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[لس ْو َف] يف القرآن الكرمي ـ دراسة
َ
واملعربني
املفسرين
لتوجيهات
ْ
ّ
د .محمد �إبراهيم الفيومي
ع�ضو هيئة التدري�س يف جامعة الطائف

مقدمة
النبي
احلم ��د هلل �ش ��رف اللغة العربية و�أه َلها بالقر�آن ،وال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام على ّ
العربي العدناين وبعد:
ّ
اخلالد
هلل
�ات الدنيا قاطب ًة
ِ
بكتاب ا ِ
ِ
فتفخ� � ُر اللغ� � ُة العرب َّي ُة على لغ � ِ
بارتباطه ��ا ِ
ُ
«القر� ِآن الكر ِمي»َ ،
االرتباط الذي يب ُّثها حيا ًة ال تنفدُ ،وجتددًا ال
ذلك
ين�ضب؛ فاملفرداتُ
ُ
في�ضا كل َما َ
عذب ،يزدا ُد ً
نهل من ُه الواردونَ وع ُّبوا.
والرتاكيب القر�آن َّي ٌة مع ٌ
ني ث ٌّر ،ومنه ٌل ٌ
ُ
لي�س ج ��ر�أ ًة علي ِهً ،
وق � ُ
هلل ،و� مَّإنا
عياذا ب ��ا ِ
كتاب ا ِ
�ول امل ��ر ِء يف ِ
هلل �س ��بحانه وتعالى َ
اً
أمر ر ِّبنا �س ��بحانه وتعالى�} :أَ َف�َلَاَ َيت ََد َّب ُرونَ ا ْل ُق ْر�آَنَ {82
محاول� � ٌة لتد ُّب ِر �آيا ِت ِه؛
امتثال ل ِ
الن�س ��اء،و24محمدَ ،و}�أَ َف َل ْم َي َّد َّب ُروا ا ْل َق ْول{86امل�ؤمنون ,وكلُّنا متع ِّبدونَ َمبا َي�سّ َر ُه ُ
اهلل
ُ
آيات القر� ِآن
علوم اللغ ِة العرب ّية ــ
مطالب بتد ُّب ِر � ِ
ٌ
ل َنا ،ومبا َّ
ي�س� � َرنا اهلل لهُ ،والباحثُ ــ يف ِ
أدوات ،م�ستعي ًنا َمبا قا َل ُه �أ�سال ُف ُه منْ
أوتي منْ � ٍ
الكر ِمي ،ودرا�س ��ة �أ�سالي ِب ِه ،يف �ض ��و ِء ما � َ
وبفنون اللغ ِة العربية.
هلل تعالى،
ِ
بكتاب ا ِ
العلم ِ
� ِ
أهل ِ
�لوب تكر َر يف
كانت فكر ُة هذا
ِ
البحث؛ محاول ٌة لدرا�س� � ِة �أ�س � ٍ
م ��نْ ه ��ذا املنطل � ِ�ق ْ
رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1441
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«�س ْو َف» ،ويليها فع ٌل م�ضارعٌُ .
نعر�ض
هلل تعالى ب�ض َع ٍ
كتاب ا ِ
ِ
مرات؛ حيثُ تدخ ُل ال ٌم على َ
ُ
كتب معاين
املف�سرين ومعربي القر� ِآن الكر ِمي �إياه؛ فعمد ُة هذا
ونناق�ش معاجل َة
ِ
البحث ُ
ِ
القر� ِآن الكر ِمي وتف�س ِري ِه و�إعرا ِب ِه قدميها وحديثها.
و َقوا ُم ُه ثالثة مباحث:
كتب التف�س ِري ومعاين القر� ِآن الكر ِمي.
 .1الآياتُ يف ِ
إعراب القر� ِآن الكر ِمي.
 .2الآياتُ يف م�صنفات � ِ
 .3قراءات قر�آنية للآيات الكرمية.
آيات القر�آن َّي َة
ي�سبقُ املباحثَ مقدم ٌة يطالعها ناظراك ،يعق ُبها متهي ٌد ُيح�صي ال ِ
فهر�س
أهم
الكرمي َة مو�ض� � َع الدرا�س ِة ،ويتذ َّي ُل البحثَ خامت ٌة ت�ش ��تم ُل على � ِّ
النتائجَّ ،ثم ٌ
ِ
البحث.
ملحتويات
وفهر�س
للم�صاد ِر واملراج ِع،
ِ
ِ
ٌ
نقديُ ،
كتب التف�س ِري
البحث منه ٌج
واملنهج املعت َم ُد يف هذا
تاريخي ٌّ
ِ
يعر�ض ما يف ِ
ُ
ٌّ
و�إعراب القر� ِآن الكر ِمي ــ ما تي�سّ ر منها ــ ً
ح�س َب وفا ِة م�ؤ ِّلفيها مبا يف�صح
عر�ضا تاريخ ًّيا ْ
والنقد والتوجيه.
ر�س
ِ
عن الت�أثر والت�أثري ،ويتناو ُلها بال َّد ِ
فهم كتا ِب َك ،و�أتو َّك ُل َ
فاللهم �إنيّ �أ�س ��تع ُني َ
عليك يف تبينُّ مرا ِد َك،
وبعدُ،
َّ
بك يف ِ
اخللق ،وعذري �أ َّن َك
نق�ص ِ
علي منْ ِ
و�أ�س ��تغف ُر َك ملا يتمل ُكني من ِع ِّي الب�ش � ِ�ر ،وي�س ��تويل َّ
وكرم َك ،وت�ش ��م َلني بعف ِو َك
�أم� � ْرتَ عبا َد َك بتد ُّب ِر كتا ِب � َ�ك ،ورجائي �أنْ مت َّدين بتوفي ِق ِك ِ
اللهم �آمني.
و�س ِرت َكَّ .
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متهيد
وردت َ
الالم
ْ
هلل تعالى يف اثن ِني و�أربع َني مو�ض ًعا(ْ ،)1
كتاب ا ِ
«�سوف» يف ِ
دخلت عليها ُ
يف �أربع ِة موا�ض َع منها ،فهذا رّ
آيات قر�آن َّي ٍة كرمي ٍة،
كيب } َل َ�س ْو َف{ � مَّإنا ور َد يف �أرب ِع � ٍ
الت ُ
بعاطف:
منها ثالثة موا�ضع �سبقت
ٍ
•�أو ُلها قو ُل ُه تعالى:
} َو َي ُق ُ
ول ْ ِإ
ال ْن َ�سانُ (� )2أَ ِئ َذا َما ِم ُّت َل َ�س ْو َف ُ �أ ْخ َر ُج َح ًّيا{66مرمي.
بنبي
ل�سان
ِ
•وثانيها قو ُل ُه تعالى على ِ
فرعون م�ص َر ُي ُ
خاطب َّ
ال�سحر َة ح َني �آمنوا ِّ
�سيدنا مو�سى عليه ال�سالم:
هلل ِ
ا ِ
} َق � َ
ال�س � ْ�ح َر َف َل َ�س� � ْو َف
�ال � َآم ْن ُت � ْ�م َل ُه َق ْب َل �أَنْ � َآذنَ َل ُك ْم ِ�إ َّن ُه َل َك ِب ُري ُك ُم ا َّل ِذي َع َّل َم ُك ُم ِّ
َت ْع َل ُمونَ َ ألُ َق ِّط َعنَّ �أَ ْي ِد َي ُك ْم َو�أَ ْر ُج َل ُك ْم ِمنْ ِخلاَ ٍف َو َ ألُ َ�ص ِّل َب َّن ُك ْم �أَ ْج َم ِعنيَ{49ال�شعراء.
•وثال ُثها قو ُل ُه تعالى ُ
عبد ُه الأتقى(:)3
ي�صف َ
} َو َل َ�س ْو َف َي ْر َ�ضى{21الليل.
•و�آخ ُرها قو ُل ُه تعالى مخاط ًبا نب َّينا محمدً ا :
} َو َل َ�س ْو َف ُي ْع ِط َ
ُّ
يك َر ُّب َك َفترَ
ْ�ضى{5ال�ض َحى.
املبحث الأول
الآيات يف كتب التف�سري ومعاين القر�آن الكرمي
املبحث ُ
كتب التف�س�ي ِ�ر ومعاين القر� ِآن الكر ِمي ــ ما تي�س َر
يف هذا
ِ
نعر�ض ما جا َء يف ِ
َ
آيات القر�آني ِة
تركيب
مما يتّ�ص� � ُل بتوجي ِه
«ل�سوف» يف �أرب ِع ال ِ
ِ
يل منْ قد ِميها وحدي ِثها ــ َّ
ال�شريف،
امل�صحف
ترتيب ورو ِدها يف
ِ
ِ
الكرمي ِة ،مر ّت ًبا ال ِ
ح�س � َ�ب ِ
آيات القر�آني َة الكرمي َة ْ
ح�سب وفا ِة م�ؤلفيها:
وكتب التف�سري َ
َ
الآية الأولىَ } :و َي ُق ُ
الِ ْن َ�سانُ �أَ ِئ َذا َما ِم ُّت َل َ�س ْو َف ُ �أ ْخ َر ُج َح ًّيا{66مرمي
ول ْ إ
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الواحدي(ت468هـ)
علي بنُ �أحم � َ�د
ُّ
إمام علما ِء الت� ِ
1ـ نق � َ�ل � ُ
أويل(�)4أبو احل�س � ِ�ن ُّ
فيها ما يلي:
(وق � َ
أكيد ي�ؤ َّك ُد بها ما
النظم:
الم ت� ٍ
�ال �ص � ُ
«الالم ــ يف قو ِل ِهَ } :ل َ�س� � ْو َف{ ـ� �ـ ُ
ُ
�احب ِ
فلم ُحكي
والكالم
بالبعث،
بعدها من اخل ِرب ،وهذا الإن�سانُ كاف ٌر ال ي�ؤمنُ
َ
ِ
محكي عنهَُ ،
ُ
ٌّ
منك ٌر ل� �هُ ،ومنْ �أنك َر �ش ��ي ًئا ْمل ي�ؤ ِّك ْد ُه؟!” .ق � َ
“واجلواب �أنَّ هذا
�ال:
عن� � ُه بالت�أكي � ِ�د وه َو ِ
ُ
قال لهُ“ :ل�س � َ
َ
املوت ح ًّيا”،
النبي
�رج َ
بعد ِ
م ��نْ ِ
�وف ُتخ � ُ
باب احلكاي ِة واملجازا ِة ،ك�أنَّ َّ
َ
ً
مذهب
يذهب
فقال حاك ًيا
ومعار�ض ��ا ِ
لكالم ِه�} :أَ ِئ َذا َما ِم ُّت َل َ�س� � ْو َف �أُ ْخ� � َر ُج َح ًّيا{ ،وال ُ
َ
لكالم ِه ،كما ُ
العرب:
يذهب
ال َّت� ِ
مذهب احلكاي ِة واملعار�ض� � ِة واملجازا ِة ِ
تقول ُ
أكيد ،و� مَّإنا ُ
َ
«ر�أيتُ زيدً ا»ُ ،
بزيد»َ ،
ال�س ��ام ُع« :منْ زي ��دً ا؟» ،و�إذا َ
زيد؟»
قال«َ :منْ ٍ
قال« :مررتُ ٍ
فيقول َّ
الكالم �أو َل ُه على احلكاي ِة واملجازا ِة»)(.)5
باخلف�ض؛ �أتبعوا �آخ َر
ِ
ِ
أكيد ،الأم ُر الذي ُيث ُري ت�س ��ا� اًؤل:
الم ت� ٍ
الالم ــ يف الآي ِة الكرمي ِة ــ ُ
الن�ص �أنَّ َ
ــ �أفاد ُّ
َ
باب احلكاي ِة واملجازا ِة،
كيف ي�ؤ ِّكد املنك ُر وقو َع ما يجح ُد ُه؟! ــ
واجلواب(� )6أ َّن ُه ُيح َم ُل على ِ
ُ
ال�سائ ُل حرك َت ُه الإعراب َّي َة يف جمل ِة
وم َّث َل ل ُه بحكاي ِة املفر ِد امل�س ��تف َه ِم عن ُه ب َ
ـ«منْ »؛ ُيلز ُم ُه َّ
عقد ل ُه ال َّن ْحو ُّيونَ با ًبا ،واملرا ُد
عربي ف�ص ��ي ٌح َ
رِ ِ
املخب ،حكاي ًة لقو ِل ِه .واحلكاي ُة �أ�س � ٌ
�لوب ٌّ
ح�سب َما �أور َد ُه»(.)7
ب َها�« :إيرا ُد ِ
لفظ املتك ِّل ِم على ِ
�ان
طي و�إيجا ٌز
باحلذف ،قرين ُت ُه التَّوكي ُد الوار ُد على ل�س � ِ
ِ
ـ� �ـ ففي الآي� � ِة الكرمي ِة ٌّ
كالم َ
حلدوث ما ذك َر ُه
�بيل التن ّدرِ ،والإنكا ِر واال�س ��تبعا ِد
ِ
ِ
مخاط ِب ِه على �س � ِ
املنك ِر ،يكر ُر َ
ل ُه محدِّ ُثهُ.
2ـ َ
َّمخ�شري(ت538هـ):
هلل الز
وقال �أبو
ُّ
القا�سم محمو ُد بنُ عم َر ،جا ُر ا ِ
ِ
احلالَ ،
فكيف
الم االبتدا ِء الداخل ُة على امل�ض ��ار ِع ُتعطي معنى ِ
(ف� ��إنْ قل � َ�تُ :
جامعت َ
خل�صت الهمز ُة
اال�ستقبال؟ قلتُ ْ :مل جتام ْعها �إال مخ َّل َ�ص ًة
حرف
ِ
ْ
ِ
للتوكيد ،كما �أُ َ
يف «يا ُ
َّوكيد � ً
أي�ضا،
اهلل»
و«ما» يف « ِ�إذا ما» للت ِ
للتعوي�ض ،وا�ضمح َّل عنها معنى الت ِ
ِ
ّعريفَ .
ُ
والهالك؟! على وج ِه
فك�أ َّنه � ْ�م قا ُلوا�« :أح ًّقا �أ َّنا �س� � ُنخ َر ُج �أحيا ًء ح َني يتم َّكنُ فينا امل ��وتُ
اال�ستنكا ِر واال�ستبعا ِد» )(.)8
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ّمخ�شري ــ ما يلي:
ن�ص العلاَّ م ِة الز
ِّ
ــ و ُي ُ
فهم ــ من ِّ
ُ
َ
احتمال
الفعل امل�ضار ِع ُيج ّردُه للحال َّي ِة؛ فينتفي معها
 �أنَّالم االبتدا ِء على ِ
دخول ِ
ُ
اال�ستقبال (الذي
رف �إلى
امل�ضي (الذي يتحقَّقُ م َع « ْمل»)،
ال�ص ِ
ال�ص ِ
ِ
واحتمال َّ
َّ
رف �إلى ِّ
َ
و«�سوف»).
يتحقَّقُ م َع ال�سّ ِني
كيب الذي ا�ش ��تمل ْت ُه الآي� � ُة القر�آن َّي ُة
وهم بظاه � ِ�ر
تناق�ض يف ه ��ذا الترَّ ِ
ٍ
 وذل ��ك ُي ُ�تقبال
�ص لال�س � ِ
الكرمي� � ُة ونح ُوه ��ا ،ح َني اجتم َع جم� � ِّر ٌد للحال َّي� � ِة ُ
«الم االبتداءِ» ،ومخ ِّل ٌ
َ
«�سوف»!
الالم ــ
ظاهر هذا
 فلج�أَ الزَّمخ�ش � ُّأويل؛ ل�ص � ِ
�ري �إلى ال َّت� ِ
ِ
�رف ِ
التناق�ض ،ف�أبانَ �أنَّ َ
بعدها ،فهي ذاتُ فائدت ِني:
جتردت
قد
الفعل َ
ْ
ِ
يف الآي� � ِة القر�آن َّي ِة الكرمي ِة ــ ْ
لتوكيد معنى ِ
للتوكيد ،وال تت�أت ��ى �إفاد ُتها احلال ّي َة؛
فتجردت هنا
للحال،
التوكي� � ُد
ْ
ِ
وتخلي�ص امل�ض ��ار ِع ِ
ُ
لوجو ِد «�س ْو َف» التي تخ ِّل ُ�ص َ
لال�ستقبال.
الفعل
ِ

�اوي(ت685هـ) ،و�أبو ال�س ��عو ِد(ت982هـ)؛
 وتاب َع� � ُه ـ� �ـ على عاد ِتهم ��ا ـ� �ـ البي�ض � ُّاحلال.
الالم ــ يف الآي ِة الكرمي ِة ــ مخ َّل�ص ٌة
ِ
للتوكيد ،جم َّرد ٌة عنْ معنى ِ
فذكرا(�)9أنَّ َ
 ف� ��إنْ َالالم ،دونَ «�س � َ
ردت
الالم �إذا ُج ْ
قيل :و َمل ُج ّردت ُ
�وف»؟! ــ �أجي � َ�ب( :)10لأنَّ َ
بقي لها التوكيدُ� ،أ َّما َ
ردت
معنى �سوى
اال�ستقبال ،ف�إذا ُج ْ
ِ
من ِ
«�سوف» َ
فلي�س لها ً
احلال َ
لغيت.
من ُه �أُ ْ
الزمخ�شري اً
 َهلل»
و�ساق
ُّ
لفظ اجلالل ِة «ا ِ
مثال تو�ضيح ًّيا( )11ملا �سا َقهُ؛ فـ «� ْأل» ــ يف ِ
ً
نودي
ّعوي�ض عن الهمز ِة املحذوف ِة
اعتباطا من الأ�ص � ِ�ل «الإل� � ِه» ،ف�إذا َ
ـ� �ـ للتّعري � ِ�ف ،والت ِ
()12
لفظ اجلالل ِة «يا � ُ
ُ
عت
أهلل»
متح�ض � ْ�ت «�أل» للتّعوي� ِ��ض؛ لئلاّ يجتم َع مع ِّر ِ
فان ،ولذا ُق ِط ْ
َّ
و�صل(.)13
َ
بعد ٍ
َ
العقول تتحيرَّ ُ يف عظم ِت ِه،
لفظ اجلالل ِة� :أ َّن ُه من الو َل ِه؛ لأنَّ
 وثم َة ر� ٌأي �آخر( )14يف ِمالك �أنَّ َ
والالم.
ألف
َّثم قدِّ مت العنيُ .ور�أى ابنُ ٍ
لفظ اجلالل ِة ع َل ٌم ُو�ض َع �أ�صلاً بال ِ
ِ
�ري ،ف�أملى( )15ـ� �ـ يف توجي ِه هذ ِه
 وق � ْ�د تع َّق َب ابنُاحلاجب(ت646هـ) الزمخ�ش � َّ
ِ
الم ابتداءٍ .
أكيد،
الم ت� ٍ
ْ
الآي ِة القر�آني ِة الكرمي ِة ــ مب ِّي ًنا �أ َّنها ُ
ولي�ست َ
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3ـ َ
الطرب�سي(ت548هـ):
احل�سن
علي الف�ض ُل بنُ
ِ
وقال �أم ُني ِ
الدين �أبو ٍّ
ُّ
{للتوكيد)( .)16فه َو يوافقُ
}ما
الم االبتدا ِء ال يعم ُل فيما قب َلهُ،
(ما َ
ِ
ْ
ودخلت َ
بعد ِ
ما َّ
َّمخ�شري.
�سطر ُه العلاَّ م ُة الز
ُّ
َ
محمد عب ُد ِّ
غالب:
.4وقال ابنُ عط ّي َة (ت542هـ) �أبو ٍ
احلق بنُ ٍ
لكالم تق ّد َم بهذا املعنى،
ُ
(والالم ــ يف قو ِل ِهَ } :ل َ�س� � ْو َف {ــ جملوب ٌة على احلكاي ِة ٍ
مت ـ يا فالنُ ـ َل َ�س َ
ك�أنَّ قائلاً َ
الكالم
وف ُتخ َر ُج ح ًّيا» ،فق ّر َر الكاف ُر على
قال
للكافر�« :إذا َّ
ِ
ِ
للقول ال ِأول)(.)17
الالم حكاي ًة ِ
على جه ِة اال�ستبعا ِد ،وك ّر َر َ
5ـ وق � َ
القرطبي(ت671هـ)َ ( :وال�َّلاَاَّ ُم ــ ف
هلل محم ُد ب ��نُ �أحم � َ�د
�ال �أب ��و عب � ِ�د ا ِ
ُّ
أكيدَ ،ك�أَ َّن ُه ِق َيل َلهُ�ِ “ :إ َذا َما ِم َّت َل َ�س� � ْو َف تُبعثُ ح ًّيا” ،فقال:
} َل َ�س� � ْو َف ُ�أ ْخ َر ُج َح ًّيا{ــ لل َّت� ِ
اب َك َما
}�أَ ِئ � َ�ذا َما ِم ُّت َل َ�س� � ْو َف �أُ ْخ َر ُج َح ًّيا{؟! َق َال َذ ِل َك ُم ْن ِك ًراَ ،ف َج ��ا َءت اللاَّ ُم فيِ الجْ َ َو ِ
ابَ ،وهُ َو
�ول ال ِأول ،ول ْو كانَ مبتد ًئ ��ا لمَ ْ ت َْد ُخ ِل اللاَّ ُم؛ ِ َ أل َّن َها ِلل َّت�أْ ِكي � ِ�د َو ْ ِ إ
يج ِ
َكا َن � ْ�ت يف الق � ِ
ال َ
ُم ْن ِك ٌر ِل ْل َب ْع ِث) (.)18
ـ)والقرطبي(ت671هـ)ـ� �ـ للآي� � ِة
ـ� �ـ وظاه� � ٌر �أنَّ معاجل� � َة اب � ِ�ن عط ّي َة(ت542ه
ِّ
«الو�سيط»
الواحدي (ت468هـ) يف تف�س�ي ِ�ر ِه
القر�آن ّي ِة الكرمي ِة ــ تتفقُ كلتاهما وما نق َل ُه
ُّ
ِ
«النظم».
�صاحب
عنْ
ِ
ِ
محمد ِبن َ
الغرناطي(ت745هـ) ــ
يو�سف
الدين
ِ
6ـ ويف معاجل ِة �أبي ح َّيانَ �أث ِري ِ
ِّ
يف تف�س ِري ِه( )19ــ للآي ِة القر�آن َّي ِة الكرمي ِة جن ُد ما يلي:
الم االبتداءِ.
الالم ُ
 ذك َر �أنَّ َ َ«الك�شاف» ،وتعقب ُه ب�أمورٍ:
الزمخ�شري(ت538هـ) يف تف�س ِري ِه
ن�ص
ِّ
ِ
نقل َّ
الالم َ
النحوينيَ ،و� مَّإنا ه َو
الفعل امل�ضار َع َ
لي�س مح َّل ِ
بعدها ِ
اتفاق ْ
للحال َ
ـ جتري ُد ِ
لبع�ض ال ّنحوينيَ.
ر� ٌأي ِ
احلال ُ
يزول الت ُ
املتوه ُم.
 وعلىَّعار�ض َّ
ِ
مذهب من ال يرى �أ َّنها ُتعطي معنى ِ
 وتنظ ُري ُه بنح ِو« :يا � ُأهلل» ال ُي�س� � ّل ُم لهُ؛ لأنَّ َ
هب َمنْ َيزْ ُع ُم �أَنَّ الأَ�ص � َ�ل
ذلك على َم ْذ ِ
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ي�ض؛
في ِه «�إِ َلهٌ»َ .و َ�أ َّما على َم ْذ ِ
هب َمنْ َيزْ ُع ُم �أَنَّ �أَ�ص ��ل ُه اَ«ل ٌه» ــ َفلاَ َت ُكونُ الهمز ُة ِفي ِه ِللتَّع ِو ِ
ِ�إ ْذ لمَ ْ ُي ْح � َ�ذ ْف ِم ْن ُه َ�ش � ْ�ي ٌء .و� َ
أردفَ (:و َل ْو ُق ْل َنا�ِ :إنَّ �أَ ْ�ص� � َل ُه « ِ�إ َلهٌ»َ ،و ُح ِذف � ْ�ت فا ُء الكلم ِة ــ لمَ ْ
ي�ض؛ ِ�إ ْذ َل ْو َكا َن � ْ�ت ِل ْل ِع َو ِ�ض من ُ
وف َل َث َبت َْت
املحذ ِ
َي َت َع�َّي�نَّ ْ �أَنَّ الهم ��زَ َة ِفي ِه ــ فيِ ال ِّن َدا ِء ــ ِلل َّت ْع ِو ِ
َدا ِئ ًما فيِ ال ِّن َدا ِء َو َغيرْ ِ ِهَ ،ولمَ َا َجا َز حذ ُفها فيِ ال ِّنداءِ؛ َقا ُلواَ « :يا للهَّ ُ » ِب َح ْذ ِف َهاَ ،و َق ْد َن ُّ�ص ��وا
الو�صل فيِ ال ِّن َدا ِء َ�شا ٌّذ).
على �أَنَّ َق ْط َع َه ْمزَ ِة
ِ
 َّثم ََاج ِ�إ َلى َه َذا ال َّتق ِْد ِير،
ابن عطي َة(ت542هـ) ،وتع َّق َب ُه بقو ِل ِهَ ( :و اَل ُي ْحت ُ
ن�ص ِ
نقل َّ
ال ْن َكارِ).
َو اَل �أَنَّ َه َذا ِح َكا َي ٌة ِل َق ْو ٍل َت َق َّد َمَ ،ب ْل َه َذا ِمنَ ا ْل َكا ِف ِر ْ
ا�س ِت ْف َها ٌم ِفي ِه َم ْع َنى الجْ َ ْح ِد َو ْ إِ
اللذين َّ
�سطرهما
للتقدير واحلكاي ِة
 و�إذا كانَ ل ُه وج ٌه يف تعق ِب ِهالزمخ�شري ف�إنَّ
َّ
ِ
ِ
بالبعث
مل�ضمون اجلمل ِة امل ِق َّر ِة
ي�ستقيم بهما وجو ُد الم االبتدا ِء امل�ؤ ِّكد ِة
ابنُ عط َّية وج ًها؛
ِ
ِ
ُ
ُ
أعلم.
كافر ٍ
جاحد ِ
للبعث! واهلل � ُ
يف عبار ِة ٍ
7ـ وق � َ
هلل
�هاب الدي � ِ�ن �أب ��و ال َّثن ��ا ِء محم ��و ُد بنُ عب � ِ�د ا ِ
�ال الآلو�س � ُّ�ي الكب�ي ُ�ر �ش � ُ
احل�سيني(ت1270هـ):
ُّ
اال�ستقبال ،وهذا على
بحرف
َّوكيد؛ ولذا �س ��ا َغ اقرتا ُنها
(والالم هنا ملجر ِد الت ِ
ِ
ِ
ُ
القول ب�أ َّنها ال تخ ِّل ُ�ص� � ُه فال
للحال ،و�أ َّما على ِ
القول ب�أ َّنها �إذا دخلت امل�ض ��ار َع خ َّل�ص� � ْت ُه ِ
ِ
أول ه َو امل�ش ��هو ُر) ( .)20و ُي ُ
َّوكيد ،لك ��نَّ ال َ
ن�ص
حاج� � َة �إلى دع ��وى
جتريدها للت ِ
ِ
لحظ ــ يف ِّ
أمران:
آلو�سي ــ � ِ
ال ِّ
أندل�سي.
ّمخ�شري ،و�أبي حيانَ ال
 �أو ُلهما �أ َّن ُه �أفا َد توجي َه ُه هذا منْ �سلفي ِه الزِّ
ِّ
للحال.
الالم �إذا دخلت امل�ضار َع خل�ص ْت ُه ِ
ن�ص على �أنَّ امل�شهو َر �أنَّ َ
 والآخ ُر �أ َّن ُه َّوقال ُ
8ـ َ
املحلي(ت864هـ):
أحمد
الدين محم ُد بنُ � َ
جالل ِ
ُّ
الالم)(.)21
(و}ما{ زائد ٌة لل َّت� ِ
أكيد ،وكذا ُ
َ
ُ
م�ضمون اجلمل ِة».
والغر�ض منْ زياد ِتها« :ت�أكي ُد
عند ُه زائد ٌة،
فالالم َ
ِ
ُ
َ .9
ّون�سي محم ُد الطاه ُر بنُ عا�شورٍ(ت1973م):
وقال ال�شّ يخُ الت ُّ
( َو َق � ْ�د َد َخ َل � ْ�ت اَل ُم اِال ْب ِت � َ�دا ِء ـ� �ـ فيِ َق ْو ِل ِهَ } :ل َ�س� � ْو َف �أُ ْخ� � َر ُج َح ًّيا{66مرمي ــ على
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المْ ُ َ�ض ��ا ِر ِع المْ ُ ْ�س َت ْق َب ِل ِب َ�ص � ِ�ر ِيح ُو ُجو ِد َح ْر ِف اِال ْ�س� � ِت ْق َب ِالَ ،و َذ ِل َك ُح َّج ٌة ِل َق ْو ِل ا ْب ِن َما ِل ٍك ِب َ�أنَّ
�الَ .و َي ْظ َه ُر َ�أ َّن ُه
اَل َم اِال ْب ِت َدا ِء ت َْد ُخ ُل َع َلى المْ ُ َ�ض ��ا ِر ِع المْ ُ َرا ِد ِب ِه اِال ْ�س� � ِت ْق َب ُال َو اَل ُت َخ ِّل ُ�ص� � ُه ِل ْل َح � ِ
ي�ص� � َها المْ ُ َ�ض ��ا ِر َع ِل ْل َح ِال .و ِ�إنْ
يح ِة ــ اَل َي ْن َب ِغي اِال ْخ ِتلاَ ُف فيِ َع َد ِم ت َْخ ِل ِ
ال�ص � ِ�ر َ
ــ َم َع ا ْل َق ِري َن ِة َّ
َ�ص� � َّم َم الز ََّم ْخ َ�ش � ِ�ر ُّي َع َلى َم ْن ِع ِهَ ،و َت�أَ َّو َل َما هُ َنا ِب� � َ�أنَّ اللاَّ َم َم ِز َيد ٌة ِلل َّت ْو ِك ِيدَ ،و َل ْي َ�س � ْ�ت اَل َم
اِال ْب ِت � َ�داءَِ ،و َت�أَ َّو َل� � ُه فيِ َق ْو ِل ِه َت َعا َلىَ } :و َل َ�س� � ْو َف ُي ْع ِط َ
ُّ
يك َر ُّب َك َفترَ
ْ�ضى{5ال�ض � َ�حى ِب َتق ِْد ِير
وف� ،أَ ْيَ « :و َ ألَ ْن َت َ�س� � ْو َف ُي ْع ِط َ
يك َر ُّب َك َفترَ َْ�ضى»؛ َفلاَ َت ُكونُ اللاَّ ُم َد ِاخ َل ًة َع َلى
ُم ْبت ََد�أٍ َم ْح ُذ ٍ
المْ ُ َ�ضا ِر ِعَ ،و ُك ُّل َذ ِل َك تك ّل ٌف اَل ُملجئ ِ�إ َل ْي ِه)(.)22
�ان
يعقوب عليه ال�س�ل�ام�} :إنيِّ ْ َل َي ْح ُز ُن ِن ْي �أَنْ
وع َّق ��ب ــ عل ��ى قو ِل ِه تعالى على ل�س � ِ
َ
ت َْذ َه ُبوا ِ ِبه{ 13يو�سف ــ بقوله رحمه اهلل:
وب �أَنَّ َذ َها َب ُه ْم ِب ِه َغدً ا ُي ْح ِد ُث ِب ِه ُحزْ ًنا ُم ْ�س َت ْق َبلاً ؛ ِل َي ْ�ص ِر َف ُه ْم َع ِن
( َو�إِ مَّ َنا َذ َك َر َي ْع ُق ُ
�اح فيِ َط َل ِب الخْ ُ ُر ِوج ِب ِه؛ ِ ألَنَّ َ�ش� ��أْنَ اِال ْب ِن ا ْل َبا ِّر َ�أنْ َي َّت ِق � َ�ي َما ُي ْح ِزنُ �أَ َبا ُه)( ،)23وع َّلق
ْ ِإ
اللحْ َ � ِ
هام�ش ِه على كلم ِة «م�ستقبلاً »ــ بقو ِل ِه:
ــ يف ِ
ف�ص ��ل» ــ
ري من ال ُّن َحا ِة ــ فيهم الز ََّم ْخ َ�ش � ِ�ر ُّي فيِ «ا ْل َك َّ�ش ��اف» و»المْ َّ
(ذه � َ�ب جم ٌع كث ٌ
ري
لزمن الحْ َ � ِ
ِ�إ َل ��ى �أَنَّ اَل َم اِال ْب ِت � َ�دا ِء ِ�إذا دخلت على المْ ُ َ�ض ��ارع ُت ُ
خل�ص� � ُه ِ
�الَ ،و َخالف ُهم كث ٌ
ال َي� � ُة َو َقو ُل� � ُه َت َعا َلى:
م ��ن ا ْل َب�ص � ِ�ر ّينيََ .والت َّْح ِقي ��قُ َ�أنَّ َذ ِل ��ك َغال � ٌ�ب ،اَل مط ��ر ٌد؛ َف َه � ِ�ذ ِه ْ آ
احلكم).
لعدم ِّاطرا ِد َه َذا
}�أَ ِئ َذا َما ِم ُّت َل َ�س ْو َف �أُ ْخ َر ُج َح ًّيا{66مرمي ــ
ِ
ِ
ت�شهدان ِ
ال�ش ِيخ َّ
ومعاجل ُة َّ
كيب الوار ِد يف الآي ِة الكرمي ِة ــ ّ
اهر ــ رّ
�ص فيما يلي:
للت ِ
الط ِ
تتلخ ُ
الم االبتدا ِء َ
خالف ب َني ال َّن ْحوينيَ؛
الفعل امل�ض ��ار َع َ
�ال مح ُّل ٍ
بعدها للح � ِ
ُ
تخلي�ص ِ
فق � َ
هم ابنُ
�ال ب ��ه كثريونَ  ،منهم الزّمخ�ش � ُّ
هم كث�ي ٌ�ر من الب�ص ��ر ّينيَ ،وواف َق ْ
�ري ،وخال َف ْ
مالك(.)24
ٍ
 واختا َر ال�شيخُاملذهب الأخ َري ،مب ّي ًنا:
َ
الم االبتدا ِء َ
غالب ،ال مطر ٌد.
ـ �أنَّ
الفعل امل�ضار َع َ
بعدها ِ
للحال ٌ
َ
تخلي�ص ِ
ـ وي�شه ُد َ
لذلك �آيتا �سورتي َ
يو�سف ومر َمي.
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والقول ّ
ُ
والتقدير
أويل
باطرا ِد
ـ
ِ
للحال �أجل�أَ الزمخ�ش � َّ
�ري للت� ِ
تخلي�ص ��ها امل�ض ��ار َع ِ
ِ
املتك َّل ِف ،دونَ حاج ٍة.
�صحيحا؛
لي�س
الالم على االبتدا ِء �إلى
ِّ
نفي ِ
ً
الزمخ�شري ــ َ
ال�شيخ َ
لكنَّ ن�سب َة ِ
حمل ِ
للتوكيد.
جتردت
الم االبتدا ِء
فن�ص
ِّ
ْ
ِ
الزمخ�شري �صري ٌح يف �أ َّنها ُ
ُّ
الآية الثانية
ال�س ْح َر َف َل َ�س ْو َف َت ْع َل ُمونَ
} َق َال � َآم ْنت ُْم َل ُه َق ْب َل �أَنْ � َآذنَ َل ُك ْم �إِ َّن ُه َل َك ِب ُري ُك ُم ا َّل ِذي َع َّل َم ُك ُم ِّ
َ ألُ َق ِّط َعنَّ �أَ ْي ِد َي ُك ْم َو�أَ ْر ُج َل ُك ْم ِمنْ ِخلاَ ٍف َو َ ألُ َ�ص ِّل َب َّن ُك ْم �أَ ْج َم ِع َني {49ال�شعراء
1ـ َ
قال �أبو � َ
ري الز ّّج ُاج(ت316هـ):
إ�سحاق �
إبراهيم بنُ ال�سّ ِّ
ُ
َّوكيد ،ومل ُي ِج ِز الكوف ّيونَ �« :إنَّ زيدً ا َل َ�س َ
دخلت على َ
وف
«�سوف» مبعنى الت ِ
(الالم ْ
ُ
()25
َ
وقد جا َء ُ
الالم ُم�ؤَ ِّك َد ٌة) .
الالم على
قوم»ْ ،
َي ُ
«�سوف» ،وذلك �أنَّ َ
دخول ِ
الالم على «�س � َ
ـ� �ـ ت� ��أ َّو َل الز ََّّج ُاج َ
�وف» ــ يف الآي� � ِة القر�آني ِة الكرمي ِة ــ ب�أ َّنها
دخول ِ
�تقبال ،و�أ�ض � َ
�اف �أنَّ الكوف ّي َني منع ��وا َ
الم
م�ؤ ِّك ��د ٌة ،ف�س ��ا َغ اقرتا ُنها
ِ
بحرف اال�س � ِ
دخول ِ
َ
«�سوف» يف اجلمل ِة الفعل َّي ِة الواقع ِة خ ًربا لإنَّ و�أخوا ِتها.
االبتدا ِء على
2ـ َ
القرطبي(ت671هـ):
أحمد
هلل محم ُد بنُ � َ
وقال �أبو ِ
عبد ا ِ
ُّ
( َوال�َّل�اَّ ُم ـ� �ـ فيِ َق ْو ِل ِهَ } :ل ِ�ش� � ْر ِذ َم ٌة{ ــ اَل ُم َت ْو ِك ٍيدَ ،و َك ِث ًريا َم ��ا ت َْد ُخ ُل فيِ َخ رَ ِب« ِ�إنَّ »،
وم»َ .وال َّد ِلي ُل َع َلى �أَ َّن ُه َجا ِئ ٌز َق ْو ُل ُه َت َعا َلى:
�إِ اَّل �أَنَّ ا ْل ُكو ِف ِّي َني اَل ُي ِجي ُزونَ �« :إِنَّ َز ْيدً ا َل َ�س ْو َف َي ُق ُ
«�س� � ْو َف» .قال ُه
} َف َل َ�س� � ْو َف َت ْع َل ُم ��ونَ {َ ،و َه � ِ�ذ ِه اَل ُم ال َّت ْو ِكي � ِ�د ِب َع ْي ِن َه ��اَ ،و َق � ْ�د َد َخ َل � ْ�ت َع َل ��ى َ
حا�س) (.)26
ال َّن ُ
يغلب اقرتانُ خ ِرب «�إنَّ » بها.
ــ
الم ٍ
توكيدُ ،
فالالم ُ
ُ
وقد من َع الكوف ُّيونَ دخو َلها على خ ِرب «�إنَّ » �إذا كانَ جمل ًة فعلي ًة مبدوء ًة ب َ
ـ«�سوف».
ـ ْ
ـ«�سوف» ــ يف الآي ِة القر�آن ّي ِة الكرمي ِة ــ ُي ُ
َّوكيد ب َ
بطل َ
قول الكوف ّينيَ،
الم الت ِ
ـ واقرتانُ ُ
و ُيجي ُز ما منعو ُه.
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القول �إلى �صاح ِب ِه �أبي
هلل
يح�س ُب للعلاَّ م ِة �أبي ِ
عبد ا ِ
القرطبي رحمه اهلل ن�سب ُة ِ
ـ ُو َ
ّ
ا�س(ت338هـ) رحمهما ُ
اهلل.
ٍ
جعفر ال ّن َّح ِ
3ـ َ
َ
الغرناطي(ت745هـ):
يو�سف
الدين محم ُد بنُ
وقال �أبو ح َّيانَ �أث ُري ِ
ُّ
املحذوف؛ لأ ّن ُه ُف َ
الالم املتل َّقى بها
للق�س � ِ�م
ِ
(و ْمل ُي�ؤ َّكد الفع ُل الواق ُع جوا ًبا َ
�صل ب َني ِ
الق�س � ُ�م وبي َن ُه باجلا ِّر واملجرورِ .ول ْو ت� َّأخ َر لكانَ َ « :لت ُْح َ�ش� � ُرنَّ ِ�إ َل ْي� � ِه» ،كقو ِل ِهَ } :ل َي ُقو ُلنَّ َما
ـ«�س� � ْو َف» ،كقو ِل ِهَ } :ف َل َ�س ْو َف
َي ْح ِب ُ�س� �هُ{ .و�س ��وا ًء كانَ الف�ص� � ُل
مبعمول ِ
ِ
الفعل كهذا� ،أ ْو ب َ
كقول َّ
اعر:
َت ْع َل ُمونَ {49ال�شعراء� ،أ ْو بـ« َق ْد» ِ
ال�ش ِ
()27
ر�س ُه و�أَمن ُع ِعر�سي �أن ُيزَ نَّ بها اخلايل
كذ ْب ِت ْ
لقد �أُ�صبي على املر ِء ِع َ
علي :الأ�ص ُل ُ
َ
والم االبتدا ِء
والم االبتداءُِ ،
قال �أبو ٍّ
الم اليم ِني ِ
دخول ال ُّن ِون فر ًقا ب َني ِ
ُ
ال ُ
حتج �إلى
الم اليم ِني على الف�ضل ِة وق َع
�ات،
تدخل على الف�ض�ل ِ
ِ
الف�صلْ ،
فلم ُي ْ
فبدخول ِ
�ون .وبدخو ِلها على «�س � َ
�وف» وق َع ُ
الم االبتدا ِء ال
حتج �إلى ال ّن � ِ
ال ّن � ِ
�ون؛ لأنَّ َ
الفرق ،فل � ْ�م ُي ْ
الفعل � اَّإل �إذا كان اًّ
حال� ،أ ّما �إذا كانَ م�ستقبلاً فال) (.)28
تدخ ُل على ِ
ن�ص �أبي ح َّيانَ �أمو ًرا:
ــ ويفيدُنا ُّ
جواب الق�س � ِ�م املق َّدرِ ،بدلي � ِ�ل دخو ِلها على
الم ِ
�ام ـ� �ـ يف الآي� � ِة الكرمي ِة ــ ُ
� .أنَّ ال�ل َ
الم االبتدا ِء ال ُ
َ
الف�ضالت.
تدخل على
«�سوف»،
الف�ضل ِة
ِ
ْ
الم االبتداءِ؛ لأنَّ َ
ولي�ست َ
 .و� مَّإنا ْمل ي�ؤّ ّكد الفع ُل معها بال ّن ِون؛ لأ َّن ُه ُف َ
الالم ب َ
ـ«�سوف».
�صل بينها وب َني ِ
ـــ وفيما يت ُ
الفار�سي (ت377هـ) �أفي ُد ما يلي:
َّ�صل مبا نق َل ُه �أبو ح َّيانَ عن
ِّ

�سائر كت ِب ِه.
قل عن
الدين كث ُري ال َّن ِ
الفار�سي يف تف�س ِري ِه ،ويف ِ
�.أث ُري ِ
ِّ
ن�ص الفار�س � ِّ�ي بحر ِف ِه فيما راجعتُ م ��نْ مطبو ِع كت ِب ِه ،لكنَّ ث َّم َة
ْ .مل �أو َّف ��قْ �إلى ِّ
}ل َلى اللهَّ ِ حُ ْ
ت َ�ش� � ُرونَ {�158آل
ما يقار ُب ُه يف تذكر ِت ِه ،وذلك يف تعقي ِب ِه على قو ِل ِه تعالى َ :إِ
عمرانَ ،
قال:
الم االبتداءِ،
( ْمل تدخ ��ل ال ُّن ��ونُ هن ��ا؛ لأ َّنها � مَّإنا تدخ ُل لتف�ص � َ�ل ه ��ذه َ
الالم م ��نْ ِ
والم
وال حاج َة هنا �إلى الف�ص � ِ�ل الرتف ��ا ِع ِ
الالم هنا ف�ض ��ل ٌةُ ،
اللب�س؛ لأنَّ ال َّداخل َة عليها ُ
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تدخل يف} َو َل َ�س� � ْو َف ُي ْع ِط َ
�ات ،وكذلك ْمل ْ
يك{ 5ال�ض ��حى؛ لأنَّ
االبتدا ِء ال تدخ ُل الف�ض�ل ِ
فاملو�ضعان �سوا ٌء)(.)29
بالم ابتداءٍ ،
ِ
«�س ْو َف» تد ُّل على �أ َّنها ْ
َ
لي�ست ِ
كتب الأول َني( ،)30فا�ستعم َل ُه ــ مثلاً ــ �سيبوي ِه،
بع�ض ِ
و«الم اليم ِني» م�صطل ٌح دا َر يف ِ
ُ .
أنباري؛
وابنُ
وابن ال ِّ
أعالم الكوفينيَ :الفراءٍِ ،
ال�سراج .وه َو دائ ٌر يف تعب ِري ِ
وثعلبِ ،
ِ
بع�ض � ِ
الق�سم».
«الم
يعنونَ ب ِه َ
ِ
 .4وق � َ
هلل
�هاب الدي � ِ�ن �أب ��و ال َّثن ��ا ِء محم ��و ُد ب ��نُ عب � ِ�د ا ِ
�ال الآلو�س � ُّ�ي الكب�ي ُ�ر �ش � ُ
احل�سيني(ت1270هـ):
ُّ
م�ضمون اجلمل ِة ،واملبتد�أُ
(والالمَ ،
ٌ
محذوف،
أكيد
قيل :لالبتداءِ ،دخلت اخل َرب لت� ِ
ِ
ُ
أنتم �س � َ
ولي�ست للق�س � ِ�م؛ لأ َّنها ال تدخ ُل على امل�ضار ِع � اَّإل م َع ال ّن ِون
�وف تعلمونَ »،
ْ
� ْأي« :فل ْ
امل�ؤ ِّك ��د ِة ،وجمعها م َع «�س � َ
لداع.
�وف»؛ للدالل� � ِة على �أنَّ َ
العلم كائنٌ ال محال� � َة ،و�إنْ ت� ّأخ َر ٍ
َ
الف�صل بي َنها وب َني
ّالزم بي َنها وب َني ال ّن ِون في َما عدا �صور َة
ِ
هي َ
وقيلَ :
للق�س ِم ،وقاعد ُة الت ِ
الف�صل بينهما
ّنفي�س ،و�صور َة
}ل َلى اللهَّ ِ
الفعل ِ
مبعمول ِ
ِ
ِ
ِ
بحرف الت ِ
الفعل ،كقو ِل ِه تعالى َ :إِ
ت َ�ش� � ُرونَ {�158آل عمرانَ ،
حُ ْ
ونابت «�سوف»
الالم التي يف «لأقومنَّ »ْ ،
هي ُ
وقال �أبو ٍّ
عليَ :
أكيد ،فك�أ َّن ُه َ
قيلَ « :ف َل َت ْع َل ُمنَّ »)(.)31
عنْ �إحدى نوين التّ� ِ
�ام ،مب ِّي ًن ��ا �أنَّ ٍّ
لكل
 َّف�ص � َ�ل العلاّ م� � ُة الآلو�س � ُّ�ي الوجه�ي ِ�ن املحتمل�ي ِ�ن يف هذه ال�ل ِ
مختاري ِه:
.الوجه ال ُ
م�ضمون اجلمل ِة.
أكيد
الالم لالبتداءِ ،دخلت اخل َرب لت� ِ
ِ
أول� :أنّ َ
أجيب :املبتد�أُ
ف�إنْ َ
ٌ
محذوف ،والتقدير:
الم االبتدا ِء
قيلُ :
تخت�ص باجلمل ِة اال�سم َّي ِةَ � .
ُّ
أنتم َ
�سوف تعلمونَ ».
«فل ْ
قيل :اً
محذوف تجُ ُ
و�إنْ َ
الق�سم ال
الم
الالم
تقدير مبتد�أ
بدل منْ
ٍ
ِ
للق�سم! �أجيبُ :
عل ُ
ِ
ِ
ُ
تدخل على امل�ضار ِع � اَّإل م َع ال ّن ِون امل�ؤ ِّكد ِة.
ف�إن ا�ستُ�ش � ِ�ك َلَ :
�تقبال»
�ص لال�س � ِ
كيف َيجتم َع جم ِّر ٌد للحال َّي ِة ُ
«الم االبتداءِ» ،ومخ ِّل ٌ
�سوف»؟!
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�ري يف تعقي ِب ِه
ـ� �ـ �أجي � َ�ب :يف ذلك لطيف� � ٌة قر�آن َّي ٌة �أفا َدها الآلو�س � ُّ�ي من الزمخ�ش � ِّ
على قو ِل ِه تعالىَ } :و َل َ�س� � ْو َف ُي ْع ِط َ
الالم م َع
يك َر ُّب َك َفترَ ْ�ضى{5ال�ض ��حى؛ ذلك �أنَّ جم َع ِ
َ
العلم كائنٌ ال محال َة ،و�إنْ ت� ّأخ َر لدا ِع.
«�سوف» يفي ُد �أنَّ َ
للق�س ِم.
.والوجه الآخر� :أنَّ َ
الالم َ
الق�سم ال ُ
ف�إنْ َ
أجيب :قاعد ُة
الم
قيلُ :
تدخل على امل�ضار ِع � اَّإل م َع ال ّن ِون امل�ؤ ِّكد ِةَ � .
ِ
الفعل
الالم وال ّن ِون ُي�س ��تثنى منها �ص � ِ
�ورتان� :ص ��ور ُة الف�ص � ِ�ل بي َنه ��ا وب َني ِ
ّالزم ب َني ِ
الت ِ
}ل َلى
الفعل ،كقو ِل ِه تعالىِ َ :إ
«�س� � ْو َف» ،و�صور ُة الف�ص � ِ�ل بينهما
ِ
مبعمول ِ
ِ
بحرف الت ِ
ّنفي�س َ
اللهَّ ِ حُ ْ
ت َ�ش ُرونَ {� 158آل عمران.
ونابت َ
«�سوف»
الم
ن�ص
الق�سمْ ،
واحتذى �أبا ح َّيانَ يف ِ
الالم ُ
نقل ٍّ
للفار�سي يفي ُد �أنَّ َ
ّ
ِ
ون�ص ما �س � ّ�طره الفار�س � ُّ�ي يف تذكرته،
ع ��نْ �إحدى نوين التّ� ِ
أكيد «الثقيل ِة �أو اخلفيف ِة»ُّ .
َ
قال:
حرف امل�ض ��ارع ِة ،يد ُّل على ذلك قو ُلهَُ } :و َل َ�س ْو َف
و«�س� � ْو َف» مبنزل ِة ِ
(لأنَّ ال�سّ �ي َ�ن َ
ُي ْع ِط َ
يك َر ُّب َك َفترَ َْ�ضى{ 5ال�ضحى ،فجرى هذا مجَ ْ رى « َل َت ْف َع َلنَّ ») (.)32
َ
علي ر�ضا(ت1935م):
.5وقال ال�شيخُ  :محم ُد ر�شي ُد بن ٍّ
(�أَ ُق � ُ
الُو َلى المْ ُ َّتفَقَ َع َل ْي َها
�ولِ :منَ المْ َ ْع ُل ِوم �أَنَّ َه ِذ ِه ال�َّل�مااَّ َم اَل ُم اِال ْب ِت َداءَِ ،و�أَنَّ َفا ِئ َد َت َه ��ا ْ أ
َت ْو ِكي ُد َم ْ�ض ُم ِون الجْ ُ ْم َل ِة) (.)33
َ
.6وقال َّ
ال�شيخُ
التون�سي محم ُد الطاه ُر بنُ عا�شورٍ(ت1973م):
ُّ
جواب
الالم ــ يف الآي� � ِة الكرمي ِة ــ ال ٌم واقع ٌة يف ِ
ـ اختي ��ا ٌر �ص ��ري ٌح للر� ِأي ِ
القائل ب�أنَّ َ
م�ضمر ،والتقدير ُ
أعلم مبرا ِد ِه» :فبعزّتي.
ق�س ٍم
«واهلل � ُ
ٍ
َ
َ
وقبل �أنْ نتجاو َز هذ ِه الآي َة الكرمي َة ال ب َّد �أنْ َ
نقف وقف ًة م َع �س ��يا ِقها؛ لنتبينَّ َ طر ًفا
�ال التَّعب ِري الق ��ر�آ ِّ
تهديد فرعونَ لل�س ��حر ِة( )34يف
ين وبالغ ِت ِه ،ح َني ن�ستح�ض� � ُر َ
منْ جم � ِ
الالم يف �سور ِة ال�شّ عرا ِء خا�ص ًة؟
�س ��ورتي ال ِ
أعراف وال�شعراءَِّ ،ثم يكونُ ال�سّ� ُؤالَ :مل زا َد َ
اخلطيب الإ�سكا ُّ
يف(ت420هـ):
ــ يجي ُبنا
ُ
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فلتقريب ما
الالم ــ
(و�أ َّما
ِ
ُ
اخت�صا�ص �سور ِة ال�شّ عرا ِء بقو ِل ِهَ } :ف َل َ�س ْو َف{ وزياد ِة ِ
خ َّوفه � ْ�م ب� � ِه منْ ّ
الالم
اط ِ
منهم ،حتَّى ك�أ َّن� � ُه ــ يف احلال ــ موجو ٌد؛ �إذ ُ
هم علي ِه وقر ِب ِه ْ
الع ْ
للحال ،فاجلم ُع بي َنها وب َني «�س � َ
الفعل ،و�إدنائه
�تقبال � مَّإنا هو لتحقي � ِ�ق ِ
�وف» التي لال�س � ِ
ِ
م ��ن الوقو ِع ،كما َ
قال تعالى} :و�إنَّ َر َّب َك َل َي ْح ُك ُم َب ْي َن ُه ْم َي ْو َم ال ِق َي َام ِة{124النحل ،فجم َع
يوم القيام ِة ،ك َما جم َع بين َها وب َني َ
}وما
«�سوف» ،على ما قا َل ُه ع ّز وجلَ :
الالم وب َني ِ
ب َني ِ
وقد ب َّينا �أنَّ �سور َة ال�شّ عرا ِء �أك ُرث
�اع ِة � اَّإل َك َل ْم ِح ا ْل َب َ�ص ِر َ �أ ْو هُ َو �أَ ْق َر ُب{77النحلْ .
ال�س � َ
�أَ ْم ُر َّ
أمر ِه ،وانتها ِء حا ِل ِه م َع عد ِّو ِه،
اقت�صا�صا ل ِ
أحوال مو�سى عليه ال�سالم يف بع ِث ِه ،وابتدا ِء � ِ
ً
املف�ص � ِ�ح
فجمع � ْ�ت لف � َ�ظ
ِ
اللفظ ِ
وقوع ُه �إلى ِ
املبهم م َع ِ
اللفظ املق� � ِّر ِب ل ُه املح ِّق ِق َ
الوعيد َ
َ
�صد
ق�صد فيها من
احلال ما ُق َ
مبعنا ُهَّ ،ثم وق َع االقت�صا ُر يف ال�سّ ور ِة التي ْمل ُي ْ
اقت�صا�ص ِ
ِ
يف �س ��ور ِة ُّ
الب�سط َّ
�رح؛ وهو الت ُ
َّعري�ض
بع�ض َما ه َو يف مو�ض� � ِع
ِ
ال�ش ��عرا ِء على ِذ ْك ِر ِ
وال�ش � ِ
إف�صاح ب ِه)(.)35
ِ
بالوعيد م َع ال ِ
وقد َ
كالم ُه ال�شيخُ  :محمد ر�شيد ر�ضا(ت1935م) ،وذ َّيل ُه بقو ِل ِه:
ْ
نقل َ
(�أَ ُق � ُ
الُو َلى المْ ُ َّتفَقَ َع َل ْي َها
�ولِ :م ��نَ المْ َ ْع ُل ِوم �أَنَّ َه ِذ ِه اللاَّ َم اَل ُم اِال ْب ِت � َ�داءَِ ،و َ�أنَّ َفا ِئ َد َت َها ْ أ
ال ْ�س� � َكافيِ ُّ َع � ِ�ن ال َّت ْع ِل ِيل ِب َها َع َل ��ى ُظ ُهور َِهاَ ،و َع َد ِم
َت ْو ِكي ُد َم ْ�ض� � ُم ِون الجْ ُ ْم َل ِةَ ،و َق ْد َ�س� � َك َت ْ ِ إ
َخ َفا ِء َ�ش ْيءٍ ِمنْ َ�ش َو ِاه ِد َهاَ ،وا ْقت ََ�ص َر َع َلى َت ْو ِجي ِه َما َذ َك ُروا ِل َه ِذ ِه اللاَّ م ِمنْ َم ْع َنى الحْ َ ِال؛
�ام فيِ
ِ�إ ْذ َقا ُل ��وا�ِ :إنَّ ا ْل َفا ِئ � َ�د َة ال َّثا ِن َي� � َة َل َها ت َْخ ِل ُ
ي�ص َم ْع َنى المْ ُ َ�ض ��ا ِر ِع ِل ْل َح ِالَ ،ن َق َل ُه ا ْبنُ ِه َ�ش � ٍ
المْ ُ ْغ ِن ��ي(َ ،)36و َق َال� :إِنَّ ا ْبنَ َما ِل ٍك ْاعترَ ََ�ض� � ُه ِب َق ْو ِل ِه َت َعا َلىَ } :و�إِنَّ َر َّب � َ�ك َل َي ْح ُك ُم َب ْي َن ُه ْم َي ْو َم
وب عليه ال�س�ل�ام ِفي َما َح َكا ُه ُ
اهلل َع ْنهُ�} :إِنيِّ َل َي ْح ُز ُن ِني
ا ْل ِق َي َام ِة{124النحلَ ،و ِب َق ْو ِل َي ْع ُق َ
�أَنْ ت َْذ َه ُبوا ِب ِه{13يو�س ��ف؛ َف ِ�إنَّ َّ
اب َكانَ ُم ْ�س َت ْق َبلاً َ ،ف َل ْو َكانَ الحْ ُ زْ نُ َح اًال َل ِز َم َت َق ُّد ُم
الذ َه َ
الَ َّو ِل �أَنَّ الحْ ُ ْك َم فيِ َذ ِل َك
اب َع ِن ْ أ
ا ْل ِف ْع ِل فيِ ا ْل ُو ُجو ِد َع َلى َف ِاع ِل ِهَ ،م َع �أَ َّن ُه �أَ َث ُر ُهَ ،ق َالَ « :والجْ َ َو ُ
ا�ض � ِ�ر المْ ُ َ�ش َاه ِدَ ،و�أَنَّ ال َّتق ِْدي َر فيِ ال َّثانيِ « َق َ�ص َد �أَنْ
ا ْل َي ْو ِم َوا ِق ٌع اَل َم َحا َل َةَ ،ف َنزَ َل َم ْن ِز َل َة الحْ َ ِ
ت َْذ َه ُبوا ِب ِه»َ ،وا ْل َق ْ�ص ُد َحا ٌل) اهـ.
ال ْ�س� � َكافيِ ِّ ــ فيِ َه ِذ ِه ا ْل َفا ِئ َد ِة ــ �أَ ْو َ�س� � ُع ِم ��نَ ال َّت ْع ِب ِري ا َّل ِذي َذ َك َر ُه
َو�أَ ْن � َ�ت َت َرى �أَنَّ َت ْع ِب َري ْ إِ
�ام َو َغيرْ ُ ُه َو َ�أ ْب َع ُد َع ِن ْ ِ إ
�ال ِفي َها ِع َبا َر ٌة َعنْ
ال ْ�ش� � َك ِال؛ َف َق ْد َق َال هُ َو�ِ :إنَّ َم ْع َنى الحْ َ � ِ
ا ْب ��نُ ِه َ�ش � ٍ
حَ ْ
ت ِق ِيق ا ْل ِف ْع ِل َو ِ�إ ْد َنا ِئ ِه ِمنَ ا ْل ُو ُقوع َِ ،وهُ َو َي ْ�ص� �د ُُق ِب َج ْع ِل المْ ُ َ�ض ��ا ِر ِع ِل ْل َح ِال َح ِقي َق ًة� ،أَ ْو ِب َج ْع ِل
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َم ْع َنى اِال ْ�س ِت ْق َب ِال ِفي ِه َق ِري ًبا ِجدًّاَ ،حتَّى َك�أَ َّن ُه َحا ٌلَ ،و اَل َير ُد َع َلى َه َذا َما َير ُد َع َلى َق ْو ِل ِه ْم:
ال َي َت�ْيِنِْ َي ْظ َه ُر فيِ َت ْع ِب ِري ِه ْمَ ،ك َما َي ْظ َه ُر
ي�ص َم ْع َنى المْ ُ َ�ض ��ا ِر ِع ِل ْل َح ِال»َ ،و َج َوا ُب ُه ْم َع ِن ْ آ
«ت َْخ ِل ُ
فيِ َت ْع ِب ِري ِه هُ َو ِب َغيرْ ِ َت َكلُّ ٍف َما.
هم
ُث َّم ِ�إ َّن ُه اَل ُب َّد فيِ ِ�ص ْد ِق ال َّت ْع ِب ِري ِب َق ْو ِل ِهَ } :ف َل َ�س ْو َف{ ِمنْ َك ْو ِن ِف ْر َع ْونَ َذ َك َر ــ فيِ َو ِع ِيد ُ
ال َ
�اح� ،أَ ْو َع َلى
يبَ ،و�أَ َّن ُه َق ْط ِع ٌّي اَل َم َر َّد َلهُ�َ ،س� � َوا ًء َقا َل ُه َع َلى َ�س� � ِب ِيل ْ ِ إ
المْ ُ ْ�س� � َت ْق َب ِل ــ �أَ َّن ُه َق ِر ٌ
ي�ض � ِ
َ�س ِب ِيل اِال ْ�س ِت ْدا َر ِك.
َو ُر َّب ُج ْم َل ٍة ــ �أَ ْو ُج َم ٍل َط ِوي َل ٍة ــ ُت�ؤَ َّدى فيِ ا ْل ُق ْر� ِآن ِب ُج ْم َل ٍة َق ِ�ص�ي َ�ر ٍة �أَ ْو َك ِل َم ٍة �أَ ْو َح ْر ٍف فيِ
وب �إِ ْع َجا ِز ِه
يجا ِز ا ْل ُق ْر� ِآنَ ،وهُ َو َ�ض� � ْر ٌب ِمنْ ُ�ض� � ُر ِ
َك ِل َم ٍة “ َكاللاَّ ِم هُ َنا”َ ،و َه َذا ِمنْ َد َقا ِئ ِق �إِ َ
وب َوال َّن ْظ ِمَ ،و ُكلُّ َها دُونَ �إِ ْع َجا ِز ِه فيِ َب َي ِان َح َقا ِئ ِق َّ
ال�ش ْر ِع َوا ْل ِع ْل ِم)(.)37
ا ْل َلف ِْظ َّي ِة فيِ َغيرْ ِ ْ أ
الُ ْ�س ُل ِ
أعراف وال�ش ��عرا ِء( )38ــ �أنَّ ث َّم َة حوا ًرا
وحقيق ًة ،يلفتُ ال ّنظ َر ــ يف �س � ِ
�ياق �س ��ورتي ال ِ
�ديد منْ فرعونَ له�ؤال ِء
بوعيد �ش � ٍ
حكا ُه القر�آنُ ب َني فرعونَ وال�سّ ��حر ِة ،وانتهت الق�ص� � ُة ٍ
املارقنيَ؛ ُ
أعرافَ } :ف َ�س� � ْو َف َت ْع َل ُمونَ * ُلأ َق ِّط َعنَّ �أَ ْي ِد َي ُك ْم َو َ�أ ْر ُج َل ُكم ِّمنْ
لفظ ُه يف �س ��ور ِة ال ِ
ِخ�ل َ�ا ٍف ُث َّم لأُ َ�ص� � ِّل َب َّن ُك ْم �أَ ْج َم ِعنيَ{ ،124 ،123ويف �س ��ورة ال�ش ��عراءَ } :ف َل َ�س� � ْو َف َت ْع َل ُمونَ
َ ألُ َق ِّط َعنَّ �أَ ْي ِد َي ُك ْم َو�أَ ْر ُج َل ُكم ِّمنْ ِخلاَ ٍف َو َ ألُ َ�ص ِّل َب َّن ُك ْم �أَ ْج َم ِعنيَ{.49
تتطلب
ال�سورت ِني ــ ت�شع ُر �أنَّ �آي َة �سور ِة «ال�شعراءِ»
ُ
و�إ َّن َك �إذا ت�أم ْل َت �صد َر احلوا ِر ــ يف ُّ
َ
الالم م َع «�س � َ
املخاط َب
أعراف»؛ ففي �س ��ور ِة «ال�ش ��عراءِ» �أظه َر
�وف» دونَ �آي ِة �س ��ور ِة «ال ِ
َ
هم على
ِ
ال�سحر ِة وتدل َل ْ
بالفعل «قالوا»؛ �إ َّن ُه فرعونُ ُ
نف�سهَُ } :قا ُلوا ِل ِف ْر َع ْونَ {؛ ل ُيظه َر ثق َة َّ
منح ُه ال ّثق َة الكامل َة يف الن�ص � ِ�ر على َخ�ص ��مِ ِه والقدر ِة على
فرع ��ونَ ذا ِت ِه ،الأم ُر الذي َ
والهبات ،الأم ُر الذي ا�ستدعى
واملنح
قهر ِه ،وبقيت الق�ضي ُة يف
ِ
ِ
حت�صيل ال ِ
ِ
أجر والعطايا ِ
َ
َ
ال�س � َ�ح َر ُة َقا ُلوا ِل ِف ْر َع ْونَ �أئِنَّ َل َنا َ أل ْج ًرا ِ�إن
ت�أكيدً ا منْ فرعونَ
ِ
للوعد ،واقر�أَ } :ف َل َّما َجاء َّ
ُك َّن ��ا َن ْحنُ ا ْل َغا ِل ِب َني * َق َال َن َع � ْ�م َو ِ�إ َّن ُك ْم ِ�إ ًذا لمَّ ِنَ المْ ُ َق َّر ِبنيَ{42 ،41ال�ش ��عراء .منْ هنا كانَ
ال�سّ ُ
والتهديد.
الوعيد
بالالم يف
أكيد
ِ
ِ
ياق م�ستدع ًيا للت� ِ
ِ
َ
املخاط � ِ�ب ،وكانَ ت�أكي� � ُد فرعونَ � َّ
أقل
بخالف �س ��ور ِة «الأعراف» ،فل � ْ�م ين�صّ على
ِ
ال�س َح َر ُة ِف ْر َع ْونَ َقا ْلو ْا �إِنَّ َل َنا لأَ ْج ًرا �إِنْ ُك َّنا
الوعد ،ويف
ِ
درج ًة يف ِ
الوعيد ،واقر�أَ } :و َجاء َّ
َن ْحنُ ا ْل َغا ِل ِب َني * َق َال َن َع ْم َو�إَ َّن ُك ْم لمَ ِنَ المْ ُ َق َّر ِبنيَ{114 ،113الأعراف.
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الآية الثالثة
} َو َل َ�س ْو َف َي ْر َ�ضى{ 21الليل
1ـ َ
ُ
يو�سف(ت756هـ):
احللبي
ال�سم ُني
ا�س �أحم ُد بنُ
ُ
�شهاب ال ّد ِين �أبو الع َّب ِ
قال َّ
ُّ
م�ضمر)(.)39
جواب َق َ�س ٍم
(قولهَ } :و َل َ�س ْو َف َي ْر َ�ضى{ هذا ُ
ٍ
2ـ َ
العمادي(ت982هـ):
محمد
وقال �أبو ال�سعو ِد محم ُد بنُ
ٍ
ُّ
م�ضمرْ � ،أي« :وباهلل َ
ل�سوف َي ْر َ�ضى») (.)40
(جواب َق َ�س ٍم
ُ
ٍ
 .3وق � َ
هلل
�هاب الدي � ِ�ن �أب ��و ال َّثن ��ا ِء محم ��و ُد ب ��نُ عب � ِ�د ا ِ
�ال الآلو�س � ُّ�ي الكب�ي ُ�ر �ش � ُ
احل�سيني(ت1270هـ):
ُّ
هلل ل�س � َ
�وف
جواب ق�س � ٍ�م م�ض� � َم ٍرْ � ،أي« :وبا ِ
(وقو ُل ُه تعالىَ } :و َل َ�س� � ْو َف َي ْر َ�ض ��ى{ ُ
َ
ير�ضى»)(.)41
علي ال�شوكا ُّ
ين(ت1250هـ):
 .3وقال محم ُد بنُ ٍّ
هي ِّ
هلل ل�س � َ
�وف ير�ضى مبا نعطي ِه من الكرام ِة
املوطئة للق�س � ِ�مْ � ،أي« :وتا ِ
ُ
(الالم َ
()42
العظيم») .
واجلزا ِء
ِ
4ـ َ
التون�سي محم ُد الطاه ُر بنُ عا�شورٍ(ت1973م):
وقال العلاّ م ُة
ُّ
( َواللاَّ ُم :اَل ُم اِال ْب ِت َدا ِء ِل َت�أْ ِك ِيد الخْ َ رَ ِب)(.)43
ُ
حتتمل وجه ِني:
فالالم ــ يف الآي ِة القر�آني ِة الكرمي ِة ــ
ُ
ق�سم مق َّدرٍ.
الما واقع ًة يف ِ
� .أنْ تكونَ ً
جواب ٍ
م�ضمون اخل ِرب.
أكيد
الم ابتداءٍ ؛ لت� ِ
ِ
� .أنْ تكونَ َ
الآية الرابعة الأخرية
} َو َل َ�س ْو َف ُي ْعطِ َ
يك َر ُّب َك َف رَ ْ
ت�ضى{5ال�ضحى
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1ـ �س � َ
الزمخ�شري(ت538هـ) َفنقلت ِني
هلل
ُّ
�اق �أبو القا�س � ِ�م محمو ُد بنُ عم َر ،جا ُر ا ِ
يف معاجل ِت ِه هذه الآي َة الكرمي َة ،قال:
الم االبتدا ِء امل�ؤ ِّكد ُة
(ف�إنْ َ
هي ُ
قلت :ما هذ ِه ُ
الالم ال َّداخل ُة على َ
«�س ْو َف»؟ ــ قلتُ َ :
�مون اجلمل ِة ،واملبتد�أُ
ٌ
أنت �س � َ
�وف ُيعطي � َ�ك» ،كما ذ ْكرنا ــ يف
محذوف ،تقدي ُر ُه« :ول َ
مل�ض � ِ
اَ
}ل �أُ ْق ِ�س � ُ�م{ ـ� �ـ �أنَّ املعنى« :لأَ َنا �أق�س � ُ�م»؛ َ
الم ق�س � ٍ�م �أو
وذلك �أ َّنه ��ا ال تخلو منْ �أنْ تكونَ َ
الم
�ون التّ� ِ
فالم الق�س � ِ�م ال تَدخ ُل على امل�ض ��ار ِع � اَّإل م َع ن � ِ
ابت ��داءٍ ُ ،
أكيد ،فبق � َ�ي �أنْ تكونَ َ
تقدير
والم االبت ��دا ِء ال تدخ ُل � اَّإل على اجلمل ِة من املبتد�أِ واخل�ب ِ�ر ،فال ب َّد منْ
ِ
ابت ��داءٍ ُ ،
�سوف ُي َ
أنت َ
عطيك».
مبتد�أٍ وخ ٍرب ،و�أنْ يكونَ �أ�ص ُلهُ« :ول َ
ّوكيد والتّ�أخ ِري؟ قلتُ  :معنا ُه �أنَّ العطا َء
ف� ��إنْ قل � َ�ت :ما معنى اجلم ِع ب َني حريف الت ِ
()44
كائنٌ ال محال َة و�إنْ ت� َّأخ َر؛ لمِ ا يف التّ�أخ ِري من امل�صلح ِة) .
�مون اجلمل� � ِة .لكنَّ ث َّم َة
الم االبتدا ِء امل�ؤ ِّكد ُة مل�ض � ِ
ــ� �ـ فالزمخ�ش � ُّ
�ري �أوج � َ�ب �أ َّنه ��ا ُ
� اً
مخت�ص ٌة باجلمل ِة
والم االبتدا ِء
دخلت على ٍ
الالم ْ
حرف يلي ِه فع ٌل م�ضارعٌُ ،
إ�شكال :هذ ِه ُ
َّ
دخلت على جمل ٍة ا�س ��م َّي ٍةُ ،ح َ
ذف
�ري للتّقدي � ِ�ر،
اال�س ��مي ِة؟! ــ هنا جل�أَ الزَّمخ�ش � ُّ
فالالم ْ
ُ
بيان
املبتد�أُ فيها؛ ا�ستغنا ًء ب�ضم ِري
اخلطاب ال َّد ِال علي ِه يف جمل ِة اخل ِرب ،وم�سارع ًة �إلى ِ
ِ
�سوف ُي َ
أنت َ
عطيك».
العقبى وامل� ِآل ،والتقدي ُر« :ول َ
�سطر ُه يف توجيه قوله تعالى :اَ
ــ وما َّ
}ل �أُ ْق ِ�س ُم ِب َي ْو ِم ال ِق َي َام ِة{1القيامة قوله:
محذوف ،معناه:
(وقرئ َ :أ
ٍ
الالم لالبتداءِ ،و«�أُ ْق ِ�س ُم» خ ُرب مبتد�أٍ
«لُ ْق ِ�س ُم» ،على �أنّ َ
«لَ َنا �أُ ْق ِ�س ُم» .قالواِّ :
ألف)( ... )45وهنا �أمور:
َأ
إمام بغ ِري � ٍ
ويع�ض ُد ُه �أ َّن ُه يف ال ِ
 ق� َوهي ـ� �ـ يف العرب َّي ِة ــ
�ال ّ
الزج ُاج(ت316ه� �ـ)( :وه ��ذ ِه الق ��راء ُة( )46قليل� � ٌةَ ،
بعيد ٌة( .)47وحكى ابنُ َّ
هم �ض َّع َف هذ ِه القراء َة؛ لأنَّ ال َ
�جري(ت542هـ) �أنَّ َ
ألف
ال�ش � ِّ
بع�ض ْ
ثابت ٌة يف
إمام(.)48
ِ
م�صحف ال ِ
محذوف ذك َر ُه ابن جني(ت392هـ)
ٍ
الالم على االبتداءِ ،وتقدي ُر مبتد�أٍ
 وحم ُل ِيف توجي ِه القراء ِةَ ،
بيوم
الم االبتداءِْ � ،أي« :لأَنا �أُ ُ
قال( :وينبغي �أنْ تكونَ هذ ِه ُ
الالم َ
ق�سم ِ
وح � َ
احلذف والتَّوكي � ِ�د .فهذا هو الذي
حال
ِ
للعلم ب ِه ،على ِغ ��ر ِة ِ
القيام� � ِة»ُ ،
�ذف املبتد�أُ ِ
ُ ()49
ينبغي �أنْ ُي َ
حتمل علي ِه هذ ِه القراءة) .
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ُ
والفعل امل�ضار ُع
الم الق�سم(،)50
الالم على �أ َّنها ُ
 وث َّم َة توجي ٌه �آخ ُر للقراء ِة َيحم ُل َقول
للحال(� ،)51أ ْو ه َو
الالم جوا ًزا يف ِ
ِ
ِ
وحذفت النونُ جوا ًزا( )52كما ُحذفت ُ
لال�ستقبالُ ،
ال�شاعر:
ِ
ْ َ ()53
اهم مل ُيث�أ ِر
وقتيل ُم ّر َة �أَ ْث َ�أ َرنَّ ف�إ َّن ُه
ِ
ِف ْر ٌغ و�إنّ � َأخ ُ
ذفت(ْ )54اع ِت َمادًا َع َلى المْ َ ْع َنى؛ ِ ألَنَّ َخ رَ َب اللهَّ ِ ِ�ص � ْ�د ٌق� ،أ ْو حملاً للجمل ِة اال�س ��مي ِة
�أ ْو ُح ْ
على الفعل َّي ِة.
هم ال ُيجيزونَ
قال الدماميني(ت827هـ)( :و� مَّإنا ق َّد َر الب�ص ��ريونَ هنا مبتد�أً؛ لأ َّن ْ
ملنْ ق�ص � َ�د َ
احلال �أنْ يق�س � َ�م � اَّإل على اجلمل ِة اال�س ��مي ِة ،ف� ًإذا قراء ُة ابن كث ٍري �صحيح ٌة،
الفعل احلا ّ
يل ،فتمتن ُع النونُ � ،أ ْو جتع َلها داخل ًة على
الالم داخل ًة على ِ
�إ َّما على �أنْ تجُ عل ُ
أي�ضا ،فعلى ِّ
تقدير ال � َ
محذوف ،فتمتن ُع النونُ � ً
إ�شكال فيها �أَلب َّت َة) (.)55
ٍ
مبتد�أٍ
كل ٍ
�ري َ
الم الق�س � ِ�م؛
ــ و� مَّإنا من َع الزمخ�ش � ُّ
الالم ــ يف الآي ِة الكرمي ِة ــ على �أ َّنها ُ
حمل ِ
ال�سام ِع �أنَّ هذا
لأ َّنها ال تَدخ ُل � اَّإل على امل�ضار ِع
بنون التّوكيد؛ للت ِ
املختوم ِ
إعالم َّ
َّوكيد ،ول ِ
ِ
للحال(.)56
ولي�س ِ
فع ٌل م�ستقب ٌلَ ،
�دم وج ��و ِد مبت ��د�أٍ يف اجلمل ِة ،وال
ـ� �ـ وق � ْ�د تع ّقب� � ُه اب ��نُ
ِ
احلاجب(ت646هـ)؛ لع � ِ
محذوف (عل ��ى ما اخت ��اره الزمخ�ش ��ري يف توجيهَ } :و َل َ�س� � ْو َف
يت�أ َّت ��ى تقدي� � ُر مبت ��د ٍ�أ
ٍ
الالم داخل ًة على خ ِرب ِه؛ لأ َّن ُه فا�س ٌد منْ غ ِري جه ٍة(:)57
ُي ْع ِط ْي َك{5ال�ضحى ،وتكونُ ُ
حذف جز ِء الكلم ِة؛ َ
الفعل ،و«�إنْ »
الالم م َع املبتد�أِ ك ْ
فه َو مبنزل ِة ِـ«قد» م َع ِ
ذلك �أنَّ َ
م َع اال�س � ِ�م؛ فكما ال ُي ُ
َ
فكذلك ال
بعد حذ ِفهما،
«قد» و«�إنْ » َ
حذف الفع ُل واال�س � ُ�م ،وتبقى ْ
اال�سم.
الالم َ
بعد ِ
تبقى ُ
حذف ِ
تركيب ال يخفى �ضع ُفهُ؛ �إذ التقدي ُرَ « :لزي ٌد َل َ
يقوم».
وي�ؤدي �إلىٍ
�سوف ُ
بالتزام �إ�ضما ٍر دونَ حاج ٍة.
أ�صل،
ويفالتقدير مخالف ٌة لل ِ
ِ
ِ
�عف َق ُ
�ام(ت761هـ) بقو ِل ِهَ ( :و�إِ مَّ َنا ي�ض � ُ
ول الز ََّم ْخ َ�ش ِر ِّي �أَنَّ
ــ وكذا تع َّق َب ُه ابنُ ه�ش � ٍ
احلال؛ ِل َئلاَّ
وف ،وخل ُع اللاَّ ِم َع ��نْ معنى َ
ِفي� � ِه تكلف ِني لغ ِري َ�ض� � ُرو َر ٍة ،وهما َتق ِْدي� � ُر َم ْح ُذ ٍ
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يجتَم َع َد ِليال َ
ق�سم َم َع المْ ُ َ�ضار ِع اَل ُ
تفارق ال ُّنونَ »
احل ِال
ِ
ْ
واال�ستقبال َ .....و َقو ُلهُ�« :إِنَّ اَل َم ا ْل ِ
جتب اللاَّ ُم ومتتن ُع ال ُّنونُ .)58( )....
ــ ممَ ْ ُنوعٌ ،بل تَا َر ًة ُ
َ .2
الطرب�سي(ت548هـ):
احل�سن
علي الف�ض ُل بنُ
ِ
وقال �أم ُني ِ
الدين �أبو ٍّ
ُّ
جواب الق�س � ِ�م ــ لأنَّ النونَ � مَّإنا ُ
تدخل لت�ؤذنَ
(و ْمل يق � ْ�ل« :و ُي ْع ِط َي َّن � َ�ك» ــ و�إنْ كانَ َ
الالم للق�س � ِ�م
الم االبتداءِْ ،
وقد ح�ص � َ�ل ه ُهنا ُ
الم الق�س � ِ�م ال ُ
�ام ُ
العلم ب�أنَّ هذ ِه َ
ب� ��أن ال�ل َ
�وف»؛ لأنَّ «�س � َ
والم االبتدا ِء ال تدخ ُل على «�س � َ
ال لالبتداءِ؛ لدخو ِل ِه على «�س � َ
�وف»
�وف»ُ ،
والم االبتدا ِء � مَّإنا تدخ ُل على الأ�سماءِ) (.)59
تخت�ص بال ِ
أفعالُ ،
ُّ
�مون اجلمل� � ِة ،واملبتد�أُ
وق � َ
{الم االبتدا ِء امل�ؤكد ُة مل�ض � ِ
�ام يف } َو َل َ�س� � ْو َف ُ
�ال( :وال�ل ُ
بالم الق�س � ِ�م؛ لأنها ال ُ
َ
ٌ
أنت �س � َ
تدخل على
�وف
محذوف ،والتقدي ُر“ :ول َ
يعطيك”َ ،
ولي�س ِ
التوكيد) (.)60
نون
ِ
امل�ضار ِع � اَّإل م َع ِ
َ
�سبب تغ ِري ر�أ ِي ِه:
عند
يوج َه
وث َّم َة
التعار�ض َ
تعقيب ِّ
الطرب�سي يف تف�سرييه ،ويبينِّ ُ َ
ٌ
ِّ
�ام على
�ام يف «جمم� � ُع البي � ِ
الم الق�س � ِ�م؛ لدخ � ِ
�ان» عل ��ى �أ َّنه ��ا ُ
 .حم ُل� � ُه ال�ل َ
�ول ال�ل ِ
�وف» تاب� � َع في� � ِه �أب ��ا عل � ٍّ�ي الفار�س � َّ�ي(ت377هـ) يف قو ِل� � ِه( :وكذل ��ك ْمل ْ
«�س � َ
تدخل يف
} َو َل َ�س ْو َف ُي ْع ِط َ
بالم ابتداءٍ )(.)61
«�س ْو َف» تد ُّل على �أ َّنها ْ
يك{ 5ال�ضحى؛ لأنَّ َ
لي�ست ِ
 .لك ��نْ لأنَّ الطرب�س � َّ�ي ح�ي َ�ن ظف� � َر بن�س ��خ ٍة م ��نْ تف�س�ي ِ�ر َّ
«الك�ش ��اف» ملعا�ص � ِ�ر ِه
�ري(ت537هـ) اخت�ص ��ر ُه يف تف�س�ي ِ�ره «الكاف ال�شّ ��اف»َّ ،ثم ع ��ا َد فجم َع ب َني
الزّمخ�ش � ِّ
ولد ِه ــ يف تف�س ِري ِه «جوامع اجلامع»؛
بطلب ِ
تف�سريي ِه ــ «جممع البيان» ،و«الكاف ال�شاف» ِ
التعليل لذا.
الالم على �أ َّنها لالبتداءِ ،ويف
فتج ُد ُه تاب َع
َّ
ِ
الزمخ�شري يف ِ
حمل ِ
()62
بنقل
.3واكتف ��ى فخ ُر الدِّ ِين
الرازي �أب ��و ِ
ُّ
عبد ا ِ
هلل محم ُد بنُ عم َر(ت606هـ) ِ
تعقيب علي ِه �أو زياد ٍة.
ن�ص
ِّ
الزمخ�شري ،دون ٍ
ِّ
البي�ضاوي(ت685هـ)َ ،
فقال:
هلل بنُ عم َر
ُّ
الدين عب ُد ا ِ
.4واخت�ص َر ُه نا�ص ُر ِ
أنت �س � َ
�وف
�ام لالبت ��داءِ ،دخ � َ�ل اخل َرب َ
حذف املبت ��د�أِ ،والتقدي ُر« :ول َ
بعد ِ
(وال�ل ُ
ُيعطي � َ�ك» ،ال لل َق�س � ِ�م؛ ف�إ َّنه ��ا ال تَدخ ُل على امل�ض ��ارع � اَّإل َمع ال ُّن ِون امل�ؤ ِّك ��د ِة ،وجم َعها م َع
َ
«�سوف»؛ للدالل ِة على �أنَّ الإِعطا َء كائنٌ ال محال َة ،و�إنْ ت� َّأخ َر حلكم ٍة)(.)63
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�ري �أب ��و ح َّي ��انَ �أث�ي ُ�ر الدي � ِ�ن محم� � ُد ب ��نُ يو�س � َ�ف
 .5وك ��ذا تاب� � َع الزمخ�ش � َّ
الغرناطي(ت745ه� �ـ) ،ق � َ
�الَ ( :وال�َّل�اَّ ُم فيِ } َو َل ْل ِآخ� � َر ُة{ اَل ُم ا ْب ِت َداءٍ َ�أ َّك َد ْت َم ْ�ض� � ُمونَ
ُّ
َ ()64
َ
َ
الجْ ُ ْم َل ِةَ ،و َك َذا فيِ } َو َل َ�س ْو َف{ َع َلى ِ�إ ْ�ض َما ِر ُم ْبت ََد ٍ�أ� ،أ ْيَ « :و َ أل ْن َت َ�س ْو َف ُي ْع ِطيك» .
 .6و� َ
ا�س �أحم ُد (ت756هـ)
ال�س ��م ُني
احللبي �ش � ُ
�هاب ال ّد ِين �أبو الع َّب ِ
أطال ال َّن َف َ�س َّ
ُّ
يف هذ ِه الآي ِة القر�آن ّي ِة الكرمي ِة(:)65
الق�سم.
الم
فرج َح �أ ّنها ُ
َّ .
ِ
َ .
الق�سم،
الم
ن�ص
ِّ
الزمخ�شري(ت538هـ) ،مب ِّي ًنا �أنَّ ما ر ّدد ُه ُيختا ُر من ُه �أ َّنها ُ
ونقل َّ
ِ
َ
وذلك منْ جهت ِني:
التوكيد .وال َّن ْحويونَ ي�ستث ُنونَ ــ
نون
الم
 �أ َّن ُه ا�س � َِ
الق�سم؛ خلل ِّو امل�ض ��ار ِع منْ ِ
�تبعد َ
ِ
تنفي�س.
الفعل امل�ضار ِع
النون للم�ضار ِع َ
لزوم ِ
ِ
بعدها ــ ابتدا َء ِ
بحرف ٍ
من ِ
الم االبتدا ِء تجُ ّر ُد َ
بعدها للحال َّي ِة .وهذا متع ّذ ٌر هنا
الفعل امل�ضار َع َ
 و�أ َّن ُه ذك َر �أنَّ َ«�س ْو َف» علي ِه.
لال�ستقبال؛
الفعل
لتعينُّ ِ ِ
ِ
ِ
لدخول َ
أجد ُه يف تف�س ِري ِه املطبو ِع ،يفي ُد �أ َّن ُه يجي ُز
�يخ ِه �أبي ح َّيانَ ْمل � ْ
ن�ص ��ا عنْ �ش � ِ
َّ .ثم ن َق َل ًّ
الق�سم.
الالم التي ُيتل َّقى بها
ُ
الالم ــ �أنْ تكونَ َ
ــ يف هذه ِ
7ـ َ
علي ال�شّ وكا ُّ
الالم:
ونقل محم ُد بنُ ٍّ
ين(ت1250هـ) التوجيه ِني املحتمل ِني يف ِ

