اط ،خليفة (ت 240هـ854 /م) ،تاريخ خليفة بن خياط ،حتقيق �أكرم العمري ،ط ،2دار
طيبة ،الريا�ض1985 ،م� ،ص 424 ،421؛ الفا�سي� ،شفاء ،جـ� ،1ص.358
( )10ابن خياط ،تاريخ� ،ص 426؛ املقريزي ،الذهب امل�سبوك� ،ص.67
( )11بئر ميمون :ن�س ��بة �إلى ميمون بن خالد بن عامر بن احل�ض ��رمي ،وهو �أخو العالء بن احل�ض ��رمي
وايل البحرين ،جرى حفر البئر قبل الإ�سالم ،وهو يقع يف �أعلى مكة .ياقوت احلموي� ،شهاب الدين
(ت626هـ1228 /م) ،معجم البلدان ،دار �صادر ،بريوت1977 ،م ،جـ� ،1ص.302
( )12ابن خياط ،تاريخ� ،ص 428؛ الفا�سي� ،شفاء ،جـ� ،1ص.359-358
( )13الفا�سي� ،شفاء ،جـ� ،1ص.359
( )14ب ��اب الب ّقال�ي�ن :هو باب �أجي ��اد الكبري .جمهول مراك�ش ��ي (ق6هـ12/م) اال�ستب�ص���ار يف عجائب
الأم�صار ،ن�شره وعلق عليه �سعد عبداحلميد ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ،بغداد 1985م� ،ص.25
( )15الفاكهي� ،أخبار مكة ،جـ� ،2ص.174
( )16ابن ف�ضل اهلل العمري� ،شهاب الدين (ت 749هـ1349 /م) ،م�سالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار،
حتقيق كامل �سلمان اجلبوري و�آخرين ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت2010 ،م ،جـ� ،1ص.187
( )17ابن فهد� ،إحتاف ،جـ� ،2ص.209
( )18اليعقوب ��ي� ،أحم ��د ب ��ن �أبي يعق ��وب (ت 284ه� �ـ898 /م) ،كتاب البل���دان ،طبعة لي ��دن1890 ،م،
�ص101؛ �س ��عاد ماهر ،بع�ض الكتابات التذكارية يف الع�ص ��ر العبا�سي مبكة املكرمة ،جملة الدارة،
الريا�ض ،ع ،2رجب1398 ،هـ� ،ص.59
( )19اب ��ن جب�ي�ر ،محم ��د بن �أحمد الأندل�س ��ي (ت614ه� �ـ1217 /م) ،رحلـ���ة ابن جب�ي�ر ،بريوت ،دار
�صــادر ،دار بريوت1964 ،م� ،ص.68
( )20امل�صدر ال�سابق.
( )21امل�صدر ال�سابق.
( )22يق�ص ��د به الوادي املن�س ��وب لإبراهيم عليه ال�س�ل�ام ،وجمراه على باب ال�صفا املذكور ،رحلة ابن
جبري� ،ص.86
( )23رحلة ابن جبري� ،ص.86
( )24الزهور املقتطفة� ،ص131؛ العقد الثمني ،جـ� ،1ص83
( )25الفا�سي� ،شفاء ،جـ� ،1ص.35
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( )26مث ��ل حرك ��ة محمد النف�س الزكية يف املدينة املنورة �س ��نة (145ه� �ـ 762/م) ،ابن خياط ،تاريخ،
�ص.423-421
( )27الطربي ،تاريخ ،جـ� ،8ص.103
( )28مخاليفه ��ا :يق�ص ��د بها قرى مكة ،حيث اختلف عددها من ع�ص ��ر لآخر .الفا�س ��ي� ،ش���فاء ،جـ،1
�ص.44
( )29الفاكهي� ،أخبار مكة ،جـ� ،2ص.176
( )30امل�صدر ال�سابق.
( )31خ�س ��رو ،نا�صر (ت 481هـ1088/م)� ،سفر نامة ،ترجمة يحيى اخل�شاب ،الهيئة امل�صرية العامة
للكتاب1993 ،م� ،ص.148
( )32رحلة ابن جبري� ،ص.69
( )33اب ��ن الأثري ،عز الدين علي (ت 630هـ1232/م) ،الكامل يف التاريخ ،حتقيق عبداهلل القا�ض ��ي،
ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1987 ،م .جـ� ،9ص.419
( )34يق�ص ��د به جمال الدين الأ�ص ��بهاين :هو �أبو جعفر محمد بن علي بن �أبي املن�صور ،امللقب بجمال
الدين ،املعروف باجلواد الأ�صفهاين ،لكرمه وبذله للمال ،تقلد عدة منا�صب يف الع�صر ال�سلجوقي؛
منها ديوان العر�ض لل�س ��لطان محمود بن ملك�ش ��اه ،ثم �أ�ص ��بح وزي ًرا ،كما كلف ��ه عماد الدين زنكي
ب�إدارة املو�ص ��ل �س ��نة (521هـ1127/م) ،وحافظ على حكم �آل زنكي للمو�ص ��ل ،ال �سيما بعد مقتل
�سيده عماد الدين عند قلعة جعرب �سنة 541هـ1146/م ،ويف �سنة (558هـ1162 /م) اعتقل نتيجة
مل�ؤامرة دُبرت له ،حيث �س ��جن يف قلعة املو�صل ،ف�أ�صابه املر�ض وتويف �سنة (559هـ1163/م) .ابن
خل ��كان� ،ش ��م�س الدين �أحمد (ت 681هـ1282 /م) ،وفي���ات الأعيان و�أنباء �أبن���اء الزمان ،حتقيق
�إح�سان عبا�س ،دار �صادر ،بريوت( ،د .ت) ،ج� ،5ص .145 -143
( )35العق���د الثم�ي�ن ،جـ� ،1ص51؛ ابن فهد� ،إحتاف ،جـ�� � ،2ص 515؛ اجلزيري ،عبدالقادر بن محمد
(ت977هـ1569 /م) ،الدرر الفرائد املنظمة يف �أخبار احلاج وطريق مكة املعظمة ،حتقيق محمد
ح�سن �إ�سماعيل ،بريوت ،دار الكتب العلمية2002 ،م ،جـ� ،1ص.42
( )36الفا�سي� ،شفاء ،جـ� ،1ص.172
( )37امل�صدر ال�سابق ،جـ� ،1ص.173
(� )38سورة البقرة158 ،
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( )39رحل���ة اب���ن جبري� ،ص 84؛ البلوي ،خالد بن عي�س ��ى (ت 780ه� �ـ1387 /م) ،تاج املفرق يف حتلية
علماء امل�شرق ،حتقيق احل�سن ال�سائح( ،د .م ،د .ت)� .ص.107
( )40ابن �ش ��داد ،بهاء الدين (ت 632هـ1234 /م) ،النوادر ال�س���لطانية واملحا�سن اليو�سفية ،حتقيق
جمال الدين ال�شيال ،ط ،2مكتبة اخلاجني ،القاهرة1415 ،هـ1994 /م� ،ص169-126 ،56-53؛
�س ��عيد عا�ش ��ور ،الأيوبيون واملماليك يف م�ص���ر وال�ش���ام ،دار النه�ض ��ة العربية ،القاهرة1996 ،م،
�ص.126-55
(� )41أحمد مختار العبادي ،قيام دولة املماليك الأولى يف م�صر وال�شام ،دار النه�ضة العربية ،بريوت،
1986م� ،ص.196
( )42البلوي ،تاج املفرق� ،ص.106
( )43امللك النا�صر محمد بن قالوون؛ تولى ال�سلطنة ثالث مرات :الأولى ما بني عامي (694-693هـ/
1294-1293م) ،والثاني ��ة بني عامي (708-698هـ1309 -1299 /م)� .أما الثالثة ،فكانت ما بني
عام ��ي ( 741-709ه� �ـ 1341-1309 /م) .املقريزي ،تقي الدين (ت 845هـ1442 /م) ،ال�س���لوك
ملعرفة دول امللوك ،حتقيق محمد عبدالقادر عطا ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1997 ،م ،جـ،2
�ص ،442 ،310 ،259 ،249جـ� ،3ص.306
( )44الفا�سي� ،شفاء ،جـ� ،1ص.359
( )45ابن فهد� ،إحتاف ،جـ� ،3ص.203
( )46العقد الثمني ،جـ� ،1ص52؛ الزهور املقتطفة� ،ص.64
( )47الفا�سي� ،شفاء ،جـ� ،1ص.359
( )48امل�صدر ال�سابق.
( )49اجلزيري ،الدرر ،جـ� ،1ص.47
( )50يق�صد به امللك الأ�شرف �شعبان بن ح�سني بن محمد بن قالوون؛ تولى ال�سلطنة بني عامي (-764
778هـ 1376-1362 /م) .املقريزي ،ال�سلوك ،جـ� ،4ص ،267جـ� ،5ص.14
نوعا م ��ن الزينة تحُ َ َّلى بها جدران العمائر
( )51الفياري ��ز :كلمة مع َّربة ،يبدو �أن �أ�ص ��لها يوناين ،وتعني ً
�أو املباين .دوزي ،تكملة املعاجم العربية ،جـ ،8ترجمة محمد النعيمي ،ط ،1دار ال�ش�ؤون الثقافية
العامة ،بغداد1997 ،م� ،ص.41
( )52الفا�سي ،العقد الثمني ،جـ� ،1ص 52؛ اجلزيري ،الدرر ،جـ� ،1ص.47
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( )53يق�ص ��د به ال�س ��لطان امللك امل�ؤيد �أبو الن�ص ��ر �ش ��يخ املحمودي؛ تولى ال�س ��لطنة بني عامي (-815
824هـ 1421-1412 /م) .املقريزي ،ال�سلوك ،جـ� ،6ص ،338جـ� ،7ص.27
( )54قيارين :لعل املق�صود بها زوايا الباب.
( )55يف كتاب �ش���فاء الغرام ذكر الفا�س ��ي �أن ذلك العمل انتهى يف ذي احلجة �سنة (816هـ1413/م).
الفا�سي� ،شفاء ،جـ� ،1ص.174
(*) العرب(:الركنني اليمانيني) عبارة ملتب�س ��ة ،وتكررت مرتني يف ال�صفحة نف�سها يف العقد الثمني،
تو�ضيحا يف كتاب الفا�سي الآخر �شفاء الغرام ،222-1/1 ،حيث قال ...« :مو�ضع م�صلى
ووجدنا لها
ً
النبي بني الركن اليماين واحلجر الأ�س ��ود ...يف و�س ��ط هذا اجلدار ،ف�إذا هو مو�ض ��ع الرخامة
البي�ض ��اء املكتوب فيها� :أمر بتحديد املطاف ال�ش ��ريف العبدالفقري الراج ��ي عفو ربه الغفور امللك
املن�صور الجني» ع.هـ.
( )56امللك املن�صور ح�سام الدين الجني بن عبداهلل املن�صوري؛ تولى ال�سلطنة بني عامي (698-696هـ /
1298-1296م) .املقريزي ،ال�سلوك ،جـ� ،2ص274
( )57الفا�سي ،الزهور املقتطفة� ،ص127؛ العقد الثمني ،جـ� ،1ص.82
(� )58أيتم� ��ش :جعل ��ه املل ��ك الظاهر �أتاب ًكا (�أي مرب ًيا) لولده .الفا�س ��ي� ،ش���فاء ،ج� �ـ� ،1ص179؛ محمد
دهمان ،معجم الألفاظ التاريخية يف الع�صر اململوكي ،ط ،1دار الفكر ،دم�شق1990 ،م� ،ص.11
( )59ي�ش ��بك :كان خازندا ًرا (�ص ��احب بي ��ت املال) للملك الظاهر ثم البنه امللك النا�ص ��ر ،ثم �أ�ص ��بح
دوادا ًرا (حام ��ل دواة ال�س ��لطان� ،أي �إب�ل�اغ الر�س ��ائل ع ��ن ال�س ��لطان) للملك النا�ص ��ر و�أتاب ًكا له.
الفا�سي� ،شفاء ،جـ� ،1ص 180-179؛ محمد دهمان ،معجم الألفاظ� ،ص.77 ،68
( )60الفا�سي� ،شفاء ،جـ� ،1ص.180-179
( )61امل�صدر ال�سابق ،جـ� ،1ص.380
( )62ب ��اب �إبراهي ��م :يعد من �أكرب �أبواب امل�س ��جد احلرام ،واختلف بع�ض امل�ؤرخني يف �س ��بب ت�س ��ميته؛
فمنهم من ن�سبه ل�سيدنا �إبراهيم عليه ال�سالم ،ومنهم من ن�سبه خلياط كان يجل�س عنده� .إبراهيم
رفعت ،مر�آة احلرمني ،ط ،1مطبعة دار الكتب امل�صرية بالقاهرة1925 ،م ،جـ� ،1ص.233
(� )63إبراهيم رفعت ،مر�آة احلرمني ،جـ� ،1ص.233
( )64محمد الفعر ،الكتابات والنقو�ش يف احلجاز يف الع�ص���رين اململوكي والعثماين ،ر�س ��الة دكتوراه،
جامعة �أم القرى1986 ،م� ،ص.2
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( )65امللك املظفر :ا�س ��مه يو�س ��ف بن عمر بن ر�س ��ول الرتكماين اليمني؛ ثاين ملوك الدولة الر�س ��ولية
يف اليم ��ن .ولد مبكة �س ��نة 619هـ1222/م ،وتول ��ى احلكم بعد مقتل والده �س ��نة 647هـ1249 /م،
وظه ��رت يف �أيام ��ه فنت وحروب ،وا�س ��تمر حاك ًما حتى وفاته �س ��نة 694ه� �ـ1295/م .ابن كثري� ،أبو
الفداء �إ�س ��ماعيل بن عمر القر�ش ��ي (ت 774هـ1372 /م) ،البداية والنهاية ،حتقيق عبداهلل بن
عبداملح�س ��ن الرتك ��ي ،ط ،1مركز البحوث والدرا�س ��ات العربية والإ�س�ل�امية بدار هجر ،م�ص ��ر،
1998م ،جـ� ،17ص.678-677
( )66الزهور املقتطفة �ص64؛ العقد الثمني ،جـ� ،1ص.52
( )67ابن ف�ضل اهلل العمري ،م�سالك ،جـ� ،1ص.182-181
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مراجعة نقدية لتحقيق
رسالة يف توجيه قراءة ابن ُمحيصن يف اإلستربق
لعبدالقادر البغدادي
()2
(*)

