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حل املبهم و املعجم يف شرح المية العجم
لعلي بن قاسم الطربي
تقدمي و درا�سة
د.مراد بن بوزيان احل�سني

َك َت � َ�ب ال َع َّال َمـ ُة الدكتور محمود محمد الطناحي – عليه رحمة اهلل – ي�ص ��ف
ال�ش ��عر العربي القدمي فقال� :إن ��ه «متعة الأديب ،وذوق البالغي ،وحجة املف�س ��ر،
و�سند الأ�صويل ،ودليل الفقيه ،و�شاهد النحوي ،وميزان العرو�ضي ،ووثيقة امل�ؤرخ،
اجلغرايف.
وخارطة ِ
ث ��م هو م ��ن قبل ومن بعد :بوح العا�ش ��ق ،ونفثة امل�ص ��دور ،وحنني الغريب،
و�أنني الفاقد ،وبهجة الواجد ،ومرثية العزيز ،و�آهة امللتَا ِع ،وجتربة احلكيم.
ا�س ��تودعه العربي �أ�سرار حياته ،وا�س�ت�راح �إليه؛ ف�أف�ضى �إليه مبواجعه ،وبثه
�اب ،وا�ستنفر به العزائم ،وا�ستنه�ض به
ن�س � َ
�أ�ش ��واقه ،وقيد به امل�آثر ،وحفظ به الأَ َ
الهمم ،و�سجل به العادات و التقاليد َو َذ َكر الأيام.
وقد �ص ��حبه يف ُغ ُد ِّو ِه ورواحه ،فحدا به َر ُكو َب َتهُ ،و�آن�س به َح ُلو َب َتهُ ،وو�ص ��ف به
�سماءه و�أر�ضه ،ونباته ونخيله و�سهوله ووديانه وجباله ،ومياهه وحيوانه� ،ألي�س هو
ديوانَ العرب؟»(.)1
ه ��ذه كلمة عالي ��ة َب ِاذ َخ� � ٌة �س ��جلها الطناحي؛ وهي مب ��ا متتاز به م ��ن الدقة
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والإحاط ��ة و العم ��ق ،فل�س ��ت �أح ��ب �أن �أقول عنه ��ا �إال م ��ا قاله العالم ��ة الدكتور
عبدال�سالم الهرا�س – رحمه اهلل تعالى – عن بع�ض كتب املهند�س اجلزائري
الراحل مالك بن نبي (تويف �س ��نة 1973م) فقال�« :إن كلماته تكاد تكون مح�سوبة
تخ�ض ��ع لعقل هند�س ��ي يدرك معنى التنا�س ��ب و الت ��وازن والأبع ��اد ك�أدق ما يكون
الإدراك ،ولوال �أنها لغة ،لقلنا �إنها رموز ريا�ضية ،لأن مالكا – كما قلنا – يحا�سب
الكلمات ح�س ��ا ًبا ع�س�ي ً�را ،وال ي�سمح لأي كلمة �أن تفر�ض نف�س ��ها عليه �أو �أن ت�سيل
من قلمه دون �أن حتمل �ش ��حنة فكرية من �ص ��ميم املو�ض ��وع ،ومن جوهر الفكرة،
ودون �أن يكون لها �إ�شعاعها اخلا�ص ال�ضروري للفكرة العامة»(.)2
ُّ
الط ْغ َرائ ُِّـي َو َالمِ َي ُتـ ُه:
ي�س ُر ُ�س � َ
�بل َفهم ِّ
ال�شعر ،ويجعل
الجرم �أن االبتداء بقراءة �س�ي�رة ال�ش ��اعرُ ،ي ِّ
ً
وانظباط ��ا ،ذلك ب�أن الن�ص – كم ��ا يرى الدكتور
ُم�س ��اءلتنا له �أك�ث َ�ر عم ًقا ودقة
ح�س ��ن الأم ��راين – لي� ��س «عامل ��ا ُم ْغ َل ًقا عل ��ى ذاته ،بل ه ��و ُمنفتح عل ��ى مكوناته
الأ�سا�س ��ية امل�ستمدة من املحيط املت�ص ��ل باحلال و الزمان و املكان ،وبذلك يكون
الن�ص معطى ح�ض ��ار ًّيا» ( )3و�إذ ُن َ�ش ��ا ِي ُع الرجل يف ما ذهب �إليه ،ف�إننا نت�ساءل عن
ُّ
الطغرائي من يكون؟ وما َخ ُرب المي ِت ِه؟
ُّ
الط ْغ َرائ ِِّـي:
الز ِر ْك ِل ُّي ،يف ترجمت ��ه ُّ
َكت ََب العالمة ال�س ��وري الراحل خري الدي ��ن ِّ
للط ْغ َرا ِئ ِّي
ال�ص ��مد� ،أبو �إ�س � َ
فق ��ال �إنه« :ا ُ
�ماعيل ،مو ّيد
علي ب � ِ�ن ُمحمد ِبن عبد َّ
حل َ�س�ْيُنْ ُ بن ِّ
ينُّ ،
الدين ،الأَ�ص ��بها ُّ
الط ْغ َرا ِئ ُّي� :شاعر ،من ال ُو َز َرا ِء الكتاب ،كان ُينعت بالأ�ستاذ.
ال�س� � ْل ُجو ِقـي (�ص ��احب
ولد ب�أ�ص ��بهـانَ  ،وات�ص ��ل بال�س ��لطـان م�س� � ُعـود بـن محمد َّ
ا َملو�ص ��ل) فوالّه وزارته .ثم اقتتل ال�س ��لطان م�سعود و�أخ له ا�س ُمه ال�سلطانُ محمود
فظف ��ر محم ��ود وقب�ض على رج ��ال م�س ��عود ،ويف ُجملتهم ُّ
الطغرائي ،ف� ��أراد قتله
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ثم خاف عاقبة النقمة عليه ،لمِ َا كان ُّ
الطغرائي م�ش ��هورا به من العلم و الف�ض ��ل،
ف�أوع ��ز �إلى من �أ�ش ��اع اتهامه بالإحل ��اد والزندقة ،فتناقل النا� ��س ذلك ،فاتخذه
ال�سلطان محمود حج ًة ،فقتله»(.)4
رجح
ويف تاريخ وفاته اختالف؛ فقد ح�ص ��ره الزركلي يف �س ��نة 513هـ ،بينما َّ
الألـمانـي كارل بروكلمان �سنة 515هـ (.)5
�اعا� ،أه ُّمها ديوانه ال�ش ��عري ،الذي ُطبع �أول مرة مبطبعة
هذا وقد ترك �أو�ض � ً
اجلوائب �س ��نة 1300هـ ،ثم خرج ُمح َّق ًقا من لدن الأ�س ��تاذين :الدكتور علي جواد
َّ
الطاهر ،ويحي ��ى اجلبوري ،وطبع بدار احلرية للطباعة ،ببغداد� ،س ��نة 1976هـ،
يوعا وانت�ش ��ا ًرا ،ماجعل احلاجة ما�س ��ة �إلى طبعة �أخرى ،وهو
وهي طبعة رزقت ُذ ً
ما مَ َّت بدار القلم الكويتية �سنة 1983م(.)6
المية العجم� :صدًى �شعريٌّ متمي ٌز:
راكم ُّ
الط ْغ َرا ِئ ُّي ح�صيلة �شعري ًة بلغت  277ن�صا ،جتمع بني ال ُّن ْت َف ِة و الـ ُم َق َّط َع ِة
بيت؛ تدور يف �أغرا�ض �شعرية هي:
و ال َق ِ�ص � َ
�يد ِة ،وي�صل جمموع �أبياتها �إلى ٍ 2229
الرثاء و املديح والفخر ،و الغزل والو�صف واحلكمة(.)7
هذا؛ وقد كان من خرب هذه الق�صيدة� ،أن ُّ
الط ْغ َرا ِئ َّي نظمها وهو ببغداد �سنة
505ه� �ـ،
مالزما لل�س�ل�اجقة ،وكان ِعزًّا مل ُيكت ��ب له الدوام« ،فقد ب ��د�أ امل َنا ِو ُئونَ
ً
ي�س ��عون به ،وا�ش ��ت ّدت عليه ال�سّ عايات ،ويف نف�س هذه ال�سّ ��نة ُع َ
زل وعال ُه َمن دُو َن ُه
وتن ّكر له �أ�ص ��دقا�ؤه ،و َث ُق َلت عليه الإقامة ببغداد »( )8فكان �أن نظم هذه الق�ص ��يدة
لي�ص� � ّور فيها محنته .فلن�س ��تمع �إليه وهو ي�ؤاخي بني الإح�س ��ا�س ال�صادق والتعبري
ال�صارم َ
احل ِّي؛ حيث يقول [ الب�سيط ] (:)9
مي َتـ َّد بي َز َمـنِـي
َما ُكنـتُ �أُوثِـ ُر �أن َ ْ

ال�س َفــلِ
َح َّتـى �أَ َرى َد ْو َلـ َة الأَو َغـا ِد َو َّ
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َت َقـ َّد َمـْتـني �أُ َن��ـ��ا� ٌ��س َك��ـ��ا َن َ�ش ْو ُطهُـ ُم
هَـ َذا َجـ َزا ُء ْامـرِئٍ �أَ ْق َرا ُنـ ُه َد َر ُجـوا
النيِ َمـن دُوين َف َ
َو� ْإن عَـ َ
ال ع ََـج ٌـب
ا�ص ِبـ ْر َلهَا َغ ْيـ َر ُمح َتالٍ َو َال َ�ضجِ ـ ٍر
َف ْ

َو َرا َء َخ ْطـوِيَ َلو �أَ ْم�شِ ـي َعلَى َمـهَـلِ
مِ ـنْ َق ْبـ ِل ِه َفـ َت َم َّنـى ُف ْ�س َحـ َة الأَ َج��ـ��لِ
اط َّ
ال�ش ْم ِ�س َعـنْ ُز َحـلِ
يِل�أُ ْ�س َو ٌة ِبا ْنحِ َط ِ
يف َحادِثِ الدَّهْ ِر َمـا ُي ْغنِـي ع َِن احلِ َيـلِ

َقـ ْد َر َّ�ش ُـح َ
ـوك لأَ ْم�� ٍر ِ�إ ْن فطِ ْنـتَ َلـ ُه

َفـا ْر َبـ�أْ ِب َن ْف�سِ َـك َ�أ ْن َت ْرعَى َم َع ال َه َمـلِ

�إنها �أَ ْب َياتٌ َ�أ ِب َّياتٌ ُت�ص ��ور احلياة وقد غابت من وجهها �أماراتُ الفرح ،فلي�س ينفع
رب من املُحال،
أيام ُد َو ٌل ،ودوام ِ
احلال َ�ض ٌ
معها �إال ال�صرب يلوذ به الإن�سان ،لأنّ ال َ
نف�سهُ ،ولذلك
ودول ُة الـ َه َم ِل �إلى زوال ،وهي حقيقة �آمن بها ال�ش ��اعر ،وا�س ��تي َق َن ْت َها ُ
َم َ�ضى ليختم ق�صيدتَـ ُه بقوله(:)10
َّر�س الأَ َد ِبي َم�شر ًقا و َم ْغر ًبا:
مال ِِ�س الد ِ
المية العجم يف جَ َ
�إنها ت�س ��عة وخم�س ��ون بيتًا ،مبا ت ََ�ض� � َّم َن ْت ُه من ال َّن َغ � ِ�م ال ُع ْل ِو ِّي و الإيقاع الآ�س � ِ�ر
اهتمام علما ِء النقد وجهابذ ِة البالغ ِة
جتذ َب �إليه ��ا
واملعنى املات ِع ،ا�س ��تطاعت �أنْ ِ
َ
العربي� � ِة ،فوقفوا عندها طوي�ًل�اً  ،وجمعوا نوادر الإفادات و الإن�ش ��ادات ،و�أظهروا
للح ُج ِب امل�س ��تورة عن
�أ�س ��رارها للطالبني و �أعلنوها ،فجاءت �ش ��روحهم كا�ش ��فة ُ
محا�سن هذه الالمية امل�شهورة.
وع�شرينَ �شرحا ،نذكر منها(:)11
وقد و�صل جمموع هذه ال�شروح �إلى ثالث ٍة ِ
* �شرح ال ُع ْك رَ ِبي (ت616هـ) ،و لعله �أول من �أَ ْق َد َم على �شرحها(.)12
ال�ص ��فدي (ت 764هـ) ،و املو�سوم بـ( :الغيث املُ ْ�س َجم
* �ش ��رح �صالح الدين َّ
يف �ش ��رح المية العجم)( ،)13وهو « �ش ��رح �أبان من خالله ال�ص ��فدي عن كفاءات
�ات معرفية متمي ��زة ،و�إن كان قد وقع االخت�ل�اف بني النقاد حول
عالي ��ة و� ْإم َكا ِن َي � ٍ
قيمت ��ه ،وب ��رز فيه ك�ش ��علة متوهجة...ففي هذا ال�ش ��رح بدا ال�ص ��فدي متق ًنا لكل
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الفنون ومتمك ًنا من كل املعارف والعلوم ،يتوقف عند جميع املراحل التي ت�ستدعي
�أو حتتمل التوقف عندها »(.)14
طات،
و�س َق ٍ
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن عمل ال�صفدي هذا مل َي ُكنْ ِل َي ْن ُج َو من َه َن ٍات َ
وه ��و ما انتبه �إلي ��ه الـ َبد ُر ال َّد َم ِامي ِن � ُّ�ي (ت828هـ) ،و�أفرد له ت�ألي ًفا �س ��ماه (نزول
ال َغيث يف التَّن ِق ِيد على �شرح المية العجم لل�صفدي)(.)15
ومل تفترُ عناية املغاربة بهذه الالمية ،فكان ممن �شرح منهم هذه الق�صيدة:
و�س� � َّمى عمل ُه (� َ
إي�ض ُاح
* �أبو ُج ُم َع َة ا َمل ُاغ ِ
و�س � ُّ�ي املُ َّرا ُك ِ�ش � ُّ�ي (ت 1016هـ)َ ،
ً
مخطوطا ،باخلزانة امللكية بالرباط،
املُ ْب َه ِم من المية ال َع َج ِم) ،و الكتاب ما يزال
يف ن�سخ ثالث هي(:)16
 الن�سخة املخطوطة �ضمن جمموع برقم.12512 : الن�سخة املخطوطة برقم .12447 الن�سخة املخطوطة برقم .11435و�س � َّ�ي ق ��د �أجاد و �أفاد يف عمل ��ه هذا ،مما �أهله للفوز بر�ض ��ا
ويب ��دو �أن ا َمل ُاغ ِ
العلماء و �شيوخ الدر�س بامل�شرق ،منهم(.)17
 ال�شيخ َّالط ْب َال ِو ُّي َّ
ال�شا ِف ِع ُّي (ت 991هـ) ،الذي كتب َت ْق ِر ً
ي�ضا ُم َطـو ًال لكتـاب
املاغو�سي هذا.
 ثم قا�ضي الق�ضاة املالكية مب�صرَ ،بد ُر الدِّ ِين ال َق َرافيِ ُّ (ت1008هـ) ،الذياملاغو�سي و�شرحه ثنا ًء ح�س ًنا.
�أ ْث َنى على
ِّ
هذا ،وقد �أدار عنه الباحثُ
�اح
املغربي ر�ش ��يد َخ َّداري درا�س ��ة بعنوان (�إي�ض � ُ
ُّ
عمل �أكادميي لنيل �شهادة
املُبهم من المية العجم :درا�س� � ٌة ُلغوية نقدي ٌة) يف �إطار ٍ

رﻣﻀﺎن ﺷﻮال 1442

183

أﻧﻴﺴﺎن -أﻳﺎر /أﺑﺮﻳﻞ -ﻣﺎﻳﻮ 2021م

4 3

57

الدكتوراه ،تمَ َّ ْت مناق�ش� � ُت ُه يوم ال�س ��بت  26نوفمرب 2005م ،بكلي ��ة �آداب الرباط،
حتت �إ�شراف الدكتورة جناة املريني(.)18
* وقد ات�صلت عناية املغاربة �أويل العزم بالمية العجم ،فهذا �شيخ اجلماعة
بالرباط املكي بن علي ال ِب َطا ْو ِر ُّي (ت1355هـ)ُ ،
ينه�ض ب�ش ��رح الالميةُ ،مقت�صرا
على «بيان معانيها ،و�إعراب �ألفاظها ،مع ترجمة وجيزة ل�صاحب الالميـ ِة ،و�س َّمى
كتابـ ُه (�ش ��افية ال َّد َجـم على المية العجم) ،ثم طبعه مبطبع الأُمنية بالرباط �سنة
1364هـ1945/م»(.)19
مامع ال َقوافيِ َم�شر ًقا َو َم ْغر ًبا:
َالمِ ي ُة ال َع َجم يف جَ َ
ُر ِز َقت المية العجم ال�س�ي�رورة يف جمال�س ال�ش ��عر العربي ،ذلك ب�أن �صاحبها
اجتهد يف �إتقانها ،و َن َّ�ش� ��أَ َها يف ِظالل َم َبانيِ العربية العالية ،وا�س ��تودعها ِ�ض� � َر ًاما
م ��ن معاين روحه املو�س ��ومة ِب َل ْو َع ٍة َ
مت�ض� � ِّرم ٍة ،لذل ��ك العيب �إذا تناقله ��ا الرواة،
وتنا�شدوها يف جمال�سهم ومنتدياتهم.
نعم؛ لقد كانت المية العجم حل ًنا �ص ��اد ًقا ،ولذلك م�ض ��ى ُّ
ال�ش ��عرا ُء م�ش ��ر ًقا
ومغر ًبا لل َّن�سج على منوالها و مت ّثلها ،و�أمامنا مناذج منهم:
(الغيث املُ ْ�س َج ُم) ال�سالف الذكر ،فقد نظم
ال�ص َف ِد ُّي� ،صاحب
ِ
�صالح الدين َّ
ق�ص ��يدة تقع يف �س ��تني بيتا ،عار�ض بها المي ��ة ُّ
الطغ َرا ِئ ِّي ،فق ��ال يف مطلعها(:)20
[ الب�سيط ]
اجلِ دُّ فيِ ال ِّـج ِّد َو احلِ ـ ْر َم ُان فيِ ال َك َ�سلِ
ـب َعلَـى َما ُي�ؤَات َ
ِيك ال َّز َم ُ
ـان ِبـ ِه
ْ
وا�ص رِ ْ

َفا ْن َ�ص ْب ُت ِ�ص ْب َعنْ َقرِيبٍ َغا َي َة الأَ َملِ
با ُ
حل َ�سـا ِم ِب َك ِّف ال���دَّا ِر ِع ال َب َطلِ
َ�ص رْ َ

ولي� ��س يختل � ُ�ف اثنان ،يف �أن الرجل ،يف هذين البيت�ي�ن ،قد التم�س عيون احلكمة،
فانق ��ادت له .والق�ص ��يدة بع ُد حافلة باملعاين الفائقة الرائقة ،التي تر�شّ ��حها لأن
ال�ص َف ِد ِّي
ُتكتب يف ِ�س ْف ِر َجمال الكالم العربي .هذا؛ و�إنَّ الناظ َر ِّ
املتو�س َم يف �صنيع َّ
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ال�ص� � َف ِد َّي كان �أك َرث النا�س تَعلُّ ًق ��ا بالمية العجم،
ه ��ذا ،ال ميل ��ك �إال �أن يقول� :إن َّ
و�أ�ش َّدهم �إعجا ًبا بها ،وذلك ل�سببني هما:
ال�ص َف ِد َّي قام ب�شرح الالمية ،ف�أوفى على الغاية.
�1 .1أن َّ
2 .2ثم �إنه ت�صدى ملُعار�ضتها بق�صيدة ،ال تقل عن المية العجم رون ًقا و ُر َوا ًء.
ال�ص� � َف ِد ِّي بهاتني امليزت�ي�ن ،ف�إنه الفر�س املُ َج ِّلي يف هذا
ومتى ما َث َب َت انفراد َّ
امل�ضمار !
* وح�ي�ن يتحول ُ
قارئ ال�ش ��عر �إلى الطرف الغربي م ��ن العامل العربي للبحث
ع ��ن �أ�ص ��داء المي ��ة العجم ،فلي�س ُي�ش ��يح بوجه ��ه عن ال�ش ��اعر �أ ِبي َح ْف� ٍ��ص ُع َم َر
عبداهلل ال َف ِا�س � ِّ�ي (ت1188ه� �ـ)( ،)21ذلك ب�أن الرجل قد عار�ض المية العجم
ابن ِ
ِ
بق�ص ��يدة �أن�ض ��جها على نار هادئ ٍة ،فجاءت ُم�س ��ت ِوي ًة ُم ْف َع َم� � ًة باملواعظ و احلكم
والو�ص ��ايا ،و�أنا ال�أريد �أن �أم�ض ��ي ،ف� َ
ألتقط �أبيا َت َها واحدا بعد �آخ َر ،فك ُّل �ش ��يءٍ يف
ه ��ذه الق�ص ��يد ِة املطول ِة ُيغري ب�إيراده هنا ،وح�س ��بي �أن �أنتق ��ي منها هذه الأبياتَ
[الب�سيط]
املده�ش َة ح ًّقا ،و�أمامنا ذلك(:)22
ُح ْ�س ُن ال َغ َزا َل ِة فيِ الإِ ْ�ش َراقِ َو َّ
الط َفـلِ
َف َمـا َي���ُ��ض�� ُّر َك �أَ َّن ال�� َّده��ـْ�� َر ُمـ ْع َت َ�س ٌـف
َو�إِ ْن َت�� َو َّج��ـ��د َْت فيِ ُ�أ ْف����قِ ال�� ُع��ـ َ
�لا َق َمـ ًرا
َم��ا َب ْهـ َر ُج ال َّن ْقدِ َك��الإِ ْب�� ِري�� ِز َجـ ْوهَـ ُر ُه

َوفيِ الـ َم َنازِلِ مِ ��نْ َج��د ٍْي َومِ ��نْ َح َمـلِ
ِ�إ ْن مَ ْ
ل َي ُكنْ َعنْ َ�س ِبيلِ ال ُّر ْ�شدِ َذا َحـ َولٍ
َف��ـ َ
�لا َع ـلَ ْي َـك �إِ َذا َب��ـ��ـ��ـ��ا َر َ
اك ُذو َخ َبـلِ
ي َكال َك َحـلِ
َو َما ال َّت َك ُّحـ ـ َل فيِ ال َع ْي َن نْ ِ

وهكذا تن�ساب �أبيات الق�صيدة �ساحرة ،وتن�سرب يف الروح رطيبة� ،إلى �أن يختمها
ناظمها بقوله:
َو ال َّن ْف ُـ�س �أَ ْن َف ُ�س َما ُي ْع َنى ال َّل ِبي ُـب ِبـ ِه
هلل فيِ َ �أ ْم���رٍ حُ َ
تـا ِو ُلـ ُه
َو ا ْل َـجـ�أْ �إِ َل���ى ا ِ
هلل ُك َّل الأَ ْمـ ِر َو ْاغ َ��ن ِبـ ِه
َوكِـل �إِل��ى ا ِ

ب�� ْن��� َ��س�� ِف��ـ��لِ
َف��ـ��ا ْر َب��ـ ْ���أ ِب�� َن�� ْف�����سِ َ��ك �أَ ْن ُت�� ْع�� َن��ى مِ ُ
هلل مِ ��نْ َح��� ْولٍ َومِ ���نْ حِ َيـلِ
َوا ْب��ـ�� َر�أْ ِ�إ َل��ـ��ى ا ِ
عَ��� َّم���نْ � ِ���س���ـ��� َوا ُه َف����ـ�����إِ َّن َ
اهلل َخ�� ْي��ـ��ـ�� ُر َو ِل��ـ��ـ ْ��ي
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�ون ال�ش ��عر الذي يبادره احلف ��ظ �إذ ُي ُ
لفظ!
ولعم ��ري؛ �إن هذه الق�ص ��يدة لمَ ِنْ َم ُ�ص � ِ
ولع ��ل كون هذه الق�ص ��يدة كذلك ،هو ما�ش ��كل الباع ��ث احلثيث ال ��ذي ق َّوى لدى
الدكت ��ور �أحمد العراقي ،الرغبة يف ن�ش ��رها ُم َح َّق َق ًة ،معتمدً ا «على ما كان َن َ�ش� � َر ُه
منه ��ا العالم ُة عب ُد اهلل كنون ،يف كتابه (النبوغ املغربي)� ،ض ��من ق�س ��م املنتجات
ال�شعرية ،وقد انتخب منها ثمانية وخم�سني بيتًا...وعلى ن�صها الكامل الذي وردت
ديوان ال�شاعر (� ْأي ُع َم َر ال َف ِا�س َّي)»(.)23
به يف ِ
�ص ��فوة القول :لقد كانت ق�ص ��يدة َّ
ال�ش ْن َف َرى املو�س ��ومة بالمية العرب �إجنا ًزا
باذخا� ،أ�س�س �أ�ص � اً
�ش ��عر ًّيا ً
وا�ضحا دقي ًقا؛
�ول فنية ،ور�سم �سبيلاً يف القول ر�س� � ًما
ً
ولي�س ��ت تلك ال�سبيل �س ��وى :ق�ضية الق َيـم والـ ُم ُثل ،تل ُك ُم الق�ض ��ية التي تَب َقى ُن ْق َط َة
االر ِت َكا ِز َل َدى كل جماعة ب�شرية ،ي�ستوي يف ذلك �أحدثها ميالدًا يف معمعة احلياة،
مع �أقدمها هال ًكا يف حومة الفناء.
ثم م�ضى ال�شعراء من بع ُد ينظرون يف مبانيها ومعانيها ،ويجهدون يف جتديد
�أرج ��اء لوحتها الفنية ،ف�أبدعوا نظائ ��ر لها ،كانت المية العجم �أعـالها ،ذلك ب�أن
ُّ
الط ْغ َرا ِئ � َّ�ي و ّف ��ر لها �أقدا ًرا ط ّيبة من اجلودة الفن ّية ،مم ��ا لفت �إليها �أنظار علماء
�شروحا كثرية تفاوتت قيمتها العلمية.
البالغة العربية ،ف�أداروا حولها
ً
وقد ي�ص ُّح بعدئذ �أن ُ
ن�ض َّم �أطراف احلديث طر ًفا �إلى طرف ،فنقول ب�إجمال:
�إنّ ذيع ��ان هات�ي�ن الالميتني ينه�ض دليلاً قو ًّيا ،على �أن ال�س�ي�رورة �ص ��نو للجـودة
وقريـن ،بخا�ص� �ـة يف الإنتــاج الأدبـي القـدمي( .)24و�إذا ا�س� �تـقام لنا هذا التوجيه،
فه ��ل ميك ��ن الزعم �أن ج ��ودة هاتني الالميت�ي�ن ،كان لها �أثـره ��ا يف احلفاظ على
املقايي�س البالغية العربية حية دائـرة يف الأو�ساط النقدية القديـمة؟
�أظ ��ن ظ ًّنا يو�ش ��ك �أن يكون يقي ًنا �أنها كذلك ،و�أن �أك�ب�ر دليل على ذلك كثـر ُة
ما �أديـر حولهما من �شروح تناف�ست يف بيان ر�سالتهما اجلمالية.
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التعريف بامل�ؤ ِّلـف:
يب ��دو �أن �أخب ��ار عل ��ي بن قا�س ��م الطربي غري م�ستفي�ض ��ة يف كت ��ب الرتاجم
والطبقات:
فالعالمة الرتكي حاجي خليفة قال عنه� :إنه تويف يف حدود �س ��نة 683هـ ،ومل
يذكر له من ت�صانيفه �إال كتاب (حل املبهم و املعجم يف �شرح المية العجم)(.)25
وجاء عمر ر�ضا كحالة ،يف معجم امل�ؤلفني ،فنقل كالم حاجي خليفة ،ومل يزد
عليه �شي ًئا� ،إال ماو�صف به الرجل ب�أنه �أديب(.)26
ـدين ال ِـز ِر ْك ِل ُّـي ،فلم ُي ْج ِـر لـه ذكـ ًرا ق ُّـط يف كتـابـه
ال�س ُّ
ـوري خري ال ِ
�أمـا العالمـة ُّ
املا ِت ِع (الأعـالم)(.)27
و الدرا�سون بعد ه�ؤالء ،مل ي�صلوا �إلى �شيء ذي بال بخ�صو�ص �أخبار علي بن
قا�س ��م الطربي ،ولعل هذا ما َي ِ�ش ��ي به ُ
قول الدكتور �إبراهيم محمد من�صور ،حني
َكت ََب « :ويبـدو �أن هــذا ال�شـرح �-أي �شرح الطربي لالمية العجم -مل ي�شتهر ،ومل
ُيعرف كما مل ي�شتهر �صاحبــه ومل ُيعـرف ،و�إن بقيت ن�سخة من هذا ال�شرح -ورمبا
الوحيد لهُ»(.)28
ن�سخ كثرية – حتَّى و�صلــت �إلينـا وك�أنها الأثـــ َر
َ
واكتف ��ى الدكتور عب ��د اهلل املرابط الترَّ ِْغ � ُّ�ي بالقـــول�« :إنه م ��ن رجال �أواخر
القرن ال�سابع الهجري»(.)29
التعريف بامل�ؤلف( :الطربي):
�أ .حتقيق ا�سم الكتاب ون�سبته �إلى �صاحبه:
و�ص ��ل الكتاب بعنوان هو (حل املبهم و املعجم يف �ش ��رح المية العجم) ،وهو
الطربي كتا َبه حيث يقول« :و�س ��ميته بـ :حل
م ��ا نقر�أه يف املقدمة التي �ص� � َّدر به ��ا
ُّ
املبهم و املعجم يف �شرح المية العجم».
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وبه ��ذه ال�ص ��يغة ورد عن ��وان الكتاب يف ك�ش ��ف الظنون حلاج ��ي خليفة حيث
يقول« :و�سماه حل املبهم و املعجم يف �شرح المية العجم»(.)30
وهذا العنوان هو نف�س ��ه الذي ورد يف معجم امل�ؤلفني لعمر ر�ضا كحالة حينما
حتدث عن كتب الطربي فقال« :من �آثاره� :ش ��رح المية العجم ،و�س ��ماه حل املبهم
واملعجم يف �شرح المية العجم»(.)31
اعتمادا على هذين الن�صني مي�ضي الباحث مطمئ ًنا لت�سجيل ما يلي:
 عدم االختالف يف عنوان الكتاب. �صحة ن�سبته �إلى �صاحبه.ب .الغر�ض من ت�أليف الكتاب:
لق ��د �أ�ش ��ار الطربي يف املقدمة التي كتبها يف �ص ��در كتابه �إل ��ى الدوافع التي
كانت وراء ت�أليفه لهذا ال�شرح وهي:
 �أن الق�ص ��يدة متث ��ل ًذيوعا
منط ��ا عال ًيا م ��ن ال�ش ��عر العربي مما �أك�س ��بها ً
وانت�ش ��ا ًرا ،ولعل هذا ماي�شي به قوله« :وبعد فل َّما ا�شتهرت الق�صيدة املن�سوبة �إلى
الوزي ��ر اجلليل م�ؤيد الدي ��ن الطغرائي -رحمه اهلل تعال ��ى -يف الآفاق و الأقطار،
وف�ض ��لوها عل ��ى �س ��ائر �أخواتها من الق�ص ��ائد و الأ�ش ��عر لعذوب ��ة �ألفاظها وكرثة
معانيها ،و�سالمة كلماتها وغزارة مبانيها».
 ثانيا :عدم وجود �شرح للق�صيدة �إلى حدود زمن امل�ؤلف مما جعل احلاجةما�س ��ة �إلى عمل �ش ��رح لها ،وهو ما يفهم من قول الطربي« :مل ن�س ��مع �أنه �شرحها
�أحد� ،أو ت�صدى لبلوغ هذا الأمد».
 -ثالث ��ا� :أنّ �أمر ت�أليف كتاب حل املبهم و املعجم ،جاء ا�س ��تجابة لرغبة �أحد
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�أ�صدقاء امل�ؤلف يف �شرح المية العجم ،وهو مايفهم من قول الطربي« :التم�س مني
�شرحا واف ًيا ال طويلاً مملاً  ،وال ق�ص ًريا مخلاًّ ».
بع�ض �أ�صحابي �أن �أ�شرحها ً
ج .قيمة كتاب الطربي و�أهميته:
كتاب (حل املبهم و املعجم)َ ،ع َم ٌل ِع ْل ِم ٌي َج ِّي ٌد ،ذلك ب�أن َّ
الط رَ ِب َّي َب َ�س َط َ
القول
يف جملة من الق�ضايا و املو�ضوعات ،فهناك(:)32
•ق�ض ��ايا تقع يف ال�ص ��ميم من النقد الأدبي؛ كق�ض ��ية ال�س ��رقات ،وق�ضية
اللفظ و املعنى.
•وم�سائل تت�صل بعلم البالغة؛ كالإيجاز و الت�شبيه و اال�ستعارة.
•كما حف � َ�ل الكتاب مبجموعة من االختيارات ال�ش ��عرية التي تعك�س ثقافة
«ع ُق ُ
ول ال ِّر َج ِال يف ُح ْ�س ِن ْاخ ِت َيا ِر َها».
ال�شارح ،وقدميا قيلُ :
و �إل ��ى ذلك ُك ِّل ِه ُ
يقف املتل ّقي على مباحث لها ُع ْل َق ٌة باللغة كالتـرادف و َت َعـ ُّد ِد
اللـغـات� ،أَ ْو َلـ َها ات�ص ��ال بعلم النحو العربي كق�ض ��ية العام ��ل ،و القيا�س ،وازدواج
ٌ
ارتباط بان�ش ��غاالت علماء ال�ص ��رف؛
الإع ��راب يف بع�ض الأبواب النحوية� ،أو لها
إدغام.
إعالل و ال ِ
كال ِ
إبدال وال ِ
�إنه ��ا كلُّه ��ا ق�ض ��ايا تك�ش ��ف عن قيمة �ش ��رح الط�ب�ري ،و ُت َف ِّ�س� � ُر ِ�س� � َّر عناية
التفت �إليه �أح ُد العلم ��اء املغاربـة؛ و ُيدعـى
دوائ � ِ�ر البح ��ث و الدر�س به قد ًمي ��ا؛ �إذ َ
�أبا عبـداهلل محمد بـن َجلّـون الفا�س� �ـي (ت1136هـ)( ،)33الذي عمد �إلى اخت�صار
�ش ��رح الط�ب�ري� .إال �أن ه ��ذا االخت�ص ��ار ُيعت�ب�ر الي ��وم يف حكم املفقود ،بح�س ��ب
ما انتهى �إليه بحثُ الدكتور عبد اهلل املرابط الترَّ ِغي(.)34
د .منهج الطربي يف �شرح المية العجم:
�سلك الطربي يف �شرحه هذا ،خطة حر�ص على االلتزام بها يف كتابه ،وميكن
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ح�صر ذلك يف عن�صرين كبريين هما:
 ال�ش ��رح اللغوي :ذلك ب�أن الطربي يبد�أ ب�إيراد بيت الالمية � اًأول ،ثم يتبعهبال�ش ��رح اللغ ��وي ملا ينبغي �ش ��رحه ،وخ�ل�ال ذلك ميك ��ن �أن ن�س � ّ�جل تركيزه على
�إعراب كثري من الكلمات ،مما كان يجره �إلى احلديث عن ق�ضايا �صرفية ونحوية
و�إ�شارات بالغية.
 ال�شرح املعنوي :حيث يعمد �إلى عر�ض املعنى املراد من البيت ،وخالل ذلككان يركز على �إيراد الأمثال و الأ�ش ��عار �أو الإ�ش ��ارة �إلى اختالف الروايات لبع�ض
كلم �أبيات الالمية.
أهم ما كتبه ُّ
الط ْغ َرا ِئ ُّي،
ويف هذه احل�صيلة الط ّيبة تبقى ق�صيدة المية العجم � َّ
ذلك ب�أنها ُمطولة �سداها روعة الفن ،وحلمتها و�ضوح الر�ؤية القائمة على املعاين
امل�س� ��ؤولة الباني َة ،ولعلنا ال جناوز احلق �إذا م�ضينا �إلى القول� :إن هذه الق�صيدة،
مع نظائر �أخرى من �شعر العرب( ،)35تنه�ض دليلاً من �أدلة القيا�س النقدي الأدبي
متاما كالرجل الواحد العظيم الذي
عل ��ى �أن الكي ��ف �إمنا هو �أعمق �أث ًرا من الكمً ،
يعدل بقوته و�أمانته و�صدقه �أغلبي ًة!