�مون اجلمل� � ِة ،واملبتد�أُ
خلت عل ��ى اخل ِرب لت� ِ
أكيد م�ض � ِ
الم االبتداءَِ ،د ْ
(قي � َ�ل :ه � َ�ي ُ
�وف ُي َ
ٌ
أنت �س � َ
للق�سم؛ لأ َّنها ال تدخ ُل على امل�ضار ِع
ولي�ست
عطيك»،
محذوف ،تقدي ُر ُه« :ول َ
ْ
ِ
�إال م َع ال ُّن ِون امل�ؤ ِّكد ِةَ ،
للق�س � ِ�مَ ،
هي
علي الفار�س � ُّ�يْ :
لي�ست هذ ِه ُ
هي َ
قال �أبو ٍّ
الالم َ
وقيلَ :
«�س� � ْو َف» عنْ
قومنَّ »ْ ،
هي التي يف قو ِل َك« :لأَ َ
ونابت َ
الت ��ي يف قو ِل َك�« :إنَّ زيدً ا لقائ ٌم»ْ ،بل َ
أكيد ،فك�أ َّن ُه َ
قال« :ول ُنعطي َّن َك»ْ � ،أي� :إنَّ العطا َء كائنٌ ال محال َة ،و�إنْ ت� َّأخ َر
�إحدى نوين ال َّت� ِ
َملا يف ال َّت�أخ ِري من امل�صلح ِة)(.)66
ف�ص � َ�ل َ
الدين �أبو ال َّثنا ِء محمو ُد
القول( )67فيها الآلو�س � ُّ�ي الكب ُري �ش � ُ
�هاب ِ
.8وكذا َّ
الالم يف هذه الآي ِة الكرمي ِة ــ قول ِني:
ُّ
احل�سيني(ت1270هـ) ،فبينَّ َ �أنَّ ــ يف توجي ِه ِ
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وبعدها
�مون اجلمل ِةَ ،
الالم هن ��ا ابتدائ ّي ٌة؛ لت� ِ
أكيد م�ض � ِ
.الأول� :ص� � ّر َح جم� � ٌع ب�أنَّ َ
مبتد�أٌ
َ
ٌ
محذوفْ � ،أي« :ولأ ْن َت َ
يعطيك».
�سوف
 .و�أُور َد علي ِه:
ُ
واحلذف ينافي ِه؛ ولذا َ
احلاجب(ت646هـ):
أكيد يقت�ضي االعتنا َء،
قال ابنُ
1ـ �أنَّ ال َّت� َ
ِ
بالالم ال ُي َ
ـ«قد» م َع الفع � ِ�ل ،و«�إِنْ » م َع
�إنَّ املبت ��د�أَ امل�ؤ َّك � َ�د
�ام م َع املبتد�أِ ك ْ
حذ ُف ،و�إنَّ ال�ل َ
ِ
حذ ُف املبتد�أُ
ويبقيان بعد حذ ِفهما ،كذلك ال ُي َ
اال�س � ِ�م ،فك َما ال ُي َ
حذ ُف الفع ُل واال�س � ُ�م
ِ
الالم(.)68
وتبقى ُ
يلزم التَّقدي ُر ،والأ�ص ُل عد ُمهُ.
.2و�أ َّن ُه ُ
َّنفي�س
�ال ،وه َو هن ��ا مقرو ٌن بح � ِ
�ام لتخلي� ِ��ص امل�ض ��ار ِع للح � ِ
�رف الت ِ
.3و�أنَّ ال�ل َ
فيلزم التّنايف.
والتّ�أخ ِري،
ُ
 .ور ّد(َ )69
االعرتا�ضات مبا يلي:
تلك
ِ
ابن
 .1امل�ؤ َّك� � ُد اجلمل� � ُة ،ال املبت ��د�أُ وح � َ�د ُه ،حتى ين ��ا َيف ت�أكي ُد ُه حذ َف� �هُُ .
وكالم ِ
حج ًة على الفار�س � ِّ�ي(ت377هـ) و�أمثا ِل� � ِه ،و«�أنْ » ُي َ
حذ َف معها اال�س � ُ�م
احلاج � ِ�ب لي� � َ�س ّ
بعدها ُ
«قد» ُي َ
الفعل.
حذ ُف َ
كث ًريا ،وكذا ْ
قال َّ
م َع �أ َّن ُه ل ْو ُ�س� � ِّل َم فق � ْ�د ُيف َّر ُق ــ كما َ
يبي(ت743هـ) ــ ب�ي َ�ن «�أَنْ » و« َق ْد» وهذ ِه
الط ُّ
الالم ف�إنَّ مقت�ض ��اها
أكيد،
ران يف
املدخول علي ِه م َع التّ� ِ
«الالم» ب�أ َّنهما ي�ؤ ِّث ِ
ِ
ِ
بخالف هذ ِه ِ
ِ
ُ()70
باق و�إنْ ُح َ
قيا�س م َع
ذف املبت ��د�أ ،
�أنْ ت�ؤ ِّك َد م�ض ��مونَ اجلمل ِة ال غ�ي ُ�ر ،وه َو ٍ
ُ
فالقيا�س ٌ
الفارق.
ِ
الكالم ،ك َما ق َّدروا املبتد�أَ يف نح ِو« :قمتُ و� ُّ
أ�صك
.2وال َّن ْحو ّيونَ يقدّرونَ كث ًريا يف
ِ
ال�صناع ِة دونَ املعنى ،كما فيما نحنُ في ِه.
عي َنهُ» ،وه َو ل ِ
أجل ّ
أكيد
.3والالم امل�ؤ ِّكد ُة ال ُن�س� � ِّل ُم �أ َّنها
ملطلق التّ� ِ
لتخلي�ص امل�ض ��ار ِع ِ
هي ِ
ِ
ُ
للحالْ ،بل َ
ْ
فقط ،و ُيف َه ُم معها ُ
لتخلي�ص ِه
�ليم �أ ّنها
احلال بالقرين ِة؛ لأ ّن ُه �أن�س � ُ�ب بالتّ� ِ
ِ
أكيد .وعلى ت�س � ِ
�ال يج ��و ُز �أنْ ُي َ
بعدها .واملرا ُد
«�س� � ْو َف» َ
قال� :إ َّنها جت � ْ
�ردت لل َّت� ِ
للح � ِ
أكيد هنا بقرين ِة ِ
ذكر َ
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أكيد ال َّت�أخ ِري ،فاملعن ��ى �أنَّ الإعطا َء كائنٌ ال محال َة
ت�أكي� � ُد امل� َّؤخ ِر� ،أعن ��ي :الإعطا َء ،ال ت� َ
و�إنْ ت� َّأخ َر حلكم ٍة(.)71
أمرين ،وال تجَ � � ُّر َد ــ يج ��و ُز �أنْ ُي َ
قالُ :ن ِّز َل امل�س ��تقب ُل ــ �أعني
�ليم �أ َّنها لل ِ
وعل ��ى ت�س � ِ
وقوع ِه ــ منزل َة الواق ِع احلايل ،نظ َري ما َ
قيل يف قو ِل ِه
الإعطا َء الذي يعق ُب ُه ال ّر�ضا
لتحقق ِ
ِ
يام ِة{124النحلَ ،
وقيلَ :يح�سنُ هذا جدًّا فيما
تعالى} :و ِ�إنَّ َر َّب َك َل َي ْح ُك ُم َب ْي َن ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َ
أوجهها.
أحد � ِ
قد ُ�شر َع في ِه َ
نزول الآي ِة ،بنا ًء على � ِ
القول ب�أنَّ الإعطا َء ْ
عند ِ
نحنُ في ِه ،على ِ
للق�سمَ ،
الالم
آلو�سي« :وه َو ح�سنٌ
جزم غ ُري ٍ
واحد ب�أنَّ هذ ِه َ
.والوج ُه الآخ ُرَ :
قال ال ُّ
ِ
يف نظري».
الم الق�س � ِ�م ال تدخ ُل على امل�ض ��ار ِع � اّإل م� � َع ال ُّن ِون امل�ؤ ِّكد ِة،
وذك ��ر �أ َّن ُه اعترُ �ض ب�أنَّ َ
لزوم
و�أج � َ
�اب ب�أ َّن ُه ال يخفى �أنَّ ه ��ذا �أح ُد مذهب ِني لل َّن ْحو ِّينيَ ،والآخ ُر �أ َّن ُه ُي�س ��تثنى ــ منْ ِ
بحرف تنفي� � ٍ�س ،ففي «مغني
الم الق�س � ِ�م ــ ح ��االتٌ  ،منها ما ُقرنَ
ال ّن ِون للم�ض ��ار ِع َ
ِ
بعد ِ
الالم ،ومتتن ُع النونُ في ِه كقو ِل ِه:
ِ
اللبيب»(� )72أ َّن ُه ُ
جتب ُ
()73
فور ِّبي َ
ل�سوف ُيجزَ ى الذي �أ�ســــ ــــل َف ُه املر ُء �س ّي ًئا �أو جم ْيل
ُ
جواب الق�س � ِ�م ،ال يف
وعلي� � ِه ال ي ّتج� � ُه
�دون ِ
االعرتا�ض .م� � َع �أنَّ املمنو َع ب � ِ
النون يف ِ
الالم
املعطوف علي ِه ــ كما هُ نا ــ ف�إ َّن ُه ُيغتف ُر يف التّاب ِع ما ال ُيغت َف ُر يف املتبو ِع ،و� مَّإنا ُذ ِك ْ
ِ
رت ُ
للق�س ِم وتذك ًريا ب ِه.
ت�أكيدً ا َ
َ
حتاج
قال الآلو�س � ُّ�ي ( :وباجلمل ِة ،هذا الوج ُه �أق ُّل دغدغ ًة من الوج ِه ال�سّ � ِ
�ابق ،وال ُي ُ
«�س� � ْو َف»؛ � ْإذ ْمل ْ
الالم
يقل �أح ٌد منْ علم ��ا ِء العرب َّي ِة ب�أنَّ َ
الالم مع َ
في� � ِه �إل ��ى توجي ِه جمي ِع ِ
()74
هم) .
الق�سم ّي َة مخ ِّل�ص ٌة امل�ضار َع ِ
للحال ،كما ال َيخفى على منْ تتَّب َع كت َب ْ
َ
الفتح �إ�س � َ
�ماعيل ِبن م�ص ��طفى ،الفا�ض � ِ�ل
كالم �أبي ِ
 .وب�َّي�نَّ َ الآلو�س � ُّ�ي �أنَّ ظاه� � َر ِ
�ال ،و ُو ِّج َه اجلم ُع ــ على
الالم هنا مو�ض ��و ٌع للدالل ِة على احل � ِ
الكلنبوي(ت1205ه� �ـ) �أنَّ َ
و«�س� � ْو َف» محمول ٌة
تقدير كو ِنها َق َ�س ��مي ًة يف الآي ِةــ ب�أ َّنها محمول ٌة على معناها
ِ
احلقيقيَ ،
ِّ
الفار�سي( ،)75و�أ َّن ُه � َ
مقام �إحدى ال ّنون ِني عند
أكيد
الكالم
أطال
على ت� ِ
احلكم؛ ولذا ْ
قامت َ
َ
ِّ
ِ
املقام ،و�أتى ــ على غزار ِة ف�ض ِل ِه ــ مبا ُي�ستب َع ُد �صدو ُر ُه منْ مث ِل ِه.
فيما يتع َّلقُ بهذا ِ
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َ .9
ونقل(َّ )76
ّون�سي ابنُ عا�شورٍ(ت1973م) توجي َه َ
لالم
ال�شيخُ الت ُّ
بع�ض ال َّن ْحوي َني ِ
يف الآي ِة الكرمي ِة:
اف»(َ )77جزَ َم ِب َ�أ َّن ُه اَل ُم اِال ْب ِت َداءَِ ،و َق َّد َر ُم ْبت ََد�أً َم ْح ُذو ًفا.
.ف�ص ِاح ُب «ا ْل َك َّ�ش ِ
َ
اب
َ .و ْاخ َت ��ا َر ا ْبنُ الحْ َ ِاج ِب(ت646ه� �ـ) �أَنَّ اللاَّ َم اَل ُم ال َّت ْو ِكي � ِ�د()78؛ « َي ْع ِني :اَل َم َج َو ِ
ا ْل َق َ�س ِم».
يب»(َ ،)79و�أَ ْ�ش� � َع َر كَلاَ ُم ُه �أَنَّ ُو ُجو َد
�ام(ت761هـ) فيِ « ُم ْغ ِن ��ي ال َّل ِب ِ
َ .و َوا َف َق� � ُه ا ْبنُ ِه َ�ش � ٍ
ي�س َما ِن ٌع ِمنْ لحَ َ ِاق ُن ِون ال َّت ْو ِك ِيد؛ َو ِل َذ ِل َك تجَ ِ ُب اللاَّ ُم فيِ الجْ ُ ْم َل ِة.
َح ْر ِف ال َّت ْن ِف ِ
قال ال�ش ��يخُ ابنُ عا�ش ��ورٍَ ( :و�أَ ُق ُ
َّ .ثم َ
وج ُب َك ْونَ
ي�س ُي ِ
ول :فيِ َك ْو ِن ُو ُجو ِد َح� � ْر ِف ال َّت ْن ِف ِ
نظر).
اللاَّ ِم اَل َم َج َو ِ
اب َق َ�س ٍم ـــ مح ُّل ٍ
ُ
اعتمدها
وبعدُ،
كتب تف�س�ي ِ�ر القر� ِآن الكر ِمي التي َ
فاجلدول التايل يوج ُز لنا توجي َه ِ
البحثُ :
�آية «مرمي» �آية «ال�شعراء» �آية «الليل» �آية «ال�ضحى»
الكتاب
م
1
2

3

4
5

4 3

معاين القر�آن
للزجاج
ّ
الب�سيط
للواحدي”عن
ّ
�صاحب النظم”
الك�شاف
للزمخ�شري
جممع البيان
للطرب�سي
جوامع اجلامع
للطرب�سي

56

الالم للتوكيد
الم ت�أكيد
حكاية
وجمازاة
الم االبتداء

الم االبتداء
امل�ؤكدة
مل�ضمون
اجلملة
الم الق�سم

مخ َّل�صة
للتوكيد
الم االبتداء
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الم االبتداء

182

 6املحرر الوجيز البن جملوبة على
احلكاية
عطية
 7مفاتيح الغيب
للرازي

الم االبتداء
امل�ؤكدة مل�ضمون
اجلملة

 8اجلامع للقرطبي
الم االبتداء
� 9أنوار التنزيل
مخ َّل�صة للتوكيد
للبي�ضاوي
 10البحر املحيط لأبي الم االبتداء الم الق�سم
حيان
للت�أكيد

 11الدر امل�صون
لل�سمني
 12تف�سري اجلاللني زائدة للت�أكيد
� 13إر�شاد العقل لأبي الم االبتداء
مخ َّل�صة
ال�سعود
للتوكيد
فتح القدير
14
لل�شوكاين
روح املعاين
للتوكيد
15
للآلو�سي

الم توكيد

الم االبتداء

فتح البيان
16
للقنوجي
 17املنار لر�شيد ر�ضا
 18التحرير والتنوير
البن عا�شور

الم االبتداء

الالم لالبتداء

الم الق�سم

الم االبتداء
امل�ؤكدة
مل�ضمون
اجلملة
الم الق�سم

الم الق�سم

احتملهما

الم االبتداء
الم الق�سم

موطئة
للق�سم
الم الق�سم
موطئة
للق�سم

احتملهما
احتملهما
وح�سن �أنها
َّ
للق�سم

الم
االبتداء

احتملهما

آيات
كتب التف�س�ي ِ�ر ومعاين الق ��ر� ِآن الكر ِمي ــ يف معاجل� � ِة ال ِ
ونظ ��ر ًة فيما �س ��اق ْت ُه ُ
َ
بالر�صد:
يتح�ص ُل لنا �أمو ٌر جدير ٌة
تركيب
ت�ضمنت
الأربع ِة التي
ِ
ْ
َ
«ل�سوف» ــ ّ
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َ
امل�صطلحات التالي ِة:
أحد
الم
«ل�سوف» يف � ِ
ِ
 انح�ص َر توجي ُه ِالق�سم».
«جواب
للق�س ِم
 .للت� ِ
َ
أكيد . .لالبتداءَِ . .
ِ

للق�سم.
 .موطئ ٌة
ِ

الم
ابن
�طلح «للت� ِ
 ِْ
احلاجب ــ ب�أ َّنها ُ
أكيد» ــ يف عبار ِة ِ
ف�س� � َر ابنُ عا�ش ��و ٍر م�ص � َ
وقد َّ
الق�سم.
جواب
ِ
ِ
ال�شوكا ِّ
للق�سم» جت ُّو ٌز يف التَّعب ِري من َّ
ين ومنْ تاب َعهُ،
 ويف حم ِلها على �أ َّنها «موطئ ٌةِ
()80
�رط
الالم املوطئ ِة ب�أ َّنها الواقع ُة َ
بعد �ش � ٍ
بع�ض ِ
يخال � ُ�ف م ��ا ور َد يف ِ
كتب النح ِو يف حدِّ ِ
وق�سم.
ٍ
أخرين؛
آيات ك ِّلها � ،اَّإل
الالم يف �أرب ِع ال ِ
تف�سريين ملت� ِ
ِ
 ْمل يق ْع يل تف�س ٌري ُعني بتوجي ِه ِ
البن عا�شورٍ.
ُ
آلو�سي ،و«التحري ُر والتنوي ُر» ِ
«روح املعاين» لل ِّ
وج َه مو�ضع ِني من املوا�ض ِع الأربع ِة،
�ري «وتاب َع ُه
ُّ
 انفر َد الزمخ�ش � ُّالبي�ضاوي» ب�أ َّن ُه َّ
َ
الالم يف كليهما على �أ َّنها لالبتداءِ.
حمل َ
اجلواب يف غ ِري ِه� ،أو
مو�ضع ،وعلى
 وغ ُري ُه من املف�س ��رينَ حم َلها على االبتدا ِء يفِ
ٍ
احتم َلهما.
تركيب ما يف ال�سو ِر
الكالم يف
ب�س � ِ�ط
ٍ
 على ِخالف املتَّب ِع يف ِ
كتب التفا�س�ي ِ�ر ــ منْ ْ
ِ
املتقدم ِة التي ت�ضمن ْتهُ ،و ُي ُ
قد � َ
تركيب
ف�س يف توجي ِه
آلو�سي ْ
حال علي ِه ــ ْ
ِ
أطال ال َّن َ
وجدنا ال َّ
َ
التنزيل؛ يف الآي ِة اخلام�س ِة منْ �سور ِة ُّ
ال�ضحى.
آخر موا�ض ِع ِه ورودًا يف
ِ
«ل�سوف» يف � ِ
املبحث الثاين
الآيات يف م�صنفات �إعراب القر�آن الكرمي
املبحث ُ
يف هذا
تي�س َر يل مطالع ُت ُه منْ
ِ
ن�سوق ما قا َل ُه معربو القر� ِآن الكر ِمي ــ في َما َّ
ح�سب
عا�صرها ــ يف « َل َ�س ْو َف» يف ال ِ
كتب ال ِ
قد ِمي ِ
إعراب و ُم ِ
آيات القر�آن َّي ِة الكرمي ِة الأربع ِة َ
هلل عز وج ّل:
كتاب ا ِ
ترتي ِبها يف ِ
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الآي ُة الأولى قو ُل ُه تعالىَ } :ل َ�س ْو َف �أُ ْخ َر ُج َح ًّيا{66مرمي
أكيد(.)82
وهي للت� ِ
الالم ُ
ذكروا �أنَّ َالم االبتدا ِء(َ ،)81
التّربيزي(ت502هـ)( :و ُي ُ
قال:
منكر ِه ــ زا َد
ولأنَّ ت� َ
البعث ال يت�أتَّى على ِ
أكيد ِ
ُّ
ل�سان ِ
بالم ت�أكي � ٍ�د؛ لأنَّ َ
الالم
قائل هذا � مَّإن ��ا قا َل ُه على جه� � ِة الإنكارِ،ولكنَّ َ
�إنَّ ال�ل َ
�ام لي�س � ْ�ت ِ
حكاي� � ٌة ،ك�أ َّن� � ُه َ
قيل لهُ« :ل�س � َ
�وف ُتخ� � َر ُج»َ ،
َّعج � ِ�ب ،حكاي ًة
فقال ــ على جه� � ِة الإنكا ِر والت ُّ
َ ()84
التربيزي يواف ��قُ ما نقل ُه
اللفظ ــ } َل َ�س� � ْو َف �أُ ْخ َر ُج َح ًّيا!{)( .)83وما �س � َّ�ط َر ُه
ُّ
لذل ��ك ِ
النظم ،وتاب َع ُه في ِه غ ُري ُه.
�صاحب
الواحدي(ت468هـ) عنْ
ُّ
ِ
ِ
()85
العز الهمذا ُّ
وتب� � َع ابنُ �أبي ِّ
توجيه ِه
�ري(ت538هـ) يف ِ
ين(ت643هـ) الزمخ�ش � َّ
قو َل ُه تعالىَ } :و َل َ�س� � ْو َف ُي ْع ِط َ
الالم ــ يف �آي ِة
يك َر ُّب َك َفترَ ْ�ضى{5ال�ض ��حى؛ فب�َّي�َنَّ َ (� )86أنَّ َ
�مون اجلمل ِة ،واملبتد�أُ
ٌ
محذوف ،تقدي ُر ُه« :لأَ َنا
الم االبتدا ِء املوكد ُة مل�ض � ِ
�س ��ور ِة «مر َمي»ــ ُ
الق�سم ال ُ
َ
الفعل
الم
ق�سم
ٍ
«الم ِ
تدخل على ِ
�سوف �أَ ْخ ُ
محذوف»؛ لأنَّ َ
رج» ،ور َّد كو َنها َ
جواب ٍ
ِ
أكيد.
نون ال َّت� ِ
امل�ضار ِع � اَّإل م َع ِ
جلواب
الالم رابط ٌة
ِ
�احب «� ُ
ون�ص �ص � ُ
املي�س� � ُر»()87على �أنَّ َ
 َّإعراب القر� ِآن الكر ِمي َّ
ق�س ٍم مق َّدرٍ.
َ
الآي ُة الثاني ُة قو ُل ُه تعالىَ } :ف َل َ�س ْو َف َت ْع َل ُمونَ {49ال�شعراء
الالم ِّ
 ذكر ُللق�س ِم.
هم(� )88أنَّ َ
بع�ض ْ
موطئ ٌة َ
ق�سم بعزَّتي(.)90
الم
لق�سم مقدرٍ ،والتقدي ُر� :أُ ُ
الالم ُ
وذك َر �آخرونَ (� )89أنَّ َالق�سم ٍ
ِ
ّوكيد.
الم االبتداءِ ،التي تفي ُد الت َ
هم(� )91أ َّنها ُ
 وذك َر غ ُري ْالآي ُة الثالث ُة قو ُل ُه تعالىَ } :و َل َ�س ْو َف َي ْر َ�ضى{21الليل
أكيد اخل ِرب(.)92
الم االبتداءِ؛ لت� ِ
الالم ُ
 ُ�مر ،والتقدي ُر« :واللهّ ِ َ
ل�سوف ير�ضى»(ْ .)93بل
الالم واقع ٌة يف ِ
جواب ق�س � ٍ�م م�ض � ٍ
 َُ
َ
جعل ُ
ق�سم وج ٍّر»!
بع�ضهم( )94الوا َو
«حرف ٍ
َ
واحتمل ُبع�ضهم( )95الوجه ِني.
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الآي ُة الرابع ُة الأخري ُةَ } :و َل َ�س ْو َف ُي ْع ِط َ
ُّ
يك َر ُّب َك َفترَ
ْ�ضى{5ال�ض َحى
�مون اجلمل ِة ،والتقدي ُر:
وهي م�ؤ ِّكد ٌة( )97مل�ض � ِ
�ام ُ
ذك ��روا �أنَّ ال�ل َالم االبتدا ِء(َ ،)96
�سوف ُي َ
أنت َ
عطيك ر ُّب َك فرت�ضى».
«ول َ
 َوجعل ُ
الفعل
الالم واقع ًة يف ِ
ق�سم( .)98و� مَّإنا ْمل تدخل ال ُّنونُ على ِ
بع�ضهم َ
جواب ٍ
ـ«�س ْو َف»ُ ،
أنباري(ت577هـ):
َ
يقول ال ُّ
بعدها؛ ا�ستغنا ًء ب َ
الالم؛ َّ
الم ابتداءٍ  ،فل َّما
ق�س � ٍ�م ،ال ُ
الالم ُ
لتدل على �أنَّ َ
الم َ
(ال ّن ��ونُ � مّإن ��ا تدخ ُل م َع ِ
الم االبتدا ِء ال ُ
تدخل على
ق�س � ٍ�م ،ال ُ
«�س� � ْو َف» ُع َلم �أ ّنها ُ
الم ابت ��داءٍ ؛ لأنَّ َ
الم َ
دخل � ْ�ت على َ
«�س ْو َف»)(.)99
َ
للفار�سي(ت377هـ) يف قو ِل ِه:
وه َو بذا م�شاي ٌع
ِّ
الم االبتداءِ،
( ْمل تدخ ��ل ال ُّن ��ونُ هن ��ا؛ لأ َّنها � مَّإنا تدخ ُل لتف�ص � َ�ل ه ��ذه َ
الالم م ��نْ ِ
والم
وال حاج َة هنا �إلى الف�ص � ِ�ل الرتف ��ا ِع ِ
الالم هنا ف�ض ��ل ٌةُ ،
اللب�س؛ لأنَّ ال َّداخل َة عليها ُ
االبتدا ِء ال ُ
تدخل يف } َو َل َ�س ْو َف ُي ْع ِط َ
الف�ضالت ،وكذلك ْمل ْ
«�س ْو َف» تد ُّل
تدخل
ِ
يك{؛ لأنَّ َ
فاملو�ضعان �سوا ٌء)(.)100
بالم ابتداءٍ ،
ِ
على �أ َّنها ْ
لي�ست ِ
بع�ضهم الوجه ِنيَ ،
 وحكى ُقال:
الالم يف قو ِله ج ّل ذكره } َو َل َ�س ْو َف ُي ْع ِط َ
وجهان� ،أحدُهما« :ولأ َّن ُه
يك {ففي ِه
ِ
(و�أ َّما ُ
َ�س� � ْو َف ُي ْع ِط َ
يك» ،وذل � َ�ك �أ َّنها ال ْ
الم ابتداءٍ  ،فال يجو ُز
الم الق�س � ِ�م� ،أ ْو َ
تخلو منْ �أنْ تكونَ َ
أكيد ،ف�إذا ْمل
نون ال َّت� ِ
الم الق�س � ِ�م ال تدخ ُل على امل�ض ��ار ِع � اَّإل م َع ِ
الم ق�س � ٍ�م؛ لأنَّ َ
�أنْ تكونَ َ
والم االبتدا ِء ال تك ��ونُ � اَّإل على اجلمل ِة
الم االبت ��داءُِ ،
الم الق�س � ِ�م فيج � ُ�ب �أنْ تكونَ َ
تك ��نْ َ
تقدير مبتد�أٍ وخ ٍرب،و�أنْ يكونَ �أ�ص� � ُلهُ« :ولأ َّن ُه َ�س� � ْو َف
م ��ن املبتد�أِ واخل ِرب ،فهذا ال ُب َّد منْ
ِ
ُي ْع ِط َ
الق�سم ،و� مَّإنا ْمل ْ
دخلت
الم
يقل ج َّل ذك ُر ُه « ُي ْع ِط َي َّن َك»؛ لأنَّ ال ّنونَ �إذا ْ
يك» .والثاينُ :
ِ
الق�سم دونَ االبتداءِ؛
الم
الم االبتداءِْ ،
ف�إ َّنها تَدخ ُل � ً
وقد ُع َلم هُ نا �أ َّنها ُ
الالم ُ
إعالما ب�أنَّ َ
ِ
�ئت
«�س� � ْو َف» .فاعر ْف ُه واخ ْرت ما �ش � َ
«�س� � ْو َف»ُ ،
والم االبتدا ِء ال تدخ ُل على َ
لدخو ِلها على َ
منهما)(.)101
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1

الكتاب
�إعراب القر�آن للنحا�س
�إعراب ثالثني �سورة البن
خالويه
البيان للأنباري

4

الفريد للهمذاين

5
6
7
8

�إعراب القر�آن للأن�صاري
�إعراب القر�آن للدروي�ش
اجلدول ل�صايف
�إعراب القر�آن للإبراهيم
تف�سري القر�آن و�إعرابه

الم ابتداء
الم ابتداء
الم ق�سم
الم االبتداء

للدرة

مفيدة للتوكيد

2
3

9
10
11
12
13
14

�آية «ال�شعراء»
الم التوكيد

�آية «مرمي»

�آية «الليل»

�آية «ال�ضحى»

الالم توكيد

الم الت�أكيد
الم ق�سم

الم ابتداء
امل�ؤكدة مل�ضمون
اجلملة

احتملهما
موطئة
الم ق�سم
موطئة

الم ق�سم
الم ق�سم
الم ق�سم

الم ابتداء
احتملهما
الم ق�سم
الم ق�سم

الم ق�سم

الم ق�سم

الم ابتداء
الم ابتداءامل�ؤكدة

الم
الم
الإعراب املف�صل لبهجت الالم للتوكيد
ابتداءللتوكيد ابتداءللتوكيد مل�ضمون اجلملة
الم ابتداء
الم ق�سم
الم ق�سم
الياقوت واملرجان لبارجتي
حرف توكيد
الم ابتداء
احتملهما
الم ق�سم
الم ابتداء
�إعراب القر�آن لياقوت
الم ابتداء
الم ق�سم
موطئة
الم ابتداء
�إعراب القر�آن للدعا�س
الم ق�سم
الم ق�سم
الالم للتوكيد
املجتبى للخراط

ُ
اعتمدها
وبعدُ،
إعراب القر� ِآن الكر ِمي التي َ
فاجلدول التايل يوج ُز لنا توجي َه م�ص ّنفات � ِ
البحثُ :
رت
للبحث يتبينّ ُ
تي�س ْ
ِ
وبالنظر في َما تق َّر َر يف م�صنفات � ِ
ِ
إعراب القر� ِآن الكر ِمي التي َّ
لنا ما يلي:
َ
«ل�سوف» يف �أ َّنها:
الم
 انح�ص َر توجي ُه ِالق�سم».
«جواب
للق�سم
أكيد . .لالبتداءِ. .
 .للت� ِ
َ
ِ
ِ

للق�سم.
 .موطئ ٌة
ِ

�احب
 فيما وق َع يل منْ م�ص � ِإعراب ِ
�نفات تف�س�ي ِ�ر و� ِ
كتاب اهلل ع ّز وجل تف َّر َد �ص � ُ
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الالم ــ يف �آي ِة �س ��ور ِة «مر َمي»ــ
«�إع � ُ
املي�س� � ُر»( )102ــ بالن� ِّ��ص على �أنَّ َ
�راب القر� ِآن الكر ِمي َّ
الم ابتداءٍ .
رابط ٌة
ِ
ون�ص الباقونَ على �أ َّنها ُ
ق�س ٍم مق َّدرٍَّ ،
جلواب َ
عجيب؛ لأنَّ العبار َة ــ كما ي�ش�ي ُ�ر ال�س � ُ
جاحد
وه َو تف ُّر ٌد
هللٍ ،
لكافر با ِ
�ياق ــ مق ��و ٌل ٍ
ٌ
أكيد
العلم ت�أولوا الت� َ
للبعث َ
يق�سم على ِ
ِ
بعد ِ
البعث؟! �إنَّ فري ًقا منْ � ِ
املوت ،ف�أ َّنى ل ُه �أنْ َ
أهل ِ
َ
املخاط ِب ،ا�ستهزا ًء وتند ًرا .منْ هنا فحم ُلها على
لالم االبتدا ِء على محاكا ِة
َ
امل�صاحب ِ
ُ
أعلم مبرا ِد ِه.
ِ
ق�سم مق َّد ٍر بعي ٌد ،واهلل � ُ
جواب ٍ
ولذلك َ
َ
حمل الأ�س � ُ
الم الق�س � ِ�م
الالم على �أ َّنها ُ
�تاذ :محمو ُد �ص ��ايف(ت1985م) َ
آيات الكرمي ِة ،با�س ��تثنا ِء �آي ِة �سور ِة «مر َمي»َ ،
الم االبتدا ِء(،)103
يف ال ِ
المها على �أ َّنها ُ
حمل َ
ويظه ُر يل �أ َّنه اختا َر َ
البعث على �أ َّن ُه َ
�سوف ُيخ َر ُج ح ًّيا!
لق�سم ِ
جاحد ِ
ذلك؛ جتن ًبا ِ
املعرب
قد جت ُد
آيات الكرمي ِة « َل َ�س� � ْو َف» ،وم َع ذل � َ�ك ْ
 احت � َ�د الرتكي � ُ�ب يف �أرب ِع ال َِ
الم َ
نف�س� � ُه ُي ُ
ق�سم يف
الم ابتداءٍ يف
مو�ضعَ ،
«�سوف» ،فيعر ُبها َ
َ
ٍ
والم ٍ
خالف بي َنها يف توجي ِه ِ
مو�ضع.
ٍ
قد َ
وهنا نلفتُ النظ َر �إلى �أنَّ الأ�س � َ
حمل
�تاذ :محيي الدي ��ن الدروي�ش(ت1982م) ْ
الم االبتداءِ ،ويف �آي ِة �سورة «ال�شعراءِ» على �أ َّنها
الالم ــ يف �آي ِة �سور ِة «مر َمي» ــ على �أ َّنها ُ
َ
الم الق�س � ِ�م ،وذك َر ــ يف �آي ِة �س ��ور ِة «ال�ضحى» ــ
املوطئ ُة ،ويف �آي ِة �س ��ور ِة ِ
«الليل» على �أ َّنها ُ
ّمري�ض َ
الم االبتداءَِ ،
«قيل» ــ
كالم الزمخ�ش � ِّ
�ري(ت538هـ)َّ ،ثم ب�ص ��يغ ِة الت ِ
�أ َّنها ُ
ونقل َ
الق�سمَ ،
قال:
الم
ك َما يلق ُبها املحدِّ ثونَ ــ ذك َر �أ َّنها ُ
ِ
َ
الالم والفع � ِ�ل امتنعت ال ّنونُ ،
(وقيلُ :
الالم للق�س � ِ�م ،و�أن ُه �إذا ح�ص � َ�ل ف�ص� � ٌل ب َني ِ
الق�سم)(.)104
الم
ْ
وثبتت ُ
ِ
أمرين:
ويلف ��تُ النظ َر �أن ُه كانَ ْ
خ�ص َ
الم االبت ��دا ِء بفائد ٍة بينَّ َ فيها �أ َّنها تفي ُد � ِ
قد َّ
للحالَّ ،ثم ذك َر موا�ض َعها ،وخت َمها بقو ِل ِه:
م�ضمون اجلمل ِة،
توكيد
َ
ِ
وتخلي�ص امل�ضار ِع ِ
َ
الم الق�س � ِ�م ،نح ُوَ } :ل ُي ْن َب � َ�ذنَّ فيِ ا ُ
حل َط َم ِة{4الهمزة ،ونح ُو:
الم االبتداءُِ :
(وم ��نْ ِ
} َو َل َ�س ْو َف ُي ْع ِط َ
يك ر ُّب َك فرت�ضى{5ال�ضحى)(!)105
معربان ،هما:
آيات الكرمي ِة
ِ
لالم يف �أرب ِع ال ِ
 َالتزم توجي ًها واحدً ا ِ
4 3

56

رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1441
أﻳﺎر -ﺣﺰﻳﺮان/ﻣﺎﻳﻮ-ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020م

188

الق�سم.
الم
.1د .محمد الطيب الإبراهيم(ت2015م) ،حم َلها على �أ َّنها ُ
ِ
.2الأ�س � ُ
الم االبتداءِ ،مكتف ًيا ــ يف �آي ِة �سور ِة
�تاذ :بهجت �ص ��الح ،حم َلها على �أ َّنها ُ
ببيان دالل ِتهاَ ،
للتوكيد» .
«الالم
فقال:
ِ
«مر َمي»ــ ِ
ُ
 انفر َد ال�شيخُ  :محمد الدرة(ت2007م) بقو ِل ِه:�وف» ُ
(«�س � َ
للحال)()106؛ فتجاو َز ال َ
إ�شكال الذي
حرف
ٍ
الالم ِ
ا�ستقبال �ص ��رف ْت ُه ُ
واج َه َ
ـالم
املف�سرينَ واملُ ْع ِرب َني يف حم ِلهم َ
الالم على االبتداءِ ،وانت�ص َر ــ دو َن ْ
بع�ض ِّ
هم ــ ل ِ
َ
«�سوف»َ ،
كندري(ت683هـ):
على
ُّ
قال ابنُ املنيرِّ ِ ال�سّ
�وف» ،دونَ �أنْ تجُ َّر َد «�س � َ
لتالئم «�س � َ
لتالئم
�وف»
الالم منْ معناها
َ
َ
(و� مَّإن ��ا ُج ّردت ُ
غت َ
الالم �إذا
«�سوف»؛ � ْإذ ال معنى لها �سوى
الالم؛ لأ َّن ُه ل ْو ُع ِك َ�س هذا ل َل ْ
ِ
اال�ستقبال .و�أ َّما ُ
َ
()107
ُ
أعلم) .
ُج ِّر ْ
دت من ِ
فلم َت ْل ُغ ،فتعينّ َ ،واهلل � ُ
بقي لها التوكيدُْ ،
احلال َ
الالم يف قو ِل� � ِه تعالىَ }:ف َل َ�س� � ْو َف
حم � َ�ل بع� �ُ�ض املُعرب�ي َ�ن املعا�ص ��رينَ (َ )108والالم ِّ
كتب النح ِو ــ خا�ص ٌة باجتما ِع
َت ْع َل ُمونَ {49ال�شعراءعلى �أ َّنها املوطئ ُة.
املوطئ ُة ــ يف ِ
ُ
والق�سم ،وه َو ما جت ُد ُه م�س ��ط ًرا ــ َ
كذلك يف غ ِري
�رط
بع�ض( )109ه�ؤال ِء
مو�ضع ــ َ
ال�ش � ِ
عند ِ
ٍ
ِ
املُعربنيَ!
املبحث الثالث الأخري
قراءات قر�آنية للآياتِ الكرمية
يت�ض ��من هذا املبحثُ �إ�ش ��ار ًة �إلى ما ت�ض ��من ْت ُه ُ
القراءات والتّف�س�ي ِ�ر
كتب
ِ
بع�ض ِ
آيات القر�آنية الكرمي ِة تتّ�ص � ُ�ل ببح ِثنا،
لبع�ض هذ ِه ال ِ
و� ِ
إعراب القر� ِآن الكر ِمي منْ قراء ٍة ِ
وهي:
َ
قو ُل ُه تعالىَ } :و َي ُق ُ
ال ْن َ�سانُ �أَ ِئ َذا َما ِم ُّت َل َ�س ْو َف ُ �أ ْخ َر ُج َح ًّيا{66مرمي
ول ْ ِإ
�عود الهذ ُّ
يل
هلل ب ��نُ م�س � ٍ
�حابي اجللي� � ُل �أب ��و عب � ِ�د الرحم � ِ�ن عب ُد ا ِ
 قر� َأه ��ا ال�ص � ُّين الكو ُّ
املكي(ت32ه� �ـ) ،والتابع � ُّ�ي الكب�ي ُ�ر طلح ُة بنُ ُم َ�ص� � ِّر ٍف الهم ��دا ُّ
يف(ت112هـ)
ُّ
()110
الالم.
«�سُ�أ ْخ َر ُج» ؛ ب�س ِني
ِ
َ
اال�ستقبال املج َّرد ِة من ِ
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الالم « َل َ�س�أُ ْخ َر ُج».
 وحكوا(� )111أنَّ طلح َة بنٍَ
م�صرف قر�أها ب� ِ
إثبات ِ
قو ُل ُه تعالىَ } :و َل َ�س ْو َف ُي ْع ِط َ
يك َر ُّب َك َفترَ َْ�ضى{5ال�ضحى
م�سعود ر�ضي اهلل عنهَ « :و َ�س ُي ْع ِط َ
يك»(.)112
 قر�أها ابنٍُ
ل�س ُي ْع ِط َ
يك»(ُ .)113
يقول الف ّرا ُء(ت207هـ):
 وقر�أها ابنٍُ
م�سعود ر�ضي اهلل عنهَ «:و َ
ل�س ُي ْع ِط َ
َ
«�سوف» كثرُ ْت
يك» ،واملعنى واح ٌد � ،اَّإل �أنَّ
(وهي فيِ قراء ِة َع ْب ِد اللهَّ ِ َ «:و َ
َ
واحلرف �إذا ك َرث فربمَّ ا ُف َ
ُ
وع ِر َف مو�ض� � ُعهاَ ،
عل ب ِه
فرتك منها الفا ُء والوا ُو،
يف
الكالمُ ،
ِ
تقول؟ وكما َ
ذلك ،كما َ
وقم ال َب�ش ��ا ِن َ
َ
قيل� :أ ْي ٍ�ش ُ
قم َ
ئك؛ يريدونَ  :ال �أ َبا لك،
الباكْ ،
قيلْ :
وال �أ َبا ل�شا ِن َ
ئك)(.)114
وهذه القراء ُة تر ُّد َ
أنباري(ت577هـ):
قول ال ِّ
اال�سم؛ لأ َّنها
«�س ْو َف» �أ�شبهت َ
(� مَّإنا دخلت ُ
«�س� � ْو َف» دونَ ال�سّ �ي ِ�ن؛ لأنَّ َ
الالم على َ
واحد)(.)115
أحرف،
حرف ٍ
ال�س ِني ف�إ َّنها على ٍ
على ثالث ِة � ٍ
ِ
بخالف ِّ
�ول امل ��ردو ِد
ور�أى
ُّ
الرازي(ت606ه� �ـ) �أنَّ الق ��راء َة } َو َل َ�س� � ْو َف{ م�ش ��اكل ٌة لق � ِ
(م ��ا ا ْل َفا ِئ � َ�د ُة فيِ َق ْو ِل ِهَ } :و َل َ�س� � ْو َف{َ ،ولمِ َ لمَ ْ َي ُق ْلَ :و َ�س� � ُي ْع ِط َ
�اتَ ،
يك
عليه � ْ�م بالآي � ِ
قالَ :
ابِ :في ِه َف َوا ِئ� �دُ� ،إِ ْح َد َاها� :أَ َّن ُه َي� � ُد ُّل َع َلى �أَ َّن ُه َم ��ا َق ُر َب َ�أ َج ُل� �هَُ ،ب ْل َي ِع ُ
ي�ش
َر ُّب � َ�ك؟ ـ� �ـ الجْ َ � � َو ُ
َب ْع � َ�د َذ ِل � َ�ك َز َما ًن ��اَ ،و َثا ِني َه ��ا� :أَنَّ المْ ُ ْ�ش � ِ�ر ِك َني لمَ َّ ��ا َقا ُلواَ «:و َّد َع ُه َر ُّب� � ُه َوقَلاَ ُه»َ ،ف ��اللهَّ ُ َت َعا َلى
َر َّد َع َل ْي ِه � ْ�م ِب َع�ْي�نِْ ِت ْل � َ�ك ال َّلف َْظ� � ِةَ ،ف َق � َ
}م ��ا َو َّد َع � َ�ك َر ُّب َك َوم ��ا َقلى{3ال�ض ��حىُ ،ث َّم
�الَ :
َق � َ
«�س� � ْو َف يمَ ُ وتُ ُم َح َّم� � ٌد»َ ،ف� � َر َّد اللهَّ ُ َع َل ْي ِه ْم َذ ِل � َ�ك ِب َه ِذ ِه ال َّلف َْظ� � ِة َف َق َال:
�ال المْ ُ ْ�ش � ِ�ر ُكونَ َ :
} َو َل َ�س ْو َف ُي ْع ِط َ
يك ربك فرت�ضى{5ال�ضحى)(.)116
أمرين:
ــ
ُ
وجواب ِ
الدين ُ
نتاج � ِ
فخر ِ
�.أو ُلهما �أنَّ «�س � َ
ال�سنيُ .وهذا زع ٌم ال
�وف» ت�ش ُري �إلى
م�ستقبل � َ
ٍ
أبعد زم ًنا َّ
مما تفي ُد ُه ِّ
ُي�س َّل ُم ل ُه ب ِه.
افرت�ض َ
َ
قول امل�ش ��ركنيَ ،ثم ذك َر �أنَّ الآي َة �ش ��اكل ْتهُ ،وال �أدري ما الذي
.والآخ ُر �أ َّن ُه
قد قالوا�« :سيموتُ محم ٌد»؟!
أويل ــ ْ
يمَ ن ُع �أنْ يكونَ امل�شركونَ ــ على هذا الت� ِ
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ملحق البحث
جدول يبينّ توجي َه م�صاد ِر البحث للاَ م « َل َ�س ْو َف» يف القر�آن الكرمي
التوجيه �آية �سورة مرمي

ال�شعراء

الم
الفريد للهمذاين،
االبتداء والدروي�ش،
واجلدول
ل�صايف ،والدرة،
والياقوت
لبارجتي،
ود.ياقوت،
والدعا�س.

املف�صل
لبهجت

الك�شاف ،وجوامع
الطرب�سي ،و�أنوار
البي�ضاوي ،والبحر املنار لر�شيد
املحيط ،والدر
ر�ضا
امل�صون ،و�إر�شاد
�أبي ال�سعود،
والتحرير والتنوير.

الم
الق�سم
د.الإبراهيم

الليل

�آية �سورة ال�ضحى

التحرير والتنوير

الك�شاف ،وجوامع
الطرب�سي،
ومفاتيح الغيب،
و�أنوار البي�ضاوي،
والبحر املحيط.

املف�صل لبهجت

�إعراب الأن�صاري،
والدرة ،واملف�صل
لبهجت،
ود .ياقوت،
والدعا�س.

البحر
الدر امل�صون،
جممع البيان
املحيط،
والتحرير و�إر�شاد �أبي ال�سعود ،للطرب�سي ،والدر
امل�صون.
وروح الألو�سي .
والتنوير.
الدروي�ش ،واجلدول
البيان للأنباري،
ل�صايف،
اجلدول
واجلدول ل�صايف،
ل�صايف،
ود.الإبراهيم،
ود.الإبراهيم،
والدرة،
والدرة ،والياقوت والياقوت لبارجتي،
ود.ياقوت .لبارجتي ،والدعا�س،
ود.اخلراط.
ود.اخلراط.
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فتح القدير
لل�شوكاين ،وروح
ألو�سي(وح�سن
ال
َّ
�أنها للق�سم)،
والتحرير والتنوير.

روح
الألو�سي.

احتمال
الالمني

د.ياقوت.
الب�سيط للواحدي،
معاين
واملحرر الوجيز،
الزجاج،
واجلامع
للقرطبي،
الالم
واجلامع
اجلاللني،
وتف�سري
للقرطبي.
للت�أكيد وروح الألو�سي.
املف�صل لبهجت� ،إعراب
النحا�س.
ود.اخلراط.
موطئة
للق�سم

الدروي�ش،
ود.
الإبراهيم،
والدعا�س.

�30سورة البن
خالويه.
فتح القدير
لل�شوكاين ،وفتح
البيان للقنوجي

الفريد للهمذاين،
والدروي�ش.

�30سورة البن
خالويه.