د.محمد جمعة الدِّربي

�-174ص9=62ب« :وهو جمع عند الأخف�ش»! مل يذكر الفا�ضالن الدليل على
�أنه الأخف�ش الأو�سط ،واكتفيا بالرتجمة له ،فذكرا �أنه «عامل باللغة والأدب»!
�� �-175ص9=62بَ ( :وال َّن ْخ � َ�ل َب ِا�س� � َق ٍات له ��ا طل ��ع ن�ض ��يد)! ويف املخطوطة
( َوال َّن ْخ َل َب ِا�س َق ٍات) فقط؛ فهل جتوز تكملة الآيات يف املنت؟!
�-176ص9=62ب« :عليه !».. .. ..ويف املخطوطة بخط وا�ض ��ح ال يحتاج �إلى
رائح» ،وقد و�ض ��ع امل�ص ��نف حرف
نقاط احلذف« :وعليه� :أال �إن جرياين الع�ش ��ي َة ُ
(ع) للداللة على ال�شعر!
�-177ص�10=62أ« :لأنه جن�س عمومه من النحاة ،وذلك ا�سم جن�س عمومه
من النحاة !»...ال�صواب« :لأنه جن�س عمومه من الأداة ،وذاك ا�سم جن�س عمومه
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من لفظه فال ُقبح مطل ًقا» .فانظر �إلى ال�س ��رعة يف القراءة واال�ض ��طراب يف عدد
النقاط الدا َّلة على احلذف!
«وج َّر �إ�س ��تربق ن�سق ًا على �س ��ند�س»! القراءة ال�صحيحة
�-178ص�10=62أُ :
«وج� � ُّر �إ�س ��تربق ن�س� � ًقا على �س ��ند�س» ملجيئها يف بع�ض امل�ص ��ادر بلف ��ظ «وخف�ض
َ
�إ�ستربق » ،وال يزال الفا�ضالن ي�ضعان التنوين على الألف!
�-179ص�10=62أ« :و�أما الثالثة :فرفع خ�ض ��ر نعت ًا لـثياب ،وج َّر (!) �إ�ستربق
ن�س ��ق ًا على (�سند�س)»! وال�ص ��واب« :و�أما الثالثة :فرفع (خ�ضر) نعتًا لـ (ثياب)،
وج ُّر (�إ�س ��تربق) ن�س� � ًقا على (�س ��ند�س)» .فانظر �إلى و�ض ��ع �س ��ند�س وحدها بني
قو�سني ،والإ�صرار على و�ضع التنوين على الألف!
�-180ص�10=62أ« :قال اجلعربي :وفيه ف�صل بني املعطوف ،واملعطوف عليه
بال�ص ��فة التي هي خ�ض ��ر»! وال�ص ��واب« :قال اجلعربي :وفيه ف�صل بني املعطوف
واملعطوف عليه بال�صفة التي هي خ�ضر» .فانظر �إلى الف�صلة مع عدم توثيق كالم
اجلعربي!
�-181ص�10=62أ« :و�أما الرابعة :فج ُّر خ�ض ��ر نعت ًا لـ�س ��ند�س ،ورفع �إ�ستربق
ن�س ��ق ًا على (ثياب)»! وال�ص ��واب« :و�أما الرابعة :فج ُّر (خ�ضر) نعتًا لـ (�سند�س)
ورفع (�إ�س ��تربق) ن�س ًقا على (ثياب)» .فانظر �إلى و�ضع ثياب وحدها بني قو�سني،
والإ�صرار على و�ضع التنوين على الألف!
علي»! مل يرتجم الفا�ض�ل�ان لأبي
�-182ص�10=62أ« :وفاقــ ًا لأبي عبيد و�أبي ّ
علي ،مع الإ�صرار على و�ضع التنوين على الألف!
عبيد ،ومل يو ِّثقا كالم �أبي ّ
�-183ص�10=62أ :ترجم الفا�ضالن لأبي علي الفار�سي ،فذكرا له «التذكرة،
واحلجة واملق�ص���ور واملمدود ،وغريها»! ونذ ّكر الفا�ض ��لني ب�ض ��رورة الف�ص ��ل بني
احلجة واملق�صور واملمدود؛ لأنهما كتابان.
�� �-184ص�10=62أ« :والعط ��ف ال جمـع وفاقــ ًا للجمع عليه فـ } َي ْل َب ُ�س ��ونَ ِث َيا ًبا
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ُخ ْ�ض ًرا{»! وال�صواب« :والعطف بال جمـع وفاقــًا للمجمع عليه يفَ } :ي ْل َب ُ�سونَ ِث َيا ًبا
ُخ ْ�ض� � ًرا{» ،وانظر �إلى ال�س ��رعة يف الق ��راءة بال فهم ،مع عدم تخريج ال�ش ��اهد،
والإ�صرار على و�ضع التنوين على الألف!
�� �-185ص10=62ب «والف�ص ��ل� ،أي  :بال�ص ��فة ب�ي�ن املعطوف�ي�ن �أ�س ��هل من
احلذف»! والأف�ضل «والف�صل ـ �أي بال�صفة بني املعطوفني ـ �أ�سهل من احلذف».
�-186ص10=63ب :ترجم الفا�ضالن ل َو ْر�ش ،ومل يرتجما ل ُر َو ْي�س!
�� �-187ص10=63ب :ترج ��م الفا�ض�ل�ان لأب ��ي البق ��اء العك�ب�ري ،فذكرا له
«الت�ص ��ريف يف الرت�صيف»! وال�صواب« :الرت�صيف يف الت�ص���ريف» ،كذا يف بغية
الوعاة جـ.39/2
�-188ص10=63ب« :قال ابن ال�سمني :هذا الكالم �أحق ب�أن يكون �سهو ًا)!( ،
لأنا ال ن�س� � ِّلم �أن هذه القراءة من حذف همزة القطع �أعني (!) لها مجُ رى همزة
الو�صل و�إمنا ذلك من  ...نقل حركة الهمزة»! وال�صواب :كما يف املخطوطة« :قال
ابن ال�س ��مني :هذا الكالم �أحق ب�أن يكون �س ��ه ًوا؛ لأنا ال ن�س� � ِّلم �أن هذه القراءة من
حذف همزة القطع �إجراء لها مجُ رى همزة الو�صل و�إمنا ذلك من باب نقل حركة
الهم ��زة» .والعجي ��ب �أن الفا�ض� �لينْ رجعا �إلى الدر امل�ص���ون دون الإف ��ادة منه ،مع
�إ�ص ��رارهما على و�ض ��ع التنوين على الألف ،وعدم التزامهما بعدد النقاط الدا ّلة
على احلذف!
�� �-189ص10=63ب« :فحرك ��ة النون حرك ��ة ثقل»! وم ��ا يف املخطوطة بخط
وا�ضح ،وال�سياق يطلبه «فحركة النون حركة َن ْقل».
�-190ص10=63ب« :ثم قوله� :إال يف الأفعال وامل�صادر»! مل ينتبه الفا�ضالن
�إلى ما نقله امل�صنف �آن ًفا بلفظ« :ال يكون يف الأ�سماء بل يف امل�صادر والأفعال»!
�� �-191ص10=63ب« :لي�س هذا احل�ص ��ر ب�ص ��حيح اتفاقــ� � ًا لوجود ذلك يف
�أ�سماء ع�شرة لي�ست مب�صادر»! مل يذكر الفا�ضالن الأ�سماء الع�شرة ،مع �إ�صرارهما
على و�ضع التنوين على الألف!
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�-192ص10=63ب« :الف�ص ��ل الثاين يف كونه عرب ّي ًا»! ال يزال الإ�ص ��رار على
و�ضع التنوين على الألف حتى يف العناوين البارزة!
ا�س� � َت ْف َعل من َب ِرق
�� �-193ص�11=63أ« :اعل ��م �أنه �إذا كان عرب ّي� � ًا يكون وزنه ْ
َي�ْب�رْ َ ُق َب َرقـ� � ًا ،بالتحريك ،و َبريقـ� � ًا و َب َرقانـ ًا مبعن ��ى ال َّل َمعان»! ومن الوا�ض ��ح خلط
الفا�ض ��لني بني الفعل برق من باب فرح ،وبرق من باب ن�صر ،مع �إ�صرارهما على
و�ضع التنوين على الألف ،واالن�شغال ب�ضبط ما ال يحتاج �إلى �ضبط!
َ
«ا�ستربق مبعنى
�-194ص�11=63أ�« :إ�س ��تربق مبعنى ب ِـرق ملائه»! وال�صواب:
بـ َرق مبائه».
ُ
ت�ستربق الأُ ُفقَ الأق�صى �إذا ابت�سمت»!
�-195ص�11=63أ« :ومثله قول ال�شاعر:
قال الفا�ض�ل�ان يف الهام�ش« :هذا �صدر بيت بال ن�سبة ،وعجزه :مل َع ال�سيوف �سوى
�أغمادها الق�ض ��ب»! وهذا ادِّعاء؛ لأن امل�صنف ن�سب ال�شعر �إلى �أبي وجزة ،و�أ�شار
�إلى جميء «الأق�ص ��ى» يف �إحدى ن�س ��خ الديوان بلفظ «الأعلى» ،وذكر عجز البيت
بلفظ« :مل َع ال�سيوف �سوى �أجفانها الق�ضب» .فما الداعي لهذا االدِّعاء؟!
�� �-196ص�11=63أ« :فعل ��ى الأول ،فهيئ ��ة ت�س ��تربق �أب�ص ��ار �أه ��ل الأف ��ق»!
وال�صواب :كما يف املخطوطة «فعلى الأول معناه :ت�ستربق �أب�صار �أهل الأفق».
بالبق منه»! وال�ص ��واب:
�� �-197ص�11=63أ« :وعلى الثاين :ت َرب ُقه �أي :ت�أتي رَ َ
بالبق فيه».
كما يف املخطوطة« :وعلى الثاين :ت ُرب ُقه �أي :ت�أتي رَ َ
�-198ص�11=63أ« :فيكون ممنوع ًا من ال�صرف للعلمية ووزن الفعل»! كانت
الأمانة تقت�ضي الإ�شارة يف احلا�شية �إلى جميء الكلمتني الأخريتني يف املخطوطة
بلفظ «ووزن الوزن» .ومن الوا�ضح �إ�صرار الفا�ضلني على و�ضع التنوين على الألف!
�� �-199ص�11=63أ« :وهذا َم ٌّج من �ص ��نع الزمخ�ش ��ري»! ال�ص ��واب :كما يف
املخطوطة بخط وا�ضح ،وال�سياق ي�ؤكده «وهذا �أ�ص ُّح من �صنيع الزمخ�شري»!
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�-200ص�11=63أ« :حيث اعترب ال ُعجمة ،والعلمية ملنع ال�ص ��رف»! مل يفطن
الفا�ض�ل�ان �إلى ا�ستعمال امل�ص ��نف «اعترب» مبعنى «ع َّد» ،والرتقيم يقت�ضي «حيث
اعترب ال ُعجمة والعلمية ملنع ال�صرف»!
�-201ص�11=63أ :ترجم الفا�ض�ل�ان للزمخ�ش ��ري ،فذك ��را �أنه «محمود بن
عم ��ر بن �أحم ��د ... ...له :الأمن���وذج يف النحو ،واملف�ص���ل يف النحو والك�ش���اف يف
التف�س�ي�ر»! وال�ص ��واب� :أنه محمود بن عمر بن محمد بن �أحمد ،كما �أن املف�ص���ل
كتاب م�ستق ّل عن الك�شاف!
�� �-202ص11=63ب« :ا�ض ��ط َّر يف القراءة»! عاد الفا�ض�ل�ان �إل ��ى التعليقات
الغريبة اخلا�ص ��ة بالر�سم ،فقاال« :يف الأ�ص ��ل :القر�أة ،وهو خط�أ يف كتابة الهمزة
املتو�س ��طة ،وال�ص ��واب :ما �أثبتناه» ،والفا�ضالن ي�ضبطان ما ال يحتاج �إلى �ضبط،
ِّ
وال يعرفان الإمالء القدمي ،وال حر�ص القدماء على تن�س ��يق ال�صفحة! وقد وردت
الكلم ��ة به ��ذا الر�س ��م يف �أكرث من مو�ض ��ع مل يلفت نظ ��ر الفا�ض ��لني (انظر مث ًال
�ص12=65ب�13 ،أ �14=66 ،أ 14 ،ب�16=67 ،أ16،ب16=68 ،ب)!
�� �-203ص11=63ب« :اعتب ��اره عرب ًّيا ُ�س� � ِّمي با�س � َ
�تفعل م ��ن الربيق وهمزته
هم ��زة قط ��ع»! فطن الفا�ض�ل�ان هنا �إلى مو�ض ��ع التنوين ،ولك ��ن خانتهم القراءة
اخلاطئ ��ة وعالم ��ات الرتقيم .وال�ص ��واب« :اعتباره عرب ًّيا ُم�س� � ًّمى با�س ��تفعل من
الربيق .وهمزته همزة قطع».
�-204ص11=63ب :ذكر الفا�ض�ل�ان يف ترجمة ابن احلاجب �أنه الأ�سنائي!
هل يعرفان �أن الكلمة ن�س ��بة �إلى منطقة بجنوب �ص ��عيد م�صر ت�س َّمى �إ�سنا ،و�أنها
رام!
بك�سر الهمزة؟ نعم يجوز الفتح ،ولكنها رمية من غري ٍ
�-205ص11=63ب�« :إذا ُ�س ِّمي بــ (ا�ضرب) املنقول من (!) فعل الأمر ،ف�إن
ُ�س � ِّ�مي به ،وال �ض ��مري فيه قلتَه (!) بقطع الهمزة»! وال�ص ��واب :كما يف املخطوطة
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«�إذا ُ�س ِّمي بــ (ا�ضرب) املنقول عن فعل الأمر ،ف�إن ُ�س ِّمي به وال �ضمري فيه (ف�إنه)
بقطع الهمزة» .فانظر �إلى خلل القراءة والرتقيم!
�� �-206ص11=63ب« :ج ��اءين»! ع َّل ��ق الفا�ض�ل�ان ،فق ��اال يف الهام� ��ش« :يف
الأ�صل :ج�أين ،وهو خط�أ يف كتابة الهمزة املتو�سطة ،وال�صواب ما �أثبتناه»!
�-207ص11=63ب« :و�إن �س� � َّميت به ،وفيه ال�ض ��مري ،فه ��و �إذن فعل وفاعل،
وهمزته همزة و�صل»! فانظر �إلى كرثة الف�صالت!
�-208ص11=64ب« :ووجه الفرق ظاهر  ،وهو �أنه �ص ��ار  ،كالأ�سماء»! انظر
�إلى الف�صالت ال �سيما الف�صلة بعد الفعل �صار!
�� �-209ص11=64ب« :كا[ال] نط�ل�اق»! هك ��ذا كتبه ��ا الفا�ض�ل�ان .وقاال يف
احلا�ش ��ية يح�س ��بان �أن هذا من الأمانة�« :سقط من الأ�صل ،والكلمة تقت�ضيه ،وقد
ا�ستدركه النا�سخ يف احلا�شية بني ال�سطرين»!
�-210ص11=64ب« :والع�ش ��رة الأ�سماء وهي :ابن  ،وابنة� ،إلى �آخرها»! هذه
هي املرة الثانية التي يهمل فيها الفا�ض�ل�ان التعريف بالأ�س ��ماء الع�ش ��رة ،وانظر
التز ُّيد يف عالمات الرتقيم!
ونرج ��ح �أن القراءة
�� �-211ص11=64ب« :وعل ��ى هذا قر�أه ابن محي�ص ��ن»! ِّ
ال�صحيحة «وعلى هذا قراءة ابن محي�صن».
�-212ص11=64ب« :من طريق املُبهج ،و�إِ�ستربق ،بقطع الهمزة وفتح القاف
َب َق) بقطع
عطف ًا»! وقواعد الرتقيم والإمالء تقت�ض ��ي« :من طريق املُبهجَ ( :و ِ�إ ْ�ست رْ َ
الهمزة وفتح القاف عط ًفا».
�-213ص11=64ب�« :س ��ند�س وعبارة املُبهج»! وال�ص ��واب�« :سند�س .وعبارة
املُبهج» ،ومل يوثق الفا�ضالن كالم امل�ؤلف من املبهج املح َّقق يف �أكرث من طبعة!
�-214ص�12=64أ« :بالرفع والتنوين (!) وترك تنوينه ابن محي�ص ��ن ،وج َّره
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بالفتحة ون َّونه الباقون»! والرتقيم هنا �أف�س ��د املعنى وال�صواب« :بالرفع والتنوين،
وترك تنوينه ابن محي�صن وج َّره بالفتحة ،ون ََّونه الباقون» .ولعل الفا�ضلني يعرفان
�أن اجلر بالفتحة ال يجتمع مع التنوين!
�-215ص�12=64أ« :وكذلك قال يف لطائف الإ�ش���ارات يف خ�ضر ،و ِ�إ�ستربق»!
وال معنى للف�صلة بني الكلمتني القر�آنيتني ،ومل يو ِّثق الفا�ضالن قول الق�سطالين؛
لأنهما يظنان �أن اللطائف هنا للق�شريي!
�� �-216ص�12=64أ« :ق ��ر�أ نافع ،وحف� ��ص برفعهما ووافقهما احل�س ��ن ،لكنه
بغري تنوين فيهما ،وقر�أ ابن كثري ،و�أبو بكر بخف�ض الأول ،ورفع الثاين ،ووافقهما
ابن محي�ص ��ن»! والفا�ضالن ال يح�س ��نان التعامل مع عالمات الرتقيم .والأف�ضل:
«قر�أ نافع وحف�ص برفعهما ،ووافقهما احل�س ��ن لكنه بغري تنوين فيهما ،وقر�أ ابن
كث�ي�ر و�أبو بكر بخف� ��ض الأول ورفع الثاين ،ووافقهما ابن محي�ص ��ن» ،ومل يرتجم
الفا�ضالن للح�سن!
�-217ص�12=64أ�« :ض ��مري التثنية يف املو�ص ��وف �س ��هو»! وال�صواب :كما يف
املخطوطة بخط وا�ضح ،وال�سياق يطلبه�« :ضمري التثنية يف املو�ضعني �سهو».
�-218ص�12=64أ« :وروى الأهوازي عنه يف الإن�س ��ان �أي�ض� � ًا �ضم القاف بال
تنوين عطف ًا»! مل يرتجم الفا�ض�ل�ان للأه ��وازي ،ومل يوثقا كالمه من مفردة ابن
محي�صن ،وال يزال التنوين عندهما على الألف!
�-219ص�12=64أ« :وثياب �إ�ستربق،و�أما قول ال�صفراوي»! والرتقيم يقت�ضى
«وثياب �إ�ستربق .و�أما قول ال�صفراوي».
�-220ص�12-64أ :ترجم الفا�ض�ل�ان لل�ص ��فراوي ،فذكرا له «زهر الريا�ض
املف�صح عند املقا�صد والأغرا�ض»! وال�صواب :زهر الريا�ض املف�صح عن املقا�صد
والأغرا�ض.
�� �-221ص�12=64أ« :فيك ��ون على هذه الرواية حا ًال ين�ص ��رف»! وال�ص ��واب:
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كما يف املخطوطة ،ويطلبه ال�س ��ياق« :فيكون على هذه الرواية ا�س� � ًما ال ين�صرف»،
وانظر �إلى التنوين!
�� �-222ص12=64ب :مل يتح َّرج الفا�ض�ل�ان من الت�ص ��ريح بعدم العثور على
قائل بيت:
ن��ب��ئ��ـ��تُ �أخ�������وايل ب��ن��ي ي��زي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُد

مع وجود رواية يف ديوان ر�ؤبة!