4 3

57

رﻣﻀﺎن ﺷﻮال 1442
أﻧﻴﺴﺎن -أﻳﺎر /أﺑﺮﻳﻞ -ﻣﺎﻳﻮ 2021م

190

الهوامش:
( )1كتاب ال�ش ��عر (�أو �ش ��رح الأبيات امل�ش ��كلة الإعراب) ،لأبي علي الفار�س ��ي ،حتقيق و�ش ��رح :الدكتور
محمود محمد الطناحي ،مكتبة اخلاجني بالقاهرة ،الطبعة 1408 /1هـ 1988 ،م ،ج�/1ص.14:
( )2مالك بن نبي وكتابه (م�س ��تقبل الإ�س�ل�ام) ،مقالة بقلم :الدكتور عبد ال�سالم الهرا�س ،مبجلة دعوة
احلق ،ت�ص ��درها وزارة الأوقاف باملغرب ،العدد ،2 :ال�س ��نة  ،3نونرب 1959م ،ربيع الثاين 1379م،
�ص.18 :
( )3املتنبي يف درا�س ��ات امل�ست�ش ��رقني الفرن�س ��يني ،للدكتور ح�سن الأمراين ،م�ؤ�س�س ��ة الر�سالة ،بريوت،
لبنان ،ط1994/1م� ،ص.30 :
( )4الأع�ل�ام ،خلري الدين الزِّ ِر ْك ِل ��ي ،دار العلم للماليني ،بريوت ،لنان ،البعة الرابعة ع�ش ��رة1999 ،م،
.246/2
( )5املرجع نف�سه .وينظر �أي�ضا :تاريخ الأدب العربي ،لكارل بروكلمان ،ترجمة الدكتورين :ال�سيد يعقوب
بكر ،ورم�ضان عبد التواب ،طبعة الهيئة امل�صرية العامة للكتاب1933 ،م ،الق�سم الثالث� ،ص.13 :
( )6املكتبة ال�شعرية يف الع�صر العبا�سي 132 :هـ 656 -هـ ،للدكتور جماهد م�صطفى بهجت ،من�شورات
جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة ،الطبعة 1419/1هـ1998 ،م� ،ص 301 ،300 :رقم.172 :
( )7املرجع نف�سه.
(� )8شروح المية العجم ،للدكتور �إبراهيم محمد من�صور ،دار احل�ضارة للطبع و الن�شر ،م�صر ،الطبعة
2001/2م� ،ص.31 :
( )9ن�ص الق�ص ��يدة موجود يف كتاب :ال�ص ��فدي و�ش ��رحه على المية العجم ،للدكتور نبيل محمد ر�شاد،
مكتب ��ة الآداب ،القاهرة ،الطبعة 2005/3م ،ال�ص ��فحة ،209 ،208 ،207 :وعنه ُنقلت الأبيات� ،إذ
مل يتي�سر نقلها من الديوان.
( )10املرجع نف�سه.
( )11تاريخ الأدب العربي ،لكارل بروكلمان ،الق�سم  15/3وما بعدها .وينظر �أي�ضا تقرير الطالبة �أمينة
زيري عن ر�س ��التها لنيل دبلوم الدرا�سات العليا بعنوان( :ال َغيث املُ�سجم :درا�سة و�صفية حتليلية)،
بـجريدة العـلـم ،العدد  ،17626الـجمعـة  6ربـيـع الثـانـي1419 ..هـ 31 /يوليو 1998م.
(� )12شروح المية العجم للدكتور �إبراهيم محمد من�صور� ،ص.33 :
( )13طبع هذا ال�شرح بدار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة 1395/1هـ1975 ،م ،يف جزئني.
( )14تقرير الباحثة �أمينة زيري ،بجريدة العلم ،العدد.17626 :
( )15ينظر :نيل االبتهاج بتطريز الديباج ،لأحمد بابا ال ُّت ْن ُب ْك ِتي� ،إ�شراف وتقدمي:عبد احلميد الهرامة،
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من�شورات كلية الدعوة الإ�سالمية ،طرابل�س ،ليبيا ،الطبعة 1989/1م� ،ص 489 :رقم .595 :ينظر
الدم ِامي ِني النحوي يف �ضوء �شرحه ملُ ْغ ِني ال َّلبيب ،للدكتور عمر م�صطفى ،طبعة دار الينابيع،
�أي�ضا َ
دم�شق� ،سوريا ،الطبعة 2001/1م� ،ص.70 :
( )16فهر�س مخطوطات الأدب باخلزانة احل�س ��نية� ،إجناز :محمد �س ��عيد حن�ش ��ي َو عبد العايل لمَ ْدَ َّب ْر،
�إ�ش ��راف و مراجع ��ة� :أحم ��د �ش ��وقي بنب�ي�ن ،املطبعة امللكي ��ة بالرب ��اط 1422 ،ه� �ـ2001 /م ،ج/1
�ص.40،41:
( )17احلركة الفكرية باملغرب يف عهد ال�سعديني ،للدكتور محمد حجي ،من�شورات دار املغرب للت�أليف و
الرتجمة و الن�شر ،مطبعة ف�ضالة ،طبعة  1396هـ1976 /م ،ج � /1ص.179 ،106 :
( )18جريدة العلم ،العدد ،20273 :الثالثاء � 26شوال 1426هـ 29 /نونرب 2005م.
( )19املن�ش ��ورات املغربية منذ ظهور الطباعة �إلى �س ��نة 1956م ،للأ�س ��تاذ لطيفة الكندوز ،من�ش ��ورات
وزارة الثقاف ��ة ،مطبع ��ة دار املناه ��ل2004 ،م�� � ،ص ،315 ،314 :رقم .841 :وينظر �أي�ض ��ا :معجم
املطبوع ��ات املغربية ،لإدري�س القيطوين َ
احل َ�س ��ني ،مطابع �س�ل�ا1988 ،م�� � ،ص 35 ،34 :رقم،82 :
تبت لطيفة الكندوز.
وفيه�( :شافية الرجم) ،ولعله خط�أ ،و�صوابه هو�( :شافية الدجم) ،كما َك ْ
ال�ص َف ِد ُّي و�شرحه على المية العجم ،للدكتور نبيل محمد ر�شاد� ،ص 210 :وما بعدها.
(َّ )20
( )21تنظر�أخبار عمر الفا�س ��ي يف :معجم املطبوعات املغربية ،لإدري�س القيطوين احل�س ��ني� ،ص ،267
 268رق ��م ،616:وفيه �أن وفاته كانت �س ��نة 1088هـَ ،و لعله خط�أ ،و�ص ��وابه هو1188 :هـ ،كما �أتبث
الدكت ��ور فوزي عبد ال ��رزاق يف كتابه :املطبوعات احلجرية يف املغرب ،دار ن�ش ��ر املعرفة ،الرباط،
�ص.164 :
( )22املعار�ض ��ات املغربية لالمية الطغرائي :معار�ضة �أبي حف�ص الفا�سي مبجلة �آفاق الثقافة و الرتاث
ال�ص ��ادرة عن مركز جمعة املاجد للثقافة و الرتاث – دبي – الإمارات العربية املتحدة – ال�س ��نة
 4العدد� – 16 :شوال  1417هـ  /مار�س  1997م� ،ص 94 :وما بعدها.
( )23املرجع نف�س ��ه� :ص .94 :هذا ،وقد جمع �ش ��عر عمر الفا�سي من لدن عبد ال�سالم بن �سودة .ينظر:
دليل م�ؤرخ املغرب الأق�ص ��ى ،ت�أليف عبد ال�س�ل�ام بن �سودة املري دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،ط /1
1418ه� �ـ1997 ،م� ،ص ،268 :رقم .1719 :هذا؛ وتوجد المية الفا�س ��ي مخطوطة يف نهاية جمموع
خطي باخلزانة احل�س ��نية حتت رقم ،1914 :وت�شغل ثالث ورقات هي .136 ،135 ،134 :وهي مما
مل يطلع عليه محقق المية الفا�سي.
ال�س� �ـ ْيـ ُرو َر ُة ،مم ��ا نع ��ت به ال�ش ��عر قد ًميا ،وقد افتخ ��ر بها ال�ش ��عراء كثريا يف �أ�ش ��عارهم .ينظر:
(َّ )24
م�صطلحات النقد العربي لدى ال�شعراء اجلاهليني و الإ�سالميني :ق�ضايا ومناذج ،للدكتور ال�شاهد
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البو�شيخي ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البي�ضاء ،ط1413/1هـ1993 ،م� ،ص.120 ،119 :هذا؛
وميكن الزعم �أن كثريا من ال�شعر العربي املعا�صر الذي كتبت له ال�سريورة ،ال يعني بال�ضرورة �أنه
كله جيد ،ذلك ب�أن نف ًرا من ه�ؤالء ال�ش ��عراء �أتيح لهم �أن ي�س ��تفيدوا من و�س ��ائل الإعالم وو�س ��ائط
االت�ص ��ال ما جعل �ش ��عرهم �س ��ائ ًرا يف الندوات و املنتديات ،بينما جند �آخرين كتبوا �ش ��ع ًرا عرب ًّيا
ي�ستمد �أ�سباب اجلودة من ما�ضي العربية البعيد ،نذكر منهم طبقة من �شعراء ال�سودان احلديث:
كالتيجاين يو�سف ب�شري ،و�إدري�س محمد ج َّماع ،وم�صطفى محمد �سند ،و�سواهم من الكبار الذين
الجن ��د لهم ذكرا �إال لدى خا�ص ��ة اخلا�ص ��ة من الباحثني ،وال ذن ��ب لهم �إال �أن الإعــ�ل�ام مل َيلت ِف ْت
�إليهم!
( )25ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب و الفنون ،ل�صاحبه م�صطفى بن عبد اهلل ال�شهري بحاجي خليفة،
دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،لبنان.1538/2 ،
( )26معجم امل�ؤلفني (تراجم م�ص ��نفي الكتب العربية) ،ل�صاحبـه عمر ر�ضا كحالـة ،م�ؤ�س�سة الر�سالـة،
بريوت ،لبنان 487/2 ،رقم .9828
الزركلي ،دار العل ��م للماليني ،الطبعة – 14
�ام (قامو�س تراجم) ،ل�ص ��احبه :خ�ي�ر الدين
( )27الأع�ل ُ
ُّ
فرباير 1999م (� 8أجزاء).
(� )28شروح المية العجم ،للدكتور �إبراهيم محمد من�صور� ،ص.34 :
( )29ال�شروح الأدبية يف املغرب على عهد الدولة العلوية ،للدكتور عبد اهلل املرابط الرتغي� ،ص.87 :
( )30ك�شف الظنون .1538 / 2
( )31معجم امل�ؤلفني .487/2
(� )32أَلمْ َ َع �إلى هذه الق�ضايا ،الدكتور �إبراهيم محمد من�صور ،يف مواطن متفرقة من كتابه (�شروح المية
العجم) .وقد تقدم ذكره.
هلل محم ُد بنُ �أحمدَ ْب ِن جلون الفا�س ��ي ،ولد بفا�س �س ��نة 1076هـ ،و�أخذ عن ُ�شيوخها،
( )33هو �أبو ِ
عبد ا ِ
وظهرت نباهت ُه يف علوم عدة :كالنحو و ال�ص ��رف و اللغة و العرو�ض و احل�ساب ،كما اتقن التوثيق،
وا�شتهر بتدري�س علم النحو .وكانت وفاته �سنة 1136هـ1723/م.
وترك ت�صانيف كثرية منها :حا�شية على �شرح الإمام ا َمل ُّكودِيِّ لألفية ابن مالك يف النحو ،واخت�صار �شرح
ال�صفدي لالمية العجم.
( )34ال�ش ��روح الأدبي ��ة يف املغرب على عهد الدول ��ة العلوية ،للدكتور الرتغي�� � ،ص .88 ،87 :وفيه نقر�أ
تعري ًفا طي ًبا لالخت�ص ��ار ،بقلم الدكتور الرتغي�« :أ�س ��لوب االخت�ص ��ار عند القدماء اليقت�صر على
جتريد الأهم من مو�ض ��وع الن�ص املعرو�ض لالخت�ص ��ار .و�إمنا مفهوم االخت�صار يفتح املجال �أمام

رﻣﻀﺎن ﺷﻮال 1442

193

أﻧﻴﺴﺎن -أﻳﺎر /أﺑﺮﻳﻞ -ﻣﺎﻳﻮ 2021م

4 3

57

املخت�ص ��ر لي�ض ��يف اجلديد مما ي�ت�راءى له .ولذلك فاالخت�ص ��ار يكون مبثابة خل ��ق جديد للن�ص
املتعام ِل معه».
َ
( )35نذكر من هذه الق�ص ��ائد التي ت�ؤكد �أهمية الكيف على الكم :عينية ابن ُز َريق البغدادي ،نونية �أبي
الفتح الب�ستي ،والربدة للبو�صريي ،ومق�صورة حازم القرطاجني.
و�س ��وى هذه الق�ص ��ائد كثريَ .
تنظر ر�س ��الة الدكتور �س ��عيد ابن الأحر�ش ،بعنوان :بردة البو�صريي
باملغرب و الأندل�س ،من�ش ��ورات وزارة الأوقاف و ال�ش� ��ؤون الإ�س�ل�امية ،مطبعة ف�ض ��الة ،املحمدية،
1419هـ1998 /م� ،ص ،168 :الهام�ش.2:
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ديوان منصور بن حممد الهروي
(440هـ 1048 /م)
حتقيق
د .جليل �إبراهيم ال َعط ّية
مقدمة التحقيق:

[]1
ديوان من�ص ��ور بن محمد الهروي هو ال�س ��اد�س من �أعمايل املتوا�ض ��عة التي
تخ�صّ القرن اخلام�س الهجري� ،إذ �س ��بقه� :آداب امللوك والأمثال واال�ست�شهادات
لأب ��ي من�ص ��ور الثعالب ��ي (429-350هـ) و َدرج ال ُغ ��رر ودُرج ال� � ّدرر لعمر بن علي
املط ّوع ��ي (440هـ) ،وديوان املي ��كايل (عبيداهلل بن �أحمد) (436هـ) ،ونبذة من
كتاب الأمثال للميكايل ،و�شعر ال�شريف البيا�ضي (468هـ).
[]2
هو� :أبو �أحمد من�ص ��ور بن محمد بن عبداهلل بن احل�س�ي�ن الهروي ،الأزدي،
ال�ش ��افعي ،ينت�سب �إلى �أ�سرة عربية عريقة م�شهورة بالعلم والتقوى ،ويت�صل ن�سبه
باملهلب بن �أبي ُ�صفرة القائد املعروف.
والده القا�ضي محمد بن محمد (ت410هـ) �أحد �أعالم ع�صره ،كان محد ًثا،
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فقي ًها ،رحل وح ّدث ،وكان وا�س ��ع الرواية [ال ��وايف بالوفيات ( 115/1رقم ،])16
عاما .ولقد نهج من�ص ��ور طريق وال ��ده� ،إالّ �أ ّنه
تو ّل ��ى الق�ض ��اء بهراة زهاء ثالثني ً
تفوق عليه يف نظم ال�شعر.
ال نعرف �س ��نة والدته ،لكن جميع الذين ترجموا له ح ّددوا �س ��نة  440للهجرة
موعدً ا لرحيله عن عمر مديدُ .و ِلد يف مدينة هراة ومات فيها –على الأرجح -وقام
ب�سفرات عديدة �أهمها رحلته �إلى بغداد حيث امتدح القادر باللهّ (ت422هـ).
[]3
وهراة مدينة م�شهورة من �أمهات مدن خرا�سان ازدحمت ب�أهل العلم والأدب.
زارها ياقوت احلموي �س ��نة 607ه� �ـ ،وقال �إنه مل ير بخرا�س ��ان (مدينة �أج ّل ،وال
�أعظ ��م ،وال �أح�س ��ن ،وال �أكرث �أهلاً منها ،فيها ب�س ��اتني كثرية ،مح�ش ��وة بالعلماء،
وممل ��وءة ب�أهل الف�ض ��ل والرثاء .ث ��م �أملح �إلى ما �أ�ص ��ابها من التتار �س ��نة 618هـ
[معجم البلدان .]397/396/5
�احا وديانة،
ثم زارها الرحالة ابن بطوطة (ت779هـ) ،وذكر �أنّ لأهلها �ص�ل ً
و�أنهم على مذهب الإمام �أبي حنيفة.
هراة اليوم �إحدى مدن جمهورية �أفغان�ستان ،تبعد عن «كابل» العا�صمة 1042
كيلو مرتًا [من مق ّدمة منية الرا�ضي يف ر�سائل القا�ضي].
[]4
�أقدم من ترجم للقا�ض ��ي الهروي معا�صره و�صديقه الثعالبي (ت429هـ) يف
كتابه ال�س ��ائر (يتيمة الدهر يف محا�س ��ن �أهل الع�صر  )350-348/4اكتفى فيها
بقول ��ه :ه ��و من �أعيان هراة ،و�آحاده ��ا ومفاخرها و�أفرادها و�ش ��عره م ّدون ،كثري
الـ ُملح ،ثم �أورد له  13قطعة ونتفة.
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ث ��م �إن الثعالب ��ي �ش ��عر ب�أنه غ�ب�ن الهروي ،ف� ��أورد له ترجمة ثاني ��ة يف (تتمة
اليتيمة) ( )53-46/2قال فيها:
«قد َ�ض� � ّمنت كت ��اب اليتيم ��ة ذك ��ره� ،إالّ �أنيّ مل �أعطه حقه ،ومل �أق� � ّدره قدره
لعلت�ي�ن� :إحداهم ��ا �أنيّ يف ذلك الوقت مل يكن وقعت بيني وبينه معرفة ،وال اتّفقت
يل بعظم محله وعلو ف�ض ��له �إحاطة ،والأخرى �أن محا�سن نظمه ،وبدائع نرثه ق ّلت
لدي �إذ ذاك ،بل عزّت ...وقد �أودعت الآن كتابي هذا مل ًعا من نرثه ونظمه تتالفى
ّ
الفائت ،وجترب الك�سر».
ا�شتملت هذه الرتجمة نحو ع�شرين قطعة ونتفة وعدة ن�صو�ص نرثية.
ومل يكت ��ف الثعالب ��ي بهاتني الرتجمتني ،ب ��ل �إنه ذكر اله ��روي يف العديد من
كتب ��ه ،كما �إنه �أ ّلف له و�أهداه كتابني هم ��ا :الإعجاز والإيجاز واللطيف يف الطيب
والأخري مل ي�صل �إلينا.
وترجم له «�أبو احل�سن الباخرزي» (ت467هـ) يف كتابه ال�شهري دمية الق�صر
وع�ص ��رة �أهل الع�ص ��ر بعبارات م�س ��جوعة قال فيها�« :أف�ض ��ل َمنْ بخرا�سان على
االطالق ..يرجع �إلى نظم �أح�سن من انتظام الأحوال ..وديوان �شعره يبلغ �أربعني
�ألف بيت» و�أورد له  13قطعة ونتفة مع طائفة من الن�صو�ص النرثية.
وق� � ّدم ل ��ه ياقوت احلم ��وي (ت626ه� �ـ) ترجمة وجي ��زة يف (معج ��م الأدباء
 )2729-2727قال فيها:
«كان فقي ًها� ،شاع ًرا ،جميدً ا ،كثري الف�ضائل ،تفقه على �أبي حامد اال�سفرائيني
(ت406هـ) ببغداد ،و�سمع �أبا الف�ضل ابن حمدوية والعبا�س بن الف�ضل الن�ضروي
وغريهم ��ا ،وامت ��دح القادر باللهّ » و�س ��اق له  12قطعة ونتفة معظمها م�س ��تقاة من
اليتيمة وتتمتها.
ويف الق ��رن الثامن الهجري اعتنى به م�ؤرخو رجال ال�ش ��افعية ،و�أهمهم تقي
الدين ال�سبكي (ت771هـ) ،قال يف (طبقات ال�شافعية الكربى):
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«قا�ض ��ي هراة ،كان فقي ًها� ،ش ��اع ًرا ،جميدً ا ،ال يعرتي �شعره عجمه ،مع كونه
من �أهلها ...كان يختم القر�آن يف كل يوم وليلة».
وقال خري الدين الزركلي (ت1979م):
«كان �أدي ًبا� ،شاع ًرا ،له رقائق ،تفقه ببغداد ،ومدح القادر باهلل[ .»...االعالم
.]303/7
[]5
و�إذا كان ديوان �ش ��عره ي�ش ��تمل على �أربعني �ألف بي ��ت –كما قرر الباخرزي-
فالبد �أن ديوان نرثه كان يقع يف عدة جملدات .ولقد نال نرثه �إعجاب �أبي الف�ضل
�أحم ��د بن محم ��د امليداين (ت518هـ) –�ص ��احب جممع الأمث ��ال -فتولى انتقاء
�أح�سن ما عنده من نرثه ،و�س ّمى كتابه (منية الرا�ضي يف ر�سائل القا�ضي) يقع يف
ع�شرة ف�صول هي:
1 .1التهاين.
2 .2ال�شكر.
3 .3املمادح والأثنية.
4 .4ال�شوق واحلنني.
5 .5العتاب واال�سبتطاء.
6 .6ال�شكوى واالعتذار.
7 .7العيادة والتعزية.
8 .8املداعبة واملطايبة.
9 .9الأو�صاف والت�شبيهات.
1010الت�صديرات والأدعية.
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ومن ح�س ��ن التوفيق �أن ي�ص ��ل �إلينا هذا الكتاب وتو ّل ��ى الدكتور محمد يون�س
عبدالعال حتقيقه ودرا�سته (القاهرة2007 ،م).
[]6
الهروي �ش ��اعر مطب ��وع ،حلو الألف ��اظ ،لطيف املعاين ،قلي ��ل التك ّلف ،جميل
الن�سج ،مليح الت�صنيع.
�أما �أغرا�ض �شعره فتتناول :احلما�سة والغزل واملدح وو�صف الطبيعة ،واحلكم
والتهاين وغري ذلك.
عان ��ى اله ��روي الأدب بفنية :ال�ش ��عر والن�ث�ر ،وكان متمك ًنا منهم ��ا ،مقتد ًرا
عليهم ��ا ،معرو ًفا بذلك لدى معا�ص ��ريه ومرتجمي ��ه ،ومع �أنه كان كات ًبا مرت�س�ل ً�ا
مما عرف بالنرث ،حتى �أ ّنه قورن بال�شريف الر�ضي
بلي ًغا ،ف�إنه ُعرف بال�شعر �أكرث ّ
(ت406هـ) ال�شاعر امل�شهور.
طرق الهروي فنون ال�شعر التقليدية ف�أجاد يف الكثري منها ،خا�صة يف الفخر،
إيقاعا وت�أث ًريا يف
وكان ُيعنى ب�ألفاظه عناية خا�ص ��ة وينتقي �أخفها ،وي�ؤثر �أكرثها � ً
النفو�س ،وكان يحفل مبعانيها في�شبعها ،ويو�ضحها دون اللجوء �إلى ما يغم�ضها.
لقد تهي�أ للهروي �أن يركز معانيه ،ويعر�ض ��ها ً
عر�ض ��ا محك ًما حتى �أ�ص ��بحت
�أمثلة تدور على �شفاه النا�س.
ولعل خري ما ميثل لغة الهروي ال�شعرية ال�صافية ،وبراعته يف عر�ض معاينة،
والت�أثري يف الآخرين ب�أ�سلوب يجمع بني ال�سهولة واجلزالة ،حتى ليخيل لقارئه �أنه
يكاد يكون ن�سيج وحده ،وتده�ش القارئ قدرته على الت�صرف باملعاين على الرغم
من �إكثاره النظم يف الغر�ض الواحد ،يت�ضح هذا يف فنه الذي كاد يخت�ص به وهو
الفخر كما �أ�سلفنا وكذلك احلكمة.
كان الهروي �ش ��ديد العناية بالتقاط اللفظ املنا�س ��ب ،وكان يعمد �إلى �صياغة
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ذل ��ك كل ��ه �ص ��ياغة �ش ��عرية مكثفة ،من �أج ��ل هذا غل ��ب على املجموع من �ش ��عره
املقطعات ،ويتجلى نف�س ��ه ال�ش ��عري الطويل يف ق�صيدتني ي�ض ��مهما هذا الديوان:
رقم  5ورقم .24
لقد كان الهروي �شاع ًرا موهو ًبا ،لكن ان�شغاله بالق�ضاء ح ّد من موهبته كث ًريا
وافتقادنا ملعظم �شعره ،ي�صرفنا عن احلكم على �شاعريته يف �صورة دقيقة.
ومل يكن الرجل من ال�شعراء املحرتفني ،املتك�سبني بال�شعر ،فبا�ستثناء مدحه
مما مل نقف عليه،
للخليفة القادر باهلل – الذي تولى ال�س ��لطة عام 391هـ  -وهو ّ
مل نع�ث�ر له على ق�ص ��ائد يف املدح .كما نالحظ �أن �ص ��لته الوطيدة ب�أبي من�ص ��ور
الثعالب ��ي جعلت الأخري يهديه كتاب�ي�ن هما :الإعجاز والإيجاز واللطيف يف الطيب
وهذا برهان على مكانته االجتماعية.
�إن ما جتمع لدينا من �ش ��عر من�ص ��ور بن محمد اله ��روي مل يكن كث ًريا ،فلقد
ت ّي�س ��ر لنا بعد جهد م�ض � ٍ�ن جمع  65ق�ص ��يدة وقطعة ونتفة ،وهو ر�ص ��يد متوا�ضع
الينا�سب الرقم الذي ذكره الباخرزيَ ،ومنْ يدري لعل الزمن يجود علينا بديوانه،
�أو يك�ش ��ف مخطوطات ت�ض ��م ق�ص ��ائد جديدة له ،كما �إننا ننتظر �أن يحظى هذا
اجلهد باال�ستدراك.
وختاما �أقدم ال�شكر احلفيل لأخوين مل�ست منهما العون يف حل بع�ض امل�شكالت
ً
التي جابهتني يف �ص ��نع هذا الديوان هما :الأ�س ��تاذ الدكتور عبداهلل عبدالرحيم
ال�سوداين والأ�ستاذ الأديب بنيل العطية.
ربنا ال ت�ؤاخذنا �إن ن�سينا �أو �أخط�أنا.
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 - 1الديوان
قافية الهمزة
[]1

*

[الكامل]

		
 -وقال:

ك����ال����ن����ا ِر ي ُ
��������ورث � ُ���ش���ر ُب���ه���ا ال���������س���� ّرا َء
م�������ن ث�����ل�����جِ �����ه دي������ب������اح������ ًة ب����ي���������ض����ا َء

ق������� ْم ي������ا غ����ل����ا ُم ف����ه����اتِ����ه����ا ح�����م�����را َء
ف���ال���ي���و َم ق���د ن�����ش��ر ال����ه����وا ُء ب���أر���ض��ن��ا

[]2

[جمزوء اخلفيف]