*****

اخلامتة و�أهم النتائج
�ام على خ ِري ر�س ِل ِه و�أحبا ِب ِه،
احلم ُد ِ
هلل ك َّر َمنا بال َّن ِ
وال�س�ل ُ
ظر يف كتا ِب ِه ،وال�ص�ل�ا ُة َّ
وبعدُ:
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ُ
هلل ع ّز وجل ،حيثُ
حرف
ْ
تدخل ال ٌم على ِ
كتاب ا ِ
در�س البحثُ تركي ًبا ور َد يف ِ
فقد َ
التنفي�س َ
املف�سرينَ ومعربي القر� ِآن
ِ
«�سوف» ،الذي يلي ِه فع ٌل م�ضارعٌ ،تت َّب َع البحثُ توجي َه ِّ
كيب ،وفيما يلي
آيات القر�آن َّي ِة الكرمي ِة الأربع ِة التي ا�ش � ْ
الك ��ر ِمي لل ِ
�تملت عل ��ى هذا الترَّ ِ
نتائج على �أ�صعدة متنوعة:
خل�ص �إلي ِه البحثُ منْ َ
�أه ُّم ما َ
�صعيد ال�صح ِة:
 .على ِ
آيات الكرمي� � ِة الأربع ِة :الالم +
التزم ُه الق ��ر�آنُ الك ��ر ُمي يف ال ِ
 الرتكي � ُ�ب ال ��ذي َ«�سوف»  +فعل م�ضارع جمرد من نون التوكيد.
القراءات القر�آن ّي ِة ال�ش ��ا ّذ ِة معاقب َة ال�س�ي ِ�ن لـ«�س � َ
�وف» يف هذا
�جلت بع� �ُ�ض
ِ
 �س � ْالرتكيب ،و�س َّو َغ ُه ُ
بع�ض ال َّن ْحوينيَ.
ِ
توكيد ،واعت ّلوا َ
لذلك ب�أنَّ «�س � َ
 و ْمل ي ��ر ْد نح ُو« :ل�س � َ�وف» قرين ٌة
�ون ٍ
�وف تعلمنَّ » بن � ِ
ت�صرف َ
ُ
التوكيد.
نون
الفعل امل�ضار َع �إلى
لفظ َّي ٌة �صريح ٌة
ِ
اال�ستقبال ،فال حاج َة �إلى ِ
ِ
َ
«ل�سوف تعلمونَ الآنَ » ،و«�إنَّ زيدً ا َ
َ
ولذلك ال يت�أتَّى نح ُو:
يقوم الآنَ » ،و«�إنَّ
�سوف ُ
بخالف نح ِو�« :إنَّ زيدً ا لينطلقُ
�ادين،
ِ
زيدً ا لي ْنطل َقنَّ الآنَ »؛ لأ َّن ُه َيجم ُع ب َني معني ِني مت�ض � ِ
الآنَ ».
�صعيد الداللة:
 .على ِ
ملت على �أ َّنها
الالم تفي ُد ت� َ
أكيد م�ض � ِ
�مون اجلمل ِة� ،س ��وا ًء ُح ْ
 اتفقوا على �أنَّ هذ ِه َالق�سم.
جواب
الم ِ
الم االبتداءِ� ،أ ْو �أ َّنها ُ
ُ
ِ
َ
�هم قو َل ُه تعالىَ } :و َي ُق ُ
ولذلك ت�أ َّو َل ُ
ال ْن َ�س ��انُ َ�أ ِئ َذا َما ِم ُّت َل َ�س ْو َف ُ�أ ْخ َر ُج
ول ْ ِإ
بع�ض � ْ
باحلذف ،ك�أ َّن ُه َ
البعث« :ل�س � َ
خرج
قيل
الطي والإيجا ِز
ِ
جلاحد ِ
ِ
�وف ُت ُ
َح ًّيا{ 66مرمي على ِّ
املوت ح ًّيا»َ ،
ً
مخاط ِب ِه على
فقال ما �س ��جل ْت ُه الآي ُة الكرمي ُة حاك ًيا
َ
لكالم ِ
بعد ِ
ومعار�ض ��ا ِ
�سبيل التن ّدرِ ،والإنكا ِر واال�ستبعا ِد.
ِ
أعراف وال�ش ��عرا ِء ـ� �ـ �أنَّ ث َّم َة ح ��وا ًرا حكا ُه
 ويلف ��تُ النظ َر ــ يف �س � ِ�ياق �س ��ورتي ال ِ
�شديد منْ فرعونَ له�ؤال ِء املارقنيَ؛
بوعيد ٍ
القر�آنُ ب َني فرعونَ وال�سّ حر ِة ،وانتهت الق�ص ُة ٍ
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ُ
أعرافَ } :ف َ�س ْو َف َت ْع َل ُمونَ * لأُ َق ِّط َعنَّ َ�أ ْي ِد َي ُك ْم َو�أَ ْر ُج َل ُكم ِّمنْ ِخ َال ٍف ُث َّم
لفظ ُه يف �س ��ور ِة ال ِ
لأُ َ�ص ِّل َب َّن ُك ْم �أَ ْج َم ِعنيَ{،124 ،123ويف �سورة ال�شعراءَ } :ف َل َ�س ْو َف َت ْع َل ُمونَ َُ أل َق ِّط َعنَّ �أَ ْي ِد َي ُك ْم
َو�أَ ْر ُج َل ُكم ِّمنْ ِخلاَ ٍف َو َ ألُ َ�ص ِّل َب َّن ُك ْم �أَ ْج َم ِعنيَ{.49
تتطلب
ال�سورت ِني ــ ت�شع ُر �أنَّ �آي َة �سور ِة «ال�شعراءِ»
ُ
و�إ َّن َك �إذا ت�أم ْل َت �صد َر احلوا ِر ــ يف ُّ
َ
الالم م َع «�س � َ
املخاط َب
أعراف»؛ ففي �س ��ور ِة «ال�ش ��عراءِ» �أظه َر
�وف» دونَ �آي ِة �س ��ور ِة «ال ِ
َ
هم على
ِ
ال�سحر ِة وتدل َل ْ
بالفعل «قالوا»؛ �إ َّن ُه فرعونُ ُ
نف�سهَُ } :قا ُلوا ِل ِف ْر َع ْونَ {؛ ل ُيظه َر ثق َة َّ
منح ُه ال ّثق َة الكامل َة يف الن�ص � ِ�ر على َخ�ص ��مِ ِه والقدر ِة على
فرع ��ونَ ذا ِت ِه ،الأم ُر الذي َ
والهبات ،الأم ُر الذي ا�ستدعى
واملنح
قهر ِه ،وبقيت الق�ضي ُة يف
ِ
ِ
حت�صيل ال ِ
ِ
أجر والعطايا ِ
ال�س � َ�ح َر ُة َقا ُلوا ِل ِف ْر َع ْونَ َ�أئِنَّ َل َنا َ ألَ ْج ًرا ِ�إن
ت�أكيدً ا منْ فرعونَ
ِ
للوعد ،واقر�أَ } :ف َل َّما َجاء َّ
ُك َّن ��ا َن ْحنُ ا ْل َغا ِل ِب َني * َق � َ
�ال َن َع ْم َو ِ�إ َّن ُك ْم ِ�إ ًذا لمَّ ِنَ المْ ُ َق َّر ِبنيَ{42 ،41ال�ش ��عراء .منْ هنا كانَ
ال�سّ � ُ
فلم
والتهديد..
الوعيد
بالالم يف
أكيد
ِ
ِ
�ياق م�ستدع ًيا للت� ِ
ِ
بخالف �سور ِة «الأعراف»ْ ،
ِ
َ
الوعيد ،واقر�أ:
املخاط � ِ�ب ،وكانَ ت�أكي ُد فرعونَ �أق� � َّل درج ًة يف الوع � ِ�د ،ويف
ين�� �صّ على
ِ
ال�س � َ�ح َر ُة ِف ْر َع ْونَ َقا ْلو ْا ِ�إنَّ َل َنا لأَ ْج ًرا ِ�إن ُك َّنا َن ْحنُ ا ْل َغا ِل ِب َني * َق َال َن َع ْم َو�إَ َّن ُك ْم لمَ ِنَ
} َو َجاء َّ
المْ ُ َق َّر ِبنيَ{114 ،113الأعراف.
والتوجيهات:
�صعيد الآرا ِء
.على ِ
ِ
الالم على االبتدا ِء يف قو ِل ِه
ابن عا�شو ٍر �إلى
ِّ
نفي ِ
ال�شيخ ِ
الزمخ�شري َ
 ن�سب ُة ِحمل ِ
تعالىَ } :و َي ُق ُ
ال�صواب؛
ال ْن َ�س ��انُ �أَ ِئ َذا َما ِم ُّت َل َ�س� � ْو َف �أُ ْخ َر ُج َح ًّيا{ 66مرمي ــ جان َبها
ول ْ ِإ
ُ
«التوكيد».
أحد معنييها
الم االبتدا ِء
فن�ص
ِّ
ْ
ِ
جتردت ل ِ
الزمخ�شري �صري ٌح يف �أ َّنها ُ
ُّ
َ
الالم يف قو ِل ِه تعالىَ } :و َل َ�س ْو َف ُي ْع ِط َ
يك َر ُّب َك َفترَ ْ�ضى{5ال�ضحى،
حملالطرب�سي َ
ُّ
الم
البيان»َّ ،ثم تاب َع
الم
الق�سم يف تف�س ِري ِه «جمم ُع ِ
َّ
على �أ ّنها ُ
ِ
الزمخ�شري يف حم ِلها على ِ
االبتدا ِء يف تف�س ِري ِه «جوام ُع اجلام ِع».
ُ
أجد ُه يف
�شيخ ِه �أبي ح َّيانَ من «البح ُر
 ن َق َل ال�سّ م ُنياملحيط» ْمل � ْ
ن�صا عنْ ِ
احللبي ًّ
ُّ
الق�سم.
الالم التي ُيتل َّقى بها
ُ
الالم ــ �أنْ تكونَ َ
تف�س ِري ِه املطبو ِع ،يفي ُد �أ َّن ُه يجي ُز ــ يف هذه ِ
الم «ل�س � َ
إعراب
�وف» يف الآي � ِ
وكتب � ِ
�ات الكرمي ِة ــ يف التّفا�س�ي ِ�ر ِ
 -انح�ص� � َر توجي ُه ِ

4 3

56

رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1441
أﻳﺎر -ﺣﺰﻳﺮان/ﻣﺎﻳﻮ-ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020م

194

للق�س � ِ�م
أحد امل�ص �
�طلحات الأربع� � ِة التالي ِة :للت� ِ
الق ��ر� ِآن الكر ِمي ــ يف � ِ
ِ
أكيد ..لالبتدا ِء َ ..
للق�سم.
الق�سم»  ..موطئ ٌة
«جواب
َ
ِ
ِ
«روح
�ام يف �أرب ِع ال ِ
آيات ك ِّلها � ،اَّإل تف�س�ي�ري ُ
 ْمل يق� � ْع يل تف�س�ي ٌ�ر ُعني بتوجي ِه ال�ل ِاملعاين» ،و«التحري ُر والتنوي ُر».
وج َه مو�ضع ِني من املوا�ض ِع الأربع ِة،
�ري «وتاب َع ُه
ُّ
 انفر َد الزّمخ�ش � ُّالبي�ضاوي» ب�أ َّن ُه َّ
َ
الالم يف كليهما على �أ َّنها لالبتداءِ .وغ ُري ُه من املف�س ��رينَ حم َلها على االبتدا ِء يف
حمل َ
اجلواب يف غ ِري ِه� ،أو احتم َلهما.
مو�ضع ،وعلى
ِ
ٍ
تركيب ما يف ال�سو ِر
الكالم يف
ب�س � ِ�ط
ٍ
 على ِخالف املتَّب ِع يف ِ
كتب التفا�س�ي ِ�ر ــ منْ ْ
ِ
املتقدم ِة التي ت�ضمن ْتهُ ،و ُي ُ
قد � َ
تركيب
ف�س يف توجي ِه
آلو�سي ْ
حال علي ِه ــ ْ
ِ
أطال ال َّن َ
وجدنا ال َّ
َ
التنزيل ،يف الآي ِة اخلام�س ِة منْ �سور ِة ُّ
ال�ضحى.
آخر موا�ض ِع ِه ورودًا يف
ِ
«ل�سوف» يف � ِ
�صاحب
كتاب اهلل ع ّز وجل تف َّر َد
 فيما تي�سّ ��ر يل منِْ
إعراب ِ
م�صنفات تف�س�ي ِ�ر و� ِ
ُ
قول } َو َي ُق ُ
ال ْن َ�سانُ �أَ ِئ َذا
ول ْ ِإ
الالم ــ يف ِ
«� ُ
بالن�ص على �أنَّ َ
املي�س� � ُر» ــ ِّ
إعراب القر� ِآن الكر ِمي َّ
ون�ص الباقونَ على
َما ِم ُّت َل َ�س� � ْو َف �أُ ْخ َر ُج َح ًّيا{ 66مرمي ــ رابط ٌة
ِ
ق�س � ٍ�م مق َّدرٍَّ ،
جلواب َ
عجيب!
الم ابتداءٍ  .وه َو تف ُّر ٌد
�أ َّنها ُ
ٌ
ولذلك َ
َ
حمل ال ُ
آيات الكرمي ِة،
الم
الق�سم يف ال ِ
الالم على �أ َّنها ُ
أ�ستاذ :محمو ُد �صايف َ
ِ
با�س ��تثنا ِء �آي ِة �س ��ور ِة «مر َمي»َ ،
الم االبتداءِ ،ويظه� � ُر يل �أ َّنه اختا َر
المه ��ا على �أ َّنها ُ
حمل َ
َ
البعث على �أ َّن ُه َ
�سوف ُيخ َر ُج ح ًّيا!
لق�سم ِ
جاحد ِ
ذلك؛ جتن ًبا ِ
�ات الكرمي ِة « َل َ�س� � ْو َف» ،وم َع َ
حّ
املعر َب
ذلك ْ
ات � َ�د الرتكي � ُ�ب يف �أرب ِع الآي � ِقد جت� � ُد ِ
الم َ
نف�س� � ُه ُي ُ
ق�سم يف
الم ابتداءٍ يف
مو�ضعَ ،
«�سوف» ،فيعر ُبها َ
َ
ٍ
والم ٍ
خالف بي َنها يف توجي ِه ِ
قد َ
مو�ض � ٍ�ع ،وهنا نلفتُ النظ َر �إلى �أنَّ الأ�س � َ
الالم ــ يف
�تاذ :محيي الدين الدروي�ش ْ
حمل َ
الم االبتداءِ ،ويف �آي ِة �س ��ور ِة «ال�ش ��عراءِ» على �أ َّنها ّ
املوطئ ُة!
�آي ِة �س ��ور ِة «مر َمي» ــ على �أ َّنها ُ
الم
ويف �آي ِة �س ��ور ِة ِ
الم الق�س � ِ�م ،وذك َر ــ يف �آي ِة �س ��ور ِة «ال�ض ��حى» ــ �أ َّنها ُ
«الليل» على �أ َّنها ُ
ّمري�ض َ
االبتداءَِ ،
«قيل» ــ ك َما يلق ُبها
كالم الزمخ�ش � ِّ
�ري(ت538هـ)َّ ،ثم ب�صيغ ِة الت ِ
ونقل َ
الق�سم.
الم
املحدِّ ثونَ ــ ذك َر �أ َّنها ُ
ِ
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�ان ،هما :د .محمد
�ات الكرمي ِة معرب � ِ
�ام يف �أرب ِع الآي � ِ
 الت � َ�زم توجي ًه ��ا واحدً ا ل�ل ِ
الم الق�س � ِ�م ،والأ�س � ُ
�تاذ :بهجت �صالح ،حم َلها على
الطيب الإبراهيم ،حم َلها على �أ َّنها ُ
ببيان دالل ِتهاَ ،
للتوكيد» .
«الالم
فقال:
ِ
الم االبتداءِ ،مكتف ًيا ــ يف �آي ِة �سور ِة «مر َمي»ــ ِ
ُ
�أ َّنها ُ
�وف» ُ
بزعم �أنَّ «�س � َ
الالم
حرف ا�س � ٍ
�تقبال �ص ��رف ْت ُه ُ
 انفر َد ال�ش ��يخُ  :محمد الد ّرة ِللحال ،فتجاو َز الإ�ش � َ
�كال الذي واج َه َ
الالم على
ِ
املف�س ��رينَ واملُ ْع ِرب�ي َ�ن يف حم ِلهم َ
بع�ض ِّ
َ
«�سوف».
هم ــ لـلاّ ِم على
االبتداءِ ،وانت�ص َر ــ دو َن ْ
حم � َ�ل ُالالم يف قو ِل ِه تعالىَ }:ف َل َ�س� � ْو َف َت ْع َل ُمونَ {49
بع�ض املُعرب َني املعا�ص ��رينَ َ
والالم ِّ
ال�شرط
كتب النح ِو ــ خا�ص� � ٌة باجتما ِع
ال�ش ��عراء ،على �أ َّنها املوطئ ُة.
ِ
املوطئ ُة ــ يف ِ
ُ
والق�سم ،وه َو ما جت ُد ُه م�سط ًرا ــ َ
بع�ض ه�ؤال ِء املُعربنيَ!
كذلك يف غ ِري
مو�ضع ــ َ
عند ِ
ٍ
ِ
تركيب «ل�س � َ
أبيات �ش ��عر َّي ٍة ع ّد ٍة ُ�سقتُ طائف ًة منهاُ ،
بع�ضها ل�شعرا َء
 ور َد�وف» يف � ٍ
ُ
جاهلينيَ.
وبقيت للباحث كلمتان:
ْ .
آيات القر�آني� � ِة الكرمي ِة ــ تفي ُد التّوكي � َ�د ،ف�إذا قد ْرتَ
�ام ــ يف تلك ال ِ
الأول ��ى �أنَّ ال�ل َ
ُ
أعلم مبرا ِد ِه .و�أ�س�ل�ا ُفنا
ق�س� � ًما ْ
الم االبت ��داءِ ،واهلل � ُ
فهي ُ
كانت واقع� � ًة يف جوا ِب� � ِه ،و� اّإل َ
هلل تعالى ،بقد ِر ما كانوا
�اب ا ِ
هذين الوجه ِني ْمل يفتئتوا على كت � ِ
العلم ��ا ُء ح َني احتمل ��وا ِ
كالم ِه ،ومحاول ِة تبينُّ ِ مرا ِد ِه.
حري�ص َني على تد ُّب ِر ِ
تركيب «ل�س � َ
�وف» لي�س تركي ًبا قر�آن ًّيا ،انفرد به كتاب اهلل ع ّز وجل،
والأخرى �أنّ
َ
أبيات �شعر َّي ٍة ع ّد ٍة ،منها:
ولقد ور َد يف � ٍ
و�إمنا هو تركيب �سائر يف كالم العربْ ،
()117
َ
ول�ســــوف ُيو َل ُع بال ُبكا من ُيف َْج ُع
 .ولقد �أَ َرى �أنّ البكا َء �ســـــــفاه ٌة
()118
َ
َ
ول�ســـــــــوف يلقاها َل َدى املته ِّو ِم
يفارق �أُ َّمــــــــه
َ .يبكى َخالو ُة �أنْ
()119
َ
ـــــــــــــــــاب َزب ُو ِن
فل�ســـــــوف ت َن�ساها وت َع ُلم �أ َّنها َت َب ٌع لآبي ِة ال ِع�ص
.
ِ
َ
ــــــــــــــــك ا َمل ِ�ضيـ ـــــــــــــــــــــــقُ ِب َنا َف ُت ْعت ََ�ص ُر ْاع ِت َ�صا َر ْه
َ .و َل َ�س ْو َف َي ْح ِب ُ�س
()120
َ
تكلح للأ�سنّـ ـــــــــــــــــــــــــــ ِة كلحة ً غ َري افرتار ْه
ول�
ســـــــــــــــــــــــــــــوف ُ
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�َ .سا ِئ ْل �أَ ِم َري الجْ َ ْي ِ�ش َع ْن َها َما َر َ�أى
ُ .ي َخ رّ ُب َنا ال ّر ُ�س ُ
ول َل َ�ســـــــ ْو َف َن ْح َيا
 .و َل ُر َّب ممَ ْ ُنـــــــــــــــــــــــــــــــو ِع ال َع َرا
َ .ف َل َ�س ْو َف �أُ ْخ رِ ُب ُك ْم ِب َحقٍّ َفا ْف َه ُموا
ــــــــــــم ِب َا ّل ِذي َق ْد َكانَ َر ّبي
َ .ف�أُ ْق ِ�س ُ

َو َل َ�س ْو َف ُي ْن ِبي الجْ َ ِاه ِل َني َع ِلي ُم َها
()122
َ
ــــــــــــــف ِل َقا ُء �أَ ْ�ص َداءٍ َو َه ِام؟
َو َك ْي
()123
و َل َ�ســـــــــــــــــــــ ْو َف ُي ْن َب ُذ ِبال َع َرا ِء
ُ ()124
َوالحْ ُ ْك ُم ِحي ًنا َق ْد َي ُجــــو ُر َو َي ْع ِدل
اب َل َدى الجْ َ َمـــــــــ َر ِات ُمغ ِْر
َو�أَ ْن َ�ص ٍ
()121

َل َ�ســــــــ ْو َف َت َر ْونَ َما َح ْ�س ِبي � َإذا َما َت َب ّد َلت الجْ ُ ُلو ُد ُج ُلــــــــــــــــــــو َد مِ ْن ِر
 .هلاَّ
ـــــــــــــــــــــــــر َك الت ُ
ّلف
بقيت ل�ســــــــــــــــــــــدِّ فاق ِتنا �أبدً ا وكانَ لغي
َ
ِ
ُ ()126
َ
ول�ســــــــوف ُيع ِو ُز َ
بعدك اخللف
فلقد خلف َْت خالئ ًفا �ســـــــــــــــلفوا
ْ

()125

أبيات مبا يلي:
ـ وي�س ُعنا
التعقيب على هذ ِه ال ِ
ُ
َ
«ل�سوف» ور َد يف ِّ
هلل ع ّز وجل.
ال�ش ِعر
تركيب
كتاب ا ِ
فلي�س ق�ص ًرا على ِ
ُ
العربيَ ،
ّ
الكامل وجمزوئ ِه (ح َني ي�س ��بقُ «ل�س � َ
�وف» وا ٌو �أ ْو فا ٌء)،
أبيات منْ بح � ِ�ر
غال � ُ�ب ال ِِ
َ
العاطف).
“ل�سوف” من
الرتكيب
الوافر(ح َني يتج َّر ُد
بحر
ِ
ِ
ومنها ما ه َو منْ ِ
ُ
 ويف �ض ��وء ما �س ��بق حُت ََ
جواب
الالم يف
الم ِ
الم االبتدا ِء �أ ْو ُ
“ل�سوف” على �أ َّنها ُ
مل ُ
قول ال�شاعر:
ح�سب املعنى ،با�ستثنا ِء ِ
الق�سم َ
ِ
اب َل َدى الجْ َ َمــــــــــــ َر ِات ُمغ ِْر
َف�أُ ْق ِ�س
ــــــــــــــــــم ِب َا ّل ِذي َق ْد َكانَ َر ّبي َو�أَ ْن َ�ص ٍ
ُ
َل َ�ســـــــــ ْو َف َت َر ْونَ َما َح ْ�س ِبي � َإذا َما َت َب ّد َلت الجْ ُ ُلو ُد ُج ُلــــــــــــــــــــــــــو َد مِ ْن ِر
اجلواب.
الق�سم الذي يتع َّلقُ ب ِه
فعل
جلواب
فالالم تتع ُني
ِ
الق�سم؛ لظهو ِر ِ
ُ
ُ
ِ
ِ
فاللهم �إين � ُ
أعوذ ب � َ�ك �أنْ � َ
أقول ــ يف كتا ِب َك ــ ما ُي ُ
اللهم ما
وبع� �دُ،
خالف مرا َد َكَّ ،
َّ
ُ
فاللهم
زلل وخط ٍ�أ وق�صو ٍر ف�سج َّي ُة عبا ِد َك،
توفيق
فمح�ض هبا ِت َك ،وما كانَ منْ ٍ
كانَ منْ ٍ
َّ
َ
ال حترمنا من َ
وكرمك وعطا ِئك.
عفوك
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امل�صادر واملراجع:
كتاب اهلل ع ّز وجل القر�آن الكرمي ...ثم ما يلي:
•�أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه للفاكهي(ت272هـ) .حت :د .عبد امللك دهي�ش .دار خ�ضر
«بريوت» .ط1414 2هـ.
•�إر�ش ��اد العقل ال�سليم �إلى مزايا الكتاب الكرمي لأبي ال�س ��عود (ت982هـ) .دار �إحياء الرتاث
العربي «بريوت» .بدون.
•ارت�ش ��اف ال�ض ��رب من ل�س ��ان العرب لأبي حيان (ت 745ه� �ـ) .حت :د .رج ��ب عثمان .مكتبة
اخلاجني (القاهرة) 1998م.
•�أ�س ��رار التك ��رار يف القر�آن امل�س ��مى «الربهان يف توجيه مت�ش ��ابه القر�آن مل ��ا فيه من احلجة
والبيان» للكرماين (ت نحو505هـ) .حت :عبد القادر عطا .دار الن�شر ،ودار الف�ضيلة .بدون.
•�أ�شعار اخلليع احل�سني بن ال�ضحاك .جمعها وحققها :عبدال�ستار فراج .دار الثقافة «بريوت»
1960م.
•الأ�صمعيات للأ�ص ��معي(ت216هـ) .حت الأ�ستاذين� :أحمد �ش ��اكر(ت1958م) وعبد ال�سالم
هارون (ت1988م) .دار املعارف .ط1993 7م.
•الأ�ص ��ول يف النح ��و الب ��ن ال�س ��راج(ت316هـ) .حت :د .عب ��د احل�س�ي�ن الفتل ��ي .م�ؤ�س�س ��ة
الر�سالة(بريوت) .ط1999 4م.
•�إعراب ثالثني �سورة من القر�آن الكرمي البن خالويه(ت370هـ) .مطبعة دار الكتب 1941م.
•�إعراب القر�آن لل َّن َّحا�س(ت338هـ) .بعناية :عبد املنعم �إبراهيم .دار الكتب العلمية 1421هـ.
•�إعراب القر�آن الكرمي لقا�سم الدعا�س وزميليه .دار املنري ودار الفارابي«دم�شق»2004م.
•�إع ��راب القر�آن العظيم لل�ش ��يخ :زكريا الأن�ص ��اري(ت926هـ) .حت :د .مو�س ��ى م�س ��عود .دار
الن�شر للجامعات 2011م.
•�إعراب القر�آن الكرمي .د .محمود ياقوت .دار املعرفة اجلامعية .بدون.
•�إعراب القر�آن الكرمي املي�سر .د.محمد الطيب الإبراهيم(ت2015م) .دارالنفائ�س «بريوت»
2001م.
•�إع ��راب الق ��ر�آن وبيانه ملحي ��ي الدي ��ن الدروي� ��ش(ت1982م) .دار الإر�ش ��اد «حم�ص» .ط4
1415هـ.
•الإعراب املف�صل لكتاب اهلل املرتل لبهجت �صالح .دار الفكر .بدون.
•الأعالم للزركلي(ت1976م) .دار العلم للماليني .ط2002 15م.
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•الأغاين للأ�صفهاين(ت356هـ) .حت� :سمري جابر .دار الفكر «بريوت» .ط.2
•�أمايل ابن احلاجب .حت :د.فخر قدارة .دار عمار«الأردن» ،ودار اجليل «بريوت» 1989م.
•�أمايل ابن ال�شجري(ت542هـ) .حت :د .محمود الطناحي .مكتبة اخلاجني 1992م.
املني الإ�سكندري(ت683هـ)« .مطبوع يف هام�شه».
•االنت�صاف من �صاحب «الك�شاف» البن رّ
•الإن�صاف يف م�سائل اخلالف للأنباري(ت577هـ) .املكتبة الع�صرية «بريوت» 2003م.
•�أن ��وار التنزي ��ل و�أ�س ��رار الت�أويل للبي�ض ��اوي (ت 685ه� �ـ) .حت :محمد املرع�ش ��لي .دار �إحياء
الرتاث العربي «بريوت» 1418هـ.
•�إي�ض ��اح الوق ��ف واالبتداء الب ��ن الأنباري(ت328هـ) .حت :محيي الدين رم�ض ��ان .مطبوعات
جممع اللغة العربية بدم�شق 1971م.
•البح ��ر املحيط لأب ��ي حيان (ت745هـ) .حت ال�ش ��يخ عادل عبد املوجود وزمالئ ��ه .دار الكتب
العلمية «بريوت» 2001م.
•الب�سيط يف �شرح جمل الزجاجي البن �أبي الربيع(ت688هـ) .حت :د.عياد الثبيتي .دار الغرب
الإ�سالمي 1986م.
•البيان يف غريب �إعراب القر�آن للأنباري(ت577هـ) .حت :د .طه عبداحلميد .الهيئة امل�صرية
العامة للكتاب 1980م.
•التبي ��ان يف �إعراب الق ��ر�آن للعكربي(ت616ه� �ـ) .حت :علي البجاوي .مطبعة عي�س ��ى البابي
احللبي و�شركاه.
•التحرير والتنوير (حترير املعنى ال�س ��ديد وتنوير العقل اجلديد من تف�س�ي�ر الكتاب املجيد)
للطاهر ابن عا�شور (ت1973م) .الدار التون�سية للن�شر 1984م.
•الت�ص ��ريح مب�ض ��مون التو�ض ��يح للأزهري(ت905هـ) .حت :محمد با�س ��ل .دار الكتب العلمية
2000م.
•التف�سري الب�سيط للواحدي (ت468هـ)� .أ�صل حتقيقه يف خم�س ع�شرة ر�سالة دكتوراة بجامعة
الإمام محمد بن �س ��عود ،ثم قامت جلنة علمية من اجلامعة ب�س ��بكه وتن�سيقه .عمادة البحث
العلمي يف جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية 1430هـ.
•تف�سري اجلاللني؛ املحلي(ت864هـ) وال�سيوطي (ت911هـ) .دار احلديث «القاهرة».
•تف�سري جوامع اجلامع للطرب�س ��ي(ت548هـ) .حت :م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة جلماعة
املدر�سني بقم .ط1423 2هـ.
•تف�سري القر�آن احلكيم امل�شتهر با�سم« :تف�سري املنار» لل�شيخ :محمد ر�شيد ر�ضا(ت1935م).
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب 1990م.
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•تف�سري القر�آن و�إعرابه وبيانه لل�شيخ :محمد علي الدرة(2007م) .دار ابن كثري 2009م.
•جام ��ع البي ��ان يف ت�أويل الق ��ر�آن البن جري ��ر الطربي(ت310هـ) .حت ال�ش ��يخ� :أحمد �ش ��اكر
(ت1958م) .م�ؤ�س�سة الر�سالة 2000م.
•اجلامع لأحكام القر�آن للقرطبي(ت671هـ) .بعناية� :أحمد الربدوين و�إبراهيم �أطفي�ش .دار
الكتب امل�صرية .ط1964 2م.
•اجلدول يف �إعراب القر�آن الكرمي ملحمود �صايف (ت1985م) .دار الر�شيد «دم�شق» ،وم�ؤ�س�سة
الإميان «بريوت» .ط1418 4هـ.
•اجلنى ال ��داين يف حروف املعاين للمرادي (ت749هـ) .حت د .فخر الدين قباوة ،والأ�س ��تاذ:
محمد ندمي فا�ضل .دار الكتب العلمية (بريوت) 1992م.
•جواهر الأدب يف معرفة كالم العرب للإربلي(ت ق8هـ)� .صنعة د� .إميل يعقوب .دار النفائ�س
«بريوت» 1991م.
•حا�شية محيي الدين �شيخ زاده (ت951هـ) على تف�سري البي�ضاوي(ت685هـ) .بعناية :محمد
�شاهني .دار الكتب العلمية (بريوت) 1999م.
•احلجة للقراء ال�س ��بعة للفار�س � ّ�ي(ت377هـ) .حت :بدر الدين قهوجي وب�ش�ي�ر جويجابي .دار
امل�أمون للرتاث «دم�شق /بريوت» .ط1993 2م.
•خزان ��ة الأدب ول ��ب لباب ل�س ��ان الع ��رب للبغدادي(ت1093هـ) .حت الأ�س ��تاذ :عبد ال�س�ل�ام
هارون .مكتبة اخلاجني «القاهرة» .ط1997 4م.
•اخل�ص ��ائ�ص البن جن ��ي (ت392هـ) .حت ال�ش ��يخ :محمد عل ��ي النج ��ار(ت1965م) .الهيئة
امل�صرية العامة للكتاب .ط .4بدون.
•الدر امل�صون يف علوم الكتاب املكنون لل�سمني(ت756هـ) .حت :د� .أحمد اخلراط .دار القلم.
•درة التنزيل وغرة الت�أيل للخطيب الإ�سكايف(ت420هـ) .حت :د .محمد �آيدين .معهد البحوث
العلمية بجامعة �أم القرى 2001م.
•ديوان امرئ القي�س(ت565م) .بعناية :عبد الرحمن امل�ص ��طاوي .دار املعرفة «بريوت» .ط2
2004م.
•ديوان الأع�شى الكبري(ت7هـ)� .شرح وتعليق :د .محمد ح�سني .مكتبة الآداب 1950م.
•دي ��وان �ش ��عر الإمام �أبي بكر بن دري ��د الأزدي(ت321هـ) .حت :محم ��د العلوي .مطبعة جلنة
الت�أليف والرتجمة والن�شر 1946م.
•ديوان عامر بن الطفيل(ت10هـ) «رواية الأنباري عن ثعلب» .دار �صادر «بريوت» 1979م.
•ديوان الهذليني .الدار القومية للطباعة والن�ش ��ر (م�ص� � َّورة عن طبعة دار الكتب امل�ص ��رية)
1965م.
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•ر�س ��الة يف الالمات ،املن�س ��وبة لأب ��ي جعف ��ر النحا�س(ت337هـ) .حت :د.طه مح�س ��ن .جملة
املورد .املجلد الأول 1971 /م� .ص 143ــ .150
•ر�ص ��ف املباين يف �ش ��رح حروف املعاين للمالق ��ي (ت702هـ) .حت الأ�س ��تاذ�/أحمد اخلراط.
مطبوعات جممع اللغة العربية بدم�شق .بدون.
•روح املعاين يف تف�سري القر�آن العظيم وال�سبع املثاين للألو�سي (ت1270هـ) .حت :علي عطية.
دار الكتب العلمية «بريوت» 1415هـ.
•الرو�ض الأنف يف �ش ��رح ال�س�ي�رة النبوية لل�س ��هيلي(ت581هـ) .بعناية الأ�ستاذ :عبدالرحمن
الوكيل .دار �إحياء الرتاث العربي «بريوت» 1990هـ.
•�س ��ر �ص ��ناعة الإعراب الب ��ن جني(ت392هـ) .حت :د.ح�س ��ن هن ��داوي .دار القلم «دم�ش ��ق»
1985م.
•�س�ي�ر �أع�ل�ام النب�ل�اء للذهب ��ي (ت748ه� �ـ) .ملجموعة محققني ب�إ�ش ��راف ال�ش ��يخ� :ش ��عيب
الأرنا�ؤوط .م�ؤ�س�سة الر�سالة «بريوت» .ط1985 3م.
•�ش ��رح ت�س ��هيل الفوائد البن مالك(ت 672هـ) .حت :د .عبد الرحمن ال�سيد ،ود .محمد بدوي
املختون .دار هجر 1990م.
•�شرح الق�صائد ال�سبع الطوال اجلاهليات البن الأنباري(ت328هـ) .حت الأ�ستاذ :عبد ال�سالم
هارون (ت1988م) .دار املعارف.
•�شرح الكافية للر�ضي (ت686هـ) .حت :د .يو�سف ح�سن .جامعة قار يون�س «ليبيا» 1975م.
•�ش ��رح الكافية ال�ش ��افية الب ��ن مالك(ت672ه� �ـ) .حت :د .عبداملنعم هري ��دي .مركز البحث
العلمي بجامعة �أم القرى .بدون.
•�شرح املف�صل البن يعي�ش(ت643هـ) .دار الكتب العلمية «بريوت» 2001م.
•�ش ��رح املف�ص ��ل يف �ص ��نعة الإع ��راب املو�س ��وم بالتخم�ي�ر للخوارزم ��ي (ت 617ه� �ـ) .حت د.
عبدالرحمن العثيمني .دار الغرب الإ�سالمي (بريوت) 1990م.
للفار�سي (ت377هـ) .حت :د .محمود الطناحي(ت1999م).مكتبة اخلاجني 1988م.
•ال�شعر
ّ
•ال�صاحبي يف فقه اللغة البن فار�س(ت395هـ) .املكتبة ال�سلفية 1910م.
•عناية القا�ض ��ي وكفاية ال ّرا�ضي على تف�سري البي�ض ��اوي للخفاجي (ت1069هـ) .دار �صادر.
بدون.
•فت � ُ�ح البيان يف مقا�ص ��د الق ��ر�آن ل�ص ��ديق خ ��ان ال ِق َّنوجي(ت1307ه� �ـ) .بعناي ��ةَ :عبد اهلل
أن�صاري .ا َملكتبة الع�صر َّية 1992م.
ال َ
•فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التف�س�ي�ر لل�ش ��وكاين(ت1250هـ) .دار
ابن كثري»دم�شق» ،ودار الكلم الطيب»بريوت» 1414هـ.
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•فتوح الغيب يف الك�ش ��ف عن قناع الريب للطيبي(ت743هـ) .ملجموعة �أ�س ��اتذة ب�إ�ش ��راف د.
محمد عبدالرحيم �سلطان العلماء .جائزة دبي الدولية للقر�آن الكرمي 2013م.
•الفهار�س املف�ص ��لة لـ»خ�صائ�ص ابن جني» .د.عبدالفتاح �س ��ليم .معهد املخطوطات العربية
1997م.
•الكام ��ل يف اللغة والأدب للمربد (ت 285هـ) .حت الأ�س ��تاذ :محمد �أبو الف�ض ��ل �إبراهيم .دار
الفكر العربي«القاهرة» .ط1997 3م.
•الكتاب ل�سيبويه (ت180هـ) .حت الأ�ستاذ :عبد ال�سالم هارون (ت 1988م) .مكتبة اخلاجني
«القاهرة» ط1988 3م.
•الكتاب الفريد يف �إعراب القر�آن املجيد البن �أبي العز املنتجب الهمذاين(ت643هـ) .بعناية:
محمد الفتيح .دار الزمان«املدينة املنورة» 2006م.
•كتاب امل�صاحف البن �أبي داود(ت316هـ) .حت :د.محب الدين واعظ .دار الب�شائر الإ�سالمية
«بريوت» .ط2002 2م.
•الك�ش ��اف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه الت�أويل للزمخ�ش ��ري (ت 538هـ) .دار
�إحياء الرتاث العربي «بريوت» .بدون.
•الك�شف عن وجوه القراءات ال�سبع وعللها ملكي بن �أبي طالب (ت437هـ) .حت :د.محيي الدين
رم�ضان .م�ؤ�س�سة الر�سالة «بريوت» .ط1984 3م.
•الالمات للزجاجي(ت337هـ) .حت :د .مازن املبارك .دار الفكر «دم�شق» .ط1985 2م.
•الالم ��ات الب ��ن فار�س(ت395هـ) .حت :د� .ش ��اكر الفح ��ام(ت2008م) .جمل ��ة جممع اللغة
العربية بدم�شق .م1973/ 48م� .ص 757ــ .801
•لفظ «اهلل» ـ درا�س ��ة يف الت�أ�ص ��يل املعجمي يف ال�سامية واخل�ص ��ائ�ص املوفولوجية والرتكيبية
والداللية .د .محمد رجب الوزير .جملة علوم اللغة .مج  2ع1999/1م� .ص 9ــ .68
•جمال�س ثعلب(ت291هـ) .حت الأ�ستاذ :عبد ال�سالم هارون(ت1988م) .دار املعارف .ط.2
•املجتب ��ى من م�ش ��كل �إعراب الق ��ر�آن الكرمي .د� .أحم ��د اخلراط .جممع املل ��ك فهد لطباعة
امل�صحف 1426هـ.
•جممع البيان يف تف�سري القر�آن للطرب�سي (ت548هـ) .دار العلوم «بريوت» 2006م.
•املحت�س ��ب يف تبيني وجوه �شواذ القراءات والإي�ضاح عنها البن جني(ت392هـ) .حت الأ�ستاذ:
علي النجدي نا�صف(ت1982م) وزميليه .وزارة الأوقاف امل�صرية 1999م.
•املحرر الوجيز يف تف�س�ي�ر الكتاب العزيز البن عطية (ت 542هـ) .حت :عبد ال�س�ل�ام محمد.
دار الكتب العلمية 1422هـ.
•مخت ��ار تذك ��رة �أبي علي الفار�س ��ي وتهذيبها البن جني(ت392هـ) .حت :د .ح�س�ي�ن بوعبا�س.
مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية «الريا�ض» 2010م.
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•مخت�ص ��ر يف �ش ��واذ الق ��ر�آن من كتاب البدي ��ع البن خالوي ��ه(ت 370هـ) .بعناية امل�ست�ش ��رق
الأملاين برج�شرتا�سر(ت1932م) .مكتبة املتنبي(القاهرة) .بدون.
•امل�سرت�ض ��ى من الكالم على قوله تعالىَ } :و َل َ�س� � ْو َف ُي ْع ِط َ
يك َر ُّب َك َفترَ ْ�ض ��ى{ لل�شيخ :من�صور
الطبالوي (ت1014هـ) .مخطوطة محفوظة يف مكتبة امللك عبد العزيز بالريا�ض برقم.675
•م�ش ��كل �إعراب القر�آن ملكي بن �أب ��ي طالب(ت437هـ) .حت :د .حامت ال�ض ��امن(ت2013م).
م�ؤ�س�سة الر�سالة «بريوت» .ط1405 2هـ.
•م�صابيح اجلامع للدماميني(ت827هـ) .حت :نور الدين طالب .دار النوادر«�سوريا» 2009م.
•معاين احلروف للرماين(ت384هـ).حت :د.عبد الفتاح �شلبي .دار ال�شروق 1981م.
•معاين القر�آن للفراء(ت207هـ) .حت� :أحمد يو�سف النجاتي وزميليه .الدار امل�صرية .بدون.
•مع ��اين الق ��راءات للأزهري(ت370هـ) .مركز البحوث يف كلية الآداب بجامعة امللك �س ��عود
1991م.
•معاين الق ��ر�آن و�إعرابه للزجاج (ت311هـ) .حت :د.عبداجلليل �ش ��لبي .عامل الكتب«بريوت»
1988م.
•معجم الأدوات وال�ضمائر يف القر�آن الكرمي .د� .إ�سماعيل عمايره ،ود .عبداحلميد م�صطفى.
م�ؤ�س�سة الر�سالة «بريوت» .ط1988 2م.
•معجم القراءات .د .عبداللطيف اخلطيب .دار �سعد الدين(دم�شق) 2002م.
•مغن ��ي ال ّلبي ��ب عن كتب الأعاري ��ب البن ه�ش ��ام (ت761ه� �ـ)  .حت د .عبداللطيف اخلطيب .
املجل�س الوطني للثقافة (الكويت) .ال�سل�سلة الرتاثية (.)21
•مفاتيح الغيب للرازي (ت 606هـ) .دار �إحياء الرتاث العربي «بريوت» .ط1420 3ه.
•املف�ص ��ل يف �ص ��نعة الإعراب للزمخ�ش ��ري(ت538هـ) .حت :د .علي بو ملح ��م .مكتبة الهالل
1993م.
�بي (ت168هـ) .حت الأ�س ��تاذين� :أحمد �ش ��اكر(ت1958م) وعبد
•املف�ض ��ليات للمف�ضل ال�ض � ّ
ال�سالم هارون (ت1988م) .دار املعارف .ط.6
•املقت�ض ��ب للمربد (ت285هـ) .حت ال�شيخ :محمد عبد اخلالق ع�ضيمه (ت1984م) .املجل�س
الأعلى لل�شئون الإ�سالمية  .ط1994 3م.
•املقدم ��ة اجلزولي ��ة يف النحو للجزويل(ت607هـ) .حت :د� .ش ��عبان عبد الوه ��اب .مطبعة �أم
القرى.
•امللخ�ص يف �إعراب القر�آن للخطي ��ب التربيزي(ت502هـ) .حت :د.فاطمة الراجحي .جمل�س
الن�شر العلمي بجامعة الكويت 2001م.
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•من بالغة القر�آن .د� .أحمد بدوي .نه�ضه م�صر «القاهرة» 2005م.
•منتهى الطلب من �أ�ش ��عار الع ��رب ملحمد بن املبارك(ت597ه� �ـ) .حت :د.محمد طريفي .دار
�صادر 1999م.
•الهداي ��ة �إل ��ى بلوغ النهاية يف علم معاين القر�آن وتف�س�ي�ره ،و�أحكامه ،وجمل من فنون علومه
ملك ��ي اب ��ن �أبي طالب(ت437هـ) .حت :جمموعة باحثني يف ر�س ��ائل جامعية بكلية الدرا�س ��ات
العليا والبحث العلمي «جامعة ال�ش ��ارقة» ب�إ�ش ��راف د .ال�شاهد البو�ش ��يخي .جمموعة بحوث
الكتاب وال�سنة «كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية يف جامعة ال�شارقة» 2008م.
•الياقوت واملرجان يف �إعراب القر�آن ملحمد نوري بارجتي .دار الأعالم «الأردن» 2002م.
الهوامش:
( )1ينظر :معجم الأدوات وال�ضمائر يف القر�آن الكرمي .د .عمايرة ،ود .عبداحلميد م�صطفى �ص.247
خلفَ ،
عبا�س
ال�سائب
�ضر محم ُد بنُ
نزلت يف � ِّأبي ِبن ٍ
وقال عب ُد ا ِ
الكلبي(ت146هـ)ْ :
ِ
هلل بنُ ٍ
( )2قال �أبو ال َّن ِ
ُّ
الوليد ِبن املغري ِة و�أ�صحا ِب ِه (ينظر :اجلامع لأحكام القر�آن للقرطبي.)131/11
نزلت يف ِ
ماْ :
( )3نق � َ�ل ُ
بكر
�هم (ينظر :املحرر الوجي ��ز ،492/5ومفاتيح الغيب )187/31الإجما َع عل ��ى �أ َّن ُه �أبو ٍ
بع�ض � ْ
القرطبي (اجلامع لأحكام
طالب ،وذك َر
علي ِبن �أبي ٍ
ال�ص ��ديقُ  ،خال ًفا لل�شّ ��يع ِة الذينَ يجعلو َنها يف ِّ
ُّ
للطرب�سي 290/10
البيان
ّيق ر�أيُ الأكرثينَ  .قلتُ  :ويف جمم ِع ِ
ال�صد ِ
القر�آن� )90/20أنَّ حم َل ُه على ّ
ِّ
أن�صاري.
ّحداح ال
ُّ
�أنَّ الأتقى ه َو �أبو الد ِ
الذهبي(ت 748هـ) .ينظر� :سري �أعالم النبالء  ،239/18والأعالم للزركلي.255/4
( )4بذا نعت ُه العالم ُة
ُّ
ن�صر
( )5التف�س�ي�ر الب�س ��يط.285 ،284/14
علي احل�سنُ بنُ يحيى ِبن ٍ
ُ
ظم» َّ
يرتج ُح �أن ُه �أبو ٍّ
و«�صاحب ال َّن ِ
اجلرجا ُّ
ويح�س � ُ�ب للعلاَّ م ِة الواحديِّ ن�س ��ب ُة
ين «ينظر :مقدمة حتقيق «الب�س ��يط» للواحديَ .»235/1
القول �إلى �صاح ِبهِ رحمهما اهللُ.
ِ
( )6ينظر :مفاتيح الغيب للرازي ،556/21ومن بالغة القر�آن .د�.أحمد بدوي �ص.117
( )7ينظر :الت�صريح مب�ضمون التو�ضيح.479/2
( )8الك�شاف عن حقائق غوام�ض التنزيل للزمخ�شري.31/3
( )9ينظر� :أنوار التنزيل ،16/4و�إر�شاد العقل ال�سليم.274/5
( )10ينظر“ :االنت�صاف” املطبوع بحا�شية الك�شاف البن امل َنيرِّ ال�سكندري(ت683هـ) .31/3
( )11ينظر :حا�ش ��ية �ش ��يخ زاده(ت951هـ)على تف�س�ي�ر البي�ض ��اوي ،569/5وعناية القا�ض ��ي لل�شهاب
اخلفاجي(ت1069هـ).173/6
( )12حكوا “يا � ُ
أهلل اغف ْر لنا” .ينظر :الكتاب ،195/2واملقت�ضب ،253/1و ،239/4والالمات للزجاجي
� ��ص ،52وال�ص ��حاح ،2248 ،2223/6و�ش ��رح الكافي ��ة للر�ض ��ي ،382/1واجلنى ال ��داين للمرادي
�ص ،199ولفظ “اهلل” ـ د.الوزير� .ص.41
اجلوهري (يف ال�ص ��حاح ،2248 ،2223/6وينظر :اجلنى الداين �ص )199لقط ِع الهمز ِة هنا
( )13ع َّل َل
ُّ
َ
للفظ اجلالل ِة.
ب�أنَّ
الوقف ُن َ
حرف ال ِّنداءِ؛ تفخي ًما ِ
وي على ِ
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( )14ينظر :الكتاب ،195/2و�شرح الت�سهيل ،177/1وامللخ�ص البن �أبي الربيع �ص ،458ولفظ “اهلل” ـ
درا�سة يف الت�أ�صيل املعجمي .د .محمد الوزير� .ص 28ـ .30
( )15ينظ ��ر� :أم ��ايل ابن احلاج ��ب .278 ،277/1وقد تعقب ��ه يف الأخريين ابن ه�ش ��ام يف مغني اللبيب
.249 ،248/3
( )16جوامع اجلامع.462/2
( )17املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز ،25/4وينظر :البحر املحيط .285/7
()18اجلامع لأحكام القر�آن.131/11
احللبي (ت756هـ)
( )19البح ��ر املحيط  ،285/7وينظر :الدر امل�ص ��ون 617/7؛ حيثُ اكتفى ال�سّ ��م ُني
ُّ
وابن عطي َة.
ن�ص تع ّق ِب ِ
ِ
بنقل ِّ
�شيخ ِه �أبي ح َّيانَ َ
كالم الزمخ�شريِّ ِ
( )20روح املعاين .434/8
( )21تف�سري اجلاللني �ص.403
( )22التحرير والتنوير.145/16
( )23نف�سه.231/12
القول يف معاجل ِة ال َّن ْحوي َني لهذ ِه امل�س�أل ِة.
( )24تتك ّف ُل درا�سة تالية
ِ
بتف�صيل ِ
( )25معاين القر�آن و�إعرابه.90/4
( )26اجلامع لأحكام القر�آن .101/13وينظر� :إعراب القر�آن للنحا�س.101/13
القي�س يف ديوا ِن� � ِه �ص ،136وينظ ��ر :الكامل،59/1
بحر
ِ
الطويل الم ��رئ ِ
من ق�ص ��يد ٍة م ��نْ ِ
( )27البي ��تُ ِ
واخل�ص ��ائ�ص ،209/3وامللخ�ص البن �أبي الربيع �ص ،542والتذييل والتكميل ،383/11وارت�ش ��اف
َّهم،
ر�س :ال َّز ْو َج ُة ،و ُيزَ نُُّ :يت ُ
ال�ض ��رب ،1778/4وخزانة الأدب“ .66/1و�أُ�صبي المْ َ ْر�أَ َة� :أُ�ش ّو ُقها ،وال ِع ُ
واخلايل :منْ اَل َز ْو َج َة َلهُ”ُ .
ّهم
يقول�“ :إِنيِّ �أ�ش� � ّو ُق ال ِّن َ�س ��ا َء �إِليَّ َم َع وجود �أَز َو ِاجهنَّ َ ،و اَل �أد ُع �أحدً ا ُيت ُ
بامر�أتي؛ َِ أل َّن َها اَل ُ
متيل ِ�إ َلى �أحدٍ َم َع وجودي؛ ِ ألَنيِّ مح َّب ٌب ِع ْند ال ِّن َ�ساءِ”.
}ل َلى اللهَّ ِ حُ ْ
ت َ�ش ُرونَ {� 158آل عمران.
( )28البحر املحيط ،407/3يف تف�سري قوله تعالى َ :إِ
( )29مختار تذكرة �أبي علي الفار�سي وتهذيبها البن جني �ص ،367وينظر� :ص.201
( )30ينظ ��ر :الكت ��اب ،150/3والأ�ص ��ول ،275 ،259/1ومع ��اين الق ��ر�آن ،225 ،66/1وجمال� ��س ثعلب
 ،592/1و�شرح الق�صائد ال�سبع �ص ،537 ،363 ،356 ،302و�إي�ضاح الوقف.799 ،781 ،700/2
( )31روح املعاين.79/10
( )32مختار تذكرة �أبي علي الفار�سي وتهذيبها البن جني �ص.358
( )33تف�سري القر�آن احلكيم ،امل�شهور بتف�سري املنار.64/9
الغرناطي(ت708هـ) يف مالك
وقريب من ُه ما ذك� � َر ُه
( )34ينظ ��ر� :أ�س ��رار التكرار يف القر�آن � ��ص.128
ٌ
ُّ
الت�أويل.220/1
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( )35درة التنزيل وغرة الت�أويل.676 ،675/2
( )36ينظر :مغني اللبيب.240 ،239/3
( )37تف�سري القر�آن احلكيم ،امل�شهور بتف�سري املنار.65 ،64/9
( )38ومل �أعر�ض لآيات �سورة طه( 65ــ )71؛ لأنه مل يرد فيها “�سوف”.
( )39الدر امل�صون يف علوم الكتاب املكنون.33/11
(� )40إر�شاد العقل ال�سليم.168/9
( )41روح املعاين .371/15
القنوجي(ت1307هـ).272/15
( )42فتح القدير ،553/5وجتد العبارة نف�سها يف فتح البيان ل�صديق خان
ّ
( )43التحرير والتنوير.392/30
( )44الك�شاف عن حقائق غوام�ض التنزيل للزمخ�شري ،767/4وينظر :الربهان للزرك�شي.419/2
ن�ص � ِّ�ي الرم ��ا ِّ
وابن
ين(يف معاين احلروف � ��صِ ،)85
( )45الك�ش ��اف للزمخ�ش ��ري .659/4وم ��ا ور َد يف ّ
َّ
ال�شجريِّ (يف الأمايل )527/2بع ُد ي�ش ُري �إلى �أنَّ ال َ
إمام!
ألف مثبت ٌة يف
ِ
م�صحف ال ِ
ُ
ابن كث ٍري “برواي ِة
طريق �أبي ربيع َة” ،واحل�س � ِ�ن
( َ )46أ
القوا�س” ،و ُق ْن ُب ٍل ،والب ّزيِّ “منْ
ِ
ِ
“ل ْق ِ�س � ُ�م” قراء ُة ِ
حمن ،ومجُ اهدٍ ،
ا�س ،و�أبي ِ
ٍ
وابن ع َّب ٍ
عبد ال َّر ِ
أعرج ،وال ُّزهريِّ ِ ،
“بخالف عنه” ،وعي�سى ِبن عم َر ،وال ِ
وابن ُم َح ْي ِ�ص ٍن .ينظر :معجم القراءات .د .عبداللطيف اخلطيب.181/10
وعكرم َةِ ،
( )47مع ��اين الق ��ر�آن و�إعراب ��ه  .327/5وذك� � َر مك � ٌّ�ي (يف الهداي ��ة � )7856/12أ َّنها ٌ
اخلليل
غلط عن ��دَ
ِ
و�سيبويه.
( )48الأمايل .527/2وينظر :معاين احلروف للرماين �ص.85
( )49املحت�سب (341/2وينظر :التبيان للعكربي  ،1253/2والب�سيط البن �أبي الربيع .)918/2والظاه ُر
والتوكيد” :على �إغ�ضاءٍ عن اجلم ِع
احلذف
حال
ِ
ِ
ــ فيما ع َّلقَ محققو ُه ــ �أنَّ مرا َد ُه بقو ِل ِه“ :على ِغر ِة ِ
ُ
واحلذف منْ مظانِّ
إطناب،
احلذف
ب�ي َ�ن
ِ
ِ
�هاب وال ِ
أماكن الإ�س � ِ
والتوكيد .قلتُ  :ذلك �أنَّ التَّوكيدَ من � ِ
“ع َّز ِة” مبعنى:
االخت�ص ��ا ِر والإيجاز ِ(ينظر :اخل�صائ�ص ،)97/3ولع َّل ثم َة ت�صحي ًفا،
وال�صوابِ :
ُ
ري ورد يف اخل�صائ�ص.237/2
ال ُّندر ِة ،وه َو تعب ٌ
( )50الت ��ي ت�ؤ ِّك� � ُد الق�س � َ�م .ينظ ��ر :مع ��اين الق ��ر�آن و�إعراب ��ه للزج ��اج ،327/5ومع ��اين الق ��راءات
للأزهري.105/3
( )51ينظر :معاين احلروف للرماين �ص ،85وم�ش ��كل �إعراب القر�آن ملكي ،776/2والك�شف له،249/2
و�أمايل ابن ال�شجري ،526 ،141/2والب�سيط البن �أبي الربيع ،917/2والربهان للزرك�شي.359/4
( )52ينظ ��ر :احلجة للفار�س ��ي ،344/6ومعاين احلروف �ص ،85 ،55وم�ش ��كل �إع ��راب القر�آن،776/2
والك�شف.249/2
الطفيل(ت10هـ) يف ديوانه �ص ،56والأ�ص ��معيات
لعامر ِبن
ِ
بحر الكام � ِ�ل ِ
( )53البي ��تُ منْ ق�ص ��يد ٍة منْ ِ
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�ص ،216واملف�ضليات �ص ،364وينظر :احلجة للفار�سي  ،344/6وال�شعر له �ص ،53ومختار تذكرة
ملكي،776/2
الفار�س ��ي � ��ص ،73ومعاين احل ��روف للرماين � ��ص ،85 ،55وم�ش ��كل �إعراب الق ��ر�آن ّ
والك�ش ��ف له ،349/2و�أمايل ابن ال�شجري ،526 ،141/2و�ش ��رح املقدمة اجلزولية ،865/2و�شرح
الت�س ��هيل  ،210/3و�ش ��رح الكافي ��ة ،311/4والتذييل والتكميل ،385/11ور�ص ��ف املباين �ص.314
قوم ِه الذي قتل ْت ُه قبيل ُة م َّر ُة هد ًرا ،والتقدي ُر« :لأث�أرنَّ ».
ق�سم عام ٌر ب�أخي ِه �س ِّي ِد ِ
ُي ُ
( )54ينظر :التبيان يف �إعراب القر�آن للعكربي.1253/2
( )55م�صابيح اجلامع.261/8
( )56ينظر� :سر �صناعة الإعراب البن جني.395/1
( )57ينظر� :أمايل ابن احلاجب.279 ،278/1
وقد َ
الدماميني(ت827هـ)
نقل ال�شيخُ  :الطبالوي(ت1014هـ) ما قا َل ُه
( )58مغني اللبيب 249/3ـــ ْ .251
ُّ
وال�شّ ��م ّن ُّي (ت872هـ) يف هذا ال�ص ��د ِد .ينظر ر�س ��الته« :امل�سرت�ض ��ى من الكالم على قوله تعالى:
} َو َل َ�س ْو َف ُي ْع ِط َ
يك َر ُّب َك َفترَ ْ�ضى{» �ص 10ــ.12
البيان
للطرب�سي .293/10وال حاج َة �إلى الوا ِو يف «ويعطي َّن َك».
( )59يف جمم ِع ِ
ِّ
( )60تف�سري جوامع اجلامع
للطرب�سي.801/3
ِّ
( )61مختار تذكرة �أبي علي الفار�سي وتهذيبها البن جني �ص ،367وينظر� :ص.201
( )62ينظر :مفاتيح الغيب.195/31
ٌ
ت�صحيف ،فليتن َّبهْ.
الن�ص املطبو ِع
(�)63أنوار التنزيل و�أ�سرار الت�أويل ،319/5ويف ِّ
( )64البحر املحيط يف التف�سري.497/10
( )65ينظر :الدر امل�صون 37/11ــ  ،39وينظر.460 ،459/3:
( )66فتح القدير ،558/5والعبارة بن�صها يف فتح البيان ،278 ،277/15و ينظر :مختار تذكرة الفار�سي
�ص.358
( )67ينظر :روح املعاين للألو�سي .379 ،378/15
( )68ينظر� :أمايل ابن احلاجب.278/1
( )69ينظر :مغني اللبيب 247/3ــ .249
( )70ينظر :فتوح الغيب للطيبي(485/16حت :د .يو�سف اجلوارنة).
( )71ينظر :الك�شاف للزمخ�شري.767/4
( )72البن ه�شام .ينظر.250/3:
�وب يف �شرح الكافية ال�شافية ،835/2والت�صريح ،301/2وروح
بحر
اخلفيف ،غ ُري من�س � ٍ
ِ
( )73البيتُ منْ ِ
املعاين .379/15
ُ
ت�صحيف كلم ِة “جمع”.
( )74روح املعاين .379/15والظاه ُر �أنَّ كلم َة “جميع”
( )75ينظر :مختار تذكرة �أبي علي الفار�سي وتهذيبها البن جني �ص.358
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( )76ينظر :التحرير والتنوير.399 ،398/30
( )77ينظر.767/4 :
( )78ينظر� :أمايل ابن احلاجب.278/1
( )79ينظر.250/3 :
( )80ينظ ��ر :معاين احلروف للرماين �ص ،54والالمات البن فار�س �ص ،775واملف�ص ��ل �ص،450 ،449
و�شرحه البن يعي�ش 139/5ــ ،142و�شرح الكافية للر�ضي ،314/4ور�صف املباين �ص ،316واجلنى
الداين �ص ،137 ،136ومغني اللبيب ،273/3وجواهر الأدب للإربلي �ص.88
( )81ينظر :الفري ��د للهمذاين ،379/4و�إعراب القر�آن للدروي�ش ،131/6واجلدول لل�ص ��ايف،323/16
وتف�س�ي�ر الق ��ر�آن و�إعرابه لل ��درة  ،623/5و�إعراب الق ��ر�آن لياق ��وت ،2827/6والياقوت واملرجان
�ص ،318و�إعراب القر�آن للدعا�س.248/2
( )82ينظر� :إع ��راب القر�آن للنحا�س ،123/3واملجتبى للخراط � ��ص ،677والياقوت واملرجان �ص،318
والإعراب املف�صل لبهجت �صالح.52/7
( )83ينظر :امللخ�ص يف �إعراب القر�آن للتربيزي �ص.368 ،367
( )84ينظر :التف�سري الب�سيط ،284/14واملحرر الوجيز ،25/4واجلامع لأحكام القر�آن.131/11
( )85ينظر :الك�شاف عن حقائق غوام�ض التنزيل.767/4
( )86ينظر :الفريد يف �إعراب القر�آن املجيد.379/4
( )87د.محمد الطيب الإبراهيم �ص.310
( )88ينظر� :إعراب القر�آن وبيانه للدروي�ش ،74/7و�إعراب القر�آن .د.الطيب �ص ،369و�إعراب القر�آن
للدعا�س.384/2
( )89ينظر :اجلدول يف �إعراب القر�آن ،74/19وتف�س�ي�ر القر�آن و�إعرابه للدرة ،572/6و�إعراب القر�آن
لياقوت.3322/7
( )90ينظر :تف�سري القر�آن و�إعرابه للدرة.572/6
( )91ينظ ��ر� :إع ��راب الق ��ر�آن للنحا�س(123/3ع�ب�ر ب�ل�ام التوكي ��د) ،والإع ��راب املف�ص ��ل لبهج ��ت
�صالح.189/8
( )92ينظر� :إعراب ثالثني �س ��ورة البن خالويه �ص(115عرب بالم التوكيد) ،والإعراب املف�صل لبهجت
�صالح.457/12
( )93ينظ ��ر� :إع ��راب الق ��ر�آن للدروي� ��ش ،504/10واجل ��دول ،349/30وتف�س�ي�ر الق ��ر�آن و�إعراب ��ه
لل ��درة ،627/10و�إع ��راب الق ��ر�آن املي�س ��ر � ��ص ،596وللدعا� ��س ،453/3والياق ��وت واملرج ��ان
�ص،604واملجتبى �ص .1463
( )94ينظ ��ر :تف�س�ي�ر الق ��ر�آن و�إعراب ��ه لل ��درة ،627/10و�إع ��راب الق ��ر�آن للدعا�س وزميلي ��ه .453/3
وال ��وا ُو عاطف� � ٌة عن ��دَ الدروي� ��ش ،504/10وبهجت �ص ��الح ،457/12وا�س ��تئناف َّي ٌة عندَ �ص ��ايف (�أ ْو
حال َّي ٌة) ،349/30ود .ياقوت.5118/10
( )95ينظر� :إعراب القر�آن لياقوت.5118/10
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( )96ينظ ��ر� :إع ��راب القر�آن العظيم للأن�ص ��اري �ص ،510وتف�س�ي�ر الق ��ر�آن و�إعرابه لل ��درة،635/10
و�إعراب القر�آن لياقوت ،5121/10والإعراب املف�صل لبهجت �صالح  ،459/12وللدعا�س.454/3
( )97ينظر� :إعراب ثالثني �سورة �ص ،118والإعراب املف�صل لبهجت �صالح .459/12
( )98ينظر :اجلدول يف �إع ��راب القر�آن ،353/30والياقوت واملرجان �ص ،604و�إعراب القر�آن الكرمي.
د .محمد الطيب �ص ،596واملجتبى للخراط �ص.1463
( )99ينظر :البيان يف غريب �إعراب القر�آن للأنباري.520/2
( )100مختار تذكرة �أبي علي الفار�سي وتهذيبها البن جني �ص ،367وينظر� :ص.201
()101الفري ��د يف �إع ��راب القر�آن املجيد للهم ��ذاين .420 ،419/6وكذا حكاهم ��ا الدروي�ش يف �إعراب

القر�آن وبيانه.510/10
( )102د.محمد الطيب الإبراهيم �ص.310
( )103اجل ��دول يف �إع ��راب الق ��ر�آن .323/16وقري � ٌ�ب من ��ه م ��ا فع َل� � ُه بارجت ��ي (يف “الياق ��وت
واملرجان”) ،ود.اخلراط (يف “املجتبى من م�شكل �إعراب القر�آن الكرمي”).
(� )104إعراب القر�آن وبيانه.510/10
( )105نف�سه.504 ،503/8
إعراب القر� ِآن
( )106ينظر :تف�س�ي�ر القر�آن و�إعرابه .572/6و�إمنا عاجلتُ هذا
كتب � ِ
الكتاب م َع ِ
َ
لكلمات
التف�صيلي
إعراب
ِ
دونَ تف�س�ي ِ�ر ِه الذي قدم ُه م�ص ��ن ُف ُه يف عنوا ِن ِه؛ لأنيّ ر�أي ُت ُه ُيعنى بال ِ
ِّ
إعراب القر�آن الكرمي.
كتب � ِ
القر� ِآن الكر ِمي �ش�أنَ ِ
و”لغت” منْ “لغا يلغو” مبعنىَ :
“بط َل”.
( )107االنت�صاف “املطبوع بحا�شية الك�شاف” .31/3
ْ
( )108ينظر� :إعراب القر�آن وبيانه للدروي�ش ،74/7و�إعراب القر�آن .د.الطيب �ص ،369و�إعراب
القر�آن للدعا�س.384/2
( )109ينظر� :إعراب القر�آن وبيانه للدروي�ش.533 ،469/7 ،553/1
( )110ينظر :امل�ص ��احف البن �أبي داود �ص ،323ومخت�صر يف �شواذ القر�آن البن خالويه �ص،88
والك�ش ��اف ،32/3والبح ��ر املحي ��ط  ،284/7وال ��در امل�ص ��ون ،618/7وروح املعاين،434/8
ومعجم القراءات.381/5
( )111ينظ ��ر :الك�شاف(32/3وقا�س ��ها على قراءة”:ول�س ��يعطيك”) ،والبح ��ر املحيط ،285/7
والدر امل�صون  ،618/7وروح املعاين ،434/8ومعجم القراءات.381/5
( )112ينظر� :إعراب القر�آن للنحا�س ،155/5ومعجم القراءات.482/10
( )113ينظر :معاين القر�آن للفراء ،174/3و�إعراب ثالثني �سورة البن خالويه �ص ،118ومخت�صر
يف �شواذ القر�آن له �ص ،88واملحرر الوجيز البن عطية ،494/5ومعجم القراءات.482/10
( )114معاين القر�آن للفراء .247/3وينظر� :إعراب القر�آن للنحا�س.155/5
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( )115ينظر :البيان يف غريب �إعراب القر�آن للأنباري.520/2
( )116مفاتيح الغيب.195/31
( )117البي ��تُ م ��نْ ق�ص ��يد ٍة �س ��ائر ٍة منْ بح � ِ�ر الكام � ِ�ل لأبي ذ�ؤي � ٍ�ب الهذ ِّ
يل(ت27ه� �ـ) يف ديوان
الهذليني.3/1
الكامل لأبي كب�ي ٍ�ر الهذ ِّ
يل عام � ِ�ر ِبن ا ُ
حللي� � ِ�س يف ديوان
( )118البي ��تُ م ��نْ مقطوع� � ٍة منْ بح � ِ�ر
ِ
الهذليني.111/2
العيال الهذ ِّ
يل يف ديوان الهذليني.263/2
بحر
ِ
الكامل لأبي ِ
( )119البيتُ منْ مقطوع ٍة منْ ِ
قي�س(ت7هـ) يف ديوانه
الكامل للأع�ش ��ى الكب ِري
البيتان منْ ق�ص ��يد ٍة جمزو ِء
()120
ِ
ِ
ِ
ميمون ب � ِ�ن ٍ
�ص ،157والثاين يف �شرح الق�صائد ال�سبع البن الأنباري �ص.350
هلل ب � ِ�ن الزّبع َرى(ت15هـ) .ينظر:
بحر
الكامل لأبي �س � ٍ
�عد ِ
عبدا ِ
ِ
( )121البي ��تُ منْ ق�ص ��يد ٍة م ��نْ ِ
الرو�ض الأنف.281/1
الليثي َ
(قبل �أنْ يرت َّد) يبكي قتلى بدرٍ .ينظر:
بحر ِ
( )122البيتُ منْ ق�ص ��يد ٍة منْ ِ
الوافر للأ�س ��و ِد ِّ
الرو�ض الأنف لل�سهيلي.335/5
دريد(ت321هـ) يف ديوانه �ص .30والعرا :ما
( )123البيتُ منْ منظوم ٍة منْ جمزو ِء
البن ٍ
ِ
الكامل ِ
َ
ٌ
مختلف.
فتح �أو ُلهُ ،ف ُيق�ص ُر ويمُ ُّد ،واملعنى
حول الدورِ ،والعرا ُء :املكانُ اخلايل� .أورده فيما ُي ُ
عجل يف �أخبار مكة للفاكهي.298/2
بحر
لرجل منْ بني ٍ
الكامل ٍ
ِ
( )124البيتُ منْ مقطوع ٍة منْ ِ