ظ���ل��� ًم���ا ع���ل���ي���ن���ا ل����ه���� ُم َف��دي��ـ��ـ��ـ��ـ��د

�-223ص 12=65ب« :وعلى هذا قر�أه ابن محي�ص ��ن �أي�ض� � ًا»! وال�صواب كما
يف املخطوطة« :وعلى هذا قراءة ابن محي�صن � ً
أي�ضا» ،وال يزال الفا�ضالن ي�ضعان
التنوين على الألف!
�� �-224ص12=65ب :ترجم الفا�ض�ل�ان البن جن ��ي ،فذكرا له اخل�ص���ائ�ص
يف اللغ���ة ،وال ُّل َم���ع يف النح���و واملحت�س���ب يف الق���راءات»! والف�ص ��لة توهم �أن اللمع
واملحت�سب كتاب واحد!
�� �-225ص=65ب« :12وا�س ��تربق بالو�ص ��ل ،وفت ��ح الآخ ��ر»! وال�ص ��واب:
َب َق) ،بالو�صل وفتح الآخر».
ا�ست رْ َ
«( َو ْ
�� �-226ص12=65ب« :يف ه ��ذه القراءة �أي�ض� � ًا»! ح� � ُّق التنوي ��ن �أن يكون قبل
الألف.
َب َق) ن�ص ًبا».
�-227ص12=65ب« :و�إ�ستربق ن�صب ًا»! وال�صوابَ ( « :و� ْإ�ست رْ َ
�� �-228ص12=65ب :مل يفط ��ن الفا�ض�ل�ان �إلى اختالف ن� ��ص املطبوع من
الك�شاف للزمخ�شري عن الن�ص الذي ينقله عنه امل�صنف!
�-229ص�13=65أ« :من الثياب وقرئ وا�س � َ
�تربق»! وال�ص ��واب« :من الثياب،
َب َق)».
ا�ست رْ َ
وقرئَ ( :و ْ
�� �-230ص�13=65أ« :بو�ص ��ل الهم ��زة والفتح على �أنه م�س� � ًّمى ب�إ�س ��تفعل من
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الربيق ولي�س ب�ص ��حيح �أي�ض ًا»! وال�ص ��واب« :بو�صل الهمزة والفتح على �أنه م�س ًّمى
با�ستفعل من الربيق .ولي�س ب�صحيح � ً
أي�ضا» .فانظر �إلى �أخطاء الكتابة والرتقيم!
�� �-231ص�13=65أ« :ق ��ال �أبو ح ��امت :ال جتوز ه ��ذه القراء ُة وال�ص ��واب� :أنه
ج ��ر(!) ال ينبغ ��ي �أن يحمل �ض ��مري ًا»! وال�ص ��واب :كما يف املخطوطة ،وامل�ص ��ادر
ت�ؤك ��ده« :قال �أبو ح ��امت :ال جتوز هذه القراءة وال�ص ��واب� :أنه جن� ��س ال ينبغي �أن
يحمل �ض ��م ًريا» .فانظر �إلى ال�س ��رعة وخط�أ الكتابة ،ومل يرتجم الفا�ض�ل�ان لأبي
حامت ،ومل يوثقا كالمه! والفا�ض�ل�ان ي�ض ��بطان كلمة (القراءة) ،وك�أنهما يع ِّلمان
القارئ الفرق بني البناء والإعراب!
�� �-232ص�13=65أ« :وي�ؤي ��د ذل ��ك دخـ � ُ
الم املعرفة عليه»! و�أ�س ��تحيي من
�ول ُ
التعليق على رفع امل�ضاف �إليه!
�� �-233ص�13=65أ« :و�إجرا�ؤه ��ا على ق ��راءة اجلماعة»! وال�ص ��واب ،كما يف
املخطوطة ،وال�سياق يطلبه« :و�إجرا�ؤه على قراءة اجلماعة»!
�-234ص�13=65أ :ترجم الفا�ض�ل�ان للبي�ض ��اوي ،فذكرا له «تف�سري القر�آن
امل�س� � َّمى �أنوار التنزيل و�أ�س���رار الت�أويل و�ش���رح الكافية البن احلاجب ،واملنهاج يف
أفهم معنى الف�ص ��لة هنا؛ فهل التف�سري و�شرح الكافية كتاب واحد
الأ�ص���ول»! وال � ُ
يف مقابل املنهاج؟!
«ووجهه ��ا الإمـ ��ام البي�ض ��اوي �آخ ��ذ ًا م ��ن الك�ش���اف»!
�� �-235ص�13=65أَّ :
«ووجهها الإمـام البي�ض ��اوى � ً
أخذا من الك�ش���اف»
وال�ص ��واب :كما يف املخطوط ��ةَّ :
بالهمزة ال امل ّد ،مع و�ض ��ع التنوين قبل الألف .وقد ترجم الفا�ض�ل�ان للبي�ض ��اوي،
فزعما �أنه تويف عام 791هـ! وال�صواب :ـ كما يف م�صادرهما ـ 691هـ.
�� �-236ص�13=65أ« :ومل يتع َّر� ��ض لقراءته» ،رجع الفا�ض�ل�ان �إلى التعليقات
الغريبة على الإمالء ،فقاال يف احلا�ش ��ية« :يف الأ�ص ��ل :لقر�أته ،وهو خط�أ يف كتابة
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الهمزة املتو�س ��طة ،وال�ص ��واب :ما �أثبتناه» .مع �أنهما مل يع ِّلقا على هذا الر�سم يف
مناذج �سبقت!
ووجهه ��ا (!) بالقيا�س؛ و�إ ّم ��ا لأنه لـم
�� �-237ص�13=65أ�« :إمـ ��ا لأنه يعرف َّ
يث ُبت(!) عنده»! وال�ص ��واب ،كما يف املخطوطة ،وال�سياق يطلبه�« :إمـا لأنه ُيع َرف
وج ُهها بالقيا�س ،و�إما لأنه لـم تثبت عنده».
�� �-238ص13=65ب« :ق ��د �س ��بق الزمخ�ش ��ري �إل ��ى ه ��ذا مكي ،فق ��ال :وقد
وهم �أن (!) جعله ا�سم ًا»! وال�صواب ،كما
قر�أه(!) ابن محي�صن بغري َ�ص ْرف وهو ْ
مكي فقال :وقد قر�أ
يف املخطوطة ،وال�سياق يطلبه« :قد �سبق
َّ
الزمخ�شري �إلى هذا ٌّ
ملكي!
ابن محي�ص ��ن بغري َ�ص ْرف وهو َ
وه ٌم �إن جعله ا�س ًما» ،والفا�ضالن مل يرتجما ّ
ومل يلتزما بن�ص امل�صنف وال مبو�ضع التنوين وعالمات الرتقيم!
�-239ص13=65ب« :على ج ْعله فع ًال ما�ضي ًا»! ويف املخطوطة «بل ج َعله فع ًال
ما�ض� � ًيا» ،وال يزال الفا�ض�ل�ان يكتبان التنوين على الألف! و�سي�أتي قري ًبا ما ي�ؤكد
(بل).
�� �-240ص13=65ب« :جائ ��ز يف اللف ��ظ ،بعي ��د يف املعنى فقي ��ل»! والرتقيم
يقت�ضي «جائز يف اللفظ بعيد يف املعنى فقيل».
ا�س� � َت ْف َع َل م ��نِ :برق»! والفا�ض�ل�ان
�� �-241ص13=65ب« :فع ��ل ما� ٍ��ض علـى ْ
ي�ضبطان ما ال يحتاج �إلى �ضبط ،وال يعرفان الفرق بني ِبرق ،وب َرق!
�-242ص13=65ب« :لأانه»! ال�صواب« :لأنه» .فانظر �إلى �سوء املراجعة!
�-243ص13=65ب« :ف�إمنا دخل يف �أ�سماء ُم َغيرَّ ة» ! ع َّلق الفا�ضالن فقاال يف
احلا�ش ��ية« :يف الأ�صل (دخلت) ،ثم ا�ستدرك النا�س ��خ ال�صواب ،وهو ما �أثبتناه»!
وه ��ذا افرتاء ال داعي ل ��ه؛ ففي املخطوطة «دخلت» ،وال�س ��ياق يطلبه ،وامل�ص ��نف
ي�ؤنث احلروف ،و�سيقول بعد قليلُ « :ق ِطعت �أل ُفه».
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�� �-244ص13=65ب :و َّث ��ق الفا�ض�ل�ان كالم م ّك ��ي من ال���در امل�ص���ون ،وك�أن
م�شكل �إعراب القر�آن مفقود!
«فدل قولهُ :ق ِطعت �ألفه ا.ه»! يف املخطوطة ّ
�� �-245ص13=65بّ :
«فدل قوله:
ُق ِطعت �ألفه � ،إلى �آخره» ،وقد ا�س ��تعملها امل�ص ��نف يف �أكرث من مو�ضع ،وكتبها هنا
(�إلخ).
�-246ص13=65ب« :بقطع الهمزة ،وفتح القاف ،ودل قولهن �أو ًال ،وقيل :بل
جعله فع ًال ما�ض ��ي ًا»! وال�صواب« :بقطع الهمزة وفتح القاف ،ودل قوله � اًأول :وقيل:
بل جعله فعلاً ما�ض� � ًيا» .وجاء هنا (بل) الذي قر�أه الفا�ض�ل�ان �آن ًفا يف ال�ص ��فحة
نف�سها (على) ،وانظر �إ�صرارهما على اخلط�أ يف كتابة التنوين!
�-247ص13=65ب« :من ِبرق �أنه»! وال�صواب« :من ب َرق ـ �أنه» لأن ِبرق مبعنى
ده�ش وحتيرَّ .
نح ُكم (!) عليه بخطئه (!) غري منقول
�� �-248ص13=65ب« :ال ُيت�ص� � َّور �أن ْ
�إلى الأ�س ��ماء .ويقول»! وال�ص ��واب ،كما يف املخطوطة« :ال ُيت�ص� � َّور �أن َي ْح ُكم عليه
بالفعلية غري منقول �إلى الأ�سماء ويقول».
�� �-249ص13=65ب« :فه ��ذا جهل للغ ��ة»! ويف املخطوطة ،وال�س ��ياق يوجبه:
«فهذا جهل باللغة».
�� �-250ص�14=65أ« :قط ��ع ا[لأ]ل ��ف»! هك ��ذا كت ��ب الفا�ض�ل�ان ،وع َّلق ��ا يف
احلا�ش ��ية�« :س ��قط من منت الأ�ص ��ل ،والكلمة تقت�ضيه ،وقد ا�س ��تدركه النا�سخ يف
حا�شية الأ�صل بني ال�سطرين»!
� -251ص�14 =65أ« :انتهى كالم ابن ال�سمني»! مل يوثق الفا�ضالن كالم ابن
ال�سمني ،وك�أن الدر امل�صون مفقود!
�� �-252ص�14=66أ�« :أن يكون علم ًا»! التنوين يو�ض ��ع على احلرف الذي قبل
الألف!
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�-253ص�14=66أ« :وهذا ا�س ��م جن�س .انتهى»! �أي انتهى كالم �صاحب الدر
امل�صون ،ومل يوثق الفا�ضالن كالمه!
�-254ص�14=66أ« :فهذا يف ت�سليم ُعجمته»! يف املخطوطة «فهذا على ت�سليم
ُعجمته»!
�� �-255ص�14=66أ« :وا�س ��تربق بالو�ص ��ل ،وفت ��ح القاف مع� � َّرب (!) كان ال
ي ��دري (!)»! وال �أفهم الطريقة التي يتعامل بها الفا�ض�ل�ان مع املخطوطة؛ ففيها:
َب َق) بالو�صل وفتح القاف حيث كان ال ي�صرفه».
ا�ست رْ َ
«( َو ْ
�� �-256ص�14=66أ« :و�إمن ��ا توجي ��ه»! ال�ص ��واب ،كم ��ا يف املخطوط ��ة« :و�أ َّما
توجيه».
�-257ص�14=66أ« :البن ُم َح ْي ِ�ص ��ن و�ش ��عبة بو�ص ��ل الهمزة»! يف املخطوطة،
َب َق) بو�ص ��ل الهم ��زة» .فم ��ن �أين �أتى
ا�س� �ت رْ َ
وال�س ��ياق يطلب ��ه «ابن محي�ص ��نَ ( :و ْ
الفا�ضالن ب�شعبة؟!
�� �-258ص�14=66أ« :فيجوز ابن ُم َح ْي ِ�ص ��ن الهمزة تخفيف ًا»! ويف املخطوطة،
وال�س ��ياق يطلبه «فيجوز �أنه حذف الهمزة تخفي ًفا» .فمن �أين �أتى الفا�ضالن بابن
محي�صن حتى حر�صا على �ضبط حروفه؟!
�� �-259ص�14=66أ« :جعله ��ا عرب َّي ��ة خال�ص ��ة من ب � ِ�رق ي َربق ،فيك ��ون وزنه
ِا�ستف َعل»! يف املخطوطة بخط وا�ضح «جعله عرب َّية خال�صة ،من :ب َرق ي ُربق فيكون
وزنه ا�ستفعل»؛ �أي  :جعل لفظ ا�ستربق كلمة عربية خال�صة .وي�ؤكده عود ال�ضمري
(برق) مبعنى حتيرَّ  ،و(ب َرق)
بعد ذلك بالتذكري ،وال يزال الفا�ضالن يخلطان بني ِ
مبعنى ملع!
�-260ص14=66ب« :عامله معاملة الفعل يف و�ص ��ل الهمزة»! ع َّلق الفا�ضالن
يف احلا�شية ،فقاال« :يف الأ�صل :يف و�صل يف و�صل مك َّررة �سهو ًا»! وتعليقهما �أفح�ش
من و�ضع التنوين على الألف!
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�-261ص14=66ب« :يف ال�ص ��رف والتنوين.،انته ��ى»! وال معنى للنقطة بعد
الف�صلة! ومل يوثق الفا�ضالن كالم �أبي الف�ضل الرازي!
�-262ص14=66ب« :فاملفهوم من قوله :فلما ُ�س � ِّ�مي به ا.ه�.أنه قر�أ بالو�ص ��ل
والتنوي ��ن»! وال�ص ��واب« :فاملفه ��وم من قوله :فلما ُ�س � ِّ�مي ب ��ه� ،إلى �آخ ��ره ـ �أنه قر�أ
بالو�ص ��ل والتنوين» .وقد ا�ستعمل امل�صنف (�إلى �آخره) يف غري هذا املو�ضع ،ولكن
الفا�ضلينْ ال يعرفان �أنه يكتبها �أحيا ًنا (�إلخ)!
�-263ص14=66ب« :قر�أ بالو�ص ��ل والتنوين وهذه رواية»! والرتقيم يقت�ض ��ي
«قر�أ بالو�صل والتنوين .وهذه رواية».
�-264ص14=66ب« :مع �أنه يخالف قوله يف الإن�س ��ان»! كذا كتبها الفا�ضالن
وع َّلقا يف احلا�ش ��ية« :يف الأ�ص ��ل :يخالفه ،والأن�س ��ب م ��ا �أثبتناه»! و�أ�س ��تحيي من
التعليق!
َ
وا�ستربق بو�صل الهمزة وفتح
�-265ص14=66ب« :يف الإن�سان ابن محي�صن
َب َق) بو�صل الهمزة وفتح
ا�ست رْ َ
القاف»! وال�ص ��واب« :يف الإن�سان :ابن محي�صنَ ( :و ْ
القاف».
ا�س� � َت ْف َع َل لفظ� � ًا معنى ،ومعن ��ى (!) يف الكهف»!
�� �-266ص14=66ب« :مث ��ل ْ
وال�ص ��واب :كما يف املخطوطة «مثل :ا�س ��تفعل ً
لفظا ومعنى .وم�ض ��ى يف الكهف»،
وقد ان�ش ��غل الفا�ضالن ب�ضبط الفعل «ا�س ��تفعل» ،ومل ينتبها �إلى �سقوط الواو ،وال
�إلى ال�سياق ،وال �إلى خط املخطوطة!
�� �-267ص14=66ب« :ومل ميكن حم ��ل كالمه الأول على الث ��اين ي�ؤتي زياد َة
قي ��د»! هل يفهم الفا�ض�ل�ان معنى املكتوب؟ وال�ص ��واب ،كم ��ا يف املخطوطة« :ومل
ميكن حمل كالمه الأول على الثاين بزيادة قيد».
�-268ص14=66ب« :لئال يبقى التوجيه لغو ًا»! ال يزال التنوين على الألف!
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�احب اللطائف
�� �-269ص14=66ب« :وق ��د نق ��ل عبارت ��ه ابنُ ال�س ��مني و�ص � ُ
لتوجيه القراءة على �ص ��ورة الفعـل ،ومل ُيث ِبتها (!) على ما فيها»! وال�ص ��واب ،كما
يف املخطوطة ،وال�س ��ياق يطلبه« :وقد نقل عبارته ابن ال�س ��مني و�صاحب اللطائف
تعجب الفا�ضالن
لتوجيه القراءة على �صورة الفعـل ،ومل يتن َّبها على ما فيها .ورمبا َّ