			
 قال:�����������������������������ن هَ�������������������������وا�ؤه
َي�������������������������و ُم د َْج
ٍ
َم�����������ط�����������ر ْت�����������ن�����������ا َم�������������� َ�������������س������������� ّر ًة
�أ��������������ش�������������ب�������������ه امل���������������������������اء راح�����������������ة
دا ِو ب���������ال���������ق���������ه���������و ِة ا ُ
خل��������م��������ا
�������������ب زم�����������ا َن�����������ن�����������ا
ال ت�������������ع�������������ات ْ
� ِ������������ش������������ َّد ُة ال���������� َّده����������ر َت���� ْن����ق���������ض����ي
ك�������������������د ُر ال��������� َع���������ي���������� ِ���������ش ل����ل����ف����ت����ى

ف��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اخ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ت��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ُّ��ي روا�ؤُه
ح َ
�������ي������ن ���������ص��������اب��������تْ ���������س�������� َم��������ا�ؤه
وح�����������ك�����������ى ال���������������������������راح م������������������ا�ؤه
َر ف��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ف��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا دَوا�ؤه
�إن عَ���������������ران���������������ا َج�������������ف�������������ا�ؤه
ث���������������م ي����������������أت���������������ي َرخ����������������������������������ا�ؤُه
َي��������� ْق���������ت���������ف���������ي���������ه � َ������������ص������������ف������������ا�ؤه

وك�������������������������ذا امل������������������������������ا ُء ي���������������س�������ب ُ
�������ق

ال��������� َ��������ص��������ف�������� َو م�������ن�������ه ُج����������ف����������ا�ؤه
[]3

*3

[املتقارب]

 وقال من ق�صيدة:� َ������ش������م������ائِ������ل ُم������� ْ������ش������رق������ة عَ������� ْذب������� ٌة

َت�������ع�������اد َل ر ِّق����� ُت�����ه�����ا وال����� َّ����ص����ف����ا ُء

�����اب ،وه�������نّ ال�����دُّ م�����و ُع
ف����ه����نّ ال�����عِ�����ت ُ

وه���������نَّ امل������������دا ُم وه���������نَّ ال������هَ������وا ُء
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[]4

*4

[الوافر]

			
 -وقال:

ُم����ع���� َّت����ق���� ٌة � ُّ
أرق م������ن ال���ت�������ص���اب���ي
ي����ط ُ
���ب يف ك��ث��ي��بٍ
����وف ب���ه���ا َق�������ض���ي ٌ
ل�����واح ُ
�����ظ�����ه ت����ب ُّ
����س����ح����ر ف��ي��ن��ا
����ث ال����� َ

وم����ن َو� ْ����ص����لٍ �أت�����ى ب���ع��� َد ال��ت��ن��ائ��ي
ت����ط���� ّل����ع ف������و َق������ه ب���������د ُر ال���������س����م����ا ِء
����اب ال�������ش���ف���ا ِء
ويف � َ���ش���ف���ت���ي���ه �أ�����س����ب ُ

قافية الباء
[]5

*5

 -قال القا�ضي �أبو �أحمد من�صور بن محمد الهروي:

[الطويل]

اغ�ضب
�أ�أ�ضحك �أم �أبكي و�أر�ضى �أم
ُ
وواف مل����ا �أرى
خ��ي��ال��ك��م��ا �أوع�������ى ٍ
�أمن بعد هذا العمر مل تق�ض حاج ًة

�����������ب
و�أُع��������������ذر ف���ي���م���ا ق���ل���ت���ه �أم �أ�ؤن ُ
������ب
مم��������ا �أروم و�أخ������ط ُ
وم��������ع��������ذر ًة ّ
مك�سب
ويذهب ه��ذا الدهر مل يكف
ُ

�أت�سعى بهذا الغيم مل تهم قطره
�إال َم وف��ي��م ال��ع��ج�� ُز ال ال���ه ُّ���م واع��� ٌد
أزجي الوقت ال مو�ضع ُيرى
وكيف � ّ
وفيم امتناعي دون قا�صية امل��دى
ٌ
معر�ض
�أ�أكرع يف الأو�شال ،والبحر
���ب
�س�أهجر �أ���س��ب َ
��اب الهوينى و�أذه ُ
و�أب��ع��د ع��ن �أر�����ض ُت��ه�� ّز ب��ه��ا الع�صا

وي��ن��ج��اب ه���ذا ال��ل��ي��ل مل ي��ب�� ُد ك��وك ُ��ب
وال ال�����ر�أي م��ن��ح ٌّ��ل وال ال���ع���ز ُم ل��ول ُ��ب
مذنب
وال �سعد يل ُيرجى وال نح�س(ُ )6
مذهب
�إذا مل يكن عن مذهب اجل�� ّد
ُ
مك�سب
و�أق���ن���ع ب���الإخ���ف���اق ،وال��ن��ج��ح
ُ
أ�صوب
بوجهي �إل��ى الوجه ال��ذي هو � ُ
ف��ت��م�����ض��ي وي���ن���ب���و امل�������ش���ر ّيف امل����ج���� ّر ُب
وتعطب
وتذوي البزاة البي�ض جو ًعا
ُ
��رب
��ذب املِ���ل���ح الأج�������اج ،ف�� ُي�����ش ُ
و ُي�����س��ت��ع ُ

وت�صطادفيهاالها ُم()7والبو ُم ماا�شتهتْ

��ذب ال��زالل ف ُيحتوى
و ُي�ستمل ُح ال�� َع ُ
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�أيف احل ّ
�����ق �أنيّ ك�� ّل��م��ا رم�����تُ رت��ب�� ًة

���ب
ُت���ع��� ِّر����ض يل م����ن دون م����ا �أت���ط��� ّل ُ

ُي��ري��دون يل الأم��� َر ال��ذي ال �أري��ده
يرومون يف �أدنى ا َ
حل�ضي�ض وهمتي
ف��ل��و ك��ان��ت الأخ��ل�اق حت���وي وراث��� ًة
لأ�صب َح ك ّل النا�س قد �ضمهم هَوى
ول���ك���ن���ه���ا الأق��������������دار ك ٌّ
�������ل م���ي�������س��� ٌر
مطلب
فقوم لهم يف م�سبح احلوت
ٌ
وم����ا غ ّ
�������ض م��ن��ي غ�ي�ر �أنيّ ممُ��ل ٌ��ق
وع��ن ع���اد ٍة يف النا�س ب��اقٍ ر�سومها
مخ�صب
اجلناب املحتوى وهو
يرا ُد
ُ
ٌ

��ص��ب
وي����أب���ون يف م���ا ف��ي��ه �أ���س��ع��ى و�أن��� ُ
�إل����ى ح��ي��ث �أف������راد ال���ك���واك���ب تن�صب

ولي�س ي�ض ّر ال�سيف �أن ُرث غمده
وم����ا ي�����ض�� ُع ال�����س��اق [ ] ح��� ّل���ه
وما ي�ستوي ال�شخ�صان هذا م�ص ِّعد
وي�����ش��ت��ب��ه ال��ب��رق�����ان ه�����ذا م��ب��� ّ��ش��ر
ولوال العيون الرمد ما كان ي�ستوي
()9

ول������و ك����ان����ت الأه�������������وا ُء ال ت��ت�����ش��ع ُ��ب
ك��م��ا �أن ك��� ّل ال��ن��ا���س ق���د ���ض�� ّم��ه��م � ُأب
مل�������ا ه�������و م������خ������ل ٌ
������وق ل�������ه وم�������ق������� ّر ُب
مطلب
وق��و ٌم لهم في مطمح النسر
ُ
()8

وق���د �آب ق����و ٌم يف ال��غِ��ن��ى وت���أ���ش��ب��وا
ع��ل��ى ال���ده���ر ال ت��خ��ط��ى وال ت��ت��ن�� ّك ُ��ب
و ُيطوى ا َ
جمدب
جلناب املجتبى وهو
ُ
��ض��ب
ورون����ق����ه يف امل��ت��ن واجل������� ّد م��ع��� ُ
���ب
وال ي���رف���ع امل�������س���ب���وق ج����� ّد وم���رك ُ
�إل����ى امل���رق���ب الأع���ل���ى وه����ذا م�����ص�� ّوب
ب���غ���ي���ثٍ  ،وه�������ذا ك�������اذب ال���ل���م���ع خ�� ّل��ب
���ب
ع���ل���ى ح���ال���ه �����ض����دان :ح������و ٌر وع��� ّي ُ

�إذا كنت م�ضرو ًبا ب�سيف تعرزي (؟)

ب���ه ف��ع��ل��ى م���ن ك��ن��ت ب��ال�����ش��ع��ر �أع���ت ُ���ب
���ب
أرج�������ي ع��ن��د م���ن ه���و �أج���ن ُ
ف���م���اذا � ّ
��ص��ب
�أ�����ض����اع �إذا م���ا ك����ان ي����وم ع�����ص��ب��� ُ

وي��ع��ل��م م��ن ُي�ضحي ويمُ�����س��ي ك���أن��ه

(0)10

و�أحل����ظ ق���دري ع��ن��د م��ن �أن���ا �إل��ف��ه
���س��ي��ب��دو مل����ن ف����ارق����ت �أيّ ذخ��ي�رة
()11

ومن يح�سب الأكدار �ضربة الزبٍ
ت���ن��� ّف�������س م�����ح�����روب ف�������س���ار ل��ط��ي�� ٍة

[

����س����ب
�����ي ف�����������إنيّ غ��ي��ر ذل�������ك �أح����� ُ
ع�����ل ّ
���س��ي�����ص��در ع��ن��ه��ا غ�����امن �أو م��خ�� ّي ُ��ب
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و�إن �ضيعتنا ال����دار ي��و ًم��ا ف��رمب��ا،
و َل��� ْل���م ُ
ر م���ن ح���ي���اة م��ه��ي��ن�� ٍة
���وت خ��ي� ٌ
وك���ن���ت �أرى �أين �أزي������ن عَ�����ش�يرت��ي
فللأر�ض عن دار القلى( )13متح ّو ٌل
و�إن �أن����ا �أح�����س��ن��ت ال���زم���ان ب���أ���س��ره
ف��ت��ع ً�����س��ا ون����ك���� ًرا ع���ن���د ك����� ّل �إ�����س����اء ٍة
���ب
�أف����� ّك�����ر يف ح������الٍ وح��������الٍ ف����أع���ج ُ
ف����ك����ل ق��������ران ف����ي����ه �إح������ي������اء ����س��� ّن��� ٍة
�أ���ض��اع اح�ترام��ي ُح��رم��ت��ي و�أح�� ّل��ن��ي
َ
�سخطه
ت�ضمنني من لو حوى املاء
وم�������ازال ب���ي �إق�������ص���ا�ؤه ّ
واط����راح����ه

] ك�� ّل��ه��ا
�أال �إن ك���أم��� ٍ��س [
وقالوا�َ :ض ُ
عيف الر�أي يت ّبع الهوى
ول������و ك������ان ف���ي���ه ل���ل���ت���ق���دم م���و����ض��� ٌع
ف�أ�صبحتُ مهجو َر اجلوانِب من�شدًا
ف��ل��و �أن���ن���ي �أح��ل��ل��تُ ،ي��ن�����س��ى محلها
���س���أب��ع��ث��ه��ا واجل�����و ب��ال�����ش��ه��ب �أب���ل ٌ���ق
وال �أت ّ
����وخ����ى ال���ظ���ل وه����و م��ط�� ّي ٌ��ب
و�إين يف ظ�������� ّل امل������ق������ام وب����������ردِه
�إلى �أن � ّ
أحط الرِجل يف منبت ال ُعلى
وحيث الندى ينه ّل واحلمد ُيقتنى
ل����ع���� َّل زم�������اين ي�����س��ت��ف��ي ُ��ق وي���ع���ت ُ���ب
وعمر عجيب �إن تر ّقيتُ يف ُّ
الذرى
()14
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�سن�شرب
و�إن ت��ك��ن الأخ�����رى ب��ك���أ���س
ُ
ي���ع���ذب���ن���ي ف���ي���ه���ا امل�����ـ ُ ُ
�����ه��ي��ن امل�����ع����� ِّذ ُب

أوجب
ف�إن �سيبهم( )12وال�صرم [�أولى] و� ُ
��رب
ول��ل��ح��ر م���رع ً���ى ح��ي��ث ك���ان وم�����ش ُ
جت�����اوزت ع���ن ذك����ري م��ق ٌّ��ل وم�����س��ه ُ��ب
ومرحب
ولي�س ل��دى الإح�����س��ان �أه ٌ���ل
ُ
ول���و �أن��ن��ي �أُن�����ص��ف��تُ م��ا ك��ن��ت �أع��ج ُ��ب
���دب
ويف ك����ل م����ا ق������رنٍ �����س����دو ٌم وج���ن ُ
خ�����ض��وع��ي ب��ح��ي��ث امل�������س���ت ّ
���ذل امل��ع�� ّت��ب
لأع���ر����ض���تُ ع��ن��ه وال�������ص���دى م��ت��ل��هّ��ب
�����ب
و�إب���������ع���������اده ،وامل�����������رء ح����ي����ث ي�����ر ّت ُ
����ب
وج���ان���ب���ن���ي م���ن���ه���م ق����ري ٌ
����ب و�أج����ن ُ
وي��ت��ع ُ��ب يف ط����رق ال��ت�����ص��اب��ي وي�����د� ُأب
�����ب
ل�������ك�������ان �أب�����������������وه ع������ن������ه الي�����ت�����ن�����ك ُ
()15
������رب)
(ك�����أنيّ َم��ط��ل ٌّ��ي ب��ه ال��� َق���ا ُر �أج ُ
ّ���ب
مل����ا ك�����ان عِ ����ر� ِ����ض����ي م���غ���ن��� ًم���ا ُي���ت���ن���ه ُ
و�أح��ث��ث��ه��ا وال��ل��ي��ل ب��ال�����ص��ب��ح �أ���ش��ه ُ��ب
وال �أت����و ّق����ى ال��� َّ��ش��م�����س وه����ي ت�����ذ ّو ُب
وظ��� ّن���ي �أن ال��ع��ي َ
�����ش يف ال��ب��ي��ت ط�� ّي ُ��ب
بحيث ال�ث�رى ي��ب��ت�� ُل وال���ع���و ُد ي��رط ُ��ب
وح���ي���ث ج���ن���اب امل���ج���د ر ّي������ان م��ع�����ش ُ��ب
ف��اخ��ط��و مل���ا ُي��ع��م��ي ا َ
حل�����س��ود وي��ت��ع ُ��ب
ومن�صب
ف�س
ُ
ويل يف اجتياز املجد َن ٌ
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[]6

*61

[الكامل]

		
 وله يف الرنج�س:وم�����ه�����ف�����ه�����ف مل���������ا ت������ ّث������ن������ى خ���ل���ت���ه
�أوه����������ى �إ ّ
يل ب����ك�����أ�����س����ه ف�������ش���رب��� ُت���ه���ا
ودن��������ا �إ ّ
يل ب����ط����اق����ة م�����ن ن���رج���� ٍ���س

غ�����ص�� ًن��ا ي���ج��� ّد ب���ه ال��ن�����س��ي�� ُم وي��ل��ع ُ��ب
����رب
وح�����س��ب�� ُت��ن��ي م����ن َوج���ن���ت���ي���ه �أ�����ش ُ
���ب
ف���ح�������س���ب���تُ ب��������د ًرا يف ي����دي����ه ك���وك ُ

[]7

*71

[الطويل]

 وقال		:�إذا ك���ن���تَ ذا ع���ل ٍ���م وم َ
��������اراك ج��اه ٌ��ل
�صب يف القول فا�سكت ف�إمنا
و�إن مل ُت ْ

ف���أع��ر ْ
��واب
ِ���ض ففي ت��رك اجل���واب َج ُ
��واب
�سكوتك ع��ن غ�ير ال��� َّ��ص��واب � َ��ص ُ

[]8

*81

[املن�سرح]

 وقال		:�أف���������������دى ال�������������ذي ك����� ّل�����م�����ا ت������أم�����ل�����ه
����ب ال����� ّل�����ح�����ظ ور َد وج���ن���تِ���ه
ي����ن����ت����ه ُ

���ب
ط���������ريف ك�����������ا َد ال���������ض����م��ي�ر ي���ل���ت���ه ُ
����ب
وحل��������ظ��������ه ل������ل������ق������ل������وب م����ن����ت����ه ُ

[]9

*91

[الكامل]

			
 وقال:َق��ر َن ال�� َّزم ُ
نف�سج َنرجِ ً�سا
��ان �إل��ى ال َب ِ
ك����خ����دود عُ����� ّ����ش����اقٍ ب�����دت َم���ل���ط���وم��� ًة

��ب�ر ًج����ا يف ُح����� ّل����� ِة االع������ج������ابِ
ُم����ت ِّ
()21
َن����ظ����رتْ �إل���ي���ه���ا �أع ُ
���ي��ن الأح�����ب�����ابِ
()20

[]10

*22

[املتقارب]

		
 وقال من ق�صيدة:و�أ���������س��������ك��������رين َب����������������د ُر ٍّ
مت َغ�����������دتْ
وخ�����م����� ِر ا ُ
ب���خ���م��� ِر ال������ ِّدن������انِ َ
جل���ف���ون

مِ �����ن ال��������ور ِد وج���ن��� ُت���ه يف ِن������ق������ابِ
وخ����م���� ِر املُ���ح���ي���ا َ
َ
وخ����م���� ِر ال���� ُر�����ض����ابِ

()23
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[]11

*42

[جمزوء الكامل]

			
 قال:�إن �����ش����ئ����تَ �أن ُت�������دعَ�������ى �أخ���������ا ال����ـ
�������ا��������ص���ب���ر ع������ل������ى خ������م������� ٍ������س ب���ه���ا
ف
ْ
ك َّ
����������ف الأذى ،واخ�������ف�������� ُ�������ض ج���ن���ا
������رف واج�����ـ
واغ������ر�������س �أ�������ص������و َل ال������ ُع ِ
واع������ج ْ
������ص������اف َط���ل���ـ���ـ
������ل �إل���������ى الإن������� ِ
[]12

ـ�����ك�����ر ِم ال����� َّ����س����ل����ي ِ����م م�����ن ال���� ُع����ي����وبِ
�����ي م������ن المَ������� ُ������ش������وبِ
ي�����ب�����دو ال�����ت�����ق ُّ
َح َ
���ب ُق����ح���� َم ال����ذن����وبِ
�������ك ،واج���ت���ن ْ
ـ�����ـ�����ن ب�����ه�����ا مَ������������������وداتِ ال������ ُق������ ُل������وبِ
ـ���ـ��� َق ال����� َوج����� ِه م������أم�����و َن ال���� ُق ُ
����ط����وبِ
*52

[الكامل]

 وقال			:ل���ـ��� ّم���ا ع����دم����تُ و����س���ي���ل��� ًة �أل����ق����ى ب��ه��ا
ق������ ّدم������تُ رح����م���� َت����ه �إل�����ي�����ه و����س���ي���ل��� ًة

َر ّب������ي ت��ق��ي َن��ف�����س��ي �أل����ي���� َم ع��ذاب��ه��ا
وك��ف��ى ب��ه��ا ،وك��ف��ى ب��ه��ا ،وك��ف��ى بها

قافية التاء
[]13

*62

[الطويل]

			
 -وقال:

ويل َط�����م�����ع �أح������ي������ا ب������ه و�أم ُ
�����������وت
وال ل������ف�������ؤادي غ��ي��ر ح���ب���ك ق ُ
�����وت
و�أن���������ت ب���خ���ي ٌ���ل وال������زم������ان ي���ف ُ
���وت
و����ص���ال���ك يل م������ا ٌء وق���ل���ب���ي ح ُ
����وت

����س���ك���وت���ي ك���ل���ا ٌم وال�����ك��ل��ام ����س���ك ُ
���وت
ول��ي�����س ل���روح���ي غ�ي�ر ق��رب��ك راح��� ٌة
و�����ص��ب�ري ق���ل���ي ٌ���ل وال���ه���م���وم ك���ث�ي�ر ٌة
ال�صرب عنك و�إنمّ ا
و َم��نْ يل بح�سن َّ
[]14

			
 -وقال:

ي���ا �أي���ه���ا ال����ع ُ
����اذل امل��������ردو ُد ُح ّ��ج�� ُت��ه
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*72

[الب�سيط]

�أَق�����ص�� ْر ف��ع��ذريَ ق��د �أب���د ْت���ه َط ْلع ُته

206

ل�� ّل��ي��ثِ �أخ�لا ُق��ه��ن واخلِ�����ش��ف خِ ل َق ُته

م������اذا ب��ق��ل��ب َ��ي م����ن ب������د ٍر ب���ل���ي���تُ ب��ه
[]15

*82

[الب�سيط]

 وقال		:نظمتَ ل���ؤل���ؤَ دمعي ث�� َّم ِب��ن��تَ َفخ ُذ
و�أن���������تَ ُق ٌ
��������وت ل��������رو ٍح الب�����ق�����ا َء َل���ه

ب���ك��� ِّل ُل�������ؤل�������ؤ ٍة � ْإن ����ش���ئ���تَ ي���ا ُق���و َت���ه
�إ ّال ب����ه ب����ع��ل�ا َم ال����ه����ج���� ُر ي���اق���و َت���ه

[]16

*92

[الوافر]

			
 -وقال:

ر�أي�������تُ ُغ�������ص���و َن���ه ورق������تْ ور ّق���������تْ
وق���د ن�����ش َ��ف ال���ن���دى وج���ف���تْ وج�� ّف��تْ
ل���ت���ج���رب��� ٍة � َ����ش����ف����تْ وك�����ف�����تْ وك���� ّف����تْ

َرج ُ
�����وت َن����دى �أب����ي ال��ع�� ّب��ا���س لـ ّما
فجئت وكنت �أرج���و ال ُّن�ص َح فيه
ع��ل��ى �أين �أ����ص���ب���تُ ل���دي���ه ُغ��ن��م��ي

()30

قافية الثاء
[]17

*13

[الوافر]

			
 وقال:�إذا م����ا ك���ن���تَ م���ت���خ��� ًذا ���ص��دي�� ًق��ا
م���������ش����ارك���� ٍة �إذا م�����ا ع������نّ َخ���ط���ب
و������س����� ّرك ف����أمت���ن���ه ع��ل��ي��ه وان���ظ���ر
ف�������إن ����ص���ادف���تَ م����ا ت���ر����ض���ى و�إ ّال

ف������ج������ ّرب������ه ب������������أح�����������والٍ ث�����ل����اثِ :
و�إ��������س�������ع�������اف ب�����ع��ي��ن �أو �أث������������اثِ
�أي���ك���ت��� ُم �أم ي���ذي���ع ب��ل�ا اك���ت���راثِ ؟
ف��������������إ َّن امل�������������ر َء ذو ع�����ق�����د ِرث���������اث

قافية اجليم
[]18

*23

[الكامل]

				
 وله:ي�����ا َم��������نْ �أن َ
�����������اف ب���ل���ح���ي��� ٍة َت���ي�������س��� ّي��� ٍة

ب�� ّدل��ت��ن��ا ب����ال���� َور ِد � َ���ش َ
��س��ج
���وك ال�� َع�� ْو� ٍ
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ق����د ك���ن���ت ت��دن�����س��ن��ا ب��ط��ل��ع��ة ك���وك���بٍ
[]19

كو�سج
فرجعت ُتوح�ش َنا بطلع ِة
ِ

()33

*43

[الوافر]

			
 -وقال:

�����������اظ �أدع������� ْج
و�أغ�����ي�����د ����س���اح��� ِر الأحل ِ
�أ� َ
������ض������اف �إل�������ى ف�����������ؤادي ال�������س���ق���م مل��ا

ي���ت���ي���ه ب�����ه ع���ل���ى اخل������� ّد امل�����ف����� ّر ْج
�أ� َ
البنف�سج
���ض���اف �إل���ى �شقائِقه
ْ

[]20

*53

 وكتب ببغداد �إلى �ص ��ديق له ،يدعوه يف �أيام الورد وبلغه �أ ّنه مت�شاغل بالرند[م .الرمل]
��������ج
ٍم ك������م������ا ت�������ر��������ض�������اه �أب��������ل ْ
()36
��س��ج
ـ��ج��ور رط���ب ال��ط�� ّل � َ��س��ج��� ْ
��������س��������ج
وور ٍد
وب��������ن��������ف��������� ْ
()37
ن���ـ���ـ���ـ���ة ك�����ال�����رو������ض م��������د ّب��������ج
و�����������������������ش����������������������وا ٌء وم���������ل���������ه���������وج
ـ��������ن��������ار يف ال�������ك�������ا��������س ت�������أج������ج
()38
ـ��ح��اظ �ساجي ال��ط��رف �أدع����ج
و�إذا ��������������ش�������������اء ت�������غ������� ّن�������ح
د وج������������ئ������������ن������������ا ن��������ت��������ف��������رج

ن�������ح�������ن ب������ال������ن������ج������م������ي يف ي����و
ن�����ا������ض�����ر ال������ن������ب������ت ،رق������ي������ق ال�����ـ
ب������ي������ن م�����������ن�����������ث�����������و ٍر وخ������ي������ري
ول����������ن����������ا وج����������������ه م������������ن اجل��������و
وم���������������ع ال���������� ّل����������ف����������ات و� ٌ
��������س��������ط
ول���������ن���������ا راح ك������م������ث������ل ال������� ْن�������ـ
وم�����������غ�����������ن ����������س���������اح���������ر الأل�����������������ـ
ف�������������������������������إذا ��������������ش�������������اء ت�������غ������� ّن�������ى
ف�������اخ���ت���ر ال���������������ورد ع�����ل�����ى ال��ن��ر
قافية احلاء
[]21

*93

[الب�سيط]

			
 وقال:خِ ٌ
�شف من الترُّ كِ مث ُل ال َبد ِر َطلعت ُه
�ي�ر ُك��ح�� ُل��ه��م��ا
ك��������أ َّن عَ��ي��ن��ي��ه وال��� َّت���ف���ت ُ
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حت��و ُز ِ�ضدَّين من َليلٍ و�إ�صبا ِح
()41
�آث��ا ُر ُظفرٍ َب�� َدتْ يف َ�صحن ت��ف��ا ِح
()40

208

قافية اخلاء
[]22

*24

[الب�سيط]

 ومن محا�سنه قوله:ال�صوم ين�سلخ،
ف�ص ُل ال َع�صري و�شهر َ
ف���م���ا ل���ن���ا الن�������رى ����ش���ي��� ًئ���ا ُن�������س��� ُّر ب��ه
والعود �أخر�س وال�ساقي على َطرف
وال��رو���ض �أخ�����ض�� ُر ن�ضر وال��ه��واء ندٍ

و�أيّ ع��ه��دٍ وع���ق���دٍ ل��ي�����س ي��ن��ف�����س�� ُخ؟
ونحن �شو ًقا �إل��ى ال�� ّل��ذات ن�صطرخ
وال��ك���أ���س يف ج��ان��ب وال����� ِّز ّق منتف ُخ
والقلب ب��ال�� ّل��وم والتعنيف منت�س ُخ
ي���ك���اد م���ن َح������ ّره يف ال������دّن ي��ن��ط��ب�� ُخ
تمُ لي ال�����س��رور على قلبي فينت�س ُخ
ون���ح���ن يف غ��ف��ل�� ٍة وال���ع���م���ر ي��ن�����س��ل�� ُخ

ول���ل���ع�������ص�ي�ر اغ����ت����ب����اط يف ت���ل��� ّوم���ن���ا
ف���ه���ات���ه���ا م���������� ّز ًة ح������م������را َء ����ص���اف���ي��� ًة
�َي�ر
و���س��اب��ق ال��ده��ر �إن ال��ده��ر ذو غِ ٍرَ

قافية الدال
[]23

*34

 -وكتب �إلى «�أبي من�صور الثعالبي»(:)44

[الوافر]

ج��ع��ل��تُ ل���ك ال����فِ����داء ل���و ا َّن ُك�� ْت�� ِب��ي
�إ ًذا جل����ع����ل����تُ �أق���ل��ام������ي عِ ���ظ���ام���ي

ب��ح�����س��بِ ت���ك�ّث�رّ ي ب َ
����ك واع���� ِت����دادي
وطِ ���ر����س���ي م��ق��ل��ت��ي و َدم�����ي م����دادي

[]24

*54

[الكامل]

		
 وقال:ق�����د زار ط���ي��� ُف���ك ل�����و �أ َّ
مل ب����راق����دٍ
م���ا ك����ان َط���ي��� ًف���ا ط َ
�����اف ل��ك��ن خ��ط��رة
ف����ت����م����اث����ل����تْ ف����ي����ه َخ�������ي�������ا ًال زائ���������� ًرا
�أف�������دي ال������ذي و ّدع��������تُ ي������و َم وداعِ ������� ِه

�أه ً
�����ل�����ا ب������ه م������ن زائ�����������رٍ ب������ل ع����ائ����دِ
()46
َخطرتْ على قلبي املع ّنى الواجدِ
�أ ْوال ف��ك��ي��ف ي�����ص�� ّح ر�ؤي������ا ال ّ�����س��اه��دِ
ق���ل���ب���ي و� َ�����ص��ب��ري يف ن����ظ����ا ٍم واح�����دِ
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ر�����ش�����أ ح���ك���ى ب������د َر ال�������س���م���اء َط�ل�اق���ة
�إ ّم����ا َرن����ا َخ��ج�� َل ال���غ ُ
���زال ،و� ْإن م�شى
َ����ج����ره
ي����ا ه�����اج����� ًرا ِذك���������راه ت�����أب����ى ه َ
����ب مب���وع���دٍ
ل����و ����ش���ئ���تَ ع��� ّل���ل���ت امل����ح َّ
خ��� ّل���ف���ت���ن���ي �أع�����������دُو ب�������ص�ب�ر ن��اق�����ص
و�إذا ع���زم���تُ ع��ل��ى ال��� َت���ج��� ّل���د َر ّدين
����اب ال���ه���وى
ول�����ربمّ�����ا الق����ي����تُ �أ�����س����ب َ
�����ب ك�� َّل��ه��ا
ول���ق���د ت����رك����تُ ل����ك امل�����ذاه َ
ح�����س��ب��ي ج��م��ي�� ُل ت�����ص�ُّبرُرُّ ي وجت�� ُّل��دي
�أن�������س���ي���تُ � ْأن َم������ َّد ال����ظ��ل�ا ُم روا َق������ه
ب���ت���ن���ا وح����ار� ُ����س����ن����ا ال�����دُّ ج�����ى وك����أن���ن���ا
ال�سحاب ا َ
جلون يف
ولقد عزمتُ على ِّ
ِدم ٌ���ن َ�صحبتُ ال��ده�� َر يف عَر�صاتها
ال�صبا وايف ال��ذوائ َ��ب وال�� َه��وى
ح�ين ِّ
َزم ٌ
���������ن ت���������ص���� َّر َم وان���ق�������ض���ى ف���ك����أ ّن���ه
َر ّق���������تْ ح���وا����ش���ي���ه ك���م���ا ّ
رق ال��� َّن���دى
و����ص���ف���ا ف���ل���و �أنيّ ع����دل����تُ ع���دل��� ُت���ه
ق��د ف�� ّل ���ص��رف ال��ده��ر ح�� َّد عزائمي
و�أرى ال��ل��ي��ايل َق���� ّ���ص���رتْ ب��اع��ي ول��� ْو
وث����ن����تْ عِ ����ن����اين ُج���ه��� َده���ا ول�����و ا ّن���ه���ا
وغ������دا ال�����زم ُ
�����ان م���ع���ان���دي ول�����و ا ّن����ه
و���س��ع��ى ي����روم يل ال��ف�����س��ا َد ول���و دَرى
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ب�����ط��ل��اق����� ٍة وت�������ب�������اع�������دًا ب����ت����ب����اعُ����دِ
()47
مل ي��ع�� َت ْ
��دل َق���دُّ الق�ضيب امل���ائ���دِ
وم���ب���اع���دًا وال���ط���ي ُ
ر م��ب��اع��دِ
���ف غ��ي� ُ
ال ت��ب��خ��ل��نَّ ف��ل�����س��تَ �أ�����ص����د َق واع����دِ
وج�������وى ع���ل���ى م������ ّر ال����ل����ي����ايل زائ�����د
�����ب راك���د
� َ����ش����ر ُخ ال�������ش���ب���ابِ وث���ق��� ُل ُح ٍّ
()48
ب���ج���وان ٍ���ح � ُ���ص��� ٍّم َ
وط ٍ
�������رف ج����ام����دِ
وهجرت َ
ُ
فيك طرائقي ومقا�صدي
()49
� ْإن �صابني َده��� ٌر ب�صوبِ ���ش��دائ��د
�����ص ف�����ار ِد
م��� ّن���ا ع���ل���ى � َ���ش��� ْف���ع ك�����ش��خ ٍ
� َ���ص���ف��� ُو امل�����دام����� ِة ب�����ال����� ّزالل ال����ب����ار ِد
()50
� ُ��س��ق��ي��ا ُر����س���وم ب��احلِ ��م��ى وم��ع��اه��د
()51
َن��� ْ��ش��وا َن ُم�شتم ً
ال ب��ث��وبِ ُم�����س��اع��دِ
َ��������ذب امل�����������وار ِد ُم����ع����رِ�����ض ل����ل����وار ِد
ع ُ
()52
طيف ا َ
ُ
خليال ر�أت��ه ع ُ
�ين الهاجدِ
يف �أخ���� َ���ض��� ٍر َن�����ض�� ٍر و�أح����م���� َر ج��ا���س��دِ
ب�����ش��م��ائ��لِ ال�����ش��ي��خ اجل���ل���ي���ل امل���اج���د
����وب م�����واردي
ج�����دًّا وك��������دّرتِ اخل����ط ُ
�أن�����ص��ف��تُ �أل��ف��ت��ن��ي ط���وي��� َل ال�����س��اعِ ��د
()53
�أط��ل��ق َ��ن منه ب��ن��ا َن � َ��س�� ْب ُ��ق ال���ذائ���د
ع َ
َ���رف ُال��رج ُ
ر ُمعاندي
��ال ل��ك��ا َن غ�ي َ
َم��ن عُ�� ّدت��ي ل�سعى لي�صل َح فا�سدي