لرجل ُيكنى ب�أبي �أ�سام َة .ينظر :الرو�ض الأنف لل�سهيلي.340/5
()125
ِ
الوافر ٍ
بحر ِ
البيتان منْ ق�صيد ٍة منْ ِ
الكامل َ
اك(ت250هـ) يرثي اخلليف َة الع ّبا�س � َّ�ي
�ان م ��نْ بح � ِ�ر
( )126البيت � ِ
للخلي ِع احل�س�ي ِ�ن ب � ِ�ن ال�ض � ّ�ح ِ
ِ
الأمنيَ(ت198ه� �ـ) .ينظ ��ر� :أ�ش ��عار اخلليع � ��ص ،79والأغ ��اين ،166/7ومعجم الأدب ��اء،1064/3
ووفيات الأعيان.163/2
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أبو علي املنطقي البصري
( ت ق  5هـ)
((حياته و ما تبقى من �شعره))
درا�سة و �صنعة وتوثيق:
الأ�ستاذ الدكتور محمد عويد محمد ال�ساير
كلية الرتبية اال�سا�سية يف جامعة االنبار.
املقدمة:
ي�س ��عدين �أن �أق ّدم �شعر ال�شاعر العبا�س ��ي �أبي علي املنطقي الب�صري �إلى جمهور
الأدباء والنقاد والدار�س�ي�ن يف كل مكان� .أحببتُ �ش ��عر هذا الرج ��ل ورحتُ �أح ّد ُق فيه
واحد� ،إذ وجدتُ ج ّله يف كتاب
م ��رات ومرات فكان معي يف رحلتي �إلى �أك�ث�ر من مكان ٍ
معجم الأدباء لياقوت احلموي  .كان �شعره على الغاية من ال�صنعة و الإحكام و الن�سج،
وللأ�س ��ف �ض ��اع �أكرث هذا ال�ش ��عر ،وبقي القليل منه� ،إذ يذكر ياقوت �أن �ش ��عره كان يف
�أكرث من �ألفي بيت و لو قدر اهلل وو�ص ��لت �إلينا �أ�ش ��عاره كاملة ،لكانت درا�س ��ته و �صنعة
�شعره يف جملد كبري ،وكبري جد ًا ي�ضاهي جملدات ال�شعراء الكبار يف الع�صر العبا�سي
يف القرن الرابع والقرن اخلام�س الهجريني.
خطوات العمل ،وجهد املحقق مع الدرا�سة ويف عنوان خا�ص .ويف الدرا�سة قدمت
�ش ��عر ال�شاعر �أو ما و�صل �إلينا من �ش ��عره �أمام الق ّراء تقدمي ًا مو�ضوعي ًا وفني ًا �إن �شاء
اهلل ينال الر�ضى واال�ستح�سان والقبول.
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وكان �أهم ما يف حياة ال�شاعر �أين و�صلت �إلى �إن وفاته قد تكون بعد �سنة (390هـ)
التي حددها ياقوت احلموي� ،أو �أنه تويف بعد �سنة 400هـ ويف القرن اخلام�س الهجري
يف ثلثه �أو يقرب من الثلث بقليل ،وذلك وا�ضح من الرتاجم التي ع ّرفت بها يف درا�سة
حياته و�ش ��عره ،فبع�ض هذه الرتاجم عا�شت يف بدء القرن اخلام�س وتوفيت يف نهايته،
كالوزير �أبي القا�س ��م العالء بن احل�س ��ن الذي قيل �إن وفاته كانت يف �س ��نة (390هـ).
وه ��ذا الوزير �أدركه �ش ��اعرنا املنطقي ومدحه وم ��ن هنا تكون وفاته بعد �س ��نة 400هـ
بكثري من ال�س ��نوات ،وعا�ش حياة طويلة بدى عليها الفق ��ر واحلرمان والغربة يف �أكرث
مراحلها و�سنواتها.
لقد �س ��عيت �أن ي�سري العمل هنا يف جمع ودرا�س ��ة و �صنعة �شعر �أبي علي املنطقي
الب�ص ��ري على وفق املدر�سة العراقية التي اهت ّمت كثري ًا بهذه ال�صنعة ،وبهذا التحقيق
على وفق الرواية الثانية و�إين التلميذ والطالب لهذه املدر�سة ولكبار العلماء واملحققني
فيها.
يف اخلتام� ،أتوجه ب�شكري ومحبتي �إلى �أ�ستاذي الدكتور عبد الرازق عبد احلميد
علي يوم ًا مبا �أُريد ،و�شكري ومحبتي �إلى �أخي احلبيب و�صديقي
حويزي ،الذي مل يبخل ّ
الويف اال�س ��تاذ الدكتور محمود �شاكر �ساجت ،الذي كثري ًا ما �أتعبه بطلباتي ،وكثري ًا ما
ي�سعى لتلبيتها و ال يت�أخر عنها مهما كانت الظروف ،و كرثت امل�شاغل....
و احلمد هلل �أو ًال و�آخر ًا.
�أبو علي املنطقي الب�صري ...درا�سة يف حياته و�سريته :
ال نع ��رف له �س ��وى هذه الكنية �( :أبو علي) من ا�س ��مه( .)1و �س ��وى �أن ��ه كان عامل ًا
باملنطق قوي الرتبة فيه ،ف ُعرف باملنطقي( ،)2و�أنه من �أهل الب�ص ��رة( ،)3فقد يكون ولد
فيها� ،أو �أن �أ�صله منها� ،أو �أ�صل �آبائه و�أجداده منها ،ف ُعرف بالب�صري.
ومولده �س ��نة �ست وثالثني وثالث مئة ،و�أما وفاته فكانت ب�شرياز بعد �سنة ت�سعني
وث�ل�اث مئة( .)4كما ذكر ياقوت احلموي ،ولي�س ذلك عندي ب�ص ��حيح ،فال�ش ��اعر تويف
يف القرن اخلام�س الهجري وبعد �س ��نة �أربع مئة كما و�ض ��ح من درا�س ��ة �ش ��عره وممن
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عا�صرهم يف حياته .عا�ش �أبو علي املنطقي الب�صري حياة �صعبة عانى فيها من الفقر
والعوز ،ومن ّثم �أُ�ص ��يب بب�ص ��ره ،فح ّلت به العاهة اللعينة يف �أُخريات عمره .فرتاه يف
ُ
وي�صف ما فيها يف مقطوعاته وق�صائده ،مع
�شعره ُيكرث من و�صف نف�سه ،ويرثي ذاته،
وبع�ض
�أغلب �أغرا�ض ��ه وال�س ��يما مع املديح ومع الإخوانيات ومع ذكر ال�ش ��وق واحلننيٍ ،
من �سمات الغربة.
ال نع ��رف له �أُ�س ��رة ،ومل �أعرث له على و�ص � ٍ�ف �أو �ش ��رح لها ،كذل ��ك ال �أراه يرثي �أو

أحد يف �ش ��عره ،ف�أغلب ن�صو�ص ��ه ال�ش ��عرية كانت يف املديح ،ويف و�ص ��ف الذات
يفخر ب� ٍ
ويف الأغرا�ض الأخرى التي جاءت يف الدرا�س ��ة املو�ضوعية .فهو بعي ٌد عن املراثي وعن
املفاخر ورمبا كان فقره� ،أو كانت �أ�س ��رته متوا�ضعة ب�سيطة الن�سب واحلال �أبعدته عن
مث ��ل هذه الأغرا�ض التي يفخر بها ال�ش ��اعر مبحتده و�أ�ص ��له و�أفع ��ال قومه� ،أو يرثيهم
ويبكي فقدهم.
تن ّقل املنطقي الب�ص ��ري يف البالد ،فيبدو �أنه رحل من الب�ص ��رة – �إن عا�ش فيها
– مبك ��ر ًا �إل ��ى بلدان �أُخرى ،ومدح �أ�ص ��حاب هذه البل ��دان والقائمني عليها مديح ًا ال
يخل ��و من تك�س ��ب وا�س ��تجداء ،ملا م� � َّر به من �أح ��وال ،وملا �أحاطت به م ��ن ظروف ،وملا
�ألب�سه الزمان من نوائب .ففي ع�ضد الدولة (ت372هـ) ( )5قال �شاعرنا املنطقي بع�ض
ن�صو�صه ال�شعرية .وهو ما يعني �أنه �أقام يف كنف هذا الرجل ،وعا�ش بني �أرجاء حكمه،
وهو رج ٌل فار�س �شجاع� ،صاحب طموح كبري يف احلرب وال�سلطة ،وكان ملك ًا على بالد
�شرياز وما حولها من الأطراف ،وله يف احلروب واملعارك �صوالت وبطوالت.
وبقي �شاعرنا �أبو علي املنطقي الب�صري يف �شرياز ف�أدرك حكم و�سلطة �صم�صام
الدول ��ة (ت 376هـ) ( ،)6الرجل ال�ض ��عيف يف احلكم والذي افتق ��ر �إلى م�ؤهالت والده
ع�ضد الدولة يف القوة وال�شجاعة ،فف�شل يف �إدارة �ش�ؤون البالد ،ومت ّيز حكمه بالثورات
الأهلية فانت�ص ��ر عليه �أخوه �ش ��رف الدولة(ت379هـ) وا�ستولى على احلكم .ويذكر يف
ال�سيوطي (ت911هـ)� ،أن �أخاه قام بتعذيبه و�سمل عينيه(.)7
تاريخ اخللفاء
ُّ
ويف �ش ��عر �أبي املنطقي الب�ص ��ري ن�ص ��و�ص �أُخرى تبينّ عالقاته مع �أبناء ع�صره،
ويف الأماك ��ن والبل ��دان الت ��ي ح ّل فيه ��ا ،وارحتل �إليها .وم ��ن تلكم ال�شخ�ص ��يات التي
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مدحها املنطقي يف �ش ��عره الوزير محمد بن احل�س ��ن بن �صاحلان(ت416هـ) ( ،)8وهو
�أبو من�صور وزير �شرف الدولة وبهاء الدولة(ت403هـ) ،كان ابن �صاحلان وزير �صدق
جيد املبا�ش ��رة وكان مح�سن ًا �إلى ال�ش ��عراء والعلماء ،فق�صده �شاعرنا املنطقي ومدحه
مبا ي�ستحق املدح.
ومن ال�شخ�صيات الأُخرى التي وردت يف �شعر �شاعرنا �أبي علي املنطقي الب�صري،
�شخ�ص ��ية ابن الغ َّالف (377هـ) ( ،)9هبة اهلل ال�ش�ي�رازي ،كان نحوي ًا بارع ًا و�ش ��اعر ًا
مق ّدم� � ًا وعا� ��ش طوي ًال ،وهو لي�س ابن العالف ال�ش ��اعر امل�ش ��هور (ت318هـ) �ص ��احب
الق�صيدة اله ّرية ال�شهرية يف الأدب العربي(.)10
ويبدو �أن �ص ��لة �ش ��اعرنا املنطق ��ي كانت قوية مع ه ��ذا الرجل ال�ش ��اعر والنحوي
ن�ص �ش ��عري له ويب ��دو �أنه فارقه وابتعد عن ��ه ،فقال هذا الن�ص
والأدي ��ب ،ومن خالل ٍ
يف ال�شوق �إليه ويف مدحه ،ومدح �آدابه ،وما ُعرف به من علم و�أدب وح�سن معا�شرة.
ومن ال�شخ�ص ��يات الأُخرى التي جاءت يف �شعر �أبي علي املنطقي الب�صري �أي�ض ًا،
�شخ�ص ��ية و�س ��مها بالدجلي ومل نعرف لها �أ�سم ًا �أو لقب ًا ،ورمبا اراد �ساقي املاء كما هو
املعنى من هذه الكلمة( ،)11ويف الن�ص ال�ش ��عري الذي نظمه ال�ش ��اعر �أبو علي املنطقي
الب�صري( ،)12يف هذه ال�شخ�صية يبدو �أنه كان من املو�سرين الأغنياء ،ويبدو �أن �شاعرنا
املنطقي جل�أ �إليه بعدما �س ��امه الدهر بالويالت ،وبعدما مدح �أ�شخا�ص� � ًا ال ي�س ��تحقون
َ
وو�صل قوم ًا ال ي�ستحقون ال�صلة!
املديح،
ولع ��ل م ��ن �آخر ال�شخ�ص ��يات التي وردت يف �ش ��عر �أب ��ي علي املنطقي الب�ص ��ري،
�شخ�ص ��ية الوزير العالء بن احل�س ��ن( ،)13ك ّناه �ش ��اعرنا ب�أبي القا�س ��م و�أ�ش ��اد بف�ضله
و�أدبه ،وعلو كعبه يف البالغة والكتابة ،و�صنعة النرث واالتقان فيها.
هذه باخت�ص ��ار حياة �شاعرنا الأديب �أبي علي ،حياة ت�أرجحت بني العلم والرحلة
يف طلب العي�ش ،ومعا�ش ��رة الأدب ��اء والعلماء والوزراء والوالة ومدحهم ،ويف �ش ��عره ما
ي�ض ��عنا �أمام حي ��اة طويلة من العوز والفقر واحلرمان ،وو�ص ��ف الذات وما تعلوها من
نكبات ،وعلى الرغم من كل تلكم الظروف ،كان املنطقي ( مزاح ًا طيب الع�ش ��رة حا ّد
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الن ��ادرة) ( )14ولو �أن ��ه ( ُوف َّـي ح ّقه لكان �أعظم من املتنبي؛ لأنه لي�س بدونه يف ال�ش ��عر
جودة و�صحة معنى ومتانة لفظ وحالوة ا�ستعارة و�سال�سة كالم) ( ،)15وهذا ما وجدته
جلي ًا يف �ش ��عره� ،أو يف ن�صو�ص ��ه ال�ش ��عرية التي و�ص ��لت �إلينا و�ض� � ّمها هذا املجموع يف
الدرا�سة وال�صنعة.
•�شعر �أبي علي املنطقي الب�صري :درا�سة مو�ضوعية فنية :
 .1االجتاهات والأغرا�ض املو�ضوعية:
ت ّوزع �أغلب �شعر �أبي علي املنطقي على �شكل َّ
مقطعات ،وحتى الق�صائد التي ر�أيتُ
منها واحدة �أو اثنتني كانت يف ع�شرة �أبيات فقط .ولع ّل �أغلب �شعر املنطقي �ضاع و ُفقد،
يل َّ
كما توحي �إ ّ
مقطعاته ،وكما ي�ش�ي�ر �إليها ياقوت احلموي يف ت�ص ��دير بع�ض مختاراته
من �شعر �أبي علي املنطقي حني يقول :وقال من ق�صيدة ،وله من ق�صيدة ...وهكذا.
ولو ق ّدر اهلل وو�ص ��ل �إلينا �ش ��عره كام ًال لكان يف ديوان �ضخم يف الوفرة وال�صنعة
والأ�س ��اليب واملو�ض ��وعات ،ي�ض ��اهي دواوين الع�ص ��ر العبا�س ��ي الأُخرى التي �ش ��اعت
وح ّقق ��ت �أو ُجمع ��ت ل�ش ��عراء هذا الع�ص ��ر الزاهر ،ويف ه ��ذا الأدب الرفيع
وانت�ش ��رت ُ
الأ�صيل الذي �أنتج كبار ال�شعراء وفحولهم يف الأدب العربي والعاملي يف هذا الع�صر.
و�أ ّما عن مو�ضوعات و�أغرا�ض ما و�صل �إلينا من �شعر �أبي علي املنطقي الب�صري،
فهي الأغرا�ض واملو�ض ��وعات ال�ش ��ائعة واملعروفة يف عموم ال�ش ��عر العربي  ،ويف ال�شعر
مديح ،وغزل ،وخمرة ...وغريها.
العبا�سي بخا�صة ،من ٍ
غري �أين وجدت بع�ض� � ًا م ��ن الأغرا�ض التي تبدو عليها اجل ��دة ،وتتميز باحلداثة
يف ع�ص ��ر ال�شاعر �إلى حدٍّ ما ،كال�ش ��وق واحلنني حتى �إلى بع�ض الأ�شخا�ص والأتراب،
وغربة الذات ،و�شكوى العاهة ،عاهة العمى التي �أ�صيب بها يف �آخر عمره.
فمن املو�ضوعات القدمية اجلديدة يف ال�شعر العربي ،ويف �شعر �أبي علي املنطقي،
املدي ��ح ،وفيه بينّ �أبو علي املنطقي الب�ص ��ري ف�ض ��ائل ممدوحه ،وما فيه من خ�ص ��ال
ت�ستحق املدح والإعجاب والإ�شادة ،فلع ّل ال�شجاعة والإقدام كانت ن�صب عيني املنطقي
وهو ميدح ن�صر بن هارون يف قوله:
رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1441
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وي�صن ُع يف الأعدا ِء ُ
خوف انتقام ِه
فاملمدوح و�ش ��جاعته فوق ما يت�صوره بنو الب�ش ��ر ،ولذا فهو �أحق باملديح ،و�أحقّ بالثناء
و�أحقّ بتدوين الأفعال وتوثيقها من الآخرين ،كما ي�صور ذلك �شعر �أبي علي املنطقي.
منال َقتلِ ماالت�صن ُع ُ
البي�ضوال�سم ُر(   )16

ومي ��زج �ش ��اعرنا �أبو علي املنطق ��ي يف مديحه بني ال�ش ��جاعة والك ��رم ،كقوله يف
�صم�صام الدولة:
()17
�أن����ت����م ب����ح����ا ٌر ج�����اري ٌ
�����ات ب��ال��ن��دى ل��ك��ن��ه��ا يف ال���������رو ِع ج�����اري����� ٌة دم������ا
ويوظف ال�ش ��اعر اجلموع يف قوله ( بحا ٌر جاريات) للداللة على �س ��عة كرمه ،وانت�ش ��ار
ن ��داه وعطف ��ه عل ��ى النا�س� .أما يف ال�ش ��جاعة ويف تخويف الآخري ��ن – الذين يجب �أن
يخافوا – فهي جارية واحدة ،لرجل واحد ،املوغل يف ال�شجاعة ،البا�سل ال�ضارب دم ًا
يف �أعدائه ،ومن ي�ستحقون ال�ضرب دائم ًا.
ول ��ه مقطوعات �أُخرى يف ه ��ذا الغر�ض ،ك ّلها تق ّدم لنا �شخ�ص ��ية املمدوح تقدمي ًا
طيب� � ًا ،وت�ش ��رح لنا خ�ص ��اله احلميدة ،وف�ض ��ائله الكرمي ��ة التي انت�ش ��رت وذاعت بني
النا�س ،وحقَّ لها اخللود يف ال�ش ��عر والنظم .وهو ال يجانب خ�ص ��ال املمدوح يف الكرم،
وطلب العطاء ،وال يبعد كثري ًا عن �أ�سباب املدح التك�سبي الذي يبغي منه ال�شاعر امل ّداح
عط ��اء املمدوح ونواله ،ولع ّل الظروف القا�س ��ية التي م ّر بها ال�ش ��اعر �أجربته على مثل
هذا النوع من املديح ،كما يف قوله مادح ًا:
ق���������ويل ُي�����ق������ ّ�����ص����� ُر ع�������ن ف�����ع�����ال ْ
�������ص�ي�ر َج����������د َِّك ع�����ن كمال ِْك
ِ�����ك ت���ق َ
ْ ()18
واحل��������������م�������������� ُد ي��������ن��������ب��������تُ ُك������� ّل�������م�������ا ه���ط���ل���ت �����س����م����ا ٌء م�����ن ن�������والِ�������ك
ن�صه ال�شعري ،وينرث فيه ال�صور املختلفة،
ومع هذا التك�سبُ ،يبقي ال�شاعر على �إحكام ّ
والأ�ص ��وات املحببة ،وااللفاظ اجلزلة الرخيمة التي تنا�سب هذا الغر�ض ،وتوافق ذوق
املم ��دوح ،وتالعب م�ش ��اعره ويده �إلى حدٍّ كبري .ولع ّل �ص ��دق قولن ��ا يف هذا قوله ميدح
ع�ض ��د الدولة من ق�ص ��يدة ،ويذكر فيها �ص ��دق هذا احلاكم ،ويتمنى �أن ين�صفه ،و�أن
ينقذه من �صروف الليايل وغدرها وما حاكت له .يقول يف مدحه:
ُ
م��ا زل���تَ
تن�صف يف ق�ضايا ال�� ُع�لا ق���ل يل ف��م��ا ب����ال ال�����ض��ح��ى ي��ت ّ��ظ�� ّل�� ُم
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���ب وه����و ط ٌ
�أه��دي��تَ رون��ق��ه �إل���ى ُج��ن ِ��ح ال��دُّ ج��ى ف���اع َّ
�����رف �أده����� ُم
�ت�ن �أ����ش���ه ُ
ح��ت��ى ك������� ّأن ال��ل��ي��ل � ُ���ص���ب ٌ���ح م�����ش ٌ
��رق وك���������أ َن �����ض����و َء ال�����ص��ب��ح ل���ي ٌ���ل م��ظ��ل�� ُم
َ
ب�سخطك تظل ُم
ه��ي ليل ٌة لب�ست ر���ض��اك ف�أ�شرقتْ م��ن ب��ع��د م��ا ك��ان��ت
()19
م��ا ك��ان يف ظ��نّ ام���رئٍ م��ن بعدِ ها � ّأن امل���ل َ
���وك ع��ل��ى ال��ل��ي��ايل حت���ك��� ُم
ال�شاعر هنا ميزج يف �ألفاظه و�صوره ومعانيه بني املديح وبني الن�صح لهذا احلاكم وهذا
الأمري وال �ش � ّ�ك يف �أن ال�ص ��ور التي ر�سمها ،وز ّينت مقطوعته ال�شعرية هذه كفيلة بهذا
املزج يف امل�ش ��اعر واملعاين ،كفيلة بتقدمي الن�صح واملوعظة ب�شكلها وقيمتها ال�صحيحة
ظلم وبدون جتاوزٍ  ،مهما كان املقابل قد ظلم� ،أو فكر �أنه �سيظلم يوم ًا ما.
بدون ٍ
وتبدو ال�ص ��ور احلما�س ��ية ،وال�ص ��ور القتالية وا�ض ��حة املعامل ،بادي ��ة املعاين يف
بع�ض �أماديح �ش ��اعرنا املنطقي .وهو يذك ّرنا بذلك ال�ش ��عر اجلميل الأ�صيل يف الر�سم
والت�شكيل وح�سن ا�س ��تعمال الألفاظ منذ الع�صر اجلاهلي والأموي و�صو ًال �إلى الع�صر
العبا�س ��ي .فالألفاظ جزلة واملعاين قوية �شديدة الوقع ،وال�صور ُر�سمت مبهارة الفنان
املتميز لتحاكي تلكم احلما�سة ،وتلكم الروح القتالية التي يتح ّلى بها املمدوح و�صحبه.
يقول �شاعرنا املنطقي:
وق��ف��ن��ا ب��ه��ا وال�����ش ُ
��ي�ر م���ط���او ِع
���ص�ب�ر غ ُ
��وق ي��ط��وي قلوبنا ل���واع���ج���ه وال���� ُ
����س���ق���ي���تَ رج��������و َع ال���ظ���اع���ن�ي�ن ف����إن���ن���ا نجُ�� ُّل َ��ك ع��ن ُ�سقيا ال��غ��م��ا ِم الهوام ِع
ف ُ��ج��ع��ن��ا ب����أب���ك���ار امل���ن���ى ي����وم خ��اط��ب��ت رب��وع َ
َ��ك �أب��ك��ا ُر اخل��ط��وبِ الفواج ِع
وال ين�سى املنطقي �صورة اخليل ،و�إقدامه يف هذا امل�شهد القتايل احلازم .هذه ال�صورة
لهذا احليوان ظ ّلت ماثلة �أمام ال�ش ��اعر الفار�س ،و�أمام العربي حلقب طويلة من عمر
هذا الإن�سان و�إلى يومنا هذا .واملنطقي هنا يتالعب بالألفاظ يف و�صف هذا احليوان،
و ُيع َنى برتا�س ��ل احلوا�س لرنى يف حيوانه الذي ي�ص ��فه هنا ،القوة وال�ض ��خامة و�سرعة
اجلري وقوة ال�سمع ،و�سرعة االنق�ضا�ض على الأعداء ،كما يف قوله:
وخ����ي����لٍ �إذا ك ّ
�����ظ ال�����ط�����را ِد �أراح����ه����ا �أ�صابت بح ِّر
الطعن بر َد ال�شرائ ِع  
ِ
ت����ك����ا ُد ت�����رى ب��ال�����س��م�� ِع ح���ت���ى ك���أن��ه��ا ن���واظ���ره���ا م���خ���ل���وق��� ٌة يف امل�����س��ام�� ِع
()20
�إذا م��ا دج���ا ل��ي�� ُل ال��ك��ري��ه�� ِة �أط��ل��ع��تْ جن��و َم َق��ن��اً يغربن ب�ي َ
ن الأ���ض��ال��ع
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وله �أي�ض� � ًا يف مدح الوزراء ،كالق�ص ��يدة التي مدح فيها الوزير ابن �صاحلان ،وق ّدم لنا
ن�ص ًا �شعري ًا ُي�ستحق �أن يكون يف مقدمة الن�صو�ص ال�شعرية التي ُمدح بها هذا الوزير،
لعظيم ف�ض ��له ،وكبري عدله ،وكثري محبته عند ال�ش ��اعر وعند باقي الب�ش ��ر يف ع�صره
ومكان ��ه .فهو ي�ص ��ف العي�س التي رحلت �إليه ،وي�ص ��ف هدى هذا الرج ��ل ،وكيف د ّلت
�أخالق ��ه عليه ،وكيف ُعرفت ف�ض ��ائله بني النا�س ،حتى ي�س ��عى اجلميع للو�ص ��ول �إليه،
وطل ��ب حاجاتهم منه ،بعد التوكل على اهلل � -س ��بحانه وتعالى  ،-وبعد ما ر�أوا يف هذا
الرجل كرم ًا وخلق ًا ودماثة مل يروها على وزير من قبله كما يقول �ش ��اعرنا املنطقي يف
بع�ض �أبيات هذا الن�ص:
���رف الأخ����ل���اقِ �أن تتن�سما
ه��داه��ا �إل��ى مغنى ال��وزي�� ِر ن�سيمه وم����ن ����ش ِ
()21
نم ُ
��ص��وب على ال��ع��اف�ي َ
���زن بنان ِه ف��ي��ك��ب��تُ ح���� ّ���س���اداً وي��ن��ب��تُ �أنعما
ي��� ُ
ن�ص �آخ ��ر يثني فيه ال�ش ��اعر على ثقافة هذا
ول ��ه يف م ��دح الوزير العالء بن احل�س ��نٌ ،
الوزير ،وعلى متكنه من الأدب ،وعلى �ص ��نعته يف الوزارة التي يع ّرف لها بـ « الأقالم»،
وي�ص ��لها مبي ��دان الوزير خارجها ،فهو املتمكن يف اجلمع بينهم ��ا ،كما �إنه املتمكن من
ال�شجاعة ،ومن ح�سن حظ �أعدائه �أن مكانه خفي ،و� اّإل لفعل وفعل وفعل ...يقول مادح ًا:
ّ
تقط َع م��ا ب�ي َ
�إذا ات�������ص���ل���ت �أق���ل��ام������ه ب���ظ���ب���ات��� ِه
ن ال��ط��وائ��لِ واحلقدِ   
خفي فقد تخفى ال�شرار ُة يف الزندِ (  )22
ف��ل�ا ي���ه���ن����أ الأع�����������داء �أ َّن م���ك���ا َن��� ُه
ٌّ
و�أم ��ا يف الوزي ��ر ابن �ص ��احلان ،فيبدو �ش ��اعرنا املنطقي متفائ ًال يف مدح ��ه له .في�أتي
بلوحات الطبيعة ،ولوحة الطيف لرت�س ��م االبت�سامة وال�س ��عادة على ُمح ّيا ال�شاعر وهو
يتوجه �إلى هذا الوزير وميدحه ،ولع ّل غاية مدحه يف املعاين ،والألفاظ ،وال�صور ،تكمن
ن�ص ��ه ال�شعري الذي مدحه به ،ويف البيت الأخري من هذا الن�ص الذي يقول
يف خامتة ّ
فيه:
()23
ب��ل��غ��ن��ا ب��ه��ا م��غ��ن��اه وه����ي �أه��� ّل��� ٌة فالحتْ لنا �أخ�لا ُق�� ُه وه��ي �أجن��� ُم
وتف�صل احلديث
وتبدو �صورة املمدوح قا�سية على الأعداء وهي ت�صور �شجاعتهّ ،
والر�سم يف ع ّدته القتالية ،ويف �سالحه ،ويف خيله ،ويف �أ�سيافه .وهي من الهند،
ومن البي�ض يح ُّق لها �أن حتم َّر دائم ًا من هذه ال�شجاعة ،ومن هذا ال�ضرب يف
العدو مهما كان ،و�أنى كان .ال�صورة هنا توافق �أفعال ع�ضد الدولة ،وحتاكي
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ا�سمه ،وتر�سم �أفعاله يف ال�شجاعة والإقدام .الن�ص لوحة ر�سمت بري�شة دقيقة،
وب�ألفاظ و�أ�صوات ،توافق هذه املعاين ،وتق ّدم الري�شة ال�شاعر ،ما جتعله ناجح ًا يف
الت�شكيل ،مبدع ًا يف الر�سم ،ي�ضاهي �شعراء ع�صره املت�ألقني البارزين يف الر�سم
والإبداع ،وال�سيما يف املديح ،ويف و�صف املمدوح يف ال�شجاعة والإقدام والب�سالة.
يقول مادح ًا:
ل���و � ّأن ب��ع َ
�����ض ���س��م��اح��ه��ا يف م��زن�� ٍة ي��وم��اً لأور َق م��ن ن��داه��ا اجللم ُد
����اف � اّإل ع���ن وغ ً���ى
جفن ال��ورى يف حومتي ِه ُم�س ّه ُد  
ي���ا راق������ َد الأ�����س����ي ِ
ما ُ
بال خيل َِك ما ُت ُ
قات �سوى ال�سرى وظ���ب���اك يف غ�ي�ر ال��ط��ل��ى م���ا ت��غ��م�� ُد
()24
َ
ع ُ
م�س اللج َ
ني الع�سج ُد
بي�ض الهندِ
���ادات ِ
عندك �أن ُترى حمراً كما َّ
  

هذا كل ما جاء يف املديح عند �شاعرنا املنطقي الب�صري� .إح�سان يف ال�صور ,دقة
يف و�صف املمدوح  ،اهتمام باملعاين على الألفاظ يف بع�ض ن�صو�صه ال�شعرية املدحية.
الإيقاعات والأ�صوات موافقة �إلى حدٍّ كبري مع تلكم املعاين وهاتيك ال�صور يف الر�سم
والتعبري عن �شخ�صية من ميدح� .إنه �شاعر عبا�سي م ّداح ولوال �ضياع �شعره َ
الن�ض َّم �إلى
طابور كبري من ال�شعراء العبا�سيني امل ّداحني يف �شعرنا العربي الكبري .
ومن الأغرا�ض ال�ش ��عرية القدمية املتجددة التي جاءت يف �ش ��عر �شاعرنا املنطقي
الب�ص ��ري ..الغزل .ويف هذا الغر�ض كثري ًا ما يركز �ش ��اعرنا الب�صري على �أماكن من
يتغزل بها يف �ش ��عره  ,وال�س ��يما وهي الناعمة املرتفة اجلميلة التي ت�ستحق ذلك املكان
الذي تنعم فيه بكل هذا الرتف واحل�ض ��ارة والنعومة والليونة  ،فت�ستحق الهوى لذلك .
ومن ذلك قوله يف مقطوعة غزلية:
مي ب��ي� َ
ن ال�������ض���ل���و ِع و�إن رح���ل���تِ م��ق��ي�� ُم
مي وج�����دي ف��ي��ك ل��ي��� َ��س ي���ر ُ
ي���ا ر ُ
ال حت�����س��ب��ي ق��ل��ب��ي ك���رب���ع���ك خ��ال��ي��اً ف���ي���ه و�إن ع���ف���تِ ال����ر�����س����و ُم ر����س���و ُم
ُ ()25
ت���ب���ل���ى امل������ن ُ
������ازل وال�����ه�����وى م���ت���ج���د ٌد وت��ب��ي�� ُد خ��ي��م ٌ
��ات وي��ب��ق��ى اخل َّي ُم
نرى الأو�صاف ح�سية م�شاهدة لإعجاب ال�شاعر املنطقي بهذا الغزال ومبا فيه .والأكرث
كان الرتكي ��ز عل ��ى املن ��ازل والأماكن التي �أ�س ��همت يف بناء الغر�ض  ،ول ��ذا رمبا تكون
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املقطوعة لوحة يف الذكريات والبكاء على املا�ض ��ي من قبل ال�شاعر وما كان يعانيه من
حقب من مراحل عمره التي عا�ش ��ها يف زمن ال�ش ��باب ,
لواعج الهوى و�آهات احلب يف ٍ
وهذا الن�ص بكاء على املا�ض ��ي الذي �ش ��هد ذلك  ،والذي بقي حا�ضر ًا يف ذاكرته ومن
ثم يف �شعره .
وقرب غزله من الفل�سفة الكالمية ومن توافق بني �أ�سماء ال�سالح و�أ�سماء الطبيعة
مع �أ�سماء احلبيبة �أو املع�شوقة .ففي مقطوعة نرى مثل هذه الفل�سفة ومثل هذا التوافق
يبدوان بو�ض ��وح وجالء يف ر�سم ال�صورة عند ال�ش ��اعر �أبي علي املنطقي الب�صري .يف
مقطوعة غزلية من �شعره نبينّ �صحة ما نقول  ،ذلكم قوله :
ن�����وا ُر وه����ي ن�����وا ٌر م���ن م�ساعفتي وهن ٌد وه��ي
ببي�ض الهندِ تعت�ص ُم  
ِ
تربانِ �إن ُ
���ب ف����وج ُ
����دان ال���ه���وى عَ����د ُم
تك من جدواهِ مها تربتْ ي���� ُد امل���ح ِّ
()26
�����ض امل��ح��ي��ا �إذا الح��ظ��تَ وجنته ك��ادت حل ُ
غ ُّ
��اظ َ��ك يف ديباجِ ها َت�سِ ُم
وال يخلو غزل �ش ��اعرنا املنطقي الب�ص ��ري من لوعات الف ��راق ،و�آهات االغرتاب
العاطفي يف بع�ض ن�صو�ص ��ه ال�ش ��عرية الغزلي ��ة .ومن ذلك ما قال ��ه يف مقطوعة تثبت
ح ّق ��ه يف تل ��ك اللوعات ،وترتجم ما به م ��ن �آهات و�أرق زادها احلن�ي�ن لوعة وبكا ًء �إلى
املع�ش ��وقة ،و�إلى �أيامها التي خلت ،وهو طام� � ٌع يف كرمها لكي تعود ،ولو بنظرة ...يقول
املنطقي يف الغزل:
�إن ك���ت���م ال����ل����ي���� ُل ح��������دَّت ال��� َع���ب ُ���ق ع��ن��ه��ا وب���ع ُ
�������ض احل���دي���ث ُي ُ
نت�شق  
ن ف���ه���ي ط��ام��ع�� ٌة ك�����أ� َ����س رق�������ا ٍد �أراق�����ه�����ا ال ُ
أرق(  )27
ر ّدي ع���ل���ى ال����ع��ي� ِ
ومن الأغرا�ض القدمية املتجددة يف �ش ��عر �شاعرنا املنطقي الب�صري ،الهجاء .ور�أيتُ
ب ��روز ًا لهذا الغر�ض يف مقطوعة واحدة تقريب ًا انفردت مبعاين الذ ّم وال�س ��خط والكره
يتوجه �شاعرنا املنطقي بذم الزمان،
على �شخ�ص ا�س ��مه «مو�سى» .ويف هذه املقطوعة ّ
مقتد؟ ولي�س هناك من متعظ؟! يقول
وب�أخذه ما يريد من بني الب�شر ،ولي�س هناك من ٍ
�شاعرنا الب�صري يف هذا ال�شخ�ص:
ي������ ُد م���و����س���ى ت��������ذ ُّم ����ص���ح���ب��� َة ف���ي��� ِه
ه�����و مي���ح���و �����س����ط����و َر م�����ا تولي ِه  
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ي���ب���ع ُ
ُه مب ٍّ
���ث ال����ن����ائ���� َل احل����ل����ي���� َم ف��ي��ق��ف��و
�������ن ع����ل����ى ال������ ُع������ف������ا ِة �سفي ِه
���ب م���ه���د ب������ ِه م��و ����س���ى وه������و م�������س�ت�رج��� ٌع مل�����ا ي���ه���دي��� ِه
ل����ي����تَ � ّأن امل�������ش���ي َ
()28
ك�����أخ����ي���� ِه ال������زم������انِ ي������أخ����� ُذ م����ا ي��ع��ـ ط����ي وم�����ا �����ض���� َّل م���ق���ت���دٍ ب�����أخ����ي����ه
وذم عند �ش ��اعرنا املنطقي يف ن�صو�صه
الباقي رمبا يلمح القارئ ب�صي�ص� � ًا من هجاءٍ ٍ
ال�ش ��عرية املدحية .وذلك تقليد متب ٌع ،ونه ٌج �ش ��ائع يف �شعرنا العربي �أن يت�ضمن املديح
هجا ًء وذ ّم ًا لأعداء املمدوح .فاملنطقي �شاعر مثقف ،مطل ٌع على موروث ال�شعر العربي
القدمي ،ويعرف كيف يلج �إلى غر�ض ��ه الذي ينظم فيه ،وال�سيما يف غر�ض املديح الذي
هو �أول �أغرا�ض ال�شاعر و�أهمها و�أكرثها.
وم ��ن الأغرا� ��ض ال�ش ��عرية القدمي ��ة ،التي جت� � ّددت يف �ش ��عر �ش ��اعرنا املنطقي
الب�ص ��ري ،اخلم ��رة� ،إذ وردت يف �إحدى مقطوعاته ال�ش ��عرية .وه ��و يف مقطوعته هذه
ي�س ��مها بـ « القهوة» ،من �أ�س ��مائها ال�ش ��ائعة التي ّ
تدل على قوة وح�سن �صنعتها؛ ولأنها
يح�س معها ب�شيء ...ولذا راح
تقهي ال�شارب فال ُّ
يح�س معها ب�شيء ،بل وال يريد هو �أن َّ
�ش ��اعرنا ي�سبغ عليها �ص ��فات الروح والريحان ،واجل�سم والنار ملا تفعله هذه القهوة يف
نف�س �ش ��اربها ،ويف روحه وعقله� .إنها النور الذي يزور الإن�س ��ان ،وهو الذي يجعل الكل
غني �أو فقري ...يقول:
يف ن�شوة و�سعادة و�إطراب ،ال فرق بني م�سرو ٍر وغري م�سرور ،بني ٍ ّ
وق���ه���و ٍة م��ث�� َل رق������راقِ ال�������س���رابِ غ��دا ج���ي ُ���ب امل�������زا ِج ع��ل��ي��ه��ا غ�ي�ر م�����زرو ِر
ت���خ���ت ُ
���ال �إن ب َّ
����ث ف��ي��ه��ا امل������ا ُء ل����ؤل����ؤه م���ا ب َ
�ي�ن ع��ق��دي ِ��ن م��ن��ظ��و ٍم وم��ن��ث��و ِر
���س��ل��ل�� ُت��ه��ا م��ث�� َل ���س�� ِّل ال��ف��ج�� ِر ���ص��ار َم�� ًة و�أح���ج���م ال��ل��ي�� ُل يف �أث������وابِ م��وت��و ِر
ج�سم م��ن ال��ن��و ِر
ك����أن���ه���ا �إذ ب�����دت وال����ك�����أ�����س حت��ج��ب��ه��ا رو ٌح م��ن ال��ن��ا ِر يف ٍ
�إذا ت���ع���اط���ي���تُ م����ح����زون����اً �أب����ارق����ه����ا مل ي���ع���دُين ك��� ّل م���ف���رو ٍح وم�����س��رو ِر
()29
�أُم�����س��ي غنياً وق��د �أ���ص��ب��ح��تُ مفتقراً ك���أمن��ا املُ��ل ُ��ك ب�ين ال��ن��اي وال��زي�� ِر
وال�ش ��اعر ينزع �إلى النوا�س ��ية يف مثل هذا الغر�ض تقليد ًا ل�شعر ذاك ال�شاعر الكبري،
يري ��د �أن يج ��اري �ألفاظ ��ه ،و�أن يجاري متكنه يف و�ص ��ف اخلمرة ،بل ويقلده يف ر�س ��م
م ��ا تفعله يف �ش ��اربها ،وحتى يف و�ص ��فها ويف و�ص ��ف دبيبها كما كانت عن ��د �أبي نوا�س
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(ت198هـ)� ،أكرب �شاعر يف اخلمرة ،ويف و�صفها ،وو�صف ما حولها ،ومن ذلك ما قاله
�شاعرنا الب�ص ��ري املنطقي يحاكي التجربة النوا�سية يف �صنعة ال�شعر ونظمه والإتقان
فيه ،والإبداع فيه على تلكم التجربة وذيوعها و�شهرتها الأدبية والفنية �إلى يومنا هذا:
��ب ال��ن��و ِم يف �أج���ف���انِ �ساري  
ك��������������� ّأن د َب�����ي�����ب�����ه�����ا يف ك��������� ّل ع�������ض��� ٍو دب��ي ُ
�����ص����دع����تُ ب����ه����ا ردا َء ال�����ه����� ِّم ع��ن��ي
كما �صد َع الدجى و�ض ُح النها ِر(  )30
�إذا و ّليت وجهي �ش ��طر الأغرا�ض واالجتاهات املو�ض ��وعية امل�ستحدثة يف �شعر املنطقي
الب�ص ��ري ،كما يف �شعره الوا�ص ��ل �إلينا ،ر�أينا مثل هذه الأغرا�ض تكمن يف الإخوانيات
�أو الأخوي ��ات .وهو غر�ض يحكي �أوا�ص ��ر العالق ��ة الطيبة واحلميمة بين ��ه وبني �أترابه
و�أ�ص ��حابه ولداته م ��ن �أبناء املجتم ��ع ،فهي بعيدة عن امل�ص ��الح النفيعة �أو التك�س ��بية
كغر� ��ض املديح� ،أو عن م�ش ��اعر ال ��ذات واحلب العاطف ��ي كالغزل ،وبعيدة �أي�ض� � ًا عن
العالقات وامل�شاعر الذاتية جتاه الآخر كالرثاء.
وت�ش ��مل الإخوانيات الكثري من االجتاهات يف داخل م�ض ��مونها ومفهومها الأدبي
النقدي يف ال�شعر العربي من مثل :التهنئة والعتاب واالعتذار ...وغري ذلك.
والإخوانيات ،وال�سيما يف ال�شعر ت�ش ّكل نوع ًا من �أنواع املنحى االجتماعي يف ال�شعر
العربي عند ال�ش ��اعر الذي ترد يف �شعره فهي ت�ص ّور العالقات االجتماعية بني ال�شاعر
واملجتم ��ع ،وه ��ي تق� ُّ��ص علينا ما يحدث يف ذل ��ك املجتمع من خالل ت�ص ��ويرها لتلكم
العالقات.
ال�شخ�ص املق ّرب من ال�شاعر املنطقي،
يف معاين ال�شوق والتوق �إلى الآخر
ومن حياته يربز لدينا نوع واجتاه من �أنواع واجتاهات الإخوانيات يف �شعر هذا ال�شاعر،
فرناه يتعلق بابن معروف ،وينظم �ش ��وق ًا وحب ًا �إلى هذا الرجل يف مقطوعة تبدو بعيدة
– نوع ًا ما – عن الر�سميات ،وعن التك ّلف .يقول منها �شاعرنا املنطقي:
�أخو الثنايا التي بالقلبِ مذ ظعنتْ � ُ
أ�ضعاف ما بو�شاحيها من القلقِ (  )31
و�أم ��ا عن مع ��اين العتاب و�أف ��كاره ،ذلك الن ��وع واالجت ��اه الآخر من �أن ��واع واجتاهات
الإخوانيات يف �ش ��عر �أبي علي املنطقي ،في�أت ��ي يف مقطوعة �أُخرى من مقطوعاته ومن
ن�صو�ص ��ه ال�ش ��عرية التي و�ص ��لت �إلينا ،والتي �ض� � ّمها هذا املجموع .ويف هذه املقطوعة
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تبدو �ألفاظ اللوم وال َعذل ظاهرة على م�ش ��اعر ناظمها ،ويبدو العتب جلي ًا يف ا�س ��تعانة
ال�شاعر �أبي علي املنطقي بالت�شبيه ال�ضمني يف نهاية ال�شطر الثاين يف البيت ال�شعري
الثاين الذي ُيظهر مدى �أهمية ال�ص ��ديق ،و�أهمية ال�ص ��احب يف هذه الدنيا ،وال�س ��يما
ال�صاحب ال�صدوق وال�صديق الويف ،يقول �شاعرنا يف مقطوعته يف العتاب هذه:
ُ
���ص��اف��ي��تُ ف�ضلك ال م��ا �أن����تَ ب��اذ ُل�� ُه
وعا�شق الف�ضل ُيغرى ك ّلما عُذال  
ُ
حدوت ولكن مل �أج ْد جمال(  )32
�إين �أع�����ي����� ُذ َك م���ن ق����ويل ل�����س��ائ�� ِل�� ِه لقد
ويف مقطوعة �أُخرىَّ ،
لف ال�ش ��وق معانيها ،وتخ ّللها املديح وح�س ��ن الثناء وطيب الذكر.
كيف ال و�ص ��احبها �أديب ،ويعرف معاين الأدب ،ويق ّدر �ص ��حبة ومعا�ش ��رة �أهل الأدب.
و�أهل ال�شعر .وهذا كامنٌ يف م�شاعر ال�شاعر �أبي علي املنطقي ويف كنه م�شاعره .فرناه
يق ��رن البني والفراق باملوت ،ويزيد على هذه امل�ش ��اعر تبع ًا لل�ص ��حبة بينهما ،وتبع ًا ملا
يحمل ��ه �ص ��احبه وتربه من �أخالق وعلم و�إف�ض ��ال ُعرفت عند اجلميع .يقول �ش ��اعرنا
املنطقي يف هذا ال�شوق �إلى �صاحبه �أبي بكر العلاّ ف:
ك���������� ّأن ال�����ب َ
ِ���������رب امل���������وتِ ل���ك���نْ ت�������وارى يف ال�������ض���ن���ا ال يف الثيابِ
��ي��ن ت ُ
ول������وال � ّأن ف َ
وا������ش ب��ح��ب��ك ال����س���ت���زد ُت َ
���ك ���ض��ع َ��ف م���ا بي
������رط ال�������ش���وق ٍ
�����ب الآداب ح��ت��ى ِ�إذا ُق�����ر ِن�����تْ �إل������ى ال���ن���ع ِ���م الرغابِ
ج���م���ع���تَ غ�����رائ َ
()33
ظ����ل����ل����تَ م�����ن�����ادي�����اً يف ك�������� ِّل �أُف���������قٍ ب�صوتِ ال��ب��ذلِ ح َّ��ي على انتهابِ
و�أ ّما مع جمال�س ال�ش ��رب ،وبني �أح�ضان الطبيعة ،ويف �أح�ضان اخلمرة ولذة �شربها ،ال
ين�سى �شاعرنا املنطقي الب�صري �أن يع ّرج قلي ًال على و�صف �إخوانه وندمائه يف مثل هذه
املجال�س .فهو يح ّثهم يف ال�س�ي�ر �إلى املمدوح ،ويطلب منهم التغني ب�أو�صافه والتباهي
بفعاله ،فهو – يف نظره – ي�ستحق هذا �أو �أكرث .وي�صف من �سافر معه يف رحلته هذه،
وهم الإخوان رفقاء ال�سفر .وقاطعوا الطريق باخلري واملحبة واملعونة.
من ذلك قول �شاعرنا:
املي�س ح ّتى ك�أنهم
يمَ ي�سو َن ف��و َق ِ
�أ�صاخوا وقد غنيتهم با�سم ماجدٍ

�شروب َت�ساقى وال��رح ُ
��ال
ٌ
()34
املداع�س
لأق�لام��ه تعنو ال��رم��ا ُح
ُ

املجال�س  
ُ

وم ��ن الأغرا� ��ض الأخرى امل�س ��تحدثة التي ظفرنا بها يف �ش ��عر �أب ��ي علي املنطقي
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الب�صري ،ال�ش ��كوى .و�شكواه كثرية وال�سيما من الزمان ومن بع�ض النا�س ومن العاهة
(العمى) .ويبدو �أنه عانى �شظف العي�ش ،وازدحام البلوى ،وكرثة اخلطوب يف �أُخريات
حياته حتى ر�أينا كل هذه ال�ش ��كوى يف �ش ��عره ،و�أغلب �أنواعها مع ق ّلة �ش ��عره الوا�ص ��ل
�إلينا ،ف�ض�ل ً�ا عن معاين ال�شكوى و�أفكارها مع ن�صو�صه ال�شعرية املدحية �أو الغزلية �أو
الإخوانية .فمن �شكواه يف الدهر و�صروفه ،وتقلب �أيامه قوله:
ومل �أ َر م��ث�� َل ال���ده��� ِر ُم�����س��دي نعم ٍة
يجو ُد لها عفواً وي�أخ ُذها غ�صبا  
��ب �أن ُت��ع�� َّد َل��� ُه ذنبا(  )35
�إذا كنت عُذر الده ِر يف �سو ِء ما جنت ي���داه ف��ذن ٌ
و�أم��ا يف �شكوى النا�س ،و�أه��ل زمانه ،فال يبتعد �شاعرنا املنطقي عن ذكرهم
مب��ا ف�ع�ل��وه م �ع��ه .وه ��و ي ��ؤث��ر ع�ل��ى نف�سه االب �ت �ع��اد ع��ن بع�ض اخل �ل�ان ،مهما
ك��ان ،و�أ ّن ��ى ك��ان ،فهو ال ير�ضى لنف�سه ،وال لأدب ��ه �أن يبقى �أ� �س�ير ًا ل�صحبة
م��ن ال وف��اء ل��ه ،وال عهد ل��ه ،وال م��ودة ل��ه .ي�ق��ول يف مقطوعة ب�شكواه ه��ذه:
�إين �إذا م��������ا اخل ُّ
�������������ل خ��������ادعَ�������� ُه عُ��ن��ي ال���زم ُ
���ان وخ����ال ع���ن عهدي
()36
ج�������ان�������ب������� ُت������� ُه ول����������و �أَن���������������ه ع����م����ري وق���ط���ع���ت��� ُه ول������و �أ ّن��������ه زن�����������دي
و�أما يف �ش ��كوى العاهة ،و�ش ��كوى الذات ،فهذا النوع من ال�ش ��عر قد انت�ش ��ر يف الع�صر
()37
العبا�س ��ي منذ الق ��رن الثاين للهجرة ،كم ��ا يقول الدكتور محمد م�ص ��طفى هدارة
و�أطلق على هذا النوع من ال�ش ��عر «ال�ش ��عر الذاتي» ،م�صطل ٌح له دالالت عميقة وح�سنة
عن ��د �أهل النق ��د والأدب ،وهو م�ص ��طلح يعنى بت�ص ��وير ما يف نف�س ال�ش ��اعر جتاه ما
يتعر� ��ض له من عقبات وعاهات ،وال�س ��يما عاهة العمى ،التي الزمت ال�ش ��عراء العرب
كثري ًا ،و ُكتب عنها يف الدرا�س ��ات النقدية والأدبية يف ال�شعر العبا�سي(� ،)38أو يف ال�شعر
الأندل�سي( ....)39الكثري الكثري.
و�ش ��اعرنا املنطقي الب�ص ��ري من �أولئك ال�شعراء العبا�س ��يني الذين �أُ�صيبوا بهذه
العاهة يف �أُخريات عمرهم .وجند لها ولذكرها ولل�ش ��كوى منها �ص ��دً ى طيب ًا يف �شعره
تغافل عنه �أولئك النقاد والدار�سون بال �سبب؟! فمن ذلك قوله ي�صف الهموم ويذ ّمها،
ويفخر بالب�صرية ،بل بالب�صائر على الب�صر:
م���ا ل��ل��ه��م��و ِم �إذا م���ا هِ ��ي��م��ه��ا وردتْ
تف�ض من ور ِد �إلى �صد ِر  
علي مل ِ
َّ
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����اب رائ���� ُده����ا
ك�����أمن����ا واف������ق الأع���������ش َ
�ير جارح ٍة ففي الب�صائ ِر ما يغني عن الب�ص ِر
�أن يجر ِح ال��ده�� ُر مني غ َ
ونراه دائم ًا يتح ّلى بال�ص�ب�ر ،ويجعله ال ُع ّدة وال�س�ل�اح جتاه ه ��ذه الهموم ،وهذه العاهة
وتجُ اه �صروف الليايل وما حاكته له من غد ٍر �أو فقر �أو عوز ،كقوله يف معر�ض املديح:
()41
مي على الإق�ل�الِ �إك��ث��ا ُر
لأ����ص�ب�ر َّن ع��ل��ى م���ا ���س��ام��ن��ي زم��ن��ي � َ
صرب الكر ِ
ويق� � ّدم العذر لبع�ض �أهل زمانه ،فهم من بني الب�ش ��ر الذين يخطئون ،وكلنا ذو خط�أ،
ويف هذا املوقف ،ويف مثل هذه امل�شاعر تت�ضح لنا نف�سية ال�شاعر ال�شفافة الربيئة التي
أحد مهما كان ،ومهما فعل .لع ّل التجربة العلمية ،والرحالت
ال حتم ��ل حق ��د ًا �أو كره ًا ل ٍ
الت ��ي قام بها �ش ��اعرنا �أث ّرت يف م�ش ��اعره هذه كث�ي�ر ًا وتركته يف نف�س ��ية قوية �أمام كل
حمد دائم ملا �أ�صابه .يقول يف �شعره:
الظروف ،ويف ٍ
وم���ا ق��ل��تُ � اّإل م��ا ع��ل��م��تُ ومل �أك���نْ ك��ح��ام��دِ ور ِد مل ي ْ
����ذق ط��ع�� َم غ ِّب ِه  
()42
غ��ي��ر �أن���ن���ي � َ
أراك َل�� ُه ع��ذراً َمحا �شط َر ذنب ِه
وذن ُ
�������ب زم������اين �أه����� ُل����� ُه َ
هذه كانت �أغلب الأغرا�ض واالجتاهات املو�ضوعية التي جاءت يف �شعره� .إنها �أغرا�ض
جمعت بني القدمي واحلديث يف ال�ش ��عر العربي يف الع�ص ��ر العبا�سي ،و�إنه �شاع ٌر – يف
ر�أيي – ا�س ��تطاع �أن يجاري ب�شعره كبار ال�ش ��عراء يف هذا الع�صر ،ولو قدر اهلل وو�صل
�إلينا �شعره ك ّله ،لكان يف مكانة كبرية �أكرث مما كانت عليه بكثري وكثري...
لدى حماي فقد �ألقى ع�صا ال�سف ِر  
()40

 .2ال�سمات واخل�صائ�ص الفنية:
نظم �ش ��اعرنا �أبو علي املنطقي الب�ص ��ري الق�ص ��يدة واملقطوعة .والق�صيدة �إذا
بلغ ��ت ع�ش ��رة �أبي ��ات ،واملقطوعة ما دون ت�س ��عة �أبي ��ات .ويف النوعني كليهما ا�س ��توفى
املنطقي �شروط النظم ،و�إحكام �صنعة ال�شعر .وحتى يف الق�صيدة مع قلة �أبياتها ر�أينا
�شاعرنا املنطقي ي�شري �إلى الرحلة فيها ،و�إلى الأطالل يف بع�ض مقدمات ق�صائده التي
و�صلت �إلينا.
ويف بناء املقطوعة ر�أينا الفكرة املوجزة ،واللفظة املوحية الدالة على هذه الفكرة،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن بع�ض التنا�ص ��ات الرتاثي ��ة الأدبية ،واالقتبا� ��س من �آيات الق ��ر�آن الكرمي
و�ألفاظه ومعانيه يف بع�ض مقطوعاته ال�شعرية.
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هذا فيما يخ�صّ البناء الهيكلي للن�ص ال�شعري ،و�أما من جهة الألفاظ والرتاكيب
والأ�س ��اليب اللغوية ،ر�أيت يف �ألفاظ �ش ��اعرنا املنطقي بع�ض� � ًا من االتكاء على املوروث
القدمي وال �س ��يما ال�ش ��عر العربي اجلاهلي ،فبدت الألفاظ جاهلية قوية ،جزلة وافقت
الغر�ض �أحيان ًا وجانبته �أحيان ًا �أُخرى ،وال�سيما يف بع�ض القوايف ال�شديدة التي ال ت�صلح
كث�ي�ر ًا م ��ع بع�ض الأغرا�ض الرقيقة والر�ش ��يقة املحبب ��ة �إلى القلب والنف�س الإن�س ��انية
كالغزل والإخوانيات ،مما جاء يف �شعر املنطقي.
وما ر�أيت تلك الأ�ساليب امللفتة للنظر يف �شعره ،فهو قد ا�ستعمل الأ�ساليب اللغوية
بع�ض ا�ستعمال معانيها الثواين وما يريده ال�شاعر
والنحوية والبالغية كلها ،و�أح�سن يف ٍ
من املعنى البعيد ،بداللة اللفظ القريب .كقوله يف النداء يف غر�ض الغزل:
مي
بني ال�ضلو ِع و�إن رحلتِ مقي ُم(  )43
مي وج�����دي ف���ي���كِ ل��ي��� َ��س ي���ر ُ
ي���ا ر ُ
وقوله يف املديح ،م�ستعم ًال همزة «النداء»:
()44
�أَرب َع ال�صبا غالتك بعدي ي ُد ال�صبا و�ص َّعد ُ
ني َ
فيك و�ص ّوبا
طرف الب ِ
وا�ستعمل �شاعرنا بع�ض الأ�ساليب الأُخرى يف �شعره ،فر�أيتُ يف �شعره احلذف وال�سيما
مع احلروف ،وكذلك ر�أيت من بني �أ�ساليبه ال�شرط يف الأداتني ( �إذا� ،إنْ ) ،وكذلك يف
الأداة (لو) ومعانيها املجازية الدالة على ال�شرط .ويف هذه الأدوات ك ّلها �أفاد ال�شاعر
من ربط �ش ��طري البيت ،وتعالقه مع الأبيات ال�ش ��عرية ،ووحدته يف الداللة واملو�ض ��وع
واملعنى يف الن�ص ال�شعري بكامله.
وال نبعد كثري ًا يف حديثنا عن الأ�س ��اليب اللغوية والنحوية التي ا�س ��تعملها �شاعرنا
املنطقي بالقول �أن هناك بع�ض� � ًا من الأ�س ��اليب تركت ب�ص ��متها الداللية الوا�ضحة يف
ن�ص ��و�ص ال�ش ��اعر ،ومن هذه الأ�س ��اليب :الق�ص ��ر ،واال�س ��تثناء ،واحل ��ذف ،والتقدمي
والت�أخري ب�أنواعه ...وهذه الأ�س ��اليب متوافرة يف �ش ��عر �ش ��اعرنا املنطقي� ،ش� ��أنه �ش�أن
ال�ش ��عراء الع ��رب الآخرين ،ويف املدون ��ة الكالمية املعلنة بهذا الن� ��ص ،ف�إمنا هو كالم
يحتكم �إلى �أ�س ��اليب اللغة والنحو والبالغة والداللة ،وما يف هذه الأ�س ��اليب من دالالت
ن�صه ال�شعري بعناية ودقة.
ومفهومات ومقا�صد يريدها ال�شاعر ،وي�سعى �إليها لبناء ّ
و�أ ّما يف ال�ص ��ورة ،فال�ش ��اعر املنطقي �ش ��اعر م�ص ��ور ،نهل من مظاه ��ر الطبيعة
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بع�ض ًا من م�صادر �صوره ال�شعرية ،وكذلك من �شخ�صية املمدوح وال�سيما يف ال�شجاعة
وذكره ل�س ��احات الوغ ��ى و�أنواع الأ�س ��لحة ،ومظاهر احلرب ،كانت هذه العنا�ص ��ر من
بني م�ص ��ادر ال�صورة يف �شعر ال�شاعر املنطقي الب�ص ��ري ،كما يلحظ القارئ واملتلقي
الناظر واملتطلع ل�شعر هذا ال�شاعر العبا�سي.
وا�س ��تنطق ال�ش ��اعر الب�ص ��ري فنون البيان يف ر�سم �صوره ال�ش ��عرية ،وال�سيما يف
الت�ش ��بيه ويف اال�س ��تعارة ،واال�س ��تعارة الت�ص ��ريحية منها ،وكذلك ر�أيت ا�ستعما ًال �أقل
للكناية وال�س ��يما مع غر�ض املديح وغر�ض الإخوانيات يف �ش ��عره .ويف هذه الفنون ك ّلها
و ّفر �ش ��اعرنا املنطقي الب�صري علينا �أطراف ال�صورة ،و�أح�سن �إلى ح ّد كبري يف ر�سم
وجه ال�ش ��به والعالئق بني الأطراف جميعها يف ت�ش ��كيل ال�ص ��ورة ،وتزيينها وتقدميها
بال�شكل الأدبي والنقدي والبالغي الالئق �إلى القارئ واملتلقي.
وكذلك ا�س ��تند ال�شاعر املنطقي يف ر�سم �ص ��وره على الألوان ومدلوالتها الكثرية،
والأل ��وان عنده جاءت بال�ش ��كل املبا�ش ��ر يف الأبي�ض ،والأخ�ض ��ر ،والأحمر ،والأ�س ��ود،
وجاءت ب�ش ��كلها غري املبا�ش ��ر ،كاملوحيات بالألوان وهي الأ�ضواء مثل :ال�شم�س ،الليل،
الربق ،القهوة ...وغري ذلك.
ور�أيت ا�ستح�س ��ان ًا مهم ًا لهذه الألوان وا�س ��تكناه مدلوالتها يف الن�صو�ص ال�شعرية
ذات الأغرا� ��ض الذاتي ��ة الوجدانية كالغ ��زل واخلمرة �أو يف الأغرا� ��ض ذات العالقات
الو ّدية العاطفية ال�ص ��ادقة كالإخوانيات و�أنواعها .كما وردت يف �ش ��عر املنطقي ،وكما
�أ�س ��لفت احلديث عن ذلك يف الدرا�س ��ة املو�ض ��وعية ب�ش ��واهدها ،وحتليل و�ش ��رح تلك
ال�شواهد .و�أما عن ناحية املو�سيقى والأ�صوات ،فال�شاعر املنطقي ،ا�ستعمل �أغلب بحور
ال�ش ��عر العرب ��ي ،خال املجتث �أو املقت�ض ��ب �أو املتدارك ...وهي بحور قليلة اال�س ��تعمال
يف ال�ش ��عر العربي .وفيما عدا ذلك كانت بحور ال�ش ��اعر �أبي علي املنطقي ،هي البحور
ال�شائعة وامل�ستعملة يف عموم الأدب العربي ،كالبحر الطويل ،والبحر الكامل ،والوافر،
واملتقارب ،واخلفيف ...وا�س ��تعمل البح ��ور املجزوءة كالكامل املر ّفل ..ويف ا�س ��تعماله
له ��ذه البحور ترك املنطقي نغم ًا مطرب ًا و�إيقاع ًا ر�ش ��يق ًا وافقت الأغرا�ض التي ُنظمت
عليها ووافقت الق�صائد �أو املقطوعات التي جاءت حاملة لتلك الأغرا�ض ومعانيها.
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ويف الإيقاع ��ات الداخلي ��ة ،مال ال�ش ��اعر املنطق ��ي �إلى ا�س ��تعمال بع�ض من فنون
البديع وا�س ��تثمر هذا اال�س ��تعمال يف ر�سم �ضربات مو�سيقية ر�شيقة ،وم�ؤثرة يف الن�ص
ال�ش ��عري ،كما هي م�ؤثرة يف القارئ واملتلقي حني ي�س ��مع �ش ��عر املنطقي ،وي�صغي لهذا
الإيقاع املطرب مع هذه الفنون التي ا�س ��تعملها ،ومن تلك الفنون :اجلنا�س والت�ض ��اد،
والتدوي ��ر وال�س ��يما مع بحر اخلفيف الذي ي�ش ��يع معه ،ويرافق ��ه يف تفاعيله وزحافاته
وعلله (.)45
 .1-2وتر جاهلي:
ن�ش� ��أ هذا العنوان يف الدرا�س ��ة من واجب بحثي يف بيان ف�ض ��ل ال�ش ��اعر املنطقي
الثقايف ،و�أثر الثقافة الأدبية على ن�صو�صه ال�شعرية وال�سيما ال�شعر اجلاهلي ،والن�ص
اجلاهلي اخلالد الذي ظ ّل �أمنوذج ًا يحتذى من قبل ال�شعراء العرب �إلى �سنوات بعيدة
وطويلة من حياة �شعرنا العربي وع�صوره املتالحقة بعد هذا الع�صر.
من ذلك ال�ش ��عر ،ومن تلك الأوتار التي عزف عليها �ش ��اعرنا املنطقي الب�صري،
الأطالل وما �أدراك ما الأطالل! ع�ش ��ق املكان ال�س ��رمدي وما فيه عند ال�شاعر العربي
اجلاهل ��ي .ر�أي ��تُ �ش ��اعرنا املنطقي مييل �إلى هذا امل ��كان ،و�إلى هذا الرمز الإن�س ��اين
اخلالد يف �شعره وبني ن�صو�صه.
ومن ذلك قوله من ق�صيدة� ،ضاع ج ّلها – وللأ�سف: -
وق��ف��ن��ا ب��ه��ا وال�����ش ُ
غ��ي��ر م���ط���او ِع
���ص�ب�ر ُ
��وق ي��ط��وي قلوبنا ل���واع���ج���ه وال���� ُ
���س��ق��ي��تَ رج�������و َع ال���ظ���اع���ن َ
�ي�ن ف���إن��ن��ا جن�� ُّل َ��ك ع��ن ُ�سقيا ال��غ��م��ا ِم ال��ه��وام�� ِع
()46
َ
ربوعك �أبكا ُر اخلطوبِ الفواج ِع
ف ُ��ج��ع��ن��ا ب����أب���ك���ا ِر امل��ن��ى ي����و َم خاطبت
الن�ص جاهلي بق�ض ��ه وق�ضي�ض ��ه ،ك�أمنا �أن�شد بل�س ��ان لبيد بن ربيعة �أو الأع�شى �أو
النابغ ��ة .و�أث ��ر املكان ،والأط�ل�ال ،والدوار�س بادية عليه مبا ال يقبل ال�ش ��ك وال يحتمل
الت�أويل .ومن هنا ف�ش ��اعرنا املنطقي الب�ص ��ري �أح�س ��ن ا�س ��تعمال الألفاظ والرتاكيب
وال�ص ��ور مع داللة املكان والنواحي ال�ش ��عورية النف�سية وهو ينظم مثل هذه الن�صو�ص.
فبقيت مثل ن�صو�ص ��ه هذه قوية جزلة ،بعيدة الوقع و�صلت �إلينا بعدما نقلها من ترجم
له و�أثنى عليه.
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ن�ص ��ه ال�ش ��عري
ولنق ��ل مثل ه ��ذا الكالم املنطق ��ي والفعلي الأدبي والنقدي على ّ
الآخر يف ا�س ��تثمار دالالت الأماكن والنظر يف تراث الأ�س�ل�اف اجلاهليني يف ا�ستيحاء
الأطالل ،ور�س ��م �أبعادها املكانية والزمانية وال�شخ�ص ��ية يف الن�ص ال�ش ��عري ،املدونة
الكالمي ��ة مفتوحة الدالالت والتعبري والر�ؤى .ولن�س ��تمع ملا يقول املنطقي الب�ص ��ري يف
هذه الأماكن وهذه الأطالل ،ولكن من وجهة نظر ال�شاعر العبا�سي:
ِدم ٌ
�����ن م��ر� َ
��ض��ن م���ن ال��ب��ل��ى ف��ك���أمن��ا ت�������أت������ي ال�������ري�������ا ُح ط����ل����ول����ه����ا ع��������� َّوادا
���ب ف���������ؤادا
م���ن ك���� ّل م���دن���ف��� ِة ال���ر����س���و ِم ك���أن��ه��ا م�����ن ق����ب���� ُل ك����ان����ت ل���ل���م���ح ِّ
()47
ال�سرى مني فال ق��دح��تْ ي���دي ل��ل��م��ك��رم��ات زنادا
�إن مل يطر �شرر ُّ
ال�ش ��اعر العبا�س ��ي هنا ينظر �إلى من �س ��بقه يف ا�س ��تعمال هذه الأماكن وي�ستثمرها يف
ن�صه ال�شعري من وحي ذلك اال�ستثمار.
�شعره ،وير�سم دالالت ّ
وال يبعد املنطقي يف ن�صو�ص ��ه ال�ش ��عرية ،ع ��ن هذا اال�س ��تثمار للأماكن واملنازل
و�إيداعه ��ا �ش ��عره ،وال�س ��يما يف الغربة واحلنني والب ��كاء على الأيام التي م�ض ��ت والتي
يب ��دو �أنها كانت جميلة� ،أو �أف�ض ��ل من �أيام �ش ��اعرنا يف حياته الأخ�ي�رة .يف ن�ص �آخر
نرى ال�شاعر يتابع الوقوف على الطلل بالبكاء والأحزان ،وهذا ما اعتاد عليه ال�شعراء
اجلاهلي ��ون م ��ن امرئ القي� ��س بالوقوف والبكاء عل ��ى الطلل ،وهو الب ��كاء على املكان
الطلل ،ومن خ�ل�ال ما فيه من دالالت ومظاهر
والزم ��ان من خالل هذا املكان
يحاول ال�ش ��اعر ا�ستكناه داللتها  ،وا�س ��تنطاق موحياتها املكانية والأدبية والفنية ،ومن
ذلك قوله:
���ف عليكِ وما ُء القلبِ ال الدم َع ُ
م����ن ُ
ذات ال����وق����فِ �إِين ل���واق ٌ
����ازل ُ
ذارف
ُ
بليتُ ومل َي�� ْب�� َل اجل��دي�� ُد من الهوى
املحالف  
وحلتُ وما حا َل الغرا ُم
ُ
ُ ()48
ٌ
مم�سك وي�����رف ُ
�����ق وج�������دي ب������كِ ع������ان������ف
�أن��زف��اً جفوين واحليا عنكِ
ومل يقت�صر الت�أثري اجلاهلي� ،شعر ًا ونظم ًا ولفظ ًا ،يف �شعر �أبي علي املنطقي على لوحة
الطل ��ل وذك ��ر الأماكن فح�س ��ب ،و�إمنا تع ّدى ذلك ��م الت�أثري �إلى لوح ��ات �أُخرى .فلوحة
اخليل ،وو�ص ��ف احلرب .وذكر املمدوح من خاللها الأمنوذج اجلاهلي الوا�ضح عاد يف
�ش ��عره ويف ن�صو�صه مرة �أُخرى يف ال�شعر العبا�سي .ومن ذلك قوله يف معر�ض املديح،
ي�صف اخليل وما تفعله بالأعداء ،وي�صف فر�سانها وما يفعلون:
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وخ���ي���لٍ �إِذا ُك ّ
الطعن ب��ر َد ال�شرائ ِع
�����ظ ال����ط����را ِد �أراح���ه���ا �أ���ص��اب��ت بح ِّر
ِ
ت���ك���ا ُد ُت�����رى ب��ال�����س��م�� ِع ح��ت��ى ك���أن��ه��ا ن���واظ���ره���ا م��خ��ل��وق�� ٌة يف امل�����س��ام�� ِع
()49
�إذا م��ا دج���ا ل��ي�� ُل ال��ك��ري��ه��ة َ�أط��ل��ع��تْ جن��و َم قناً
َ
يغربن ب�ي َ
ن الأ���ض��ال�� ِع
ومل تكن لوحة اخليل وحدها �أي�ض� � ًا هي التي �أَ ّثرت يف �ش ��عر املنطقي ،ور�سمت لوحاته،
وعبت عن �أفكاره ،و�أو�ص ��لت م�ش ��اعره و�أحا�سي�س ��ه �إلى املتلقي من قبيل ت�أثره العايل
رّ
ب�ش ��عر اجلاهليني ،ومحاكاتهم يف �أ�ش ��عارهم ،ور�س ��م لوحاتهم ،بل برزت �أي�ض� � ًا لوحة
الرحل ��ة و�أهمية هذه اللوحة عند ال�ش ��اعر اجلاهلي ومن َّثم عند ال�ش ��اعر الإ�س�ل�امي
والأموي يف ر�س ��م ال�صورة ،وا�س ��تيفاء عنا�صر الق�صيدة لي�صل ال�ش ��اعر �إلى الغر�ض
ول ُي َّتم هذا البناء الهيكلي املت�سل�س ��ل كما كان ال�شاعر القدمي ،وكما يريده النقد الأدبي
العربي ،الذي ظل بالن�سبة له �أمنوذج ًا ومثا ًال يقتدى ويح ّبذ �أن يحتذى من ِقبل ال�شعراء
الذين جا�ؤوا بعد الع�صر اجلاهلي �إلى زمن �شاعرنا املنطقي بل و�إلى �أبعد من زمنه.
يف املديح ،ومع قلة �أبيات الق�ص ��يدة ،ن ��رى لوحة الرحلة تداخلت مع هذا الغر�ض
ومن ح ّقها �أن تتداخل  ،بل ويجب – عند البع�ض – �أن تتداخل كما كان ذلك يف الن�ص
ال�ش ��عري اجلاهل ��ي .وهو تداخل محم ��ود ،و ُمتّبع ،بل واخلروج علي ��ه بدعة ،ونقمة من
قبل الناقد على ال�ش ��اعر و�ش ��عره .يقول املنطقي الب�صري مادح ًا الوزير ابن �صاحلان
م�ستثمر ًا الرحلة و�أهميتها و�صو ًال �إلى املمدوح وعطاياه وف�ضله على �سائر النا�س وعلى
ال�شاعر:
ول���ي���لٍ �أك��ل��ن��ا ال��ع��ي��� َ��س حت���تَ رواقِ����� ِه ب����أي���دٍ ُت����رى ت��ث��ن��ي ال���روا����س��� َم �أَر���س��م��ا
ب��ه��ي�� ٌم ن�����ض��ون��ا ُب������رده وه����و ُم��خ��ل ٌ��ق وك����ن����ا ل���ب�������س���ن���اه ق�������ش���ي���ب���اً ُم�������س���هَّ���م���اً
()50
تتن�سما
ه��داه��ا �إل���ى مغنى ال���وزي��� ِر ن�سيمه وم��ن ِ
�شرف الأخ�ل�اقِ �أن ّ
و�أ ّم ��ا عن املعاين وال�ص ��ور والألف ��اظ ،فكانت هي الأخ ��رى يف موق ��ع الت�أثري بني ن�ص
�ش ��اعرنا املنطقي ،وبني الن�ص ال�ش ��عري اجلاهلي .وال�س ��يما يبني هذا الت�أثري و�ضوح ًا
و ّمتيز ًا ،ويزدا ُد عل ّو ًا وم�ساحة يف ن�صو�ص ال�شاعر املدحية ،ويف �أو�صاف احلرب ،وذكر
رحى املعارك ،و�أقا�ص ��ي�ص ال�شجعان ومنهم ممدوح �شاعرنا املنطقي� .إنّ ن�صو�صه يف
هذه الأو�ص ��اف ،ويف هذا الغر�ض ك�أنها ن�ص ��و�ص �أو�س بن حجر� ،أو ن�ص ��و�ص عنرتة،