من تعدية الفعل بـ (على) ،وقد َّ
قت عليه يف مو�ضعه.
حت �صوابه ،وع َّل ُ
و�ض ُ
�-270ص�15=66أ« :ابنُ جني يف املحت�سِ ب»! وال�صواب ،كما يعرف املبتد�ؤون:
املحت�سب».
«ابنُ جني يف
َ
�-271ص�15=66أ�« :إ�س ��تربق لي�س منقو ًال من الفعل»! وال�صواب« :الإ�ستربق
لي�س اً
املحت�سب ـ لت�أكد
املحت�سب ـ ولي�س
منقول من الفعل» ،ولو رجع الفا�ضالن �إلى
ِ
َ
لهما ما يف املخطوطة.
«توهمه فع ًال� ،إذا (!) كان على وزنه فرتكه مفتوح ًا ،كما
�-272ص�15=66أّ :
مفتوحا كما
«توهمه فع�ًل اً �إذ كان على وزنه فرتكه
تو ُّهم (!) الآخر»! وال�ص ��وابَّ :
ً
توهم الآخر» .فانظر �إلى �س ��رعة القراءة ،ومو�ض ��ع التنوين ،ولو رجع الفا�ض�ل�ان
َّ
املحت�سب لت�أكد لهما ما يف املخطوطة.
�إلى
َ
�� �-273ص�15=66أ« :ملك املوت من معن ��ى املُ ْلك»! الذي يف املخطوطة «ملك
املوت من املُ ْلك» ،فما الداعي �إلى الزيادة مع عدم الإ�ش ��ارة؟ ولو رجع الفا�ض�ل�ان
املحت�سب لت�أكد لهما ما يف املخطوطة.
�إلى
َ
�-274ص�15=66أ« :قال ال�شاعر !« ...مل ي�شر الفا�ضالن �إلى وقوع (ال�شاعر)
يف املخطوطة بلفظ (ع) اخت�ص ��ا ًرا ،مع �أنهما حذفا (ع) يف مو�ضع �سابق! (راجع
تعليقي على� :ص6=59ب).
موت بالق�ضاء دهاين» ،ع َّلق الفا�ضالن على هذا
�-275ص�15=66أ« :فما ِل ُك ٍ
ال�ش ��عر ،فقاال يف احلا�شية�« :صدر بيت بال ن�س ��بة» ،و�أحاال �إلى ل�سان العرب البن
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منظور! و�أقول :ال�شطر املذكور عجز بيت ولي�س �صد ًرا ،وقد ورد العجز يف الل�سان
نف�سه (ل �أ ك) جـ 482/10من�سو ًبا �إلى ُر َو ْي ِ�شد.
�-276ص�15=66أ« :وهذا �أ�س ��بق ما فيه �إلى هذا كالمه»! وال�ص ��واب« :وهذا
�أ�س ��بق ما فيه �إ َّ
يل ،هذا كالم ��ه»؛ لأن الكالم البن جني ،ولو رجع الفا�ض�ل�ان �إلى
املحت�سب لت�أكد لهما ما يف املخطوطة!
َ
ووجهه»! و َّثق الفا�ض�ل�ان كالم
�� �-277ص�15=66أ« :واخت ��ار �أبو حيان ه ��ذا َّ
�أبي حيان (ت  )745من املحت�س���ب البن جني (ت392ه)! ولعل هذا املو�ضع توثيق
لكالم ابن جني ال�سابق!
�-278ص�15=66أ« :وملا كان قوله :خ�ضر َّ
دل (!) على اخل�ضرة»! وال�صواب:
كما يف املخطوطة ،ويطلبه ال�سياق« :وملا كان قولهُ :
(خ ْ�ض ٌر) يدل على اخل�ضرة».
�-279ص�15=66أ« :وكانت اخل�ض ��رة مما يكون فيها ل�شدتها د ُْهم ًة ُ
وغب�ش ًة»!
ون�صب الكلمتني الأخريتني �أ�ستحيي من التعليق عليه .والفا�ضالن �أكرب من اخلط�أ
يف ا�سم كان وخربها!
وح�سن ًا»! وال يزال الفا�ضالن
�-280ص�15=67أ�« :أخرب �أن يف ذلك اللون بريق ًا ُ
ي�ضعان التنوين على الألف! وال �أزال �أذ ّكرهما ب�أنه قبل الألف.
�-281ص�15=67أ�« :أو على االخ�ضرار ّ
الدال عليه قوله :خ�ضر»! يف املخطوطة
بخط وا�ضح «�أو على الأخ�ضر ّ
الدال عليه قولهُ :
(خ ْ�ض ٌر)».
�-282ص�15=67أ :خلط الفا�ضالن بني ما نقله امل�صنف عن �أبي حيان وبني
ن�سخة البحر املحيط التي رجعا �إليها ،ومل ي�شريا �إلى الفروق!
�-283ص�15=67أ« :هذا العطف �إن كان على ال�س ��ند�س �أو على الأخ�ضر»! ما
قيمة الف�صلة املنقوطة هنا؟! وكلمة الأخ�ضر دليل على خط�أ الفا�ضلني يف قراءتها
�آن ًفا بلفظ «االخ�ضرار»!
رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1440
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�-284ص15 =67ب« :و�إن كان معطوف ًا على عاليهم»! والفا�ضالن ال مييزان
ال�شواهد القر�آنية ،وي�ص� � ّران على و�ضع التنوين على الألف وال�صواب« :و�إن كان
يهم)».
معطو ًفا على َ
(عا ِل ْ
�� �-285ص15=67ب�« :أي�ض� � ًا ،كم ��ا يف ِّ
حل الرم ��وز للقبابيي»! �ص ��احب حل
القباقبي ،ولو ترجم له الفا�ض�ل�ان لعرفا ذل ��ك! والتنوين ال يكون
الرم���وز ا�س ��مه
ّ
على الألف!
�� �-286ص15=67ب« :كما لو جعل ��ت الواو للحال» .مل ينتبه الفا�ض�ل�ان �إلى
عالمة الإحلاق ،فقاال يف احلا�ش ��ية�« :سقطت من منت الأ�صل ،وال�سياق يقت�ضيها،
وقد ا�ستدركها النا�سخ يف حا�شية الأ�صل»!
�-287ص15=67ب« :ال يتم َّثل يف �س ��ورة الكهف»! والقراءة ال�ص ��حيحة« :وال
َّ
يتم�شى � ً
أي�ضا يف �سورة الكهف».
�� �-288ص15=67ب« :ويف الرحم ��ن لعدم العاطف  ،ولعدم ذكر ال�س ��ند�س ،
والأخ�ض ��ر  ،ولدخ ��ول حرف اجل� � ّر» .فانظر �إلى الإكثار م ��ن عالمات الرتقيم مع
اال�ضطراب!
�-289ص15=67ب« :يف �س ��ورة الإن�س ��ان ،وغريها فتح الق ��اف» .فانظر �إلى
خلل الرتقيم!
�� �-290ص15=67ب« :فقد جعله فع ًال ما�ض ��ي ًا»! ويف املخطوطة «فقد يجع ُله
فعلاً ما�ض ًيا» ،وال يزال التنوين على الألف!
�� �-291ص15=67ب« :وق ��د ن�ص ال ��داين واملع ��دل على ان ��ه (!) فعل ما�ض
ن�ص ال ��داين واملع َّدل على �أنه فع ��ل ما�ض ،انتهى» ،ومل
انته ��ى»! وال�ص ��واب« :وقد َّ
يو ِّثق الفا�ضالن كالم الداين واملع َّدل ،ومل يرتجما لهما!
�-292ص15=67ب« :ت�أويل ن�صبهما»! ويف املخطوطة ،وال�سياق يطلبه «ت�أويل
ن�صهما».
ِّ
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�-293ص�16=67أ« :و�أما قوله ،بعد هذا» ! ما قيمة الف�صلة؟
�-294ص�16=67أ« :ويجوز �أن يكون ا�سم ًا ال ين�صرف معطوف ًا»! مح ّل التنوين
قبل الألف.
�� �-295ص�16=67أ« :الفتحة عالمة اخلف�ض»! يف املخطوطة «الفتحة عالمة
للخف�ض».
�� �-296ص�16=67أ« :ل ��و كان ممنوع� � ًا (!) م ��ن ال�ص ��رف ،لكان ��ت الهمزة
ممنوع ��ا من ال�ص ��رف لكانت الهمزة
مقطوع ��ة (!) فلم ��ا»! وال�ص ��واب« :لو كان
ً
مقطوعة فلما».
«�س � ِّ�مي باجلملة ،فحكت»! ومن العجيب تعليق الفا�ضلني
�-297ص�16=67أُ :
«�س � ِّ�مي باجلملة
يف الهام�ش« :كذا يف الأ�ص ��ل»! والذي يف املخطوطة بخط وا�ض ��ح ُ
فح ِكيت».
ُ
�� �-298ص�16=67أ�« :إبقاء الهاء على �أ�ص ��لها»! وال�ص ��واب�« :إبق ��ا ًء لها على
�أ�صلها».
�-299ص�16=67أ« :ثم �أقول يف اعرتا�ض ��هم على قراءة ابن ُم َح ْي ِ�ص ��ن نظر
عن وجهيها»! وال�ص ��واب ،كما يف املخطوطة« :ثم �أقول :يف اعرتا�ضهم على قراءة
ابن محي�صن نظر من وجهني».
�-300ص�16=67أ« :ال وجه لرتك [توجيه] قراءته»! هكذا كتبها الفا�ض�ل�ان
ومل ينتبه ��ا �إل ��ى عالمة الإحلاق ،فقاال يف احلا�ش ��ية�« :س ��قطت من منت الأ�ص ��ل،
وال�سياق يقت�ضيها ،وقد ا�ستدركها النا�سخ يف حا�شية الأ�صل»!
�-301ص�16=67أ« :او �شاذة»! ال�صواب�« :أو �شاذة ».
�-302ص�16=67أ« :وقرئت يف ال�ص�ل�اة ،وا�س� �ت ُِد َّل بها يف العربية وغريها ال
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جتوز بها ،ولكنها»! وال�ص ��واب ،والرتقيم يطلبه« :وقرئت يف ال�صالة وا�ست ُِد َّل بها
يف العربية .وغريها ال جتوز بها ،لكنها».
�� �-303ص16=67ب« :كما ُت ْف َر ُد يف كتب الأ�ص ��ول»! يف املخطوطة ،وال�س ��ياق
يطلبه« :كما تق َّرر يف كتب الأ�صول».
�� �-304ص16=67ب« :فر ُّد القراءة ،وتخطئة قارئها ال وجه له»! الأف�ض ��ل �أن
نكتب العبارة بدون ف�صلة؛ هكذا« :فر ُّد القراءة وتخطئة قارئها ال وجه له».
�-305ص16=68ب« :من ن َّونه جعله مع َّرب ًا ،ومن قر�أ بخالفه ج َعله عرب ًّيا...
...ال يخلو �إ ّما �أن يكون عرب ًّيا او ُمع َّرب ًا»! هكذا ب�إ�سقاط همزة (�أو)! وو�ضع التنوين
يف كلمة (عرب ًّيا) يف مكانه ال�صحيح ،ويف كلمة ( ُمع َّرب ًا) على الألف!
�� �-306ص16=68ب« :فما وجه جعل ��ه تارة من هذا وتارة م ��ن ذاك؟» ،ع َّلق
الفا�ضالن على كلمة (تارة) الثانية ،فقاال يف احلا�شية« :ينبغي �أن يقال� :أخرى»!
وال وج ��ه العرتا�ض ��هما ،مع �أنهما مل يعرت�ض ��ا على قول امل�ص ��نف (�ص�4=57أ):
«تارة بالن�سبة االخت�صا�صية وتارة بالن�سبة الالزمة»!
�-307ص16=68ب« :ال مانع من ذاك (!) ،ف�إنَّ ُعمَيرْ َ (!) من مل ين ِّونه جعله
ممنوع ًا»! و�أرجو من الفا�ضلني تف�سري (عمري)! وال�صواب« :ال مانع من ذلك ف�إن
ممنوعا» ،وانظر �إلى الرتقيم والتنوين!
عزيزَ من مل ين ِّونه جعله
ً
�-308ص16=68ب« :ومثل� )!( :س ��راويل ،ف�إنه ملا ورد ممنوع ًا»! وال�صواب:
ممنوعا» ،وانظر �إلى التنوين!
«ومثله �سراويل ،ف�إنه ملا ورد
ً
عربي مح�ض»! وال�صواب:
�-309ص16=68ب« :وقالوا  :يف لغة ال�صرف �إنه ّ
عربي مح�ض».
«وقالوا يف لغة ال�صرف� :إنه ّ
�-310ص16=68ب« :ونظريه (!) ما ُذكر يف باب ما ال ين�ص ��رف� .أ ّما بع�ض
الأ�س ��ماء املق�ص ��ورة فقد (!) جاء من َّون ًا (!) وغري ُمن َّون»! وهذا مثال �صارخ على
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ال�س ��رعة يف القراءة .وقد �أ�ضاف الفا�ضالن الواو يف �أول الكالم ،وجعلوه معطو ًفا
على ما قبله! و�أ�ض ��افا الفاء قبل قد ،وع َّلقا عليها يف احلا�ش ��ية« :زيادة يقت�ض ��يها
ال�سياق �إذ الفاء الزمة يف جواب �أ ّما ال�شرطية التف�صيلية ! وال وجود لـ (�أ ّما) ففي
املخطوطة «نظريه ما ُذكر يف باب ما ال ين�ص ��رف �أن بع�ض الأ�سماء املق�صورة قد
جاء من َّو ًنا وغري ُمن َّون».
�-311ص�17=68أ� :أحال الفا�ض�ل�ان �إلى مغني اللبيب البن ه�شام ،واجلنى
الداين للمرادي! ومع عدم احلاجة �إلى امل�صدرين هنا فالواجب البدء بالأ�سبق.
�� �-312ص�17=68أ« :ومن ذلك قول ��ه تعالى :؟؟؟»! مل ُتكتَب الآية ،و ُو�ض ��عت
طال�س ��م فانظر �إلى ال�سرعة! وال�صواب« :ومن ذلك قوله تعالى} :ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ{».
�� �-313ص�17=68أ :جاء ع ��ن كلمة (ت�ت�رى) يف الآية ال�س ��ابقة« :وقر�أه ابن
عامر ونافع وقالون بال تنوين»! وال�ص ��واب« :وقر�أه ابن عامر ونافع والكوفيون بال
تنوين» ،ولو رجع الفا�ضالن �إلى كتب القراءات لعرفا ال�صواب.
�� �-314ص�17=68أ« :وق ��د �ص � َّ�ح ثبوته ��ا فع� � ُّدوا (!) الألف للإحل ��اق (!)»!
وال�ص ��واب« :وقد ُ�س ��مع تنوينها ف ُق ِّدر الألف للإحلاق ب ُـج ْخ َدب» .فانظر �إلى خط�أ
القراءة ،وال�سقط!
�� �-315ص�17=68أ :ترج ��م الفا�ض�ل�ان للزجاج ،فذك ��را �أن ��ه «�إبراهيم بن
ولغوي ،له �إعراب القر�آن ،والأمايل ،ومعاين
نحوي ّ
محمد ال�س� � ّر ّي (!) بن �سهلّ ،
القر�آن ،ت 322هـ»! و�أ�س�أل الفا�ضلني :هل �إعراب القر�آن كتاب م�ستق ّل عن معاين
القر�آن؟ وهل تاريخ الوفاة يف امل�صادر التي �أحلتم �إليها؟! وعلى �أي �أ�سا�س �ضبطتم
(ال�س ِر ّي) بت�شديد الراء؟ وملاذا ترجمتم للزجاج دون توثيق ما نقله امل�صنف عنه؟
َّ
�-316ص�17=68أ :ترجم الفا�ضالن للبغوي ،فذكرا �أنه معروف بابن الفداء!
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وال�ص ��واب� :أنه املعروف بالف َّراء ن�س ��بة �إلى عمل الفراء وبيعها ،كذا يف امل�ص ��ادر
التي اعتمدا عليها ،ثم ت�س� � َّرع الفا�ض�ل�ان فقر�آ« :الإ�س ��تربق ا�سم للحرير للرقيق
ترقق بح�سن اخلا�صر للمر�أة ،والإ�ستربق الديباج للبا�سها»! و�أ�س�أل الفا�ضلني :هل
تفهمان معنى هذا الكالم؟ وال �أنتظر منهما جوا ًبا؛ لأن ال�صواب« :الإ�ستربق ا�سم
ن�شد للمر ِّق�ش:
للحرير ،و�أُ ِ
ت��راه َّ��ن يلب�سن امل�شاعر م�� َّر ًة