210

��اب َخفيتُ يف �أر���ض��ي و� ْإن
و�أن���ا ال��� ِّ��ش��ه ُ
و�أن����ا ا ُ
حل�����س��ا ُم ان��ق َّ
�����ض ع��ن��ي َر ْون��ق��ي
ول��ق��د � َ��ص��ع��ب��تُ ف��م��ا ت��ل ُ
�ين معاجمي
وا���ش��ت ّ��ط ح��� ّ��س��ادي و� ْإن ظ��ف��رت ي��دي
ل��ق��د اه��ت��دي��تُ م���ن ال���وزي���ر ب��ك��وك��بٍ
ومن اغتدى ال�شي ُخ اجلليل عميدَه
وم��ن ا�ستظ َّل َذراه �أدرك م��ا ارجت��ى
رج ٌ
�ي�ر ع��ل��ى احل�������وادثِ ج����ا َره
����ل ُي���ج ُ
وي��ف��ي ُ
��ص��وب َ�سمينه
�����ض يف َط��وري��ه � ُ
م�������ت�������در ٌع ُح������ل������ َل الأم���������ان��������� ِة ب ٌ
��������اذل
و�إذا دج���تْ ُق��ح�� ُم اخل��ط��وب �سِ ما َلها
و�إذا ب���ن���ى �أك�������روم������� ًة ب����ل���� َغ امل�����دى
خ���ل ٌ���ق ك��م��ا اب��ت�����س�� َم ال���رب���ي��� ُع َ
وط��ل��ع�� ٌة
������ب ال����ب����اع ن������ا َل م���رات��� ًب���ا
و�أغ��������� ُّر رح ُ
ي���ا م���ن ل���و ّان ال��ن��ا���س �أي������ا ُم ال��ه��وى
ول����و ا َّن���ه���م ك���ان���وا ف�������ص���و َل َزم��ان��ه��م
ملّ�����ا ذك�����ر ُت�����ك يف ال���ق���ري�������ض �أف����د ُت����ه
ول���ق���د ع���ق ُ
���دت ع��ل��ى ال����ق����وايف مِ ��ـ�� ّن�� ًة
ك����ان����ت �������ش������وار َد ن����� ّف����� ًرا ح���ت���ى َدرتْ
وت�����زاح�����م�����تْ َف�����ل�����وا ّن�����ه�����ا م����خ����ت����ار ٌة
خ���� ّل���������ص���� ُت����ه����ا ون�����ق�����دت�����ه�����ا ل���ك��� ّن���ه���ا
�أ�����ص����در ُت����ه����ا ول�����و ا ّن����ن����ي ِن����ل����تُ امل��ن��ى
ول���ق���د ب����ذل����تُ ل����ك امل�������ودة َم��ح�����ض��ة

���س��اف ُ
��رت الح � َ��س��ن��ا ال��� ِّ��ش��ه��ابِ ال��واق��د
()54
رف الزمانِ بغامدِ
وبليتُ من َ�ص ِ
()55
ل��ل��ع��اج��م�ين وال ُّ
حت����ل م���ع���اق���دي
()56
ب���أب��ي امل��ظ�� ّف��ر ث���ا َخ جن�� ُم احل��ا���س��دِ
يف ُظ���ل���م���ة الأي����������ام ل���ي�������س ب��خ��ام��د
مل ي��خ�����ش ع����ادي���� َة ال�����زم�����انِ امل������ار ِد
يف ظ������� ِّل ف�������ض���ل م����ن���� ُه ب��������ا ٍد ع����ائ����دِ
���ص���ب َج���ن���اب��� ِه ل��ل��را���ش��د
وي���ب���ي��� ُح خِ ���� َ
ك���ال���غ���ي���ث َ
ب���ي���ن َب������������وارق ورواع����������دِ
ل��ل�� ُم��ل ِ��ك �إ����ش���ف���ا َق ال��ن�����ص��ي��ح اجل��اه��د
ب��ـِ�� َع��زائ��م ل��� ُدج���ى اخل���ط���وب َط�����وار ِد
ت���ث���ب���ي���تَ �أرك������������ان ورف����������� َع ق�����واع�����دِ
ك��ال��ب��در �أ����ش���ر َق يف ال��ظ�لام احلا�شد
يف امل���ج��� َد ط��ال��ب��ه��نَّ ل��ي��� َ��س ب��واج��د
()57
ك��ان ال��و� ُ
َقيب هُ ْ��ج��ر �آم����دِ
��ص��ال ع َ
ك����ان اب��ت�����س��ا ًم��ا يف ال���رب���ي���ع ال���واف���د
ف���خ��� ًرا ي�����دو ُم ع��ل��ى ال���زم���ان اخل��ال��د
ب����ل ُط��� ْل���ع���ة ل��ي�����س��ت ل���ه���ا ب���ج���واح���د
�ي�ر ���ش��وارد
م��ن ذا م��دح��تُ فجئن غ َ
ل����ت����ب���� ّدل����تْ ك����ل����م����ا ُت����ه����ا ب���ق�������ص���ائ���دِ
ُن���ق���دتْ م��ن ال�����ش��ي��خ اجل��ل��ي��ل ل��ن��اقِ��دِ
َل�����ص��ح��ب�� ُت��ه��ا يف ���ض��م ِ��ن َل��ف��ظ ���ش��ار ِد
واهلل وال������ق ُ
������ول امل����ن���� ِّق����ح ����ش���اه���دي
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���ك ب���ن���ي���لِ م����ا �أن������ا �آم ٌ
ووث����ق����تُ م���ن َ
�����ل
[]25

ول������و ا ّن�������ه لمَ������ ُ�����س ال���� ُّن����ج����وم ل���ق���اع���دِ
*85

[ال�سريع]

			
 -وقال:

()59

َم�����������نْ وج������ه������ه ك�����ال�����ق�����م����� ِر ال������ف������ر ِد
ي���������س����ع����ى ع�����ل�����ى ال�������������ورد ب��������ور ّدي�������� ٍة
ف�����اغ����� ُد ع���ل���ي���ن���ا ت������ َر م�����ا ����ش���ئ���ت م��ن
[]26

�أق�����ب�����ل يف ق����رط����ق���� ِه ال��������������وردي
�����ن��ب��ر ال���������ور ِد
ُي����ك���������س����د �������س������و َق ال�����ع ِ
وردٍ ،ع�����ل�����ى وردٍ ،ع�����ل�����ى ور ِد
*06

[الكامل]

 وقال يف الورد الأ�صفر:�أدر امل��������دام�������� َة ي������ا غ����ل����ا ُم ف�����إ ّن����ن����ا
وال��������������ور ُد �أ�������ص������ف������ر ُه ي������ل������و ُح ك������أ ّن�����ه
[]27

()61

يف جم��ل��� ٍ��س ب��ي��دِ ال��رب��ي��ع م��ن ّ��ج��دِ
()62
��ب�ر ُك��� ّع���ب���تْ ب���� َز َب���� ْرج����دِ
�أق��������دا ُح ت ٍ
*36

[اخلفيف]

 وقال يف املدح:()64

وف�����ت�����ق�����ن�����ا امل�������������س������ك ال��������������������ذي

ِد ف���أه��دى ما مل يكن ق ّ��ط ُيهدِ ي
���س���ك و َن����� ِّد
د ُح �أذك�������ى م����ن ك����� ِّل م���� ٍ

��ي��ر وب������ال������ور
وج������رح������ن������اه ب�����ال����� َع�����ب ِ
و�����س����ج����اي َ
����اك َ
ح���ي���ن ي���ن�������ش���ره���ا امل����ا
[]28

*56

[الكامل]

			
 وقال:الآ َن �أط����ل����ع����تِ ال���� ُّن����ج����و ُم � ُ����س���� ُع����ودا
وت���ب�������س���م���ت �أي�����ام�����ن�����ا ب�����ع����� َد ال��� ُع���ب���و
وال��� َّده��� ُر �أح��� َ
��س��ن ب��ع��د ط���ول �إِ����س���اء ٍة
و�أرى ال��زم��ا َن ال��ي��و َم ان�����ض�� َر َمنظ ًرا
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والأن������ ُ�����س �أ����ص���ب��� َح َم���ن ً
���ه�ل�ا َم������ورودا
� ِ������س َوو َّردتْ وج����ن����ا ُت����ه����ا َت�����وري�����دا
ف����غ����دا ل���������وا ُء � ُ�����س�����رورن�����ا َم����ع���� ُق����ودًا
��������������ب عُ�������ودا
و�أر َّق �أورا ًق���������������ا و�أرط َ

212

ال����ي����و َم �أع َ
���ط���ت���ن���ا ال���� ُّ���س���ع���و ُد عِ ��ن��ا َن��ه��ا
ال�����ي�����و َم ق���اب���لَ���ن���ا ال������زم ُ
������ان ِب���وج���ه��� ِه
ب���ق���دو ِم َم�����نْ ن���ط��� َق ال���ع���د ُّو ب��ف�����ض�� ِل��ه

َط���و ًع���ا ،و�أول��ت��ن��ا ال�� ُّن��ح��و� ُ��س � ُ���ص���دُودا
َط���ل��� ًق���ا ،ون���ل���ن���ا عِ ���� َّزن����ا ال��ـ�� َم��ن��� ُ��ش��ـ��ودا
وم�����ن اغ����ت����دى ل���ل���م���ك���رم���اتِ عَ��ت��ي��دا
ـ���ـ���ه امل���������أث ُ
��������رات ������س�����راد ًق�����ا ممَ��������دودا

ال�����س�� ِّي�� ُد ال���ف���ر ُد ال����ذي �أم�������س���تْ علي ـ
هلل ُغ������رت������ ُه ال�����ت�����ي م������� ْذ �أ� ْ�����ش�����رق�����تْ

َغ����دتِ ال���وج���و ُه م��ن الأع�����ادي � ُ��س��ودا

الزا َل يف ُح�����ل�����لِ املَ�����������س����� ّر ِة را ِف ً
����ل���ا

َي����غ����دُو ويمُ ْ ����� ِ����س����ي نجَ���� ُم����ه َم���� ْ���س���ع���ودا

قافية الذال
[]29

*66

[الطويل]

			
 وقال:ف���� ْإن ي��رجت��ون ال��ب��د َر يف ال��ع��ام م��ر ًة
كما جذبتْ قلبي جفو ُنك مل يكن

����س����ف مب��ل��ا ِذ
ي����ل���� ْذ ع�����ا َم�����ه م�����ن ك����ا� ٍ
()67
ف�ص بجاذي
ليح�سن َ
جذب التنب ُّ

[]30

*86

[ال�سريع]

		
 -وقال:

ك����������ن����������تَ ل������������ه مل����������ح���������� ًة م��������ح��������اذي
�����ب ال�����ت�����ب�����ن����� َة ال�����ب�����ج�����اذي
م�������ا ������س�����ل َ

ي��������ا م��������ن وق����������ع ال�����ك�����������س�����وف ب�����در
ك������م������ا ������س�����ل�����ب�����تَ ال������������ف�������������ؤا َد م���ن���ي

قافية الراء
[]31

*96

[اخلفيف]

		
 وقال:����اب
َرو��������ض������� ٌة غ����� َّ����ض���� ٌة ع��ل�اه����ا � َ����ض����ب ٌ
ف���ه���ي حت���ك���ي جم�����ام����� ًرا م����ذ َك����ي����اتٍ

ق����د جت���� َّل����تْ خ�ل�ال���ه���ا الأن���������������وا ُر

()70

ق�����د ع��ل�اه����ا م�����ن ال����ب����خ����ور ب����خ����ا ُر
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[]32

*17

[الطويل]

 -وقال يف ترجمة فار�سية:

ٌ
و�إن غ��ذاء ّ
�صرف من اخلمر
ال�شيخ
وفارق من اجلام الفرا�ش مع الفجر

ر�أي����������ت غ��������ذاء ال����ط����ف����ل ِد ّرة �أم�����ه
ف��راج��ع م��ن اجل���ام ال��ف��را���ش عَ�ش ّي ًة
[]33

*27

[ال�سريع]

			
 -قال:

ف����������� ْ
أذن ب�����ع�����ذ ٍر م�������ش���ب ٍ���ع ُم���خ��� َت�������ص��� ْر
�������س������وا ُد ح�������ايل وب�����ي ُ
�����ا������ض ال���ب�������ص��� ْر

قِ���������ص����ة ت���ق�������ص�ي�ري ف���ي���ه���ا قِ����� َ����ص���� ْر
�����ض�����ح:
����ش���ي���ئ���ان ع��������ذري ف���ي���ه���م���ا وا� ٌ
[]34

*37

[الكامل]

		
 وقال يف البنف�سج:ط���ل��� َع ال��ب��ن��ف�����س�� ُج زائ�������� ًرا � ً
أه���ل���ا ب���ه،
����ا�����ش ق ّ
ف����ك�����أمن����ا ال����ن���� ّق ُ
����ط����ع يل ب��ه
[]35

����وب وزائ������� ِر
م�����ن واف���������دٍ �����س���� َّر ال����ق����ل َ
()74
م��ن �أزرقِ ال�� ِّدي��ب��ا ِج ُ���ص��ور َة ط��ائ�� ِر
*57

 -قال �أن�شد «ع ّز الدين احلازمي» له:

[الب�سيط]

ْ
قالواَ :د ِع الع َ
مت�سك ،قلت لو فعلت
ني
ال����وج���� ُد ب���ع���ده��� ُم ح���ف ٌ
���ظ ل��ع��ه��دِ ه��م

صرب ،قلتُ  :لو قدرا
و�ص رِّب
َ
َ
القلب ي� ْ
وال�صرب َغد ٌر بهم ،ال كا َن َمنْ َغدرا
َّ

[]36

*67

[ال�سريع]

			
 وقال:ع�������ب�������دك �أه�����������������دى ل���������ك دي�������ن�������ارا
ف����ل����و �أط�����������ا َق ال����ع����ب���� ُد م�����ا ي�����ش��ت��ه��ي
وخ����������ا ً
������ي�����روزج������������ا ف����� ُّ����ص����ه
مت����������ا ف
ً
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ودره������������� ًم�������������ا ي����������رج���������� ُح م������ع������ي������ارا
ل��������ك��������ان ي��������ه��������دي ل���������ك ق�����ن�����ط�����ارا
()77
ق�������� ّدم��������ه ل������ل������ف�������أل م��������خ��������ت��������ارا

214

ف����ان����ظ����ر �إل���������ى م������ا ج������ل ف������������أ ًال وال

ت����ن����ظ����ر �إل������������ى م�������ا ق��������� َّل م������ق������دارا

[]37

*87

[الرجز]

		
 وقال يف املر�آة:زاه��������ي��������ة ُت�����������ش�����ب����� ُه ك���������� َّل ��������ص�������ور ْه
�������م �إلاّ �أ ّن����������ه����������ا م����������ع����������ذو َر ْه
ت�������ن ُّ

�أ�����س����را ُرهَ����ا م�����س��ت��ورة َم���� ْ���ش���ه���ور ْه
َن��ف��� ُ��س �أخ����ي ا ُ
��س��ن ب��ه��ا َم ْ�����س��رور ْه
حل��� ِ
()79

[]38

*08

[ال�سريع]

		
 وقال:�إذا ال������ت������وى �أم���������ر ومل ي�������س���ت���ق��� ْم
ف��������ك�������� ّل م����������ا �����������ض���������� ّرك ت�����ق�����دمي�����ه

���ي���ر ْه
ف�������ال�������ر�أي �أن ت�����خ�����ت�����ا َر ت��������أخ َ
ره
ف���������������������إ َّن يف ت��������������أخ������ي������ر ِه خ�����ي���� َ

[]39

*18

[الكامل]

 -وقال يف ال�شرب على الثلج:

ل���و �أُب������رزت ل��ل�����ش��م��� ِ��س �أخ���ب���ت ن��و َره��ا
ن�َث�رَ ال��� ّ��س��م��ا ِء على ال�ث�رى ك��اف��و َره��ا

ق��� ْم الع��دم��ت َ��ك ف��ا���س��ق��ن��ي م��ن ق��ه��و ٍة
وانرث على الذهب ال ّلجني �أما ترى
[]40

*28

[م .الكامل]

		
 وقال يف فتى قامره:ر� ً
����������������ش����������������ا ف�������������ت�������������ور ج�������ف�������ون�������ه
ورد اجل����������������م����������������ال ب�����������خ�����������دّه
ق�����������ام�����������رت�����������ه ب�����ال�����ك�����ع�����ب�����ت�����ي�����ـ�����ـ�����ـ
ف���������������������������ازداد ُح�����������������س�������� ًن��������ا وج������ه������ه
ف���������ن���������ع���������رت ن�������������ع�������������ر َة ع�������ا��������ش�������قٍ

ي������ه������دي ال�����ف�����ت�����ور �إل�����������ى ال���� َب���������ش���� ْر
ي���������ن��������� ّب ُ
���������ث يف ور ِد اخل��������ف�������� ْر
ـ�����ـ�����ـ�����ن م�������������س������اه ً
���ل��ا ح������ت������ى ُق������م������ ْر
مل�������������ا ر�أى وج�����������������ه ال�������ظ�������ف������� ْر
ُق������م������ر ال������ َق������م������رُ ،ق������م������ر ال����� َق�����م����� ْر
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قافية الزاء
[]41

*38

[الوافر]

			
 -وقال:

ب����ل����غ����تُ ب����ه����ا امل��������دى �����ش����ر ًف����ا وع������� ّزا
ف�����ط�����ار ال����ق����ل����ب م����ن����ي وا�����س����ت����ف���� ّزا
ّ ()84
(�إذا مل ت���ك���ن �إب ٌ
��������ل ف����م����ع����زى)

ج�����رت ل����ك ع������ادة يف اخل��ي��ر ع��ن��دي
وق�����د ح�����ان ان���ت���ق ٌ
���ا����ض م����ن ق���واه���ا،
ف����ل���ا ت�����ق�����ط�����ع ب���������واح���������دة ول�����ك�����نْ
[]42

*58

[امل�ضارع]

			
 -وقال:

���������������������������ارب ك��������������ن يل ُم��������������عِ�������������� ّزا
ي
ِّ
َح�������������������س���������ب���������ي ب������������ذل������������ك عِ ������������������� ّزا

��������������������������ارب �أذل������������������ل������������������تَ ق���������و ًم���������ا
ي
ِّ
��������س������� ّم�������ي�������ت�������ن�������ي ل��������������ك ع����������ب����������دًا

قافية السني
[]43

*68

[الكامل]

 -وقال يف الورد الأ�صفر:

�أَ َن������ ِ�����س�����ي�����تَ �إذ ن��� ّب���ه���ت م�����ن ن�� ّب��ه��ت��ه
ي�������س���ع���ى �إل�����ي�����ك م�����ع امل���������دام ب�������ورد ٍة
�����ب م������ن امل�����ي�����ن�����اء ر ّك���������ب ف���وق���ه
ك�����ع ٌ
[]44

يتنف�س
وال��ف��ج�� ُر م��ن َخ��ل��لِ ال��دُّ ج��ى
ُ
�����ص����ف����راء ي���ح���ك���ي���ه���ا مل�����ن ي���ت���غ��� ّر� ُ���س
ّ�س
ج���ا ٌم م��ن ال��ذه��ب ال�سبيك م�سد ُ
*78

[الطويل]

			
 وقال:�إذا ح����اج���� ٌة ع���� ّن����تْ حل����� ٍّر ف����ق���� ْم ب��ه��ا
وال ت ُ
����ك ُج���ه��� ًم���ا �إن ي���وم���ك ب��ائ��� ٌ��س
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ووج��هُ��ك ُح ُ
لبو�سه
�سن الب�ش ِر فيها ُ
َي��خ ْ��ب و ُي�����ض��اع ُ
بو�سه
َ��ف يف ع ُبو�سِ ك ُ
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ف��ك��م ج��� ّر َح���م���دًا للبخيل اب��ت�����س��ام�� ُه

��و���س��ه
وك������م ج������ َّر ذ ًّم�������ا ل����ل����ج����واد ع��ب ُ

[]45

*88

 وقال� :أن�ش ��دنا �أبو عبداهلل الكرماين� ،أن�ش ��دنا �أبو �أحمد من�صور بن محمد[الب�سيط]
			
الأزدي لنف�سه:
َ
�صلحها
نف�سك فانظر كيف ُت ُ
عليك َ
فالذ ُّم يف النا�س للمح�صي معا َيبهُم

وخ����� ّل ع���ن ع��ث��رات ال���ن���ا� ِ���س ل��ل��ن��ا� ِ��س
واحل����م���� ُد عِ ���ن���ده���م ل��ل��غ��اف��لِ ال��ن��ا� ِ��س

قافية الشني
[]46

*98

[الوافر]

 وقال			:ك����ت����ب����تُ ول�������ى ب�������ذك َ
�������راك ان���ت���ع ٌ
���ا����ش
�����اط وان����ب����� ٌ
ول�����ل������ َّ�����ش�����ادي َن�����������ش ٌ
����س����اط
وم�����ا َي�������روى ال���عِ���ط ُ
�ي�ر م����ا ٍء
���ا����ش ب���غ ِ
ف�������إن ت�������س���ر ْع َف���وج���ه���ي وال���� َّن����دام����ى

ول����ك����نْ ب����ي م����ن ال���� ُّ���س���ك���ر ارت���ع ُ
���ا����ش
����اث وان���ك���م ُ
ول���ل�������س���اق���ي اح����ت����ث ٌ
���ا����ش
����ن ال���عِ���ط ُ
و�أن���������تَ امل��������ا ُء �إ ْذ ن����ح ُ
���ا����ش
و�إن ُت���ب���ط ْ���ئ َف���ج���ن���ب���ي وال����ف ُ
ِ����را�����ش

قافية الصاد
[]47

*09

[الطويل]

			
 وقال:وم����ن����ت����ق����بٍ ب������ال������ورد ق���� ّب����ل����تُ خ�����دَّه
ف� َ
أعر�ض ع ّني ُمغ�ض ًبا قلت :ال تجَ ْر
[]48

خ�لا���ص
وم����ا ل����ف�����ؤادي م���ن هَ������واه
ُ
()91
ِ�صا�ص»
وق ّبل فمي �إ َّن «اجلروح ق ُ
*29

[الوافر]

			
 وقال:�أب���������ا «ع��������ب��������دِ الإل��������ه» ال�����ع�����ل����� ُم رو ٌح

�شخ�ص ْه
النا�س
وجدتك دو َن ك ِّل
ِ
َ

()93
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َ
�����������دوت ُف����� َّ����ص���� ْه
مت وغ
ك���ح���ل���ق��� ِة خ��������ا ٍ

ل���ذل���ك ك ُّ
�����ل �أه�������لِ ال���ف�������ض���لِ �أم�������س���وا

قافية الضاد
[]49

*49

[الطويل]

		
 -وقال:

ف���أع��ر���ض��تُ عنه ال م�ل�ا ًال وال بغ�ضا
�إذا مل جت��د ك��� َّل امل��ن��ى ر ّدت البع�ضا

ك���ف���ى ح����ز ًن����ا �أن زارين م����ن �أح��� ُّب���ه
ول����ك����ن ن���ه���ت���ن���ي ع���ن���ه َن���ف�������س �أب����� ّي����� ٌة

قافية الطاء
[]50

*59

[ال�سريع]

ّ
		
مختط:
 -وله يف مطرب

ب��ال��ق��ل��ب م���ا ال ي��ف��ع��ل ال��� ِّ��س��ح��ر ق ْ��ط
وال���������������ور ُد م������ن وج�����ن����� ِت�����ه ُي���ل���ت���ق ْ
���ط
ْ ()96
ي�����ا ل���ي���ت���ن���ي ب���رب���ط���ه امل�����رت�����ب�����ط
ك����م����ا ال����ت����ق����ى ل���ل���ع�ي�ن َخ���������دٌّ وخ ْ
�����ط

و���������������ش��������������ادنٍ ت������ف������ع������ل �أحل���������اظ���������ه
مل �أن�������������س������ه ي�����ك�����������س����� ُر �أع������ط������ا َف������ه
م�����رت�����ب�����ط ال����َب����رَ ب���������ط يف ح����ج����ره
م�����ع�����ت�����د ًال ������ض�����ر ًب�����ا و������ص�����و ًت�����ا م��� ًع���ا

قافية الظاء
[]51

*79

[الكامل]

			
 -وقال:

وم���ح��� ُّل���ه���م ب��ي��ن ال���������ورى َم���ل���ح���وظ
()98
�إن ال�����س��ع��ي�� َد ب����غ��ي�ر ِه َم�����وع�����وظ

ال َت���غ���ب���ط امل����ت����ورط��ي�ن و� ْإن غ����دوا
وان��ظ��ر م�����ص��ارعَ��ه��م ت��ك��ن ل��ك ع�بر ًة
[]52

*99

[الهزج]

		
 وقال:�إذا م������������ا ك����������ن����������تَ ال حت����ظ����ى
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ف�����ل�����ا ت�����������س�����ت�����ع�����م�����ل ال������ َّل������ح������ظ������ا
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ـ�����ـ�����ـ�����م����� ُل ال�������ل�������ح َ
�������ظ وال ي���ح���ظ���ى

ف�����أ�����ش����ق����ى ال�����ن�����ا������س م������ن ي�����س��ت��ع��ـ��ـ��ـ��ـ

قافية العني
[]53

*001

[الطويل]

			
 وقال:وج�����اء ن�����س��ي�� ُم ال���ري���ح ي���ه���دي حت��ي�� ًة

�إل��ي��ن��ا ب���أن��ف��ا���س ال��ري��ا���ض ُي�����ش�� َّي�� ُع

وق����د ن��� ّب���ه الأن���������وا َر ف��اب��ت�����س��م��تْ لنا

و�أع���ي��� ُن���ه���ا ب���ال���ل����ؤل����ؤ ال���رط���بِ ت��دم�� ُع

()101

قافية القاف
[]54

*201

[الكامل]

		
 وقال:ي�������ا م�������ن ي ّ
����س����ن َخ���ل���ق���ه
�����������دل ب����ح����� ِ
واحل���������������س�������ن يف ُخ��������ل��������ق ال����ف����ت����ى

ُح����� ُ
����س����ن ال���ف���ت���ى يف ُح�������س���ن ُخ��ل��ق��ه
ف������ي������ه دالئ������������������ ُل ط��������ي��������بِ ع������رقِ������ه

قافية الالم
[]55

*301

[ال�سريع]

			
 وقال:و�������ش������ادنٍ يف ا ُ
حل���������س����ن ف�������و َق امل���ث ْ���ل

�أب�������������ص������ َر م����ن����ي ب������وج������وه ال����ع����م ْ����ل

ق�����ب�����ل�����تُ ك����� ّف�����ي�����ه ف�������ق�������ال ان�����ت�����ق ْ
�����ل

�إل���������ى ف����م����ي ف����ه����و م�����ح ُّ
�����ل ال���� ُق����ب ْ����ل

قافية امليم
[]56

*401

 وكتب �إلى ال�س ّيد �شرف ال�سادة محمد بن عبيد اهلل احل�سيني البلخي:[الطويل]
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ني �سا ُ
على �أنني فيما ترى الع ُ
مل
ول����ك����ن����ن����ي م�������س���ت�������س���ل���م م���ت�������س���ا ُ
مل
ف��ي��ل��ق��ى ه�����ش��ا ًم��ا ���س��امل امل��ل��ك ���س��ا ُ
مل
م�ل�اب�������س���ه���ا ل���ل���م���ك���رم���ات م�������س���ا ُ
مل

()105

فِ��دا�ؤك نف�سي قد محتني ي ُد البلى
وه��ي��ه��ات م��ايل يف ال�سالمة مطم ٌع
�أ�ؤم��������ل � ْأن �أل�����ق َ
�����اك ي����و ًم����ا ول��ي��ت��ن��ي
�سلمتَ ففي ظ�� ّل ال�سالمة يكت�سي
[]57

*601

[الطويل]

		
 وقال:ف�ل�ا ت����أم���ن���ن ال���ن���ا� َ���س �إنيّ ب��ل��وت��ه�� ُم
�ي�ر عِ نده
ف����إن تلق ذي�� ًب��ا فاطلب اخل َ
[]58

فاعلم
فلم يبد يل منهم �سوى ال�ش ّر
ِ
رب ���س�� ّل ِ��م
وان ت���ل��� َق �إن�������س���ا ًن���ا ف���ق���لّ :
*701

[الكامل]

			
 -وقال:

�����ب عِ ����ن����ده���� ُم
������ب ال������ َ�����ص ِّ
ع����ن����ي وق������ل ُ
()108
ال���������ش�����أن �أنيّ ع�������ش���تُ ب����ع����ده���� ُم

اهلل ج��������������ا ُر ع�������������ص������اب������ ٍة رح������ل������وا
م������ا ال�����������ش������أن وي�����ل�����ك يف رح���ي���ل���ه���م

قافية النون
[]59

*901

[الطويل]

			
 -وقال:

��س��وف على �أم ِ��ن
ي��غ��و ُر وي��ب��دو م��ن ُك��� ٍ
()110
��ب�ن
��ذب ب��ي��ج��اذ ّي��ه ور َق ال���� ِت ِ
ل��ي��ج َ

�إذا �أن������تَ ط���ال���ع���تَ ال����ه��ل�ا َل ت��رك�� َت��ه
ك��م��ا َ���س��لَ��ب��تْ ع��ي��ن��اك ق��ل��ب��ي مل ي��ك��نْ
[]60

*111

[ال�سريع]

			
 وقال:������ى �إذا ف َ
�������ا��������ض ن����������دى ك���� ِّف����ه
ف������ت ً
ك���ال���ب���ح���ر � ْإن ه�����اج ط���م���ن ب���ال���ردى
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���������ض م�����ن ال���غ���ي���ث �إذا م�����ا ه نَ ْ
غ َّ
َ���َت��ن
وي�������ق ُ
�������ذف ال�����������د َّر �إذا م������ا � َ����س���� َك����نْ