4 3

56

رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1441
أﻳﺎر -ﺣﺰﻳﺮان/ﻣﺎﻳﻮ-ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020م

230

�أو ن�ص ��و�ص �ش ��عر الفر�س ��ان ك�أبي د�ؤاد الإيادي وغريهم ،يف ح�س ��ن ا�ستعمال الألفاظ
املجلجلة ،والأ�صوات القوية ،والإيقاعات ال�شديدة التي توافق �إيقاع احلرب ،والأ�صوات
التي تقع فيها ،والنتائج التي ترتتب عليها .ومن ذلك قوله يف معر�ض املديح:
�أَ ُك����ف����ك����م ت��ع��ط��ي ومي��ن��ع��ن��ا احل��ي��ا و�أق�لام��ك��م مت�ضي وتنبو ال�����ص��وار ُم
()51
و� ّإن �أب����ا ال��ع��ب��ا� ِ��س �إن ي ُ
����ك ل��ل�� ُع�لا ج��ن��اح��اً ف���أن��ت�� ُم ل��ل��ج��ن��ا ِح ال����ق����وا ِد ُم
وقوله يف ع�ض ��د الدولة ،ويف هذا الن�ص ال�ش ��عري يربز الت�أثر ب�ألفاظ و�أ�ص ��وات و�إيقاع
ال�ش ��عر اجلاهلي حتى مع القافية وحروف الروي وحركة هذا الروي .فالن�ص ال�شعري
لن�صه ال�شعري
ن�ص متكامل يف الغر�ض وال�ص ��ورة وال�ص ��وت ،وهذا ما �أراده ال�ش ��اعر ّ
وال�سيما �أنه يف املديح ويف مديح الأمري واحلاكم و�صاحب ال�سلطة ،يقول:
���اف � اّإل ع���ن وغ ً���ى
جفن ال���ورى يف حومتي ِه ُم�س َّه ُد  
ي���ا راق����� َد الأ����س���ي ِ
بال َ
ما ُ
قات �سوى ال�سرى وظ����ب َ
خيلك ما ُت ُ
����اك يف غ�ي�ر ال ُّ���ط���ل���ى م���ا ت��غ��م�� ُد
ُ
بي�ض الهندِ عندك �أَن ُترى ح���م���راً ك��م��ا م��� َّ��س ال��ل��ج�ي َ
ن الع�سج ُد
عادات ِ
هذا هو الوتر اجلاهلي الذي عزف عليه �شاعرنا يف �شعره ،يف اللوحات ويف الأغرا�ض،
يف املع ��اين ويف ال�ص ��ور ويف اال�ص ��وات ،والب ّد �أن نقول �إن لكل �ش ��اعر �ألفاظه و�ص ��وره
ون�صه،
ومعانيه ،ف�ش ��اعرنا �صاحب املعاين املتجددة املت�أثرة ب�أ�صالة ال�شاعر اجلاهلي ّ
جمعت هذه املظاهر وهذه العنا�ص ��ر بني
وكذل ��ك يف �ألفاظه و�ص ��وره ولوحاته ..فلق ��د
ْ
�أ�ص ��الة ال�ش ��اعر احل ّية املعي�ش ��ة عند �ش ��اعرنا  ،وبني الرتاث الأدبي العربي اجلاهلي
جمع مميز ،و�س ��نة محمودة ،اتبعها �ش ��اعرنا املنطقي و�أح�سن يف
ال�ش ��امخ ،ويا ل ُه من ٍ
اتباعها ،وقلي ٌل من يتبع ،وقلي ٌل من ُيح�سن.
 2-2وت ٌر فل�سفي:
من الرتجمة الب�س ��يطة التي عرثتُ عليها لأبي علي املنطقي الب�صري ،قيل فيه �أن
كان عامل ًا باملنطق ،قوي الرتبة فيه .و�إذا �أ�ض ��فتُ ت�أثري الب�ص ��رة و�س ��حرها الفل�سفي،
ون�ش ��وء علم الكالم ،وعلم املنطق فيها وال�س ��يما يف الع�صر العبا�سي ،ويف احلقب التي
عا�ش ��ها �ش ��اعرنا  -ول ��و َب ُعد عنه ��ا  -تقول �إن ه ��ذه الت�أثريات يف عل ��م املنطق� ،أو يف
علم الفل�س ��فة� ،أو يف علم الكالم وجدت �ص ��داها عند ال�ش ��اعر املنطقي ،ويف ن�صو�صه
رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1441

231

أﻳﺎر -ﺣﺰﻳﺮان/ﻣﺎﻳﻮ-ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020م

4 3

56

ال�ش ��عرية التي و�ص ��لت �إلينا .فرنى �أثر التالعب اللفظي ،ونرى �أثر اال�ستدالل العملي.
وكذلك نرى الفل�سفة واملنطق يف بع�ض اللوحات ،ويف بع�ض ال�صور عنده ،كما و�ضحت
يف بع�ض ن�صو�ص ��ه ال�ش ��عرية التي عر�ض ��ت لها يف الدرا�سة املو�ض ��وعية� ،أو من خالل
الن�صو�ص التي �س�أعر�ض لها هنا.
وم�ستوح من املنطق الب�صري املتفل�سف واملجيد
واملنطقي الب�صري ال�شاعر ،ناظ ٌر
ٍ
لعلم الكالم واملنطق� .ص ��حيح �إنه مل يذكر م�ص ��طلحات هذا العلم وماهيته �ص ��راحة،
� اّإل �أن الألف ��اظ وال�ص ��ور واملعاين ،والت�أثر القر�آين والت�أثر الأدبي و�ص ��ياغتها يف بوتقة
املدونة الكالمية اجلديدة ،ويف الن�ص ال�ش ��عري اجلديد ت�ضعنا �أمام وتر فل�سفي مت�أثر
بعلم الكالم وبعلم املنطق ،موغل يف هذا الت�أثر �إلى حد كبري.
ففي اال�ستدالل بالب�صرية ،وتفوقها على الب�صر ( احلا�سة) ،وال�سيما بعد �أن فقد
�ش ��اعرنا نظره وحا�سته الأولى هذه ،نراه يقول �ش ��عر ًا يف ذلك يف �أحد ن�صو�صه .وهذا
الن� ��ص يتالعب فيه ال�ش ��اعر تالعب ًا منطقي ًا بالألفاظ وباجلنا�س حتديد ًا لي�ص ��ل �إلى
هذا اال�س ��تدالل العقلي املهم الذي يريده ،ويتفوق به الكفيف عادة على املب�صرين ،بل
ويفخر به عليهم ،وي�س ��تهزئ ب ِه منهم .ون�ش� � ُّم مع هذا اال�ستدالل وهذه الألفاظ رائحة
طيب ��ة يف الت�أثر بالآيات القر�آنية ،و�إعجاز كلماتها ،وروعة فوا�ص ��لها .يقول املنطقي ملا
�أُ�صيب بب�صره:
م���ا ل��ل��ه��م��و ِم �إذا م���ا ه��ي��م��ه��ا وردتْ ع��ل ّ��ي مل تف�ض م��ن ور ٍد �إل���ى �صد ِر
����اب رائ��� ُده���ا لدى حماي فقد �أَلقى ع�صا الن�صر
ك����أمن���ا واف�����ق الأع���������ش َ
ري جارح ٍة
ففي الب�صائ ِر ما يغني عن الب�ص ِر  
�إن يجرح الده ُر مني غ َ
يف اخلمرة التي ي�ص ��فها ال�ش ��اعر ،نرى الوتر الفل�سفي املنطقي وا�ضح ًا بين ًا يف �شعره،
وال�س ��يما يف م�س�ألة اخللق ،وم�س� ��ألة النور والنار .ك�أنه ينظر يف جهة اال�ستدالل العقلي
والت�أويلي �إلى خلق املالئكة وخلق �إبلي�س ،والفرق بينهما ال يخفى على اجلميع ،وف�ض ًال
عن هذا اال�ستدالل هذا التالعب بالألفاظ ،وبالأ�صوات لت�أكيد هذا اال�ستدالل ،ولتمكن
ال�ش ��اعر من علم الكالم وفل�س ��فته ،وما ال�ش ��عر � اّإل من هذا العلم ،وم ��ا الإتقان فيه �أو
الرباعة بنظمه � ،اّإل من براعة و�إتقان مثل هذه العلوم وال�س ��يما يف ع�صر الفل�سفة ،ويف
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ع�صر علم الكالم؛ الع�صر العبا�سي .لن�ستمع �إلى �شاعرنا ي�صف اخلمرة وجمل�سها:
��س��م م��ن ال��ن��و ِر
ك����أ ّن���ه���ا �إذ ب����دت وال���ك���ا����س ُ
حتجبها رو ٌح م��ن ال���ن���ا ِر يف ج��� ٍ
�إذا ت���ع���اط���ي���تُ م���ح���زون���اً �أب���ار َق���ه���ا مل ي���ع���دُين ك��� ّل م���ف���رو ٍج وم�سرو ِر
�أُم�سي غنياً وق��د �أ�صبحتُ مفتقراً ك����أمن���ا امل���ل ُ
���ك ب��ي� َ
ن ال���ن���اي والزي ِر
فل�سفة الدهر ،واحلكمة من هذه الفل�سفة ،وكيف تكون مع ال�شاعر الكفيف� ،أو الذي ُك ّف
ب�ص ��ره يف �أُخريات حياته ،ر�أينا لهذه الفل�سفة بع�ض الأ�صداء الطيبة ،واملهمة يف �شعر
�شاعرنا الب�ص ��ري .وت�ساعد هذه الفل�سفة الر�ؤية الذاتية لل�شاعر ،وال�سيما مع معاناته
الطويلة ،ورحالته الكثرية ،هذا ف�ض ًال عن الألفاظ التي د ّلت على هذ ِه املعاناة ،وف�ض ًال
�دق ومبا�ش ��رة .فال�شاعر املنطقي
عن الأ�ص ��وات التي حكت هذ ِه املعاناة بو�ض ��وح و�ص � ٍ
الب�ص ��ري ال ُّ
يكف عن و�ص ��ف النائبات التي م ّرت به ،وعاين منها يف عموم �ش ��عره ،وال
يبعد عن الت�أثري الفل�س ��في الكالمي ،واال�س ��تداليل مبا قاله �أهل الفل�سفة و�أهل الكالم
عن الدهر و�صروفه ونوائبه .ومن ذلك قوله ميدح ويذكر الدهر وما فعله فيه:
ب������ ِه ت���خ�������ض��� ُّر �أغ������ ُ
ري  
�����ص�����ان الأم�������اين و ُي���ج�ب�ر ع���ن���ده الأم������� ُل الك�س ُ
وت����ب���������س���� ُم ن�����ائ�����ب ُ
�����ات ال������ده������ ِر ع���ن��� ُه
كما ابت�سمت ع��ن ال�شنبِ الثغو ُر  
ل����ق����د ����س���ه���ل���ت ب َ
�������ك الأي�������������ا ُم ح��ت��ى ل���ق���ال ال����ن����ا� ُ����س مل ت���ك���ن الوعو ُر
����ف �أخ ُ
وك����ي َ
��������اف ده�������راً �أن������ت ب��ي��ن��ي وب َ
ري(  )52
��ي��ن ����ص���روف��� ِه �أب�������داً �سف ُ
ويف�صل ال�شاعر املنطقي الب�صري يف �ألفاظ الدهر ،و�ألفاظ الزمان يف لوحة �أُخرى يف
ّ
ن�ص �ش ��عري �آخر من ن�صو�صه ال�ش ��عرية التي و�صلت �إلينا ،والتي �ض ّمها هذا املجموع.
ذلكم الن�ص يف املديح ،ويف ع�ض ��د الدولة حتديد ًا� .أما غر�ضه فهو ال�صدق ،وال�صدق
محور اال�س ��تدالل العقلي ،وال�ش ��اعر الب�ص ��ري ينظر �إليه من وجهة �أُخرى ،ويتع ّمق يف
و�ص ��ف املمدوح ،وال ين�س ��ى التعريج على الزمن و�ألفاظه و�أوقات ��ه املختلفة الكثرية كـ:
ن�صه ال�شعري املدحي يف معادلة غريبة
(ال�ضحى ،الليل ،ال�صبح) ،ويودع هذه الأوقات ّ
بعلم الكالم بجميع �أ�ش ��كاله ،و�أق�س ��امه،
تقوم على الفل�س ��فة ،وتوحي باملنطق ،والت�أثر ِ
ومن ذلك قوله مادح ًا:
تن�صف يف ق�ضاياك ال ُعال ق���ل يل ف��م��ا ب ُ
ُ
ما زلتُ
�����ال ال�����ض��ح��ى ي��ت��ظ�� ّل�� ُم
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���ب وه����و ط ٌ
�أه��دي��تَ رون��ق��ه �إل���ى ج��ن ِ��ح ال��دُّ ج��ى ف���اع ّ
�����رف �أَده������ ُم
�ت�ن �أ����ش���ه ُ
ح��ت��ى ك������� ّأن ال��ل��ي�� َل ُ���ص��ب ٌ��ح م�����ش ٌ
��رق وك���������أ َّن �����ض����و َء ال�������ص���ب ِ���ح ل���ي ٌ���ل م��ظ��ل�� ٌم
ه��ي ليل ٌة لب�ست ر���ض��اك ف�أ�شرقتْ م��ن ب��ع��د م��ا ك��ان��ت ب�سخطك تظل ُم
م��ا ك���ا َن يف ظ ِّ��ن ام���رئ م��ن بعدِ ها �أن امل����ل َ
����وك ع���ل���ى ال���ل���ي���ايل حتك ُم
ولقد ر�أيت عند ال�شعر املنطقي الب�صري جنوح ًا كبري ًا �إلى التالعب الفل�سفي بالألفاظ
والتنوع يف الداللة وامل�ضامني من خالل هذا التالعب .وهذا ناج ٌم عن الت�أثر الفل�سفي
بعل ��م الكالم ودرا�س ��ته درا�س ��ة واعية ومتقنة ،فال�ش ��اعر هنا ميلك ث ��روة لغوية كبرية
يودعها �ش ��عره ،ومعاين �ش ��عره ،من خالل تلكم الألفاظ .وال �أن�س ��ى التذكري بالقول �إن
ال�شاعر املنطقي الب�صري ي�أتي بهذا التالعب اللفظي يف �أغلب �شعره ،و�أكرث �أغرا�ضه.
فمن ذلك قوله يف �أول الأبيات يف ن�صّ يف املدح وذكر الذات:
���ب ي��ن��ت�� ُج ق��ر َب��ه م��ن بعدِ ِه  
����ب وع����ظ����هِ ،وجل ُ
ق���� َّرب����تِ م����رك َ
����اج���� ُه يف احل ّ
وال���ل���ي��� ُل ُت���ك���ح��� ُل م���ق���ل���ت���ا ُه ب����إث���م���دٍ والأف ُ
������������ق ي�����زه����� ُر د ّر ُه يف ع����ق����دِ ِه
ن�صه ال�شعري الذي ميدح فيه الوزير العالء بن احل�سن:
وقوله يف �أول ّ
�أُع���اط���ي ك����ؤو� َ���س ال��ل��ه�� ِو ك��� ّل ع��زي��ز ٍة
ِ�إذا م��ا انثنت َق��� َّدتْ ف����ؤادَك بالق ِّد  
ُ
�صبح وتب�س ُم عن عقدِ (  )53
تالحظ عن �سح ٍر وحت�س ُر عن ً
دجى وت�سف ُر عن ٍ
وقوله يف ق�ص ��يدة يف الدجى ،وفيها يذكر بع�ض الق�ضايا ال�شرعية ،وي�ست�ضيء بالن�ص
القر�آين و�ألفاظه ولو من بعيد:
مي ع��ل��ى الإق���ل��الِ �إك��ث��ا ُر
لأ�����ص��ب�ر َّن ع��ل��ى م���ا ���س��ام��ن��ي زم��ن��ي ���ص�ب َ
ر ال���ك���ر ِ
الل�سان بهم ف��� َ
يعقب ذاك احل��ي َ
ُ
مدحتُ قوماً ف�إن حا�ض
�����ض �إط��ه��ا ُر
��س��وف ُ
وقوله يف املديح اي�ض ًا:
�إذا �أوردت���������ه���������ا ��������ص�������درتْ رِوا ٌء وخ�������� ّل��������تْ ه�����������ا َم ق�����������و ٍم وه���������ي ه����ي���� ُم
وقول ��ه يف الده ��ر ،وهو ينظر �إلى الفوا�ص ��ل القر�آنية ،ويت�أثر به ��ا يف قوافيه و�إيقاعاته
ب�شكل كبري:
ومل �أ َر م��ث�� َل ال��ده�� ِر ُم�سدي نعم ًة ي���ج���و ُد ب��ه��ا ع���ف���واً وي����أخ���ذه���ا ع�ضبا
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�إِذا كنت عَذر الده ِر يف �سو ِء ما جنتْ

�����ب �أن ُت������ َع������ َّد َل�������� ُه ذن���ب���ا
ي��������داه ف�����ذن ٌ

وال �ش � ّ�ك يف �إنّ القارئ واملتلقي ل�شعر ال�ش ��اعر املنطقي الب�صري� ،سريى �آثار الفل�سفة
الكالمية ،و�آثار علم املنطق بادية وا�ضحة على �صوره ،وعلى لوحات ن�صو�صه ال�شعرية
يف الكثري الكثري منها ،ولع ّلي بهذه الدرا�سة �أعطيت �صورة طيبة عن هذا الت�أثر ،و�أكر ُر
ق ��ويل مرار ًا ،لو قدر اهلل وو�ص ��ل �إلينا �ش ��عر املنطقي الب�ص ��ري كام�ل ً�ا� ،أو ب�أكرث مما
هو عليه الآن لكانت هذه الدرا�س ��ة ،ومو�ض ��وعات وعناوين �أُخرى �س ��تمت ُّد ل�ص ��فحات
و�ص ��فحات طوال ،ولكنها عوادي الدهر ،ونوائب الزمان ،التي ق ّل �أن ينجو منها �أحد،
ودائم� � ًا ما تظلم املبدعني واملميزين واملفكرين من �أبناء جلدتنا يف �أماكنهم و�أزمنتهم
وحقبهم التي عا�شوا فيها ،ولع ّل من �أولئك املظلومني و�إلى الأبد� ...شاعرنا وعاملنا �أبو
علي املنطقي الب�صري...
َجهد املحقق وخطواته يف �صنعة �شعر �أبي علي املنطقي الب�صري:
احلقيق ��ة فك ��رتُ غري م ��رة بالع ��زوف عن جمع �ش ��عر املنطق ��ي الب�ص ��ري ،لقلة
املظ ��ان التي �أوردت �ش ��عره من جهة ،ولكرثة ووفرة ال�ش ��عر العبا�س ��ي وكرثة دواوينهم
وجمموعاتهم ال�ش ��عرية من جهة �أُخرى .ولكن ��ي تراجعتُ عن هذه االفكار حني وجدت
ال�ش ��اعر ي�س ��تحق الكتابة عنه وعن �شعره ،وعن �سريته ال�ض ��ائعة ،و�شعره املفقود ميثل
حلقة م�ض ��يئة ،ونربا�س� � ًا بهي ًا من قالئد ال�شعر العربي يف الع�صر العبا�سي يح ُّق لنا �أن
نفتخر به نظم ًا ون�سج ًا وثقافة وفكر ًا.
ولع ّل قاب ��ل الأيام �أو �أحد الباحثني واملحققني ي�أتي بعدنا ليكمل جهدنا املتوا�ض ��ع
ه ��ذا ،ويجزل لنا الدعاء ،خال�ص الدعاء ونحن يف تربتنا� ،أو �أيامنا الأخرية ،فيتحقق
ما ن�صبو �إليه جميع ًا من زكاة العلم ون�شره ،وف�ضل ن�شره وبركة ن�شره ومن اهلل التوفيق.
و�أ ّما عن خطوات املحقق ،وجهده يف هذا املجموع ،فكانت على النحو الآتي:
 .1جمع ��تُ �أغلب �ش ��عره �أبي علي املنطقي الب�ص ��ري ،من كت ��اب « معجم الأدباء»
لياقوت احلموي ،ووازنت هذا املجموع مع بع�ض املظان الأخرى التي �أوردت �ش ��يئ ًا
من �شعره ،وال�سيما كتا َب ْي :الوايف بالوفيات «لل�صفدي» ،و( لمُ ح املُلح) ،للحظريي.
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 .2اعتمدت على طبعتني من كتاب الوايف ،كما هو وا�ضح يف هوام�ش التخريج ،ويف
ثبت املظان وم�ص ��ادر البحث .وكذلك اعتمدت عل ��ى طبعتني من كتاب ملح امللح،
كما هو وا�ض ٌح ومثبت يف هوام�ش التخريج ،ويف ثبت املظان� ..أي�ض ًا.
 .3رقمتُ الوحدات ال�شعرية املجموعة ترقيم ًا مت�سل�س ًال ،ورقمتُ الأبيات ال�شعرية
داخل كل وحدة �ش ��عرية ،لي�س ��هل التخريج ،والتعريف ،و�إثبات الروايات املختلفة
مع مثل هذا الرتقيم.
أثبت غر�ضها ما ا�ستطعت �إلى ذلك
أثبت البحر ال�ش ��عري لكل وحدة �شعرية ،و� ُّ
ُّ � .4
�س ��بيال ،فهذان �أمران علميان يجب �أن يذكرا مع �أعمال التحقيق و�ص ��نعة ال�شعر
وتخريجه وتوثيقه على وفق الرواية الثانية يف ع�صرنا اليوم.
 .5ذك ��رت الرواي ��ات املختلفة يف بع� ��ض الأبيات ال�ش ��عرية ،ويف بع� ��ض الوحدات
ال�ش ��عرية امل�ص ��نوعة املجموع ��ة يف ه ��ذا العمل بني كت ��اب معجم الأدب ��اء ،وبني
حتقي َق ْي وطب َع ِتي الوايف ،وعلى قلة هذه املختلفات � ،اّإل �أنها واجبة الإ�شارة ،مفيدة
الذكر.
� .6ص� � ّدرت املجموع ال�ش ��عري والوحدات ال�شعرية امل�ص ��نوعة واملحققة لأبي علي
املنطقي الب�صري بدرا�سة علمية �أدبية فنية ،تناولت فيها �سرية ال�شاعر ،ودرا�سة
�ش ��عره .كما تناولت يف هذه الدرا�س ��ة �ص�ل�ات املنطقي ب�أبناء ع�صره ،وبالأماكن
التي ح ّل فيها ،وارحتل �إليها ،مع ّرف ًا ومو�ضّ ��ح ًا ال�شخ�صيات ،والأماكن والأحداث
التي توا�شجت مع حياته ،واقع ًا ومعا�ش ًا ،و�أثرت يف نف�سيته ومن َّثم يف �شعره� ،سلب ًا
�أو �إيجاب ًا.
وبع ��د ،هذا �ش ��اعر �آخر �أقدمه للق� � ّراء والباحثني والدار�س�ي�ن واملحققني ومحبي
ال�ش ��عر العربي ،وال�سيما ال�شعر العبا�س ��ي� ...أمتنى �أين وفقت يف درا�سته وجمع �شعره
و�صنعتهَ ،
واهلل ا�س� ُأل �أن يلهمني ال�سداد يف القول والعمل دائم ًا �إنه �سميع الدعاء.
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الإحاالت:
( )1تنظر ترجمته يف  :معجم الأدباء ،2036/5 :الوايف بالوفيات ( طبعة� :أحمد
االرن ��ا�ؤوط ،تركي م�ص ��طفى) ،224/22 :الوايف بالوفيات ( طبع ��ة :رمزي بعلبكي):
.360/22
( )2امل�صدران ال�سابقان.
( )3امل�صدران ال�سابقان.
( )4امل�ص ��دران ال�سابقان ،وراجع عن �ش�ي�راز :معجم البلدان،381 – 380 /3 :
الرو�ض املعطار .352 – 351 :
( )5ترجمت ��ه يف  :جت ��ارب الأمم وتعاقب الهم ��م ،389 – 386 /6 :نهاية الإرب:
 ،126- 124/26تاريخ اخللفاء.293 :
( )6ترجمت ��ه و�أخب ��اره يف  :نهاية الإرب ،130-126/26 :تاريخ اخللفاء– 293 :
.294
( )7ينظر :تاريخ اخللفاء.293 :
( )8ترجمت ��ه و�أخب ��اره يف :الكامل يف التاري ��خ ...416- 406/7 :وغريها ،نهاية
الإرب ،137- 135/26 :البداية والنهاية.19/12 :
( )9ترجمت ��ه و�أخب ��اره ون�ص ��و�ص من �ش ��عره يف� :إنب ��اه الرواة  ،358/3 :ن�س ��اء
اخللفاء ،122 :بغية الوعاة ،323/2 :معجم ال�شعراء العبا�سيني.308 :
( )10ترجمته و�أخباره و�أ�ش ��عاره مف�ص ��لة يف جمموع �ش ��عره الذي �صنعه وحققه
ودر�س ��ه الأ�س ��تاذ املحقق �ص ��بيح رديف –رحمه اهلل تعالى  ،-مطبعة جامعة بغداد –
بغداد ،1974 ،يف � 97صحيفة ،والن�ص الذي قاله املنطقي الب�صري يت�شوق �إليه يف هذا
املجموع رقم (.)2
( )11ينظر :ل�سان العرب( 112/14 :دلج).
( )12ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم (.)15
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( )13تنظر يف اخبار الوزير �أبي القا�س ��م العالء بن احل�سن ووزارته ووفاته وانه
كان نائب �صم�ص ��ام الدولة يف  :الكامل يف التاريخ،482 ،472 ،471 ،455 ، 426/7 :
.491
نهاية الإرب .138 ،135 ،134/26 :
( )14معجم الأدباء ،2036/5 :الوايف بالوفيات ( طبعة� :أحمد الأرنا�ؤوط وتركي
م�صطفى) ،224/22 :الوايف بالوفيات ( طبعة :رمزي بعلبكي ).360/22 :
( )15معجم الأدباء.2036/5 :
( )16ينظر :جمموع �ش ��عره ،الن�ص ال�ش ��عري رقم ( ،)13ويف ترجمته ن�ص ��ر بن
هارون وبع�ض �أخباره ينظر :جتارب الأمم وتعاقب الهمم ،461/6 :الكامل يف التاريخ:
 ،388 ،385/7وفيات �سنة ( 388هـ) ،معجم الأدباء.3251/7 :
( )17ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم (.)45
( )18ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم ( .)28
( )19ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم ( .)37
( )20ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم ( .)22
( )21ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم ( .)46
( )22ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم ( .)9
( )23ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم ( .)39
( )24ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم (.)6
( )25ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم ( .)34
( )26ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم ( .)35
( )27ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم ( .)24
( )28ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم ( .)47
( )29ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم ( .)19
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( )30ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم ( .)20
( )31ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم ( .)26
( )32ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم ( .)33
( )33ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم ( .)2
( )34ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم ( .)21
( )35ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم ( .)4
( )36ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم ( .)10
( )37ينظر :اجتاهات ال�شعر العربي يف القرن الثاين الهجري.147 :
( )38من هذه الدرا�س ��ات� :ش ��عر املكفوفني يف الع�صر العبا�سي – درا�سة نف�سية
ونقدية -للأ�س ��تاذ الدكتور عدن ��ان عبيد العلي – رحمه اهلل  ،-ومن هذه الدرا�س ��ات
�أي�ض� � ًا� :أث ��ر كف الب�ص ��ر على ال�ص ��ورة يف �ش ��عر �أبي الع�ل�اء املعري للباحثة :ر�س ��مية
ال�سقطي.
( )39من هذه الدرا�س ��ات اخلا�ص ��ة ب�ش ��عر العميان يف الأندل�س� :شعر املكفوفني
يف ال�ش ��عر الأندل�س ��ي – درا�س ��ة نف�سية نقدية  :-ح�سام بدر جا�س ��م ،والدرا�سات التي
تخ�صّ ال�ش ��اعر الو�ش ��اح الأندل�س ��ي الكبري الأعمى التطيلي (ت  252هـ) ،ومنها على
�سبيل املثال:
 الأعمى التطيلي حياته و�أدبه :د .عبداحلميد الهرامة. الأعمى التطيلي �ش ��اعر ع�صر املرابطني – درا�سة مو�ضوعية فنية – د .محمدعويد ال�ساير.
 ال�صورة ال�شعرية يف �شعر الأعمى التطيلي الأندل�سي :د .علي الغريب ال�شاوي.ولقد جمعتُ �أنا وزميلي الأ�ستاذ الدكتور محمود �شاكر �ساجت �شعر ونرث العميان
يف الأندل�س ،م�ص ��در ًا بدرا�س ��ة وتراجم ه�ؤالء الأدباء ون�ش ��ر هذا اجلمع يف دار الكتب
العلمية ببريوت.2013 ،
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( )40ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم (.)18
( )41ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم (.)15
( )42ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم (.)5
( )43ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم (.)34
( )44ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم (.)3
( )45ينظر :تطور ال�شعر العربي احلديث يف العراق.263 :
( )46ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم (.)22
( )47ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم (.)11
( )48ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم (.)23
( )49ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم (.)22
( )50ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم (.)46
( )51ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم (.)36
( )52ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم (.)14
( )53ينظر :جمموع �شعره ،الن�ص ال�شعري رقم (.)9
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دور نور الدين حممود زنكي يف توحيد مصر
وبالد الشام ملواجهة الصليبيني
احلم ��دهلل رب العاملني وال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام عل ��ى �أكرم خلق اهلل �أجمعني �س ��يدنا
محمد وعلى �آله الطاهرين و�صحبه امليامني ومن تبعهم ب�إح�سان �إلى يوم الدين.
عا� ��ش الع ��امل الإ�س�ل�امي يف القرنني الراب ��ع واخلام�س الهجريني احلادي ع�ش ��ر
والثاين ع�ش ��ر امليالديني حالة من الت�شرذم والتناحر وذلك ب�سبب ن�شوء دويالت ذات
طابع عرقي �أو مذهبي مما مكن ال�ص ��ليبيني من ال�سيطرة على �أجزاء كبرية من بالد
ال�ش ��ام وفل�سطني والأردن واحتالل القد�س ال�ش ��ريف ،ومن تلك الدول الدولة العبيدية
(الفاطمية) يف �ش ��مال �إفريقيا يف بداية القرن الرابع الهجري ،وتو�س ��عت هذه الدولة
يف بالد ال�ش ��ام ،م�ستغلة �ض ��عف اخلالفة العبا�سية وان�شغال ال�س�ل�اجقة يف نزاعاتهم
الداخلي ��ة ومواجهته ��م لل�ص ��ليبيني .ويف بداية القرن ال�س ��اد�س الهجري �ش ��هد العامل
الإ�س�ل�امي ن�ش ��وء الدولة الزنكية التي انطلقت من املو�ص ��ل كقاعدة له ��ا بقيادة عماد
الدين زنكي ومن بعده ابنه نور الدين محمود الذي �س ��عى �إلى توحيد بالد امل�سلمني يف
ال�ش ��ام فتمكن من ذلك يف �أوا�س ��ط القرن ال�س ��اد�س الهجري وكان لهذه الدولة الدور
الرئي�س ��ي يف مواجهة ال�ص ��ليبيني و�إيقاف تو�س ��عهم يف امل�ش ��رق العربي ومن ثم البدء
مبهاجمتهم بغية طردهم من بالد امل�سلمني وحترير القد�س ال�شريف من �أيديهم ،ومن
جهود نورالدين محمود لتوحيد بالد امل�سلمني كانت �أنظاره تتجه �إلى م�صر التي كانت
حتت �س ��يطرة الدولة العبيدية ورغبته يف �ضمها �إلى بالده لكونها ذات �أهمية ع�سكرية
واقت�صادية لتحقيق الغاية الكربى وهي طرد ال�صليبيني من البالد الإ�سالمية وحترير
القد�س ال�شريف.
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�إنَّ من �أهم الأ�س ��باب التي دعت لكتابة هذا البحث بيان ا لأ�س ��باب والدوافع التي
�س ��عى من �أجلها نورالدين محمود لتوحيد م�ص ��ر وبالد ال�شام ملواجهة الغزو ال�صليبي
و�إزالة الغمو�ض عن الكيفية التي مت بها هذا التوحيد ومن كان له الدور الرئي�س واملهم
يف ذلك.
ومن �أهم امل�صادر واملراجع التي اعتمدت يف كتابة البحث الكام ُل يف التاريخ البن
الأثري والنوادر ال�س ��لطانية واملحا�س ��ن اليو�س ��فية البن �ش ��داد ،والنجوم الزاهرة البن
تغري بردي ،و�أخبار ملوك بني عبيد لل�ص ��نهاجي ،ومخت�ص ��ر التحفة االثني ع�ش ��رية
ملحمود �ش ��كري الألو�سي ،وال�س ��لطان نورالدين لنيكيتا الي�س ��يف ،وال�صراع الإ�سالمي
ال�صليبي للدكتور محمود م�ؤن�س ،وتاريخ الزنكيني للدكتور �سهيل طقو�ش.
مل يكن هدف البحث �إال لإظهار احلقيقة� ،أو ك�شف بع�ض جوانبها اعتمادًا على ما
�أوردته امل�صادر واملراجع التاريخية بعد الت�سديد والت�صويب من اهلل تعالى.
وقد ا�ش ��تمل البحث على مقدمة ودور احلركة الباطنية يف ن�ش ��وء الدولة العبيدية
و�سيا�س ��ة تلك الدولة اخلارجية والأ�س ��باب التي دفعت نورالدين لتوحيد م�ص ��ر وبالد
ال�شام واحلمالت الع�سكرية على م�صر التي هي�أت الظروف لتحقيق ذلك الهدف ودور
نورالدين محمود يف توحيد م�ص ��ر وبالد ال�ش ��ام و�أثره على امل�س ��لمني وال�ص ��ليبيني ثم
اخلامتة واال�ستنتاجات.
1 .1احلركة الباطنية ودورها يف ن�شوء الدولة العبيدية (الفاطمية) يف م�صر:
�شملت احلركة الباطنية الكثري من الفرق ومن هذه الفرق الإ�سماعيلية والباطنية
وال�س ��بعية والبابكية واخلرمية والقرامطة واملحمرة والتعليمية( .)1والإ�سماعيلية فرقة
من ال�ش ��يعة ،وهم من�س ��وبون �إلى �إ�س ��ماعيل بن جعفر ال�ص ��ادق قال ��وا ب�أحقية �إمامته
والأئمة عندهم �سبعة لذلك �سموا بال�سبعية( .)2و�سبب ت�سميتهم بالباطنية لقولهم لكل
�شيء ظاهر باطن ولكل تنزيل ت�أويل.
الدولة العبيدية (الفاطمية) يف م�صر:
ت�أ�س�س ��ت الدولة العبيدية �س ��نة (297ه� �ـ909/م) يف �إفريقي ��ة (تون�س) بزعامة
عبيداهلل املهدي مدع ًيا �أنه �صاحب احلق يف اخلالفة و�أن ن�سبه يعود �إلى جعفر ال�صادق
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وقد �أظهر الت�شيع و�أبطن الإ�سماعيلية( ،)3وقد ترجم ال�شيخ طاهر الزاوي مفتي الديار
الليبية لعبيداهلل املهدي وذكر �أنه م�ؤ�س ���س الدولة العبيدية و�أول حاكم لها وهو عراقي
()4
الأ�ص ��ل ولد يف الكوفة �سنة (260هـ875/م) واختب�أ يف بلدة َ�س َلمِ َّية يف �شمال ال�شام
وا�ستقر فيها و ُيعرف با�سم �سعيد بن �أحمد بن جعفر ال�صادق قررت الإ�سماعيلية نقل
الإمامة من ذرية �إ�سماعيل بن جعفر ال�صادق �إلى عبيداهلل املهدي(.)5
()6
وبع ��د ا�س ��تقرار الأم ��ر لعبيد اهلل امله ��دي يف تون�س ق ��ام ببناء مدين ��ة املهدية
�أول عا�ص ��مة للدولة العبيدية وقد ن�س ��بها �إلى نف�س ��ه توجه �إلى اجلنوب ال�شرقي فملك
طرابل�س الغرب وتوجه على الإ�س ��كندرية فملكها �س ��نة (301هـ913/م) ( ،)7ثم توجه
جوهر ال�ص ��قلي �أحد قادة الدولة العبيدية يف عهد املعز لدين اهلل العبيدي �إلى م�ص ��ر
وا�ستولى عليها وبنى مدينة القاهرة التي �أ�صبحت عا�صمة الدولة العبيدية فيما بعد(.)8
وبن�ش ��وء الدولة العبيدية على �أر�ض م�صر �أ�صبحت قوة مناوئة للخالفة العبا�سية
يف بغ ��داد وبد�أ العبيديون يتوجهون ب�أنظارهم �إلى ال�ش ��ام ف�س ��يطروا على �أغلب مدنه
وو�ص ��لوا �إلى العراق(� ،)9شكلت الدولة العبيدية حتد ًيا للخالفة العبا�سية يف بغداد وقد
ا�س ��تطاعت يف �أعوام (450-430هـ1058-1038/م) �أن تب�س ��ط نفوذها على م�ص ��ر
وملحقاتها ويف بالد ال�شام حتى دم�شق وظل العامل الإ�سالمي طوال قرنني من الزمان
(567-358هـ1171-969/م) منق�س� � ًما على نف�سه بني �سيا�ستني مختلفتني مما ترك
�أث ًرا خط ًريا على قوة امل�سلمني بانت نتائجه يف احلروب ال�صليبية وا�ستمر ال�صراع بني
الدولة العبيدية وال�سالجقة على مدى القرن اخلام�س الهجري احلادي ع�شر امليالدي
وبع ��د �أن انتقلت ال�س ��لطة يف الدولة العبيدية من �أيدي اخللفاء �إل ��ى �أيدي الوزراء بد�أ
ال�ضعف يدب يف �أركانها حيث مل يبقَ للخليفة �إال اال�سم(.)10
وملا �سيطر الوزراء على ال�سلطة يف الدولة العبيدية و�أ�صبحت مقاليد احلكم بيدهم
و�أ�صبح ال�صراع على الوزارة �سمة لت�سلمها حيث يتولى من كانت لديه القدرة على قتل
الوزير ليحل محله �إ�ض ��افة على جناح ال�سيا�سة اخلارجية للدولة الزنكية التي �أ�سهمت
يف �س ��قوط اخلالف ��ة العبيدية فكانت نهاي ��ة الدولة العبيدية �س ��نة (567هـ1171/م)
على يد الزنكيني ف�أ�س ��قطت اخلطبة العبيدية (الفاطمية) و�أقيمت اخلطبة العبا�س ��ية
للخليفة العبا�سي امل�ست�ضيء ب�أمر اهلل وكان �آخر خلفائهم العا�ضد الذي تويف يف محرم
(567هـ�/أيلول 1171م)(.)11
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عالق الدولة العبيدية بالفرق الباطنية:
ً
ارتباطا وثي ًقا ،فلما ر�سخ
ارتبطت الدولة العبيدية منذ ن�ش ��وئها بالفرق الباطنية
قدم الدولة العبيدية يف م�صر �أن�ش�أ احلاكم ب�أمر اهلل العبيدي مدر�سة على نفقة دولته
متاحة لكل �إن�سان وكان مو�ضوعها التعليم لقلب الدولة العبا�سية يف امل�شرق ثم املقدمات
الت ��ي �أخذت من مبادئ عبداهلل القداح( .)12وكان من قادة فرق احل�شا�ش�ي�ن الباطنية
علي بن نزار بن معد احلاكم ب�أمر اهلل العبيدي �أول �أئمة الإ�سماعيلية النزارية يف قلعة
امل ��وت (الت ��ي تقع يف والية جيالن من بالد فار�س) تولى �إمامة الإ�س ��ماعيلية بعد موت
�أبي ��ه ولقب بالهادي وهو �ص ��احب فرقة احل�شا�ش�ي�ن التي كانت مهمته ��ا اغتيال �أعداء
الإ�س ��ماعيلية( .)13وكان احل�س ��ن بن ال�صباح بن علي اال�س ��ماعيلي من دعاة الباطنية
ات�ص ��ل باملنت�ص ��ر العبيدي �س ��نة (483هـ1091/م) ا�ستولى ال�ص ��باح على قلعة املوت
التي كان ��ت من �أمنع القالع وجعلها مركزًا للدعوة الإ�س ��ماعيلية( ،)14ويف بداية القرن
الراب ��ع الهجري انتاب ��ت العالقة بني الدول ��ة العبيدية والقرامط ��ة يف البحرين بع�ض
اخلالفات حيث �إنهم رف�ض ��وا �سلطة العبيديني عليهم وانتهجوا عقيدة �أكرث تطر ًفا �إال
�أن هذا اخلالف مل يدم طوي ًال فعاد القرامطة �إلى خ�ضوعهم للدولة العبيدية ويف �سنة
(339هـ950/م) وب�أمر من العبيديني �أعاد القرامطة احلجر الأ�س ��ود �إلى مو�ض ��عه يف
الكعبة ال�شريفة الذي ا�ستولى عليه ونقلوه �إلى البحرين وبقي عندهم (� 22سنة) (.)15
� -1سيا�سة الدولة العبيدية اخلارجية:
ات�س ��مت �سيا�س ��ة الدولة العبيدي ��ة اخلارجية وعالقتها مع الق ��وى املجاورة بتبني
�سيا�سة اتباع امل�صالح ف�أينما تكون م�صالح دولتهم تكون العالقات �إيجابية وعندما دب
ال�ضعف يف �أركان الدولة �أخذت العالقات تتحدد بامل�صالح الذاتية للوزراء والقادة.
فنجد �أن من بني �أ�سباب الغزو ال�صليبي لبالد ال�شام �أن خلفاء الدولة العبيدية ملا
�ش ��عروا بخطر ال�سالجقة را�س ��لوا قادة دول �أوروبا و�شجعوهم على احتالل بالد ال�شام
لكي يكونوا بينهم وبني ال�سالجقة(.)16
ولكنهم عندما ي�ش ��عرون بخطر ال�ص ��ليبيني عليهم جندهم يهاجمونهم ففي �سنة
(496هـ1103/م) هاجم العبيديون اجلي�ش ال�ص ��ليبي يف الرملة وحا�ص ��روها فهرب
ال�صليبيون منها و�سقطت الرملة ب�أيديهم(.)17
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�أم ��ا عالقة الدول ��ة العبيدية م ��ع الدولة الزنكي ��ة فقد حتددت بعوامل ع�س ��كرية
و�سيا�س ��ية وديني ��ة ،وقد م ��رت هذه العالقة بثالث �ص ��ور :ال�ص ��ورة الأولى :التن�س ��يق
الع�سكري �ضد الوجود ال�صليبي يف بالد ال�شام ،ومن ذلك ما حدث بني الوزير العبيدي
ابن ال�س�ل�ار ونورالدين محمود حيث طلب ابن ال�س�ل�ار من نورالدين التعاون معه �ضد
ال�صليبيني وجتددت هذه املطالبة يف وزارة ابن زريك(.)18
�أما ال�ص ��ورة الثانية :فات�س ��مت باالت�ص ��االت الدبلوما�س ��ية لتوطي ��د العالقة بني
الدولتني فقد و�ص ��لت �إلى القاهرة عام (552هـ1157/م) �سفارة من جانب نورالدين
محمود وجتددت �س ��نة (553هـ1158/م) وقد قامت الدولة العبيدية بتكرمي ال�س ��فري
الزنكي بالهدايا والأ�سلحة والأموال لدعم نورالدين يف �صراعه �ضد ال�صليبيني(.)19
�أما ال�ص ��ورة الثالثة :فقد ات�س ��مت بالتدخل الع�س ��كري املبا�ش ��ر م ��ن قبل الدولة
الزنكية يف م�ص ��ر حل�سم ال�ص ��راعات الداخلية ل�ص ��احلهم ومتثل ذلك يف احلمالت
الثالث على م�صر وهي �صورة جديدة لل�صراع مع الوجود ال�صليبي(.)20
 -2العوامل التي دفعت نورالدين محمود لل�سيطرة على م�صر:
هن ��اك ع ��دة عوامل و�أ�س ��باب دفعت نورالدين محم ��ود �أن يبذل كل ما يف و�س ��عه
لل�سيطرة على م�صر ومنها:
رغب ��ة نورالدين محمود يف توحيد القوى الإ�س�ل�امية ملواجهة ال�ص ��ليبيني وجعلها
حتت قيادة مركزية واحدة بد ًال من وجود قيادات متعددة لي�س لها ا�سرتاتيجية موحدة
وجهودها مت�شتتة.
الرثوات الهائلة يف م�ص ��ر والكثافة ال�س ��كانية يف حالة ال�س ��يطرة عليها �س ��تكون
عام ًال مه ًما يف تقوية الدولة الزنكية ملواجهة ال�صليبيني(.)21
�إن خطوط التجارة العاملية متر يف م�صر ،فهي نقطة االت�صال بني افريقيا و�آ�سيا
و�أوروبا وبال�سيطرة على م�ص ��ر تتم ال�سيطرة على تلك اخلطوط التي �ست�صبح عام ًال
م�ؤث ًرا يف تقوية �شوكة امل�سلمني و�إ�ضعاف القوى ال�صليبية(.)22
املوقع اال�سرتاتيجي مل�صر على البحر املتو�سط ووجود العديد من املوانئ عليه مما
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يفتح املجال �أمام امل�س ��لمني با�ستخدام البحر �ضد ال�صليبيني عل ًما ب�أن الدولة الزنكية
مل تكن متتلك موانئ على �ساحل البحر املتو�سط يف ال�شام �إال يف �أماكن قليلة(.)23
ال�سيطرة على م�صر جتعل ال�صليبيني بني فكي كما�شة اجليو�ش الإ�سالمية الأمر
الذي �سيكون له �أثر يف �إ�ضعاف القوات ال�صليبية وت�شتيت جهدها.
�ض ��عف نظ ��ام احلكم يف الدولة العبيدي ��ة �إذ كان الأمر كله بي ��د الوزراء ومل يكن
للخليفة �إال اال�س ��م والوزراء يف �صراع م�س ��تمر على احلكم مما هي�أ الظروف املنا�سبة
لل�س ��يطرة على م�ص ��ر( .)24وب�س ��بب هذا ال�ض ��عف فقدت الدولة العبيدية القدرة على
مواجهة الغزوات ال�صليبية(.)25
مخاوف نورالدين محمود من قيام ال�ص ��ليبيني باحتالل م�ص ��ر وال�سيطرة عليها
وقد متثل ذلك يف عدة هجمات قامت بها القوات ال�صليبية داخل م�صر حتى �أ�صبحت
القاهرة يف متناول يد ال�صليبيني(.)26
ت�شجيع اخللفاء العبا�سيني لنورالدين محمود و�إطالق يده يف ال�شام وم�صر وحثه
على �إ�س ��قاط الدولة العبيدية التي تبنت املذهب الباطني الإ�س ��ماعيلي وقيامها بن�ش ��ر
الف�س ��اد ال�سيا�س ��ي والعقدي وكان لأتباعها الأثر الكبري يف �إثارة الفنت والقيام ب�أعمال
االغتيال للرموز الإ�سالمية وال�شواهد كثرية على ذلك(.)27
 -3حمالت اجلي�ش الزنكي التي وجهها نورالدين محمود �إلى م�صر:
خ�ل�ال عه ��د نورالدين محمود زنكي جرت ثالث حمالت باجتاه م�ص ��ر وقاد تلك
احلم�ل�ات �أ�س ��د الدين �ش�ي�ركوه وي�س ��اعده يف ذلك ابن �أخيه �ص�ل�اح الدي ��ن الأيوبي
و�أ�سفرت احلملة الثالثة عن فتح م�صر و�ضمها �إلى الدولة الزنكية:
احلملة الأولى �س ��نة (559هـ1164/م) :وكان �س ��بب احلملة �أن �ضرغام ا�ستولى
على الوزارة العبيدية يف م�ص ��ر وخلع الوزير العبيدي �شاور ال�سعدي من من�صبه فلج�أ
�ش ��اور �إل ��ى نورالدين زنك ��ي طال ًبا منه امل�س ��اعدة يف �إعادته �إلى من�ص ��به ،وتعهد لنور
الدين �أن يدفع له ثلث �أموال م�صر وعطاءات و�أرزاق اجلنود فرتدد نورالدين يف بداية
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الأم ��ر �إال �أن تطلع نورالدين لل�س ��يطرة على م�ص ��ر ورغبته يف الوقوف على �أو�ض ��اعها
الداخلية جعلته يوافق على طلب �شاور(.)28
ف�أمر �أ�س ��د الدين �شريكوه بامل�سري مع �شاور �إلى م�صر ،فلما و�صل �أ�سدالدين �إلى
م�ص ��ر هزم جي�ش الوزير العبيدي �ضرغام و�أعاد �ش ��اور �إلى الوزارة وطلب منه تنفيذ
العهد الذي قطعه على نف�سه �أمام نورالدين �إال �أن �شاور نق�ض العهد وغدر ب�أ�سدالدين
وا�س ��تنجد بال�ص ��ليبيني فتوجه �أ�سدالدين بع�س ��اكره �إلى مدينة بلبي�س(� )29شرق م�صر
وا�س ��تولى عليها وحت�ص ��ن فيها فحا�ص ��رته اجليو�ش ال�ص ��ليبية والفاطمية مدة ثالث
�أ�ش ��هر( )30ولتخفيف ال�ضغط على ع�ساكر �أ�سدالدين يف بلبي�س قام نورالدين بالهجوم
على ح�صن حارم يف ال�شام ذي الأهمية اال�سرتاتيجية بالن�سبة لل�صليبيني وفتحه عنوة
وتوجه بعد ذلك �إلى بالد ال�ص ��ليبيني مما ا�ض ��طرهم �إلى طلب ال�صلح مع �أ�سدالدين
�ش�ي�ركوه عل ��ى �أن يخرج م ��ن بلبي�س مقابل �أن يدفعوا له �س ��تني �أل ��ف دينار فخرج من
بلبي�س يف �أول ذي احلجة (559هـ1164/م)(.)31
ولقد حققت هذه احلملة لنورالدين محمود االطالع على الأو�ضاع الداخلية مل�صر
وطبيعة الأر�ض وامل�سالك التي �ست�سلكها قواته يف �أي حملة قادمة.
احلملة الثانية على م�ص ��ر �س ��نة (562هـ1167/م)� :س�ي�ر نورالدين جيو�شه �إلى
م�صر بقيادة �أ�سدالدين �ش�ي�ركوه � ً
أي�ضا ،ويعاونه ابن �أخيه �صالح الدين الأيوبي ،ومن
�أهم �أ�سباب تلك احلملة تطلع نورالدين �إلى ال�سيطرة على م�صر لو�ضع ال�صليبيني بني
فكي كما�ش ��ة اجليو�ش الإ�سالمية يف م�ص ��ر وبالد ال�شام لتحقيق الهدف اال�سرتاتيجي
وهو طرد ال�ص ��ليبيني من بالد امل�س ��لمني وحتري ��ر القد�س منهم(� )32إ�ض ��افة �إلى نقمة
�أ�س ��د الدين على �ش ��اور الذي غ ��در به يف احلمل ��ة الأولى ونق�ض العهد مع ��ه( ،)33ومن
تلك الأ�س ��باب �أن �ص ��احب م�صر العا�ض ��د كان يرا�س ��ل نورالدين محمود وي�ستنجد به
لتخلي�ص ��ه من وزيرة اخلائن �ش ��اور الذي كان قد ا�س ��تولى على زمام الأمور وا�ستقوى
بعالقته مع ال�ص ��ليبيني عليه( .)34حيث �إن �ش ��اور كان على عالقة وثيقة مع �أموري تلك
مملكة القد�س ال�صليبية(.)35
توجه ��ت اجليو� ��ش الزنكي ��ة �إل ��ى م�ص ��ر وو�ص ��لت �إليه ��ا يف (جم ��ادى الأول ��ى
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562هـ1167/م)( ،)36فلما علم �شاور بالأمر ا�ستنجد بالقوات ال�صليبية ف�أر�سل �أموري
قوات �صليبية لن�صرته(.)37
والتقت القوات الزنكية امل�ؤلفة من اجلي�ش الزنكي القادم من ال�ش ��ام و�أعداد من
املتطوع�ي�ن من �أهل م�ص ��ر مع القوات ال�ص ��ليبية بقيادة امللك �أم ��وري وب�أعداد كبرية
من املرتزقة ال�س ��ودان بقيادة �أموري و�ش ��اور وحدثت معركة �ش ��ركة يف منطقة البابني
الواقعة جنوب مدينة املينيا يف �صعيد م�صر يف جمادى الآخرة (562هـ�/آذار 1167م)
( )38الت ��ي انتهت بانت�ص ��ار القوات الزنكي ��ة على القوات ال�ص ��ليبية والقوات املتحالفة
معها و�أحلقت بهم خ�سائر كبرية بالأرواح والأ�سلحة واملعدات و�أُ ِ�س َر العديد من الأمراء
والقادة ورجال الدين ال�ص ��ليبيني وبعد ذلك توجه �أ�سدالدين �شريكوه �إلى الإ�سكندرية
وحت�صن فيها ومن ثم ُع ِق َد �صلح بني �أ�سدالدين وال�صليبيني ب�أن تعود اجليو�ش الزنكية
واجليو�ش ال�ص ��ليبية �إلى ديارها وترتك م�ص ��ر� ،إثر ذلك قام �أ�سدالدين ب�سحب قواته
�إلى ال�ش ��ام( )39وقد حققت هذه احلملة هد ًفا مه ًّما وهو التفاف �أهل م�ص ��ر مع اجلي�ش
الزنكي �ضد ال�صليبيني وحليفهم �شاور.
احلملة الثالثة على م�ص ��ر �سنة (564هـ1169/م)� :س ��ار ال�صليبيون بع�ساكرهم
�إلى م�ص ��ر فاحتلوا بلبي�س و�أحرقوها وحا�ص ��روا القاهرة فا�س ��تنجد �ص ��احب م�ص ��ر
اخلليف ��ة العبي ��دي العا�ض ��د بنورالدي ��ن محمود و�أر�س ��ل ر�س�ل ً�ا �إليه وقال يف ر�س ��الته
لنورالدين (هذه �شعور ن�س ��ائي يف ق�صري ي�ستغثن بك لتنقذهن من الفرجن)( )40فهي�أ
نورالدين محمود الع�س ��اكر بقيادة �أ�س ��دالدين �شريكوه على �أن يعاونه ابن �أخيه �صالح
الدين الأيوبي وعندما و�ص ��لت اجليو�ش الزنكية �إلى �أر�ض م�صر يف بداية ربيع الآخرة
(564هـ1169/م) رحل ال�صليبيون عنها بدون قتال وذلك �أن �شاور اتفق معهم على �أن
مبلغ من املال لكي يجد العذر يف منع دخول ع�ساكر �أ�سدالدين
يرحلوا من م�صر مقابل ٍ
�إلى م�صر(.)41
�إال �أن �أ�سد الدين �شريكوه وا�صل �سريه حتى دخل القاهرة واجتمع بالعا�ضد لدين
اهلل ال ��ذي كرم ��ه وخلع عليه اخلل ��ع و َف ِر َح �أهل م�ص ��ر بقدومه وكان هوى العا�ض ��د مع
�أ�سدالدين وجيو�شه و�أخذ الوزير �شاور ال�سعدي مياطل �أ�سدالدين يف بذل الأموال التي
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اتف ��ق على بذله ��ا لنورالدين واقطاع اجلند و�أفراد ثلث البالد لنورالدين وعزم �ش ��اور
عزمت
على تدبري عملية اغتيال لأ�سدالدين فمنعه من ذلك ابنه الكامل وقال له (لأن
َ
على ذلك لأعر َفنَّ �شريكوه فقال له �أبوه لئن مل نفعل ل ُنقتلنَّ جمي ًعا فقال� :صدقت ،ولئن
نقتل ونحن م�سلمون والبالد �إ�سالمية خري من �أن نقتل وقد ملكها الفرجن)(.)42
وبعدما تبني لأ�سد الدين وقادته �أن �شاور ي�ضمر لهم اخليانة والغدر قاموا بتدبري
أمر � َأم َر بقتله فقتل �ش ��اور وقام
وح ِب َ�س وملا علم العا�ض ��د بال ِ
�أم ��ر لإلقاء القب� ��ض عليه ُ
العا�ضد بتعيني �أ�س ��د الدين �شريكوه وزي ًرا ،ولقب بامللك املن�صور �أمري اجليو�ش ،وبعد
وعني العا�ضد �صالح الدين وزي ًرا
يوما على وزارته تويف �أ�سدالدين َ
مرور خم�سة و�ستني ً
له(.)43
 -4توحيد م�صر وبالد ال�شام على يد نورالدين محمود زنكي:
مم ��ا تق ��دم يتب�ي�ن �أن احلمالت الث�ل�اث التي وجهت �إلى م�ص ��ر كان ��ت ب�أمر من
ال�س ��لطان نور الدين محمود وهو الذي كان ي�أمر بتجهيزها ويعني قادتها وير�س ��م لها
�أهدافها وكان من نتاج احلملة الثالثة �أن ا�س ��تقرت اجليو�ش الزنكية يف م�ص ��ر و�أ�صبح
�أ�س ��دالدين �ش�ي�ركوه وزي ًرا للعا�ض ��د العبي ��دي وخط ��ب لنورالدين على منابر م�ص ��ر
مع اخلليفة العبيدي و�أ�ص ��بحت م�ص ��ر جزء م ��ن �أعمال الدولة الزنكي ��ة تعود �أموالها
وخرياتها للدولة الزنكية وكانت رواتب الع�س ��اكر الزنكية املوجودة يف م�ص ��ر تدفع من
روحي لي�س �إالّ.
�أموال م�صر وال يعني وجود اخلليفة العبيدي �سوى ٍ
رمز ٍّ
تولى �ص�ل�اح الدين الوزارة بعد وفاة عمه �أ�س ��دالدين �ش�ي�ركوه ب�أمر من العا�ضد
العبيدي ومب�شورة �أ�صحابه ولقبه العا�ضد بامللك النا�صر( ،)44فلما ا�ستقر الأمر ل�صالح
الدي ��ن الأيوب ��ي ونائبه قراقو� ��ش( .)45وكان نورالدي ��ن محمود زنكي يكتب �إلى �ص�ل�اح
الدين ي�أمره بقطع اخلطبة العبيدية و�إقامة اخلطبة العبا�سية� ،إال �أن �صالح الدين كان
يعتذر ويعلل ذلك باخلوف من قيام �أهل م�ص ��ر عليه مليلهم للعلويني وكان نورالدين ال
إلزاما ال ف�سحة يف مخالفته
يقبل �أعذار �صالح الدين و�ألح عليه بقطع اخلطبة و�ألزمه � ً
ف�أر�س ��ل �إليه �إنذا ًرا نهائ ًيا يف �ش ��هر ذي احلجة (566هـ�/آب1171م) ي�أمره ب�إ�س ��قاط
اخلطبة للعا�ض ��د و�إقامتها للم�ست�ض ��يء فم ��ا كان منه �إال االمتثال لأم ��ر نورالدين(.)46
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فلما عزم �ص�ل�اح الدين على قطع خطبة العا�ض ��د ا�ست�شار �أمراءه ف�أ�شاروا له االمتثال
لأمر نورالدين ووكل الأمر �إلى جنم الدين �أيوب والد �ص�ل�اح الدين فجمع جنم الدين
الفقهاء وطلب منهم رجل مو�ص ��لي كفيف الب�ص ��ر يدعى الأمري الع ��امل وقال (�أنا لها
�أيها الأمري)( )47ووافق �أن العا�ضد كان ً
مري�ضا ً
مر�ضا �شديدً ا يف ذلك الوقت فلما كان
�أول جم ��ة من محرم �س ��نة (567ه� �ـ1171/م) خطب الأمري العامل ودعا للم�ست�ض ��يء
ب�أمر اهلل العبا�سي فلم ينكر �أحد ذلك( )48فلما كانت اجلمعة الثانية �أمر �صالح الدين
خطباء م�ص ��ر والقاهرة �أن يقطعوا اخلطبة للعا�ضد ويخطبوا للم�ست�ضيء ففعلوا ذلك
ومل حتدث �أية مخالفة وكتب بذلك �إلى �س ��ائر بالد م�ص ��ر وكان العا�ض ��د قد ا�شتد به
املر� ��ض فلم يعلمه �أحد م ��ن �أهله فتويف يف عا�ش ��وراء (567هـ�/أيلول 1171م) دون �أن
يعلم بقطع اخلطبة فلما تويف العا�ض ��د كانت نهاية الدولة العبيدية التي حكمت م�ص ��ر
لأكرث من (� 200سنة)(.)49
 -5نتائج توحيد م�صر وبالد ال�شام و�أثرها على امل�سلمني وال�صليبيني:
كان لتوحيد م�صر وبالد ال�شام نتائج مهمة وهي:
وح ��دة بالد امل�س ��لمني من حدود الأنا�ض ��ول �إلى م�ص ��ر ثم احلج ��از واليمن التي
�أ�ص ��بحت حتت قيادة واحدة وهي �س ��لطة الدول ��ة الزنكية بقيادة ال�س ��لطان نورالدين
محمود زنكي الذي يدين بالوالء املطلق للخالفة العبا�سية يف بغداد.
�إن م�ص ��ر ذات موارد اقت�صادية وب�شرية هائلة تتمثل بالتجارة والزراعة �أ�ضافت
�إلى امل�سلمني قوة ع�سكرية واقت�صادية ومعنوية يف مواجهة ال�صليبيني.
من الناحية الع�سكرية �أ�صبح ال�صليبيون بني فكي كما�شة اجليو�ش الإ�سالمية من
ال�ش ��رق واجلنوب وجزء من ال�شمال و�أ�صبحوا عر�ضة لهجمات اجليو�ش الإ�سالمية يف
�أماكن عديدة مما كان �سب ًبا يف ت�شتيت جهودهم و�إ�ضعافهم.
يف �ض ��م م�صر �إلى الدولة الزنكية �س ��يطر الزنكيون على �سواحل البحر املتو�سط
اجلنوبية الأمر الذي كان له الأثر الكبري على ال�صليبيني ع�سكر ًّيا واقت�صاد ًّيا ومعنو ًّيا.
كان ل�ض ��م م�ص ��ر �إلى الدولة الزنكية الأثر الكبري يف ن�شوء الدولة الأيوبية بقيادة
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�ص�ل�اح الدي ��ن بعد وف ��اة نورالدين زنكي وهُ يئت ل ��ه كل الظروف لفت ��ح القد�س وطرد
ال�صليبيني منها فيما بعد.
-6اخلامتة:
ن�ش� ��أت الدولة العبيدية (الفاطمية) عندما �ضعفت �سيطرة الدولة العبا�سية على
�ش ��مال� ،إفريقيا يف نهاية القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع الهجري (القرن
العا�ش ��ر امليالدي) وكان م�ؤ�س�س هذه الدولة عبيداهلل املهدي الذي كان يعتنق املذهب
الباطن ��ي الإ�س ��ماعيلي ،وكان هذا املذهب ه ��و مذهب كل خلفاء الدول ��ة العبيدية وقد
تبنت الدولة العبيدية منذ ن�ش�أتها العقيدة الإ�سماعيلية الباطنية .وقد �شكك امل�ؤرخون
يف �صحة ن�سب م�ؤ�س�س وخلفاء الدولة العبيدية يف �أن�سابهم �إلى احل�سني بن علي (ر�ضي
اهلل عنهما) ورجحوا �أن ن�سبهم يعود �إلى عبيد اهلل بن ميمون القداح ولي�س �إلى البيت
العل ��وي ،وتو�س ��عت على بغداد لفرتة وجيزة وعا�ش ��ت حالة من االزده ��ار والقوة �إال �أن
ال�ض ��عف والوهن دب يف �أركانها بعد �س ��يطرة الوزراء على احلك ��م لكون �أكرث اخللفاء
كانوا �ص ��غار ال�سن �أو �ض ��عفاء ،و ُتعد ال�صراعات الداخلية بني الوزراء من �أهم �أ�سباب
�سقوط تلك الدولة حيث كانت نهايتها يف �أوا�سط القرن ال�ساد�س الهجري القرن الثاين
ع�شر امليالدي على يد نورالدين محمود زنكي.
ولقد كانت الدولة العبيدية منذ ن�شوئها على خالف مع الدولة العبا�سية يف بغداد
وكان همها ال�شاغل �إ�ضعاف تلك الدولة بغية �إ�سقاطها واال�ستيالء على ملكها حتى و�إن
تطلب الأمر التعاون مع ال�ص ��ليبيني و�أن من بني �أ�س ��باب قدوم ال�ص ��ليبيني �إلى ال�شام
كان طل ًبا من قادة الدولة العبيدية ملا �أح�س ��وا بخطر ال�س�ل�اجقة على دولتهم وات�سمت
عالقات الدولة العبيدية بال�ص ��ليبيني بني التع ��اون وعقد املعاهدات والتبادل التجاري
�إلى ال�صدام الع�سكري واالقتتال يف بع�ض الأحيان� ،أما العالقة مع ال�سالجقة والزنكيني
فيما بعد فكانت تت�س ��م بالت�صادم الع�س ��كري يف �أكرث الأحيان ويف ال�صلح والتعاون يف
�أحي ��ان �أخرى فكانت �سيا�س ��ة الدولة العبيدي ��ة تب ًعا لتحقيق م�ص ��الح الدولة يف بادئ
الأمر ،ثم اجتهت �إلى حتقيق امل�صالح الذاتية للقيادات وبالأخ�ص الوزراء وب�سبب تلك
ال�سيا�س ��ية وجه نور الدين محمود ثالث حمالت ع�س ��كرية بقيادة �أ�س ��دالدين �شريكوه
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�إلى م�ص ��ر بطلب م ��ن قادة الدولة العبيدي ��ة وقد جرى خالل تلك احلمالت ت�ص ��ادم
بني القوات الزنكية وال�ص ��ليبيني ومن حتالف معهم وكان الن�ص ��ر بجانب الزنكيني يف
تلك املعارك التي من �أهمها معركة البابني ،وكان من نتاج احلملة الثالثة �أن ا�س ��تقرت
القوات الزنكية يف م�ص ��ر و�أ�صبح �أ�سدالدين �شريكوه وزي ًرا للعا�ضد �آخر خلفاء الدولة
العبيدية ،وبعد وفاته �أ�ص ��بح �ص�ل�اح الدين وزي ًرا للعا�ضد وخطب لنورالدين يف م�صر
�إلى جانب العا�ض ��د ،وكان لنورالدين الدور الكبري والرئي�س ��ي يف توحيد م�ص ��ر وبالد
ال�ش ��ام و�إ�سقاط اخلطبة للعا�ض ��د العبيدي و�إقامة اخلطبة للم�ست�ضيء العبا�سي رغم
كل الأعذار التي كان يعتذر بها �ص�ل�اح الدين فلما �أح�س ��ن �ص�ل�اح الدين �أن نورالدين
عازم على الأمر �أ�سقط اخلطبة للعبيدين و�أقام اخلطبة للعبا�سيني ،ومن �أهم العوامل
التي دفعت نورالدين ل�ض ��م م�ص ��ر �إلى دولته هي توحيد بالد امل�سلمني �ضد ال�صليبيني
واال�ستفادة من الرثوات االقت�صادية واملوارد الب�شرية امل�صرية يف دعم جهاد امل�سلمني
�ض ��د ال�صليبيني و�إ�ضعافهم وت�ش ��تيت جهودهم و�صو ًال �إلى طردهم من بالد امل�سلمني.
ومن نتائج توحيد م�ص ��ر وبالد ال�شام توحيد القوى الإ�سالمية �ضد ال�صليبيني وجعلها
حتت قيادة موحدة بد ًال من ت�ش ��تتها و�إ�ض ��عاف ال�صليبيني ع�س ��كر ًّيا واقت�صاد ًّيا حيث
�أحاطت بهم القوات الإ�س�ل�امية من ال�ش ��رق واجلنوب وبال�س ��يطرة على موانئ البحر
املتو�سط مكن امل�سلمني من ا�ستخدام البحر �ضد ال�صليبيني ع�سكر ًّيا واقت�صاد ًّيا.
اال�ستنتاجات:
�أن الدول ��ة (العبيدي ��ة) تبن ��ت احلركة الإ�س ��ماعيلية الباطنية فكانت على �ص ��لة
وثيقة مع احلركات الباطنية كالقرامطة واحل�شا�ش�ي�ن التي كانت ت�ض ��مر العداء لعامة
امل�سلمني وحتاول �إحلاق الأذى بهم.
من الأرجح �أن خلفاء الدولة العبيدية مل يكونوا من �أ�صول علوية كما يدعون و�إمنا
هم من �صنيعة احلركة الإ�سماعيلية الباطنية التي �أل�صقتهم بالأ�صول العلوية.
�إن ال�صراع بني الدولتني العبا�سية وميثلها ال�سالجقة والزنكيني من جهة والدولة
�راعا �سيا�س� � ًيا
�راعا مذهب ًّيا فقط و�إمنا كان �ص � ً
العبيدي ��ة من جه ��ة �أخرى مل يكن �ص � ً
ع�سكر ًّيا له �أهداف ع�سكرية و�سيا�سية واقت�صادية �أكرث ما تكون دينية.
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�إن عموم �أهل البالد التي كانت حتت �س ��لطة اخلالفة العبيدية كانوا على مذهب
مخالف ملذهب خلفائهم �إال �أنهم كانوا يدينون مل بالوالء.
مل يت�س ��م �إنهاء اخلالفة العبيدية بالعنف والأعمال القتالية التي يذهب �ضحيتها
الكثري من النا�س والأموال ولكنه مت ب�صورة �سلمية مل ترق قطرة دم فيه ومل حتدث �أي
حالة نهب �أو �سلب �أو تخريب.
�إن الذي �س ��عى �إلى توحيد م�ص ��ر وبالد ال�ش ��ام وهي�أ كل امل�ستلزمات وبذل اجلهد
لذل ��ك هو ال�س ��لطان نورالدين محمود زنك ��ي الذي كان يدين بال ��والء املطلق للخالفة
العبا�س ��ية ولوال �إ�ص ��راره وعزمه على توحيد م�ص ��ر مع بالد ال�ش ��ام مل تكن لتتوحد يف
ذلك الوقت املهم بالن�سبة لل�صراع بني امل�سلمني وال�صليبيني.
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الص َغــا ِّ
وادرهـــا
ين ونَ
َمك َت ُ
ــبة َّ
ُ