و�إ�ستربق الديباج ط��و ًرا لبا�سها».

�-317ص�17=68أ« :ويف القامو�س�... ...أو ثياب حرير ،والإ�ستربق من الديباج �أو
خ�صي�ص ًا»! وهذا � ً
أي�ضا كالم غري متنا�سق ،ولو رجع الفا�ضالن �إلى القامو�س
غريه ّ
ال�س ��تطاعا قراءة الن�ص قراءة �صحيحة .وال�ص ��واب�« :أو ثياب حرير �صفاق نحو
ي�صى) ممنوعة
الديباج� ،أو ِق َّدة حمراء» .و�أو ّد �أن �أذ ِّكر الفا�ضلني ب�أن كلمة ِ
(خ ِّ�ص َ
م ��ن ال�ص ��رف النتهائها ب�ألف الت�أنيث املق�ص ��ورة التي تكتب ي ��ا ًء �إذا وقعت رابعة
ف�أكرث.
�-318ص17=68ب« :و[ال�سند�س]  ،وا�سترب ّ
مارق (!) من الديباج»! وال وجود
يف املخطوطة لكلمة (ا�س ��ترب)! و�إمنا هو �ش ��طب و�ضع امل�ص ��نف عالمة الإحلاق،
وكتب (وال�س ��ند�س) ،وعلى الرغم م ��ن وجود عالمة الإحلاق قال الفا�ض�ل�ان يف
احلا�شية�« :سقطت من منت الأ�صل ،وال�سياق بقت�ضيها ،وقد ا�ستدركها النا�سخ يف
حا�شية الأ�صل»! والذي يف املخطوطة «وال�سند�س ما َّ
رق من الديباج».
�� �-319ص17=68ب :مل يفطن الفا�ض�ل�ان �إلى الفرق بني ما نقله امل�ص ��نف
ع ��ن البغوي والفريوز�آب ��ادي وما هو يف طبعتهما من تف�س�ي�ر البغ���وي والقامو�س
املحيط ،ومل يرتجما لأبي عمران اجلوين!
�-320ص17=69ب« :وقال �شيخه (!) كما يف الإتقان»! ومن العجيب اخلط�أ
يف قراءة الكلمة على الرغم من رجوع الفا�ض ��لني �إلى الإتقان! وال�ص ��واب« :وقال
َ�ش ْي َذ َلة كما يف الإتقان».
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الثالثي وجع ��ل النون زائدة»! مل
�� �-321ص17=69ب« :وذك ��ره اجلوهري يف
ّ
يوثق الفا�ض�ل�ان كالم اجلوهري ،واكتفيا بالرتجمة له ،فذكرا له عرو�ض الورقة
يف العرو�ض ،واملقدمة يف النحو!
�� �-322ص17=69ب« :وهم ��ا مفردان عن ��د اجلمهور ،وهما� )!( :إ�س ��تربقة
و�سند�س ��ة عن (!) الأخف�ش»! ويف املخطوطة ،وال�سياق يطلبه« :وهما مفردان عند
اجلمهور ،وجمعا �إ�ستربقة و�سند�سة عند الأخف�ش».
�� �-323ص17=69ب« :وال ُبزْ ُي ��ون (!) كجردح ��ل و ُي ْ�ص� � ُفور (!) مبعن ��ى
ال�سند�س»! و�أ�س�أل الفا�ضلني عن وزن جردحل وعن معنى ي�صفور! وال�صواب :كما
وع ْ�ص ُفور مبعنى ال�سند�س».
كج ْر َد ْحل ُ
يف املخطوطة ،واملراجع ت�ؤيده «وال ِبزْ َي ْون ِ
�� �-324ص17=69ب« :الل�ِّينِنِّ  ،مث ��ل الإث َم ��د يف تكبريه وت�ص ��غريه»! وال معنى
للجمل ��ة مطل ًق ��ا ،ول ��و راج ��ع الفا�ض�ل�ان املخطوطة لعرف ��ا �أن ال�ص ��واب ،كما يف
املخطوطة بخط وا�ضح« :الف�صل الثالث يف تك�سريه وت�صغريه».
�-325ص17=69ب�« :أما يف (!) كونه ُمع َّرب ًا (!) فت�ص ��غريه يتوقف على(!)
الأ�ص ��لي والزائ ��د في ��ه»! وال�ص ��واب ،كم ��ا يف املخطوطة�« :أم ��ا على كون ��ه ُمع َّر ًبا
�لي والزائد فيه» .فانظر �إلى ال�سقط و�أخطاء
فت�ص ��غريه يتوقف على معرفة الأ�ص � ّ
الكتابة!
�-326ص17=69ب« :قال املرزوقي يف �شرح الف�صيح« :املعربات ما ا�ستعمله
الق ��وم  ...املع َّرب يحمل عليه ��ا ما كان الفهم له �أكرث عنها»! ولو دقق الفا�ض�ل�ان
الق ��راءة وا�س ��تعانا بكت ��اب املرزوقي لعرفا �أن ال�ص ��واب« :قال املرزوقي يف �ش���رح
الف�صيح :املعربات ما كان منها بنا�ؤه مواف ًقا لأبنية كالم العرب يحمل عليها ،وما
خالف �أبنيتهم منها يراعى ما كان �إل ُفهم له �أكرث ف ُيختار» ،ومل يرتجم الفا�ضالن
للمرزوقي!
�� �-327ص�18=69أ« :وكذلك قال اجلاربردي يف �ش���رح ال�ش���افية يف باب ذي
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الزيادة عند الكالم على منجنيق �إن (!) الأ�س ��ماء املع َّربة ُيح َكم عليها بالأ�ص ��لي
العرب بها و�ص� � َّرفتها يف اجلمع ،والت�ص ��غري ...العربي،
والزائ ��د؛ لأنها ملَّا تك َّلمت ُ
فل ��ذا ُح ِكم.......و�أم ��ا يزع ��م ب ��ا ...لقوله ��م جلم ماب ��ازه (!) يف يحك ��م له....
معن ��ى �أيها ّثم كانت من كالمهم كان فا ّم ��ا (!) �أن تكون كذلك»! وهذا كالم غري
مفه ��وم وال مع ًن ��ى له .والعجيب ادِّعاء الفا�ض ��لني �أنهما رجعا �إلى �ش���رح ال�ش���افية
للجاربردي .ولو رجع الفا�ض�ل�ان فعلاً ال�س ��تطاعا قراءة الن�ص قراءة �صحيحة،
ف�ض�ًل�ااً عن العبث يف ا�س ��تعمال النقاط الدا ّلة على احلذف .وال�صواب« :وكذلك
قال اجلا َر َب ْر ِد ّي يف �ش���رح ال�ش���افية يف باب ذي الزيادة عند الكالم على منجنيق:
العرب بها
�لي والزائ ��د لأنها ملَّا تك َّلم ��ت ُ
�أن الأ�س ��ماء املعرب ��ة ُيح َك ��م عليها بالأ�ص � ّ
العربي فلذا ُح ِكم على �ألف جلام
و�ص َّرفتها يف اجلمع والت�ص ��غري �أَ ْج َروها مجُ رى
ّ
وي ��اء �إبراهيم بالزيادة لقولهم :لجُ ُ م ،و�أباره ،و� ً
أي�ض ��ا فيحكمون بذلك على معنى
�أنه ��ا لو كانت من كالمهم لكان قيا�س ��ها �أن تكون كذلك» .ومل يرتجم الفا�ض�ل�ان
للجاربردي!
فح ِم ��ل (!) على ما ينا�س ��به م ��ن الأبنية مله
�� �-328ص�18=69أ« :ف�إ�س ��تربق ُ
(!) �س ��وى .. .. ..الفع ��ل فيحك ��م .. .. ..فيكون من بريق ،كما وقال (!) �ص ��احب
القامو����س واجلوه ��ري يف مادة �س ��رق �أي�ض� � ًا لأنه ��م ...وحرف ًا زائ ��دة (!) ،و�أتى
بحرف»! وهذا كالم غري مفهوم .والفا�ض�ل�ان يت�س� � َّرعان يف القراءة ،وي�س ��قطان
كالما جاء يف احلا�ش ��ية؛ وال�صواب« :ف�إ�ستربق ُيح َمل على ما ينا�سبه من الأبنية،
ً
وال ينا�سبه �سوى ا�ستفعل من الفعل ف ُيحكم بزيادة الثالثة الأولى ،فيكون من برق
ُحك ًما .وذكره �صاحب القامو�س تب ًعا للجوهري يف مادة �سرق � ً
أي�ضا ،وهذا ال وجه
أغرب من هذا ذكره
له؛ لأن الهمزة امل�ص� � َّدرة ال تزاد �إال مع ثالثة �أ�ص ��ول فقط ،و� ُ
أزهري يف خما�سي القاف على �أن الهمزة وحــدها زائدة».
ال ّ
ثالثي مثله �أن يحذف ماعدا (!) الزيادة الف�ض ��لى
�-329ص18=69ب« :يف ّ
ك ُم َخ�ْي�رْ ج ،و ُم َط ْي ِلق يف م�س ��تخرج ،ومنطلق»! والفا�ض�ل�ان ال يح�س ��نان ا�س ��تعمال
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عالمات الرتقيم مع الكلمات الوا�ض ��حة يف املخطوطة .وال�ص ��واب« :والقاعدة يف
مثله �أن يحذف ما عدا الزيادة الف�ضلى ك ُم َخيرْ ج و ُم َط ْي ِلق يف :م�ستخرج ومنطلق».
�-330ص18=69ب« :و�س ��بب املف�ضّ ل �أمور»! وال�ص ��واب ،كما يف املخطوطة،
وال�س ��ياق يطلبه« :و�سبب الف�ض ��ل �أمور» .و�إن تعجب فعجب حر�ص الفا�ضلني على
�ضبط ال�ضاد!
�� �-331ص18=69ب« :كهمزة النداء ،وياء يلث»! هل يفهم الفا�ض�ل�ان معنى
يلث؟ وال�صواب ،كما يف املخطوطة ،وال�سياق يطلبه« :كهمزة �أَ َل ْن َدد ،وياء َي َل ْن َدد».
�-332ص18=69ب« :مماثلتها لأحد الأ�ص ��ول ك ُم َف ْي ِتح»! وال�ص ��واب ،كما يف
املخطوطة ،والتوثيق يقويه« :مماثلتها لأحد الأ�صول ك َع َف ْن َجج».
�-333ص18=69ب« :عدم �إيهامها خالف الواقع كـ ُرميي�س ،والم ُيو�سي�س يف
ول�ست يف حاجة �إلى جواب؛
مرمري�س»! هل يعرف الفا�ض�ل�ان معنى (يو�سي�س)؟! ُ
لأن ال�ص ��واب ،كما يف املخطوط ��ة ،والتوثيق يقويه« :ع ��دم �إيهامها خالف الواقع
كـ ُمرميي�س ال ُمريري�س يف مرمري�س».
�� �-334ص18=69ب« :كون غريهما ال يحوج �إلى ح ��ذف �آخر ،نحوُ :حزَ ْي ِبني
و ُن َد ْملني يفَ :حيزَ ُبون وندمالن»! هل يعرف الفا�ضالن معنى ندمالن؟ وال�صواب،
والتوثي ��ق يق ّويه« :كون حذفها ال ُيح ِوج �إلى حذف �آخ ��ر نحوُ :حزَ ي ِبني و ُن َد ْيلني يف:
َحيز ُبون و ِن ِئدالن».
�� �-335ص18=69ب :ق ��ال الفا�ض�ل�ان يف احلا�ش ��ية رق ��م (« :)116جاء يف
حا�ش ��ية الأ�ص ��ل :لأن الهمزة امل�ص ��درية (!) ال ُت ��زاد � اّإل مع ثالثة �أ�ص ��ول فقط»!
وهذه الإ�ش ��ارة يف غري مو�ضعها؛ لأنها خا�ص ��ة بال�صفحة (�18أ) وال معنى للهمزة
امل�صدرية هنا .وال�ص ��واب« :الهمزة امل�ص َّدرة» ،ولكن الفا�ضلني م�شغوالن ب�ضبط
ما ال يحتاج �إلى �ضبط!
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�� �-336ص18=69ب�« :أن تك ��ون مح َّركة ونظري (!) �س ��اكنة ك ُـح َط ْيط (!) ال
علي ��ط يف ُع َط ْيط»! ه ��ل يفهم الفا�ض�ل�ان العليط والعطيط؟ وال�ص ��واب ،كما يف
املخطوط ��ة ،والتوثي ��ق يقويه�« :أن تك ��ون مح َّرك ��ة ونظريتها �س ��اكنة ك ُـحط ْي ِئط ال
ُحط ِّيط يف ُحطائط».
�-337ص18=69ب�« :أن ال ي�ؤدي �إلى ...ال نظري امليزان ت�ساوت عموم الزيادة
فحذفا .. ..يف قلن�سوة ،ففي �إ�ستربق !».. .. .. .. .. .. ..وانظر �إلى �سرعة القراءة
وعبث ا�س ��تعمال نقاط احلذف! وال�ص ��واب ،والن�س ��خة الثانية للمخطوطة ت�ؤكده:
«�أن ال ي� ��ؤدِّي �إل ��ى بناء ال نظ�ي�ر له .و�إن ت�س ��اوت حروف الزيادة فح ��ذف �أحدها
باخليار ك ُق َل ْي ِن�س ��ة ،و ُق َل ْي ِ�س� � َية يف َق َل ْن ُ�س َوة ففي (�إ�س ��تربق) ال بد من حذف زيادتني
و�إبقاء واحدة ،والألف».
�-338ص�19=69أ « .. .. .. .. .. .. ..هي الف�ض ��لى لت�ص� � ُّدرها �أو (!) لي�ست
همزة و�صل»! وال�صواب« :ولي�ست همزة و�صل» ،وال م�س ِّوغ للنقاط؛ لأن �أول الورقة
«هي الف�ضلى» .فانظر �إلى اخللط واال�ضطراب بني ال�صفحات!
�-339ص�19=69أ« :لئال يلزم ما ال نظري له»! وال�ص ��واب ،كما يف املخطوطة
بخط وا�ضح« :لئال يلزم بنا ٌء ال نظري له».
�-340ص�19=70أ« :فتقول� :أبريق ،كما تقول� :أُبرييه ،و�أ�سيميع يف �إبراهيم،