220

قافية الهاء
[]61

*211

[امل�ضارع]

			
 -وقال:

ق���������د ط������������ال َق������������������دًّا وق��������ام�������� ْه
يف ط�������������ولِ ي�������������و ِم ال�����ق�����ي�����ام����� ْه
وال��������ب��������ع�������� ُد ع������ن������ه � َ������س���ل��ام������ ْه

و��������������ص�������������اح�������������بٍ يل ث�����ق�����ي�����ل
ف�����������������س��������اع��������ة م���������ن���������ه ع�������ن�������دي
����������������رب م����������ن����������ه َب���������ل���������ا ٌء
ال����������������ق
ُ
قافية الواو
[]62

*311

[ال�سريع]

		
 -وله ميجن بالنحو:

ف����ك ُّ
����ل م�����ا ل����ل����زجن م�����ن َف���ي���� َ���ش��� ٍة

يف حِ ��ج�� ِر م��ن َي���ف���ر ُح ب��ال�� ّن��ح��و

()114

�أجازه بع�ضهم:

وك ُّ
������������ل م�������ن ُل��������� ّف��������� َق م�������ن عِ ������ ّل������ ٍة

�����ح����� ِو
ف�����ي�����ه ف���������اخل���������رقِ ولِ�����ل�����م ْ

قافية الياء
[]63

*511

[الوافر]

			
 -وقال:

()116

ب��ق��ي��تَ م���دى ال���زم���ان «�أب����ا ع��ل ٍّ��ي»
ف�������أن������ت م������ن امل������ك������ارم وامل�����ع�����ايل

����ي
رف���ي��� َع ال�������ش����أن ذا َج���� ّد ع����ل ِّ
����ص����ي م����ن ال��ن��ب��ي
مب���ن���زل��� ِة ال���� َو� ّ

قافية الألف
[]64

 -وقال:

ال���������ش����م����� ُ����س يف ر�أد ال����� ّ����ض����ح����ى

[جمزوء الكامل]

()118

وال������ب������د ُر يف ُج����ن����ح ال�������دج�������ى
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وال������غ������ي ُ
������ث ج����������ا َد ع����ل����ى ال����ّث���رّ ى
وال���������������������ور ُد َج������ ّم�������������ش������ه ال������� ّن�������دى
وال�����ع�����ي ُ
�����������ش يف زم���������ن ال����� ِّ����ص����ب����ا
وال�������ق�������ل�������ب ّ
رق م���������ع ال������ه������وى
وال�������������ص������ف������و ب��������اع��������ده ال������ق������ذى
وم��������������ن��������������ازل ل������������ك ب�������احلِ�������م�������ى
وال������������ده������������ر ي�����������س�����ع�����د ب�����امل�����ن�����ى
وال�������� َف��������ق�������� ُر ي������ط������وي������ه ال�����غِ�����ن�����ى
وال������ َّن�������������ش������ر م��������ن ب�����ع�����د ال���� ِب����ل����ى
وامل������������ح������������ل ي������������ط������������رده احل������ي������ا
وال����������ك ُّ
����������ف ت�����������س�����م����� ُح ب�����ال����� َّل�����ه�����ى
وال��������������������ر�أي ي�����ع�����������ض�����ده احل����ج����ى

وامل���������������������ا ُء يف ح������������ ّر ال������� ّ������ص������دى
���������������زن ي���������ض����ح ُ
وامل ُ
����ك يف ال������ ُّرب������ى
وال�������������ص������ب������ ُح ي�����ق�����دم�����ه ال����� َّ����ص����ب����ا
������ب ع����ل����ى ال����� َّن�����وى
وال�������ق�������رب � ُ������ص ّ
وال ّ
�����������ط�����������رف غ��������ازل��������ه ال������ك������رى
����������ي يف ث�������غ������� ِر ال�������دُّ م�������ى
واحل����������ل ُ
وع���������ه���������ود �������س������ع������دى ب������ال������ ّل������وى
وال���������ب���������ر ُء يف ع������ق������ب ال����� َّ����ض����ن����ا
وال������� ِب���������������ش������� ُر ي����ت����ب����ع����ه ال������� َّن�������دى
وال������������������������و ّد يف �أث�����������������ر ال������قِ������ل������ى
وال�������ع�������ت�������ب مي�������ح�������وه ال�����ر������ض�����ى
وم�������������ذا ك�������������رات ذوي ال����� ُّن�����ه�����ى
واجل������������������� ّد ���������س��������اع�������� َد ف����اع����ت����ل����ى
[]65

*911

[جمزوء الكامل]

		
 وقال:ح�������� ّت��������ى م������ت������ى و�إل������������������ى م���ت���ى
ف��������ك���������أن��������ن��������ي ب������������ك ن����������اظ���������� ًرا
ّ
حت�����������س��ب��ن ج������م������ال وج���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ
ال
ف������احل ّ
������ظ ي����ف����ع���� ُل م������ا ع��م��ل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ

اق���������������ص�������ر ب����������ذرع����������ك ي����������ا ف����ت����ى
يف �إث���������������������ر ����������ص���������ي���������دٍ �أف�������ل�������ت�������ا
ـ������ـ������ه������ك دائ������������ ًم������������ا ل����������ك م����ث����ب����ت����ا
ـ����ـ����ـ����ـ����تَ وم���������ا ع�����ل�����م�����تَ وق���������د �أت�������ى

 – 2ما ن�سب �إليه و�إلى غريه:
[]1

*021

[املن�سرح]

			
 وقال:أرج�����������ا
����س����ج����ا � ً
ي�������ا م�����ه�����دي�����ا ب����ن����ف����� ً
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ب������ َّ�����ش�����رين ،ع������اج ً
���ل��اُ ،م�������ص���ح���ف��� ُه

[]2

ب����������أن ����ض���ي���ق الأم������������ور ي��ن��ف�����س�� ُح
*121

[املتقارب]

			
 وقال:ه����ن����ي���� ًئ����ا ل���������س����ادات����ن����ا يف هَ���������را ٍة
ن����ف����ى م���ق���ل���ت���ي م����ن����ذ ف���ارق��� ُت���ه���م

لِ�����ق�����ا َء ال�����ك�����رام وم��������ا َء ال����ك����رو ِم
َغ�����م�����ا ٌم ي�����ج�����و ُد مب������اء ال���� ُغ����م����و ِم

امل�صادر واملراجع:
�1 .1آداب امللوك :الثعالبي ،حت جليل العطية ،دار الغرب الإ�س�ل�امي ،طبع مبعونة
منظمة اليون�سكو – بريوت ،ط2005 ،2م.
�2 .2أزهار الأفكار يف جواهر الأحجار :التيفا�شي ،حت محمد يو�سف ح�سن ومحمد
ب�سيوين خفاجي ،القاهرة1977 ،م.
3 .3الإعج ��از والإيج ��از :الثعالب ��ي ،حت �إبراهيم �ص ��الح ،دار الب�ش ��ائر ،دم�ش ��ق،
1422هـ2001/م.
4 .4الأعالم :خري الدين الزركلي ،دار العلم للماليني ،ط ،4بريوت 1979م.
5 .5برد الأكباد يف الأعداد :الثعالبي ،حت �إح�سان الثامري ،دار ابن حزم ،بريوت
2006م.
6 .6تتمة اليتيمة :الثعالبي ،حت عبا�س �إقبال ،طهران1353 ،هـ.
7 .7تراثنا ،جملة دورية ت�صدر يف مدينة (قم) ب�إيران ،العدد اخلام�س 1406هـ.
8 .8متام املتون :ال�صفدي ،حت محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،ط .القاهرة 1969م.
9 .9التمييز والف�صل بني املتفق يف ّ
اخلط والنقط وال�شكل� :إ�سماعيل ابن باطي�ش،
حت عبداحلفيظ من�صور ،الدار العربية للكتاب ،طرابل�س ،تون�س 1983م.
1010التوفيق للتلفيق :الثعالبني حت �إبراهيم �ص ��الح ،جممع اللغة العربية ،دم�ش ��ق
1983م.
1111التوفي ��ق للتلفيق :الثعالب ��ي ،حت هالل ناجي ود .زهري زاه ��د ،املجمع العلمي
العراقي ،بغداد 1405هـ1985/م.
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1212الثعالب ��ي ناق ��دً ا و�أدي ًب ��ا :د .محم ��ود عبداهلل اجل ��ادر ،دار الر�س ��الة ،بغداد
1976م.
1313اجلماهر يف اجلواهر :البريوين ،حت يو�سف الهادي ،طهران 1995م.
1414اجلماهر يف معرفة اجلواهر :البريوين :حيدر �آباد الدكن1355 ،هـ1936/م.
1515ج ّن ��ة الر�ض ��ا يف الت�س ��ليم مل ��ا ق ّدر اهلل وق�ض ��ى :اب ��ن عا�ص ��م الغرناطي ،حت
د� .صالح جرار ،دار الب�شري ،ع ّمان 1410هـ1989/م.
1616اجلواهر و�صفاتها :ابن ما�سويه ،حت د .عماد عبدال�سالم ،القاهرة 1976م.
1717حدائق الأنوار وبدائع الأ�شعار :جنيد بن محمود ،حت هالل ناجي ،دار الغرب
الإ�سالمي ،بريوت 1995م.
1818حما�س ��ة الظرف ��اء :العبدل ��كاين ،حت محم ��د جب ��ار املعيب ��د ،وزارة الإعالم
(الثقافة) بغداد.
1919حلبة الكميت :النواجي ،القاهرة 1938م.
2020خا�ص اخلا�ص :الثعالبي ،حت �ص ��ادق النقوي ،دائرة املعارف العثمانية ،حيدر
�آباد الدكن1405 ،هـ1984/م.
2121جريدة الق�ص ��ر وجريدة الع�ص ��ر ،العماد الأ�ص ��فهاين (ق�س ��م العجم) ،حت
د.عدنان محمد �آل طعمة ،طهران 1999م.
2222الدر الفريد وبيت الق�صيد :محمد بن �أيدمر ،باعتناء ف�ؤاد �سزكني (م�صورة
فرانكفورت) 1986م.
2323الدعوات والف�صول :الواحدي ،حت عادل الفريجات ،دم�شق 2005م.
2424دمي ��ة الق�ص ��ر :الباخرزي ،حت د� .س ��امي مكي الع ��اين ،دار العروبة للن�ش ��ر
والتوزيع ،الكويت 1405هـ1985/م.
2525ديوان امليكايل حت جليل العطية ،عامل الكتب ،بريوت 1405هـ1985/م.
2626ديوان النابغة الذبياين� ،ص ��نعة ابن ال�س ��كيت ،حت �شكري في�صل ،دار الفكر،
ط ،2بريوت 1410هـ1990/م.
2727روح ال ��روح :جمه ��ول م ��ن الق ��رن اخلام� ��س الهج ��ري ،حت �إبراهيم �ص ��الح،
مطبوعات هي�أة �أبي ظبي للثقافة والرتاث ،املجمع الثقايف 1430هـ2009/م.
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2828ريا� ��ض الآداب ومن ��ازه الألب ��اب :جمه ��ول (مخط ��وط) مكتبة ال�س ��ليمانية،
ا�ستانبول.
�2929س ��رور النف�س :تهذيب ابن منظور ،حت د� .إح�س ��ان عبا�س ،امل�ؤ�س�س ��ة العربية
للدرا�سات والن�شر ،بريوت 1980م.
�3030سري �أعالم النبالء :الذهبي ،حت الأرنا�ؤوط ورفاقه :الر�سالة ،بريوت 1981م.
3131ك .ال�شعر :ابن �شم�س اخلالفة (مخطوط م�صور).
�3232ش ��فاء ال َغليل فيما يف كالم العرب من الدخيل� :ش ��هاب الدين اخلفاجي ،حت
د.محمد ك�شّ ا�ش ،دار الكتب العلمية ،بريوت 1418هـ1998/م.
3333طبقات ال�ش ��افعية الكربى :ال�سبكي ،حت عبدالفتاح احللو ومحمود الطناحي،
دار �إحياء الكتب العربية ،القاهرة.
3434طرائ ��ف الطرف :الب ��ارع البغدادي ،حت ه�ل�ال ناجي ،ع ��امل الكتب ،بريوت
1998م.
3535غرائ ��ب التنبيه ��ات على عجائب الت�ش ��بيهات :ابن ظاف ��ر الأزدي ،حت محمد
زغلول �سالم وزميله ،دار املعارف ،القاهرة 1983م.
3636غرر البالغة :الثعالبي ،حت قحطان ر�شيد ،دائرة ال�ش�ؤون الثقافية ،بغداد.
3737فرائ ��د اخلرائ ��د :اخلوئ ��ي ،حت عبدالرزاق ح�س�ي�ن ،النادي الأدب ��ي ،الدمام
1996م.
3838الكامل :ابن الأثري (طبعة م�صورة).
3939الك�ش ��ف والتنبيه على الو�ص ��ف والت�ش ��بيه :ال�ص ��فدي ،حت ه�ل�ال ناجي ،دار
احلكمة ،بريطانيا 1999م.
4040الك�شكول :بهاء الدين العاملي ،حت الطاهر الزاوي ،القاهرة (د.ت).
4141لب ��اب الآداب :الثعالب ��ي ،حت قحطان ر�ش ��يد ،وزارة الثقافة ،دائرة ال�ش� ��ؤون
الثقافية ،بغداد.
4242ل�سان العرب :ابن منظور ،دار �صادر ،بريوت.
4343مل ��ح امللح :احلظريي ال ��وراق ،حت عبدالعظيم ،دار الكت ��ب والوثائق القومية،
القاهرة 1428هـ2007/م.
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4444مطال ��ع الب ��دور يف منازل ال�س ��رور :الغزولني مطبع ��ة �إدارة الوطن ،القاهرة
1300هـ.
4545معجم الأدباء :ياقوت احلموي ،حت د� .إح�س ��ان عبا�س ،دار الغرب الإ�سالمي،
بريوت 1993م.
4646معجم البلدان :ياقوت احلموي ،دار �صادر ،بريوت.
4747معجم امل�ؤلفني :كحالة ،دار املثنى ،بريوت (د.ت).
4848املع ��رب من ال ��كالم الأعجمي :اجلواليقي ،حت �أحمد محمد �ش ��اكر ،القاهرة
1966م.
َ 4949م ��نْ غاب عن ��ه املط ��رب :الثعالب ��ي ،حت النبوي �ش ��عالن ،مكتب ��ة اخلاجني،
القاهرة 1405هـ1984/م.
َ 5050منْ غاب عنه املطرب :الثقعالبي ،حت يون�س �أحمد ال�س ��امرائي ،عامل الكتب،
بريوت 1407هـ1987/م.
5151املنتخل :امليكايل ،حت د .يحيى وهيب اجلبوري ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت
2000م.
5252منية الرا�ضي يف ر�سائل القا�ضي :امليداين ،حت د .محد يون�س عبدالعال ،دار
الكتب والوثائق ،القاهرة 1428هـ2007/م.
5353املواكب الإ�س�ل�امية :ابن كنان ،حت حكمت �إ�س ��ماعيل ،وزارة الثقافة ،دم�ش ��ق
1992م.
5454نزهة الأدباء وحتفة الظرفاء ،حت محمد ف�ؤاد �أبو �شهدة وعبدال�ستار الغنيمي،
دار الكتب العلمية ،بريوت 2011م.
5555نزهة الأنام يف محا�سن ال�شام :ابن البدري ،حت �إبراهيم �صالح ،دار الب�شائر،
دم�شق 2006م.
5656نفائ�س ا؟لأعالق يف م�آثر الع�شّ اق :ابن حمامة (مخطوط �ش�سرت بتي (دبلن)
(رقم .)3741
5757نفائ�س الأعالق يف م�آثر الع�شّ ��اق :ابن حمامة ،حت هدى وائل عامر ،امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�س ��ات ،بريوت ،عام 2015م [ي�شتمل الن�صّ املحقق ... :ن�صف
املخطوط].
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5858نكت ��ب ال ��وزراء :اجلاجرم ��ي ،حت نبيلة عبداملنع ��م داود� ،ش ��ركة املطبوعات
للتوزيع والن�شر ،بريوت 2000م.
5959نهاي ��ة الأرب :النوي ��ري ،ط .امل�ؤ�س�س ��ة امل�ص ��رية والهي� ��أة امل�ص ��رية العامة،
القاهرة.
6060ال ��وايف بالوفي ��ات� :ص�ل�اح الدي ��ن ال�ص ��فدي ،حت ثلة م ��ن الباحث�ي�ن العرب
وامل�ستعربني ،املعهد الأملاين ،بريوت ،قي�سبادن.
6161الوحو�ش :الأ�صمعي ،حت جليل العطية ،عامل الكتب ،بريوت 1989م.
6262يتيم ��ة الدهر :الثعالب ��ي ،حت محمد محيي الدين عبداحلميد (م�ص ��ورة عن
طبعة القاهرة).
الهوامش
( )1معجم الأدباء .2727
( )2يتيم ��ة الدهر  ،348/4الإعجاز والإيجاز  ،308لب ��اب الآداب َ ،131-130/2منْ غاب عنه املطرب
(ال�س ��امرائي) �( ،136-135ش ��عالن)  115-114وبع�ض ��ها يف خا�ص اخلا�ص � ،587سرور النف�س
 ،285الدر الفريد  ،5/4 ،271/3نزهة الأدباء ( 464ويف املظان خالفات ي�س�ي�رة) – متام املتون
يف �شرح ر�سالة ابن زيدون .85
( )3تتم ��ة اليتيم ��ة  ،53/2لباب الآداب 131/2ن غرر البالغ ��ة 175ن الإعجاز والإيجاز  – 309طبقات
ال�شافعية لل�س ّبكي .347/5
( )4يتيمة الدهر  ،349-348/4معجم الأدباء  ،2728-2727نزهة الأدباء .464
( )5ريا� ��ض الآداب ومن ��ازه الألب ��اب :مخطوط مل�ؤلف جمهول من القرن التا�س ��ع الهج ��ري ق – 75ويف
املخطوط بيا�ض ��ات ب�س ��بب �سوء الت�ص ��وير و�أخرى ب�س ��بب �س ��وء احلفظ والأبيات  18-17-16يف
طرائف الطرف .43
( )6لعلها :وال نح�س.
( )7الهام :الهوام احليات.
( )8اال�شابة :ما خالطه من احلرام.
( )9بيا�ض يف هذا البيت.
( )10عجز البيت مطمو�س.
الزما ثابتًا.
(� )11صار �ضربة الزب� :أي ً
( )12ال�سبب :العطاء وال�صرم :القطع البائن.
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( )13القلى :ر�ؤو�س اجلبال وهامات الرجال.
( )14بيا�ض يف هذا البيت.
( )15ال�ش ��طر امل�ضمن للنابغة الذبياين وقبله :فال ترتكني بالوعيد ك�أنني �إلى النا�س (ديوانه �صنعة ابن
ال�سكيت  – 78والقار :اخل�ضخا�ض وهو القري.
()16تتمة اليتيمة .51/2
()17دمية الق�صر  ،102/2فرائد اخلرائد .499
()18يتيم ��ة الدهر َ ،349/4روح ال ُروح  ،327غرائب التنبيهات  ،86معجم الأدباء  ،2728كتاب ال�ش ��عر
(مخطوط) /1ق ،82الك�شف والتنبيه  ،308نزهة الأنام  ،127مطالع البدور  ،102/1نزهة الأدباء
 ،492املواكب اال�سالمية .172/2
( )19معجم الأدباء :الربيع عو�ض الزمان.
( )20معجم الأدباء :قد ا�صفرت وقد.
( )21مت القمر :امتلأ فبهر ،فهو بدر متام.
( )22الإعجاز والإيجاز  ،309لباب الآداب  ،131/2برد الأكباد  ،59غرر البالغة .176
( )23طبقات ال�شافعية لل�سبكي .348-347/5
( )24خريدة الق�صر (ق�سم العجم)  – 57-56/2ج ّنة الر�ضا .137/1
()25تتمة اليتيمة .53/2
( )26تتمة الدهر  ،350/4معجم الأدباء .2728
( )27الإعجاز والإيجاز  ،309لباب الآداب  ،132/2غرر البالغة .176
( )28ملح الـ ُم َلح .338
(� )29أبو العبا�س ،مل �أعرفه.
( )30دمية الق�صر [العاين] .100/2
( )31تتمة اليتيمة  ،53-52ج ،2حما�سة الظرفاء ( 146/2رقم .)62
( )32احلما�سة :فالآن توح�شنا بلحية.
( )33يتيمة الدهر .349/2
()34تتمة اليتيمة .52/2
( )35يوم �سج�سج :ال ح ّر وال ق ّر.
( )36اجلون :النبات يقرب �إلى ال�سواد من خ�ضرته.
(� )37ساجي الطرف� :ساكنه.
( )38يتيم ��ة الده ��ر  ،349/4االعجاز وااليج ��از  ،309لباب الآداب  ،131/2خا� ��ص اخلا�ص  ،587غرر
البالغة  ،175روح الروح  – 183/1طبقات ال�شافعية لل�سبكي .346/5
اخل�شف – بك�سر اخلاء :ولد الظبي [الوحو�ش للأ�صمعي  ]55ويف ال�سبكي :يجوز.
(ِ )39
( )40ال�سبكي :غنجهما ..بدا.
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()41دمية الق�صر .102/2
( )42تتم ��ة اليتيم ��ة  ،53/2الإعجاز والإيجاز –باختالف ،309 -لبات الآداب  ،131/2التوفيق للتلفيق
(بغداد) ( ،104 ،71دم�شق)  ،87 ،42غرر البالغة (باختالف) .175
(� )43أبو من�صور عبدامللك بن محمد بن �إ�سماعيل م�ؤلف “يتيمة الدهر يف محا�سن �أهل الع�صر« املولود
�س ��نة  350واملتوفى �سنة 429هـ� :أ�شهر ال�شخ�صيات الأدبية يف القرنني الرابع واخلام�س الهجريني
وهو ال يحتاج �إلى تعريف هنا.
( )44الق�صيدة واردة �ضمن املجموع  – 4047مخطوطة مكتبة املرع�شي العامة يف (قم) ن�سخ �أبي ن�صر
عتي ��ق بن عبدالرحمن بن محمد ال�ص ��ديقي كتبها يف جمادى الأولى �س ��نة 657هـُ ،ن�ش ��رت بعناية
ال�ش ��يخ ال�سيد �أحمد احل�س ��ينيك جملة (تراثنا) ،العدد اخلام�س ،ال�سنة الأولى ،قم1406 ،هـ� ،ص
�ص.188-185
( )45املع ّنى :املتعب.
( )46املائد :املتحرك.
مما يلي ال�صدر.
( )47اجلوانح جمع اجلانحة :الأ�ضالع حتت الرتائب ّ
(� )48صابني� :أ�صابني.
( )49اجلون يطلق على اللون الأبي�ض والأ�سود واملنا�سب هنا الثاين.
( )50الدمني :املدمن لل�شراب ومل يقلع عنه.
( )51الهاجد :ال�ساهر بالليل.
( )52الذائد :ا�سم فر�س.
( )53الغامد :وا�ضح ال�سيف واحل�سام يف الغمد.
( )54للعاجمني :العا�ضني لالختبار والتجربة ،واملعاقد مو�ضع عقد االزار كناية عن �صالبته.
( )55ثاخ :غاب وخفي.
آمد وهو مبعنى اال�ستعجال.
( )56ميكن قراءة الكلمة الأخرية يف هذا البيتِ � :
( )57تتمة اليتيمة .53/2
( )58قرطق :لبا�س �ش ��بيه بالقباء ج قراطق و�أ�صله بالفار�سية :كرته ،وهو لبا�س ق�صري تقول له العوام:
�شاية� :شفاء اخلليل .238
( )59تتم ��ة اليتيم ��ة  ،51/2معجم الأدباء  ،2728ون�س ��با البن كيغلغ يف حدائ ��ق الأنوار  212وهماله يف:
طبقات ال�شافعية لل�سبكي .347/5
()60معجم الأدباء :من�ضد.
( )61معج ��م الأدباء :كفنت ويف ال�س ��بكيُ :كفتت ويف ال�س ��بكيُ :كفتت والزبرج ��د :جوهر معروف ويقال
الزمرد�( .شفاء اخلليل.)168 :
( )62التوفيق للتلفيق (دم�شق) ( ،179بغداد) .134
()63نق�ص هذا البيت يف املخطوط املعتمد يف الطبعتني.
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()64الدعوات والف�صول للواحدي .38
()65اجلماهر يف اجلواهر  ،166اجلماهر يف معرفة اجلواهر .89
الّ
()66البجادي –بالدال املهملة -يعرف بالبنف�ش وهو حجر ي�ش ��به الياقوت بع�ض ال�س ��به �إ �أ ّنه ال ي�ضيء
غال ًب ��ا :نخ ��ب الذخائر  18-17وكذلك هو حج ��ر �أحمر اللون� ،إذا خرج من معدنه �أ�ص ��ابته ظلمة،
تعريب (بيجاده) ن�شوار املحا�ضر .39/1
( )67اجلماهر يف اجلواهر  ،166اجلماهر يف معرفة اجلواهر .89
()68يتيمة الدهر  ،350/4معجم الأدباء � ،2728سرور النف�س  ،260كتاب ال�شعر (مخطوط) /1ق،77
نزهة الأدباء  ،485نهاية الأرب .266/11
( )69معجم الأدباء :عليها.
( )70تتمة اليتيمة .51/2
()71دمية الق�صر [العاين] .94/2
()72تتمة اليتيمة  ،51/2معجم الأدباء  ،2728طبقات ال�شافعية لل�سبكي .346/5
()73معجم الأدباء� :ص ّور َ
و�سطه من...
()74خريدة الق�صر (ق�سم العجم) .56/2
()75اجلماهر يف اجلواهر  ،279اجلماهر يف معرفة اجلواهر .172
( )76ع ��ن الفريوزج انظر :اجلواهر و�ص ��فاتها  62و�أزهار الأف ��كار  145-142ونخب الذخائر ،12-55
اجلماهري يف اجلواهر .279-276
( )77يتيمة الدهر  ،349/4خا�ص اخلا�ص  ،587روح الروح .904
( )78الروح :وب�ضة.
( )79ملح الـ ُم َلح .542
( )80تتمة اليتيمة  ،51/2التوفيق للتلفيق (بغداد) ( ،125دم�شق) .162-161
()81تتمة اليتيمة  ،50/2لـ ُمح الـ ُم َلح .542
()82دمية الق�صر .101-100/2
(� )83إ�شارة �إلى بيت امرئ القي�س الذي قاله ملا ذهبت �إبله:

�أال �إن ال ت����ك����نْ �إب ٌ
��������ل ف��م��ع��زى

����ي
ك����������أن ق���������رون جِ ���� ّل����ت����ه����ا ال����عِ����� ِ����ص ّ

[ديوان امرئ القي�س ،طبعة محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم( 136 ،رقم ])22
()84دمية الق�صر .101/2
()85تتمة اليتيمة  ،51/2خا�ص –با�ستثناء الأول.588 -
()86طرائف الطرف ( 44رقم .)52
()87طبقات ال�شافعية الكربى لل�سبكي ( 347/5عن الطبقات الو�سطى).
()88تتمة اليتيمة  ،50/2الإعجاز والإيجاز  ،309لباب الآداب  ،132-131/2غرر البالغة .176
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( )89الك�شكول  ،262/2دمية الق�صر .101/2
()90االقتبا�س من الآية  45من �سورة املائدة.
()91يتيمة الدهر  ،350/4معجم الأدباء .2729
()92دمية الق�صر .446/2
()93تتمة اليتيمة .52/2
( )94الرببط :طنبور ذو ثالثة �أوتار� :أول من �ضرب به “عبداهلل بن الربيع«� :شفاء الغليل .98
()95دمية الق�صر .101/2
()96العج ��ز اقتبا� ��س م ��ن املثل القدمي (ال�س ��عيد م ��ن وعظ بغ�ي�ره) :انظ ��ر :جممع الأمث ��ال ،343/1
امل�ستق�صى  ،325/1ف�صل املقال  ،327فرائد الأمثال .277
()97دمية الق�صر .101/2
( )98اجلماهر يف اجلواهر  ،206اجلماهر يف معرفة اجلواهر .121
( )99البريوين :وي�شبع.
( )100طرائف الطرف ( 44رقم .)53
( )101يتيمة الدهر  ،350/4معجم الأدباء  ،2729نزهة الأدباء .415
( )102دمية الق�صر .97-96/2
( )103ل ��ه ترجم ��ة يف الدمية  127-107/2والوايف  21/4تويف �س ��نة 460هـ ويف “منية الرا�ض ��ي« ن�ص
الر�سالة التي بعثها الهروي �إلى البلخي .130-127
()104الدر الفريد .257/4
()105يتيمة الدهر  ،349/4ما�سة الظرفاء ( 99-98/2رقم  ،)75معجم الأدباء .2729
( )106معجم الأدباء :ويحك ،حما�سة الظرفاء :ما ال�ش�أن عندي ..كيف بقيت.
( )107اجلماهر يف اجلواهر  ،166اجلماهر يف معرفة اجلواهر .89
( )108البيجادي -بالدال املهملة� -سبق تعريفه يف الهام�ش [.]30
( )109اجلماهري يف معرفة اجلواهر  – 113اجلماهر يف اجلواهر .197
( )110دمية الق�صر .102/2
( )111روح الروح .88
( )112كذا يف م�صدر التخريج وال�صواب يف :حر.
( )112يتيمة الدهر  ،350/4معجم الأدباء .2729
(� )113أبو علي املمدوح ،مل �أعرفه.
( )114تتمة اليتيمة .49/2
(� )115ش ��م�س الكفاة �أبو القا�س ��م �أحمد بن احل�س ��ن امليمندي كان يتولى لل�سلطان محمود بن �سبكتكني
ديوان الر�سائل ثم تولى الوزارة وتويف �سنة 424هـ :الكامل البن الأثري  ،347/7نكت الوزراء -114
.118
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( )116تتمة اليتيمة .52/2
( )117هما لأبي الف�ض ��ل امليكايل يف ديوانه ( 70رقم  )43وفيه تخريجهما ،ون�س ��بهما �ص ��احب (حلبة
الكميت) ملن�صور الهروي .247
( )118هما ملن�صور الهروي يف :ملح امللح .824
ون�سبا لأبي احل�سن عمر بن �أبي عمر النوقاين ال�سجزي يف :خا�ص اخلا�ص .565
وال وجود للبيتني �ضمن ترجمة ال�سجزي يف يتيمة الدهر .342/4
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املوانئ اجلنوبية لساحل البحر األحمر
الغربي يف العصر الوسيط
يف وثائق اجلنيزة
د .محمود �أحمد هدية