�أفنى العلماء والأدباء �أعمارهم يف حت�صيل العلم ون�شره بني النا�س ،فلهذا الغر�ض
�ص ��نفوا الكتب ونقلوها ب�أيديهم وجمعوها لال�س ��تفادة منها كما ح ّثوا �أ�ص ��حابهم على
ح � ّ�ب الكتاب وجمعه لديهم ،وذلك لعموم الفائدة منها  ،فذخروها ودعموا بها �ص ��رح
احل�ض ��ارة و�أقاموا بناءه �ش ��امخا فعا�ش العامل الإ�س�ل�امي يف �أرقى �ص ��ورته وازدهاره
يف القرون الو�س ��طى ،وجتد ذكرهم يف كتب تراجم العلماء و هم كثريون وال يح�ص ��ى
عددهم.
ور�أينا بني هوالء العلماء ،وذلك يف حقبة �أخرية من القرن ال�س ��اد�س وحقبة �أولى
م ��ن القرن ال�س ��ابع عاملا فذا  ،ال ��ذي ك ّر�س حياته حل�ص ��ول العلم ،وجمعه يف �ص ��ورة
ال�ص َغاين(املتوفى 650هـ) الذي فاق
الكتب؛ �أ ال وهو
احل�س ��ن َّ
:احل�س ��ن بن مح ّمد بن َ
َ
�أقرانه يف العلم و �أ�ص ��بح فريد ع�ص ��ره و �ص ��ار �أوحد زمانه ،وهو قمر المع يتلألأ بني
�أقمار العلماء الكبار املعروفني يف ميادين العلم .و �أما مكتبته فكانت خزانة من الكتب
النادرة و�أ�ص ��ولها ،وجت ّمع لديه ذخرية عظيمة ،و�أ�صبح ال�صغاين ّ
محط �أنظار العلماء
�أينما ح ّل وحيثما وقع يف الهند وال�سند والبالد العربية التي جاب فيها يف حياته كثريا.
وا�س ��تفاد العلم ��اء منه و من مكتبته،لأنه �ص ��حب به ��ذه املكتبة يف حالة ال�س ��فر كذلك
فا�س ��تخدمها يف ت�أليفات ��ه بالأخ�ص يف �أعماله املعجمية .وترون بع ��د �إلقاء النظر على
هذه املجموعة �أن ال�ص ��غاين جمع لديه من الكتب ما ال نظري له يف الندرة يف زمانه ،و
لكن جتد فيها ُن َ�سخَ الكتب التي �أ�صبحت الآن �أثرا بعد عني.
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ال�ص َغانيِ ُّ :
َ -1من هو َّ
هو ال�ش ��يخ الإمام العالمة حجة العرب ،ل�س ��ان �أهل الأدب� ،أوحد الع�ص ��ر ،ر�ضي
الدين �أبو الف�ض ��ائل احل�س ��ن بن محمد بن احل�س ��ن ب ��ن حيدر بن علي بن �إ�س ��ماعيل
ال ُعمري(577ه� �ـ ـ 650ه� �ـ) ( ،)1من �أ�س ��رة علمية ازدهرت �أوال ب�ص ��غانيان من �آ�س ��يا
الو�س ��طی ث ��م انتقل �أبو ال�ص ��غاين �أو جده �إل ��ى غزنة ،ومنها �إلى اله ��ور :مدينة علمية
ومعروفة يف باك�ستان  .هنا ولد �صاحبنا احل�سن ال�صغاين �سنة  577هـ  ،ثم رجع والده
�إلى غزنة  .ويخربنا ال�ص ��غاين نف�س ��ه �أن والده كان قد تع ّلم بغزنة على علماء كبارلعله
لذل ��ك اختار هذه البيئة العلمية لولده ،فتلقى ال�ص ��غاين العلوم يف �ص ��باه �أوال على يد
�أبيه فغر�س فيه حب اللغة العربية و�آدابها ثم ا�ستفاد من علماء غزنة ا�ستفادة طيبة.
�أق ��ام ال�ص ��غاين بغزنة حتى وفاة �أبيه ع ��ام  591هـ  ،ثم انتق ��ل �إلى بالد �أخرى،
لعله جتول �أوال يف الهند ،ثم رحل �إلى مدن �آ�س ��يا الو�س ��طى ،و خالل هذا التجوال �سمع
احلديث من العلماء الكبار ،ثم ذهب �إلى البالد العربية و ال نعرف متى و ال ي�شري �أي
م�صدر �إلى وقت ذهابه �إلى البالد العربية �إال �أنه ذكر ذلك يف معجمه الكبري و هذا �أول
� ْإطالع بوجوده يف جزيرة العرب ف�إنه قال« :كنت �س ��معت هذا احلديث مبكة -حر�سها
اهلل تعالى -وقت �س ��ماعي �س ��نن �أبي داود و ملا �ش ��رفت بزيارة م�سجد النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم و ذلك �سنة خم�س و �ست مائة دخلت الب�ستان الذي فيه بئر ب�ضاعة وق ّدرت
قطر ر�أ�س البئر بعمامتي فكان كما قال �أبو داود»( .)2و يبدو�أنه يف هذه الفرتةاختلط و
تردد �إلى �أهل البادية و ذلك حلفظ اللغة ومعرفة الأمكنة والأ�شياء التي ورد ذكرها يف
املعاج ��م و ُكتب الأدب واحلدي ��ث ،كما جتول يف جزيرة العرب مدة ،من اليمن �إلى مكة
املكرمة مرارا.فورد مدن اجلزيرة العربية و ُقراها وا�س ��تفاد من العلماء كما ا�س ��تفاد
العلماء منه ،منهم :الإمام ّ
بطال بن �أحمد  ،من اليمن ،و�أبو احل�سن علي بن �أحمد بن
احل�س ��ن احلرازي (ت 658 :هـ ) ،و�أبو �إ�سحاق �إبراهيم بن �إدري�س بن احل�سن الأزدي
(ت 650 :هـ) وغريهم.و بني هذا الرتدد يف جزيرة العرب ،لقيه ياقوت احلموي (ت:
 626هـ) مبكة املكرمة عام  613هـ .
وملا دخل ال�صغاين بغداد �سنة  615هـ ،و�صل �صيته كعامل �إلى بالط امللك النا�صر
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لدين اهلل ،فا�ستفاد من ال�صغاين ،ثم �أر�سله امللك ر�سوال �إلى الهند �أوال يف �سنة 617هـ
و ثانيا �سنة 637هـ  ،و لدى الرجوع من الهند ا�ستقر ال�صغاين ببغداد وا�شتغل بالت�أليف
والت�صنيف حتى مماته بها �سنة  650هـ .
وكان ال�ص ��غاين من املكرثين يف الت�أليف ،ف�ص ��نف كتبا ممتعة يف اللغة واحلديث
والعل ��وم الأخ ��رى ،لكن معظم �أعمال ��ه يف حقل املعجميات،و هذا املي ��دان �أبرزها كلها
ومنها:
باب ال َفاخر ،يف ع ��دة جملدات ،ومل يكمل لوفاته ،وهذه
 - 1ال ُعب ��اب الزاخ ُر واللُّ ُ
ثمرة من �أعمال حياته.
- 2التكملة والذيل وال�صلة ،جمع فيه ما �أهمل اجلوهري ،وفرغ منه �سنة 635هـ .
- 3جممع البحرين ،جمع فيها ال�ص ��غاين التكملة والذيل و ال�ص ��لة له ،و�ص ��حاح
اللغة ،للجوهري.
هذه الكتب املب�س ��وطة �أما الكتب ال�ص ��غرية يف اللغة ف�إنها :ال�ش ��وارد من اللغات،
�ال وغريها
كت ��اب االنفع ��ال ،كتاب ف َع�ل�ان (بحركة الع�ي�ن) ،كتاب يفع ��ول ،كتاب ف َع � ِ
ور�سائل �أخرى �صغرية ومهمة.
و�أورد ال�ص ��غاين يف كتب ��ه معلومات مل ُي َر مثلها ذلك عن ��د غريه من املعجميني ،و
قد ا�ستنتج الدكتور ح�سني ن�صار �سبب ذلك فقال« :لعل ال�سبب يف ذلك ات�ساع معارفه
الأدبية واحلديثية ،وغنى مكتبته بهذا النوع من الكتب حتى كرثت �أ�س ��ما�ؤها ومراجعه
يف كتبه»( .)3وكان لديه مكتبة كبرية يحملها ع�شرة �أحمال و�أنها تربو على �ألف م�ص َّنف
عددا ،وقد ذكر منها ما ح�ض ��ر يف ذهنه وقت ت�أليف الكتب و يف مقدماتها مثل جممع
البحرين والتكملة والعباب الزاخر.
 -2ح ّبه للكتب:
حب الكتاب ون�س ��خه من �أبيه و�أ�س ��رته منذ نعومة �أظفاره،
�إن ال�ص ��غاين قد ورث ّ
لأن ��ه فتح عيني ��ه وكان حوله العلماء وكتبهم .ولقد زبر الكت ��ب منذ كان طفال ،وقر�أها
على العلماء ،وملا �أ�صبح �شابا انت�سخ كتبا �أدبية ولغوية لنف�سه وللآخرين ،وعندما دخل
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يف حوزة العلماء كان ين�س ��خ تالمذته و�أوالده ين�س ��خون له .ونرى هذه الظاهرة خا�صة
عند ال�صغاين �أن العلماء كانوا يجل�سون يف بيته وين�سخون الكتب ويقر�ؤونها عليه(. )4
�إن ح�ص ��ول الكتب وتوفريها يف الع�ص ��ور ال�س ��الفة ما كان �سهال مي�سورا كما يف
هذه الأيام ،وكان الن�سّ ��اخ والو ّراقون ين�س ��خون الكتب ب�أيديهم ،الأمر الذي يحتاج �إلى
كثري من الوقت والن�ض ��ال .ومع ذلك كان محبو الكتب يعهدون بهذه املهمة �إلى و ّراقني
كما ي�شرتون منها ن�سخا للكتب بعد دفع املبالغ الهائلة عو�ضا عنها.
لقد ق�ض ��ى ال�ص ��غاين �ش ��طرا كبريا من حياته يف الأ�س ��فار والرتح ��ال يف البالد
الإ�س�ل�امية و الهن ��د و اليم ��ن وذلك لأخذ العلم م ��ن العلماء وتدري� ��س العلوم املختلفة
املج ��االت .ويف �أثناء هذا التجوال انت�س ��خ كتبا كثرية من عند العلماء ونقل ن�س ��خا من
خزائن امل�ساجد واملكتبات الزاخرة بالكتب يف املناطق التي وطئها.
وي�صعب علينا ،يف هذه الأيام – �أي �أيام املطبعة – �أن نقي�س ما كان يعاين عامل
من علماء تلك الأزمان من �ألوان العقبات وال�صعوبات لن�سخ كتاب ما ،وما يقوم به من
�سفر طويل ومبقابلة ن�سخ كثرية مبعرثة على �أر�ض ممتدة ،من العراق �إلى اليمن حتى
يف الهند جميعها.
وكان من د�أبه �أنه مل يكن ين�س ��خ الكتب العادية بل كان يع ّد ن�س ��خا خا�ص ��ة للكتب
متقن ًة و ذلك بعد املقابلة على ن�س ��خها الأ�ص ��لية واملقروءة عل ��ى العلماء الكبار .وميزة
�أخرى اخت�ص بها ال�ص ��غاين �أنه كان ين�س ��خ الكتب م�شكولة بكل اهتمام وبغاية العناية
كي�ل�ا يت�س� � ّرب �إليه ��ا حتريف و ال ت�ص ��حيف.وال يعزب ع ��ن بالكم �أنه كان ي ُع ّد ن�س ��خا
خا�صة للكتب يف �ضوء طرق التحقيق ال�سائدة �آنذاك ،وكان يذهب يف هذا امل�ضمار �إلى
�آفاق بعيدة ،فكان يفيد من الن�س ��خ القدمية للكتب ويحاول �إختيار ن�س ��خها التي قرئت
على العلماء �أوكتبوها ب�أيديهم ،كما كان يحاول للح�صول على ن�سخ ب�أيد امل�ؤلفني .و�إذا
َع ِلم بن�س ��خة لكتاب ما كان ال ي�س ��تقر مقامه حتى يح�صل عليها� ،أو ينت�سخ منها ن�سخة
له .وف�ضال عن ذلك كان َيعرف علماء من بني الأجيال ال�سالفة الذين ا�شتهروا باتقان
اخلط و�ص ��حته و كان يحاول احل�ص ��ول على الن�س ��خ من �أيديهم ولذلك تطورت عنده
قواعد خا�صة يف هذا ال�ش�أن ميتاز بها خطه وكتبه ،وقد �أ ّثرت هذه القواعد ،يف انت�ساخ
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الكت ��ب ،عل ��ى الذين خلفوه من العلماء .لو در�س ��نا هذه القواعد يف �ض ��وء الدرا�س ��ات
الأدبية احلديثة ،لعرفنا مدى علمه الغزير وعمله التحقيقي يف قواعد التحقيق مبنزلة
�أرقى  ،ف�إنه �أعطانا مبا ال �شك فيه قواعد مبتكرة يف هذا ال�صدد.
وال يفوتن ��ا �أن نذك ��ر �أن املعلوم ��ات والقواع ��د الت ��ي ا�ست�ش ��فيناها م ��ن بني كتب
ال�صغاين يف م�ضمار انت�ساخ الكتب وتقييمها  ،مل تكن مدونة يف كتاب وال توجد مبكان
واحد ،بل �أوردها ال�صغاين �ضمنا يف ت�أليفاته .ومن املعلوم �أنه كان يهتم كعادته وبدون
�شك �إلى هذه الأمور ،وهي املعلومات التي عرفناها وظهرت يف كتبه على نحو ت�صاديف
و�إال كان �إظهارها مفاخرة.
وكان من عاداته – وهذه نراها بالأخ�ص عند ال�صغاين بكل و�ضوح – �أنه يرجع
�إلى ن�س ��خ عديدة للكتاب لت�صحيح الن�سخة وتدقيقها و كذلك للكلمات فيها .ويف بع�ض
الأحيان يذهب �إلى �أبعد من ذلك ويرجع �إلى ن�س ��خ الكتاب املتوافرة عنده و يف املدينة
ب�أ�س ��رها و يف املنطقة التي ي�س ��كن بها حتى يذهب �إلى بالد نائية من العراق واحلجاز
واليمن والهند( .)5ر�أينا �أن ال�صغاين مرة نظر لفح�ص كلمة يف تهذيب اللغة ،للأزهري
فرج ��ع �إلى ثالث ن�س ��خ من ��ه كانت عنده ،ومل يطمئ ��ن من ذلك و بعد ذل ��ك ذهب �إلى
مكتبات قريبة منه ثم ذهب �إلى مكتبة املدر�س ��ة النظامية ببغداد ور�أى هناك ن�س ��خة
التهذيب فارتاح لر�ؤيته ،فقال�« :إنها يف غاية الو�ضوح �ضبطا و�شكال»(�5أ) � .ألي�س من
الغريب �أنه رجع يف الوقت نف�س ��ه �إلى ن�س ��خة من بني الن�س ��خ الثالث التي كانت عنده
بخط امل�ؤلف ،ومل يطمئن لها حتى ذهب �إلى مكتبة املدر�سة النظامية؟!
 -3منوذج عمله:
يف بع� ��ض الأحي ��ان تظهر مباغتة من قلمه محاولة من محاوالت احل�ص ��ول على
ن�سخ الكتب يف عمله  ،كما �أفادنا �ضمن كلمة من رجز لر�ؤبة ،فقال يف تركيب(�صنغ):
«هذا الرتكيب مهمل يف كتب اللغة التي �س� � ّميتها يف �صدر هذا الكتاب التي ا�ستخرجته
الرقي ،وهو �أبو
منها .و �إمنا حملني على ذكره �أين ر�أيت بخط ابن ّ
الع�ص ��ار ُّ
ال�س� � َلمي ّ
احل�س ��ن علي بن عبد الرحيم بن احل�س ��ن ،وخطه يف ال�ص ��حة والإتقان حجة يف ِّ
مزال
َ
ّ
محجة ،يف رجز لر�ؤبة:
املع�ضالت ومعاميها،
وم�ضال امل�شكالت ومواميها ّ
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تمُ ار ُِ�س الأع�ضــال بالتَملُّ ِغ
ال�ص َّن ِغ
فلاَ ت�سمّـع لل َعي ُّ
ومل يتعر�ض يف ال�ش ��رح ملعناه ،وكذا يف �سائر الن�س ��خ املوجودة ببغداد من �أراجيز
ر�ؤب ��ة .ور�أيت يف ن�س ��خة مقروءة على اب ��ن دريد من �أراجيزه برواي ��ة �أبي حامت وتاريخ
الفراغ من ن�سخها ذو احلجة �سنة �سبع و�ستني ومئتني:
ال�ص َّب ِغ
ت�س َّمع لل َع ِن ِّي ُّ
فلاَ ُ
ال�ص� � َّبغ ،ومل يتعر�ض ل�ش ��رحه �أي�ضا ،وب�إزائه
العني ،وبالباء املوحدة يف ُّ
بالنون يف ّ
م�صحف ،ف�إنه لو
يف احلا�شية مل يعرفه �أبو بكر[ابن دريد] �أي�ضا.وال �شك يف �أن اللفظ ّ
خال من الت�صحيف لف�سّ ر .ومل يخطر ببايل[يقول ال�صغاين] الفح�ص عن هذا اللفظ
�إبان �إلبابي ببالد الهند و�أوان ترددي �إليها ف�إن بها ن�س ��خا متقنة بهذا الديوان وب�سائر
دواوين العرب .ف�أما الآن فقد حيل بني العري والنزوان والت حني �أوان ،واهلل امل�ستعان.
الكذب
ال�ص� � ِّي ُغَ ،ف ِّع ْي ٌل من �صاغ َي ُ�صوغ ،وهوالك ّذاب الذي ي�ص ّوغ ِ
و�أما الذي عندي ف�إنه َّ
ويزَ ْخ ِرفه و ُيق ّرط الزَّور وي�ش ِّنفه»(. )6
وه ��ذا منوذج من مناذج عالية ال�ش� ��أن ،عظيمة القدر لعمل ال�ص ��غاين ،وهي تدل
على منط عمله وعنايته بالكتب و كذلك ت�شري �إلى ذخرية كتبه ،ف�إنه �إذا قال« :كذا يف
�س ��ائر الن�سخ املوجودة ببغداد من كتاب» ،يعني منه �أنه عارف بكل خزانة كتب ببغداد
ويعرف مكتباتها اخلا�ص ��ة والعامة وال�شخ�صية وامللكية ،ويف الوقت نف�سه يعرف ن�سخا
كثرية لكل كتاب ُيعنى به.
 -4خزانة الكتب لل�صغاين:
ولي�س من ال�سهل �أن نق ّدر كمية خزانة الكتب لل�صغاين ،ومما ي�ساعدنا يف تقدير
حجمها ما قاله هو يف مو�ضع�« :إنها يحملها ع�شرة �أحمال» ومبكان �آخر�« :إنها تزاد على
�ألف م�ص� � َّنف»( .)7ومن املعلوم �أنه ا�س ��تفاد بجانب هذا من خزائن العلماء ببغداد وما
يف املكتبات عامة وخا�صة ،واملكتبات امللكية وغري امللكية مثل مكتبة املدر�سة النظامية
هناك .ومن املمكن �أن الن�س ��خ الوحيدة والكتب الفري ��دة التي نرى ذكرها يف ت�أليفاته
كانت من خزائن �شخ�صية �أو من خزائن ملكية.
�إن ال�صغاين مل يورد �أ�سماء الكتب التي ا�ستفاد منها يف عمله ،بل ذكر ً
بع�ضا منها
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على نحو ال�ض ��رورة �ض ��من �ص ��حة معلومات �أو لفح�ص كلمات �أو نقد �أبيات .وزد عليه
�أنه كان يذكر �أ�س ��ماء كتب ت�ؤيده َوتقوي ما جاء به من معنى �أو من رواية �ش ��عر.وجدنا
�أن ��ه ق ��د ذكر الكتب منها مبكان واح ��د يف قائمة �أوردها يف �آخر كتاب ��ه «التكملة» مرة،
وذكرها �أخ ��رى يف نهاية كتابه «جممع البحرين» ،ثم يف مقدمة كتابه الرائع« :العباب
الزاخر واللباب الفاخر» ،فقد ح�ص ��ر جم ًعا من الكتب اخلا�ص ��ة من الأدب العربي ما
عدا املعاجم ،يف �أ�صناف:
 الكتب امل�ؤلفة يف الآباء والأمهات. الكتب امل�ؤلفة يف �أ�سامي الأ�سد. الكتب امل�ؤلفة يف �أ�سامي اجلبال واملوا�ضع والبقاع والأ�صقاع. الكتب امل�ؤلفة يف دارات العرب و برقها. الكتب امل�صنفة يف �أ�سامي خيل العرب. الكتب يف �أيام العرب. الكتب امل�صنفة يف الأ�ضداد. الكتب امل�ؤلفة يف البنني والبنات. الكتب امل�ؤلفة يف جامع الأفعال. الكتب امل�ؤلفة يف ما اتفق لفظة وافرتق معناه. الكتب امل�ؤلفة يف املذكر وامل�ؤنث. الكتب امل�ؤلفة يف املق�صور واملمدود. الكتب امل�ؤلفة يف النبات والأ�شجار. -الكتب امل�ؤلفة يف ما جاء على َف َع ِال مبنيا

()8

و�أ�ضاف لها يف �آخر جممع البحرين له:
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 الكتب امل�ؤلفة يف غريب احلديث. الكتب امل�ؤلفة يف الأبنية.وهذه الكتب ما عدا املعجمات التي كانت يف امليدان.ومن الوا�ض ��ح �أن ال�ص ��غاين
قد ا�س ��تفاد من جميع م�ؤلفات اللغويني ،وحاول جمعها لديه كذلك ،كما �أفادنا يف هذا
ال�ش�أن وقال عن ابن فار�س« :كذلك �سائر ت�صانيفه و�أكرثها عندي»(.)9
نحن ن�س ��تطيع �أن جن ��زم �أن الكتب اللغوي ��ة التي كانت عن ��ده جميعها كانت على
الأقل يف متناوله ومن مراجعه وم�صادره .وبجانبها كان عنده ت�أليفات مت�ضمنة �أ�سماء
الرجال وتراجم ال�ص ��حابة ر�ض ��وان اهلل عليهم ،وتراجم املح ّدثني و القراء واللغويني.
ولي� ��س ه ��ذا اجلزم على العواه ��ن بل نحن مت�أك ��دون مما ورد يف ت�أليفاته من �أ�س ��ماء
الكتب ،وهي �أكرث مما نذكرها فيما ي�أتي.
وم ��ن البينّ �أن �أكرث هذه الكتب قد ن�ش ��رت حتى اليوم ،وقليلة منها غري من�ش ��ورة
�أو �أنه ��ا مفق ��ودة .و�أما الكتب املفقودة فن�س ��تطيع بجمع مقتب�س ��اتها م ��ن هذه الأعمال
لل�صغاين �أن نحييها و نخرجها من ال�ضياع �إلى النور.
وبع ��د النظر يف هذه القائمة نذهب �إلى �أن ال�ص ��غاين كان ي�س ��تفيد يف عمله من
كتب وافرة ون�س ��خ نادرة .وبع�ض هذه الن�س ��خ كانت مهمة  ،بل �إن بع�ض ��ها يعد ن�س ��خا
فريدة يف العامل ،وهي حتتاج �إلى �ش ��يء من التو�ص ��يف واالنتباه اخلا�ص ،فنحن نذكر
فيما ي�أتي بع�ضها:
�إن الق ��رن الثالث الهجري �أجنب علماء كثريون يف مي ��دان اللغة ،ومنهم �أبو عبد
اهلل محم ��د ب ��ن زياد ابن الأعراب ��ي (ت 231 :هـ ) ،وهو عامل كب�ي�ر بارز يف علم اللغة
�إلى جانب علوم �أخرى  ،له كتاب يف اخليل وما يتعلق بها ،ي�س ��مى بـكتاب �أ�س ��ماء خيل
العرب وفر�سانها .و�أعد لنف�سه ن�سخة لهذا الكتاب املهم لغوي �آخر وهو �أحمد بن يحيى
ثعلب (ت 391 :هـ )  ،و بعد وفاته انتقلت هذه الن�سخة يف �أيد كثرية ،ويف القرن ال�سابع
الهجري انتهت �إلى بيت ال�صغاين فا�ستفاد منها ا�ستفادة كاملة �ضمن معلومات اخليل
وفر�سانها(. )10

4 3

56

رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1441
أﻳﺎر -ﺣﺰﻳﺮان/ﻣﺎﻳﻮ-ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020م

264

�ألف ابن الكلبي (ت 146 :هـ ) كتابا يف �أ�سماء ال�سيوف و�سماه  :كتاب �أ�سماء�سيوف
العرب امل�ش ��هورة ،وكانت له ن�س ��خة مهمة جدا بخط محمد ب ��ن العبا�س اليزيدي (ت:
 310ه� �ـ) اللغ ��وي الكبري.كانت لدى ال�ص ��غاين هذه الن�س ��خة فانتفع منه ��ايف �أعماله
اللغوية(.)11
كتاب الألفاظ وانت�سخه عديد من العلماء
من م�ؤلفات ابن ال�سكيت (ت 344 :هـ ) ُ
ومنهم �أبو �س ��عيد ال�س ��كري (ت 375 :هـ )  ،ومن الطريف �أن ال�صغاين كان قد ح�صل
على هذه الن�سخة نف�سها وا�ستفاد منها(.)12
هناك كتاب يعد من �أهم ت�أليفات ابن ال�سكيت (ت 344 :هـ ) وهو كتاب ال َبحث،
كان ق ��د انت�س ��خه �أبو الغنائم محمد ب ��ن �أحمد بن عمر اخلالل ،وكانت هذه الن�س ��خة
بالنوبة عند ال�ص ��غاين .و الن�س ��خة لي�س ��ت بعادية ،م ��ن يد عامل عادي ،ب ��ل بيد عامل
يده�ش ��كم تو�ص ��يفه يقينا ،وهو الذي ذك ��ره ياقوت يف �إر�ش ��اد الأري ��ب ،وقال«:اللغوي
الإم ��ام ،عامل ،جيد ال�ض ��بط� ،ص ��حيح اخلط ،معتم ��د عليه ،وقد �أخذ عن ال�س�ي�رايف
والرماين ،وتلك الطبقة»( .)13حتوي مكتبة ال�صغاين هذه الن�سخة اجلليلة القدر.ويعد
هذا الكتاب يف هذه الأيام من الرتاث املفقود(.)14
اعتم ��د ال�ص ��غاين يف عمله على كتاب التهذيب يف اللغة ،لأبي من�ص ��ور محمد بن
�أحم ��د الأزه ��ري (ت 370 :هـ ) والذي ُيع ّد من �أدق العلماء يف اللغة ،وكتابه يعد عمادا
من �أعمدة املعجم العربي .وكان لكتاب التهذيب �سهم خا�ص يف عمل ال�صغاين .ولهذا
امل�ص� � َّنف اجلليل ن�س ��خ يف بغداد و بالد �إ�س�ل�امية �أخرى .و�أما ال�صغاين فا�ستفاد من
هذا الكتاب من �أربع ن�سخ له:
�أ -الن�سخة الأولى التي كان عليها مدار عمله وكانت ن�سخة امل�ؤلف ،وهذه الن�سخة
انتقل ��ت ،بع ��د وفاة الأزه ��ري� ،إلى العالمة ج ��ار اهلل الزمخ�ش ��ري (ت 538 :هـ ) كما
�أخربن ��ا القفط ��ي( ، )15وظلت دهرا لديه ولدى �أ�س ��رته حتى �س ��قوط دولة خوارزم  ،ثم
انتقل ��ت مع ت�أليفات الزمخ�ش ��ري الأخرى وما كان لديه من ال�ت�راث� ،إلى بغداد ،وهنا
و�صل �إليها ال�صغاين.
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ب -والن�س ��خة الثانية التي كانت عند ال�ص ��غاين انت�س ��خت من يد عامل ال نعرف
ا�س ��مه وذلك يف حياة الأزهري ،وكانت قد قرئت على الأزهري  ،وعليها ت�ص ��حيحات
بيده(.)16
ج -وكانت لدى ال�صغاين ن�سخة ثالثة لهذا الكتاب ،وهي غري مهمة ولكن ال�صغاين
ا�ستفاد منها كذلك وذكرها يف عدة تراكيب من العباب(.)17
د -و�أما الن�س ��خة الرابعة التي انتفع منها ال�ص ��غاين فكانت غاية الو�ضوح �ضبطا
و�ش ��كال ،والتي وجدها ال�صغاين يف مكتبة املدر�س ��ة النظامية ببغداد كما �أ�شرت �إليها
م�سبقا (.)18
ا�س ��تفاد ال�ص ��غاين يف ت�أليفاته اللغوية من اجلمهرة ،البن دريد ،وجمع لديه �أكرث
من ثالث ن�س ��خ لهذا املعجم ،كما يت�ضح من معلومات واردة يف كتابه العباب الزاخر،
فمنه ��ا ن�س ��خة عادية .والن�س ��خة الثانية بخط عامل م ��ن علماء القرن ال�س ��ابع وهو �أبو
محمد يحيى بن محمد الأ ْر َزين (ت 615 :هـ ) .و�أما الن�س ��خة الثالثة فكانت �أجود من
هات�ي�ن الن�س ��ختني املذكورتني،وهي كانت بخط اللغوي الكبري ،حجة العرب �أبي �س ��هل
اله� � َروي (ت 433 :هـ )  ،وف�ض�ل�ا عن ذلك كانت الن�س ��خة هذه ق ��د قرئت على علماء
ِ
وعليها خطوطهم كما كانوا قد كتبوا عليها نكات تو�ضيحية(.)19
�إن اب ��ن الكلب ��ي (ت 146 :هـ ) ال يحتاج �إلى تعريف ،لأنه �ش ��هري لتواليفه الكثرية
يف �أخب ��ار الع ��رب ،ومنها كتاب جمهرة الن�س ��ب ،الذي �ص ��ار له �ص ��يت كال�ش ��م�س بني
�أوا�سط العلماء فانت�سخه قليل منهم .و�أما الن�سخة التي كانت عند ال�صغاين  ،فن�سخة
مهم ��ة ون ��ادرة جدا .وهذه الن�س ��خة كانت قد ُخطت بيد ن�سّ ��ابة الع ��رب املعروف بابن
عبدة الن�سابة .ف�إنه ذكره يف العباب يف ن�سب «جه�س بن يزيد» ،فقال« :هكذا [جه�س،
بال�س�ي�ن غري املعجمة] ذكره �أبو �س ��ليمان حمد بن محمد اخلطابي يف غريب احلديث
م ��ن ت�أليفه ،وجار اهلل العالمة الزمخ�ش ��ري رحمه اهلل يف كتاب ��ه الفائق الذي بخطه،
ور�أيت يف كتاب جمهرة الن�سب البن الكلبي ،يف ن�سب النخع ،بخط ابن عبدة الن�سّ ابة:
منه ��م الأرق ��م وهو جه� ��ش بن يزيد ب ��ن مالك ، ...م�ض ��بوطا بال�ش�ي�ن املعجم ��ة»(.)20
وجدير بالإ�ش ��ارة هنا �أن هذه الن�س ��خة كانت فريدة و معروفة بني �أوا�سط العلماء و قد
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ا�س ��تفادوا منها عند احلاجة كما ا�ستعاروها من ال�صغاين ،و قد ذكر عالمة اجلزيرة
حمد اجلا�س ��ر �أن املبارك بن يحيى بن املبارك الغ�س ��اين احلم�ص ��ي (ت658:هـ) لقي
ال�صغاين وا�ستعار منه هذه الن�سخة لكتاب جمهرة العرب ،و اخت�صره يف مدة ق�صرية
و ذلك ببغداد»(.)21
�إن كتاب الطري ،لأبي حامت �س ��هل ال�سج�س ��تاين (ت :نحو  254هـ ) يحوي معارف
عن الطيورَ ،عمِ ل ابن الأنباري (ت 304 :هـ ) اللغوي الكبري ن�سخته لنف�سه ،و�شاء اهلل
�أن الن�سخة هذه و�صلت �أخريا ملكتبة ال�صغاين عندما كان ببغداد فا�ستفاد منها �ضمن
معلومات الطيور(. )22
ملا �س ��قطت دولة بعد �أخرى من الدويالت الإ�س�ل�امية ب�آ�س ��يا الو�س ��طى ،انح�س ��ر
ت ��راث امل�س ��لمني ،وانتقل ��ت �أعماله ��م للفكرية� ،إلى مرك ��ز اخلالفة :بغ ��داد .ويف هذا
ال�ت�راث انتقلت كت ��ب عربية لعلماء هذه البالد فمنها كتب جار اهلل الزمخ�ش ��ري .من
املع ��روف �أن لهذا الع ��امل اجلليل كتاب ��ا يف غريب احلديث ي�س ��مى بـ«الفائق يف غريب
احلديث» .وكانت الن�سخة عند ال�صغاين لدى قيامه ببغداد و هي التي كانت قد انتقلت
مع الكتب الأخرى للزمخ�ش ��ري من خوارزم ،كما �أ�ش ��رت �إليها �آنفا  .و�أما هذه الن�سخة
فكانت بخط الزمخ�شري نف�سه ،فقد كان ال�صغاين يعتمد عليهاكثريا ،كما ي ُعد �أعمال
الزمخ�شري مهمة و يع ُّده من �أهل الإتقان (.)23
�ألف ابن فار�س كتابا لطيفا و�سماه فتيا فقيه العرب ،عمل له احلافظ �أبو عبد اهلل
محمد بن �أبي ن�صر احلميدي(ت 470هـ) ن�سخة ،وتن ّقلت هذه الن�سخة ب�أيدي العلماء
�إلى �أن و�صلت يف القرن ال�سابع �إلى ال�صغاين ،فا�ستفاد منها و�ضمها �إلى مكتبته(.)24
و�ألف عبد امللك بن ُقريب الأ�ص ��معي (ت 216:هـ ) كتابا مفيدا ،وهو كتاب فحول
ال�شعراء ،كانت ن�سخته الكاملة عند ال�صغاين وتلك بخط م�ؤلفه الأ�صمعي(.)25
�إن كت ��اب الفهر�س ��ت ،البن الندمي يع ��د كتابا مهما ويع ��د �أول ت�أليف د ّون يف حقل
الفهر�سة عند العرب .ولهذا الكتاب ن�سخ عديدة من �أيدي العلماء الكبار .و�أما الن�سخة
التي ا�ستفاد منها ال�صغاين يف عمله التحقيقي و كانت يف مكتبته فهي بخط ابن الندمي
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نف�س ��ه ( .)26بعد مقارنة الكتاب املطبوع مبعلومات ال�صغاين امل�ستقاة من هذه الن�سخة
للفهر�ست ن�ستطيع �أن نك ّون ن�سخة كادت تكون �أ�صح و�أقرب مما �سودتها �أيدي امل�ؤلف.
وم ��ن م�ؤلف ��ات �أب ��ي العبا�س امل�ب�رّ د (ت 286 :هـ ) كتاب معروف يف الأن�س ��اب،
وهو كتاب ن�س ��ب عدنان وقحطان ،توجد لهذا الكتاب ن�سخ عديدة خطت ب�أيدي علماء
معروفني وغري معروفني� .إن الن�س ��خة التي كانت عند ال�ص ��غاين انت�سخها احلافظ �أبو
عب ��د اهلل محمد بن �أبي ن�ص ��ر احلمي ��دي(ت 470هـ) ،الذي كان لغوي ��ا كبريا ونحويا
عظيما يف زمانه ،ولهذه الن�س ��خة مزية �أخرى لأنها كانت قد قرئت على علماء كثريين
( .)27و ق ��د حقق الكتاب �أ�س ��تاذي و �ش ��يخي عب ��د العزيز امليمني من ن�س ��خة غري هذه
الن�س ��خة .و ق ��د وجدت بع ��د �إلقاء النظ ��رة العابرة عليه ��ا �أن هن ��اك اختال ًفا يف عدة
موا�ضع بني هاتني الن�سختني .
و�أل ��ف غالم ثعلب �أبو عم ��ر الزاهد (ت 345:هـ ) كتاب اليواقيت وهو كتاب مهم
بالن�س ��بة للأدب العربي ،وكانت عند ال�صغاين ن�سخة لهذا الكتاب بخط م�ستملي �أبي
إبراهيم بن محمد الطربي املعروف بتَو ُزون(.)28
عمر الزاهد� :
ُ
هاكم قائمة هذه الكتب القيمة التي كانت يف مكتبة ال�صغاين و عرفناها من خالل
ت�أليفاته.فقد �أ�ش ��رنا يف الإحالة �إل ��ى «م» التي ذكرت يف مقدمة معجمه الكبري:العباب
الزاخ ��ر ،والتي عرفناها �أثناء املعلومات منها فقد �أ�ش ��رنا �إلى املادة التي وجدناها يف
ه ��ذه الت�أليفات .وال يظن ظانّ �أنه ورد ذكره ��ذه الكتب مبكان واحد ،بل ورد ذكرهايف
ع ��دة موا�ض ��ع يف الت�أليفات لكننا �أ�ش ��رنا منها �إلى واحد �أو اثن�ي�ن فقط.وهذه القائمة
لي�س ��ت بكاملة ،وهناك العديد من امل�ص ��ادر التي مل تذكر يف �أعمال ال�ص ��غاين .ومن
املحتمل �أن املجموعة �س ��تكون �أكرب من هذه القائمة ع ّدا ،التي مل َي َر ال�ص ��غاين حاجة
�إلى الإ�شارة �إليها :
[أ]
احل�سن بن ب�شر (ت 370 :هـ ):
•الآمدي� ،أبو القا�سم َ
 معجم ال�شعراء( :م).•الأبهري� ،أحمد بن عثمان بن �أحمد اجلابري (ت 338 :هـ ):
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 حدائق الأدب( :م).•مل يعرف م�ؤلفه :
�أبنية كتاب �سيبويه( :العباب :ق�سحب ،ق�سقب ،عنظ).•�أبو متام ،حبيب بن �أو�س (ت 231:هـ ):
 كتاب احلما�سة :العباب (دعلج) ( .)29•الأخف�ش ،علي بن �س ��ليمان بن الف�ض ��ل� ،أبو احل�س ��ن الأخف�ش ال�ص ��غري (ت:
 315هـ ):
 كتاب النوادر( :م).•الأزدي� ،أبو القا�سم عبد اهلل بن محمد (ت :؟ هـ ):
 كتاب ذو وذات (م)، كتاب الرتقي�ص (م).•الأزهري� ،أبو من�صور محمد بن �أحمد بن الأزهر (ت 370 :هـ ):
 التهذي ��ب يف اللغة( :كانت عند ال�ص ��غاين �أو يف متناوله �أربع ن�س ��خ منه  ،فيهان�سخة الأزهري( ،العباب :دك�س ،زطط ،زجر ،فق�ص� ،ألل).
•الأ�ص ��معي ،عبد امللك بن ُقريب بن عبد امللك بن علي بن �أ�ص ��مع� ،أبو �س ��عيد
( 216هـ ):
 االختيارات( :العباب :ندب)، الأ�صمعيات( :العباب� :ضمر)، كتاب خلق االن�سان( :م)، كتاب اخليل( :العباب :هزج)، كتاب فحول ال�شعراء ،بخط الأ�صمعي( :العباب :خلج)، كتاب الفرق( :العباب :ثلب)،رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1441
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 كتاب املق�صور واملمدود( :ال�شوارد يف اللغة :ق ،)37 كتاب الهمز( :م)، كتاب الوحو�ش( :م ،ومقدمة �أ�سامي الأ�سد وكناه).•ابن الأعرابي� ،أبو عبد اهلل محمد زياد ،مولى بني ها�شم (ت 231 :هـ ):
 كتاب خيل العرب  ،وهو بخط ثعلب( ،العباب :زرر)، كتاب النوادر( :م ،والعباب :ملأ).•ابن الأنباري� ،أبو بكر محمد بن القا�سم بن محمد بن ب�شار (ت 327 :هـ ):
 كتاب الأ�ضداد( :الأ�ضداد ب�آخره)، كتاب الزاهر( :م)، كتاب املق�صور واملمدود( :العباب :جمح) (،)30 كتاب امل�ؤنث واملذكر( :العباب� :أج�أ)،[ب]
•الباقرح ��ي� ،أبو الفتح عبد الواحد بن احل�س ��ن بن محمد بن ا�س ��حاق (ت :؟
هـ ):
 امللخ�ص من غريب احلديث( :م).•�أبو بكر بن ال�سراج ،محمد بن ال�سري( ،ت 316 :هـ ):
 كتاب معاين ال�شعر( :م ،والعباب :عقب).[ت]
•�أبو تراب:
 كتاب االعتقاب( :العباب :ريخ ،وكتاب االنفعال).•التنوخي ،القا�ضي �أبو علي املح�سن بن علي( ،ت 384 :هـ ):
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 كتاب الفرج بعد ال�شدة( :العباب :غفف).[ث]
•ابن ثابت البغدادي� ،أبو محمد �أحمد بن علي( ،ت 463 :هـ ):
 كتاب الأ�سماء املبهمة( :العباب :خدج) (.)31•ثعلب� ،أحمد بن يحي بن زيد بن �سيار �أبو العبا�س ال�شيباين( ،ت 291 :هـ ):
 ياقوقة اللحن( :كتاب الذيل وال�صلة لكتاب التكملة وحا�شيتها� :سمع وغزل)، �أ�سماء خيل العرب و فر�سانها ،بخط امل�ؤلف( :العباب :جمح).[ج]
•ا ُ
جل َمحي� ،أبو عبد اهلل محمد بن �سلاّ م بن عبيد اهلل بن �سامل( ،ت  231هـ):
 طبقات ال�شعراء( :م والعباب� :أطط)، كتاب النوادر( :م).•اجلوهري� ،إ�سماعيل بن حماد( ،ت  393هـ ):
 ال�صحاح يف اللغة( :م).•ابن ج ّني� ،أبو الفتح عثمان بن جني( ،ت 392 :هـ ):
 كتاب املبهج( :كتاب الذيل وال�صلة لكتاب التكملة وحا�شيتها :يزن).[ح]
•احلربي� ،أبو �إ�سحاق �إبراهيم بن �إ�سحاق بن �إبراهيم( ،ت 285 :هـ ):
 غريب احلديث( :م ،والعباب :وكف).•احلريري� ،أبو القا�سم بن علي( ،ت 516 :هـ ):
 املقام ��ات ،بخ ��ط محمد بن �أبي طاهر بن م�س ��عود القزويني ،مت انت�س ��اخها يف�سنة 598 :هـ  ،وقوبلت من ال�صغاين مبا بيد امل�ؤلف و بها تقييدات بخطه.
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[خ]
•اخلارزجني� ،أحمد بن محمد ال ُب�شتي( ،ت 345 :هـ ):
 كتاب التكملة للعني( :العباب :غن�ش ،ب�شت).•ابن خالويه� ،أبو عبد اهلل احل�سني( ،ت 370 :هـ ):
 كتاب الآفق ( :م) كتاب �أ�سامي الأ�سد ( :مقدمة �أ�سامي الأ�سد وكناه)، كتاب اطرغ�شّ وابرغ�شّ ( :م)، كتاب لي�س يف كالم العرب( :م).• ّ
اخلطابي ،حمد بن محمد بن �إبراهيم بن اخلطاب� ،أبو �س ��ليمان( ،ت380 :
هـ �أو  388هـ ):
 �أعالم احلديث( ،العباب :ب�شق)، غريب احلديث( ،العباب :م ،و جه�س).•اخلليل بن �أحمد �أبو عبد الرحمن الفراهيدي الب�صري( ،ت 180:هـ):
 كتاب العني( ،م).•اخلوارزمي� ،أبو بكر :
 املجموع (يف ثالث جملدات)( :م).[د]
•اب ��ن دريد ،محمد بن احل�س ��ن ب ��ن دريد بن العتاهية� ،أبو بك ��ر الأزدي( ،ت:
 321هـ ):
 كتاب اال�شتقاق( ،م ،والعباب� :سب�أ ،حجب)، -كت ��اب اجلمهرة ،املقروءة على العلماء وامل�ص ��ححة ب�أيديهم ،وبخط �أبي �س ��هل
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الهروي ،وبخط الأرزين( :العباب :رم�ص ،قع�ش ،قفع� ،ألل).
•دعبل اخلزاعي( ،ت246 :هـ ):
 معجم ال�شعراء( :م).•الدينوري� ،أبو حنيفة �أحمد بن داود( ،ت 382 :هـ ):
 كتاب النبات( :العباب :قثلب ،غزد� ،صيح ،ف�ش).[ز]
•الزبري بن بكار( ،ت 256 :هـ):
 كتاب الن�سب( :م والعباب� :صوب).•الزجاج� ،إبراهيم بن ال�سري بن �سهل� ،أبو �إ�سحاق (ت 312 :هـ ):
 كتاب فعلت و�أفعلت( :العباب :و�صب).•الزمخ�شري� ،أبو القا�سم محمود بن عمر بن محمد (ت 538 :هـ ):
 الفائق يف غريب احلديث ،بخط الزمخ�شري( :العباب :قدد ،جه�س).•�أبو زيد الأن�صاري� ،سعيد بن �أو�س بن ثابت (ت 215 :هـ ):
 كتاب �أميان وعيمان( :م ،واحلا�شية :فخر� ،سهقى). كتاب خب�أة( :م ،والعباب :خب�أ ،احلا�شية :طحا). كتاب نابه ونبيه( :م). كتاب النوادر( :التكملة ب�آخره). كتاب الهمز( :م ،والعباب :حت�أ). كتاب يافع ويفعة( :م ،والعباب :وجب ،عرف).[س]
•ال�سج�ستاين� ،سهل بن محمد بن عثمان (ت 255 :هـ ):
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 كتاب الإبل( :العباب :جور). كتاب الأبواب( :العباب :ل�سد). �أخبار كندة( :م). كتاب الأ�ضداد( :العباب :حزر). كتاب تقومي املف�س ��د وامل ��زال عن جهته من كالم الع ��رب( :العباب :دوج ،رود،ال�شوارد من اللغات .)48:
 كتاب الزينة( :م). كتاب الطري ،بخط ابن الأنباري (ت 327 :هـ )( :العباب :عقب ،حمر). كتاب املعمرين( :م). كتاب النخلة( :م ،واحلا�شية� :شوف).•ال�سج�ستاين� ،أبو داود �سليمان بن الأ�شعث (ت 275 :هـ ):
ال�سنن( :العباب :خر�أ).
 -كتاب ُ

•ال�سج�ستاين ،محمد بن عزيز� ،أبو بكر (ت 330 :هـ ):

 كتاب ديوان الأدب وميدان العرب( :م ،والعباب :دك�ص ،رهط ،ن�شظ).•ابن ال�س ِّكيت ،يعقوب بن �إ�سحاق (ت 244 :هـ ):
 كتاب �إ�صالح املنطق( :م).ال�س ّكري (ت 275 :هـ):
 كتاب الألفاظ ،بخط �أبي �س ��عيد احل�س ��ن بن احل�س�ي�ن ُّ(العباب :خبعج).
 كتاب البحث ،بخط �أبي الغنائم محمد بن �أحمد بن عمر اخلالل(�أخذ من �أبيعلي الفار�سي) (( :)32العباب :خبعج و دردج).
 كتاب الت�صغري( :م ،والعباب :رنب� ،صوب). -كتاب الفرق( :م ،والعباب :ذحح).
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 كتاب القلب والإبدال( :م). كتاب املث ّنى واملك ّنى واملب ّنى( :العباب :حمر). كتاب معاين ال�شعر( :م ،والعباب� :صبب ،وقف).•ال�سمعاين� ،أبو من�صور محمد بن عبد اجلبار (ت 450 :هـ ):
 كتاب الغريب( ،م).•�سيف بن عمر التميمي (ت 200 :هـ ):
 كتاب الفتوح( :العباب واحلا�شية :جعر).•�سيبويه� ،أبو ب�شر عمرو بن عثمان بن قنرب (ت 180 :هـ ):
 -الكتاب( :العباب :زهط).

[ش]

•ال�شا�شي ،الهيثم بن كليب بن �شريح بن معقل (ت 335 :هـ ):
 امل�سند الكبري( :العباب� :شو�ش).•ابن �شبه ،عمر (ت 261 :هـ ):
 كتاب املعمرين( :م).•ابن �شميل ،الن�ضر بن �شميل� ،أبو احل�سن املازين الب�صري (ت 204 :هـ):
 -كتاب اجلبال( :م).

[ص]

•ال�صاحب بن عباد� ،أبو القا�سم �إ�سماعيل (ت 385 :هـ ):
 املحيط يف اللغة( :م ،والعباب :دحنج) (. )33[ض]
•�ضمرة بن �ضمرة:
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 نوادر �ضمرة بن �ضمرة( :العباب :فوج).[ط]
•الطربي� ،أبو جعفر �أحمد بن محمد بن ر�ستم النحوي ال�سروي (ت ؟):
 كت ��اب في ��ه َذ َك ��ر كلاّ مما يف كتاب اهلل ع ��ز وجل،بخط احلاف ��ظ �أبي عبد اهللمحمد بن �أبي ن�صر احلميدي (ت 470 :هـ )( :جمموعة الدمياطي).
[ع]
•�أبو عبيد القا�سم بن �سلاّ م البغدادي (ت 224 :هـ ):
 كتاب الأموال( :العباب :وطح). غريب احلديث( :م ،التكملة). الغريب امل�صنف( :م).•�أبو عبيدة معمر بن املثنى التيمي (ت 209 :هـ ):
 كتاب الآبار( :العباب :بذر). كتاب االعتبار( :العباب :كرب). كتاب التاج( :العباب� :صوف). كتاب غريب احلديث( :م). كتاب �أيام العرب( :م ،والعباب :ظرب). كتاب املثالب( :العباب :ظ�أب) (.)34 مقاتل الفر�سان( :العباب :نكد� ،إبط)، كتاب نقائ�ض [جرير و الفرزدق]( :العباب :قه�س وظرب)، كتاب النودار( :م ،والعباب :وك�أ).•العجلي ،عبد الرحمن بن �أحمد بن احل�سن� ،أبو الف�ضل (ت 454 :هـ ):
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 التهذيب( :م).•الع�سكري ،احل�سن بن عبد اهلل بن �سعيد (ت 383 :هـ ):
 كتاب الت�صحيف( :م ،والعباب :نقد).•علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه( ت40:هـ):
 نهج البالغة و �شرحه ( :العباب:وذح) (، )35•�أبو علي الفار�سي ،احل�سن بن �أحمد (ت 377 :هـ ):
 التذكرة( :احلا�شية� :شم�س). ال�شريازيات( :العباب :عمر).•�أبو عمر الزاهد ،محمد بن عبد الواحد ،غالم ثعلب (ت345 :هـ ):
 جامع الأفعال( :التكملة ب�آخره). �سقطات ابن دريد يف اجلمهرة( :م ،واحلا�شية :زمرد). فائت اجلمهرة( :م). املداخالت( :م). املو�شّ ح( :م). كتاب اليواقيت ،بخط �إبراهيم بن محمد الطربي الفتى ،املعروف بتَو ُزون،م�ستملي �أبي عمرو( :احلا�شية :فتى).
•�أبو عمرو ال�شيباين� ،إ�سحاق بن مرار (ت 205 :هـ ):
 كتاب اجليم( :العباب :ثوب ،ز�أب ،خوت). كتاب احلروف( :م ،والعباب :علف ،جي�أ ،علب).[غ]
•ال ُغندجاين� ،أبو محمد الأ�سود ،احل�سن بن �أحمد (ت 430 :هـ ):
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عال ،والعباب :دعلج ،واحلا�شية :غظف)،
 كتاب اخليل( :كتاب َف ِ �ضالة الأديب( :م). فرحة الأديب( :م). -نزهة الأديب( :م).

[ف]

•الفارابي� ،أبو �إبراهيم �إ�سحاق (ت 350 :هـ ):
 ديوان الأدب( :م).•ابن فار�س� ،أبو احل�سن �أحمد بن فار�س بن زكريا (ت 395 :هـ):
 كتاب الإتباع واملزاوجة( :م). كتاب ا�ستعارة خلق الإن�سان( :جمموعة الدمياطي). كتاب �إفراد كلمات يف القر�آن( :جمموعة الدمياطي). كتاب الثالثة( :جمموعة الدمياطي). كتاب الدارات والربق واحلمات والعرف( :جمموعة الدمياطي). كتاب ذم اخلط�أ يف ال�شعر( :جمموعة الدمياطي). كتاب ال�صاحبي ( :م). كتاب علل الغريب امل�ص ّنف( :م ،والعباب :توث). كت ��اب فتي ��ا فقيه الع ��رب ،بخط احلاف ��ظ �أبي عب ��د اهلل محمد بن �أبي ن�ص ��راحلميدي (ت 470:هـ )( :جمموعة الدمياطي).
 كتاب كلاّ ( :جمموعة الدمياطي). كتاب املجمل( :م). -كتاب املعاري�ض( :جمموعة الدمياطي).
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 كتاب املقايي�س( :م ،والعباب :خدلج). كتاب املوازنة (م).•الفتح بن خاقان (ت :نحو  535هـ ):
 كتاب الزبرج( :م).•الفراء ،يحي بن زياد� ،أبو زكريا (ت 207 :هـ ):
 كتاب ال َب ْهي( :العباب :ي�سف). كتاب املق�صور واملمدود( :العباب :حد�أ). كتاب النوادر( :م ،واخلزانة.)99/2 ،516/1 :[ق]
•ابن قتيبة� ،أبو محمد عبداهلل بن م�سلم بن قتيبة الدينوري (ت 276 :هـ ):
 �أدب الكاتب( :ال�شوارد من اللغات :مقدمة) غريب احلديث( :العباب :وثب ،رب�ض).كتاب املعارف( :العباب :خدج).
• ُقطرب ،محمد بن امل�ستنري� ،أبو علي (ت 206 :هـ ):
 كتاب الأ�ضداد( :الأ�ضداد :مقدمة).[ك]
•ابن الكلبي ،محمد بن ال�سائب (ت 146 :هـ ):
 �أخبار كندة( :م). كت ��اب �أ�س ��ماء �س ��يوف الع ��رب امل�ش ��هورة ،بخ ��ط محم ��د ب ��ن العبا� ��س ب ��نمحمداليزيدي(ت 310 :هـ)( :العباب :زعف).
 -كتاب ا�شتقاق �أ�سماء البلدان( :م).
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 كتاب الأ�صنام( :م). كتاب افرتاق العرب( :م ،واحلا�شية :بند). �ألقاب ال�شعراء( :التكملة ب�آخره ،والعباب :ع�صر ،كذب). كتاب جمهرة الن�سب ،بخط ابن عبدة الن�سّ ابة( :م ،والعباب :جه�س). كتاب املعمرين( :م).•الك�سائي ،علي بن حمزة �أبو احل�سن الأ�سدي (ت 180 :هـ).
 كتاب النوادر( :م).•الكالبي� ،أبو زياد يزيد بن عبيد اهلل (ت 204 :هـ ):
 -كتاب النوادر( :م).

[ل]

•ال ِّل ْح َياين ،علي بن خازم �أبو احل�سن (كان حيا قبل �سنة 207 :هـ ):
 كتاب النوادر( :م ،والعباب :ه�أه�أ).•ال َّليث بن املظفر بن ن�صر بن �س ّيار (نحو  190هـ ):
 كتاب الليث ،عدة ن�سح لدى ال�صغاين( :العباب :طهل�س ،فل�ص).[م]
•املربد� ،أبو العبا�س ،محمد بن يزيد (ت 285 :هـ ):
 كتاب ن�س ��ب عدنان وقحطان ،بخط احلافظ �أبي عبد اهلل محمد بن �أبي ن�ص ��راحلميدي (ت 470 :هـ )( :جمموعة الدمياطي).
•محمد بن حبيب� ،أبو جعفر (ت 245 :هـ ):
 كتاب �أيام العرب( :م ،والعباب :ظرب). -كتاب الطري( :التكملة ب�آخره).
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 كتاب ما جاء له ا�سمان �أحدهما �أ�شهر من �صاحبه( :م).املحب( :م).
 كتاب َرّ كتاب املف َّوف( :م). كتاب َمن ا�ست ُِجي َبت دعوتهم يف اجلاهلية والإ�سالم( :العباب :ق�شر). كتاب املن ّمق( :م). كتاب املنمنم ( :م). كتاب امل�ؤتلف واملختلف( :م). كتاب املو�شّ ى( :م). كتاب النخلة( :التكملة ب�آخره).•املرزبان� ،أبو بكر محمد بن خلف الآجري البغدادي (ت 309 :هـ ):
 كتاب ف�ضائل الكالب على كثري ممن لب�س الثياب،بخط ال�صغاين (.)36•املرزباين� ،أبو عبيد محمد بن عمران (ت بعد �سنة 384 :هـ ):
 كتاب �أ�سامي ال�شعراء( :العباب� :صوب)، كتاب �أ�شعار اجلن( :م)، كتاب ال�شعراء و�أخبارهم( :م)، معجم ال�شعراء( :م)، املقتب�س( :م)، امل�ؤ ّنق( :العباب� :سنت).•املر ُزوقي� ،أحمد بن محمد بن احل�سن (ت 421 :هـ ):
 �شرح احلما�سة( :العباب :خمر).•�أبو ِم�سحل الأعرابي ،عبد الوهاب بن حري�ش (ت نحو 230 :هـ ):
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 كتاب النوادر( :م ،والعباب� :صد�أ).•املع ّري� ،أبو العالء �أحمد بن عبد اهلل بن �سليمان (ت 449 :هـ ):
 زجر النابح( :العباب :زرر).املفجع ،محمد بن �أحمد بن عبيد اهلل الب�صري (ت 320 :هـ ):
• ّ
 كتاب املن ِقذ( :احلا�شية� :صني).•املف�ضّ ل بن �سلمة بن عا�صم� ،أبو طالب (كان حيا �سنة 290 :هـ ):
 �إخراج ما يف العني من الغلط( :م)، كتاب البارع( :م)، كتاب الفاخر( :م).•املف�ضل بن محمد يعلى ال�ضبي الكويف (ت 168 :هـ ):
 املف�ضّ ليات( :العباب� :صوب).•امل�ؤرج ال�سدو�سي ،م�ؤرج بن عمرو بن احلارث بن ثور بن �سعد بن حرملة� ،أبو
فيد (ت 195 :هـ ):
 كتاب �أن�ساب بني �شيبان( :العباب� :شعر).[ن]
•الندمي ،محمد بن �إ�سحاق (ت 438 :هـ ):
 كتاب الفهر�ست ،بخط امل�ؤلف( :العباب :حمر ،واخلزانة.)373/6 :•�أبو ن�صر� ،أحمد بن حامت� ،صاحب الأ�صمعي (ت 231 :هـ):
 كتاب الأجنا�س( :العباب :غرر).•الني�سابوري ،محمود بن �أبي احل�سن بن احل�سني (ت نحو 550 :هـ ):
 -جمل الغرائب( :م).
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•الهروي� ،أبو �سهل (ت 311 :هـ ):
 كتاب �أ�سامي الأ�سد�( :أ�سامي الأ�سد وكناه :مقدمة)، كتاب املثلث ،يف �أربعة جملدات( :م)، كتاب املك َّنى واملث َّنى( :م)، -كتاب املن َّمق( :م).

[هـ]

•الهروي� ،أبو عبيد �أحمد بن محمد بن عبد الرحمن (ت 401 :هـ ):
 كتاب الغري َبني( :العباب :ع�صر).•الهنائي� ،أبو احل�سن علي بن احل�سنُ ،ك َراع ال َّنمل (ت 309 :هـ ):
 كتاب املج ّدد( :م)، -كتاب املج ّرد( :التكملة ب�آخره).

[و]

•مل يعرف م�ؤلفه:
 -كتاب الوافر( :العباب� :أحح).