و�إ�س ��ماعيل كم ��ا نقول (!) يف تك�س�ي�ره� :إبرياق»! وال�ص ��واب ،كم ��ا يف املخطوطة
وامل�ص ��ادر« :فتقول� :أبريق ،كما تقول� :أُبرييه و�أُ َ�س� � ْيميع يف� :إبراهيم و�إ�س ��ماعيل،
كما تقول يف تك�سريه� :أبارق» .فانظر �إلى خط�أ القراءة وعالمات الرتقيم!
�-341ص�19=70أ« :و�أ ّما على كونه عرب ًّيا ،ففيه ثالث زيادات �أي�ض ًا»! �أو�شكت
املخطوطة على االنتهاء ،وال يزال الفا�ض�ل�ان ي�ض ��عان التنوين على الألف ما عدا
كلمة (عرب ًّيا)!
�-342ص�19=70أ« :ف�إن كان ُ�س ِّمي (!) بالفعل وحده تثبت الهمزة لت�ص ُّدرها،
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تقدم ،فنقول� :أُ َبيرْ ِ ق �أي�ض� � ًا»! وال�ص ��واب ،كما يف
و ُيح ��ذف (!) ال�س�ي�ن ،والتاء ملا َّ
املخطوطة« :ف�إن كان ُم�س ًّمى بالفعل وحده تثبت الهمزة لت�ص ُّدرها وتحُ ذف ال�سني
تقدم فتقول� :أُبريق � ً
أي�ضا».
والتاء ملا َّ
�� �-343ص�19=70أ« :و�إن كان ُ�س � ِّ�مي باجلمل ��ة»! ويف املخطوط ��ة« :و�إن كان
ُم�س ًّمى باجلملة».
�� �-344ص�19=70أ« :جمي ��ع �ألفات الو�ص ��ل ُيح ��ذف يف الت�ص ��غري ،ك ُف َق ْي ِقر
(!)،و ُن َط ْي ِلق يف ا ْف ِت ِقار (!) وا ْن ِطلاَ ق»! و�أ�س�أل الفا�ضلني :كيف تكون ُف َق ْي ِقر ت�صغري
ك�س ��ر ما قبل �ألف امل ّد؟ وال�ص ��واب ،كما يف املخطوطة وامل�صادر:
افتقار؟ وكيف ُي َ
«جميع �ألفات الو�صل ُيحذف يف الت�صغري ك ُف َت ْي ِقر و ُن َط ْي ِلق يف :افتقار وانطالق».
�� �-345ص�19=70أ« :فل ��و مل ت�س ��قطُ ،
ل�ض� � َّمت .فكان ��ت ت�س� � ُقط يف الدرج»!
وال�ص ��واب ،كما يف املخطوطة« :فلو مل ت�س ��قط ُ
ل�ض� � َّمت فكانت ت�سقط يف ال َّد َرج».
والفا�ضالن ي�ضبطان ما ال يحتاج �إلى �ضبط!
�-346ص�19=70أ« :والتاء �أف�ض ��ل من ال�س�ي�ن لأن �إثباتها ،يق�ضي (!) �إثبات
ُ�س َت َف ْيعل (!) ،وال نظري له ،والتاء تزاد �أو ًال (!) ،نحو :تمِ ْ ثال وت َْخفاف (!) فنقول:
ُت َب�ْي�رِْ ق بحذف الألف )!( ،وال�س�ي�ن كما تقول يف تك�س�ي�ره تبارق»! والفا�ض�ل�ان ال
يح�س ��نان الق ��راءة وال عالمات الرتقيم! وال�ص ��واب ،كما يف املخطوط ��ة« :والتاء
�أف�ض ��ل من ال�سني لأن �إثباتها يقت�ضي �إثبات ُ�س َف ْي ِعل ،وال نظري له ،والتاء تزاد � اًأول
نحو :متثال وجتفاف فتقولُ :تبريق ،بحذف الألف وال�س�ي�ن ،كما تقول يف تك�سريه:
تبارق».
قلت :ال�س�ي�ن تزاد �أو ًال (!) ،نحو� :سنب�س (!) ف�إن
�-347ص19=70ب« :ف�إن َ
قلت :ال�سني تزاد � اًأول نحو:
ال�سني الأولى زيدت للإحلاق ب َـد ْح َر َج»! والأف�ضل« :ف�إن َ
َ�س� � ْن َب�س ف�إن ال�سني الأولى زيدت للإحلاق بـدحرج» ،ولكن الفا�ضلني ي�ضبطان ما
ال يحتاج �إلى �ضبط!
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�� �-348ص19=70ب« :فتغ�ص�ي�ره �س ��ني�س»! وال�ص ��واب :كم ��ا يف املخطوطة
«فت�صغريه ُ�سن ْي ِب�س».
�� �-349ص19=70ب« :و�أي�ض� � ًا (!) ق ��د انف ��رد ابن مال ��ك يف �إثبات ��ه»! تابع
الفا�ضالن امل�صنف يف القول بانفراد مالك ،وال يزال التنوين عندهما على الألف!
�� �-350ص19=70ب« :ه ��ذا كل ��ه �س ��واء كان مع َّرب� � ًا �أو عرب ًّي ��ا»! و�ص ��لنا �إلى
ال�صفحة قبل الأخرية ،وحتى الآن ال �أعرف �سبب و�ضع التنوين يف كلمة (عرب ًّيا)
يف مو�ضعه ال�صحيح ،وو�ضعه يف الكلمات الأخرى على الألف!
و�س� � َميع يف
�� �-351ص19=70ب« :فتقول على الثالثة ُب َر ْيق ،كما تقولُ :ب َر ْيهُ ،
�إبراهيم و�إ�س ��ماعيل ،ونحوُ :ح َم ْيد يف ت�ص ��غري �أحم ��د ،ومح َّمد ومحمود وحمودة،
وحامد ،واحلمد .واحلمد هلل رب العاملني»! وال�ص ��واب« :فتقول
وحمدان ،وح ّمادِ ،
و�س� � َميع يف� :إبراهيم و�إ�سماعيل ،ونحوُ :حم ْيد
على الثالثةُ :ب َر ْيق ،كما تقولُ :ب َر ْيه ُ
وحامد .واحلمد هلل
وح ُّمودة وحمدان وح ّماد ِ
يف ت�ص ��غري� :أحمد ومحمد ومحمود َ
رب العامل�ي�ن» .فانظر �إلى العبث واال�ض ��طراب يف عالم ��ات الرتقيم! وانظر كيف
ك َّرر الفا�ضالن كلمة (احلمد) ،ومل يفطنا �إلى التكرار الذي تك�شفه التعقيبة!
�� �-352ص�20=70أ« :واحلم ��د هلل رب العامل�ي�ن ،و�ص ��لواته ،وت�س ��ليماته على
�أ�ش ��رف اخلالئق مح ّمد ،و�آله ،و�صحبه (!) الطاهرين»! وال�صواب« :واحلمد هلل
رب العاملني و�صلواته وت�سليماته على �أ�شرف اخلالئق محمد و�آله و�صحبه الطيبني
الطاهرين» .فانظر �إلى ال�سقط وعالمات الرتقيم!
�� �-353ص 77حتى �ص :79ال يخلو ثبت امل�ص ��ادر واملراجع من الهفوات؛ فقد
داع �أو تنويه!
و�ض ��ع الفا�ض�ل�ان كتاب �أم���ايل ابن احلاجب يف ح ��رف الكاف ب�ل�ا ٍ
و�أخط�آ يف بيانات بع�ض الكتب مثل املعرب للجواليقي؛ فقد زعما �أن طبعة ال�ش ��يخ
�ش ��اكر �صدرت يف دار الكتب ببريوت! وال�صواب� :أنها مب�صر ،كما �أخط�آ يف كتاب
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الوجي���ز يف �ش���رح ق���راءات القر�أَة الثماني���ة للأهوازي ،فوق ��ع يف حتقيقهما بلفظ
(الوجيز يف �ش ��رح قراءات القراءة العثمانية!) ،وزعما �أنه من�ش ��ور يف دار العرب
(بالعني املهملة)!
ورج ��ع الفا�ض�ل�ان �إلى طبع ��ات غري مح َّقق ��ة! و�أك�ث�را ـ على ال َّرغ ��م من قلة
م�صادرهما ـ من االعتماد على من�شورات دار الكتب العلمية التي �سطت يف الفرتة
الأخرية على من�شورات غريها فت�أ َّثرت �سمعتُها! وميكن التمثيل بكتاب الإ�صابة يف
متيي���ز ال�ص���حابة التي رجعا فيها �إلى طبع ��ة دار الكتب العلمية ،وزعما �أنها بدون
تاريخ ،على الرغم من �ص ��دورها عام 1415هـ ،ومل يذكرا وفاة ابن حجر ،وغفال
ع ��ن طبعة البجاوي! ومث ��ل الأ�ص���معيات التي رجعا فيها �إل ��ى حتقيق محمد نبيل
طريفي يف دار �صادر ببريوت عام 2002م ،وغفال عن طبعة �شاكر وهارون! ومثل:
البداية والنهاية البن كثري (على الرغم من وجود طبعة دار �إحياء الرتاث العربي
عام 1988م!) ،وبغية الوعاة لل�سيوطي (على الرغم من وجود طبعة محمد �أبي
الف�ض ��ل �إبراهي ��م!) ،وتف�س�ي�ر البحر املحي���ط (على الرغم من وج ��ود طبعة دار
الر�س ��الة العاملية ع ��ام 2015م!) ،وتف�س�ي�ر البغ���وي (وكان يف �إمكانهما الرجوع
�إلى طبعة دار املعرفة!) ،وتف�س�ي�ر البي�ض���اوي الذي �س ��ماه الفا�ضالن ال�شيارزي!
(وقد تك ��ون الطبعة القدمية �أوثق!) ،وجمهرة اللغ���ة البن دريد (على الرغم من
وج ��ود طبع ��ة رمزي منري بعلبكي ع ��ام 1987م!) ،وال���درر الكامن���ة (على الرغم
م ��ن وجود طبعة جمل�س دائ ��رة املعارف العثمانية عام 1972م!) ،والدر امل�ص ��ون
(عل ��ى الرغم من وج ��ود طبعة دار القلم بتحقيق اخلراط!) ،وطبقات ال�ش���افعية
الك�ب�رى (على الرغم من وجود طبعة الطناحي واحللو!) ،وفوات الوفيات (على
الرغم من وجود طبعة الدكتور �إح�سان عبا�س!) ،وامل�صباح املنري (على الرغم من
وجود طبعة الدكتور عبدالعظيم ال�ش ��ناوي ال�صادرة عن دار املعارف ،وقد �سطت
عليها الطبعة ال َّدعية ال�صادرة عن املكتبة العلمية ،فحذفت ا�سم املحقق ومقدمة
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حتقيقه!) ،ووفيات الأعيان (على الرغم من وجود طبعة �إح�سان عبا�س!).
-354ختم الفا�ضالن حتقيقهما للكتاب مبلخ�ص �إجنليزى يخلو من التما�سك
الن�ص � ّ�ي ،ويعتمد على الرتجمة َ
احل ْرف ّية ،ويكفي كتابة ابن محي�ص ��ن هكذا Ibn
! Muhasan
وبعد ،فهذه ملحوظاتي على التحقيق .وقد ر�أينا ق�ص ��و ًرا يف جمع ال ُّن َ�سخ،
و�أخط ��ا ًء يف الق ��راءة ،و�أخطا ًء يف ال�ض ��بط والإمالء ،و�س � ً
�قوطا وزيادات يف ن�ص
أوهاما يف التخريج ،وتعليقات يف الهوام�ش ال قيمة لها!
داع ،و� ً
املخطوطة بال ٍ
و�أرج ��و �أال ت�ؤ ِّثر هذه الأخطاء يف مكانة الأ�س ��تاذين الفا�ض ��لني ،وما �أظن �أن
�أخطاءهما ترجع �إلى اجلهل؛ ولكن يرجع معظمها �إلى الك�سل وعدم االهتمام وق َّلة
اخلربة ب�أ�ص ��ول التحقيق! فلي�س التحقيق تذييلاً لل�ص ��فحات برتاجم امل�شهورين،
ولكنه جم ٌع للن�س ��خ ،وتوثيق ل ُنقول امل�ص� � ِّنف ،وتعليق على �آرائه ،وتدقيق يف الن�ص
م ��ن �أول ��ه �إلى �آخ ��ره ،ومراجعة لتج ��ارب الطباعة حت ��ى ال يخرج الن� ُّ��ص مح َّر ًفا
م�ش َّوهً ا ،فنزيد من ن�سخ املخطوطات ن�سخة جديدة!
(*) باحث معجمي ومح ِّقق لغوي ـ القاهرة.

4 3

55

رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1440
أﻳﺎر  -ﺣﺰﻳﺮان  /ﻣﺎﻳﻮ  -ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019م

296

أعالم
�أحمدال�شرقاوي �إقبال
العامل واملربي
�أحمد متفكر

(*)

تقدمي:
هن ��اك �أنا�س يقفون �أنف�س ��هم عل ��ى الدر�س والبحث ،يو َلع ��ون بهما ،ويجدون
فيهم ��ا لذة ومتع ��ة ال يعدلهما �ش ��يء �آخر ،يبحث ��ون وين ِّقبون ،يق ��ر�ؤون َّ
ويطلعون،
يحقق ��ون ويراجعون ،ي�ش ��رحون ويعلق ��ون ،يكتب ��ون وي�ؤلفون ،ذل ��ك ه ُّمهم ،وتلك
غايتهم ،ال يرجون وراءها جزا ًء وال�شكو ًرا ،وك�أمنا ُخلقوا ل ُيعطوا.
والأ�س ��تاذ �أحمد ال�ش ��رقاوي �إقبال واحد من هذا النفر القليل ،ق�ض ��ى حياته
وحببت �إليه العربية وعلو ُمها منذ
يف الدر�س والبحث ،وتعقب كتب الرتاث واللغةُ ،
�ش ْرخ ال�شباب ،فعكف على درا�ستها وا�ستك�شاف خباياها و�أ�سرارها ،وقد �أعد لكل
هذا ال ُعدة الالزمة.
ول�س ��ت �أعدو احلقيقة يف �ش ��يء �إذا قلت ب�أن املرحوم بكرم اهلل ال�سيد �أحمد
ً
وحافظا من ُح َّفاظ هذا
فقدنا فيه ع َل ًما من �أعالم الفك ��ر،
ال�ش ��رقاوي �إقبال ق ��د ْ
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الع�ص ��ر ،وباح ًث ��ا وا�س ��ع االطالع ،طوي ��ل الباع ،وال�س ��يما يف علم اللغ ��ة العربية،
والرتاث العربي ،ب�ص ًريا بالكتب قدميها وحديثها.
كما كان وافر الذكاء ،متَّقد الذهن ،حا�ض ��ر البديهة ،كرمي النف�س ،ال يتطلع
�إلى �شيء من �أمور الدنيا ،و�إمنا كانت الأ�شياء ت�أتي �إليه مبقدار ،وال ينظر �إلى ما
عند غريه ،بل كان غن ًّيا بالذي عنده ،را�ض� � ًيا مبا ق�س ��م اهلل له .وقد جاء يف الأثر:
«خريكم من طال عمره وح�سن عمله».
و�أ�ستاذنا ال�شرقاوي �إقبال لي�س بغريب على �أحد منا ،وال يجهل �أحد من رجال
الفكر �شخ�ص ��يته َّ
الفذة التي م َّثلت �أجمل متثيل جانب النبل واملروءة وال�ص�ل�اح،
وحب اخلري للجميع.
عرفت ��ه ال يتعم ��ل الدرهم ،وال يجري وراءه ،وال يلتم�س �أم ��ام �أعتاب الوجهاء
وذوي الرثوات ،كان �شريف النف�س ،عفيف اجليب
ا�س���مه الكامل ون�ش����أتـه� :أحمد بن العبا�س بن اجلياليل ال�ش ��رقاوي ،ينحدر
ن�س ��به من �أبي عبد اهلل محمد ال�ش ��رقي ،الذي يرتقي ن�س ��به �إلى الفاروق عمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه .وا�سمه العائلي :ال�شرقاوي �إقبال.
ولد �س ��نة 1346ه� �ـ1927/م بدرب املجاط من حي باب �أي�ل�ان� ،أحد الأحياء
القدمية التي احت�ض ��نت ِخرية علماء هذه املدين ��ة املعطاء ،ويكفي �أن نذكر منهم
القا�ض ��ي عيا�ض ،ومحمد بن املعطي ال�س ��رغيني ،وال�س ��يدة للاَّ محلة ،التي كانت
حتفظ املدونة ،وغريهم كثيــر.
ملا بلغ الرابعة من عمره �أدخله والده �إلى ُك َّتَاب احلي عند الفقيه ال�سيد عالل
التجاين ،فحفظ القر�آن الكرمي ً
حفظا تا ًّما.
وملا انتقلت الأ�س ��رة �إلى حي حارة ال�ص ��ورة �أدخله والده �إلى مدر�س ��ة �سيدي
بوحربة ،التي كان ي�شرف عليها العالمة �سيدي �أحمد �أكرام ،ف�أعاد قراءة القر�آن
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على الفقيه ال�شريف موالي �سعيد امل�صلوحي امللقب بـ (ال�سبيع) �إلى جانب حفظ
بع� ��ض املت ��ون؛ مثل املر�ش���د املعني ،وطر ًف ��ا من حتفة ابن عا�ص���م ،واب���ن �آجروم،
وجمل املجرادي ،ونظم الزواوي يف اجلمل ،والمية الأفعال البن مالك ،و�شافية
اب���ن احلاج���ب يف الت�ص ��ريف ،وخال�ص���ة اب���ن مال���ك ،ومقدمة اب���ن اجلزري يف
التجويد �إلى غري ذلك من املتون.
ويع ��د هذا الفقي ��ه الأول الذي و َّلد فيه حب اللغة ،ب�ش ��رحه ل ��كل لفظ غريب
يحتويه ن�ص من ن�ص ��و�ص القر�آن �أو ال�س�ي�رة النبوية� ،إلى جانب اال�ست�ش ��هاد لهم
ب�أقوال ال�ش ��عراء .وكمثال على ذلك ملا و�ص ��ل �إلى قوله تعال ��ى } :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ {( ،)1في�ش ��رح للتالمي ��ذ كل لفظ ��ة غريبة يف
القر�آن �أو ال�س�ي�رة النبوية ،وي�ست�ش ��هد لهم ب�أقوال ال�ش ��عراء ،فمن �إمالءاته التي
بقيت عالقة يف ذهن الأ�ستاذ ال�شرقاوي قوله:
�إن الفتيل م��ا ال��ت��وى يف ال��� ِّ��ش�� ِّق
���ق�ي�ر
ون���ق���ط���ة يف ظ���ه���ره���ا ال���ن ُ

م������ن ال������ن������وى ق�����ال�����ه ذو ح����ـ����ذقِ
ري
وال��ق�����ش��رة البي�ضا ه��ي القطم ُ

ال���وف���رة ال�����ش��ع��ر ل�شحمة الأُ ُذنِ
و����س���م���ي م�����ا ب���ي���ن���ه���م���ا ب���ال��� َّل���م��� ِة

����ن
وج������� َّم�������ة �إذ ه������ي مل����ن����ك����ب ت���� ُك ِ
ُ
ق���د ق����ال ذا ج��م��ه��ور �أه�����ل ال��ل��غ�� ِة

وملا تكلم لهم الفقيه على َ�شعره �أملى عليهم قول القائل:

وت�أتي �س ��نة 1354هـ1936/م لتق�ض م�ض ��جع النا�س ،وت�س ��لبهم متعة احلياة
باملجاعة ِّ
وتف�ش ��ي الأمرا�ض كالتيفو�س وغريه ،مما ا�ض ��طر معه والده �إلى �إدخال
هذا الطفل �إلى حرفة (ال�ش ��كايرية) لي�س ��اعده بع�ض ال�شيء ،ويخفف عنه بع�ض
العبء ،لكن الطفل الطموح املتعط�ش �إلى املعرفة مل يكن را�ض� � ًيا عن هذه احلرفة
التي �س ��تبعده عن جمال�س العلم والعلماء ،فاتفق مع والدته على �صنع (الطواقي)
التي كان لها رواج يف هذه الأثناء من طرف الن�صارى ،على �أن يدفع لوالده �أربعة
�ص ��ولدي يوم ًّيا ،وي�سمح له مبتابعة درو�سه ،وكان الأمر كذلك ،فانهمك الطفل يف
�ص ��نع الطواقي برباعة فائقة ،و�ص ��نعة دقيقة ،وتا َبع درا�س ��ته بج ��د ومثابرة .ويف
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ال�س ��نة نف�س ��ها ،والطفل مل يتجاوز ت�س ��ع �س ��نوات ،مير من حي املوقف الذي كان
يقام فيه �س ��وق لبيع الأ�شياء امل�س ��تعملة؛ �إذ يقع ب�صره على رجل �سو�سي ا�ضطرته
الفاقة وقلة ذات اليد �إلى بيع بع�ض متاعه ،ومن �ض ��منها كتاب ا�س ��تهواه عنوانه،
�إنه كتاب جم َّربات الديربي ،في�ش�ت�ريه ه ��ذا الطفل املتعط�ش �إلى الثقافة ،ويكون
�أول كتاب يقر�ؤه يف حياته .ومن هذا ال�سو�س ��ي تعلم علم اال�س ��تنزال الذي �أ�ص ��بح
بارعا فيه .ثم ث َّناه بكتاب تاج امللوك ،وهي منظومة يف ال�سحر والكيمياء و�صناعة
ً
احلرف ،ثم ث َّلثه بكتاب الرحمة .ورمبا �سيلحظ البع�ض �أن هذه الكتب التي وقعت
يف يده بال�ص ��دفة ودون �س ��ابق عل ��م �أو اختيار ،ودون �أن يجد م ��ن يوجهه �أو ي�أخذ
بيده ،فارت�سمت هذه ال�صور يف ذهنه ،واختزلها يف ذاكرته �إلى كهولته ،حيث نراه
خا�صا باجلن.
اليزال م�شدودًا �إلى هذا العلم ،فخ�ص�ص له كتا ًبا ًّ
ثم انتقل �إلى ُكتَّاب �آخر بحي درب �ضبا�ش ��ي عند ال�شيخ الربكة ال�سيد �أحماد
ال�سو�س ��ي ،لكن �إقامته مل تدم �إال ب�ض ��عة �ش ��هور ،حيث اقرتح عليه هذا ال�شيخ �أن
يلتحق باجلامعة اليو�س ��فية عندما مل�س فيه الطم ��وح والرغبة والذكاء ،فقرر هذا
الطفل االلتحاق باجلامعة اليو�سفية بعد �أن متكن متك ًنا كب ًريا من ا�ستظهار القر�آن
الك ��رمي غي ًبا ،ومعه طائفة من املتون العلمية الت ��ي كانت ُت َد َّر�س على ذلك العهد،
مث ��ل التحف���ة ،وعبادات ال�ش���يخ خلي���ل ،ومنظومات ال ��زواوي ،وجم���ل املجرادي،
واخلزرجية يف العررو�ض ،واملر�ش���د املع�ي�ن ،واجلرومية ،ومقدمة ابن اجلزري.
وال زالت هذه املتون عالقة بذهنه �إلى �آخر حياته.
ويف ع ��ام 1357هـ1939/م تق ��دم المتحان االلتحاق بال�س ��نة الأولى ابتدائي
وه ��و ابن اثنتي ع�ش ��رة �س ��نة ،فيجت ��از الكتابي وال�ش ��فوي بتفوق .وم ��ن بني املواد
ال�ش ��فوية الت ��ي اخ ُت�ب�ر فيها م ��ادة الأدب التي ير�أ� ��س جلنتها الرئي� ��س محمد بن
عثمان ،والأ�س ��تاذ جعفر النا�ص ��ري ،وقد انبهرا لقوة ذكائه ،وكرثة محفوظه من
ال�ش ��عر والنرث ،و�أ�ص ��بح منذ هذا اليوم َّ
محط �أنظار �شيوخه ،ويف مقدمتهم رئي�س
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اجلامعة اليو�س ��فية العالمة محمد بن عثمان ،الذي اختربه يف محفوظه ال�شعري
والنرثي مرات عديدة.
وقد حدث �أن ق َّدم هذا الطفل ،وهو يف ال�سنة الثالثة ابتدائي لرئي�س اجلامعة
اليو�س ��فية ،دف�ت ً�را ي�ض ��م مطالع عدد م ��ن الق�ص ��ائد َّ
واملقطع ��ات وبجانبها عدد
�أبياتها ،فكان جمموع ما قدم ع�شرة �آالف بيت من ال�شعر العربي مما ا�ستظهره،
فانده�ش الرئي�س وت�ش َّكك يف �أمره ،و�أجرى عليه اختبا ًرا ليتيقن من �أمره وحقيقة
دع ��واه ،فانبهر لقوة حافظته ونبوغه املبكر ،و�أ�ص ��بح ين ِّوه ب ��ه يف املحافل العلمية
وجموع الطلبة ،وفتح له خزانته التي قر�أ منها بع�ض الكتب.
ورمبا �سي�س ��تغرب البع�ض مما �أقوله ،لكن املثل العربي يقول( :لي�س من ر�أى
كم ��ن �س ��مع) ،ولنا يف كتب الطبق ��ات والرجال الكثري من هذا على مر الع�ص ��ور،
ويف كل زمان ومكان .ذكر �أبو علي القايل عن �شيخه �أبي بكر بن الأنباري �أنه كان
يحفظ ثالثمائة �ألف بيت من ال�شعر ،ي�ست�شهد بها على غريب القر�آن.
ومن البواعث التي دفعت به �إلى االهتمام بحفظ الن�صو�ص ال�شعرية والنرثية
كرثة ما قر�أ و�س ��مع ع ��ن احلفاظ ،وما كانوا ي�س ��تظهرونه من الن�ص ��و�ص ،فق َّوى
عزميته ،و�شحذ ذهنه ،واقتفى �أثرهم ،وقد �ساعده على هذا �إرادة قوية ،وحافظة
واعية ،وذاكرة مح�صلة وعت الآالف من ال�شعر.
لقد وهبه اهلل �ص ًربا وج َلدً ا على القراءة ،ف�إنه يقر�أ كما قال« :الثماين �ساعات
ِو�صا ًال ،والع�شر �ساعات ِوال ًء فما فوق ذلك ،دون �ضجر وال �س�آمة ،ال يقطعني ـ كما
قال ـ �إال فري�ضة دينية �أو ق�ضاء حاجة ب�شرية»
خ�صو�صا �إذا عرفنا �أنه ربط عالقته
وال ن�ستغرب هذا الإدمان على القراءة،
ً
بالكتاب وهو ابن ت�س ��ع �س ��نوات؛ �إذ كان �أول كتاب قر�أه بال�ص ��دفة ـ كما �سلف ـ هو
كت ��اب جم َّرب���ات الديربي ،ث ��م ثناه بكتاب :ت���اج امللوك ،وهو منظومة يف ال�س ��حر
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احلرب ،وث َّلثه بكتاب :الرحمة يف الطب واحلكمة.
والكيمياء و�صناعة ِ
حري�صا على
كما ات�سعت قراءته يف �أ�ص ��ناف العلوم و�ضروب املعارف ،وكان
ً
�أن يقر�أ �شي ًئا عن كل �شيء ،ف�أمعن يف القراءة �إمعا ًنا بلغ به عدد مقروئه �آال ًفا من
الكتب والر�سائل يف �شتى �أنواع العرفان.
لقد كان م�س ��ر ًفا يف القراءة� ،إن �ص ��ح �أن يف القراءة �إ�س ��را ًفا ،فما زرته �إال
و�ألفيته منك ًّبا يقر�أ �أو يكتب ،و�أكدا�س الكتب عن ميينه و�شماله.
كما ن�ش� ��أ ع�صام ًّيا مبا ح�ص ��ل من العلم والأدب ،والذين زاملوه يف الدرا�سة،
�أو عا�شروه يف �صباه يوم كان ي�أخذ العلم ،عرفوا ما كان يحمل نف�سه من تعب ،وما
كان يرهقه ��ا به من عناء ،مما ال يطيقه �إال الع�ص ��اميون الأفذاذ ،وك�أنه يردد مع
ال�شاعر طه الراوي:
ال�شباب �أُنا�س كان د�أبه ُم
يبكي
َ
�أم��ا �شبابي فقـد �أبليتُ جِ َّد َته

�أن يرتعوا يف ري��ا���ض اللهو واللعبِ
ب��ي�ن امل���ح���اب���ر والأوراق وال���ك���ت���بِ

�شيوخــه :
مل تدم م�س�ي�رته التعليمية يف رحاب اجلامعة اليو�سفية طوي ًال؛ �إذ انقطع عن
الدرا�سة �سنة 1365هـ1945/م ،وطوال هذه ال�سنوات كان يواكب حلقات ال�شيوخ،
يتنقل من حلقة �إلى �أخرى ،ومن م�س ��جد �إلى زاوية �أو رباط ،لريوي ظم�أه ،وي�شبع
رغبته ،وليتزود بزاد العلم من �أفواه الرجال .ومن �شيوخـه:
 -1الفقيه �س ��يدي �أحمد ولد احلاج املحجوب (ت 1362هـ1943 /م)  ،قر�أ
عليه ت�صريف العزي والمية الأفعال.
 -2العالم ��ة محم ��د بن حل�س ��ن الدب ��اغ (ت 1371ه� �ـ1952 /م) ،قر�أ عليه
التف�سري من �سورة الكهف �إلى �آخر القر�آن مواظبة ،كما قر�أ عليه العقائد الن�سفية
و�سلم الأخ�ضري يف املنطق ،والألفية وال�شيخ خليل.
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 -3الفقي ��ه العالمة علي ال�س ��باعي رافع (ت 1419ه� �ـ1999 /م) ،قر�أ عليه
قطر الندى البن ه�شام.
 -4العالم ��ة �س ��يدي �أحمد �أك ��رام (ت 1376هـ1957 /م) ،ح�ض ��ر عنده يف
�صحيح م�سلم.
 -5العالم ��ة �س ��يدي محمد بو�س ��تة ،املعروف بال�س ��ي �أ ّم ��ان (ت 1370هـ/
1951م) ،كان يح�ضر عنده يف درو�س ال�سرية النبوية.
 -6العالمة �سيدي �أحمد الكن�سو�سي (ت 1423هـ2002 /م) ،قر�أ عليه �شرح
المية العجم لبحرق ،و�ش���رح بانت �س���عاد البن ه�شام ،كما ح�ضر عنده يف العديد
من الدرو�س ب�صفة اختيارية.
 -7العالمة الرحايل الف ��اروق (ت عام 1405هـ1985 /م) ،قر�أ عليه طر ًفا
من ال�شيخ خليل مع بع�ض الدرو�س االختيارية يف الدين والعربيـة.
 -8الفقيه ال�س ��يد بلها�ش ��مي محمد ،قر�أ عليه مقدمة ابن �آجروم والألفية
وبع�ض الدرو�س يف البالغة.
 -9الفقي ��ه ال�س ��يد الها�ش ��مي ال�س ��رغيني بنمرية (ت 1388ه� �ـ /موافق 29
دحنرب 1968م)  ،قر�أ عليه اخلريدة ب�شرح الدردير.
 -10الفقي ��ه ال�س ��يد املخت ��ار ال�س ��باعي (ت 1394هـ1974 /م) ،ق ��ر�أ عليه
احل�ساب والفرائ�ض.
 -11الفقيه العالمة ال�س ��يد عبد اجلليل بلقزيز (ت 1387هـ1967/م) ،قر�أ
عليه �سلم الأخ�ضري ب�شرح القوي�سني.
 -12العالمة الرئي�س الأ�ستاذ محمد بن عثمان (ت 1364هـ1945 /م) ،قر�أ
عليه عمدة الأحكام البن دقيق العيد.
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 -13العالمة ال�س ��يد محمد املختار ال�سو�س ��ي (ت عام 1383هـ1963 /م)،
�أخذ عنه باملذاكرة.
يف ميدان التعليم:
مل ��ا فكر العمل بالتعليم االبتدائي طلب من رئي�س اجلامعة اليو�س ��فية �آنذاك،
العالمة احلافظ ال�س ��يد عبد القادر امل�س ��فيوي� ،ش ��هادة مدر�س ��ية تثبت م�س ��تواه
الدرا�سي ،جاء فيها:
�إن الطال ��ب ال�س ��يد �أحمد ب ��ن عبا�س ال�ش ��رقاوي ،من قدم ��اء تالميذ الكلية
اليو�سفية ،انخرط يف �سلك نظامها حتت عدد � ،45أول �سنة ت�سع وثالثني وت�سعمائة
و�ألف ،وبقي يتابع بها درو�س ��ه حتى الثالثة م ��ن دورها الثانوي ،حيث انقطع عنها
�آخر �س ��نة خم�س و�أربعني وت�س ��عمائة و�ألف ،وقد كان من جنب ��اء طلبة هذه الكلية
وتالميذها البارزين ِعل ًما وذكا ًء ومروءة ،و ُقيد له بطلب منه �شهادة يديل بها عند
االقت�ضاء .وال�سالم.
وحرر بتاريخ  9جمادى الأولى عام 1366هـ /موافق  8مار�س 1946م.
رئيـ�س الكلية اليو�سفية
عبدالقـادر امل�سفيـوي �أمنـه اهلل
على �ضوء هذه ال�شهادة التحق �سنة1366هـ1946 /م مبدر�سة احلياة للتعليم
احلر ،التي كان ير�أ�سها الفقيه الأ�ستاذ �أمبارك الغرا�س امل�شهور (بال�سي ابريك)
ب�أجرة �ش ��هرية قدرها ( 2000فرنك) .ثم التحق �سنة 1367هـ1947 /م بالتعليم
احلكومي (كما كان ي�سمى �آنذاك) مبدر�سة عر�صة املعا�ش ال�صناعية ،يدر�س فيها
العربية والدين ،وا�س ��تمر فيها �إلى �س ��نة 1376هـ1956 /م ،حيث التحق مبدر�سة
املعلم�ي�ن الإقليمية ،ويف  18ربيع الأول 1378ه� �ـ ،املوافق فاحت �أكتوبر 1958م ُعني
�أ�س � ً
�تاذا باملدر�سة نف�سها ،حيث َد َّر�س مادة الرتبية مدة ع�شرين �سنة ،وطوال هذه
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مطبوعا على التعليم ،يل ُّذه ويتذوقه ،متيل �إليه نف�سه
ال�س ��نني كان مثال الأ�س ��تاذ،
ً
ويوائمه طبعه ،وي�س ��كن �إليه �ض ��مريه ،بل �أ�ص ��بح التعليم �ص ��فته التي الزمته مدة
�أربعني �سنة .وقد تخرج به �أجيال وطبقات من املعلمني واملربني يف املغرب.
كان قم ��ة املد ِّر� ��س الر�ص�ي�ن ،املخل�ص يف عمل ��ه ،املحيط بعلم ��ه ،احلري�ص
عل ��ى تهذي ��ب طالبه وتـثـقيفهم ،الغي ��ور على لغته ،القدير عل ��ى الت�أثري يف نفو�س
الطالب�ي�ن ،املتف ِّنن يف الأ�س ��اليب الت ��ي حت ِّبب �إليهم الدر�س ،وحت�ض ��هم على بذل
اجلهود يف �سبيل العلم.
لقد ُحبب ال�ش ��رقاوي �إلى تالمذته واملعنيني ب�أحاديثه ،فقد كان لينِّ العريكة
يف تدري�س ��ه ،ينفذ ب�شرحه وتب�سيطه ال �إلى عقول تالميذه فح�سب ،بل �إلى قلوبهم
� ً
أي�ضا ،فقد كانت له مقدرة عظيمة يف تب�سيط املادة وتف�سريها و�إغنائها بالفوائد
ُّ
والطرف اللغوية والأدبية ،مما ي�ض ��في على در�سه نكهة متميزة عن باقي زمالئه
الأ�ساتـذة.
�شعره:
حاول يف ُغرة �ش ��بابه �أن ينظم بع�ض الأ�شعار يف منا�سبات وطنية واجتماعية
وديني ��ة و�إخوانيات� ...إلخ .ولكنه على ح ��د قوله« :نظرت فيها بعدُ ،فوجدتها غري
�ش ��يء ،ف�أتلفتها غ َري �آ�س ��ف ،وهي ما كانت لتفيد �ش ��ي ًئا �إال �أن تدل على �أن ناظمها
لي�س من ال�شعر يف �شيء» .ورغم محاولته �إتالف هذه النفثات القلبية ،والزفرات
النف�سية ،ا�ستطعت �أن �أعرث على بع�ضها.
ق ��ال يف رث ��اء العالمة ال�س ��يد محمد بن عثمان املراك�ش ��ي ،رئي� ��س اجلامعة
اليو�سفية ،والأب الروحي لها ،وقد حاله بقوله« :مقيد الف�ضيلة وال ُّن�سك ،و�صاحب
عموما ،وباحلمراء
امل�آثر احلميدة واملزايا الرفيعة� ،ش ��يخ العلم والعلماء باملغرب ً
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خ�صو�صا ،الأ�ستاذ املقتدر املطلع رئي�س املجل�س العلمي مبراك�ش ال�سيد محمد بن
ً
عثمان».
�أودى املـنون فيـا ف�ضيـل ُة نوحي
�أودى ب��ـ��ه فمـ�ضى �أج��ـ ُّ��ل مـو َّفـقٍ
�أودى ف��ـ�لا َرق����ـ�����أَتْ م��ـ���آق��ـ��ي ُمقلة
�أ َّواه �إن م�صيـبتـي ف��ـ��ي هُ ـ ْلـكـه
كيف ال�سبيل �إلى الـتـ�صبـُّر بعـدما
�أ�سفـي عليـه وقـد �أ���ش��ادوا نـع�شـه
�أ�سـفي علـيه وما ترى ُيـجدي وقد
� ْإن �أوحـ�ش الـقبـر الذي ا�ستودع َته
فلَـيـُ�ؤ ْن ـ َِ�سـ َّن َـك فيه ما قدَّمتَ من

ّ
بالط ِّيب النفـ�س الزكي الـرو ِح
ـديح
من بعد ما قد عا�ش خري م ِ
�ض َّنت عليه بدمعها امل�سـفـو ِح
ق��ـ��د ب��ـ�� َّرح��ـ��ت ب��ي �أمي����ا ت��ـ�بري ِ��ح
�صنع الأ�سى بـف�ؤادي املجرو ِح
ـيح
وت��ـ��ل��ـ��وه بالتهليل والـت�سب ِ
ـيح
وار ْوه بـني جالمـد و�صف ِ
ـريح
يا خ َ
ري مدفون بـخري �ض ِ
ع��م��لٍ �إل��ـ��ى دار الـبقاء �صلـو ِح

ق���ي���ل ع���ن���ـ���ي ب���ـ���ـ����أن���ـ���ن���ي م��ـ��ج��ـ��ن��ون
وي���ـ���ق���ول ال��ط��ـ��ب��ي��ـ��ب �إن ف��ـ��ـ��ـ���ؤادي
وي���ق���ـ���ول���ـ���ون ب���ـ���ال�������س���ـ�ل�ال ���س��ق��ي��ـ��م
ف���ـ���ت���ب���ـ���ي���ـ���ن���ت���ـ���ه وك�����ـ�����ـ�����ان خ���ـ���ـ���ف���ي���ـًّ���ا
ُح���ـ َّ���ق ع��ن��ـ��ي ب���ـ����أن �أ�����ص����وغ ث��ـ��ن��ائ��ـ��ي

قلـت ه��ـ��ذا ه��و ال��ب�لاء الـمب ُ
ني
جِ ���دُّ م�ض ًنى وم��ا ه��ـ��داه يـقي ُـن
َخ��ف��ـ َ��ي ال����داء وال�����س��ق��ام فـ ُ
ـنون
ح���ي���ث ب��ـ�� ّي��ن��ت �أن���ـ���ـ���ن���ي م��ع��ي��ـ ُ
��ون
ف��ي��ـ��ك �إ ْذ �أن����ت ب��ال��ـ��ث��ن��اء قمـ ُ
ني

ومما قاله يف محمد املوقت ،ملا عاجله من مر�ض اجلن الذي �أ�ص ��يب به �س ��نة
1944م.