ارتبط ��ت موان ��ئ ال�س ��احل الغربي للبح ��ر الأحمر بعالقات وطي ��دة مبناطق
اجلزيرة العربية و�سواحلها الغربية عرب احلركة التجارية �آنذاك التي �ساهمت يف
�إقامة عالقات جتارية واجتماعية بني �س ��كان تلك املناطق ،ف ُع َّد �سكانها وجتارها
م ��ن �أوائل من وطئ ��ت �أقدامه ��م موانئ ال�س ��احل الغربي للبحر الأحمر وخا�ص ��ة
اجلنوبية منها( ،)1ثم جاء الإ�سالم ليعمق تلك العالقات بعد �أن انت�شر يف مختلف
املناطق ،ماتط ّلب �ضرورة �إيجاد منافذ بحربة ومحطات ي�ستطيع من خاللها �أهل
�إفريقيا وم�سلموها الو�صول للأرا�ضي املقد�سة يف احلجاز؛ للزيارة �أو لتلقي العلم،
�أو لت�أدية فري�ض ��ة احلج �أو العمرة ،فمنحت موا�س ��م احلج بع�ض املناطق واملنافذ
البحرية �أهمية خا�ص� � ًة مل�سلمي �إفريقيا يف املناطق ال�ساحلية والقادمني من العمق
ب�شكل كب ٍري ،الرتباطها ب�شبكة من
الإفريقي ،ما �أ ّدى ال�ش ��تهار العديد من املرافئ ٍ
الطرق واملوا�صالت مع م�صر وب�صفة خا�صة الطرق البحرية والربية املت�صلة بها
ويف مقدمتها الطريق ال�ب�ري الرابط واملحاذي للبحر الأحمر ومنه �إلى النوبة ثم
�إلى احلب�ش ��ة ومنه �إلى �أق�صى ال�ساحل ال�شرقي لإفريقيا ،وعرب طريق �آخر يتخلل
�إقليم حو�ض النيل الأزرق عرب عدة طرق و�صو ًال للعمق الداخلي الإفريقي(.)2
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�أهمية وثائق اجلنيزة ملوانئ ال�ساحل الغربي للبحر الأحمر اجلنوبية:
كم ��ا هو معروف �أن معظم وثائق اجلنيزة واخلا�ص ��ة بتجارة املحيط الهندي
والبح ��ر الأحم ��ر هي خطابات �أر�س ��لت من ع ��دن وموانئ البحر الأحمر يف �ش ��به
اجلزي ��رة العربي ��ة وغريه ��ا م ��ن موانئ الهن ��د �إلى مدينة الف�س ��طاط مب�ص ��ر �أو
العك� ��س( ،)3غري �أن املعلومات قليل ��ة عن جتارة التجار اليهود يف موانئ ال�س ��احل
الغربي للبحر الأحمر وخا�ص ��ة اجلنوبية منها؛ التي كانت م�ص ��د ًرا جللب اجللود
واملنتجات اجللدية والذهب من هناك� ،إذ مل ت�ش ��ر اجلنيزة �أنهم �ش ��اركوا ب�شكل
كبري يف التجارة مع �إفريقيا ،فلم نر�صد الكثري عن تلك الأمور(.)4
ووثائق اجلنيزة القاهرية يف جمملها تربز التاريخ االجتماعي واالقت�ص ��ادي
لليه ��ود وعالقاتهم بغريهم وبدرجة �أكرب الدور التج ��اري لفئة محدودة من ذلك
املجتم ��ع ،خا�ص ��ة �أولئك الذين �ش ��كلوا بن�ش ��اطهم و�أدوارهم جز ًءا م ��ن «الطبقة
الو�س ��طى» الكبرية من املجتمع اليهودي يف الع�ص ��ور الو�س ��طى ف�أ�ضحوا بدورهم
العم ��ود الفقري املهني والتجاري والقان ��وين والإداري والديني للمجتمع اليهودي،
فكانوا جتا ًرا وعلماء و ُكتا ًبا وق�ض ��اة ،لذا ت�ض ��منت اجلنيزة موا ًّدا �إدارية وقانونية
لل�س ��لطة املجتمعية اليهودية التي ت�شهد على التمييز والرثوة الطبقية بني املجتمع
اليهودي.
ومو�ض ��وعات تلك الوثائق تنوعت مابني حجج وعقود ،قرارات هيئات عامة،
ن�ش ��رات ،مرا�سيم خا�ص ��ة بال�سلطات اليهودية� ،صفقات خا�ص ��ة كالبيع والت�أجري
للمنازل �أو ممتلكات ثابتة ،منح �أو ُ�س� � َلف �أو قرو�ض وو�ص ��ايا وعطايا وعقود زواج
وق�س ��ائم طالق ،وكذلك �ص ��فحات ملحا�ضر جل�س ��ات املحاكم اليهودية ،ح�سابات
جتارية وح�س ��ابات خا�صة وقوائم جرد ملكتبات وغريها ،فهي تقدم الأن�شطة التي
مار�س ��ها اليهود داخل املجتمع الإ�سالمي( ،)5فهي واحدة من �أهم م�صادر التاريخ
يف الع�ص ��ر الو�س ��يط لأنها تق ��دم �أدلة ووثائ ��ق حية تغطي فرتة م ��ن الزمن تقدر
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بع�ش ��رة قرون تت�صل بالقرن العا�ش ��ر امليالدي متتد لرقعة ت�شمل املنطقة العربية
بوجه عام واحلياة بكافة تفا�صيلها للمجتمع اليهودي املمتد من الهند �شر ًقا حتى
الأندل� ��س غر ًبا ،فتق ��دم مادة حية عن احلياة االقت�ص ��ادية وال�سيا�س ��ية والتاريخ
والثقافة واحلياة الأدبية واالجتماعية للمجتمع اليهودي( ،)6الحتوائها على العديد
من الر�س ��ائل اخلا�صة واملو�ضوعات التي �سدت ً
فراغا كب ًريا مل يلتفت �إليه م�ؤرخو
تلك الفرتة التي انح�ص ��ر تناولهم لها على الأمور ال�سيا�سية والع�سكرية؛ لذا فقد
جاءت مبا مل ت�أت به كتب الأوائل من امل�ؤرخني والكتاب.
وجن ��د �أن منطقة موانئ ال�س ��احل الغرب ��ي للبحر الأحمر وخا�ص ��ة اجلنوبية
�شغلت حيزًا يف وثائق اجلنيزة القاهرية -اخلطابات والر�سائل التجارية اليهودية
يف الع�ص ��ر الو�س ��يط -والتي �أظهرت �أهميتها اال�س�ت�راتيجية ُفعدت �أحد الركائز
الأ�سا�س ��ية للتجارة املتجهة للهند �شر ًقا واملارة ب�ساحل اليمن� ،أو تلك القادمة من
م�صر و�إليها من خالل مدن ال�صعيد عرب نهر النيل باجتاه ال�صحراء نحو َعيذاب
وغريه ��ا يف طريقها لع ��دن باعتبارها مركزً ا لتوزيع الب�ض ��ائع( ،)7فن�ش� ��أ ارتباط
جغرايف بني مدن وموانئ ال�س ��احل الغربي للبحر الأحمر املمتدة من م�صر �شما ًال
حتى املناطق اجلنوبية منها ،ونتج عنها عالقات و�صالت جتارية مبا�شرة مع املدن
واملوانئ القريبة منها ،لوفرة ال�سلع الإفريقية يف هذه املوانئ ول�سمعتها الطيبة يف
معاملة التجار ،التي �ساهمت بدورها يف زيادة التوا�صل التجاري بينهما( ،)8والتي
�أ�ض ��حت جما ًال �ساعد مدن ال�ساحل ال�ش ��رقي الإفريقي يف �إقامة عالقات جتارية
م ��ع �أهم و�أك�ب�ر التجمعات التجارية الواقعة يف ال�ش ��رق الأق�ص ��ى؛ �أال وهي الهند
وب�ص ��فة خا�ص ��ة املنطقة الغربية منها ،التي مل تكن تلك العالقات حتى منت�صف
القرن ال�سابع امليالدي على امل�ستوى العايل ومل تتع َّد املتاجرة يف بع�ض الكماليات
القليلة(.)9
ميثل التقارب اجلغرايف بني موانئ البحر الأحمر -ال�ش ��رقية والغربية -دو ًرا
جتار ًي ��ا م�ش ��هودًا يف حركة الن�ش ��طة بني تلك املوانئ وخا�ص ��ة مين ��اء جدة ،الذي
رﻣﻀﺎن ﺷﻮال 1442
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كان فر�ض ��ة مكة املكرمة ومق�ص ��د ملراكب التجار من م�صر وبالد ال�شام والغرب
الإ�س�ل�امي وال�ش ��رق الإفريقي( ،)10وورد يف كتابات اجلنيزة م ��ا يفيد ب�أن التجار
القادمني من الغرب الإ�س�ل�امي ممن اعتادوا بيع جتارتهم من احلرير والنحا�س
جناحا �أو �س ��و ًقا لت�صريف ب�ضائعهم هناك
يف م�ص ��ر وبالد ال�ش ��ام ومل ي�صادفوا ً
اجتهوا مليناء جدة لبيعها بو�ص ��فه مو�ض� � ًعا ومينا ًء بدي ًال لت�صريف ب�ضائعهم(،)11
كم ��ا يف اخلطاب امل� ��ؤرخ يف 429هـ1036/م وال ��ذي �أفاد ب�إج ��راء اتفاق بني �أحد
التجار علي نقل �شحنة من الب�ضائع من م�صر مليناء جدة(.)12
كما �شكل ق�صر امل�سافة ن�سب ًّيا بني موانئ البحر الأحمر –كما ذكرنا -عام ًال
مهما يف تل ��ك العالقات( ،)13فارتبطت تلك املناطق بالتجارة العربية القادمة من
اجله ��ة املقابل ��ة وهي �أر�ض اليمن وخا�ص ��ة يف عدن مع ات�س ��اع ن�ش ��اطها التجاري
يف �أواخ ��ر القرن الثالث الهجري /التا�س ��ع امليالدي ،ف�ش ��مل الكثري من البلدان،
و�أ�ص ��بحت ع ��دن �أحد املرافئ الدولي ��ة الكبرية التي يتعامل معه ��ا التجار وهو ما
ذكره ابن بطوطة يف فرتة الحقة بقوله «من املرافئ العظام وال زرع بها وال �ضرع،
واله ْند وال�صني والزجن واحلب�شة وفار�س
وبها العنرب والعود وامل�س ��ك ومتاع ال�سند ِ
اله ْند ت�أتي �إليها املراكب
والب�ص ��رة وجدة» ،فهي مر�س ��ي بالد اليمن ومر�سى �أهل ِ
من العديد من مناطقها( ،)14و ُقدرت املراكب التي الداخلة عدن يف العهد الأيوبي
اله ْند وال�ص�ي�ن بالإ�ضافة ل�سفن احلب�شة
ما بني ( )80-70مرك ًبا محملة مبتاجر ِ
و�شرق �إفريقيا(.)15
وهو م ��ا انعك�س بدوره على الن�ش ��اط التجاري ملوانئ ال�س ��احل الغربي للبحر
الأحمر الذي امتد �إلى املوانئ العمانية ف�أبحرت ال�سفن العمانية نحوها لت�صريف
ال�س ��لع القادم ��ة من بل ��دان الهند وال�ش ��رق الأق�ص ��ى ،وعادت محملة بالب�ض ��ائع
الإفريقية للأ�سواق العمانية �أو لإعادة ت�صريفها وت�صديرها �إلى الأ�سواق ال�شرقية
و�أ�سواق اجلزيرة العربية(.)16
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الطريق التجاري بني موانئ ال�ساحل الغربي للبحر الأحمر:
ارتبط ��ت موانئ جنوب اجلزيرة العربي ��ة واليمنية على وجه التحديد مبجال
جتاري كبري جتاه موانئ ال�س ��احل الغربي للبحر الأحمر وموانئ ال�شرق الإفريقي
وذل ��ك من ��ذ فرتات �س ��ابقة تعود لقب ��ل ظهور الإ�س�ل�ام للمتاجرة مع �س ��كان تلك
املناط ��ق من الأفارقة للح�ص ��ول عل ��ى منتجاته ��م العجيبة والغربية ولت�ص ��ريف
الب�ض ��ائع العربية( ،)17وعلى ر�أ�س تلك الب�ض ��ائع العاج خا�ص ��ة بعد تناق�ص العاج
الهندي يف الأ�س ��واق العربية( ،)18وبقدوم الإ�سالم ازداد التوا�صل التجاري نتيجة
واجتماعي
جتاري
التقارب اجلغرايف وحركة الرياح املو�س ��مية التي �أدت لتوا�ص ��ل
ّ
ّ
بني املوانئ التجارية ذات ال�ص ��لة بجنوب اجلزيرة العربية وذلك ملالئمة املالحة
البحرية العربية بف�ض ��ل الرياح املو�س ��مية( ،)19ف�أبحرت ال�س ��فن ب�ص ��فة م�ستمرة
لتلك املناطق وخا�ص ��ة عدن التي ا�ستقبلت ال�سفن القادمة محملة بالتجار وال�سلع
لت�صريفيها يف الأ�سواق اليمنية(.)20
وحمل ��ت وثائق اجلنيزة دالالت �ض ��منية عن تلك املناطق ،خا�ص ��ة اجلنوبية
منه ��ا ،فجرت الإ�ش ��ارة لها بلفظ «ب�ل�اد الزجن» كما جاء يف �إحدى الر�س ��ائل «�أنه
و�ص ��لت قنبورة م ��ن �أر�ض الزجن وكان فيه ��ا عبيد جدد ،حاولت �ش ��راء خادم لك
يا�سيدي لكن الأمر مل ينجح»( ،)21وهو ما ي�ؤكده اخلطاب امل�ؤرخ يف551هـ/يناير-
فرباير 1156م ب�أنه قد «و�ص ��ل امل�س ��افرون يف ال�سفن من ال�س ��نة التي غرقت فيه
�س ��فينة كوالمي ،وو�ص ��ل امل�س ��افرون يف هذين العامني يف �س ��فن من كل بحر :من
جميع �أرا�ض ��ي الهند ومقاطعاتها ،ومن �أر�ض الزجن ومقاطعاتها ،ومن بربرة من
املنطقة الداخلية من احلب�ش ��ة ومقاطعاتهم ومن ال�شحر وقمر ومقاطعتها ،وجاء
جميع امل�سافرين �إلى عدن يف هذين العامني»(.)22
وم ��ن �أه ��م املدن الت ��ي ورد ذكره ��ا يف خطابات ور�س ��ائل التج ��ار اليهود يف
اجلنيزة؛ الوثائق املتعلقة بالتجارة الهندية:
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َعيذاب :
على الرغم من �أن ميناء عیذاب ُيعد من «موانئ ال�ضرورة» نظ ًرا لأنه يف منطقة
فقرية ُعمرانية على �س ��واحل �ص ��حراوية ،مفتقرة للمقومات احلياتية ال�ض ��رورية
تعاين من �ص ��عوبات طبيعية وب�ش ��رية(� ،)23إال �أنها واحدة من �أهم موانئ ال�ساحل
الغربي للبحر الأحمر �إن مل تكن �أهمها وقد �ش ��كلت نقطة للتوا�ص ��ل التجاري بني
جتارة البحر الأحمر وجتارة النيل ومحطة جتارية ت َِر ْد �إليها الب�ضائع من احلب�شة
واليمن وزجنبار والهند عرب البحر ،تحُ مل على ظهور الإبل مارة بال�ص ��حراء �إلى
�أ�س ��وان �أو قو�ص ومنه ��ا �إيل القاهرة عرب النيل( ،)24فحط ��ت بها املراكب وفرغت
الب�ضائع ،و�أقلعت منها �سفن احلجاج ال�صادرة والواردة ،لتف�ضيل البحارة والتجار
الر�سو يف مينائها عند قدومهم �إليه �أو رحيلهم عنه؛ لعمق ميناءها وغزارة مياهه
وخل ��وه من ال�ش ��عب املرجانية التي عاق ��ت حركة املالحة( ،)25وبدوره �ش ��كل جان ًبا
هاما يف التجارة الهندية و�أ�شري �إليه مرا ًرا وتكرا ًرا يف وثائق اجلنيزة عند تناولها
ً
لأبرز التجار الذين �س ��اهموا يف منو تل ��ك العالقات التجارية اليهودية يف اجلانب
ال�ش ��رقي ومن بينهم �إبراهيم بن ييجو( )26فهو من �أكرث التجار الوارد ذكرهم يف
جتارة الهند ،فقد اعتاد ال�سفر عن طريق البحر على طول الطريق من الهند �إلى
عدن مرو ًرا بباب املندب ومن هناك �إلى موانئ ال�شرق الإفريقي وال�ساحل الغربي
للبحر الأحمر ومنها مليناء َعيذاب ،و�ص ��و ًال �إلى ال�ص ��حراء ال�ش ��رقية امل�صرية يف
طريقه للنيل ثم �إلى الف�س ��طاط حيث يذكر �أن « ال�س ��فينة الأكرب و�ص ��لت بالقرب
م ��ن برب ��رة  ،وعندما واجه قائده ��ا املتاعب معها اندفعت �إل ��ى باب املندب حيث
تع�ث�رت .الفلفل �ض ��اع بالكامل! اهلل مل ينقذ �أي �ش ��يء من ��ه»( ،)27ويف خطاب �آخر
يو�ض ��ح �أهمية َعيذاب كميناء للتجار اليهود «� ُ
أبذل جهدً ا كب ًريا لتحقيق ذلك� .إذا
متكنت من البيع يف َعيذاب �س� ��أبيع و�أعود وذلك بعون اهلل»( ،)28كما مثل التحرك
من َعيذاب �إلى النيل عرب قو�ص �أم ًرا خط ًريا لطول مل�س ��افات ًبرا كما �أ�ش ��ار لذلك
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ديفيد بن ميمون يف خطاب �إلى �ش ��قيقه مو�س ��ى وا�ص� � ًفا الرحلة عرب ال�ص ��حراء
�إل ��ى قو�ص ب�أن جمرد و�ص ��وله �آم ًنا �إلى هناك كان مكاف�أة م ��ن اهلل للمعاناة التي
عاناها( ،)29وهو ما �أ�ش ��ار �إليه �أي�ض ��ا �أحد التجار وا�ص� � ًفا تلك الرحلة يف خطاب
م�ؤرخ يف 552هـ1167/م بقوله «�س ��افرت �إلى َعيذاب تلك الرحلة امل�ش� ��ؤومة ،لكن
اهلل �أ ّمن و�صويل ،الآن �أنوي �أن �أذهب �إلى الهند»(.)30
هاما ال�س ��تقبال الب�ض ��ائع وال�س ��لع اليهودية كما
ومثلت َعيذاب مرف�أً ومينا ًء ً

�أ�ش ��ارت اجلني ��زة ،ففي وقت مت�أخر م ��ن عام 1107/1106م طلب �ش ��قيقان من
املحكم ��ة اليهودية ت�س ��جيل �إفادة �أدلى بها التاجر اليه ��ودي املعروف اللبيدي قبل
فرتة طويلة �أنه من قبل مل يكن لديه �أي ا�ستحقاقات عن بع�ض ال�سلع القادمة من
ال�ش ��رق ،التي تركها التاجر اليهودي فرح بن �إ�س ��ماعيل يف ميناء َعيذاب( ،)31ويف
خطاب من التاجر اليهودي م�ضمون بن احل�سن( )32من عدن وهو ابن عم التاجر
خل ��ف بن �إ�س ��حاق �إلى التاج ��ر الهندي خلفون بن هايف ليفي ب ��ن نثائيل يف ميناء
َعيذاب ،طال ًبا منه �أن ي�سلم له التوابل والأخ�شاب العطرية والقرنفل لتكون هدايا
لكبار ال�شخ�ص ��يات الدينية يف م�صر( ،)33لذا ُع ّد ْت َعيذاب بوابة لل�سفر واملتاجرة
مع ال�س ��احل ال�ش ��رقي للبحر الأحمر ،خا�ص ��ة عدن ،وتذكر اجلني ��زة العديد من
وعيذاب
الإ�ش ��ارات حول اتّخاذ التجار اليهود الطريق البحري املبا�ش ��ر بني عدن َ
التي طاملا عانى امل�س ��افرون من العوا�صف البحرية فيها كما ذكر خلفون بن ليفي
يف �أحد اخلطابات ،عند �إبحاره من عدن �إلى َعيذاب ،وو�ص ��وله �ساملًا ،ف�شكر اهلل
م�ست�شهد ًا ببع�ض الآيات من املزامري ،كما ذكر تلك الرحلة يف ر�سالتني؛ �إحداهما
كانت لأخيه يف م�صر والأخرى ل�شريكه التجاري يف عدن(.)34
َ�س َواكِن:
�أدت َ�س� � َو ِاكن �أو �أرخبيل َ�س� � َو ِاكن( ،)35دو ًرا محور ًّيا عل ��ى طريق التجارة على
الرغم من كونها مدينة �ص ��غرية ج ًّدا واقعة على ال�س ��احل الغربي للبحر الأحمر،
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وهي من بالد ال�س ��ودان والواقعة جنوب من مدينة بور �س ��ودان ،وتبعد جنو ًبا عن
َعيذاب م�سافة ( 349مي ًال) ( ،)36بينها وبني َعيذاب �سبع مراحل ،و�صاحب َ�س َو ِاكن
من البجة امل�س ��لمني وله �ض ��رائب على التجار ،و�أما ماوراء َ�س� � َو ِاكن يعي�ش جن�س
ُي�سمي الدنكل( )37وميتدون �إيل باب املندب(.)38
و ُتعد من �أهم املوانئ التي �أدت دو ًرا كب ًريا يف التوا�ص ��ل بنب �س ��واحل �إفريقيا
مالحي مبا�ش ��ر مع ميناء جدة وهو
و�س ��واحل اجلزيرة العربي ��ة ،الرتباطها بخط
ٍّ
ما �أكده ابن بطوطة �أثناء رحلته حيث �أ�ش ��ار ب�أنها كانت تزود مكة عرب مياه جدة
بالألبان وال�س ��من والذرة بالإ�ض ��افة �إلى احلبوب( ،)39حيث و�صفت ب�أنها «جزيرة
�أق ��ل من ميل يف مي ��ل ،وبينها وبني البحر احلب�ش ��ي بحر ق�ص�ي�ر ُيخا�ض ،و�أهلها
طائفة من البجة وهم م�س ��لمون ولهم بها ملك» وقيل عنها �أي�ض ��ا «هي بل ٌد م�شهور
قرب َعيذاب ترف�أ �إليها �س ��فن القادمني من جدة ،و�أهلها بجاة ون�ص ��ارى ويخرج
منها رقيق البجة»(،)40
كم ��ا قامت َ�س� � َو ِاكن ب ��دور الو�س ��يط ،وعلى الرغم م ��ن �أن معظ ��م �أهلها من
الن�ص ��ارى �إال �أن ر�س ��و ال�س ��فن القادمة من ميناء جدة يف مرفئها دلي ًال على �أنها
محطة حلجاج �إفريقيا ينطلقون منها �أو نزلوا بها بعد عودتهم من مو�س ��م احلج،
وع ّدت من �أف�ض ��ل املرا�س ��ي للحماية من العوا�صف البحرية ،قطن بها العديد من
ُ
اله ْند وجنوب اجلزيرة العربية( ،)41فتميزت بدخلها التجاري الكبري،
التج ��ار من ِ
وهو ما ي�ؤكده �أبو الفداء بقوله ب�أن حاكم َ�س َو ِاكن «له �ضرائب علي التجار»(.)42
لذا احتلت َ�س� � َو ِاكن حي ��زًا يف جممل التج ��ارة الدولية وخا�ص ��ة املتبادلة بني
جنوب اجلزيرة العربية وال�س ��احل الغربي للبحر الأحمر وال�ش ��رق الإفريقي ،وهو
ما ت�ؤكده وثائق اجلنيزة ،فيت�ض ��ح من ح�سابات وتعامالت التاجر اليهودي بركات
اللبيدي يف اخلطاب امل�ؤرخ يف 526هـ 26/يناير 1132م من الف�سطاط الذي ي�شري
لوجود تعامالت بالعمالت امل�ص ��رية الدينار امل�ص ��ري وهو ما ت�شري �إليه اجلنيزة
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(املثقال) ح�سب ما جاء يف م�ضمون �أحد خطاباته ب�أنه مت ا�ستخدام الع�شرون ثوب
املتبقية التي ا�شترُ ِ يت لدفع اجلمارك ،حيث بيعت وبقي ع�شرون ثو ًبا ،وا�ستخدمت
لدفع الر�س ��وم اجلمركية ؛ ثم بيعت يف َ�س� � َو ِاكن مقابل ع�شرة دنانري انفقت مقابل
دفع الر�سوم اجلمركية يف َعيذاب(.)43
ويف خطاب من م�ض ��مون بن احل�س ��ن لأب ��ي زكري بن كوه�ي�ن يف عدن م�ؤرخ
يف524هـ1130/م يذكر فيها عن َ�س َو ِاكن «مرة �أخرى �أنا عبدك� ،أ�س�أل اهلل تعالى
للتوجيه و�إر�س ��الها مع ال�ش ��يخ نيهاري بن عالن وال�ش ��يخ �إبراهيم بن �أبو احل�س ��ن
املع ��روف با�س ��م ابن املطال ��ب املوثوقة ،ومن خالل كليهما يف �ش ��راكة مع ال�ش ��يخ
الفاحت بالل بن جرير العو�ض ��ي �س ��تون بالة من اللك تزن مائة بهار ،والر�سوم يف
َعي ��ذاب فيما يتعلق باجلمارك وال�ش ��حن ،وثماين باالت من الفلفل ،ليتم بيعها يف
َعيذاب مقابل الر�سوم اجلمركية جمركية وعملية ال�شحن ،و�أي�ضا مائة قطعة من
ثياب القي�سي للجمارك يف َ�س َو ِاكن و�أماكن �أخرى»(.)44
وعيذاب وجدة،
وظلت َ�س� � َو ِاكن مينا ًء ثانو ًّيا مل ت�ص ��ل ل�ش ��هرة مينائي ع ��دن َ
ولكنها ت�أثرت ب�ش ��كل كبري ب�ش ��هرة مين ��اء َعيذاب( ،)45ولكن �ش� � ّكل تخريب ميناء
َعيذاب عامل رئي�س يف تطور مركز َ�س� � َو ِاكن و�ش ��هرتها كمين ��اء يف خدمة التجارة
واملالح ��ة بالبح ��ر الأحمر ،وبذلك �أ�ص ��بحت َ�س� � َو ِاكن من ��ذ �أوائل القرن التا�س ��ع
الهجري /اخلام�س ع�شر امليالدي امليناء الأول الذائع ال�صيت يف خدمة التجارة،
خا�صة مع بداية حكم املماليك وخ�ضوع م�صر لهم زادت �أهميتها وحت�سنت نظمها
الإدارية وتطورت جتارتها(.)46
بربرة:
مدينة �س ��احلية مهمة تقع على ال�س ��احل الغربي مبح ��اذاة خليج عدن ،مطلة
علي البحر الأحمر ،يقول عنها ياقوت احلموي «ومن اجلزائر التي جتاور �سواحل
اليم ��ن جزيرة بربرة ،وهي قاطعة من حد �س ��واحل �أب�ي�ن ملتحقة يف البحر بعدن
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م ��ن نحو مطلع �س ��هيل �إلى ما �ش ��رق عنه ��ا وفيها ح ��اذى منها ع ��دن وقابلة جبل
الدخ ��ان»( ،)47عرفه ��ا التج ��ار العرب من ��ذ �أقدم الع�ص ��ور وت ��رددوا عليها كث ًريا
وب�ص ��فة خا�ص ��ة جتار اليمن وتبادلوا ال�س ��لع التجارية معها( ،)48فكان لها مر�سى
ومراك ��ب جتاري ��ة ،حيث ذكر ابن �س ��عيد �أن مراكب بربرة كانت تر�س ��و يف ميناء
عدن ،ويف ذلك �إ�ش ��ارة وا�ضحة على وجود �صالت جتارية بينها ،بالإ�ضافة لكونها
محطة للتجار وامل�سافرين(.)49
وتوج ��د بع�ض الإ�ش ��ارات الواردة يف وثائ ��ق اجلنيزة حول مين ��اء بربرة ب�أنه
خرج ��ت منه ال�س ��فن التجارية يف طريقها لعدن فك�ث�رت الرحالت التجارية منها
�إليها خا�ص ��ة تلك القادمة من ال�ساحل ال�شرقي للبحر الأحمر «وو�صل امل�سافرون
يف هذي ��ن العامني يف �س ��فن من كل بحر...من املنطق ��ة الداخلية من بربرة»(،)50
وهو ما كان �أي�ضا يف عام 532هـ1138/م عندما انطلقت �سفينة من �ساحل بربرة
باجت ��اه ال�س ��واحل العدني ��ة وواجهتها بع�ض ال�ص ��عاب فقررت �أن تر�س ��وا برببرة
للحماية كما جاء يف الر�س ��الة امل�ؤرخة يف «لكن ال�سفينة الأكرب و�صلت بالقرب من
برب ��رة ،عندما واجه قائدها املتاعب معها حتى اندفعت �إلى باب املندب وتعرثت،
متاما ،اهلل مل ينقذ �أي �ش ��يء منه� .أما بالن�س ��بة للحديد ،فقد
مت فق ��دان الفلف ��ل ً
مت جلب البحارة من عدن خا�ص ��ة الغوا�ص�ي�ن من �أجل �إنقاذها ،فتم انقاذ حوايل
ن�صف واحد من احلديد ،وبينما �أنا �أكتب هذه الر�سالة ،فهي �إعادته من الفر�ضة
(بيت اجلمارك بعدن) �إلى مخزن ال�شيخ م�ضمون بن احل�سن ،حيث �سيتم خ�صم
جميع النفقات املرتتبة على الغو�ص والنقل من �أي �شيء �سيتحقق من ذلك احلديد
و�س ��يتم تق�س ��يم الباقي ب�شكل متنا�سب ،كل منها ي�أخذ ن�ص ��يبه املنا�سب� ،أنا نادم
على خ�سائرك كث ًريا لكن اهلل هو الذي �س ُي َع ِّول يل و�أنا يف الوقت احلا�ضر»(.)51
و ُق ��درت املراك ��ب الداخلة عدن يف العه ��د الأيوبي ما ب�ي�ن ( )80-70مرك ًبا
اله ْند وال�ص�ي�ن بالإ�ضافة ل�س ��فن احلب�شة و�شرق �أفريقيا( ،)52وهو
محملة مبتاجر ِ