[ي]

•يون�س بن حبيب لغوي� ،أبو عبد الرحمن ال�ضبي (ت 182 :هـ):
 كتاب اللغات ،ن�سخة قرئت على ابن دريد ،وعليها خطه ،وقرئت على ال�سريايف،وعليها خطه( ،ال�شوارد من اللغات).
وف�ضال عن ذلك ،ذكر ال�صغاين يف مقدمة العباب الزاخر �أ�سماء اللغويني الذين
ا�س ��تفاد م ��ن �آرائهم اللغوية ال ��واردة يف ت�أليفاته ��م �أو يف الكتب اللغوي ��ة ،ولكنه مل ير
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منا�سبا �أو مل ي�ستطع �أن يذكرها يف ت�أليفاته ،وهم:
 الأخف�ش ال�صغري ،على بن �سليمان بن الف�ضل� ،أبو احل�سن (ت 315 :هـ ). الأخف�ش الأو�سط� ،سعيد بن م�سعدة� ،أبو علي ويقال �أبو �شعيب البلخي املجا�شعي(ت215 :هـ).
 خلف الأحمر ،ابن حيان �أبو �صالح (ت 180 :هـ ). �أبو عبد اهلل الني�سابوري ،عبد اهلل بن محمد هانئ (ت 236 :هـ ). اب ��ن عرف ��ة� ،إبراهيم بن محمد بن عرفة بن �س ��ليمان ب ��ن مغرية بن حبيب بناملهلب.
 ابن �أبي �صفرة� ،أبو عبد اهلل ال ُعتَكي املعروف ب ِنف َْط َويه (ت 323 :هـ ). علي بن املبارك احلراين الأحمر. �أبو عمرو الب�صري ،ابن العالء بن زيان (ت 154 :هـ ). �أبو عمرو الهروي�َ ،شمِ ر بن حمدويه (ت 355 :هـ ).ركرة.
 �أبو مالك الب�صري ،عمرو بن ِك ِ �أبو محمد الأمري ،عبد اهلل بن �سعيد بن �أبان بن �سعيد بن العا�ص. �أبو معاذ الباهلي ،الف�ضل بن خالد (ت 311 :هـ ). �أبو محمد اليزيدي ،يحيى بن املبارك (ت 303 :هـ ). ن�صري بن �أبي ن�صري الرازي (ت 340 :هـ ). �أبو اليقظان�ُ ،سحيم بن حف�ص (ت 190 :هـ ).حواشي وتعليقات
( )1انظر لرتجمته:
 .تاريخ بغداد ،البن رافع.49 -48 :
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 .احلوادث اجلامعة ،البن الفوطي.364-362 :
 .النجوم الزاهرة البن تغري بردي.36/7 :
 .بغية الوعاة لل�سيوطي.531-519/1 :
 .معجم الأدباء ،لياقوت احلموي.191-189/9 :
 .اجلواهر امل�ضيئة ،للقر�شي.202-201/1 :
 .الفوائد البهية ،للكنوي.64-63 :
 .معجم ال�شيوخ ،للدمياطي :خطي ،ن�سخته بالأر�شيف القومي بتون�س  ،و الآن مطبوع.
 .مقدمات كتب ال�صغاين املطبوعة  ،مثل كتاب االنفعال ،حتقيق الدكتور �أحمد خان :ما بنته العرب على
فعال ،حتقيق الدكتور عزة ح�سن؛ ال�شوارد من اللغات ،حتقيق الأ�ستاذ م�صطفى حجازي والدكتور
عدن ��ان الرحم ��ن الدوري ،على حدة؛ العباب الزاخر واللب ��اب الفاخر ،حتقيق الدكتور فري محمد
ح�سن (�إ�سالم �آباد) ومحمد ح�سن �آل يا�سني (بغداد)؛ وكتبه ور�سائله الأخرى التي ر�أت نورا.
( )2العباب الزاخر(:ب�ضع)
( )3املعجم العربي ،ن�ش�أته وتطوره.497 :
( )4انت�س ��خ محم ��د بن عبد املعز بن عثم ��ان بن عبد امللك بن عبد اهلل بن �أحمد بن �س ��عيد الدماجنري
املعروف بابن �أف�ض ��ل الكرجي يف بيت ال�ص ��غاين كتاب التكملة و الذيل و ال�ص ��لة و قر�أ عليه يف 7
ربيع الثاين �س ��نة 642هـ  (.انظرفهر�س ��ت دار الكتب امل�ص ��رية الكتب املوجوة بالدار لغاية �ش ��هر
�سبتمرب�س ��نة  1925م .القاه ��رة:دار الكتب امل�ص ��رية 1926،م .وهذه الن�س ��خة كانت �أمام عالمة
�سيد مرت�ضى الزبيدي يف ت�أليف معجمه»ت�أج العرو�س» كما كتب ب�آخرهذه الن�سخة �أنه «ا�ستخدم
هذه الن�س ��خة حتى  2ربيع الأول �س ��نة 1191هـ ) .ون�س ��خ محمد بن عبيد اهلل بن علي ال�ش�ي�رازي
ن�سخة العباب الزاخر عام  647هـ  ،قطعة منها موجودة يف كوبريلي بالرقم .151 :وجمموعة كتب
التي انت�س ��خها �شرف الدين الدمياطي يف بيت ال�صغاين وقر�أ عليه وقام بت�صديقه ال�صغاين ب�آخر
كل كتاب ور�س ��الة ،ن�سخة هذه املجموعة موجودة مبكتبة بودليان ،بالرقم.-ARAB-D 107 :
وقطعة من العباب الزاخر ،من املادة (�ص�ب�ر) �إلى املادة (�س ��ي�س) .كتبت وقرئت على ال�ص ��غاين
�سنة  648هـ يف بيته ،وهي موجودة يف مكتبة كوبريلي بالرقم.1552 :
()5التكملة  ( :عجلز).
�5أ-العباب الزاخر�( :صنغ).
( )6نف�س املكان.
( )7تاريخ ثغر عدن ،البن �أبي مخرمة :ترجمة �سليمان بن بطال [�ص.]97:وجممع البحرين ،لل�صغاين:
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ذكر ب�آخره.
( )8العباب الزاخر :مقدمة .
( )9العب ��اب الزاخ ��ر :املقدم ��ة ؛ وعالوة على ذلك وجدنا فهر�س ��ا –كاد �أن يكون كام�ل�ا –مل�ؤلفات ابن
فار� ��س بني الر�س ��ائل التي انت�سخها�ش ��رف الدين عبدامل�ؤم ��ن بن خلف الدمياط ��ي (ت 705:هـ )
تلميذال�ص ��غاين الأخري،م ��ن عنده وعليهاخط ال�ص ��غاين يف جمموعة الدمياط ��ي ،ونورد هنا هذا
الفهر�س لتعميم الفائدة منها ،ومن املحتمل �أن هذه الر�سائل والكتب ك ّلها كانت لدى ال�صغاين:
 التف�س�ي�ر ل ��كالم اهلل ع ّز وج ّل– .كتاب ال�ص�ل�اة عل ��ى النبي – .كتاب �أ�س ��ماءالنبي – .كتاب جامعت�أوي ��ل الق ��ر�آن – .كت ��اب �أفرادكلم ��ات يف الق ��ر�آن– .كت ��اب مقايي� ��س اللغة– .كت ��اب النحت يف
اللغ ��ة– .كت ��اب كلاّ – .كتاب دراري الكلم– .كتابا ملجلى–كتاب متام ف�ص ��يح الكالم– .كتاب
ال�سالم.
الفرق– .كتاب امل�صاريع املماثلة ب�أنف�سها– .كتاب فقه اللغةامل�سمى بال�صاحبي– .كتاب َّ
–كتاب علل الغريب امل�صنف– .كتاب خ�ضارة– .كتاب احلبرياملذهب– .كتاب حليةالفقهاء– .
كتاب املعاري�ض– .كتاب الأ�س ��جاع– .كتاب امل�س ��ائل اخلم�س ��ة– .كتاب الع ��م واخلال– .كتاب
النريوز– .كتاب ذم اخلط�أيف ال�ش ��عر– .كتاب الردعلى �أ�ص ��حاب العرو�ض– .كتاب ما�أخذالعلم.
–ر�س ��الةفيمايحتاج �إليه ال�شاعرمن قوانني ال�ش ��عر– .الر�سالةاملباركية �إلى �أبي عبداهلل املبارك
ب ��ن علي ،كاتب �أبي ف�ض ��ل بن ف�ض�ل�ان– .كتاب جمم ��ل اللغة– .كتاب الإتب ��اع واملزواجة– .كتاب
الثالث ��ة– .كت ��اب يواقيت احلكم– .كتاب ترتيب ال�س ��اعات– .كتاب ال�ش ��جاج– .كتاب الرد على
الزج ��اج فيما ردعلى – .....كتاب ا�س ��تعارة �أع�ضاءالإن�س ��ان– .كتاب فتيا فقي ��ه العرب– .كتاب
العطايا– .كتاب فرائ�ض ال�ص ��دقات– .كت ��اب املوازنة– .كتاب متخريالألفاظ– .كتاب الأطمعة.
–كتاب الو�ش ��اح املف�ص ��ل– .كتاب الأعداد– .كتاب �أن�س ��اب الطالبية– .كتاب الأ�ضداد– .كتاب
داللةاللغةعل ��ى �أ ن الق ��ر�آن غريمخل ��وق– .كت ��اب مقدمةالنحويني– .كت ��اب الدارات والرب ق
واحلمات والعرف– .ر�سالة �أن�ش�أها �إلى ر�سول ورد من م�صر �إلى. ....
( )10العباب الزاخر( :زرر ،جمح).
()11العباب الزاخر( :زعف).
( )12العباب الزاخر( :خبعج).
( )13معجم الأدباء ،لياقوت احلموي.325/6 :
( )14العباب الزاخر( :دردج).
( )15مقدمة تهذيب اللغة ،لعبد ال�سالم هارون.26 :
( )16العباب الزاخر( :زطط).
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( )17العباب الزاخر( :دك�س).
( )18العباب الزاخر�( :صنغ).
( )19العباب الزاخر( :قفع) و(رم�ص).
( )20العباب الزاخر( :جه�س).
( )21جملة العرب �:سنة � ، 21ص  ،294وقد طبع هذا املخت�صر.
( )22العباب الزاخر( :عقب ،حمر).
( )23العباب الزاخر( :قدد ،جه�س).
( )24جمموعة الدمياطي.
( )25العباب الزاخر( :خلج).
( )26العباب الزاخر( :حمر).
( )27جمموعة الدمياطي.
( )28كتاب الذيل وال�صلة وحا�شيتها( :فتى).
( )29د َْع َلج ا�سم فر�س ،قال �أبو متام :هو لعامر بن الطفيل ،و�أن�شد يف كتاب احلما�سة لعامر:
�أك ّر عليــهم دعلجا ولباته �إذا ا�شتكى وقع الرماح َ
حت ْم َح َما
وقال �أبو محمد الأعرابي يف كتاب اخليل من ت�أليفه :هو فر�س عبد عمرو بن �شريح بن الأحو�ص بن جعفر
بن كالب .قال فيه يوم فيف الريح ،و�أن�شد البيت وروايته:
�إذا كرهوا فيه ال ِّرمـــاح
�أقدم فيهم دعلجا و�أك ّره
كذلك �أن�شد ابن الكلبي لعبد عمرو ،وروايته:
�أرد عليهم دعلـجا و�أكره .... .... .... .... ....
( )30اجل ُموح فر�س ،قال فيه �صاحبه:
ف�أين باجلموح و�أم عمـــــرو ودَو َلح ف�أعلموا حجيء �ضنني
قال ابن الأنباري يف كتاب املق�صور واملمدود ،من ت�أليفه :رواه ابن الأعرابي :دولج باجليم ،ورواه الفراء:
دولح باحلاء ،ودولح ناقته.
( )31اختلف يف ا�سم ذي الثد ّية ،فقيل :حر ُقو�ص بن زهري ،وذكر القتبي يف «املعارف» �أن ا�سمه نرملة ،
وذكر �أبو محمد �أحمد بن ثابت اخلطيب يف «الأ�سماء املبهمة»� :أن ا�سمه نافع.
( )32قال ياقوت احلموي :عامل جيد ال�ض ��بط� ،ص ��حيح اخلط ،معتمد عليه ،معترب� ،أخذ عن ال�سريايف،
والرماين ،والفار�سي .معجم الأدباء :ت .975
( )33ويف ن�سخ املحيط :دحنج ،ذكره يف الرباعي يف باب احلاء واجليم ،وهو ت�صحيف .و�إمنا ذكرته هنا
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لئال يغرت قليل الب�ضاعة يف اللغة و ُين�سبني �إلى �إ�سقاط الرتكيب ،وال�صواب :دحندح.
( )34قال املعلى بن ج ّمال العبدي ،و�أن�ش ��ده الأزهري يف تهذيب اللغة لأو�س بن حجر ،و�أن�ش ��د �أبو عبيدة
معمر بن املثنى يف كتاب املثالب حلماد بن �سلمة  ،و هو للمع ّلى ،و �أورد ال�صغاين بعده ثالثة �أبيات
له (ظ�أب).
( )35قال ال�ص ��غاين :قد �ش ��رحت قول �أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم�« :إيه �أبا وذحة» يف كتاب «تفويف
الن�سج يف �شرح النهج» ،من ت�أليفي ،فمن رام زيادة البيان فليطلبها هناك.
( )36مخطوطته موجودة يف املتحف العراقي .انظر فهر�س مخطوطات الأدب يف املتحف العراقي� :ص:
.454
( )37العباب الزاخر( :بلخ).

* * *

مراجع الدرا�سة والتحقيق
 ابن تغري بردي:النجوم الزاهرة يف ملوك م�صر والقاهرة .القاهرة :الهيئة امل�صرية العامة1369 ،هـ.
 ح�سني ن�صار:املعجم العربي ،ن�ش�أته وتطوره .القاهرة :دار الكتاب العربي 1956 ،م.
 الدمياطي� ،شرف الدين عبد امل�ؤمن بن خلف (ت 705:هـ ).معجم ال�شيوخ ،خطي ،ون�سخته ب�آر�شيف القومي بتون�س ،واملطبوع الآن.
 ابن رافع ال�سالمي:تاريخ علماء بغداد ،امل�س ��مى بـ :منتخب املختار .حتقيق املحامي عبا�س العزاوي .بغداد :مطبعة
الأهايل 1938 ،م.
 ال�سيوطي ،جالل الدين:بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة .القاهرة :مطبعة ال�سعادة 1329 ،هـ .
 ال�صغاين ،احل�سن بن محمد بن احل�سن� ،أبو الف�ضائل (ت 650هـ ):�أ�سماء الذئب وكناه .طبع مع مقامات احلنفي وابن ناقيا وغريهما� .آ�ستانة 1914 ،م.
 �أ�س ��ما الغادة يف �أ�س ��ماء العادة .حتقيق الدكتور �أحمد خان .بغداد :جملة املورد املجلد ،9 :والعدد3 :(خريف  1980م).
 -كتاب الأ�ضداد .حتقيق الدكتور �أوغ�ست هفرن .بريوت :املطبعة الكاثوليكية 1913 ،م.
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 كتاب االنفعال .حتقيق الدكتور �أحمد خان� .إ�سالم �آباد :جممع البحوث الإ�سالمية 1977 ،م. تعزي ��ز بيت ��ي احلريري .حتقيق الدكتور �أحمد خان .دم�ش ��ق :جملة جممع اللغ ��ة العربية ،املجلد،54 :العدد 1979( 4 :م).
 كتاب التكملة والذيل وال�صلة .القاهرة :دار الكتب امل�صرية 1970 ،م. كتاب الذيل وال�صلة لكتاب التكملة وحا�شيتها .خطي ،با�ستنبول :خزانة مراد مال ،رقمه.1794 : �ش ��رح القالدة ال�س ��مطية يف تو�ش ��يح الدريدية .حتقيق الدكتور �أحمد خان .مبك ��ة املكرمة :جامعة �أمالقرى 1998 ،م.
 كتاب ال�شوارد من اللغات .حتقيق م�صطفى حجازي .القاهرة :جممع اللغة العربية 1983 ،م. العباب الزاخر واللباب الفاخر .خطي ،ت�صويره مبكتبة جممع البحوث الإ�سالمية ب�إ�سالم �آباد لن�سخةله ب�آيا �صوفيا� ،إ�ستنبول.
 جممع البحرين ،خطي ،ت�صويره مبكتبة جممع البحوث الإ�سالمية ب�إ�سالم �آباد. مخت�صر �أ�سامي الأ�سد وكناه .خطي ،ن�سخته مبكتبة ج�سرتبيتي بدبلن وبدار الكتب امل�صرية. عبد ال�سالم هارون:مقدمة تهذيب اللغة .القاهرة :امل�ؤ�س�سة امل�صرية للت�أليف والن�شر  1924م.
 عبد العزيز امليمني:�إقليد اخلزانة .الهور :جامعة بنجاب 1927 ،م.
 عبد القادر بن عمر البغدادي:خزانة الأدب ولب لباب ل�سان العرب .الطبعة الأولى باملطبعة الأمريية ببوالق� 4 .أجزاء.
 ابن فار�س:ر�سالة الثالثة .يف جمموعة الدمياطي.
 ابن الفوطي:احلوادث اجلامعة والتجارب النافعة يف املائة ال�سابعة .بغداد :املكتبة العربية 1351 ،هـ .
 اللكنوي ،عبد احلي:الفوائد البهية يف تراجم احلنفية .القاهرة :مطبعة ال�سعادة 1324 ،هـ .
ابن �أبي مخرمة:تاريخ ثغر عدن .ليدن :مطبعة بريل 1936 ،م.
النق�شبندي�،أ�سامة و غريه:مخطوطات الأدب يف املتحف العراقي.الكويت :معهد املخوطات العربية1985،م.
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 ابن �أبي الوفاء القر�شي:اجلواهر امل�ضيئة يف طبقات احلنفية .حيدر �آباد الدكن :دائرة املعارف العثمانية 1232 ،هـ .
 ياقوت احلموي:معجم الأدباء .حتقيق د� .س مرجليوث .القاهرة :املطبعة الهندية 1923 ،م� 6 .أجزاء.
 يحيى محمود بن جنيد:�أبو �سعد ال�سمعاين وعاملية الثقافة العربية .الريا�ض :مركز البحوث والتوا�صل املعريف 1439 ،هـ .
جملة العرب ل�صاحبها ال�شيخ حمد اجلا�سر ،الريا�ض � ،سنة � ، 16ص . 294
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بريد
كتاب «نتائج ِ
الف ْكر يف النحو» بني حتقيقنيِ
د.محمد عاطف الرتا�س

أندل�سي املتوفى  581هـ  -مو�سوع ًة
ال�سهيلي ال
ُيع ُّد كتاب «نتائج ال ِف ْكر» لأبي القا�سم ُّ
ِّ
علمي ًة تت�ضمنُ فنو ًنا عديد ًة كالنحو وال�صرف والبالغة واللغة و�أ�سرار الإعجاز اللغوي
يف القر�آن ،فهو بحقٍّ �أنف�س ُكتب ال�س ��هيلي قاطب ًة .جم َع فيه ال�س ��هيلي فكره ،و�صاغ فيه
أهم كتاب يف النحو بعد كتاب �س ��يبويه عن ��د املغاربة ،بل �إنه
�دم � َّ
ع�ص ��ارة ذهنه ،ليخ � َ
يتفوق عليه عند بع�ضهم� ،أال وهو كتاب «ا ُ
ُ
جلمل» للزجاجي املتوفى  340هـ.
مو�ضوعه« :وقد ُع ِز َم يل بعد طول مطالب ٍة من
يقول ال�سهيلي يف خطبة كتابه مب ِّي ًنا
َ
الزمان ،وجماذب ٍة لأيدي َ
احل َدثان ...على جمع ُن َب ٍذ من نتائج ال ِف ْكر ،اقتنيتُها يف خل�س
من الدهر ،معظمها من علل النحو اللطيفة ،و�أ�س ��رار هذه اللغة ال�ش ��ريفة .فالآن حني
�أردتُ زفافه ��ا �إلى �أ�س ��ماع الطالبني ،و�إن مل يكونوا لأبكارها خاطبني ،وال يف نفائ�س ��ها
بحكم هذا الزمن النائم �أه ُله راغبني .ومق�صدنا �أن ُنر ِّت َبها على �أبواب كتاب (اجلمل)
مليل قلوب النا�س �إليه ،وق�صرهم الهمم عليه» .اهـ.
خرج الكتاب لع ��امل املطبوع ��ات �أول م� � َّرة بتحقيق الراح ��ل الدكتور محمد
وق ��د َ
�إبراهي ��م الب َّنا ،وكانت ر�س ��الته لني ��ل الدكتوراه من جامعة الأزهر ،بالقاهرة يف �س ��نة
1971م.
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ولق ��د اعتم ��د الب َّن ��ا يف التحقي ��ق عل ��ى ن�س ��خ َت ِني خطيتينَّ ِ م�ص ��ور َت ِني ع ��ن معهد
املخطوطات بجامعة الدول العربية :الأولى :عن مكتبة في�ض اهلل برتكيا ،والثانية :عن
مكتبة جامع ال�شيخ �إبراهيم با�شا بالإ�سكندرية.
يقارب مراد
ركب الب َّنا منهج التلفيق بني الن�س ��خت ِني ،لي�ص � َ�ل
بالن�ص �إلى ما ُ
ِّ
وقد َ
امل�ؤ ِّلفُ .
طبعات؛ �آخ ُرها طبعة دار ال�س�ل�ام بالقاهرة ،و ُتع ُّد
وطبع الكتاب بتحقيقه �أرب َع
ٍ
أنف�س طبعات الكتاب؛ لأ�سباب منها:
الطبع ُة الرابع ُة هذه � َ
 ت�ض� � ُّمنها لتقري ��ر كتبه الب َّنا نف�س ��ه قبل وفاته عن �س ��رقة حتقيق ��ه على يد دارالكتب.
 وت�ص ��ويب م ��ا وقع يف امل�ت�ن باالعتماد على كت ��اب «بدائع الفوائ ��د» البن القيم،وقعت يف عدة
طبعة عامل الفوائد ،ومعلوم ما بني الكتابني من �صلة .وهذه الت�صويبات ْ
�صفحات منها ،403 ،370 ،282 ،281 ،267 ،261 ،157 ،156 ،114 :وقد ُم ِّيزت هذه
املوا�ضع جمي ًعا بو�ضع كلمة [النا�شر] َع ِقيبها بني معقوفني.
وهذا بيان ببع�ض �أهم هذه املواطن ب�صفحاتها من طبعة دار ال�سالم:
 -1يف �ص� :114إذا كانت واو اجلمع ثبتت مع ياء املتكلم وهي زائدة [وهي] عالمة
�إعراب عند بع�ض النحويني  -فكيف يحذف ما هو الم الفعل و�أحق بالثبات منها؟ ا هـ.
قلتُ � :سقط «وهي» من كل الطبعات ال�سابقة.
 -2يف � ��ص :157وم ��ع هذا ف�إن الأ�ص ��ل يف دخول ح ��روف الزوائد الأربع [�ش ��بهُ]
الأ�سماء.
 -3يف � ��ص� :281أال ت ��رى لقوله  -عليه ال�س�ل�ام  -لعمرو بن العا�ص  -ر�ض ��ي اهلل
أزعب لك َزعب ًة من املال» .ا هـ.
عنه�« :-أبع ُث َك وج ًها ُي�س ِّلمك اهلل و ُيغ ِن ُم َك ،و� ُ
�زاي را ًء ،والع ِني
قل ��تُ  :وقع هذا الن�ص يف الطبعات ال�س ��ابقة كلها بت�ص ��حيف ال � ِ
غي ًنا« :و�أرغب لك رغبة»!
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 -4ف�إن قيل� :أمل يجيزوا يف�« :ضربتُ �ضر ًبا ،وقتلتُ قتلاً » �أن يكون مفعو ًال مطل ًقا،
ف ِل َم [ َل ْـم] يكن مك�سور الأول �إذا كان اً
ومفتوحا �إذا كان م�صد ًرا م�ؤكدً ا؟
مفعول مطل ًقا،
ً
قلتُ � :سقطت «مل» من الطبعات ال�سابقة ،وبغريه لن ي�ستقيم ال�سياق.
 �ضبط الأبيات ال�شعرية التي مل تكن م�ضبوطة يف الطبعات ال�سابقة كلها. تخري ��ج النقول امل�س ��تفادة من املعاج ��م كلها بذكر امل ��ادة ،وكانت جميعها غريمخ َّرجة.
�شكل من الن�ص َوفق منهج املح ِّقق.
 �ضبط ما ُي ِ وكان م ��ن ج َّراء هذا ك ِّله �أن �أ�ض ��يف حل� � ٌق باملراجع التي اع ُتم ��د عليها يف هذهالطبعة امليمونة ت�ضمن ع�شرة مراجع بعنوان «مراجع �إ�ضافية».
حتريف عنوانه يف طبعة دار الكتب العلمية:
قبيحا؛ �إذ �ض ��بطوا كلمة «الفكر» بك�س ��ر
ُح� � ِّر َف العنوانُ يف طبعة العلمية حتري ًفا ً
الفاء وفتح الكاف ،ومل ي�س ��تفيدوا ممن �س ��بقهم ،وال�ص ��واب ما ح َّرره الب َّنا يف �صدارة
طبعت ��ه ،فق ��ال ما معناه :وقد كان الظاهر �أن يكون �ض ��بط «الفكر» بك�س ��ر ففتح؛ جمع
رجح الإفراد � -أعني �أن تكون «ال ِف ْكر» بك�س ��ر ف�س ��كون  -ما ذكره ال�سهيلي
فكرة .ولكن َّ
ابن دحي َة ،ففيهما �سجعة ال يح�سن معها �أن تكون الكلمة
يف املقدمة ،وما نقلتُه من ِّ
ن�ص ِ
جم ًعا .وي�ؤيد هذا قول ابن قا�ض ��ي �شهبة يف طبقاته يف ترجمة ال�سهيلي« :وكتاب نتائج
ال ِف ْكر يف النحو ،وهو بك�سر الفاء و�سكون الكاف .كذلك قيده قا�ضي الق�ضاة �أبو البقاء
ال�شبلي» .اهـ.
�سرقته على يد دار الكتب العلمية بريوت:
كتب الب َّنا قبل وفاته تقري ًرا يُثبتُ �سرقة حتقيقه لكتاب «نتائج ال ِف ْكر» على يد دار
بتحقيق ال�شيخ ِني :عادل �أحمد عبد املوجود ،وعلي
الكتب العلمية ،التي َ�ص َد َر ْت طبعتُها
ِ
محمد معو�ض� ،سنة 1992م.
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وقد اعتمد ال�شيخان  -كذا زعموا  -على نف�س الن�سختني اخلطيتني اللتني اعتمد
عليهما الب َّنا ،بل �إنهما اعتمدا نف�س الرموز التي و�ض َعها الب َّنا لن�سختَيه.
ولق ��د ذك ��ر الب َّنا يف تقريره املخت�ص ��ر يف �ص ��دارة طبع ��ة دار ال�س�ل�ام �أدل َة هذه
ال�س ��رقة؛ من نقل املقدمة ،وعالمات الرتقيم ،وعناوين الف�ص ��ول وامل�س ��ائل بتغيري �أو
بغري تغيري ،والتعليقات على الن�ص ،وفروق الن�سخ ،وت�صويبات الن�ص ،والزيادات على
الن�ص نف�سها ،نقلوا كل هذا  -هلل درهم!!  -نقلاً �أمي ًنا.
وليتهم �إذ نقلوا كانوا �أهلاً للنقل؛ فقد َج َن ْت �أيديهم على الن�ص كث ًريا ،ولي�س � َّ
أدل
على هذا مما �صنعوه يف حتريف عنوان الكتاب نف�سه.
ومن الأدلة التي �سا َقها الب َّنا دالل ًة على هذه ال�سرقة:
 يق ��ول الب َّن ��ا حت ��ت عنوان «ت�ص ��ويبات الن� ��ص»« :وقد �ص ��ادفتُ يف حتقيق هذا147ن�ص ��ا عانيتُ يف �سبيل �إقامته ،وقد قام هذان الرجالن بنقل ما �صنعتُ يف
الكتاب
ًّ
جر�أة عجيبة �إال يف بع�ض الن�صو�ص لإحداث نوع من املخالفة ،وهي ن�صو�ص محدودة».
ن�ص الب َّنا على ع ��دة مواطن ُتبينِّ
ب ��ل �إنهم تبعوا الب َّنا نف�س ��ه فيما وقع في ��ه ،وقد َّ
�أنهما مل ي�س ��تدركا عليه � َّأي �ش ��يء ،بل مل يقر�آ ما ادعياه من ُن�س ��خ الكتاب ،ومن �أمثلة
ذلك:
أزعب لك زعب ًة» ،فح َّرف ��ه �إلى�« :أرغب لك
يف � ��صَ 218و َه � َ�م الب َّنا يف حدي ��ث« :و� ُ
رغب� � ًة» ،فتب� � َع املحقق ��ان النبيهان ما وق ��ع فيه الب َّن ��ا ،انظر طبعة العلمي ��ة (�ص)213
ال�سطر الثاين والثالث.
�تقيم ال�س ��ياق بال
ن�ص امل�ؤ ِّلف لي�س � َ
 والأنكى من هذا �أنهم نقلوا ما زاده الب َّنا يف ِّوقعت يف ن�ص نتائج ال ِف ْكر من ن�س ��ختيه �أ�س � ُ
�اقط كثرية
ع ��زو لأحد ،يق ��ول الب َّنا« :وقد ْ
بلغت ً 62
�سقطا ،وقد �أثبتُّها ،وجاء هذان الرجالن ُم َّدعيا التحقيق ،ف�أثبتَا ما �أثبتُّه».
ْ
 ولقد �أثبت الب َّنا ترقيم املخطوطتني اللتني اعتمد عليهما يف �صلب الكتاب ،وكانيكفيه �أن يثبت ترقيم الن�س ��خة (�أ) التي اعتمدها �أ�صلاً ؛ لأنها كاملة ،ومع ذلك �سقط
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منه �أربع ورقات من ترقيم الن�سخة (ب) وهي ،)147 ،125 ،122 ،21 ،3( :ولي�س من
ن�ص عليه الب َّنا �أنه خر ٌم يف هذه الن�سخة.
بني هذه الأوراق ما َّ
ثم رجعتُ �أنظر يف طبعة الرجلني لأرى ترقيم املخطوطات ،فلم �أ َر �شي ًئا؛ �إذ �أغفال
ترقيم الن�سختني جمي ًعا!
هل َ
كتاب «نتائج الفكر»؟
�سرق ابنُ القيم َ
زعم الب َّنا يف مقدمة كتاب «نتائج الفكر» �أن ابن القيم ا َّدعى نحو ال�سهيلي لنف�سه
كتاب «النتائج» كتا َبه «بدائع الفوائ ��د» ،بعد �أن حذف مقدمته ،وق َّدم و� َّأخر،
بت�ض ��مينه َ
وزاد قليلاً واخت�صر ،حتى ليظن القارئ �أن النحو الذي ي�سوقه ابن القيم يف كتابه من
بدائعه ،واحلق �أنه لي�س له فيه ن�صيب من قريب �أو بعيد� ...إلخ.
ويف هذا ال�صدد �أقول� :إن النقل عند املتقدمني عن بع�ضهم له �ضربان� :أحدهما:
�أن ينق ��ل م�ؤ ِّل � ٌ�ف عن كاتب �س ��ابق دون ذكر للمنق ��ول عنه ،ولو مر ًة واح ��دة .وثانيهما:
ن�ص على
�أن يع ��زو امل�ؤل ��ف بع�ض ما نقله دون بع�ض؛ اعتمادًا على �أن ��ه �إما �أن يكون قد َّ
م�صادره التي نقل عنها يف خطبة كتابه ،و�إما �أن يكون معتمدً ا على فطنة القارئ ،و�أنه
قد �صرح يف مواطن من كتابه على م�صدره.
وهذا النوع الأخري هو ما �ص ��نعه ابن القيم يف كتابه «بدائع الفوائد»؛ فقد �ص� � َّرح
ابنُ القيم با�س ��م ال�س ��هيلي يف ب�ض ��عة وخم�س�ي�ن مو�ض� � ًعا من كتابه ،ولو �أراد �أن ي�سرق
الكتاب لأ�سقط ذكر ال�سهيلي جمل ًة.
ولع ��ل الناظ ��ر يف كتاب «بدائع الفوائد» ُيلفيه �أ�ش ��به بكتاب «�ص ��يد اخلاطر» البن
اجلوزي؛ فهي خواطر د َّونها ابن القيم اً
اتكال على ذاكرته غال ًبا .والدليل على هذا قول
ابن القيم نف�سه يف كتابه (« :)593 ،592/2هذا ما يف هذه امل�س�ألة امل�شكلة من الأ�سئلة
�سام ِح الناظ ُر فيها؛
واملباحث ،علقتُها �صيدً ا ل�سوانح اخلاطر فيها خ�شي َة �أن ال يعو َد ،فل ُي ِ
قت على حني ُبعدي من ُكتبي وع ��دم مت ُّكني من مراجعتها ،وهكذا غالب هذا
ف�إنه ��ا ُع ِّل ْ
التعليق �إمنا هو �صيد خاطر ،واهلل امل�ستعان».
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هذا ف�ضلاً عن �أنه ناق�ش ال�سهيلي يف عدة م�سائل ،ومل ُي�س ِّلم له.
فهر�سا ال نظري لها يف طبعة الرجلني
 و�أخ ًريا ف�إن الب َّنا َختم حتقيقه باثني ع�شر ً
املذكوري ��ن ،ك�ش ��ف بها كن ��وز الكتاب للباحثني؛ منه ��ا فهر�س لإعج ��از النظم القر�آين
ت�ضمن �أ�سرا ًرا لطيفة ،وفوائد بديعة.
د .محمد عاطف ال َّ
رتا�س
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أعالم
ِي
بن َو ِه ْي ِب
مل َح ِّق ُ
ام ُة ا ُ
ق َي ْحيى ُ
ُ
َ
اجلبور ّ
الع َّل َ
(1440 -1349هـ = 2019 -1930م)
وعطا ِئ ِه ِ
ي
نارةٌ َعلى َحيا ِت ِه َ
ِإ َ
الع ْل ِم ّ
وال�صبرْ َ عَلى َمكارِهِ ه،
« َع َر ْفتُ يف َ�صدِ ْيقي َي ْحيى ال ُق ْد َر َة عَلى ُمتا َب َع ِة ال َّد ْر�سَّ ،
و ُمعالجَ َ َة َم�ضا ْيقِه ،وال ّد�أْ َب الذِ ي ال ُي ْلغِي َّ
ال�ش ْخ ِ�ص َّية� ،أَو َي َت َح َّو ُل ِ�إلى �آل َّي ٍة َر ِت ْي َبة،
و َت َب َّينْتُ �أَ َّن ُه يمَ ْ ل ُِك مِ نْ �أَ ْ�سبابِ ال َّد ْر ِ�س و َو�سا ِئ ِل ِه ما هُ و َجدِ ي ٌر �أَ ْن يمَ ْ ِ�ضي ِب ِه ِ�إلى
الغا َي ِة امل ْر ُج َّوة» .الدّكتور ُمح َّمد طه احلاجِ ريّ َ�س َن َة 1384هـ=1964م
()1

وبي
�أ.دُ .مح َّمد مح ُمود الدُّ ُر ّ
()2
(*) عَطا�ؤ ُه ال ِع ْلمِ ّي.

اجلبوري ،بمِ ا َي ِق ُف َد ِلي ًال على ُق ْدر ِت ِه
تَن َّوع � ْ�ت مجَ االتُ ال َعطا ِء ال ِع ْلمِ ِّي التي َذ َرعها
ّ
واح ٍد ِمنَ ا ِلإ ْنتاج،
وع َد ِم اال ْقت�ص ��ا ِر على َ�ض� � ْر ٍب ِ
عل ��ى و ُل ِوج َميا ِد ْينَ ُمن َّو َع ٍة يف ال َب ْحثَ ،
تاج ِه ا َمل ْع ِر ِّيف يف َخ ْم َ�س ِة �أَ ْبواب ،هي(:)93
ويمُ ْ كننا َح ْ�ص ُر مجَ ِ
االت �إِ ْن ِ
را�سات
�أَ َّو ًال :ال َّت�أليف ،و َو َ�ض� � َع
الباب (ِ )20كتاب ًاَ ،ت َن َّو َع ْت َبينْ َ الدِّ
ُّ
ِ
اجلبوري يف َهذا ِ
الأَ َد ِب َّي ِة وال َّنق ِْد َّي ِة والتّا ِر ْيخ َّي ِة َ
واحل�ضا ِر َّي ِة وال َّثقا ِف َّية.
ثا ِني� � ًا :الت َّْح ِق ْيق ،و�أَنجْ َ زَ
الباب (َ )36عم ًالِ ،م ْنها (ِ )17د ْيوان ًا
ُّ
اجلبوري يف َه ��ذا ِ
ومجَ ْ ُموع ًا ِ�ش ْعر ّي ًا ،و(ِ )19كتاب ًا لمِ ُ�ؤ ِّلفينْ َ َم ْع ُروفِينْ .
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الباب َع َم ٌل واح ٌد َف َح�سب�َ ،ض َّمن ُه ما َ
ثا ِلث ًاْ :
راق
بي ،و ِل
ِّ
لجبوري يف َهذا ِ
االخ ِتيا ُر الأَ َد ّ
�صائد ِّ
بي.
له ِمنْ َق ِ
ال�ش ْع ِر ال َع َر ّ
مال َن َقلها َع ِن ا ِلإجنليز َّية،
را ِبع ًا :الترَّ َْج َمة ،و َت َر َك
ُّ
اجلبوري يف هذا ِ
الباب (� )3أَ ْع ٍ
ا�ست َْدعى الأَ ْمر.
االع ِتنا ِء ب�إِ ِ
مع ْ
ثبات َت ْع ِليقا ِت ِه املُ ِه َّم ِة على ال َّن ِّ�ص املن ُقول� ،إِ ِن ْ
�وث والدِّ را�س ��اتُ وا َملق ��االتُ والت َّْحقِيقاتُ والترَّ َْجماتُ ُ
خام�س� � ًا :ال ُب ُح � ُ
املن�ش ��و َر ُة يف
ِ
اجلبوري على َمدا ِر َخ ْم�س�ْيَنْ َ عام ًا و َن ِّي ٍف يف
ا َملجلاّ ت ،و َت ْب ُل ُغ ال َع�ش ��راتَ ،ن َ�ش ��رها يحيى
ُّ
ؤمترات وال ُكت ُِب الت ِّْذكا ِر َّية.
مال املُ� ِ
طا ِئ َف ٍة ِمنَ ا َملجلاَّ ِت ال َع َرب َّية ،و َب ْع ِ�ض �أَ ْع ِ
اجلبوري ،حَ ْ
ت ِق ْيق� � ًا وت�أ ِليف ًا و َت ْر َجم ًة ْ
واختيار ًا،
وعليهَ ،يكونُ مجَ ْ ُمو ُع ما َ�ص � َ�د َر عنه
ّ
َ
(كت ��اب املُ ْنت ََخل
(َ )60ع َم�ل ً�ا ِع ْلمِ ّي� � ًاَ ،و َق� � َع �أَ ْ�ض � َ�خ ُمها َح ْجم� � ًا يف مجُ َّل َد ْي � ِ�ن �ض ��ا ِف َيينْ ِ :
(�ش� � ْعر َع ْبد اهلل بن ِّ
الزب ْعرى)َ ،ف ْ�ض ًال ع ّما
لِلمِ يكايل) ،و َنزَ َل �أَقلُّها ِ�إلى (�َ )87ص� �ف َْحةِ :
ُن ِ�ش َر يف ا َملجلاّ ِت وال َّدور ّيات.
�وري ال ِع ْلمِ َّي ُة ُم � ْ�ذ كانَ يف ال َعق ِْد ال َّراب ِع ِم ��نَ ال ُعمر� ،أَي
َب ��د�أَ ْت َم ِ�س�ْيةرْ ُة َعطا ِء اجلب � ِّ
ْينيات ال َق ْر ِن امليال ِد ِّي املُ ْن َ�ص � ِ�رمَ ،ف َق ْد َن َ�ش� � َر با ُكو َر َة َ�أ ْعما ِل� � ِه ال ِع ْلم َّية ،يف َبغْداد،
يف ِ�س� �ت ِ
رج ِة املاج�س ��تري ،وكانَ َي ْع َم ُل َو ْقتَها
َ�س ��ن َة (1382هـ=1962م)َ ،ق ْب َل َ�أنْ َي ْح ُ�ص � َ�ل على َد َ
ري:
العام ّ
يف ِ�س� � ْل ِك التَّع ِل ْي ِم ال ّث ّ
وح َم َل ْت ِدرا�س� � ُت ُه ا ُلأول ��ى ُع ْنوانَ َ « :ل ِب ْيد ب ��ن َر ِب ْي َعة ِ
انويَ ،
را�س� � ٌة �أَ َدب َّية» ،وقد �أَ ْك َ
را�س� � َة ِل ْبيد يف رِ�س ��ا َل ِت ِه ال َّدكتوراه ،كما ُذ ِك َر �آنف ًا .و َن َ�ش� � َر يف
مل ِد َ
ِد َ
تاب ُم ِه ٌّم َح َم َل ُع ْنوان ًا َج َدل ّي ًا ال ِفت ًا ،هو:
الع ��ا ّم (1384هـ=1964م) َع َم َل ُه ال ّثاين ،وهُ و ِك ٌ
«الإِ ْ�سالم ِّ
وال�ش ْعر».
َت َع َّر َ�ض َهذا ا ُ
جل ْه ُد ال ِّريا ِد ُّي ِل َ�س ِر َق ٍة ِع ْلمِ َّي ٍة َم ْع ُرو َفة�ِ ،إ ْذ �أَغا َر عليه يف َ
و�ض ِح ال َّنها ِر
راقي َم ْع ُروفُ ،ذو ُن ُف ٍوذ يف ال َّدو َل ِة �آنذاكَ ،ف َ�سطا َعليه ،و َن َحل ُه ِل َنف ِْ�س ِه ،و َلفَّقَ منه
�أُ ْ�س ��تا ٌذ ِع ٌّ
نوان ذا ِته:
تاب
«�ش ْعر املُ َخ ْ�ضر ْين و�أَثر ا ِلإ ْ�سالم فيه» ِكتاب ًا َن َ�ش َر ُه ِبال ُع ِ
اجلبوري ال َآخرِ :
ّ
ِومنْ ِك ِ
«الإِ ْ�س�ل�ام ِّ
جائب املقدُو ِر َ�أنْ
وال�ش ْعر» ،يف ال ُك َو ْيت�َ ،سن َة (1404هـ=1984م)( !!)94ومن َع ِ
َي َ
اجلبوري ال ّرا ِئ ِد
ار�سينْ َ َغ َّط ْت على َ�ص ِن ْي ِع
ِّ
�ساط ال َّد ِ
وا�س َع ًة يف َ�أ ْو ِ
نال َهذا ال َع َم ُل ُ�ش� � ْه َر ًة ِ
َناه ْت �إِليها الأَما َن ُة ال ِع ْلمِ َّي ُة
لحال التي ت َ
يف َم ْيدا ِنه ،ممِّ ا َج َع َل ال َّر ُج َل َي ْ�ش ُع ُر بمِ َ ِز ْي ِد َغ َّ�ص ٍة ِل ِ
ِع ْن َد َب ْع ِ�ض الأَ ْ�سما ِء َّ
الطنا َنة.
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قام � ْ�ت َح َ
�وري َ
قام
ول َه ��ذه احلا ِد َث� � ِة َم ْع َر َك� � ٌة �أَ ِدب َّيةَ ،بينْ َ اجلب � ِّ
و َق � ْ�د َ
وخ ْ�ص ��مِ هَ ،ف َ
الكتاب ،وتا َب َع َ
الم
ُّ
اجل َه ِة التي َت َو َّر َط ْت ِب َن ْ�ش � ِ�ر ِ
اجلبوري– َب � ْ�دء ًاِ -ب ِ
الكتا َب ِة ِ�إلى ِ
ذلك ب ِ�إ ْع ِ
قاالت َح َ
ول ذل � َ�ك يف ال َّدوح ِة
ال�س � ِ�ر َق ِة ال ِع ْلمِ َّيةُ ،ث َّم َن َ�ش� � َر َم ٍ
اجلامع � ِ
ِ
�ات ال َع َرب َّي� � ِة ِبوا ِق َع ِة َّ
َ
الفاع ُل الدِّ فا َع َعنْ َم ْوقف ِه َّ
اجلبوري
ال�ض ِع ْيفَ ،فر َّد عليه
و َبغْدا َد و(باري�س)(.)95
ُّ
وحاول ِ
َّعدي َعلى ُج ُهو ِد
َر ّد ًا َع ْنيف ًا ،و َك َ�ش � َ�ف َك ْثري ًا من �أَ ْ�س ��را ِر َم ِ�س�ْيِرْ ت ِه الآ ِن َف ِة القا ِئ َم ِة على الت ِ
و�س ِر َق ِتها(.)96
الآخر ْينَ َ
�وري  -يف الع ��ا ّم َنف ِْ�س� � ِه (1384ه� �ـ=1964م)ِ -ب َن�ش � ِ�ر رِ�س ��ا َلت ِه
و�أَ ْر َد َف اجلب � ُّ
«�ش ْعر املُ َخ ْ�ضر ْين و�أَثر الإِ ْ�س�ل�ام فيه» التي َق َّدم لها ُم ْ�شر ُف ُه ال ّدكتور ُمح َّمد
املاج�س ��تريِ :
ريَ ،ر ِح َم ُه ُ
اجلبوري يف َن ْ�ش ِر طا ِئ َف ٍة
اهلل .و َب ْع َد ُح ُ�ص ��و ِل ِه على ال ّدكتوراهَ ،ج َّد
ُّ
احلاج ّ
طه ِ
مال التي ا ْن�ص� � َّب ْت على َج ْم ِع ِّ
�امي ،و َب ْع ِ�ض ال َع ّب ِا�س � ّ�ي،
ال�ش� � ْع ِر ِ
من الأَ ْع ِ
اجلاه ِّلي وا ِلإ ْ�س�ل ّ
ناع ِة ُم َد َّونا ِته ،حَ ْ
را�سات الأَ َدب َّي ِة وال َّنق ِْد َّي ِة
وت ِق ْي ِق ُع ُيو ِنهَ ،ف ْ�ض ًال َعنْ َتق ِْديمْ ِ َع َد ٍد من الدِّ
ِ
ِ
و�ص َ
َ
ثي َ�س ��ن َة (1388هـ=1968م)
واحل�ض ��ا ِر َّي ِة اجلا َّد ِة يف َهذه َّ
ال�س� � ِب ْيل .و َت َك َّل َل ُجه ُد ُه ال َب ْح ُّ
�دارات َج ِد ْي َدةُ ،ن ِ�ش َر ْت َجمِ ْي ُعها يف َبغْداد ،وهيِ « :د ْيوان الع ّبا�س بن ِم ْردا�س
ِب َثال َث ِة ِ�إ ْ�ص � ٍ
�بب ما َو َ�صف ُه
�لمي» الذي �أَ ْك َم َل ُه َ�س ��ن َة (1386هـ=1966م) ( ،)97وت�أَ َّخ َر َن ْ�ش� � ُر ُه ِب َ�س � ِ
ُّ
ال�س � ّ
()98
و�س ْل َط ِت ِهم يف دا ِر ا ُ
حل ِّر َّية» ِ ،وكتابه:
ُّ
اجلبوري ِب َقو ِل ِهِ « :ب َف ْ�ض ِل َد�سا ِئ ِ�س الأُخو ِة الأَ ِّلدا ِء ُ
«اجلاهل َّيةُ :م َقدِّ م ٌة يف احليا ِة ال َع َرب َّي ِة ِل َدرا�س� � ِة ِّ
و»�ش� � ْعر ال ُّنعمان بن
اجلاه ّلي»ِ ،
ال�ش� � ْع ِر ِ
ِ
�صاري».
َب ِ�شيرْ الأَ ْن ّ
ينيات ِمنَ ال َق ْر ِن الفا ِئت ،و َب َل َغ �أَ ْو َج
و َر َ�س � َ�خ ْت َق َد ُم
ِّ
ال�س� � ْب ِع ِ
اجلبوري ال ِع ْلمِ َّي ُة يف َعق ِْد َّ
َعطا ِئ ِه ال ِع ْلمِ ّيَ ،ف َق ْد �أَ ْ�صد َر يف َهذا ال َعق ِْد َخ ْم َ�س َة َع�ش َر َع َم ًال َج ِد ْيد ًاُ ،ن ِ�ش َر ْت يفَ :بغْداد،
والقاه َرة ،منها �أَ َح َد َع�ش� � َر َع َم ًال ا ْن َ�ص� � َّب ْت َعلى َ�ص� � ْن َع ِة ال َّدواو ْي ِن
و ِد َم ْ�ش ��ق ،و َب�ْي�ررْ ُ وت،
ِ
ِّ
و�ض َّم ْت دَواوينَ ُّ
ال�ش ْعر َّي ِة حَ ْ
وت ِق ْي ِقها(َ ،)99
ال�ش َعراءُ :ع ْروة بن �أُ َذ ْي َنة (1390هـ=1970م)
( ،)100واملُ َت ��و ِّكل الليث � ّ�ي (1391ه� �ـ=1971م)( ،)101واحل ��ارِث ب ��ن خا ِل ��د ْ
املخزُوم � ّ�ي
وع ْب ��دة ب ��ن َّ
وع ْب ��د اهلل
الط ِب ْي ��ب (1392ه� �ـ=1972م)َ ،
(1391ه� �ـ=1972م)(َ ،)102
�دي (1394ه� �ـ=1974م) ( ،)103و�أَبي َح َّي� � َة ال ُّنمَيرْ ّي
ب ��ن ال َّز ِبيرْ ِ -ب َف ْت � ِ�ح الزّاي -الأَ ْ�س � ّ
وع َمر بن جل�أ
وعمرو بن �ش� ��أ�س الأَ ْ�س � ّ
�دي (1396هـ=1976م)ُ ،
(1395هـ=1975م)َ ،
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التَّيم � ّ�ي (1396ه� �ـ=1976م)ُّ ،
غرائي (1396هـ=1976م) ،وهُ ْد َبة بن ا َ
خل ْ�ش ��رم
والط ّ
وع ْبد اهلل بن ِّ
را�س ٌة
ال ُع ْذ ّ
ري (1396هـ=1976م)َ ،
الز ِب ْعرى (1399هـ=1978م)ِ .وم ْنها ِد َ
َم ْن َه ِج َّي� � ٌة َح َم َل ْت ُع ْنوانَ ِّ :
�صائ�ص� � ُه و ُف ُنو ُنه»(1372هـ=1972م)،
اجلاه ّليَ :خ
«ال�ش� � ْعر ِ
ُ
عات ال َع َرب َّي� � ِة ُع ُقود ًا ِع َّدة.
اجلام ِ
اجلاه ّلي» يف ِ
راج ِع م ��ا َّد ِة« :الأَ َدب ِ
ُع� � َّد ْت ِمنْ َ�أ ْ�ش� � َه ِر َم ِ
باع ًة وتَداو ًال� ،إِ ْذ ُط ِب َع �أَ ْك َرث ِمنْ َع�ش � ِ�ر َطبعات،
تاب َ�أكْثرَ َ ُكت ُِب
ِّ
و ُيع� � ُّد َهذا ِ
اجلبوري ِط َ
الك ُ
الباحثينْ َ وال َّدار ِِ�سينْ َ وال ّن ِا�ش ِر ْينَ ُ
و�س ِر َق ْت َطبعا ُت ُه َغيرْ َ َم َّرةْ ،
وط َّال ِب ال ِع ْل ِم
وا�ش َت َّد تَطلُّ ُب ِ
ُ
له.
مال َع ِن
وتمَ َّ � َ�م اجلب � ُّ
�وري ِ�إجنازا ِت� � ِه ال ِع ْلمِ َّي َة يف هذا ال َع ْق � ِ�د املُ ْثمِ ِر ِب َنق ِْل َثال َث� � ِة َ�أ ْع ٍ
و�ص� � َلت ُهما بالقبائ � ِ�ل ال َع َرب َّية»،
«احليرْ ة َوم َّكة ِ
ا ِلإنجْ ليز َّي� � ِة ِ�إل ��ى ال َع َرب َّية ،وهُ يِ :كت ��ابِ :
(لك�س�ت�ر) (1396ه� �ـ=1976م)ِ ،وكت ��اب « ُ�أ ُ�ص ��ول ِّ
ال�ش� � ْعر ال َع َرب � ّ�ي»( ،ملرجلي ��وث)
وا�ش
�ات َت ْع ٍ
(1399ه� �ـ=1978م) ،واحل� � ُّق �أَنَّ َعم َل ُه تجَ او َز الترَّ َْجم� � َة �إِلى �إِ ْثب � ِ
وح ٍ
ليقات َ
ول ِ�ص � َّ�ح ِة ِّ
�ام (مرجليوث) َح َ
اجلاه ّلي ،و» ِف ْهر� ��س ا َمل ْخ ُطوطات
ال�ش� � ْع ِر ِ
َي� � ُر ُّد فيها �أَ ْوه � َ
وطي ُم ِه ّمُ ،ن ِ�ش َر يف
ا ِلإ ْ�س�ل�ام َّية ِب ِ
جام َع ِة كامربدج»( ،لأَدوارد بروان) ،وهُ و ِف ْه ٌ
ر�س َم ْخ ُط ٌّ
ِ�س َّت ِة �أَ ْق�س ��ام ،يف مجَ َّل ِة «املورِد»ِ ،فيما َبينْ َ َ�س� � َنتي (1404-1394هـ=1984-1974م)،
رتجماتُ َ
اجلبوري
املقاالت التي َع َّربها
وغيرْ ُ ها ِمنَ
ُّ
ِ
َكما �أَ َ�ش ْرنا �آنف ًا ،وقد َفت ََح ْت َهذه املُ َ
بيُ ،ر ْغ َم �أَ َّنه لمَ ْ َيت ََخ َّر ْج يف َمدار ِِ�س
نا ِفذ ًة على ُم ْك َنت ِه ال ُلغو َّية ،وت ََ�ضلُّ ِع ِه ِب َغيرْ ِ ال ِل ِ
�سان ال َع َر ّ
وجامعا ِته.
ال َغ ْر ِب ِ
َ
عينيات
مال التي َن َ�ش َرها
ّ
وال�س ْب ِ
ال�ست ِ
واجل ِد ْي ُر ِذ ْك ُر ُه �أَنَّ �أَكْثرَ َ الأَ ْع ِ
ْينيات ِّ
اجلبوري يف ِّ
خل ّط ُ
 ِمنَ ال َق ْر ِن امليال ِد ِّي املُ ْن َ�ص � ِ�رم -كانَ تَو َّلى َخ َّط ُع ْنوانا ِتها ا َاط ال ِعرا ِق ُّي ا َمل ْ�ش� � ُهو ُر
�دادي( ،)104وه ��و �أَ ٌخ لل ّدكتور ُنوري َحم ��ودي ال َق ْي�س � ّ�ي ،وكانَ و َ�أخو ُه
ها�ش ��م ُمح َّمد ال َب ْغ � ّ
ِ
وغ�ْي�رِْ ِه ِمنَ ا ُ
�وري .و َل ��ذا ،جا َء ْت ُغل ُف� � ُه ا َمل ْر ُقو َن ُة ِب َخ � ِّ�ط ال ُّث ُلثَ ،
خل ُطوط
َ�ص � ِ�د ْي َقينْ ِ ِللجب � ّ
نا�س� � َبة� ،آ َي ًة يف ا ُ
حل ْ�س � ِ�ن َ
َ
اجلبوري �أَ ِن
باه� � ِة
ِّ
مال والإِ ْب ��داع .وكانَ ِمنْ َن َ
اجلمِ ْي َل� � ِة املُ ِ
واجل ِ
وجو َد َهذا ّ
اط البا ِر ِع َعلى َق ْي ِد َ
احلياةَ ،ف َط َلب ِ�إليه �أَنْ َي ُخ َّط له طا ِئ َف ًة ِمنْ
اخلط ِ
ا�س َت ْثم َر ُ
ْ
وعات ُكتُب ِه حَ ْ
َجاب
وت ِق ْيقا ِت ِه التي كانَ ُيزْ ِم ُع ِ�إنجْ ا َزها ِ
وانات َم ْ�ش� � ُر ِ
ُع ْن ِ
ا�س� �ت َ
الحق ًا ،و ِف ْع ًال ْ
خل ّط � ُ
�اط ال َبغْدا ِد ُّي له ��ذه ال َّر ْغ َب ��ة( ،)105وغاد َر -علي ��ه ال َّر ْحم ُةَ -
ا َ
احليا َة ال ُّد ْنيا َ�س ��ن َة
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وظ َه َر ْت ُخ َ
(1393هـ=1973م)َ ،
اجلبوري َ
اجل ِد ْيد ِة وهُ و حَ ْ
ت َت
طاط ُت ُه املُ َم َّيز ُة على �آثا ِر
ِّ
باق الثرَّ ى.
�أَ ْط ِ
لجبوري �أَنْ َي ْن�ش� � َر َج ِد ْيد ًا ِفيما َبينْ َ َ�س� � َنتي (1401-1399هـ=-1979
لمَ ْ َيتَ�س ��نَّ ِل
ِّ
�باب َغ�ْي رِْ ِع ْلمِ َّي� � ٍة خار َِج� � ٍة ع ��ن
�وث يف ا َملج�َّل�تااَّ ت؛ لأَ ْ�س � ٍ
1981م)� ،س ��وى َب ْع� ِ��ض ال ُب ُح � ِ
أنف َن�ش � َ
�راج حَ ْ
وا�س ��ت� َ
جاهل َّية
ت ِق ْي ِقهِ « :ق�ص ��ا ِئد ِ
ِ�إرا َد ِت ��هْ .
�اط ُه ال ِع ْلمِ َّي  -يف َق َط� � َر -ب ِ�إ ْخ � ِ
نا ِد َرة»(1402هـ=1982م)ُ ،مت َِّ�ض ��من ًا طا ِئ َف ًة ِمنَ ال َق�صا ِئ ِد التي لمَ ْ َي�سبقْ َن َ�ش ُرها ِل�س َّت َة
اجلبوري ِمنْ َم ْخ ُط َ
وطةُ « :م ْنتهى َّ
الطلب ِمنْ �أَ ْ�شعار
رجها
ُّ
�شاعر ًا ِ
َع�ش َر ِ
ا�س� �ت َْخ َ
جاهل ّي ًاْ ،
�وري يف �أَ ْثنا ِء
تاب َو َق َف عليها اجلب � ُّ
البن مي ُمون ،وهي ُن ْ�س � َ�خ ٌة َن ِف ْي َ�س� � ٌة ِمنَ ِ
الك ِ
ال َع� � َرب»ِ ،
�اعر
وج ��و ِد ِه يف ِ
جام َع ِة (كامربدج)�َ ،س ��ن َة (1394ه� �ـ=1974م)ُ .ث َّم َحقَّقَ ِد ْيوان ال�شّ � ِ
ُ
َ
ري �أ ْح َمد بن ُيو�سف اجلابر (1403هـ=1983م).
ال َق َط ِّ
تاب« :امل َِح ��ن»َ ،لأبي ال َع َرب
و َن َ�ش� � َر يف الع ��ام ذا ِت� � ِه َ -عنْ ُن ْ�س � َ�خ ٍة َخط َّي ٍة َي ِت ْي َم ��ةِ ،ك َ
التَّميم � ّ�ي؛ َ�س� � ْلو ًة ِل َنف ِْ�س� � ِه ا َمل ْك ُل َومة ،وت� ِّأ�س ��ي ًا ِبالقا ِف َل ِة َّ
الط ِو ْي َل ِة ممِ َّ ن ج ��ا َر َعليهم الزَّمانُ
اللط ْي ِف
ِب ُح ْكمِ ه ،و�أَ ْن َ�ش ِ
ال�سف ِْر ِ
بت امل َِحنُ �أَ ْظفا َرها ِف ْيهم .و َق ْد َق َّ�ص املُ َح ِّققُ يف َتق ِْد َم ِة َهذا ِّ
عت ِب َط ْب ِع ِه  -يف َبيرْ ُ وتَ – ِلل َق ْ�ص ِف
ِحكا َي َة ُمعا َي َ�ش� � ِت ِه َ�س� � َنوات ،و َت َع ُّر َ�ض ا َمل ْط َبع ِة التي َ�ش َر ْ
تاب حَ ْ
امل ِْد َف ِع ّي ،ممِّ ا �أَ ْف�ض ��ى ِ�إلى تَه ُّد ِمهاَ ،
ت � َ�ت الأَ ْنقا�ض ،ممِّ ا َج َع َل
�ول ِ
الك ِ
و�ض ��يا ِع �أُ ُ�ص � ِ
زم ال ِف َ
هلل –
ف�سي و ِ�إ ْرها ِق ِه وي�أ�سه .و َل ِكنَّ ِعناي َة ا ِ
َّ
را�ش َ�ش ْهر ًاِ ،ب َ�س ِ
اجلبوري َي ْل ُ
بب َت َعب ِه ال َّن ِّ
َ
وج َّل-تَدا َر َك ْت َهذا ا ُ
جل ْه َد املُ ْخ َل�ص� ،إِ ْذ جا َء ال َب ِ�شيرْ ُ َ -ب ْع َد َ�س َن ٍة ِ -بال ُع ُثو ِر على �أ ْ�ص ِل
َع َّز َ
�اب َح ّي� � ًا ُي ْر ُ
زق حَ ْ
اجلبوري،
الغام َر َة ِ�إلى َنف ِْ�س
ّ
ت َت َر ْد ِم ا َمل ْط َب َعة ،ممِّ ا َ�أ ْد َخ َل ا َمل�س� � َّر َة ِ
ِ
الكت � ِ
و َنفى عنه ال َك َد َر املُ ِق ْيمَ ،ي ُق ُ
الكتاب ،و َف ِر ْحتُ
ول« :وما هو ِ�إ اَّل َ�ش ْه ٌر حتّى تَ�س َّلمتُ ُن َ�سخ ًا ِمنَ ِ
ابن َف ِق ْي ٍد َ
طال ِغيا ُب ُه وا ْنتظا ُره»(.)106
به َف َر َح الأَ ِب ِب َو ِل ْي ٍد َج ِد ْيد ،و َف َر َح الأُ ِّم ِب َعو َد ِة ٍ
اجلبوري ِ -منْ َث َّم ِ -ط ْي َل َة هذا ال َع ْق ��د ،ف�أَ ْخ َر َج ِكتا َبهِّ :
«الزينة يف
تَراد َف � ْ�ت ُج ُه ��و ُد
ِّ
ِّ
اجلاه ّلي» (1404هـ=1984م) ،حَ ْ
ري»
العام ّ
وت ِق ْي َقهِ :
ِ
ال�ش� � ْعر ِ
«�ش� � ْعر ِخدا�ش ب ��ن ُز ِهيرْ
وت ِق ْي َقه« :الأَ ْقوال الكا ِفية وال ُف ُ�صول ال�شّ ا ِفية يف ا َ
(1407هـ=1986م) ،حَ ْ
خل ْيل»ِ ،لل َم ِلك
علي بن داود ال َّر�س ��و ّ
يل الغ�سّ ��ا ّ
ين (1407هـ=1987م)ِ ،وكتا َب ��ه« :ا َملالب�س ال َع َرب َّية يف
ِّ
ِّ
اجلاه ّلي» (1409هـ=1989م).
ال�ش ْعر ِ
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�اع ِب َ
احليا ِة التي
و�أَ ْ�س� � َف َر ْت ُج ُهو ُد ُه يف َعق ِْد التِّ�س ��عينياتُ ،ر ْغ َم ما واج َه ِمنْ َم�ص � ِ
�ال ُم ِه َّم ٍة َن َّو َع فيها
اال�س ��تقرا ِر ال َّنف�س � ّ�يَ ،عنْ َ�س� � ْب َع ِة �أَ ْعم � ٍ
تَكا َل َب ْت َعليه ،وا َمل َر�ضَ ،
وع َد ِم ْ
تاب:
تاب« :ال � ِّ�ر َّدة»ِ ،للوا ِق ّ
َبينْ َ التّ� ِ
دي (1411هـ=1991م)ِ ،وك َ
أليف والت َّْح ِق ْيقَ ،ف َن َ�ش� � َر ِك َ
ال�ص َة تجَ ْ ر َب ِت ِه
«الفا�ضل يف ِ�ص َف ِة الأَ َدب ِ
ِ
الكامل»ِ ،للو�شّ اء (1412هـ=1992م) .و َو َ�ض َع ُخ َ
تاب«َ :م ْنهج ال َب ْحث حَ ْ
وتقيق ال ُّن ُ�صو�ص» (1414هـ= 1993م).
يف َ�ص ْن َع ِة الت َّْح ِق ْي ِق يف ِك ِ
والكتا َب ��ة يف َ
ُث � َّ�م َ�أ ْ�ص � َ�د َر ِكتا َب ��ه« :ا َ
احل�ض ��ا َر ِة ال َع َرب َّي ��ة» (1415ه� �ـ=1994م)،
خل � ّ�ط ِ
م ��نْ َب ْع� �دُ -حَ ْوقي» (1416هـ=1995م)ُ ،ث َّم َن َ�ش� � َر َ�س� � َن َة
و�أَنجْ َ زَ ِ
ت ِق ْي ��ق�َ « :أم ��ايل ا َمل ْر ُز ّ
و�سوم ًا بـ «املُ ْ�ست َْ�شر ُقون ِّ
اجلاه ِّليَ :بينْ َ َّ
ال�ش ّك
وال�ش ْعر ِ
(1419هـ=1997م) ِكتاب ًا ُم ِه ّم ًا َم ُ
ول ِ�ص َّح ِة ِّ
�راق َح َ
اجلاه ّلي،
اال�س ِت ْ�ش � ِ
ال�ش ْع ِر ِ
وال َّت ْو ِثيق»َ ،د َح َ�ض فيه �أَ ِ
باط َيل َل ِف ْي ٍف ِمنْ �أَ ْه ِل ْ
اال�س ِت ْد ُ
ْلي َمع ًا.
هج ِع ْلمِ ٍّي َع ُمو ُد ُه ْ
ْلي وال َّنق ُّ
الل ال َعق ُّ
بمِ َ ْن ٍ
«الكتاب يف َ
احل�ض ��ا َر ِة
وتمَ َّ َم
ُّ
اجلبوري ُج ُهو َد ُه يف َهذا ال َعق ِْد ب�إِنجْ ا ِز َعم ِل ِه املُ ْب ِهجِ :
�ات َ
احل�ض ��ا ِر َّي ِة التي
الإِ ْ�س�ل�ام َّية» (1419ه� �ـ=1998م) ،يف ِن ِ
طاق ْاهتماما ِت ِه ِبالدِّ را�س � ِ
االعتبا َر ملكا َن ِة ال ِع ْل ِم وال ُع َلما ِء واملُ ْن َج ِز ال َّثقا ِّيف يف َ
احل�ض ��ا َر ِة ا ِلإ ْ�سالم َّية .و ُي َع ُّد َهذا
ُت ِعي ُد ْ
والت
تاب ِ -ب َحقٍّ ِ -منْ �أَ ْجو ِد ما ُكت َُب يف ِم ْ�ض ��مارِه ،و َق ْد َ�ش � َ�ح َن ُه
ُّ
اجلبوري ِب َنوا ِد ِر امل ُق ِ
ِ
الك ُ
�والت التي تَد ُّل َعلى َ�س� � َع ِة ِع ْلمِ ِه ِّ
�ازات ال ُع َلما ِء
الع� � ِه ال َّد ِق ْي ِق على ِ�إنجْ � ِ
واط ِ
و�أَ ْث َم � ِ�ن املن ُق � ِ
ال�ص� � ِه ِل َع َم ِله ،و َنف ِْح ِه عن َمكا َن ِة �أُ َّم ِت ِه ال ِع ْلمِ َّي ِة
املُ ْ�س� � ِلمينْ َ ال َّثقاف َّي ِة َع َرب ُق ُر ٍون َط ِو ْي َلة ،و�إِ ْخ ِ
واحل�ضا ِر َّيةَ .ي ُق ُ
َ
وات
تاب ِب ْ�ض َع َ�سنوات ،هي ِخيرْ َ ُة ما َت َب ّقى من َ�س َن ِ
ول�« :أَ ْن َف ْقتُ يف َهذا ِ
الك ِ
ال ُعم � ِ�ر ال َق ِل ْيل ِة البا ِقيةَ ،ق َ�ض� � ْيتُ ِف ْيها ال َلي ��ا َ
دار�س� � ًة ِوكتا َب ًة
يل والأَ ّيامَ ،ج ْمع ًا و ُمقا َرن ًة و ُم َ
هاق وال َّت َع ِب وا َمل َر�ض»(.)107
راج َعة ،و ُك ْنتُ ِخاللها َ�س ِع ْيد ًا َج ْلد ًاُ ،ر ْغ َم الإِ ْر ِ
و ُم َ
اجلبوري �أَ ْدوا َء َّ
ال�ش � ُ
�يخ َ
وخ ِة
و ُم ْن ُذ َم ْط َل ِع الأَ ْلف َّي ِة ال ّثا ِلث ِة ِ�إلى َر ِح ْيل ِه عن ال ُّدنياَ ،ق َه َر
ُّ
�عاب ِباال ْن ِقطا ِع �إِل ��ى التّ�أ ِل ْي � ِ�ف والت َّْح ِق ْي ��قَ ،
واحلف ِْر ال َعمِ ْي � ِ�ق يف َزوايا
ال�ص � َ
حَوتدِّ يا ِته ��ا ِّ
ال�سبعِينْ ،
�ضج َث َم ِ
املو ُروث .وكانَ له ْاعتقا ٌد ثا ِب ٌت ال َي ِريمْ ُ يف �أَنَّ �أَ ْن َ
رات ال ُع َلما ِء ما كان َب ْع َد َّ
َّقاع ِد ُم ْط َلق ًاَ ،ي ُق ُ
ال�سبعينْ َ
و�أَنَّ ال َعطا َء ال ِع ْلمِ َّي ال َي ْع ِر ُف ِ�س ��نَّ الت ُ
ول « :و�أَ ّما ال ُع َلما ُءَ ،ف ِ�سنُّ َّ
ا�ض � ِ�ج ال َغ ِز ْير ...و َق ْد تمَ ت ُّد ِ�إلى ال َّثمانِينْ َ
مال ال ِف ْك ِر ِّي وال َعطا ِء ال ّن ِ
هي ِ�س ��نُّ ال ُّن ْ�ض � ِ�ج وال َك ِ
وه َكذاَ ،ظ َّلَ -ر ِح َم ُه ُ
اهللَ -
يف
والت ِّْ�س� �عِينْ »(َ .)108
وال�س ِ
كاجل ِبل ال�شّ ِام ِخ وال َّن ْخ َل ِة ال�سّ ِام َق ِة َّ
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�اعات ِمنْ َل ْي ِل ِه ُم ْنهَمِ ��ك ًا يف ال َع َملُ ،م ِك ّب� � ًا َعلى ال ِقراء ِة
املُ ْن�ص� � ِل ِت يمُ ْ ِ�ض ��ي ُج َّل َي ْو ِم ِه و�س � ٍ
ماثل
ِ
والكتا َب ِة والتّ�أ ِل ْي ِف والت َّْح ِق ْيقَ ،على ُ�صو َر ٍة ُت َذ ِّك ُرنا ِب�أُويل ال َعزْ ِم ِمنْ ُع َلما ِء الأُ َّم ِة والأَ ِ
كاجلاحظ،
�اب َعلى ُ�ص� �دُور ِِهم،
ِ
�ام الذي ��ن ت ََخ َّر َم ْت ُه ��م املنايا �ُ -ش� � ُيوخ ًا ِ -
والكت � ُ
ال ِعظ � ِ
َّ
ري ،وابن َ
�اكر ،والأُ ْ�س ��تاذ َح َ�سن ُح�سني
اجل ْو ّ
ربي ،وامل َع ّ
والط ّ
زي ،والأُ ْ�س ��تاذ مح ُمود �ش � ِ
الوهاب ،والأُ ْ�س ��تاذ َخيرْ ِ الدِّ ْين ِّ
ركلي ،والأُ ْ�س ��تاذ َ�أ ْح َمد ُع َب ْيد ،وا ُلأ ْ�س ��تاذ َح َمد
َع ْب ��د ّ
الز ّ
اجلا�سر ،والأُ ْ�س ��تاذ ُكوركي�س َع ّواد ،وال ّدكتور َ�شوقي َ�ض� � ْيف ،وال ّدكتور ِ�إ ْح�سان ع ّبا�س،
ِ
ني ،وال ّدكتور ُح�سني ُم�ؤن�س،
وال ّدكتورة عا ِئ�شة َع ْبد ال َّرحمن ،والأُ ْ�ستاذ َع ْبد العزيز المَ ْي َم ّ
وغيرْ ِ هم ِمنْ َ�س َد َن ِة ال ِع ْلم ال َع َر ِّبي الذينَ ن�سّ�أَ ُ
وال�ش ��يخ ُ�ش َع ْيب الأَنا�ؤوطَ ،
َّ
اهلل يف �آجا ِل ِهم،
ِ
وب ��ا َر َك يف �أَ ْعمار ِِهم ،ولمَ ْ ُيبدِّ دُوا َثمِ ينْ َ �أَ ْوقا ِت ِهم �إِ اَّل ِمبا فيه َن ْف ُع الأُ َّمة ،و�إِ ْعال ُء ُ�س� � ْه َم ِتها
َ
احل�ضا ِر َّية.
ال�س ��بعي ِن ُّي وال َّثماني ِن ُّي ِب َن َ�ش � ِ�ر �أَكْثرَ َ ِمنْ ِع ْ�شر ْينَ ِكتاب ًا َج ِد ْيد ًا،
تَك َّل َل ُج ْه ُد
ِّ
اجلبوري َّ
ت�أ ِل ْيف ًا حَ ْ
ري ِم ْنها يف َم ِدين ِة َع ّمان ،ممِّ ا ُي َع ُّد ِمثا ًال نا ِدر ًا و�إِنجْ از ًا َج ِل ْي ًال
وت ِق ْيق ًا�َ ،ص � َ�د َر َكث ٌ
اجلبوري
وح ّق� � ًاَ ،ل َق ْد حا َز
ُّ
يف تا ِر ْي ِخ ال ِع ْلم ،و َر َقم ًا ِق ِ
بيَ .
يا�س� � ّي ًا يف َم ِ�س�ْيةرْ ِة التّ�أ ِل ْي ِف ال َع َر ّ
خا�ص ��ةَ ،
و�ض َر َب ِب َ�س� � ْه ٍم وا ِف ٍر يف ِع َّد ِة التّ�آ ِل ْي ِف التي �أَ ْف َر َغها
ال ِق ْد َح املُع َّلى يف َهذه البا َب ِة َّ
ال�سنِّ العا ِلية ،و َق ْد َ�ض َربت ُه ِع َل ُل ال َه َرم ،و َد َّب ال َو ْهنُ �إِلى �أَ ْع�ضا ِئ ِه ال َّر ِق ْي َقة،
وهُ و َعلى ِت ْل َك ِّ
قي نا ِب�ض� � ًا ِب َ
وح ِّب ال ِع ْلم .وما �أَ ْ�ش ��ب َه ُه َ -ل َع ْمري-
احلي ��ا ِة ُ
َل ِك ��نَّ َع ْق َل� � ُه َظ َّل َح ّي ًا ،و ُلبا َب ُه َب َ
قام املُ ْق ِع َدةَ ،ف َظ َّل ممُ ِّ ِ�سك ًا ِب ُع ْرو ِة ال َق َل ِم ال ُو ْثقى
ِب ِ
اجلاح ِظ ال َب ْ�ص ِر ّي(ِ .)109حينْ َ َد َهت ُه الأَ ْ�س ُ
احلال ال َع�س َري ِة ِ�إلى َفرا ِد ْي ِ�س ال َع ْلياء.
ِ�إلى �أَن جا َز  -وهُ و َعلى ِت ْل َك ِ
اجلبوري َّ
وع َم ًال ِبت َْح ِق ْي ِق
ا�س� �تَه َّل
ُّ
الطو َر الأَ ِخيرْ َ ِمنْ َحيا ِت ِه ال ِع ْلمِ َّي ِة املم ُل ��وء ِة َعطا ًء َ
ْ
َ
�اب« :املُ ْنت ََخ ��ل» ،لِلمِ يكا ّ
يل (1421ه� �ـ=2000م) ،و�أتْبع� � ُه ب ِ�إنجْ ا ِز ِكتا ِب� � ِه حَ ْ
وتقي ِقه:
ِكت � ِ
« ُمح َّم ��د بن َع ْب ��د ا َمل ِلك ال َّز ّيات�ِ :س�ْي�ررْ ته� ،أَ َدبه ،حَ ْ
ت ِق ْيق ِد ْيوان ��ه» (1423هـ=2002م)،
�يوطي (1424هـ=2003م) .و َن َ�ش� � َر يف العام
ِوك ِ
تاب« :املُحا�ض ��رات واملُحاورات»ِ ،لل�سّ � ّ
َنف ِْ�س� � ِه ِكتا َب ُه َّ
الط ِر ْيف«ِ :م َحن ُّ
َّعذيب
�جن والت ِ
ال�س � ِ
ال�ش� � َعراء والأُ َدباء وما �أَ�ص ��ابهم ِمنَ ِّ
تاب« :امل َِحن» الذي َح َّقق� � ُه َق ْب ًال؛ و ِل ُي َجدِّ َد
وا�س� � ِت ْكما ًال ِل ِك ِ
وال َق ْت � ِ�ل وال َبالء»؛ ِلي ُكونَ َر ِد ْيف ًا ْ
�ييق
َ�س� � ْلو َت ُه بمِ َ نْ َنزَ َل ْت ِبهم ِم َحنُ الز ِ
َّمان َوم�ص ��ا ِئ ُب ال َّد ْهر ،وما َلقوا ِمنْ َع َ�س � ٍ�ف وت َْ�ض � ٍ
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و�ض� � ٍّر وت َْ�ش � ِ�ر ْي ٍد و َت ْع ِذ ْي ٍب و ِ�إ ْزهاق .و�أَ ْر َد َف َذ ِل َك يف العام َنف ِْ�س� � ِه ِبت َْح ِق ْي ِق ا ُ
و�س � ْ�ج ٍن ُ
جلزْ ِء
ِ
ري،
هلل ال ُع َم ّ
ِ
البن َف ْ�ض ِل ا ِ
العا�ش � ِ�ر ِمنْ ِك ِ
تاب َ«م�س ��ا ِلك الأَ ْب�صار يف ممَ ا ِلك الأَ ْم�ص ��ار»ِ ،
�وع ِّي ال ��ذي َن َه َ�ض به املجم� � ُع ال َّثقا ّيف ،يف َ�أبو
املو�س � ِ
راج َهذا ِ
الك ِ
تاب ُ
ِ�ض ��منَ َم ْ�ش� � ُروع ِ�إ ْخ ِ
ت ِق ْيقَ ا ُ
ال�س� � َن ِة اللاَّ ِح َق ِة حَ ْ
َظبي .و�أَنجْ َ زَ
تاب
ُّ
�شر ْينَ ِمنَ ِ
الك ِ
جلز ِء ال ّراب ِع وال ِع ِ
اجلبوري يف َّ
َنف ِْ�سه.
�وري يف عام (1426ه� �ـ=2005م) َثال َث َة ُكت ٍُب َج ِد ْي َدة ،هيِّ :
«ال�ش� � ْعر
و َن َ�ش� � َر اجلب � ُّ
ري» ،حَ ْ
تاب« :املج ُم ��وع الل ِف ْيف» ،البن ِه َب ِة
�وي» ،و«الغَزَ ل ال ُع ْذ ّ
�امي والأُم � ّ
وت ِق ْيق ِك ِ
الإِ ْ�س�ل ّ
ال َّلـ ِه الأَ ْفط�س � ّ�ي .وتَ�س ّنى له ِ -منْ َث َّمَ -ن ْ�ش ُر ِكتا ِبه“ :مجَ ا ِل�س ال ُع َلماء والأُ َدباء وا ُ
خل َلفاء:
احل ْك َم ِة ودُور ال ِع ْل ِم يف َ
احل�ضا َر ِة
ِم ْر�آ ٌة ِل َلح�ضا َر ِة ال َع َرب َّي ِة ا ِلإ ْ�سالم َّية»ِ ،وكتا ِبهَ « :د ْور َب ْي ِت ِ
ا ِلإ ْ�س�ل�ام َّية” (1427ه� �ـ=2006م) .وتا َب َع يف َ�س� � َن ِة (1429هـ=2008م) َن ْ�ش� � َر ِكتابينْ ِ
«احلنِينْ وال ُغ ْربة يف ِّ
َج ِد ْي َد ْين ،هُ ماَ :
بي» ،و حَ ْ
تابُ « :م�ؤن�س ال ِو ْح َدة»،
ت ِق ْيق ِك ِ
ال�ش� � ْعر ال َع َر ّ
ِل�ض ��يا ِء الدِّ ِين اب � ِ�ن الأَ ِثيرْ  .و�أَ ْع َقب ُه َن ْ�ش� � ُر ِكتاب�ْيآنِْ �آخر ْي ِن يف العا ّم اللاَّ ِح ��ق ،هُ ما« :مع
و�ص�ل�ات» ،حَ ْ
تاب« :ال ُّتح ��ف والأَ ْنوار
ا َمل ْخ ُطوط ��ات ال َع َرب َّي ��ةِ :ذ ْكرياتٌ و�أَ ْ�س ��فا ٌر ِ
وت ِق ْيق ِك ِ
وطات ال َع َرب َّي ِة
عالبي .و َق ْد �أَ َم َّدنا ِكتا ُب ُه َع ِن ا َمل ْخ ُط ِ
املُ ْنت ََخب من ال َب ِ
الغات والأَ ْ�ش ��عار»ِ ،لل َّث ّ
بمِ َ َ
عارف َق ِّي َم ٍة َعنْ َحيا ِت ِه َّ
عا�ص ِر ْين.
و�صال ِت ِه ِب َن َف ٍر ِمنَ الترُّ اثي َني املُ ِ
ال�ش ْخ�ص َّي ِة وال ِع ْلمِ َّيةِ ،
وخ ْد َم ِت ِه َب ْع � َ�د �أَنْ َ
ناف َعلى
لمَ ْ َت ْن َقط� � ْع ر ِْحل� � ُة
ِّ
را�س� � ِت ِه ِ
اجلبوري يف ِ�إ ْحيا ِء الترُّ ِ
اث و ِد َ
جاحظ ّي ًا
َراج َف ْت َيداهَ ،ب ْل َظ َّل ُم�ص ّر ًا �إِ ْ�صرار ًا ِ
ال َّثمانِينْ  ،و َث ُق َل َ�س ْم ُعهُ ،وتَراخى َب َ�ص ُر ُه ،وت َ
َع ِج ْيب� � ًا َعلى �إِتمْ ِام ر ِْح َل ِتهَ ،مهما كا َن ْت ُك ْل َف ُة ال َع َم ِل ال�شّ � ّ
�كال ا َمل َر ِ�ض
�اقُ ،م َتحدِّ ي ًا ُك َّل �أَ ْ�ش � ِ
حت َعلى َج َ�س ِد ِه ال َّن ِح ْيلَ ،ف َن َ�ش َر ُك ُت َب ُه حَ ْ
وتقيقا ِت ِه ا َلأ ِخيرْ َ ة ،وهي« :يف رِحاب
ا�ص � َ�ط َل ْ
التي ْ
�ات ال ِف ْكر َ
واحل�ض ��ا َر ِة والأَ َد» (1431هـ=2010م)،
بيِ :درا�س ��اتٌ يف جتل ّي � ِ
الترُّ اث ال َع َر ّ
احلاكمات من َ
�اب�« :أَ ْخبار
و«ال ِّن�س ��اء ِ
اجل ��واري وا َمل ِل ��كات» (1432هـ=2011م)ِ ،وكت � ُ
َّ
تاب«:الذيل
وح َكم»ِ ،ليا ُقوت املُ ْ�س َت ْع�صمِ ّي (1432هـ=2011م)ِ ،وك
و�أَ ْ�شعار و�آداب و َنوادر ِ
على املُحا�ض ��رات واملُحاورات املُ�س� � َّمى ِب ِّ
�يوطي (1432هـ=2011م)،
الزي ��ارات»ِ ،لل�سّ � ّ
الكنا ّ
ِوكتاب«:املعاين ْ
تاب:
ابن ُم ْن ِقذ ِ
ين (1433هـ=2012م)ِ ،وك ُ
واال�ش ��تقاق» ،لأُ�سام َة ِ
ِّ
البن َ�ش� � ْم ِ�س
«ال�ش� � ْعر» ،البن َ�ش� � ْم ِ�س ِ
اخلال َفة (1433هـ=2012م)ِ ،وك ُ
تاب« :الآداب»ِ ،