الق�صيدة طويلة ،ومل يبق منها �إال هذه الأبيات.
دمــت للفــن

قاله ��ا يوم تك ��رمي �ش ��اعر احلمراء محم ��د ب ��ن �إبراهيم من ط ��رف ُثلة من
�أ�صدقائه ومحبيه �سنة 1942م.
دم��ـ��ت ل��ل��ف��ن وال��ـ�� ُع��ل��ـ��ى ب�����س��ـ�لا ِم
وال���ـ���ذي ي�سحـر ال�� ُّن��ه��ى بـبيـان
وم��ع��ـ��انٍ ت��ـ ْ��ج��ل��ى وي��ـ��ث��م��ل منـها
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تـتمنى العينـان ل��و ع��ـ��ادت��ا �سمـ
ج��م��ع��ن��ا ذا ���س��ـ��م��اوة ن��ـ��ح��ن فيهـا
ون���ـ���ه���ار اج��ـ��ت��م��ـ��اع��ن��ا ب���ـ���ك ه���ذا
���ش��اع��ـ��ر ال��ط��ب��ع ���ش��وق��ـ��ن��ـ��ا مل��ح�� َّي��ا
دب فينا ه��ـ��واك م��ث��ل دب��ـ��ي��ب ال��ـ
َّ
وم���دى م��ا �أق����ول م��ا قلـت ب��ـ��د ًءا
ول���ـ���و �أن���ـ���ي �أط���ي���ق م��ن��ـ��ي ق��ي��ـ��ا ًم��ا
نفد النف�س دون نظمي و�ضاق الـ
و�سال ًما ي��زري بريح ال�صبا لطـ

ـ��� ًع���ا ل��ت��ـ�����ص��غ��ي ل�����ش��ع��ـ��رك ال��ب��ـ��� َّ��س��ا ِم
زاه�����ـ�����رات و�أن�����ـ�����ت ب�����در ال��ـ��ت��ـ��م��ا ِم
لـيلة ال��ق��ـ��در م��ن ليـايل ال�صيا ِم
ك ك��ـ��ن��ب��ـ��ت ال���� ُّرب����ى مل�����اء ال��ـ��غ��م��ا ِم
ـبرُ ء يف ج�سم ذي ّ
وال�سقا ِم
ال�ضنا ّ
دم���ـ���ت ل��ل��ف��ـ��ن وال��� ُع���ـ���ل���ى ب�����س��ـ��ـ�لا ِم
ب���ـ����أدا ال�����ش��ك��ر واحل��ـ��ق��ـ��وق ال��ل��ـ��زا ِم
ـ��ط��ـ��ر���س ع��ن��ه و َك���ـ��� َّل ح��� ّد ال��ق��ـ�لا ِم
ـ ًفـا ويحكي ابت�سام ثغـر الكما ِم

يف الثناء على اهلل
�إل��ى من له احلمد �أج��ـ��زي الثنـا
حمدتك ال يزدهيني القـريـ�ض
���س��ب��ق��ـ��ت ب���ـ����آالئ���ـ���ك ال�����ض��ـ��اف��ي��ات
وت��ـ��ح�����س��ن ل��ل��ع��ب��ـ��د ل�����س��ـ��تَ ُت��ب��ايل
وت�������س���م���ـ���ع دع���ـ���وت���ـ���ه م�������ص���ـ ً
���رخ���ا
وت��ه��دي��ـ��ه ق�����ص��د ���س��ب��ي��ـ��ل احل��ي��ـ��اة
وت�����رزق�����ـ�����ه ك����ـ����اف����ـ���� ًرا م���ل���ـ���ح���ـ���دًا
دع�����ـ َ
�����وت لأرزاق������ـ������ك ال��ـ َ��ج�� َف��ـ��ل��ى
وي��ن��ت��ـ��اب��ك امل���ذن���ب ال��ـ��م�����س��ت��ق��ي��ل
وي�����س���أل��ـ��ك ال���ـ���راغ���ب امل�ستـميـح
����س���ـ����أل���ت���ـ���ك ل���ـ���م �أق�����ـ��ت��رح ط��ل��ب�� ًة
م�ؤلفاتــه:

ُم���� ِ���س���ـ��� ًّرا ب��ـ��ه ال���ق���ـ���ول �أو معلنـا
وال �أن�����ا �أُح�������ص���ي ع��ل��ي��ـ��ك الـثنـا
فمنها ال��ف��ـ��رادى وم��ن��ه��ا الـثنى
�أك�����ان ال��ـ��م�����س��ي َء �أم الـمح�سـنا
�أك����ـ����ان ال��ف��ـ�����ص��ي��ـ�� َح �أم الأل��ـ��ك��ـ��ن��ا
�أك�����ـ�����ان ال���غ���ـ���ب َّ���ي �أم الأف��ـ��ط��ـ��ن��ـ��ا
وت����رزق����ـ����ـ����ه م�������س���ل��� ًم���ـ���ا م���ؤم��ـ��ن��ـ��ا
ف�لا �ضيـف ُيق�صـى وال �ضيفنا
ف��ي��ـ��ا ل��ل��ح��ل��ـ��ي��م ع��ل��ى م���ن جـنى
ف��ي��ا خ�ي�ر ����س��� ْم ٍ���ح ي��ـ��ج��ي��ب امل��ـ��ن��ى
ف���أح�����سِ ��ن كما �شئت �أن تــح�سنا

املطبوع :
�أما الأ�ستاذ ال�شرقاوي الباحث وامل�ؤلف ،ف�إنتاجه كثري ومتنوع ،منه ما هو يف
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اللغة ،ومنه ما هو ْ
ن�ش ٌر �أو حتقيق �أو فهر�سة ،ومنه يف الأدب وما �إليه ،وهي م�صنفة
كالآتي:
اللغة واملعجم:
 معجم املعاجم العربية :تعريف بنحو �ألف ون�صف �ألف من املعاجم العربيةوالرتاثية� .صدر عن دار الغرب الإ�سالمي عام 1987م.
الن�شر والتحقيق :
 -1فن���ون الأفن���ان يف عي���ون علوم القر�آن  :البن اجلوزي ،ن�ش ��ر و�ص ��در عن
مطبعة النجاح بالدار البي�ضاء عام 1970م.
 -2تخري���ج املعي���ار :لأبي العبا�س الون�شري�س ��ي ،باال�ش�ت�راك مع جماعة من
الأ�ساتذة حتت �إ�شراف الدكتور محمد حجي � ،صدر عن مطبعة ف�ضالة باملحمدية،
1981م.
 -3املحا�ض���رات يف الأدب واللغة :احل�س ��ن اليو�س ��ي ،حتقيق باال�ش�ت�راك مع
الدكتور محمد حجي� ،صدر عن دار الغرب الإ�سالمي بريوت 1982م .
 -4البيان والتح�صيل :البن ر�شد اجلد ،حتقيق اجلزء الرابع� ،صدر عن دار
الغرب الإ�سالمي ،بريوت 1984م.
 -5البيان والتح�ص���يل :اجلزء ( ،)8واجلزء ( ،)10حتقيق باال�شرتاك مع
الدكتور محمد حجي� ،صدر عن الدار نف�سها �سنة 1984م.
 -6تنبيه العارف الب�صري على �أ�سرار احلزب الكبري :لل�شيخ محمد مرت�ضى
الزبيدي .ن�شر وتقدمي� ،صدر عن املطبعة الوطنية مبراك�ش عام 1986م.
 -7ديوان �شاعر احلمراء محمد بن �إبراهيم :جمع وحتقيق ،باال�شرتاك مع
جماعة من الأ�س ��اتذة؛ هم ال�س ��ادة :علي بن املعلم التاورتي ،محمد بنبني ،موالي
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الطيب املريني دنيا ،وموالي �أمبارك العدلوين .مرقون على الآلة الكاتبة(.)2
الأدب :
� -1ش���اعر احلمراء يف الغربال� :ص ��در عن مطبعة اجلامعة بالدار البي�ضاء
عام 1963م.
 -2لعبة ال�ش���طرجن يف ما�ض���يها الإ�س�ل�امي :مطبعة النجاح بالدار البي�ضاء
عام 1969م.
 -3مخت���ارات م���ن دي���وان �ش���اعر احلمراء :باال�ش�ت�راك مع الأ�س ��تاذ موالي
الطيب املريني� ،صدر عن املطبعة الوطنية مبراك�ش عام 1979م.
 -4يف اللغز وما �إليه :مطبعة النجاح بالدار البي�ضاء عام 1987م.
 -5ما جاء يف ال�ضب عن العرب :دار الغرب الإ�سالمي 1988م.
الفهر�ســة :
 -1مكتبة اجلالل ال�سيوطي :دار املغرب للت�أليف والرتجمة والن�شر بالرباط
1977م.
 -2فهار����س املعي���ار :اجل ��زء ( ،)13باال�ش�ت�راك م ��ع الدكت ��ور محمد حجي
ومحمد العرائ�شي 1981م.
 -3بانت �سعاد يف �إملامات �شتى :دار الغرب الإ�سالمي 1991م.
الرتبية والتعليم :
ن�صو�ص تربوية :املطبعة الوطنية مراك�ش 1978م.
كتب يف طور الإجناز:
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اللغة:
 -1معجم ما ا�س���تعجم من �أ�س���ماء العلوم والفنون واملذاهب :يحتوي �شروح
طائف ��ة من الكلم الأعجمية التي تعرب عن م�ص ��طلحات اعتقادية� ،أو فل�س ��فية� ،أو
فنية� ....إلخ.
 -2الف�ص���حى م���ن �أف���واه البلغاء :معجم بالغي م�ست�ش ��هد عل ��ى ما فيه من
الكلم ب�ش ��واهد �ش ��عرية ونرثية ،يراعى فيها الوجازة ومتام ال�سياق ،على �أن تكون
الكلمة امل�ست�شهد عليها هي مو�ضع ال�صنعة يف ال�شاهد ال�شعري �أو النرثي.
 -3قامو����س �أفعول���ة :يحت ��وي عل ��ى الكل ��م التي ج ��اءت عل ��ى وزان �أفعولة،
م�شروحة لغة و�صر ًفا ،مع �إيراد ال�شواهد والن�صو�ص املتعلقة بذلك.
 -4قامو�س مفعلة ال�سببية :يحتوي الكلم التي جاءت على مثال مفعلة التي
تبني ال�س ��بب يف كون ال�شيء وحدوثه؛ مثل قولهم :الولد مبخلة جمبنة� ،أي :يجعل
�أباه بخي ًال جبا ًنا و�إن مل يكن كذلك ،ب�س ��بب حر�ص ��ه على م�ص ��احله ،م�ش ��روحة
�شرحا لغو ًّيا �شاف ًيا.
ً
وطعاما ومرتف ًقا.
 -5قامو�س الفعول :دوا ًء
ً
 -6قامو����س الفع���ال يف الأدواء :د َّون فيه ما جاء من �أ�س ��ماء الأمرا�ض على
فعال.
 -7قامو�س الفعالة يف ال�صناعات واحلرف والأعمال .
الأدب:
 -1تعليقات على ديوان �شاعر احلمراء محمد بن �إبراهيم.
 -2تخريج الأ�شعار ال�سائرة.

4 3

55

رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1440
أﻳﺎر  -ﺣﺰﻳﺮان  /ﻣﺎﻳﻮ  -ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019م

310

 -3الأطباء يف �أ ْل�س���نة ال�ش���عراء :جمموع �ش ��عري يت�ضمن ما قالته طائفة من
وقدحا.
مدحا ً
ال�شعراء يف الأطباء ً
 -4ديوان الت�ضمني :يحتوي مختارات من الت�ضمينات اجلياد احل�سان.
الفهر�سة:
 مكتبة ال�ص�ل�اح ال�ص���فدي :فهر�س ��ة تع ِّرف مب�ؤلفات ال�ص�ل�اح ال�ص ��فديمن�سوبة ومخطوطة ومطبوعة.
القر�آن:
 ك�شكول التف�سري :وهو عبارة عن جمموع �ض َّمنه �أ�شياء عن عربية القر�آن،نح ًوا و�صر ًفا وبالغة ،و�أودعه � ً
أمناطا من التف�سري اخلفيف ،و�ضرو ًبا من الأخبار
والأقاويل التي لها �صلة بالتف�سري ،و�أودع فيه نكتًا ومت ُّثالت وت�ضمينات واقتبا�سات
مما يدخل يف الطرائف.
منوعات:
� -1س���بع محا�ض���رات يف مو�ض���وعات �أ�شتات :يت�ض ��من محا�ضرات �أُلقيت يف
منا�سبات.
 -2ي�س����ألك النا�س :عبارة عن جمموع �أجوبة على �أ�س ��ئلة يف الكتب الرتاثية،
وتوثيق الأ�شعار ،والعبارات امل�أثورة ،وم�سائل �شتى.
 -3كتاب يف اجلن.
وفاته :تويف يوم الثالثاء  16رجب 1423هـ ،موافق � 24ش ��تنرب 2002م ،على
ال�س ��اعة  ،18.30ودفن يوم الأربعاء بعد �ص�ل�اة الع�صر مبقربة باب �أغمات .وقد
رثاه ُثلة من �أ�صدقائه ومحبيه وعاريف ف�ضله �شع ًرا ون ًرثا.
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الهوامش:
(*) كاتب وم�ؤرخ ـ املغرب
(� )1سورة الن�ساء� ،آية .77
(� )2ص ��درت الطبعة الأولى من هذا الديوان �س ��نة 2001م� ،ضبط وتن�س ��يق وتعليق الدكتور �أحمد �شوقي
بنبني .و�أعيد طبعه �سنة 2003م طبعة مزيدة ومنقحة حتت �إ�شراف الأ�ستاذ نف�سه.
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مكتبة
العقي�ل�ات ،م�آث���ر الأج���داد عل���ى ظه���ور اجلي���اد ،ت�ألي���ف عبداللطي���ف ب���ن
�صالح بن محمد الوهيبي ،املراجعة التاريخية� :سليمان بن �إبراهيم اجلري�ش،
عبدالك���رمي ب���ن �ص���الح الطوي���ان ،عب���داهلل بن �س���ليمان �أبا اخلي���ل ،عبداهلل بن
�س���ليمان امل���رزوق ،اختي���ار وترتي���ب الك�ش���افات :محم���د ب���ن عب���داهلل الفري���ح،
الريا�ض :العبيكان1438 ،هـ2018 ،م� 6 ،أجزاء.
هذا الكتاب �س ��فر كبري يحكي ق�صة رجال «العقيالت» .وهم ،ملن ال يعرفهم،
تاجروا
«جت ��ار من جن ��د ،وبخا�ص ��ة منطقة الق�ص ��يم (معظمه ��م من بري ��دة)َ ،
بالإب ��ل واخليول والأغنام ،ي�ص ��درونها �إلى بالد اخلليج ،والعراق ،وبالد ال�ش ��ام:
الأردن و�س ��ورية وفل�سطني ،وم�ص ��ر .وي�صلون بن�ش ��اطهم التجاري �إلى ال�سودان،
ويف عودتهم �إلى بالدهم يحملون معهم الأ�س ��لحة والقهوة وال�شاي وال�سكر والأرز
والأواين واملالب�س �إلى و�سط اجلزيرة العربية».
هذه الرحالت التي ت�ش ��به رحلتي ال�شتاء وال�صيف القر�شيتني ،لها يف ذاكرة
�أبناء اجلزيرة العربية تاريخ مل يدون ،وق�ص�ص كثرية مل تجُ مع ،و�أدب مل ي�صادف
الكتابة بعد.
يحاول هذا الكتاب املو�س ��وعة �أن يجمع كل �ش ��اردة وواردة عن (العقيالت)،
مم ��ا �أمكن جمعه م ��ن معلومات ،معتمدً ا عل ��ى الوثائق التاريخي ��ة� ،أو ما حفظته
الذاك ��رة ،ووعته الأجيال عن ه� ��ؤالء ال َّرحالة التاريخيني� ،س ��واء �أكانت معلومات
تتعلق بالنواحي املادية ،من حيث و�صف �أ�سواق (العقيالت)� ،أو �أنواع ما يتاجرون
به من الأنعام واملوا�شي ،و�ص ��فاتها ،و�أ�سعارها ،وكيفية بيعها ،وملا يلزم لذلك من

رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1440

313

أﻳﺎر -ﺣﺰﻳﺮان  /ﻣﺎﻳﻮ -ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019م

4 3

55

�أدوات �أو يت�ص ��ل ب ��ه من إ�ج ��راءات� ،أو ما يرتبط بحياة (العقيالت) من و�س ��ائل
االرحت ��ال� ،أو �أماكن ال�س ��كن ،و�أمناط العي�ش ،و�أ�س ��اليب احلي ��اة� ،أو كانت تتعلق
باجلوانب الثقافية تاريخ ًّيا واجتماع ًّيا واقت�صاد ًّيا و�أدب ًّيا وعلم ًّيا ،ونحو ذلك.
ومع �أن الرحلة يف الغالب تنطلق من �س ��وق اجل ��ردة يف بريدة ،الذي يتحدث
عن ��ه الكتاب ب�إ�سهاب� ،إال �أن الكتاب ي�ؤرخ � ً
أي�ض ��ا لأ�سواق هذه التجارة يف البلدان
الت ��ي ارتادها (العقي�ل�ات)؛ كالأردن ،والعراق ،و�سوري ��ة ،وفل�سطني ،وم�صر ،يف
جهد فريد ،ال نظنه وجد العناية الكافية يف تلك البلدان.
ث ��م ي�ض ��م الكت ��اب بع ��د ذل ��ك تراجم ل ��كل م ��ن �أمك ��ن ترجمته م ��ن رجال
(العقي�ل�ات)؛ فيحوي تراجم عدد كبري من ال�شخ�صيات التي زاولت هذا العمل،
و�شاركت يف هذا الن�شاط .وقد ا�ستغرقت الرتاجم �أربعة �أجزاء من �أ�سفار الكتاب.
يزخ ��ر الكت ��اب بالوثائق اخلطية ،وال�صور القدمي ��ة ،وير�صد و�سم الإبل لكل
تاجر ممن ُذكرت له ترجمة.
ُخ�ص�ص اجلزء ال�ساد�س لفهار�س الكتاب وك�شافاته ،وهي من اختيار وترتيب
عب ��داهلل بن محمد الفريح ،وقد �ضمت  33ك�شا ًفا متنوعة املو�ضوعات� ،إلى جانب
ك�شاف امل�ص ��ادر واملراجع .وهذه الك�شافات ـ ل�ضخامته ��ا وتفا�صيلها ـ تعد فريدة
من نوعها؛ �إذ ق َّلما توجد فهار�س متاثلها عدد ًّيا يف الكتب العربية.
�أ.م�.ض
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