4 3

57

رﻣﻀﺎن ﺷﻮال 1442
أﻧﻴﺴﺎن -أﻳﺎر /أﺑﺮﻳﻞ -ﻣﺎﻳﻮ 2021م

242

ما ي�ؤكده اخلطاب امل�ؤرخ يف551هـ/يناير-فرباير 1156م حيث «و�صل امل�سافرون
يف ال�س ��فن من ال�سنة التي غرقت فيه �سفينة كوالمي ،وو�صل امل�سافرون يف هذين
العامني يف �س ��فن من كل بحر :من جميع �أرا�ض ��ي الهند ومقاطعاتها ،ومن �أر�ض
ال ��زجن ومقاطعاتها ،ومن بربرة من املنطقة الداخلية من احلب�ش ��ة ومقاطعاتهم،
وم ��ن ال�ش ��حر وقم ��ر ومقاطعتها ،وج ��اء جمي ��ع امل�س ��افرين �إلى ع ��دن يف هذين
العامني»(.)53
وا�ش ��تهرت برب ��رة بالإ�ض ��افة ملينائه ��ا اجليد بالعديد من الب�ض ��ائع وال�س ��لع
التجاري ��ة الت ��ي ذكرتها وثائق اجلنيزة وعلي ر�أ�س تلك ال�س ��لع احل�ص ��ر الرببرية
والتي �ص ��درت �إلى العديد من البلدان وخا�ص ��ة عدن كما جاء يف خطاب م�ضمون
بن احل�س ��ن �إل ��ى �إبراهيم بن بيجو وامل�ؤرخ يف524هـ1130/م بقوله «لقد �أر�س ��لت
لك مع عبد امل�س ��يح ال�شما�س ،حزمة من ح�ص�ي�ر بربرة ،مكونة من �ستة وملفوفة
يف قما�ش كتب ا�س ��مك عليها بالعربية والعربية بالإ�ض ��افة �إلى هدية من الديبقي
اجلدي ��د واخلام من الدرجة الأولى»( ،)54كما يذكر احل�ص�ي�ر الرببري �أي�ض ��ا يف
اله ْند «�س ��عر
خط ��اب �آخر م� ��ؤرخ يف 528هـ1133/م ك�أحد ال�س ��لع املُ�ص ��درة �إلى ِ
ع�شرة ح�صر بربرية يف حزمة واحدة م�سجلة بالعربية والعربية دينار واحد»(،)55
وكذل ��ك يف خط ��اب �أخ ��ر من عدن م� ��ؤرخ يف 530ه� �ـ1135/م ي�ش�ي�ر حلزمة من
احل�صر الرببرية(.)56
دهلك:
�أدت موان ��ئ وجزر البح ��ر الأحمر على ال�س ��احل الغربي من ��ه دو ًرا كب ًريا يف
حركة التجارة و�س ��اعدت يف ربط م�س ��لمي ه ��ذه القارة ب�س ��واحل غرب اجلزيرة
العربية التي كان من بينها جزر دهلك( ،)57حيث ذكرت دهلك يف امل�صادر العربية
بـ(دهيك) وي�ص ��فها ياقوت احلم ��وي بقوله «جزيرة يف بحر اليمن ،وهو مر�س ��ى
بني بالد اليمن واحلب�ش ��ة»( ،)58وي�ص ��فها �أبو الفداء دهلك بقوله «�إنها جزيرة من
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جزائر بحر القلزم ،وهي جزيرة م�شهورة يف طريق امل�سافرين يف بحر َعيذاب �إلى
اليمن؛ �أي �إنها تقع يف (بحر احلجاز) البحر الأحمر قريب ميناء َعيذاب يف م�صر
والطريق البحري املو�ص ��ل بني م�ص ��ر واليمن»( ،)59وقد خ�ض ��عت دهلك لل�سيطرة
اليمنية من قبل الزياديني (بنو زياد 409-204هـ1018-819 /م) فكان �صاحبها
ير�س ��ل للدولة الزيادية �ضريبة �س ��نوية تتكون من �ألف ر�أ�س من الرقيق بالإ�ضافة
()61
�إل ��ى الهدايا( ،)60وا�ش ��تهرت دهل ��ك بالعديد من �أن ��واع التجارة؛ منه ��ا الل�ؤل�ؤ
ال ��ذي احتل مكانة يف جتارتها و�ش� � ّكل دخلاً عظي ًما لأهلها ،بالإ�ض ��افة �إلى جتارة
الأ�س ��ماك( ،)62فكانت م�شهور بالن�سبة للتجار ب�صفة عامة وهو ما �أكده ابن �سعيد
بقوله «ويف غربيها يف البحر جزيرة دهلك امل�شهورة على �أل�سن التجار»(.)63
وذك ��رت دهل ��ك يف عدد من اخلطابات ،كما يف اخلط ��اب الذي يحمل دعوى
ق�ض ��ائية من �أبي يعقوب احلكيم �ضد يو�س ��ف اللبيدي وامل�ؤرخ يف 490هـ /نوفمرب
1097م ،الذي ي�شري �إلى دهلك ب�أنها مق�صدً ا لبيع املن�سوجات بقوله «تلقيت منها
جمموعة من املن�سوجات وو�صلت بها �إلى دهلك ،ويف دهلك الحظت �أن املن�سوجات
تباع جيدا لذلك باعت �أف�ضل القطع»( ،)64وبيعت بها كمية من الب�ضائع عبارة عن
من�س ��وجات و�أقم�ش ��ة «بيعت يف دهلك �أربعون قطعة ،كل قطع ��ة من  8- 7دنانري،
وبيع الباقي بـ  60دينا ًرا»( ،)65ويف خطاب �أخر ذكر «مدين �أي�ضا بعائدات العبهر،
التي بيعت يف دهلك وقيمتها  40دينا ًرا بالعملة املحلية والتي تعادل ع�شرة مثاقيل
جيدة»( ،)66يف خطاب �آخر م�ؤرخ من الف�سطاط يف 491هـ� 12 /أبريل 1098م ي�شري
�أن ��ه «بيعت  80مانا( )67م ��ن العبهر يف دهلك ،بـ  40دينا ًرا دهلك ًّيا ،بقيمة ع�ش ��رة
اله ْند»( ،)68ويف نف�س اخلطاب ي�ش�ي�ر
دنان�ي�ر م�ص ��رية ،و�أخذت الباقي معي �إل ��ى ِ
�إل ��ى نقله كمية من املرج ��ان بقوله «حملت يف ذلك املرجان ال ��ذي من دهلك �إلى
اله ْند ،ويزن قنطار واحد ،ومل يتطلب مني نفقات �إ�ضافية على طول الطريق»(،)69
ِ
ويف خطاب من �إمرام بن يو�س ��ف �إلى نهاري بن ن�س ��يم من الإ�سكندرية وامل�ؤرخ يف

4 3

57

رﻣﻀﺎن ﺷﻮال 1442
أﻧﻴﺴﺎن -أﻳﺎر /أﺑﺮﻳﻞ -ﻣﺎﻳﻮ 2021م

244

487هـ1094 /م ،يذكر �أنه يف طريقه �إلى ال�شرق اجتمع نهاري بن ن�سيم يف دهلك
مع ال�شيخ �أبي احل�سن �سالمة املعري ،الذي كان يطالب بجلب املبالغ املح�صلة من
الكافور من عدن( ،)70ويف خطاب من ديفيد بن ميمون لأخيه مو�سى بن ميمون من
اله ْن ��د وامل�ؤرخ يف 566هـ1170/م يقول «�أبو عالء ال يزال يف دهلك ،لأن ال�س ��فينة
ِ
التي �سافر فيها قد حتطمت ومل يتم �إنقاذه �أي �شيء على الإطالق من �أمتعته»(.)71
ويف خط ��اب م� ��ؤرخ يف 492ه� �ـ� 12 /إبري ��ل 1098م يفيد ب�أن التاجر يو�س ��ف
اللبي ��دي دفع بع�ض الر�س ��وم اجلمركية وكذلك الر�ش ��اوى بقوله «للحمالني وقائد
القارب دينار واحد  ...دفعت من َعيذاب �إلى دهلك �س ��تة وربع دينار ،ويف دهلك
ر�س ��وم جمركية للقطعتني �س ��تة دنانري ،بعد �أن قدمت ر�ش ��اوى مببلغ دينار واحد،
ودينارين لل�ش ��حن ودفع ��ت دينا ًرا واحدً ا من دهلك �إلى ع ��دن»( ،)72وكان �إجمايل
ما �أر�س ��ل يف �إحدى ال�ص ��فقات ح�س ��ب ما جاء يف خطاب التاجر اليهودي بركات
اللبي ��دي يف اخلطاب امل� ��ؤرخ يف 526هـ 26/يناي ��ر 1132م« :و�إجمايل ما �أنفق يف
عدن ملواد التعبئة واجللود و�س�ل�ال النخيل واحلبال واحلزام  12دينا ًرا ،وح�صيلة
الفر�ض ��ة  16دينا ًرا ،و�ش ��حن ال�س ��فينة  28دينا ًرا ،و�إجم ��ايل اجلمارك يف دهلك
وميناء نيزاال(.)74(»)73
كما نر�ص ��د يف خطاب من ديفيد ابن ميمون �إلى �أخيه مو�س ��ى بن ميمون من
الهند م�ؤرخ يف 566هـ1170/م يذكر فيه�« :أبو عالء ال يزال يف دهلك ،لأن ال�سفينة
التي �سافر فيها قد حتطمت ومل يتم �إنقاذه �أي �شيء على الإطالق من �أمتعته»(.)75
وعن �أ�شهر ال�سلع والب�ضائع التي ارتبطت مبدن ال�ساحل الغربي للبحر الأحمر
اله ْندية اجللود والعاج والذهب ،حيث
كما وردت بوثائق اجلنيزة بالإ�ضافة لل�سلع ِ
قدم ��ت جن ��وب اجلزيرة العربية وخا�ص ��ة اليمن جمموعة متنوعة من ال�س ��لع من
بينها الطيور واحليوانات واملن�سوجات وخا�صة الربد اليمنية( ،)76كما كان لتجارة
العبي ��د الأفارقة –الزن ��وج -دالالت يف وثائق اجلنيزة وخا�ص ��ة القادمة من مدن
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خدما يف الدور ،عرب املنافذ البحرية املطلة على البحر
�شرق �إفريقيا ممن عملوا ً
الأحم ��ر ،وتعطين ��ا وثائق اجلنيزة �إ�ش ��ارات قليلة ج ًّدا عن تل ��ك التجارة الرائجة
�آن ��ذاك وذلك يف الإ�ش ��ارة الواردة عن �أح ��د التجار اليه ��ود املقيمني بعدن ،حيث
رغب يف �شراء خادم له على �أن يكون مميزًا� ،إذ ُيع ّد العبيد مكو ًنا مه ًّما لالقت�صاد
يف جمتمع ع�صر اجلنيزة ،ولعب العبيد املعتادين املوثوق بهم دو ًرا اً
فعال يف جتارة
الهند خا�صة املرا�سلني �أو املناديب ،وهو ما جاء يف الر�سالة التي �أر�سلها خلف بن
�إ�س ��حاق �إلى خلفون بن هايف ليفي بن نثائيل يف الفرتة ما بني 535هـ� 14 /أكتوبر
  11نوفمرب1140م (.)77وت�شري بع�ض امل�صادر العربية لدور اليهود يف تلك التجارة وخا�صة القادمني
من الأندل�س واحتكارهم لتجارة الرقيق ،فعملوا على جلب �أعداد كبرية من الفتيان
والفتيات ال�ص ��غار �إلى الأندل�س ،ي�شرتونهم من �ش ��مال �إ�سبانيا ،وبالد الفرجنة،
ومن الدول ال�س�ل�افية ،ودول �ساحل البحر الأ�سودَّ ،ثم يعر�ضونهم للبيع يف �أ�سواق
الأندل�س ،في�ش�ت�ري �أمراء امل�س ��لمني و�أغنيائهم يف الأندل�س من �ش ��ا�ؤوا من ه�ؤالء
الرقي ��ق ،وم ��ن زاد عن حاجتهم يحمله ��م التجار اليهود �إلى �ش ��مال �إفريقيا و�إلى
امل�ش ��رق الإ�سالمي ،حيث يباعون هناك ،و�س ��رعان مايتعلم ه�ؤالء العبيد العربية
ا�س ��ا
ويتثقف ��ون بالثقافة الإ�س�ل�امية ويعتنقون الإ�س�ل�ام ،و�أ�ص ��بح كث ٌ
ري منهم ح ّر ً
لأمراء الأندل�س وجنودًا وقادة يف اجلي�ش الإ�س�ل�امي .وامتلك العديد من الأمراء
كث ًريا من اجلواري الالئي جلبهُنَّ التجار اليهود �إلى الأندل�س(.)78
كم ��ا توجد بع�ض الإ�ش ��ارات اخلا�ص ��ة بالنقاط اجلمركية ور�س ��وم العبور يف
تلك املنطقة لتح�ص ��يل الر�سوم من ال�س ��فن املارة يف تلك ال�سواحل واملوانئ ،وهو
اله ْند ،حيث ذكر �أنه ظل
ما ي�ش�ي�ر �إليه خطاب يو�س ��ف اللبيدي �أثناء عودته من ِ
اله ْند مع �أحد
وق ًت ��ا طوي ًال يف ميناء مرباط ومنها �أر�س ��ل الب�ض ��ائع املجلوبة م ��ن ِ
التجار �إلى عدن ،حيث مل يبحر لعدن وحتول مبا�ش ��رة �إلى دهلك لتفادي الر�سوم
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اله ْند
اجلمركي ��ة الباهظة بعدن( ،)79ونف�س الأمر بالن�س ��بة للتج ��ار القادمني من ِ
�أو جنوب بالد فار�س ومن �ش ��رق اجلزيرة العربية فتفادوا ال�س ��فر لعدن وف�ض ��لوا
املرور مبرباط كما جاء يف اخلطاب امل�ؤرخ يف 491هـ1097/م(.)80
خامتة:
من خالل ما ُع ِر�ض ن�س ��تطيع القول� :إن ملدن ال�س ��احل الغربي للبحر الأحمر
وال�ساحل ال�شرقي لإفريقيا مثلاً �أهمية كبرية يف عامل الع�صور الو�سطى خا�صة ما
يتعلق بالن�ش ��اط التجاري ،الذي يت�ض ��ح جل ًّيا من خالل وثائق اجلنيزة وما حملته
من معلومات غاية يف الأهمية عك�س ��ت هذه املكانة عند ر�ص ��د حركة التجارة بني
�ض ��فاف البحر الأحمر الغربية وال�ش ��رقية ،وعالقاتها بالبلدان املجاورة كم�ص ��ر
واليمن وبطون �إفريقيا.
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ليدن� ،أبريل1889 ،م� ،ص153؛ املقد�س ��ي� ،ش ��م�س الدين �أبو عبد اهلل محمد بن �أحمد بن �أبى بكر
(ت 385هـ995 /م)� :أح�س ��ن التقا�س ��يم يف معرف ��ة الأقاليم ،طبعة لي ��دن1909 ،م� ،ص242؛ ابن
حوقل� ،أبو القا�سم الن�صيبي� ،صورة الأر�ض ،ق ،1ليدن ،مطبعة بريل1938 ،م� ،ص.106
(79) Goitein: Indian book, p.204
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(80)Goitein: New Light On The Beginnings Of The Kārim
Merchants, Journal Of The Economic And Social History
Of The Orient, Vol. 1, No. 2 (Apr., 1958), p.179.
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شعر يحيى الغزال بني حتقيقني
�أ.د.عبدالعزيز بن نا�صر املانع

تربطني بهذا ال�ش ��اعر الأندل�س ��ي رابط ��ة عالقة �أدبية قدمي ��ة تعود �إلى عام
2003م ،عندما ُن�ش ��ر ال�س ��فر الث ��اين من كت ��اب املقتب�س -البن ح ّي ��ان القرطبي
(ت469ه� �ـ) -يف الريا� ��ض ،وق ��د وق ��ع يف يدي حتقي ��ق جديد ل�ش ��عره خرج عام
2004م عن دار الآداب بالقاهرة ،ف�س ��عدت بخروجه و�أملت فيه اخلري الذي كنت
ماكتبت،
وكتبت عنه
ُ
�أطمح �إليه منذ �أن ارتبطت بهذا ال�ش ��اعر وتوثقت �صلتي بهُ ،
ا�ستدركت.
وا�ستدركت على ديوانه ما
ُ
ُ
لذل ��ك احتفيت بهذه الن�ش ��رة اجلديدة التي جمع فيه ��ا الدكتور علي الغريب
محمد ال�شناوي �أ�ستاذ الأدب الأندل�سي امل�ساعد بكلية الآداب يف جامعة املن�صورة
�ش ��ع َر ه ��ذا ال�ش ��اعر ،وقد َث ّب َت �س ��عادة الدكتور على غالف ن�ش ��ر ِت ِه ه ��ذه العبارة
اجلاذبة:
«�أول ن�ش ��رة علمية موثقة ل�ش ��عر الغزال طب ًقا لآخر ما ن�ش ��ر من مخطوطات
املقتب�س».
ثم تب ��د�أ مقدمة التحقيق فينخرط الدكتور الفا�ض ��ل ليحدثنا عن املحاوالت
التي �س ��بقته يف جمع �ش ��عر هذا ال�ش ��اعر بني (الدار�س�ي�ن املحدثني) ،بعد �ضياع
مخطوط ديوانه املجموع قد ًميا ،في�سردهم على الرتتيب التايل:
رﻣﻀﺎن ﺷﻮال 1442
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1 .1الدكتور �إح�س ��ان عبا�س يف كتابه :تاريخ الأدب الأندل�س ��ي :ع�صر �سيادة
قرطبة .فيذكر �أنه جمع �أربع ع�شرة قطعة ،معتمدً ا يف جمعها على كتاب
«بهجة املجال�س» البن عبد الرب ،بريوت1985 ،م.
2 .2جمع الأ�س ��تاذ محمد �ص ��الح البن ��داق ،املذيل ببحث عن ال�ش ��اعر ،وقد
ن�شر يف بريوت عام 1979م .وجمع الأ�ستاذ البنداق –كما يقول الدكتور
ال�ش ��ناوي -ثمان ًي ��ا و�أربعني مقطوعة ،رتّبها على ح ��روف املعجم� ،إال �أنه
مل يعتم ��د على كتاب املقتب�س البن حيان يف جز�أيه املن�ش ��ورين يف بريوت
عام 1973م ،والريا�ض 2003م .وهذا احتجاج يفتقر �إلى املنطق �إذ كيف
ي� َؤاخ ُذ محق ٌق ن�ش� �ـر كتابه عام 1979م ،على عدم ا�س ��تخدامه م�ص ��د ًرا
ن�شر عام 2003م ؟!
3 .3وينتقل الدكتور الغريب ال�شناوي �إلى املحاولة الثالثة جلمع «�شعر الغزال»
التي يعدها �أوفى من املحاولتني ال�س ��ابقتني ،وهي محاولة الدكتور حكمة
الألو�سي يف كتابه «ف�صول يف الأدب الأندل�سـي يف القرنني الثاين والثالث
للهج ��رة»�� � :ص .226-211حي ��ث جمع من �ش ��عر الغزال �س ��ب ًعا وثالثني
قطعة ،وهو من من�شورات مكتبة اخلاجني ،القاهرة1977 ،م.
4 .4ثم يختم الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي هذه املحاوالت من بع�ض «الدار�سني
املحدثني» ،مبا قدمه الأ�س ��تاذ الدكتور محمد ر�ض ��وان الداية الذي جمع
من �ش ��عر الغزال �س ��ب ًعا و�س ��تني قطعة ،و�س ��ماه« :ديوان يحي ��ى بن حكم
الغزال» ،من من�شورات دار قتيبة ،دم�شق 1982م .ولكن الدكتور الغريب
يتوج ��ه لعمل الدكتور الداية بالنق ��د الالذع دون من
يف مقدم ��ة حتقيقه ّ
ن�ص ��ا
�س ��بقوه؛ �إذ يق ��ول ع ��ن عمله ب�أنه« :جاء يف �ص ��ورة غري مر�ض ��ية ًّ
إخراجا»!
و� ً
4 3
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وه ��ذا دفعه �إلى التوجه �إلى �ش ��عر الغزال «يتتبع ��ه يف مظانه املمكنة؛ يلتقطه
ويجمعه ويوثقه».
فهل ُو ِّفق الدكتور يف م�شروعه؟
�إن املت�ص ��فح لتحقيق الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي �س ��يالحظ �أنه يف هوام�ش ��ه
وحوا�ش ��يه مل ُيح ��ل قارئ ��ه �إلى واحدة من املحاوالت ال�س ��ابقة ل ��ه ،لكنه يف الواقع
توجه ك ّل ًّيا �إلى حتقيق الدكتور الداية واعتمد على ك ّل م�صادره وحدها مبا يف ذلك
ّ
�إحاالته على كتاب املقتب�س البن حيان ،بريوت 1973م ،لكنه مل ي�شر �إلى د.الداية
با�سمه يف هوام�شه وحوا�شيه ولو مرة واحدة!!
�أ ّما ال�ش ��عر الذي �ض� � ّمه كتاب «ال�س ��فر الثاين من املقتب�س» ف�سي�أتي احلديث
عنه الح ًقا.
�س�أقارن بني ن�شرة الدكتور الغريب ال�شناوي ون�شرة الدكتور الداية لأدلل على
�ص ��حة ما �أ�ش ��رت �إليه ،و�س� ��أكون �إن �ش ��اء اهلل �أمي ًنا مت�أ ّن ًيا يف ما �أثبت ،و�س�أترك
الن�صو�ص وحدها تثبت ذلك.
�أقول وباهلل التوفيق:
الق�ص ��يدة� :2أحالن ��ا الدكت ��ور الغريب ال�ش ��ناوي ،يف طبعت ��ه اجلديدة ،وهو
يخ ّرج هذه الق�ص ��يدة ،على كتاب املطرب البن دحية�� � ،ص ،148وعلى كتاب نفح
الطي ��ب للم َّق ��ري  ،261 :2وعلى كتاب ج ��ذوة املقتب�س للحميدي � ��ص ،464وعدد
الأبيات عنده ثمانية �أبيات.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،يف املقطوعات � ،3 ،2إلى املطرب �ص ،148
ونف ��ح الطيب  ،261 :2وجذوة املقتب�س �ص  ،212وعدد الأبيات عنده ثمانية �أبيات
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� ً
أي�ض ��ا ،واختلفا يف رقم �صفحة جذوة املقتب�س العتمادهما على ن�شرتني مختلفتني
للكتاب.
القطع ��ة � :3أحالن ��ا الدكت ��ور الغري ��ب ال�ش ��ناوي يف هذه القطع ��ة على كتاب
الت�ش ��بيهات من �أ�ش ��عار �أهل الأندل�س للكتاين �ص ،252وع ��دد �أبياتها عنده ثالثة
�أبيات.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،يف القطعة  1على الكتاب نف�س ��ه� ،ص ،252
وعدد �أبياتها عنده ثالثة � ً
أي�ضا.
القطع ��ة � :9أحالنا الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي على كتاب بهجة املجال�س البن
عبدالرب� ،ص ،206وهي عنده �ستة �أبيات.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكت ��ور الداية ،القطع ��ة  ،8على الكتاب نف�س ��ه� ،ص،206
وعدد �أبياتها عنده �ستة �أبيات.
القطع ��ة� :10أحالن ��ا الدكت ��ور الغريب ال�ش ��ناوي �إل ��ى املطرب الب ��ن دحية،
�ص ،149ونفح الطيب للم َّقري  ،258 :2وهي عنده خم�سة �أبيات.
و�أحالن ��ا �س ��ابقه؛ الدكتور الداي ��ة ،القطعة  ،10على امل�ص ��درين نف�س ��يهما،
� ��ص 258 :2 ،146عل ��ى الرتتيب ،وعدد �أبياتها عنده خم�س ��ة �أبيات � ً
أي�ض ��ا ،ووهم
�أحدهما يف رقم ال�صفحة عند ابن دحية.
الق�صيدة� :11أحالنا الدكتور الغريب ال�شناوي يف هذه الق�صيدة �إلى الق�سم
الأول من كتاب املقتب�س البن حيان ،بريوت� ،ص ،13وهي عنده �أربعة ع�شر بيتًا.
و�أحالنا �سابقه؛ الدكتور الداية ،الق�صيدة� ،9إلى الكتاب نف�سه� ،ص ،13وعدد
�أبياتها عنده �أربعة ع�شر بيتًا � ً
أي�ضا.
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القطع ��ة� :12أحالن ��ا الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي يف هذه القطع ��ة �إلى اجلزء
الث ��اين من املقتب�س البن حيان� ،ص ،261املطبوع �س ��نة 2003م ،و�إلى نفح الطيب
للم َّقري ،257 :2 ،وعدد �أبياتها عنده ثالثة �أبيات.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكت ��ور الداية ،القطعة� ،5إلى الكتاب نف�س ��ه� ،ص،257 :2
وعدد �أبياتها عنده ثالثة � ً
أي�ضا.
قلت :والميك ��ن �أن يحيل الدكتور الداية �إلى املقتب�س ،املطبوع �س ��نة 2003م؛
ُ
لأن ن�شـرته �صدرت عام 1982م!
الق�صيدة� :13أحالنا الدكتور الغريب ال�شناوي على كتاب املطرب البن دحية،
�ص ،144وكتاب نفح الطيب للم َّقري  ،257 :2وعدد �أبياتها عنده ت�سعة �أبيات.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،الق�ص ��يدة  ،4على املطرب� ،ص ،144ونفح
الطيب  ،258-257 :2وعدد �أبياتها عنده ت�سعة �أبيات � ً
أي�ضا.
القطع ��ة� :14أحالنا الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي على كت ��اب املقتب�س ،بريوت،
�صفحة  ،58وعدد �أبياتها عنده ثالثة �أبيات.
و�أحالن ��ا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،القطعة  ،68على امل�ص ��در نف�س ��ه� ،ص،58
وهي عنده ثالثة �أبيات � ً
أي�ضا.
الق�ص ��يدة� :17أحالن ��ا الدكت ��ور الغريب ال�ش ��ناوي على كت ��اب املقتب�س البن
حيان ،بريوت� ،ص ،11وهي عنده ت�سعة �أبيات.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،الق�ص ��يدة  ،14على امل�ص ��در نف�سه �ص،11
وهي عنده ت�سعة �أبيات � ً
أي�ضا.
القطعة� :18أحالنا الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي على جذوة املقتب�س للحميدي،
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� ��ص ،357وعل ��ى بغية امللتم�س لل�ض ��بي ،ال�ص ��فحات  ،501-500وهي عنده �س ��تة
�أبيات.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،القطعة  ،14على امل�ص ��درين نف�س ��يهما مع
اختالف يف ترقيم ال�ص ��فحات ،الختالف ن�شرتي الكتابني ،وهي عنده �ستة �أبيات
� ً
أي�ضا.
القطع ��ة� :21أحالن ��ا الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي على كتاب الت�ش ��بيهات البن
الكتاين� ،ص ،181وهي عنده �أربعة �أبيات.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكت ��ور الداية ،القطعة  ،18على الكتاب نف�س ��ه� ،ص،181
وهي عنده �أربعة �أبيات � ً
أي�ضا.
القطعة� :22أحالنا الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي عل ��ى كتاب العقد الفريد البن
عبد ربه  ،109 :3وهي عنده �ستة �أبيات.
و�أحالنا �سابقه؛ الدكتور الداية ،على الكتاب نف�سه ،الأبيات  6-3-1يف اجلزء
 109 :3و  3-1يف اجلزء  ،58 :3القطعة  ،19وهي عنده �ستة �أبيات � ً
أي�ضا.
الق�ص ��يدة� :27أحالن ��ا الدكت ��ور الغريب ال�ش ��ناوي على كت ��اب املقتب�س البن
حيان ،بريوت� ،ص ،12وهي عنده �سبعة �أبيات.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،الق�ص ��يدة  ،37على الكتاب نف�سه� ،ص،12
وهي عنده �سبعة �أبيات � ً
أي�ضا.
الق�ص ��يدة� :28أحالن ��ا الدكت ��ور الغريب ال�ش ��ناوي على كت ��اب املقتب�س البن
حيان ،بريوت� ،ص ،11وهي عنده �سبعة �أبيات.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،الق�ص ��يدة  ،37على الكتاب نف�سه� ،ص،11
وهي عنده �سبعة �أبيات � ً
أي�ضا.