4 3

56

رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1441
أﻳﺎر -ﺣﺰﻳﺮان/ﻣﺎﻳﻮ-ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020م

304

اخلال َفة �أَي�ض� � ًا (1433هـ=2012م)ْ ،
املو�س ��وم« :املُ ْن َتخ ��ب املُ ْختار من َنواد ِر
ِ
واخ ِتيا ُر ُه ُ
را�ض ِّ
ال�ش� � ْع ِر
الأَ ْ�ش ��عا» (1434ه� �ـ=2013م) ،وهُ ��و ْاختي ��اراتٌ َط ِر ْي َف ٌة ممُ ِت َع� � ٌة ِمنْ �أَ ْغ ِ
اجلبوري ِمنْ ر ِْح َلت ِه َّ
اث َّ
ماق
ال َع َرب � ِّ�ي املُ ْخ َت ِل َف� � ِة ا ْنتَقاها
�رب يف �أَ ْع ِ
ُّ
الط ِو ْي َل ِة مع الترُّ ِ
وال�ض � ِ
�يوطي (1435هـ=2014م)،
ا َملظانّ ِ ،وكتاب« :رِيا�ض الأَلباب بمِ َ ِ
حا�س ��ن الآداب»ِ ،لل�س � ّ
وخ َت � َ�م ِ�س ��ج َّل �أَ ْعما ِل ��ه – َر ِح َم� � ُه ُ
َ
عالبي
�اب�َ « :أ ْح�س ��ن ا َمل ِ
ْيق ِكت � ِ
اهللِ -بت ِْحق ِ
حا�س ��ن»ِ ،لل َّث ّ
حا�س ِن ِه ال ِع ْلمِ َّي ِة ال َّثمِ ي َنة.
(1437هـ=2016م)؛ َل َي ُكونَ خاتمِ َ َة َم ِ
اجلبوري جا َء ْت ُم ْن َف ِر َدة،
مال التّ�أ ِل ْي ِف التي َن َه َ�ض ِبها
ُّ
و ُي ِ
الح ُظ ال ّناظ ُر �أَنَّ َجمِ ْي َع �أَ ْع ِ
ال َي ْ�ش� � ُر ُك ُه �أَ َح ٌد فيه ��ا ،و َكذا الأَ ْم ُر يف ُج ِّل حِ ْ
ت ِق ْيقا ِت ِه ال ِع ْلمِ َّيةَ ،خ�ل�ا َع َم َلينْ ِ  ،هُ ماِ « :د ْيوان
غرائي»� ،أَنجْ َ زَ ُه َ�ش � ِ�ر َك ًة م ��ع ال ّدكتور علي َجواد ّ
ُّ
الطاهر ،و« ِد ْيوان �أَ ْح َمد بن ُيو�س ��ف
الط ّ
اجلابر»� ،أَنجْ َ زَ ُه – َكذا الأَ ْمر �َ -ش � ِ�ر َك ًة مع ال ّدكتور ُمح َّمد َع ْبد ال َّرحيم كافودَ ،ف ْ�ض�ل ً�ا
َقا�س َم حَ ْ
ت ِق ْي َق ُه َع َد ٌد
ا�س ِتقْال ِل ِه ِبت َْح ِق ْي ِق ُجز� ِأين ِمنْ ِك ِ
تاب«َ :م�سا ِلك الأَ ْب�صار» الذي ت َ
عن ْ
اجلبوري َت َر َّكزَ يف َ�شبا ِبه � -أَ ْك َرث
الح ُظ ِ -با ِمل ْث ِل– �أَنَّ ْاع ِتنا َء
ّ
ِمنَ املُ َح ِّققينْ َ ال َع َربَ .كما ُي َ
نات ِّ
ما َي ُكونُ َ -على حَ ْ
اجلاهل َّي ِة
ال�ش ْعر َّي ِة
اخلا�ص ِة ِب ُ�ش َعرا ِء ِ
ناع ِة املُ َد َّو ِ
ت ِق ْي ِق ال َّدواو ْي ِن ِ
و�ص َ
َّ
تمال َّ
وال�ش � ُ
�يخ َ
وخ ِة
�امي والأُ ّ
موي ،حَوت َّو َل ْت َهذه ال ِعنا َي ُة يف َط ْو ِر اال ْك ِ
وال َع ْ�ص� � َر ْي ِن :ا ِلإ ْ�س�ل ِّ
واالختيارات ِّ
ال�ش ْع ِر َّية.
بي
ِ
االع ِتنا ِء ِبت َْح ِق ْي ِق �أَ ْ�سفا ِر الترُّ ِ
�إِلى ْ
اث الأَ َد ّ
�وري ال ِع ْلمِ ُّي يف الت َّْح ِق ْي ِق قا ِئم ًا على ْاخ ِتيا ِر ما هو َج ِد ْي ٌد يف باب ِته،
كانَ َم ْن َه � ُ�ج اجلب � ِّ
وع َد ِم االنجْ ِ را ِر َورا َء حَ ْ
قام ِت املُ�س� � ِّوغاتُ
يف الغا ِلبَ ،
ت ِق ْي ِق ما َ�س� � َبقَ َن ْ�ش� � ُر ُه َق ْب ًال�ِ ،إ اَّل ِ�إذا َ
تاب ا َمل ْن ُ�شو ِر �آ ِنف ًا ِب ُح َّل ٍة ِع ْلمِ َّي ٍة ُم َح َّق َقة،
راج ِ
الك ِ
ا َمل ْن َهج َّي ُة الكا ِفي ُة التي ت َْدعو �إِلى �إِعا َد ِة �إِ ْخ ِ
تاب« :املُ ْنت ََخل» ،لِلمِ يكا ّ
يل ،و ِد ْيوان ال َو ِز ْير
َ
راج ِك ِ
وه ��ذا ما َجرى مع املُ َح ِّق ِق وهُ ��و ُي ِع ْي ُد ِ�إ ْخ َ
ال َّز ّي ��اتَ ،عل ��ى َو ْف ِق َم ْن َه ٍج ِع ْلمِ ٍّي َر ِ�ص�ْي�ننْ  .و�أَ ّما ما َن َ�ش� � َر ُه ِمنْ َدواو ْينَ ِ�ش� � ْعر َّيةَ ،ف َق ْد كانَ
�ول َخ ِط َّيةِ ،م ْث ��لِ « :د ْيوان ُّ
الطغرائ � ّ�ي» ،الذي �أُنجْ ِ زَ َ�ش ��را َك ًة مع
َب ْع ُ�ض� � ُه قا ِئم� � ًا على �أُ ُ�ص � ٍ
َ�ص � ِ�د ْي ِق ِه ال ّدكتور علي َجواد ّ
الطاهر ،على ِت ْ�س� � ِع ُن ْ�س � ٍ�خ َخ ِط َّية ،وجا َء َب ْع ُ�ض� � ُه قا ِئم ًا َعلى
«�ش ْعر َع ْبد اهلل بن ِّ
الزب ْعرى» .وغا ِلب ًا ما
ناع ِة مجَ ِام ْي َع ِ�ش ْعر َّي ٍة ِمنْ ُب ُط ِون ا َملظانّ مثلِ :
ِ�ص َ
زاوج َبينْ َ ا َمل ْن َه َجينْ ُ ،م ْع َتمِ د ًا ال ِّرواي َة ا َمل ْخ ُطوط َة وال ِّرواي َة ا َمل ْط ُبوع َة يف � ٍآن،
كانَ
ُّ
اجلبوري ُي ُ
ناهد ًا  -يف ال َو ْق ِت َنف ِْ�س� � ِه� -إِلى َ�ض ِّم ما �أَ َخ َّل به ا َمل ْخ ُطوط ،ممِّ ا
طيِ ،
ُمت َِّكئ ًا على �أَ ْ�ص � ٍ�ل َخ ّ
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اث ا َمل ْط ُبوعةَ ،كما هو �ش� ��أنُ ِ�ص� � ْني ِع ِه يف �أَ ْ�شعارُِ :ع َمر بن
ُيوج ُد ُم َف َّرق ًا يف َزوايا ُكت ُِب الترُّ ِ
دي ،وهُ ْد َبة بن ا َ
ري،
خل ْ�شرم ال ُع ْذ ّ
وعمرو بن �ش�أ�س الأَ ْ�س ّ
َّيمي ،و�أَبي َح َّي َة ال ُّن ّ
مرييَ ،
جل�أ الت ّ
وخدا�ش ب ��ن ُزهري ،واحلارِث بن خا ِلد ْ
جام ْي َع
ُوميَ .ف َق ْد �أَ ْخ� � َر َج
ُّ
اجلبوري َهذه ا َمل ِ
ِ
املخز ّ
تابُ « :م ْنتهى َّ
وا�ست َْد َ
رك َعليها
من َم ْخ ُطوط ِة ِك ِ
الطلب من �أَ ْ�ش ��عا ِر ال َع َرب»ِ ،
البن مي ُمونْ ،
وعة.
ما َو َجد ُه يف ا َملظانِّ ا َمل ْط ُب َ
و َل ْي َ�س ال ُو ْك ُد �أَنْ َ�أ ْ�ست َْج َلي– َه ُهنا -ال َق َ
اجلبوري القا ِّر يف حَ ْ
ت ِق ْي ِق ال َّن ِّ�ص
ول يف َم ْن َه ِج
ِّ
وخ ْد َم ِت ��هَ ،ف َهذا م ��ا َي ُط ُ
وج ِز ال ِعبا َر ِة
ِ
الم َعليه ،و َلك ِّني �أُ�ض ��ي ُء ِللقارئ ال َك � ِ�ريمْ ِ بمِ ُ ِ
ول ال َك ُ
خل ُط � َ
ا ُ
كاالع ِتن ��ا ِء ِبال َّن�صّ  ،ت َْ�ص � ِ�ح ْيح ًا و َت ْن ِق ْيح� � ًا حَ ْ
وت ِر ْير ًا،
ي�س� � َة له ��ذا ا َمل ْن َهجْ ،
�وط ال َّر ْئ َ
لوان الت َّْخ ِر ْي ِج املُ ْخ َت ِل َفة،
ُوث التَّ�ص � ِ�ح ْي ِف وو ُقو ِع الت َّْح ِر ْيفْ ،
تمام ِب�أَ ِ
وال َّت ْنبي ِه َعلى ُحد ِ
وااله ِ
مع املُ َ
ال�س� �ق ِْط
�ات ال ُّن َ�س � ِ�خ املُ ْعت َ
عار�ض� � ِة و َر ْ�ص � ِ�د ْاختالف � ِ
َمد ِة يف الت َّْح ِق ْي ��ق ،و َرت ِْق ُع ُي ِ
وب َّ
ات ا َمل�صا ِدر،
ق�ص يف َمتنْ ِ ال َّن�صّ  ،والتَّو ِث ْي ِق والأَما َن ِة ال ِع ْلمِ َّي ِة يف ال َعزْ ِو ِ�إلى ا َملظانِّ و�أُ ّم ِ
وال َّن ِّ
و�ض� � ْب ِط املُ ْ�ش � ِ�كل؛ َد ْفع ًا ِل َل ْب ِ�س وال َو ْهمَ ،
َ
و�ش� � ْر ِح ال َغ ِر ْيب ،وت َْ�ص � ِ�ح ْي ِح ا َلأ ْوه ��ام ،والتَّع ِل ْي ِق
ال َّر ِ�ش ْي ِق ا َ
�شاهيرْ  ،و ِ�إنا َر ِة َب ْع ِ�ض ا َملعار ِِف التي حَ ْ
تاج
خل ِف ْيف ،والترَّ َْج َم ِة املُ ْقت ََ�ضب ِة ِل َغيرْ ِ ا َمل ِ
ت ُ
وال�ش ُر ِوح َّ
احلوا�شي ُّ
واال�س ِت ْطرا ِد ال َّث ِق ْيل،
قال ال َّن ِّ�ص ِب
ِ
وع َد ِم ِ�إ ْث ِ
ِ�إلى َف ْ�ض � ِ�ل َبيانَ ،
الط ِو ْي َل ِة ْ
الفاح َ�ص ِة التي ُت ْن ُ
بئ
اال�س ِت ْك�شا ِف ِّي ِة ِ
االع ِتنا ِء بمِ ُ َك ِّم ِ
مع ْ
الت الت َّْح ِق ْي ِق كالدِّ َ
را�س ِة ال َّت ْم ِه ِيد َّي ِة ْ
اذج ُم َ�ص� � َّو َر ٍة ِمنْ َ�أ ْ�ص � ِ�ل ال ُّن َ�س � ِ�خ ا َ
خل ِّط َّي ِة
�اح ِبه ،و ِ�إ ْث ِ
تاب َوم ْن ِز َل ِة �ص � ِ
َعنْ ِق ْيم ِة ِ
الك ِ
بات مَن َ
ناع ِة ال َفهار ِِ�س
يف َ�ص � ْ�د ِر الت َّْح ِق ْيقُ ،عق َْب َو ْ�ص� � ِفها ِب ِد َّقةَ ،ف ْ�ض�ل ً�ا َعنْ َب ْذ ِل ا َمل ْج ُهو ِد يف ِ�ص َ
الباح ِث والقارئ ِ�إليه .ولمَ ْ
ي�س ُر َط ِر ْيقَ ِ
�افات املُ َن َّو َع ِة التي ُت َع ِّب ُد َ�س� � ِب ْي َل ِ
والك�شّ � ِ
الكتاب ،و ُت ِّ
ر�س� � ِة -التي هي َم َخ َخ ُة املُتُون -يف حَ ْ
ت ِق ْيقا ِت ِه َف َح ْ�س ��بَ ،ب ْل َه يف
َت ْن َج ِل ِعناي َت ُه املُ ْثلى ِبال َف ْه َ
«الكتاب يف َ
احل�ض ��ا َر ِة
االع ِتناء�َ ،ص� � َن َع
ُّ
اجلبوري ِل ِكتا ِب ِهِ :
�أَ ْك�ث ِ�ر ت�آ ِلي ِفهِ .ومثا ًال َعلى هذا ْ
الكتاب(.)110
حات ِ
قت (�َ )158صفْح ًة ِمنْ َ�ص� � َف ِ
ا�س� � َت ْغ َر ْ
ا ِلإ ْ�س�ل�ام َّية» َثال َث َة َع�ش َر ِف ْهر�س� � ًاْ ،
راط �أَو
و ُم ْ�س� �ت َْخ َل ُ�ص ال َق ْو ِل ِ�إنَّ َم ْن َه َج
ِّ
وع َد ِم ا ِلإ ْف ِ
َّو�سطَ ،
اجلبوري يف الت َّْح ِق ْي ِق ُي َ
و�ص ُف ِبالت ُّ
وات حَ ْ
ت ِق ْي ِق ال َّن�صّ  ،و َتق ِْديمْ ِه َعلى ُ�ص ��و َر ٍة َتقْترَ ِ ُب ِمنَ الأَ ْ�ص ِل الذي
ال َّتف ِْر ْيط ،يف ُك ِّل ُخ ُط ِ
رام ُه ُم�ؤ ِّل ُفه.
َ
و َت ْق ُمنُ الإِ�شا َر ُة َ -ه ُهنا� -إِلى �أَنَّ
اجلبوري كانَ َم ْو ِ�ض َع ِث َق ٍة ِمنْ َلدُن ِكبا ِر ال ّن ِا�شر ْينَ
َّ
ال َع َرب� ،إِ ْذ كا ُنوا َيتَ�سا َب ُقونَ ِ�إلى َن ْ�ش ِر ُكتُب ِه حَ ْ
و�س ْم َع ِة �صاح ِبها
وت ِق ْيقا ِته؛ مل ْن ِز َل ِتها ال ِع ْلمِ َّيةُ ،
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احلاج َ
�صاحب دا ِر
احل ِب ْي ِب اللم�س � ّ�ي،
ال ّرا ِئ َقة ،و َي ْكفي �أَنْ �أُ ِ�ش�ي َ�ر �إِلى ما َر َب َط
َّ
ِ
اجلبوري ِب ِّ
�اميَ ،ر ِحم ُه ُ
�صاح ِب ُم� َّؤ�س�س� � ِة ال ِّر�سا َل ِة
�تاذ َر ْ�ض ��وان َد ْع ُبولِ ،
اهلل ،والأُ ْ�س � ِ
ال َغ ْر ِب الإِ ْ�س�ل ّ
�ات َط ِّيب ٍة َك ِريمْ َ ةَ ،ت ْر َج َم َع ْنها َن ْ�ش� � ُر �أَكْثرَ ِ الآثا ِر التي َ�ص َد َر َع ْنها
ودا ِر ال َب ِ�ش�ْي�ررْ ِ ،منْ ِ�ص�ل ٍ
اجلبوري على َيدي َهذ ْي ِن ال ّن ِا�شر ْي ِن ال ّنا ِبهَينْ .
ُّ
اجلبوري حَ ْ
�بب
الح � ُ�ظ ال ّن ِاظ ُر َ�أنَّ َ�أكْثرَ َ ُكت ُِب
ِّ
و ُي ِ
وت ِق ْيقا ِت ِه �أُ ِع َيد َن ْ�ش� � ُرها َم ّرات؛ ِب َ�س � ِ
تَزا ُي ِد َّ
مال على
الط َل ِب عليها ،من ِق ِبل ِ
الباحثينْ َ وال ُق ّراء ،وقد ُن ِ�ش� � َر ْت َطبعاتُ َهذه الأَ ْع ِ
َمدا ِر َخ ْم َ�س� � ِة ُع ُق ٍود و َن ِّيف ِ -ف ْيما بني َ�س َنتي (1382هـ1437-هـ=2016-1962م) ،يف
وع ّمان ،وال ُك َو ْيت،
ِ�إ ْحدى َع�شر َة َم ِدين ًة َع َرب َّية ،هيَ :بغْداد ،وال َّن َجف ،و ِد َم ْ�شق ،و َبيرْ ُ وتَ ،
والقاه َرة ،و َب ْنغازي ،و ُتون�س.
وال َّد ْو َحة ،و�أَبو َظبي،
ِ
اجلبوري َ
�رات
و َف ْ�ض�ل ً�ا َع ��نْ ُج ُه ��و ِد ِه الواف� � َر ِة يف التّ�أ ِل ْي � ِ�ف والت َّْح ِق ْيقَ ،ن َ�ش� � َر
ُّ
ع�ش � ِ
قاالت والترَّ
ْجمات ال َّر ِ�ص ْي َن ِة َعلى َمدا ِر ِن ْ�ص ِف َق ْر ٍن يف ا َملجلاَّ ِت
وث والدِّ
ِ
را�سات وا َمل ِ
ِ
ال ُب ُح ِ
()111
ال�س� � ّيارة ،وال ِ�س� � ّيما ال ِعرا ِق َّيةِ ،م ْثل :مجَ َّلة «املورِد»  ،ومجَ َّلة « ُكل َّية الآداب-
ال َع َرب َّي ِة َّ
()113
()112
جام َع ��ة َب ْغ ��داد»  ،ومجَ َّلة « ُكل َّية َّ
«اجلام َعة
جام َع ��ة َبغْداد»  ،ومجَ َّل ��ة
ِ
ال�ش � ِ�ر ْيعةِ -
ِ
()116
()115
()114
املُ ْ�س َت ْن�ص ��ر َّية»  ،ومجَ َّل ��ة «ا َمل ْج َم ��ع ال ِع ْلمِ � ّ�ي ال ِعراق � ّ�ي»  ،ومجَ َّل ��ة «الأَ ْقالم» ،
ومجَ َّل ��ة «ال َب�ل�اغ»( ،)117ومجَ َّل ��ة «الأُ ْ�س ��تاذ»( ،)118ومجَ َّل ��ة «المُ ع ِّلم َ
اجل ِد ْي ��د»( ،)119ومجَ َّلة
«ال ُكتّاب»(َ ،)120ف ْ�ض�ل ً�ا عن َب ْع ِ�ض ا َملجلاَّ ِت ال َع َرب َّية ،مثل :مجَ َّلة «ال َع َرب» ال�سّ عود َّية(،)121
ال�س ��ور َّية( ،)123ومجَ َّلة «ال ُع ُلوم»
ومجَ َّلة «عامل ال ُكتُب» ،ال�سّ ��عود َّية( ،)122ومجَ َّلة «ا َمل ْع ِر َفة» ُّ
جام َع ��ة �آل ال َب ْي ��ت الأُردن َّية»( ،)125ومجَ َّل ��ة «ال َبيان-
ال ُلبنان َّي ��ة( ،)124ومجَ َّل ��ة «املن ��ا َرة ِ -
و«حول َّية
ِ
جام َع ��ة �آل ال َب ْيت الأُردن َّي ��ة»( ،)126ومجَ َّلة َ«م ْعه ��د ا َمل ْخ ُطوطات ال َع َرب َّي ��ة»(َ ،)127
()128
جام َع ��ة َق َطر»  ،و«حول َّية ُكل َّية َّ
ال�ش ��ريعة -
تماع َّيةِ -
االج ِ
ُكل َّي ��ة الإِ ْن�س ��ان ّيات وال ُع ُلوم ْ
جام َعة َق َطر»(،)130
جام َع ��ة َق َطر»( ،)129و«مجَ َّلة َم ْركز الوثائق والدِّ را�س ��ات الإِ ْن�س ��ان َّيةِ -
ِ
()132
()131
ومجَ َّلة «ال َّدوحة» ال َق َطر َّية ،ومجَ َّلة «ال َبيان» ال ُك َو ْيت َّية َ ،ف َ
مال
وق ما َن َ�ش� � َر ُه يف �أَ ْع ِ
�رات وال َّندوات( ،)133وال ُك ُت � ِ�ب الت ِّْذكار َّية( ،)134ممِّ ا ُي َع ُّد �إِ�ض ��ا َف ًة ِع ْلمِ َّي ًة ُم ْب ِه َج ًة يف
املُ�ؤمت � ِ
اجلبوري
تاب قا ِئ ٌم ِبر�أْ ِ�س ��ه ،وال �س� � ّيما ما لمَ ْ ُي ِع ُد
ُّ
ال�س� � ِب ْيل ،ما �أَ ْحرى َ�أن َي ُ�ض� � َّمها ِك ٌ
هذه َّ
وعة.
راج ُه يف ت�آ ِل ْي ِف ِه املط ُب َ
�إِ ْد َ
ل�ص يف َ�س ِب ْي ِل ال ِع ْل ِم ِ�إ ْخال�ص ًا نا ِدر ًا ،وها هي
�أَ َح َّب
ُّ
اجلبوري ِ
الك َ
تاب �أَيمّ ا ُح ّب ،و�أَ ْخ َ
رﻣﻀﺎن وﺷﻮال 1441
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ظي ال ّدا ِفقُ ِل ِلكتاب ،وما َت َر َك ُه
عب َع ّما تَناهى �إِليه ُح ُّب ُه
ّاهي ُة املُ َّ
ِ
َك ِلما ُت ُه الز ِ
ذهب ُة ُت رِّ ُ
اجلاح ُّ
ِم ��نْ �آث ��ا ٍر َعمِ ْيق ٍة ال تمُ ْ حى ِمنْ َحيا ِتهَ ،ي ُق � ُ
تاب ِط ْف ًال ويا ِفع ًا و�ش ��ا ّب ًا
�ول« :و َق ْد �أَ ْح َببتُ ِ
الك َ
و َك ْه ًال َ
فا�س الأَ ِخيرْ ِة
تاب َمعي ،وعلى َ�ص ْدرِي َحتّى ال َل َح ِ
و�س ��ي ُكونُ ِ
الك ُ
ظات وا َلأ ْن ِ
و�ش ْيخ ًاَ ،
هلل تعالى .وقد كانت
تاب ا ِ
تاب هو َ�ش� � ِف ْيعيَ ،ب ْع َد ِك ِ
من َحياتي ،و�س� ��أَلقى َر ِّبي و َب َيميني ِك ٌ
ناجي �صاح َبه،
وما زالت �أَ ْحلى الأَ ّيام و�أَ ْ�س َعدها – ِع ْنديِ -حينْ َ َ�أ ْخ ُلو ِبك ٍ
تاب �أَقر�أُ فيه ،و�أُ ِ
احل ِّل والترِّ ح ��الَ ،و�أ َّو ُل ما �أَلقا ُه
�ام ُر �أَه َله ،فهو َ�س ��مِ يرْ ي ِع ْن � َ�د ال ِو ْح َدة ،و َرفيقي يف ِ
و�أُ�س � ِ
تاب َر ِّبي و ِد ْيني،
عن ��د ِب ْدء َيومي ،و�آخ ُر ما ُيو ّد ُعني ِحينْ َ ُيغال ُبني ال َّن ْوم .و َق ْد َع َر ْفتُ ِب ِ
الك ِ
فا�ضل ال ُع َلماءِ ،منْ َع َر ٍب و ُم ْ�س ِلمينْ َ و�أَجا ِنب ،يف َ�ش ْر ِقي العا ِمل
و َت َع َّرفتُ َ -ب َف ْ�ض ِل ِه  -على �أَ ِ
َ
وغ ْر ِبي ��ه�َ ،س ��واء َمنْ ر�أيتُهمَ ،ومنْ تَع َّلمتُ ِم ْنهم ِمنْ �أَ�س ��ا ِت َذ ٍة ِك ��رام� ،أَو َمنْ ع َّلم ُت ُهم ِمنْ
وا�ص� � ُر الو ِّد َب ْيني و َب ْينهم ِبو�س � َ
�اط ِة
قت �أَ ِ
المعِينْ َ نجُ َ با َء �أَ ْوفياء� ،أَو َمنْ لمَ ْ �أَ َر َهم وتَو َّث ْ
َط َلب ٍة ِ
تابَ -ب ْع َد َ
وهذه ال ُّدنيا
ذلك ِ -ع ْندي دُنياَ ،
الكتابِ ،ذ ْك ��ر ًا و َت ْنويه ًا وتَهادي ًا و ِ�إفا َدةِ .
ِ
والك ُ
وخيا َن ٍة
ا�س ِمنْ َغ ْد ٍر ِ
وع ْل ٌم ِ
ُكلُّها َخيرْ ٌ ِ
و�س َمرَ ،ل ْي َ�س فيها ما يف ُد ْنيا ال ّن ِ
وعبا َدة ،و َن ْف ٌع و�أُ ْن ٌ�س َ
و ِنفاق»(.)135
* ال َعلاَّ م ُة اجلبوريّ �َ :شهاد ٌة ذا ِت َّية.
وع ْ�ش ��ر ْينَ عام ًا ،وتَو َّث َق ْت ِ�ص َلتي ال ِع ْلمِ َّي ُة
َع َر ْفتُ ال َعلاَّ م َة َي ْحيى
ّ
اجلبوري ُم ْن ُذ َثال َث ٍة ِ
مام َب ْح ٍر ّ
زخا ٍر ِمنْ ُب ُحو ِر ال ِع ْلم ،و�أَلفيتُني
به ُم ُنذ ُع ِّينتُ يف ِ
جام َع ِة � ِآل ال َب ْيتَ ،ف َو َج ْد ُتني �أَ َ
�ام َم ْكتب� � ٍة يف َر ُجل ،و�أَ ّي َر ُجل !! وما ِز ْلتُ �أَ ْ�س� �ت َْذ ِك ُر ِلقا َءن ��ا الأَ َّو َل يف َم ْكتَبه ،يف مبنى
�أَم � َ
حا�ض� � َر ًة يف َ�ش ْخ ِ�ص ��ه ،كان َيتَح َّد ُث
عيَ ،ف َق ْد َلقيتُ َه ْيب َة ال ُع َلما ِء ا َلأجلاَّ ِء ِ
مام ال�شّ ��ا ِف ّ
الإِ ِ
�اب« :املُ ْنت ََخل» ،لِلمِ يكا ّ
مال حَ ْ
يل .كا َن ْت عا َد ُت ُه �أَنْ َيتو ّلى ِطباع َة
قيق ِكت � ِ
َع ��نْ ُج ْه ِد ِه يف �إِ ْك ِ
ت ِ
جاب َ�ش � ِ�د ْي ٌد ِبهذا َّ
ال�ش ْي ِخ الذي �أَ َط َّل َعلى
ُك ِّل ِك ٍ
تاب ُي�ؤ ِّل ُفه� ،أَو ُي َح ِّق ُقهِ ،ب َنف ِْ�س ��هَ ،فنا َلني �إِ ْع ٌ
�ات ِّ
باع ِة وال َّت ْن ِ�س� � ْيق ،و َيت ُ
َعامل مع
هارات
احلا�س ��وب ،و ِتقان � ِ
ال�س ��بعِينْ  ،وه ��و ُي ْت ِقنُ َم ِ
الط َ
ُ
َّ
�سائل التِّقا َن ِة
رامج (املكريو �سوفت)ِ ،ب ُ�صو َر ٍة ت َْدعو ِ�إلى التّ�أ ُّمل ،يف َو ْق ٍت كانَ ا ْن ِت�شا ُر َو ِ
َب ِ
فيه َم ْحدُود ًا.
ُك ْنتُ �أُقاب ُل ُه ِب ُ�ص ��و َر ٍة دا ِئ َمة ،ف َ�أ ْج ِل ُ�س َبينْ َ َي َديه ،و َ�أ ْ�س� � َتمِ ُع ِ�إليه ِب َ�ش ِد ْي ِد ا ْن ِتباهُ ،م ِف ْيد ًا
من ِخ رْبات ِه وتجَ ار ِب ِه ال َعمِ ْي َقة .كانَ َي ْ�سترَ ِْ�س� � ُل – َد ْوم ًاُ -مت ََحدِّ ث ًا عن َحيا ِت ِه َّ
ال�ش ْخ ِ�ص� � َّي ِة
ا�ض ��طر ُه ِ�إل ��ى ال ُغ ْر َب ِة
مما ْ
ِ
فا�س ��ةّ ،
و�س�ْي�ررْ َ ِت ِه ال ِع ْلمِ َّي ��ة ،وما َلقي ِمنَ ال َع َ�س � ِ�ف وال َغ نْ ِ
ب وال َّن َ
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راق ِمنْ َدوا ٍه و َن َ
�صاب َو َط َن ُه ال ِع َ
وازل
ال ّدا ِئ َم ِة َغيرْ َ طائع ،و َل�ش� � َّد ما َ�سمِ ْع ُت ُه َيت ََح َّد ُث َعما �أَ َ
ِب ُح ْر َق ٍة َجوا ِن َّية ،ف�أَ ْ�ش ُع ُر ِب َف ْي ِ�ضَ �أ ٍمل ِحينْ َ ُير ِّد ُد َم ُقو َل َت ُه ال ّنا ِز َفةَ ...« :ي َوم كانَ لنا َو َطن».
كانَ – َر ِح َم ُه ُ
اهلل– ُي ْد ِنيني ِم ْنه َم ِل ّي ًا ،و َي ِ�ص� � ُفني بـ َّ
«ال�ص � ِ�د ْيق»ُ ،ر ْغ َم �أَ َّن ُه َي ْكبرُنيِ
ِب�أَ َر ِبعينْ َ َ�س� � َنة ،و ُي ِ�س ُّر �إ َّ
�سائل
يل َب ْع َ�ض ا َلأ ْ�شياء ،و َي ْختارين ِلل ُم�شار َك ِة معه يف ُمنا َق�ش ِة ال َّر ِ
ال ِع ْلمِ َّي� � ِة الت ��ي كان ُي ْ�ش � ِ�ر ُف َعليهاُ ،ر ْغ َم َط ��راو ِة ُعو ِدي َو ْقته ��اُ ،م َقدِّ م ًا �إِ ّي ��اي على ِكبا ِر
الأَ�س ��ا ِت ْي ِذ يف ال ِق ْ�سم ،ممِّ ا و َّل َد يف َنفْ�س ��ي َمح ّب ًة زا ِئ َد ًة له ،و َت ْو ِقيرْ ًا ُم�ضاف ًا ل ِع ْلمِ ِه ال َو ِفيرْ ِ
و�ش ْخ ِ�ص� � ِه ال َك ِريمْ ِ َ
َ
و�ش ��مائ ِل ِه املُ ْ�ست َْح َ�س� � َنة .و َك ِثيرْ ًا ما كان َي ْ�س� �تَم ُع �إِلى تَ�سا�ؤالتي ال ِع ْلمِ َّي ِة
وج ُهني �أَ ْح َ�سنَ َت ْوجيه .و ُك ْنتُ �ِ -إذا حَ َ
باب�َ -أقر�أُ يف َع ْي َني ِه
ت َّد َث يف �أَي ٍ
ِب َ�ش ِد ْي ِد ِ�إ ْ�صغاءَ ،ف ُي ِّ
ي�س املعانيِ ْ
املخ ُبوء ِة التي مل َي ْ�ستَط ْع ِل�سا ُن ُه
ال ّد ِام َعتينْ َد ْوم ًاَ -ج ّرا َء ِ�إ ْد ِ
مان ال ِقراءة َ -ر ِ�س َ
وح ِبها.
�أَنْ َي ُب َ
وملّا َعزَ َم َ -ر ِح َم ُه ُ
اهلل– على �إِعا َد ِة حَ ْ
وان ال َو ِز ْي ِر ال َع ّب ِا�س � ِّ�ي ُمح َّمد بن َع ْبد
ت ِق ْي ِق ِد ْي ِ
ا َمل ِلك ال َّز ّيات ،الذي َن َ�ش َر ُه �أُ ْ�س ُ
وج ْم ِع ما َبقي ِمنْ
تاذ ُه ال ّدكتور َجميل َ�س ِع ْيد َن ْ�ش َر ًة َق ِديمْ َ ةَ ،
يعات َهذا ال َو ِز ْير ،يف
مام ًة فيها ما َعثرَ تُ َعليه من َت ْو ِق ِ
َ�ش ِ
دبيَ ،قدَّمتُ ِ�إليه ُ�ض َ
تات نَثرْ ِ ِه الأَ ّ
«ج ْمهرة َت ْو ِقيعات ال َع َرب»(َ ،)136ف ُ�س َّر ِب َ
ذلك �أَ َّميا ُ�س ُرور،
ِ�س ِ
ياق ْاعتنائي ِب َ
�صناع ِة ُمد َّو َن ِةَ :
َ
وط َل َب ِ�إ َّ
يل �أَن َي ُ�ض� � َّمها ِ�إلى مجَ ْ ُمو ِع نَثرْ ِ ِه الذي ُعني ِب َج ْم ِعه ،وما َل ِبثَ َ�أنْ َ�ص � َ�د َر الدِّ ْيوان،
يل َر ِحم� � ٌه ُ
ف�أَ ْه ��دى �إِ َّ
اهلل – على عاد ِت ِه ال َك ِريمْ ِةُ -ن ْ�س � َ�خ ًة منه ،و َوجدتُ ُ�ش� � ْكر ًا َم ْر ُقون ًا
ال�سف ِْر ال ِع ْلمِ ّي(َ ،)137
و�ش َع ْرتُ ِبال ِغ ْب َطة.
ِب َح ِّقي يف َذ ِل ُكم ِّ
َ
تاذي و ُم َو ِّجهي الذي �أَيف ُء ِ�إليه يف
وغدا ال َعلاَّ م ُة
ّ
اجلبوري  -مع ُم ُرو ِر الز ََّمن � -أُ ْ�س ِ
�ارات ال ِع ْلمِ َّيةَ ،في�ضي ُء يل َع َت ْم َة َّ
الط ِر ْيق ،و ُيبدِّ ُد َعوائقَ ال َّد ْربَ ،فكانَ
اال�ست�ش � ِ
َك ِثيرْ ٍ ِمنَ ْ
واعد حَ ْ
قيق
َف ْ�ض ُل ُه َع َّلي َع ِظ ْيم ًا ِب َحقّ  ،ورِعاي ُت ُه يل ُم ْثلى َعنْ ِ�ص ْدق .وتَل َّقيتُ َعليه َب ْع َ�ض َق ِ
ت ِ
ال�ص� � ْنعة ،ممِّ ا َي ْلزَ ُمني َ�أن ُ�أن� � ِّو َه به .و َق َّدم
ال َّن�� �صّ  ،و�أَ َف � ْ�دتُ ِمنْ َعمِ ْي � ِ�ق ِخ رْبا ِت ِه يف َهذه َّ
يل – َر ِح َم� � ُه ُ
اهللَ -ع َدد ًا وا ِفر ًا ِمنْ ُكتُب ِه حَ ْ
وت ِق ْيقا ِت ِه َه ِد َّي ًة ِع ْلمِ َّي ًة َك ِريمْ َ ًة ِم ْنه ،و ُك ْنتُ ِمنْ
وائل الذينَ ُي ْ�س� � َعدُونَ ِب ِّ
االطال ِع على �آثا ِر ِه َ
و�ص ��ولها ِ�إليه .و َل ْ�س ��تُ �أُ ْن ِك ُر
�أَ ِ
اجل ِد ْي َدةَ ،غدا َة ُ
لإ َ
فا�ض ِة ِف ْيها.
�أَنيِّ ت�أَ َّثرتُ بمِ َ ْ�س َل ِك ِه ال ِع ْلمِ ِّي يف َجوا ِن َب ال َيت َِّ�س ُع ا َمل ُ
قام ِل ِ
و�إذا َم ��نَّ ُ
اهلل َع َّلي ِب�أَنْ َت ُكونَ َ�ش ��ها َدتَي يف هذا ال َّر ُج � ِ�ل ال َّن ِب ْي ِل َغيرْ َ مجَ ْ ُروحةَ ،ف َل َق ْد
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ر�أَيتُ ِمنْ َ�س َع ِة ِع ْلمِ هَ ،
رم
وط ِو ْي ِل َ�ص ِربهَ ،
وع ِج ْي ِب َج َل ِده ،و َنقا ِء َ�س ِر ْير ِتهَ ،
و�صفا ِء َق ْل ِبه ،و َك ِ
وع ْ�ش ِق ِه
آداب ال ِل ِ
بيِ ،
َنف ِْ�س ��ه ،و ُز ْه ِد َم ْ�س� � َل ِكه ،و ِ�إ ْخ ِ
ال�ص� � ِه ِل ُلغ ِة ال ُقر� ِآن ال َك ِريمْ  ،و� ِ
�سان ال َع َر ّ
وح ِّبهَ -ق ْب َل ذلك ُك ِّلهِ -لل ُعرو َب ِة
ال�ص ِه ال َع ِج ْي ِب ِلترُ ِ
د�س � ِّ�ي ِل ِلكتاب ،و ِ�إ ْخ ِ
ال ُق ِ
اث الأَ ْ�س�ل�افُ ،
�ادق َلهم ��اَ ،
وغيرْ ِت ِه َعلى ِحماهُ م ��ا ،ما َي ْدعو �إِل ��ى ِذ ْك ِر ِه ِب ُك ِّل
ال�ص � ِ
والإِ ْ�س�ل�ام ،وا ْنتما ِئ ِه ّ
هج ِه
واعت�ص � ِ
�ام ِه بمِ َ ْن ِ
�أُ ْحدُو َث� � ٍة َح َ�س ��ن ٍة ِوذ ْك ٍر َط ِّيبَ ،م ��ع ما َعرف ُت ُه ِم ِن ْاعت ��دا ِد ِه ِب�آرا ِئهْ ،
ال ِع ْلمِ � ّ�يَ ،
يا�ض َ�أ ْفكا ِر ِه َومبا ِدئه ،وت ََ�ش� � ُّب ِثه ِب َقناعات ِه ال ِع ْلمِ َّي ِة َّ
وال�ش ْخ ِ�ص� � َّية،
وذ ْو ِد ِه َع ��نْ ِح ِ
و�س ��و َر ِة ال َغ َ�ض � ِ�ب التي كا َن ْت ت َْ�س� �تَب ُّد به يف َب ْع ِ�ض
َف ْ�ض�ل ً�ا َعنْ ُق َّو ِة ال َّنف�سِ ،
وح َّد ِة املِزاجَ ،
اال�س ��تكا َن ِة وا َ
و�ص�ل�ا َب ِة َّ
خل ْ�ش� � َي ِة يف احلقّ  ،ممِّ ا َك َّل َف ُه �أَ ْثمان ًا
ال�ش ��ك ْي َمةَ ،
الأَحاينيَ ،
وع َد ِم ْ
آجل -يف ُك ِّل �أَ ْطوا ِر َحيا ِته.
ِ
عاج ًال َغيرْ َ � ٍ
باه َظ ًة َد َف َعهاِ -
وع � ْ�د ِم َه ْد ِر ِه فيما
و�أَ ْ�ش� � َه ُد �أَنيِّ لمَ ْ َ �أ َر يف َحيا ِت ��ي ُك ِّله ��ا َن ِظيرْ ًا له يف َك ْ�س � ِ�ب ال َو ْقتَ ،
ال طا ِئ َل حَ ْ
�اع ِة ال ّث ِام َن ِة َ�صباح ًا
تتَهَ ،ف َل َق ْد كان يمُ ْ �ض ��ي َ�س ��حا َب َة َي ْو ِم ِه ِ
عيِ ،منَ ال�سّ � َ
اجلام ّ
الكتا َب ِة وال ِقراء ِة والتّ�أ ِل ْي ِف والت َّْح ِق ْيق ،وكانَ َوق ُت ُه َبينْ َ
اخلام�س� � ِة َم�س ��اءُ ،م ْن َ�ش� � ِغ ًال ِب ِ
�إِلى ِ
اجلام َعة،
ؤوب ال ّنا ِفعَ ،يرت ُّد ُد عل ��ى َم ْكتب ِة ِ
ُمحا�ض ��را ِت ِه الت َّْد ِر ْي�س� � َّي ِة ُم ْكت َّظ ًا ِبال َع َم ِل ال� � َّد� ِ
ال َق ِر ْيب ِة منهَ ،يوم ّي ًا ،وقد َيزُو ُرها َم ّر ٍات يف ال َي ْو ِم َنف ِْ�سه؛ ِلت َْح ِق ْي ِق َب ْع ِ�ض ما َي ْعترَ ِ ي َط ِر ْي َق ُه
ِمنْ َم َ
تاج �إِلى حَ ْ
�سائل حَ ْ
الكتا َب ِة
ت ِر ْي ٍر و�إِ�ضاءة ،ولجِ َ ْل ِب طا ِئ َف ٍة ِمنَ ا َملظانِّ التي َت ْلز ُم ُه يف ِ
ت ُ
ا�ستَعا َر ُه
والت َّْح ِق ْيق .و ُك ْنتُ �أَرى َ�س� � ّيار َت ُه َم ْلأى ِب ُع َّد ِت ِه ِمنَ ا َمل�ص ��ا ِد ِر اللاَّ ز َِم ِة ِلل َع َم ِل ممِّ ا ْ
طوات
يام ِب ُك ِّل ُخ ِ
ِمنَ ا َمل ْكتبة� ،أَو َج َلب ُه معه ِمنَ ال َب ْيت .وكانَ ِ
منْ عاد ِت ِه ال ّر ِا�س � َ�خة  -ال ِق ُمي ِب َنف ِْ�سهِ ،منْ َغيرْ ِ �أَن َيت َِّك َل على �أَ َح ٍد ِمنْ ُطلاَّ به�َ ،ص ِن ْي َع َك ِثيرْ ٍ ِمنَ املُ َح ِّققينْ َ
ال َب ْح ِث ال ِع ْل ِّ
وع َر ْفتُ  -ال يتَوان ��ى – �أَ ْل َبتة -يف
واملُ�ؤ ِّلف�ْي�ننْ َ يف َه ��ذا ال َّزم ��ان .وكانَ – َعلى ما عا َي ْن ��تُ َ
و�س ��مِ ْع ُت ُه ُي ْط ِري َ�أ ْه َل
ُم�س � َ
ال�س � ِ�د ْي َد ِة لهمَ ،
�ائح ال ِع ْلمِ َّي ِة َّ
�اع َد ِة َطلب ِة ال ِع ْلم ،و َتق ِْديمْ ِ ال َّن�ص � ِ
عا�ص � ِ�ر ْينَ ِبا ُ
حل ْ�سنى َد ْوم ًا ،و َي ْذ ُك ُر َ�أ�سا ِت َذ َت ُه الذين َد َر َ�س َع َليهم -
ال ِع ْلمِ ،منْ غا ِب ِر ْينَ و ُم ِ
راق ِوم ْ�صرِ -با َ
هلل ِبالترَّ ُّح ِم َع َليهم.
يف ال ِع ِ
خليرْ ِ َّية ،و َيتَزَ َّل ُف ِ�إلى ا ِ
َ
رات َع ْذب ًا َم ْ�ش� � َر ُبه� ،سا ِئغ ًا َ�شرا ُبهُ ،م ْخ ِل�ص ًا ُلأ َّم ِت ِه و ُل ُغت ِه و ِد ْي ِنهُ ،م ِح ّب ًا
عا�ش �أَبو ال ُف ِ
ِل َثقاف ِت� � ِه و ُترا ِث ِه وتا ِر ْي ِخه ،مجُ ِاهد ًا ِب َعق ِل ِه و ِل�س ��ا ِن ِه و َق َلمِ ه ،لمَ ْ َي ِع� � ْ�ش ِلذا ِت ِه و َل َّذا ِته ،و ِ�إ مَّنا
َ
ا�ستكانَ يف َق ْو َل ِة احلقّ  ،وما َن َك َل
عا�ش َم ْح ُروم ًا �ص ��ا ِبر ًا يف َ�س� � ِب ْي ِل ُع ُل ِوم َق ْو ِمه ،ما النَ وال ْ
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لت
خائر ِه و ُك ُنو ِز ِه ال ِع ْلمِ َّي ِة ال ّنا ِد َرة ،حتّى َنزَ ِ
ا�س َت ْن َك َف َعنْ ِخ ْد َم ِة الترُّ اث ،وال َّنف ِْح َعنْ َذ ِ
وال ْ
�ساحهَ ،فتَه َّد َم ُب ْنيانُ ِع ْلم ،و�أُ ِ�ص ْي َب الترُّ ُ
اث ِب َث ْل ٍم َعمِ ْيق.
املن َّي ُة ِب ِ
هلل عل ��ى َثوا ِئك� ،إِذ �أَ ْحيا ُ
َر ِح َم � َ�ك ُ
اهلل
اهلل �أَ ُّيها املُج ِّلي يف َ�س ��ما ِء الترُّ اث ،و َر ْح َم ُة ا ِ
ِب � َ�ك  -يا َي ْحي ��ى -ما َرثَّ ِمنْ َح ْب ِل الترُّ اث ،و�أَ�ض ��ا َء ِب َع ِزيمْ َ
تك ال ّر ِا�س � َ�خ ِة نا ِئ َرتَهَ ،ف ُك ْن َت
ال�س ��ماء ،والأَ ِمينْ َ امل ْ�أ ُمونَ عل ��ى َف ْي ِ�ض َخزا ِئن ِه الثرَّ َّ ة ،وال�سّ ��ادنَ
ال َع َرب � َّ�ي ال َي ْع ُرب � َّ�ي ِب َح ِّق َّ
هلل َع َ
امل�ص ��ونَّ ،
ليك
تاب ِب ُق� � َّوةَ .ف َر ْح َم ُة ا ِ
وال�ش� � ْيخَ املُ َع َّم َر الذي �أَ َخ َذ ِ
الك َ
اب َعنْ ِحما ُه ُ
ال ّذ َّ
َ
الم املُ َح ِّققينْ ُ ،
وح َك ال َّر َّفرا َف ِة يف
وطوب ��ى ِل ُر ِ
تَترْ ى يف اخلا ِل ِد ْينَ ،
و�س�ل�ا ٌم َعلي � َ�ك يف �أ ْع ِ
وواح ْ�سرتا ُه َع َ
ِع ِّل ِّيينْ  .وو� َأ�س ��فا ُه َع َ
ليك �إِ ْذ َت َر َّج َلت
ليك ِ�إ ْذ َر َح ْل َت َغ ِر ْيب ًا َعنْ َهذه ال َغ ِر ْيبةَ ،
تك املُو ِر َق ��ة ،حُت ِامي َع َ
ِكاب مجَ ْ � ِ�د َك الأَ ِث ْيل ،و َ�أ َو ْي َت ِ�إلى ُم ْنتَهى ِ�س � ْ�د َر َ
نك �أ ْقال ُم َك
َع ��نْ ر ِ
وت ِقيقا ُت َك البا ِقيات ،و َت � ُ�ذو ُد َع َ
ا�ص ��عات ،وت َُذ ُّب َع َ
نك �آث ��ا ُر ُك حَ ْ
نك ُج ُهود َُك
و�أَ ْور ُق َك ال َّن ِ
واجلاه ُلونَ �أَ ْموات.
َوموا ِق ُف َك ا َمل ْ�ش ُهودات�َ .صفْو ُة ال َق ْو ِل �إِ َّن َك َح ٌّي
ِ

الهوامش:
اجلبوري املُلحق بالدِّ را�سة.
()93انظرَ :ث َبتَ �آثا ِر
ّ
اجلبوري ،مع ا َملخْ ُطوطات ال َع َرب َّية� ،ص.22 -21
()94انظر:
ّ
()95انظر :ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.22-21
�ول «ا ِلإ ْ�س�ل�ام ِّ
�وريَ ،ح � َ
وال�ش� � ْعر»�ِ :إ�ش ��اراتٌ ال ُب� � َّد منه ��ا ،مجَ َّل ��ة ال َّد ْو َح ��ة ،ال َع ��دَ د،3
()96انظ ��ر :اجلب � ّ
1405هـ=1985م� ،ص.137 -135
ا�س � َ
االجتماع َّية –
�تدرك علي ��ه َع ْبد اهلل َع ْبد ال َّرحيم ُع َ�س� � ْيالن ،مجَ َّلة ُكل َّي ��ة ال ُلغة ال َع َرب َّية وال ُع ُل ��وم ْ
(ْ )97
جام َعة الإِمام ُمح َّمد بن �سعود ،ال َعدَ د ،5ال ِّريا�ض1395 ،هـ=1975م� ،ص.382-367
ِ
اجلبوري ،مع ا َملخْ ُطوطات ال َع َرب َّية� ،ص.17
()98
ّ
«ج ُهود
(ُ )99نو ِق�ش ��ت ،بتاري ��خ 2019/10/28م ،رِ�س ��ال ُة دكتوراه يف ِ
جام َع� � ِة ِديالى – ال ِعراقِ ،ب ُعن ��وانُ :
�وري يف َج ْم ِع َّ
بي حَ ْ
وت ِق ْيق ��ه»�َ ،أع َّدها الباحثُ ِو�س ��ام َج ْعفر َم ْهدي
الدّكت ��ور َي ْحيى اجلب � ّ
ال�ش � ِ
�عر ال َع َر ّ
نف�س ُه ُمرا�س َل ًة ِبالهاتف ،ومل �أَقف على ال َع َمل.
َّميمي� ،أَخْ ربين ِب َذلك ِ
الباحثُ ُ
الت ّ
تدرك عليه ِهالل ناجي ،مجَ َّلة ال َع َرب ،املُج َّلد ،47ا ُ
ا�س َ
جلزْ ء ،8-7ال ِّريا�ض1433 ،هـ=2012م،
(ْ )100
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�ص.495-494
ا�س َ
تدرك عليه ِهالل ناجي ،ا َمل ْ�صدَ ر نف�سه� ،ص.501-500
(ْ )101
ا�س � َ
ال�س ��نة ،6ال َع ��دَ دَ ،1ب ْغ ��داد1396 ،هـ=1976م،
�تدرك علي ��ه
ّ
اجلبوري َنف ُْ�س ��ه ،مجَ َّلة البالغَّ ،
(ْ )102
�ص.31-23
�راقبي ،مجَ َّل ��ة ال َع� � َرب ،املُج َّل ��د  ،42ا ُ
ا�س � َ
جل ��زْ ء ،4-3ال ِّريا�ض،
(ْ )103
�تدرك علي ��ه ُمح َّم ��د ولي ��د ال�سّ � ّ
وا�س � َ
�تدرك عليه ِهالل ناجي ،مجَ َّل ��ة ال َع َرب ،املُج َّلد ،47ج،6-5
1427هـ=2006م� ،صْ ،190-189
وا�س � َ
�ري ،مجَ َّلة ال َع َرب،
�تدرك عليه ُمح َّمد رم�ض ��ان اجلوه � ّ
ال ِّريا�ض1432 ،هـ=2011م� ،صْ ،349
املُج َّلد ،49ا ُ
جلزْ ء  ،4-3ال ِّريا�ض1434 ،هـ=2013م� ،ص.259-258
�دادي ،مجَ َّل ��ة البي ��ان ،املُج َّل ��د ،3ال َع ��دَ د،3
ها�ش ��م ُمح َّم ��د ال َب ْغ � ّ
�وري ،الف ّن ��ان ِ
( )104انظ ��ر :اجلب � ّ
1422هـ=2002م� ،ص.186 ،184-183 ،181
( )105انظر :ا َمل ْ�صدر نف�سه� ،ص.186
َّميميِ ،كتاب امل َِحن� ،صُ ( 14 -13مقدِّ مة الت َّْح ِق ْيق).
(� )106أَبو ال َع َرب الت ّ
احل�ض ��ا َر ِة ا ِلإ ْ�س�ل�ام َّيةَّ ،
الكتاب يف َ
المي،
()107
ّ
اجلبوريَ ،ي ْحيى َوهيبِ ،
الطبعة الأُولى ،دار ال َغ ْرب ا ِلإ ْ�س ّ
بَيرْ ُ وت1419 ،هـ=1998م� ،ص.12
�ري ،مجَ َّلة البي ��ان ،املُج َّل ��د ،5ال َعدَ د،2
وعطا�ؤه ��م الفك � ّ
( )108انظ ��ر :اجلب � ّ
�وري ،م ��ع ال ُع َلم ��اء ِ
الكب ��ار َ
1429هـ=2008م� ،ص.170
اجلاحظ التي َو َ�ص ��لت ِ�إلينا َم ْبتور ًة� ،ضمنَ جم ُموع ِة اختيارات
تيح لِلجبوريِّ �أَن ُيح ِّقق َب ْع َ�ض �آثا ِر ِ
(� )109أُ َ
اجلاحظ،
ُع َب ْيد اهلل بن ح�سّ ��ان ،التي َن َ�ش� � َرتها مجَ َّل ُة «املورِد» يف ا ِلإ ْ�ص ��دا ِر اخلا�صّ َعنْ �أَبي ُع ْثمان ِ
املُج َّلد ،7ال َعدَ دَ ،4بغْداد1399 ،هـ=1978م� ،ص.242 -209
(� )110ص.543 -385
( )111املُج َّلد ،7ال َعدَ دَ ،4بغْداد1399 ،هـ=1978م� ،ص ،242 -209واملُج َّلد ،8ال َعدَ د1399 ،4هـ=1979م،
�ص.612 -589
( )112ال َع ��دَ دَ ،16بغْداد1393 ،هـ=1973م�� � ،ص ،469 -444وال َعدَ د1393 ،17هـ=1973م� ،ص،21 -7
وال َعدَ د1396 ،19هـ=1976م� ،ص ،205 -172وال َعدَ د1397 ،21هـ=1977م� ،ص.264 -239
( )113ال َعدَ دَ ،3بغْداد1387-1386 ،هـ=1967-1966م� ،ص.262 -246
( )114ال َعدَ دَ ،3بغْداد1392 ،هـ=1972م� ،ص.133 -109
( )115ال َعدَ دَ ،12بغْداد1385 ،هـ=1965م� ،ص.232 -223
وال�س ��نة ،1ال َع ��دَ د، ،2
ال�س ��نة ،6ال َع ��دَ دَ ،1ب ْغ ��داد1389 ،ه� �ـ=1969م�� � ،صَّ ،125 -121
(َّ )116
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وال�س ��نة،2
وال�س ��نة ،4ال َعدَ د1388 ،6هـ=1968م� ،صَّ ،25 -12
1384هـ=1964م� ،صَّ ،157 -154
ال َعدَ د1385 ،10هـ=1965م� ،ص.152 -149
( )117ال َع ��دَ دَ ،1ب ْغ ��داد1396 ،ه� �ـ=1976م�� � ،ص ،31 -23وال َع ��دَ د1396 ،4ه� �ـ=1976م�� � ،ص-32
 ،43وال َع ��دَ د1396 ،5ه� �ـ=1976م�� � ،ص ،34 -26وال َع ��دَ د1396 ،6ه� �ـ=1976م�� � ،ص،37 -23
وال َع ��دَ د1396 ،7هـ=1976م�� � ،ص ،31-24وال َع ��دَ د1396 ،8هـ=1976م�� � ،ص ،43 -37وال َعدَ د،9
1397هـ=1977م� ،ص.18 -11
( )118ال َعدَ دَ ،1بغْداد1398-1397 ،هـ=1978-1977م� ،ص.54 -29
جل ��زْ ءَ ،1ب ْغ ��داد1382 ،ه� �ـ=1962م�� � ،ص ،138 -127واملُج َّل ��د ،26ا ُ
()119املُج َّل ��د ،25ا ُ
جل ��زْ ء،2 -1
1383هـ=1963م� ،ص ،86 -80واملُج َّلد ،28ا ُ
جلزْ ء1385 ،1هـ=1965م� ،ص.74 -69
وال�سنة ،2ال َعدَ د1383 ،1هـ=1963م،
ال�س ��نة ،1ال َعدَ دَ ،2بغْداد1382 ،هـ=1962م� ،صَّ ،62 -57
(َّ )120
وال�س ��نة ،9ال َع ��دَ د،3
وال�س ��نة ،9ال َع ��دَ د1395 ،2ه� �ـ=1975م�� � ،صَّ ،88 -78
� ��صَّ ،78 -70
وال�سنة ،9ال َعدَ د1395 ،4هـ=1975م� ،ص.65 -56
1395هـ=1975م� ،صَّ ،89 -71
جل ��زْ ء ،3ال ِّريا� ��ض1390 ،ه� �ـ=1970م�� � ،ص ،237 -226واملُج َّل ��د ،5ا ُ
()121املُج َّل ��د ،5ا ُ
جل ��زْ ء،8
1391ه� �ـ=1971م� ،ص ،750 -736واملُج َّل ��د ،5ا ُ
جلزْ ء1391 ،12ه� �ـ=1971م� ،ص،1146 -1130
جل ��زْ ء1414 ،10 -9ه� �ـ=1993م�� � ،ص ،589 -581واملُج َّل ��د ،31ا ُ
واملُج َّل ��د ،28ا ُ
جل ��زْ ء،4 – 3
1416هـ=1996م� ،ص.201 -187
( )122املُج َّل ��د ،3ال َع ��دَ د ،2ال ِّريا� ��ض1402 ،ه� �ـ=1982م�� � ،ص ،195 -184واملُج َّل ��د ،4ال َع ��دَ د،1
1403هـ=1983م� ،ص.45 -37
وال�سنة ،4ال َعدَ د1385 ،37هـ=1965م،
ال�سنة ،3ال َعدَ دِ ،31د َم ْ�شق1384 ،هـ=1964م� ،صَّ ،27 -22
(َّ )123
�ص.71 -63
وال�سنة ،9ال َعدَ د1384 ،10هـ=1964م،
ال�سنة ،9ال َعدَ د ،6بَيرْ ُ وت1384 ،هـ=1964م� ،صَّ ،46 -43
(َّ )124
�ص.48 -45
( )125املُج َّلد ،1ال َعدَ د ،1ا َمل ْف َرق1416 ،هـ=1996م� ،ص ، 88-55واملُج َّلد ،1ال َعدَ د1417 ،3هـ=1996م،
�ص.77-11
( )126املُج َّل ��د ،3ال َع ��دَ د ،2ا َمل ْف� � َرق1422 ،ه� �ـ=2001م�� � ،ص ،239 -215واملُج َّل ��د ،3ال َع ��دَ د،3
1422هـ=2002م� ،ص ،192-175واملُج َّلد ،4ال َعدَ د1424 ،1هـ=2002م� ،ص ،216-206واملُج َّلد،5
ال َعدَ د1419 ،2هـ=2008م.178-170 ،
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