4 3

57

رﻣﻀﺎن ﺷﻮال 1442
أﻧﻴﺴﺎن -أﻳﺎر /أﺑﺮﻳﻞ -ﻣﺎﻳﻮ 2021م

260

القطعة� :29أحالنا الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي على كتاب املقتب�س البن حيان،
بريوت� ،ص(65؟) ،وهي عنده �ستة �أبيات.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،القطعة  ،36على الكتاب نف�سه� ،ص(12؟)،
وهي عنده يف �ستة �أبيات � ً
أي�ضا .و�أخط�أ �أحدهما يف رقم ال�صفحة.
الق�صيدة� :30أحالنا الدكتور الغريب ال�شناوي على كتاب العقد الفريد البن
عبد ربه  ،352 :5وهي عنده ت�سعة ع�شر بيتًا.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،الق�ص ��يدة  ،34على الكتاب نف�سه ،352 :5
وهي عنده ت�سعة ع�شـر بيتًا � ً
أي�ضا.
الق�ص ��يدة� :31أحالنا الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي على كتاب العقد الفريد :5
 ،353وهي عنده �أربعة ع�شـر بيتًا.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،الق�ص ��يدة  ،31على الكتاب نف�سه ،353 :5
وهي عنده �أربعة ع�شـر بيتًا � ً
أي�ضا.
القطع ��ة� :33أحالن ��ا الدكت ��ور الغريب ال�ش ��ناوي على كتاب ج ��ذوة املقتب�س
للحميدي� ،ص ،375وكتاب بغية امللتم�س� ،ص ،501وهي عنده �أربعة �أبيات.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية� ،إلى امل�صدرين نف�سيهما ،ال�صفحات ،252
 ،486على الرتتيب ،القطعة  ،39وهي عنده �أربعة �أبيات � ً
أي�ض ��ا ،واختلفا يف �أرقام
ال�صفحات الختالف ن�شرتي الكتابني.
الق�ص ��يدتان � :36 ،35أحالن ��ا الدكت ��ور الغريب ال�ش ��ناوي عل ��ى كتاب بهجة
املجال� ��س ،املجلد الثالث ،الق�س ��م الث ��اين� ،ص ،228وهما عنده ثالثة ع�ش ��ر بيتًا،
و�أربعة ع�شر بيتًا على الرتتيب.
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و�أحالنا �سابقه؛ الدكتور الداية ،على الكتاب نف�سه ،وهما عنده موزعتان على
ق�صيدة وقطعتني.
الق�صيدة� ،20ص ،228 :2وهي عنده ثالثة ع�شر بيتًا.
والقطعة � ،21ص ،144 :1وهي عنده �سبعة �أبيات.
والقطعة � ،22ص ،208 :1وهي عنده �سبعة �أبيات.
وجمموع القطع الثالث �س ��بعة وع�شرون بيتًا � ً
أي�ضا ،كما عند الدكتور الغريب
ال�شناوي.
القطعة� :37أحالنا الدكتور الغريب ال�شناوي على كتاب نفح الطيب للم َّقري،
 ،260 :2وهي عنده ثالثة �أبيات.
و�أحالنا �سابقه؛ الدكتور الداية ،القطعة  ،32على الكتاب نف�سه� ،ص،260 :2
وهي عنده ثالثة �أبيات � ً
أي�ضا.
القطع ��ة � :38أحالن ��ا الدكت ��ور الغري ��ب ال�ش ��ناوي عل ��ى كتاب يتيم ��ة الدهر
للثعالبي ،64 :2 ،وهي عنده ثالثة �أبيات.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكتور الداي ��ة ،القطعة  ،27على الكتاب نف�س ��ه بطبعتني:
طبع ��ة محيي الدي ��ن عبداحلميد  ،49 :2وطبعة ال�ش ��ام  ،399 :1وهي عنده ثالثة
�أبيات � ً
أي�ضا.
القطعة � :40أحالنا الدكتور الغريب ال�شناوي على كتاب املقتب�س البن حيان،
بريوت� ،ص ،64وهي عنده �ستة �أبيات.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،القطعة  24على الكتاب نف�س ��ه ،ال�صفحات
 ،65-64وهي عنده �ستة �أبيات � ً
أي�ضا.
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النتف ��ة � :41أحالن ��ا الدكت ��ور الغريب ال�ش ��ناوي عل ��ى كتاب ج ��ذوة املقتب�س
للحميدي� ،ص ،375وعلى بغية امللتم�س لل�ضبي� ،ص ،501وهي عنده بيتان.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،النتف ��ة  ،25على الكتابني ،486 ،252 :على
الرتتي ��ب ،وهي عنده بيتان � ً
أي�ض ��ا ،واختالف �أرقام ال�ص ��فحات بينهما الختالف
ن�شرتي الكتاب.
البي ��ت املفرد � :43أحالنا الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي على كتاب املقتب�س البن
حيان� ،ص ،64طبعة بريوت.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،يف هذا البيت ،مفردًا � ً
أي�ض ��ا ،رقم  ،23على
كتابني :ق�ضاة قرطبة للخ�شني� ،ص ،54واملقتب�س البن حيان  ،64طبعة بريوت.
النتفة� :45أحالنا الدكتور الغريب ال�شناوي على كتاب الت�شبيهات من �أ�شعار
�أهل الأندل�س البن الكتاين� ،ص ،163وهي عنده بيتان.
و�أحالنا �سابقه؛ الدكتور الداية ،النتفة  ،35على الكتاب نف�سه� ،ص ،163وهي
عنده بيتان � ً
أي�ضا.
القطعة� :48أحالنا الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي على كتاب املقتب�س البن حيان،
�ص ،70طبعة بريوت ،وهي عنده �أربعة �أبيات.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكت ��ور الداية ،القطع ��ة  ،42على الكتاب نف�س ��ه� ،ص،70
طبعة بريوت ،وهي عنده �أربعة �أبيات � ً
أي�ضا.
النتف ��ة� :49أحالنا الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي على كتاب املقتب�س البن حيان،
طبعة بريوت� ،ص ،134وهي عنده بيتا رجز.
و�أحالن ��ا �س ��ابقه؛ الدكتور الداي ��ة ،القطعة � ،41إلى الكتاب نف�س ��ه� ،ص،134
و�إلى نفح الطيب للم َّقري  ،255 :2وهي عنده بيتا رجز � ً
أي�ضا.
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القطعة� :50أحالنا الدكتور الغريب ال�شناوي على كتاب نفح الطيب للم َّقري،
�ص ،256 :2وهي عنده ثالثة �أبيات.
و�أحالنا �سابقه؛ الدكتور الداية ،القطعة  ،43على الكتاب نف�سه  ،256 :2وهي
عنده ثالثة �أبيات � ً
أي�ضا.
النتف ��ة� :51أحالنا الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي على كتاب املقتب�س البن حيان،
�ص ،134طبعة بريوت ،وهي عنده بيتان.
و�أحالنا �سابقه؛ الدكتور الداية ،النتفة  ،44على الكتاب نف�سه� ،ص ،134وهي
عنده بيتان � ً
أي�ضا.
الق�ص ��يدة� :52أحالنا الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي على كت ��اب بهجة املجال�س
الب ��ن عبدالرب ،البيتان الأول والث ��اين �ص ،548و�أحالنا على الق�ص ��يدة كاملة يف
ثمانية �أبيات يف العقد الفريد البن عبدربه� ،ص .243 :2
و�أحالن ��ا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،القطع ��ة  ،45على البيت�ي�ن يف كتاب بهجة
املجال� ��س  ،546 ،199 :1ومل يق ��ف الدكتور الداية على الق�ص ��يدة كاملة يف العقد
الفريد.
الق�ص ��يدة � :57أحالن ��ا الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي على كت ��اب املطرب البن
دحي ��ة� ،ص(146؟) ،وعلى كتاب نفح الطيب للم َّق ��ري  ،259 :2وهي عنده ثمانية
�أبيات.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،الق�ص ��يدة  ،46عل ��ى الكتابني� ،ص(46؟)،
 259 :2عل ��ى الرتتي ��ب ،وهي عن ��ده ثمانية �أبيات � ً
أي�ض ��ا ،ووه ��م �أحدهما يف رقم
ال�صفحة.
الق�ص ��يدة� :58أحالن ��ا الدكت ��ور الغريب ال�ش ��ناوي على كت ��اب املطرب البن
دحية� ،ص ،151وهي عنده يف �سبعة �أبيات.
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و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،الق�صيدة  ،47على الكتاب نف�سه� ،ص،151
وهي عنده يف �سبعة �أبيات � ً
أي�ضا.
القطعة� :59أحالنا الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي على كتاب املقتب�س البن حيان،
�ص ،69وعلى كتاب ق�ضاة قرطبة للخ�شني� ،ص ،56وهي عنده ثالثة �أبيات .
و�أحالنا �سابقه؛ الدكتور الداية ،القطعة  ،49على الكتاب نف�سه� ،ص ،70وعلى
كتاب ق�ض ��اة قرطبة للخ�شني� ،ص ،56وعلى كتاب العقد الفريد البن عبدربه:3 ،
 ،217وهي عنده ثالثة �أبيات � ً
أي�ضا.
القطعة� :60أحالنا الدكتور الغريب ال�شناوي على كتاب الت�شبيهات يف �أ�شعار
�أهل الأندل�س البن الكتاين� ،ص ،254وهي عنده ثالثة �أبيات.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكت ��ور الداية ،القطعة  ،54على الكتاب نف�س ��ه� ،ص،254
وهي عنده يف ثالثة �أبيات � ً
أي�ضا.
النتفة � :61أحالنا الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي على كتاب نفح الطيب للم َّقري،
 ،438 :3وهي عنده بيتان.
و�أحالنا �سابقه؛ الدكتور الداية ،النتفة  ،48على الكتاب نف�سه ،438 :3 ،وهي
عنده بيتان � ً
أي�ضا.
الق�صيدة � :64أحالنا الدكتور الغريب ال�شناوي على كتاب العقد الفريد البن
عبد ربه  ،354-353 :5وهي عنده �ستة ع�شر بيتًا.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،الق�صيدة  ،56على الكتاب نف�سه-353 :3 ،
 ،354وهي عنده �ستة ع�شـر بيتًا � ً
أي�ضا ،ووهم �أحدهما يف رقم اجلزء.
الق�ص ��يدة� :65أحالن ��ا الدكت ��ور الغريب ال�ش ��ناوي على كت ��اب املقتب�س البن
حيان� ،ص ،181طبعة بريوت ،وهي عنده خم�سة ع�شر بيتًا.
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و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،الق�صيدة  ،55على الكتاب نف�سه� ،ص،181
وهي عنده خم�سة ع�شـر بيتًا � ً
أي�ضا.
النتف ��ة � :67أحالنا الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي على كتاب بهجة املجال�س البن
عبدالرب� ،ص  ،208 :1وهي عنده بيتان.
و�أحالنا �سابقه؛ الدكتور الداية ،النتفة  ،59على الكتاب نف�سه ،208 :1 ،وهي
عنده بيتان � ً
أي�ضا.
النتفة� :68أحالنا الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي على كتاب الت�شبيهات يف �أ�شعار
�أهل الأندل�س البن الكتاين� ،ص(266؟) ،وهي عنده بيتان.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،النتفة � ،58إلى الكتاب نف�س ��ه� ،ص (66؟)،
وهي عنده بيتان � ً
أي�ضا .ووهم �أحدهما يف رقم ال�صفحة.
الق�ص ��يدة� :71أحالنا الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي على كت ��اب بهجة املجال�س
البن عبدالرب  ،349-348 :1وهي عنده �سبعة �أبيات.
و�أحالن ��ا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،الق�ص ��يدة  ،66على الكتاب نف�س ��ه� ،ص:1
 ،348وهي عنده �ستة �أبيات ،و�سقط عنده البيت ال�ساد�س.
القطعة� :72أحالنا الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي على كتاب املطرب البن دحية،
�ص ،150وهي عنده �ستة �أبيات.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،القطعة  ،65على الكتاب نف�س ��ه� ،ص-150
 ،151وهي عنده �ستة �أبيات � ً
أي�ضا.
القطع ��ة� :74أحالن ��ا الدكت ��ور الغريب ال�ش ��ناوي على كتاب بهج ��ة املجال�س
البن عبدالرب (3؟) ،42 :وهي عنده ثالثة �أبيات.
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و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،القطعة  ،64على الكتاب نف�س ��ه (2؟)،42 :
وهي عنده ثالثة �أبيات � ً
أي�ضا .ووهم �أحدهما يف رقم اجلزء.
النتف ��ة� :75أحالن ��ا الدكت ��ور الغريب ال�ش ��ناوي عل ��ى كتاب بهج ��ة املجال�س
البن عبدالرب (3؟) ،42 :وهي عنده بيتان.
و�أحالن ��ا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،النتفة  ،67على الكتاب نف�س ��ه (2؟)،42 :
وهي عنده بيتان � ً
أي�ضا .ووهم �أحدهما يف رقم اجلزء.
النتف ��ة � :76أحالن ��ا الدكت ��ور الغريب ال�ش ��ناوي عل ��ى كتاب بهج ��ة املجال�س
البن عبدالرب (3؟) ،286 :وهي عنده بيتان.
و�أحالنا �س ��ابقه؛ الدكتور الداية ،النتفة  ،61على الكتاب نف�س ��ه (2؟)،286 :
وهي عنده بيتان � ً
أي�ضا .ووهم �أحدهما يف رقم اجلزء.
وبعد:
فبعد هذه املقارنة بني التحقيقني �أود �أن �أن ّبه �إلى عدة �أمور �أخرى �أهمها:
عجبت من هذا التطابق الوا�ضح التام بينهما ،عل ًما ب�أن الدكتور الداية
�أو ًال:
ُ
كم ��ا �س ��بق بيانه -قد ن�ش� �ـر حتقيقه لدي ��وان يحيى بن حكم الغزال يف دم�ش ��ق،ون�ش� �ـرته ل ��ه دار قتيبة ع ��ام 1982م ،يف حني ن�ش� �ـر الدكتور عل ��ي الغريب محمد
ال�شناوي �شعر الغزال يف القاهرة عام 2004م ،ون�شرته له مكتبة الآداب .هل كان
ه ��ذا التواف ��ق التام من باب توارد اخلواطر ووقع احلاف ��ر على احلافر؟ عل ًما ب�أن
بني الن�شـرتني مايقرب من ثنتني وع�شـرين �سنة!!
هذا �أمر مرتوك للدكتور الغريب ال�شناوي ليجيب عنه �إن �شاء.
ثان ًيا :ي�ص ��ف الدكتور الغريب ال�شناوي ن�شرته على الغالف ب�أنها «�أول ن�شـرة
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علمية» ،ولعل ما ذكر �أعاله يناق�ض «علم َّيتَها» ،و�أ�ضيف:
 اعتمد الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي على كتاب املطرب م�ؤ َّيدً ا مب�ص ��در �آخرعند جمعه ل�شعر يحيى بن احلكم الغزال يف ق�صائده التالية:
 .1الق�ص ��يدة الثانية ،م�ؤ َّي ��دً ًة برواية نف ��ح الطيب ،وبع�ض �أبي ��ات يف جذوة
املقتب�س ،وذلك على �صفحة .117
 .2املقطوعة العا�شرة م�ؤ َّيدة برواية نفح الطيب ،وذلك على �صفحة .132
 .3الق�ص ��يدة ال�س ��ابعة واخلم�س ��ون م�ؤ َّيدة برواية نفح الطي ��ب ،وذلك على
�صفحة  ،210ورمبا كان املطرب هو الأ�صل الذي نقل منه �صاحب نفح الطيب تلك
الق�صائد نظ ًرا لت�أخر امل َّقري ،وتقدم ابن دحية.
 واعتمد كذلك على املطرب منفردًا يف ما يلي: .1الق�صيدة الثامنة واخلم�سون على �صفحة .212
 .2الق�صيدة الثانية وال�سبعون على �صفحة .233
واعتماد الدكتور الغريب ال�شناوي على كتاب املطرب البن دحية يثري الده�شة
واال�ستغراب؛ لأن ابن دحية يورد ق�صيدة تقع يف �ستة ع�شر بيتًا فال يثبتها املحقق
الكرمي �ضمن �شعر الغزال ،وال يحيل �إليها ،بل يجعلها يف هام�ش �صفحة !121
وحجته يف ذلك �أنه ي�شكك يف «�أمانة ابن دحية»!!
�إذا كنت ت�ش ��كك يف �أمانته على �ص ��فحة  ،121فكيف وثقت به واعتمدت على
روايته يف الق�صائد املذكورة �أماكنها �آن ًفا؟!
ثال ًثا� :أثبت الدكتور الغريب ال�شناوي يف حتقيقه �شعر الغزال:
�أ .القطعة الثامنة ،يف قافية الباء ،الواقعة يف خم�س ��ة �أبيات� ،ص ،131وقال
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يف تخريجها« :هذه القطعة وردت يف كتاب ظهر الإ�سالم لأحمد �أمني ج ،3الطبعة
الرابعة ،مكتبة النه�ضة امل�صـرية .»1966 :و�أغفل ذكر ال�صفحة ،ولي�س مه ًما.
ب�	.أثبت الدكتور الغريب ال�شناوي القطعة الرابعة والثالثني ،يف قافية الراء،

الواقعة يف �س ��تة �أبيات� ،ص ،182وقال يف تخريجها« :ظهر الإ�سالم ،ج،112 : /3
 ،113مكتبة النه�ضة امل�صـرية ،الطبعة الرابعة.»1966 :
ت�	.أثبت الدكتور الغريب ال�شناوي ،النتفة الثانية والأربعني ،يف قافية الراء،
الواقعة يف بيتني� ،ص ،191وقال يف تخريجها« :ظهر الإ�سالم ج� /3ص.»113
وه ��ذا التخريج يف املوا�ض ��ع الثالثة اليج ��وز علم ًّيا ،حت ��ى و�إن وردت القطعة
الثانية عند الدكتور الداية!
التحقي ��ق العلمي –يف علمي املتوا�ض ��ع� -أنه ال ُيث َب � ُ�ت يف الن�ص املجموع �إال ما
ورد يف امل�ص ��ادر الأ�صلية� ،أما ماورد يف املراجع فال يثبت على الإطالق .و�إذا كان
البد من ذكره للفائدة ،ف ُيذكر ملح ًقا بالديوان �أو بال�شعر املجموع.
نعم :نثبته �إذا ورد يف كتب املراجع اً
محال �إلى م�صدر مخطوط مل نتمكن من
الو�صول �إليه� ،أما ماعدا ذلك فال ي�صح على الإطالق.
والعلم عند اهلل.
راب ًعا :قفز الدكتور الغريب ال�شناوي يف ن�شرته العلمية قافية حرف ال�شني!
وهاه ��ي منقولة م ��ن الدكت ��ور الداية ،وهي نتف ��ة �أثبتها يف ديوان ��ه املجموع،
ال�ص ��فحات  ،78-77وق ��د رجع الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي �إلى ذل ��ك الديوان بال
�شك:

رﻣﻀﺎن ﺷﻮال 1442

269

أﻧﻴﺴﺎن -أﻳﺎر /أﺑﺮﻳﻞ -ﻣﺎﻳﻮ 2021م

4 3

57

«قافية ال�شني
()40

وق ��ال الغ ��زال؛ وذكر ُع َم�ْي�رْ ً ا ال�ض ��اغط ،يف معر�ض تخويف بع� ��ض الظلمة.
وال�ضاغط يف اال�صطالح الأندل�سي �آنذاك ،هو املكلف بالتعذيب.
ً
�ضاغطا للأمري محمد ،وكان يتولى تعذيب
ونقل ابن ح َّيان �أن ُعمَيرْ ً ا هذا كان
من ي�س ��خط عليهُ ،ي ِبد ُع يف ذلك َمكا ِر َه ُي�س ��تعاذ باهلل منها ،وكان �شديد الق�ساوة،
ًّ
فظا اليعرف الرحمة ،فله يف �ش� ��أنه �أخب ��ار معروفة .قال :و�إ ّياه عنى الغزال بقوله
يف تخويف بع�ض الظلمة:
ـــــــــــــر
فكـــــــ�أنيِّ ِب ُع َم ْي ٍ
�أنــت واللـه كـــمــا حــا

قد َ�سـ َّل ا ُ
حل َ
�شا�ش ْة
ِمنك ْ

َم ْت [على] ال َّنار َف َ
را�ش ْة

التخريج :الن�ص يف املقتب�س (د.مكي-بريوت).»185 :
قلت :ومل يرد ذكر «قافية ال�شني» يف فهر�س القوايف الواقع على �صفحة -264
ُ
 ،265يف ن�شـرة الدكتور الغريب ال�شناوي.
خام�سا :تنتهي قافية حرف الباء بالقطعة رقم  ،3وتبد�أ بعدها مبا�شرة قافية
ً
حرف التاء بالقطعة رقم .5
�أين القطعة رقم 4؟
هل �سقطت عند الطباعة؟
�ساد�س ��ا :تكرر «رقم � »24آخر قافية الدال ،و�أول قافية الراء ،وال�ص ��واب يف
ً
الثاين « »25ولعله خط�أ طباعي.
�س ��اب ًعا :يف «فهر�س الأعالم» �ص ��فحة  ،257يذكر الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي
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ورود ذك ��ر للدكت ��ور الداية يف هوام�ش «ال�ش ��عر املجموع» على ال�ص ��فحات،115 :
.200 ،199
ولكنك عندما تعود �إلى تلك ال�صفحات ال جتد ذك ًرا للدكتور الداية يف واحدة
منها.
وا�ضحا �أن الق�صائد واملقطوعات والنتف والأبيات املفردة التي
ثام ًنا :يظهر
ً
يتفق الدكتور الغريب ال�ش ��ناوي يف م�ص ��ادرها مع الدكتور الداية لي�ست مت�سل�سلة
من الأول �إلى الآخر .
�أقول� :إن الأرقام الغائبة هي �أرقام الق�ص ��ائد واملقطوعات والنتف والأبيات
املف ��ردة املنقولة من «ال�س ��فر الثاين من املقتب�س البن حي ��ان (ت 469هـ)» ،وهنا
يبد�أ احلديث عن الق�سم الثاين من املالحظات على ن�شرة الدكتور الكرمي املتعلقة
مب ��ا �أكمل به جمعه «�ش ��عر الغ ��زال» –كما يزعم -من ذلك «ال�س ��فر» الذي حققه
املرحوم الأ�س ��تاذ الدكتور محمود علي مكي ،ون�ش ��ره مركز امللك في�ص ��ل للبحوث
والدرا�س ��ات الإ�سالمية بالريا�ض عام 2003م ،والدكتور ال�شناوي ،كما مر ،ن�شر
جمموع «�شعر يحيى بن حكم الغزال» عام 2004م .وال �أعلم متى اطلع على ن�شرة
املقتب�س هذه بعد �صدورها ،ولكني �أكاد �أجزم �أنيّ اطلعت عليها قبله لأ�سباب:
الأول� :أين مقيم يف الريا�ض.
الثاين� :أين على ات�ص ��ال مبا�ش ��ر ووثيق مبركز امللك في�صل ،فلعلي من �أوائل
من ح�صلوا على ن�سخة من املقتب�س.
الثالث� :أن مركز امللك في�ص ��ل ي�صدر �سل�س ��لة �أ�سماها «حتقيق الرتاث» وقد
افتتحها بتحقيقي لكتاب «امل�آخذ على �شراح ديوان �أبي الطيب املتنبي» البن معقل
الأزدي (ت644هـ) يف خم�سة �أجزاء.

رﻣﻀﺎن ﺷﻮال 1442

271

أﻧﻴﺴﺎن -أﻳﺎر /أﺑﺮﻳﻞ -ﻣﺎﻳﻮ 2021م

4 3

57

ث ��م ج ��اء الكت ��اب الثاين يف ال�سل�س ��لة بعن ��وان « الإي�ض ��اح يف �أ�ص ��ول الدين»
للزاغوين (ت527هـ).
ثم �صدر كتاب «ال�سفر الثاين من املقتب�س» حام ًال الرقم الثالث من ال�سل�سلة
وكان ذل ��ك يف منت�ص ��ف ع ��ام 2003م .وق ��د تلقيته كتا ًب ��ا �أدب ًّي ��ا تاريخ ًّيا وكتاب
�ات ،ووجدتُ فيه ذخرية زاخرة بال�ش ��عر ،وخا�ص ��ة �ش ��عر يحي ��ى بن احلكم
رح�ل ٍ
يوم ��ا يف �إعداد
الغ ��زال ،فتوقف ��ت عن ��ده
ُ
وجمعت مافيه من �ش ��عر ل ��ه ،ومل �أتوانَ ً
واف على الديوان الذي ن�شره الدكتور محمد ر�ضوان الداية ،ثم قررت
م�س ��تدرك ٍ
�أن �أبعثه مبا�ش ��رة �إلى جملة «تراثيات» التي ي�ص ��درها مركز حتقيق الرتاث بدار
علي �أن �أبذل ق�صارى جهدي ليلحق التحكيم وال�صدور يف
الكتب امل�صـرية ،وكان َّ
عدد يناير 2004م ،وقد كان!
و�س�أقتب�س الآن بع�ض مار�صدته يف مقدمة هذا امل�ستدرك:
مان�صه( :يف منت�صف عام 2003م تقري ًبا� ،صدر عن مركز امللك في�صل
ُ
قلت ّ
 ...ال�س ��فر الثاين من كتاب املقتب�س  ...ويعد هذا الإ�صدار الثالث �ضمن «�سل�سلة
كنت �أول امل�س ��تفيدين
حتقي ��ق الرتاث» التي ي�ص ��درها املرك ��ز  ...رمبا �أقول� :إين ُ
م ��ن هذا العمل العلمي اجلليل ،فقد وج ��دت �أن امل�ؤلف –رحمه اهلل -يحفل كث ًريا
بال�ش ��اعر يحيى الغزال ،فهو يعقد له يف كتابه عنوانني ،تقع مادة الأول منهما بني
ال�ص ��فحات  ،... 262-243ثم يجيء العنوان الثاين�« :أخبار ال�ش ��عراء مع الأمري
عبدالرحمن بن احلكم وبع�ض ما�س ��قط �إلينا من �أماديحهم :من ذلك خرب يحيى
ب ��ن احلكم بن الغزال يف �إر�س ��اله �إلى مل ��ك الروم» ،وتقع مادة ه ��ذا العنوان بني
ال�صفحات  371-350وي�ض ��م هذا اخلرب ك ًّما �آخر هائ ًال جديدً ا � ً
أي�ضا من �أ�شعار
الغ ��زال و�أخباره) جمل ��ة تراثيات ،الع ��دد الثالث ،ال�ص ��فحات  ،124-123يناير
2004م .ويق ��ع هذا امل�س ��تدرك كام ًال بني ال�ص ��فحات  ،141 -121وقد ق ّدرت يف
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تقدمي ��ي ل ��ه� ،ص� ،124أن جمموع �أبياته ثالث مئة بي ��ت تقري ًبا ،وقد كرر الدكتور
الغريب ال�شناوي يف مقدمته� ،ص ،9العدد التقريبي نف�سه � ً
ن�صه:
أي�ضا� ،إذ قال ما ّ
«بعد �أن حقق الدكتور محمود مكي ال�س ��فر الثاين من كتاب املقتب�س َّ ...مت العثور
على ن�صو�ص �شعرية جديدة  ..بلغ عددها ثالثمائة بيت �شعري تقري ًبا «!!
و�أق ��ول� :إن جمموع الأبيات يف «امل�س ��تدرك» هو ثالث مئة وثالثون بيتًا تقري ًبا
�أو يزيد!!
ي�ض ��اف �إلى ذلك �أن عدد الق�صائد والقطع والنتف عنده  ،29وهي كذلك يف
امل�س ��تدرك ،م�ضا ًفا �إليها بيتا الرجز املذكوران على �صفحة  121يف بداية مقدمة
امل�ستدرك.
وم ��ادام الدكتور قد ن�ش ��ر كتابه ع ��ام  2004فال �أظن ��ه –والعلم عند اهلل ثم
عنده -قد ن�ش� �ـره يف �ش ��هر يناير ،ف�ص ��ار مطاب ًقا لعملي ،و�ص ��ار من وقع احلافر
عل ��ى احلاف ��ر � ً
أي�ض ��ا ،و�إن كان َن َ�ش� � َر كتابه بعد يناي ��ر 2004م ،فم ��ا الذي مينعه
من معاملة هذا امل�س ��تدرك معاملت ��ه للديوان بتحقيق د.الداي ��ة؟ وذلك ب�أن َج َع َل
«امل�س ��تد َرك» املن�ش ��ور يف القاهرةِ ،ج�س� �ـ ًرا َع رَب من خالله �إلى امل�ص ��در الأ�ص ��ل،
املن�ش ��ور يف الريا� ��ض ،مع تقدمي وت�أخ�ي�ر يف ترتيب الق�ص ��ائد واملقطوعات داخل
القافية الواحدة؟
�أظن ذلك ،والعلم عند ع َّالم الغيوب.
�إن ه ��ذا امل�س ��تدرك الذي اجتهدت يف �إعداده ون�ش ��ره يف يناير � 2004س ��اب ٌق
قط ًعا لعمل الدكتور ال�شناوي ،ثم �إين مل �أقم بعملي و�أن�شره �إال لال�ستفادة منه ،وال
حرجا على الإطالق يف �أن ي�س ��تفيد منه الدكتور ال�شناوي �أو غريه .لكن الذي
�أرى ً
ال�أرت�ض ��يه واليرت�ضيه غريه �أن ُيغفل جهد ال�سابقني و ُيتع َّمد جتاهلهم يف الهوام�ش
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واحلوا�ش ��ي ،ففي هذا غمط لهم ،وتن ُّق�ص حلقوقهم العلمية .وعندما ن�شـرتُ هذا
«وختاما:
قلت يف نهاية التق ��دمي:
امل�س ��تدرك يف جملة تراثيات (يناي ��ر 2004م) ُ
ً
�أ�س� ��أل اهلل �أن يه ّيئ لهذا الديوان من ي�ض ��م هذين العملني �إلى بع�ضهما ،و�إ�ضافة
ماق ��د ُيعرث عليه من �ش ��عر للغزال ،ليك ّون ه ��ذا العمل –�إذا خرج -لبنة �أخرى من
اللبنات ال�ضائعة من بناء الأدب الأندل�سـي وتاريخه».
كنت �أق�صد عمل الدكتور الداية وم�ستدرك د.املانع ،وهو ماحاوله الدكتور
لقد ُ
الغريب ال�شناوي بعمله هذا ،لكن ن�شرته خرجت مع الأ�سف ال�شديد يف �صورة غري
إخراجا ،وال زلت �أ�س� ��أل اهلل �أن يوفق �أح ��د املحققني املهتمني
ن�ص ��ا وال � ً
مر�ض ��ية ًّ
إخراجا يليق به �أدا ًء للأمانة.
بالأدب الأندل�سي ويعيد �إخراج هذا الديوان � ً
واهلل امل�ستعان.
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صمود املوصل وانتصارها
أمام حصار نادر شاه
 1156هـ 1743 /م
د�.أحمد الزبيدي

املقدمة:
احلم ��د هلل رب العامل�ي�ن وال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام على �س ��يدنا محم ��د وعلى �آله
الطاهرين و�أ�صحابه امليامني ،وبعد:
فقد رافقت النزاعات واحلروب املجتمعات الب�ش ��رية منذ ن�شوئها ،واختلفت
�أ�س ��اليب تلك النزاعات واحلروب باختالف الأزمان �إالّ �أنّ �أ�سباب تلك النزاعات
واحلروب تكاد تكون ثابتة على م ّر الع�ص ��ور ،و�أكرثها ثبا ًتا الأ�سباب االقت�صادية،
ورغبة التو�س ��ع على ح�س ��اب الآخرين ،و�ش ��هوة الت�س ّلط ،ولن�ش ��ر العقائد الدينية
وغريها من الأ�سباب الأخرى.
وعندما ن�ش� ��أَت املجتمعات الب�ش ��رية وظهرت قوى ك�ب�رى يف العامل كاملمالك
والإمرباطوريات �شهد العامل زيادة كبرية يف ال�صراع لت�ضارب امل�صالح واختالف
العقائد الدينية والتوجهات ال�سيا�سية.
ويف القرن الثاين ع�ش ��ر الهجري الثامن ع�شر امليالدي كان يف ال�شرق قوتان
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كبريت ��ان تختلفان عقائد ًّي ��ا و�سيا�س� � ًّيا وعرق ًّيا ،وهم ��ا الدولة العثماني ��ة والدولة
ال�ص ��فوية ،وكان اخلالف والتناف�س ي�سود العالقة بني تلك الدولتني ،و�أ�سفر ذلك
عن ن�شوب عدة معارك وحروب بينهما ،وكانت نتائج تلك املعارك �سجال بينهما.
كانت املو�ص ��ل �إحدى الواليات التابعة للدول ��ة العثمانية �آنذاك ،وكانت تتمتع
ذاتي ،ومتتاز املو�ص ��ل بعمقها احل�ضاري وب�أهمية ا�سرتاتيجية
بحكم مح ّل ٍّي �ش ��به ّ
من النواحي الع�س ��كرية واالقت�ص ��ادية ،وموقعها اجلغرا ّيف املهم ،حيث �إنها تعترب
عقدة موا�ص�ل�ات بني ال�ش ��رق الغرب وبني ال�شمال واجلنوب ،وهي مفتاح الطريق
�إلى عا�ص ��مة الدولة العثمانية ،وتع ّد احل ّد الفا�ص ��ل بني املناطق امل�س ��توية باتجّ اه
اجلنوب واملناطق املتموجة واجلبلية باجتاه ال�ش ��مال؛ لكل هذه الأ�س ��باب وغريها
كانت املو�ص ��ل ّ
نزاعا مع الدولة
محط �أنظار الدولة ال�ص ��فوية التي كانت تخو�ض ً
العثمانية ،ولها �أطماع تو�سعية ومحاوالت لل�سيطرة على �أجزاء من �أرا�ضي الدولة
العثمانية ،ورمبا ترتقي �إلى املحاولة للو�صل �إلى عا�صمتها و�إ�سقاطها.
قامت اجليو�ش ال�صفوية بعدة محاوالت الحتالل املو�صل وكان �آخرها ح�صار
نادر �ش ��اه للمو�ص ��ل �س ��نة 1156هـ1743 /م .ومل تفلح كل تلك املحاوالت ،وبدحر
الهجوم الأخري الذي قاده نادر�شاه حتطمت كل �أحالم ال�صفويني و�أطماعهم جتاه
الدولة العثمانية على �أ�س ��وار املو�ص ��ل وعلى �أيدي �أهل املو�صل الأُباة بقيادة واليها
احلاج ح�سني با�شا اجلليلي.
ّ
ومن �أهم الأ�س ��باب الت ��ي دعت لكتابة ه ��ذا البحث تذك�ي�ر الأجيال احلالية
وخا�صة ال�شباب منهم بتاريخ هذه املدينة العربية ودورها يف �ص ّد الطغاة وحتطيم
�أحالمهم املري�ض ��ة وبيان �أ�سباب الن�صر الذي �أحرزته املو�صل رغم عدم التكاف�ؤ
ب�ي�ن القوت�ي�ن ،وبر�ؤية ع�س ��كرية مهني ��ة ،وللتاكيد عل ��ى �أنه الميكن لل ��دول �إقامة
احل�ض ��ارة والتقدم العلم ��ي وازدهار الب�ل�اد �إالّ عندما يكون لها قي ��ادة ذات قوة
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ع�س ��كرية ت�ؤ ّمن احلماية مل�ص ��الح تلك الدولة �ض ��د �أي عدوان خارج � ّ�ي مبا ي�ؤ ّمن
اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي ،وكما قال ال�شاعر:
وم���ن رج����ال م�صلتي ال�����س�لاح
وم��ـ��ـ��ن ���س��ف��ـ��ـ��ي��ه دائ���ـ���ـ���م ال��ن��ـ��ب��اح

الب�����������د ل�������ل���������������س��������ؤدد م���������ن رم���������اح
ي���������داف���������ع���������ون دون����������������ه ب��������ال��������راح

كت ��ب كث�ي�رون عن ح�ص ��ار املو�ص ��ل ،وقد اعتم ��د البحث على كث�ي�ر من تلك
املراجع ،ومنها:
(املو�صل يف العهد اجلليلي) ل�سهيل قا�شا.
(منية الأدباء) ليا�سني العمري.
(منهل الأولياء) ملحمد �أمني العمري.
(ح�صار املو�صل) ل�سيار كوكب اجلميل.
(تاريخ املو�صل) ل�سليمان ال�صائغ.
ومن امل�صادر :تاريخ الطربي ،وتاريخ ال�سعرتي ،و�أح�سن التقا�سيم للمقد�سي،
و�آثار البالد و�أخبار العباد للقزويني ،وفتوح البلدان للبالذري ،وم�صادر ومراجع
�أخرى.
وللأمانة العلمية اعتمد البحث على املراجع التي كتبت من قبل �أهل املو�ص ��ل
والعراقيني� ،إ�ض ��افة �إل ��ى مرجعني لكاتبني �أجنبيني محايدي ��ن ،هما :كتاب �أربعة
قرون من تاريخ العراق احلديث للونكرك ،وح�صار املو�صل لول�سن ،ومل �أمتكن من
احل�صول على مراجع ُكتبت من قبل الطرف الآخر.
مل يكن اله ��دف من البحث �إال �إظهار احلقائق التاريخية كما هي دون تنميق
�أو تزويق ،باعتماد احليادية يف ذكر احلوادث التاريخية دون ميل لأي جانب ،ولأي
�سبب كان ،وبر�ؤية ع�سكرية مهنية.
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�إنّ الكمال هلل وحده ،وكل عمل مهما ارتقى البد �أن يعرتيه النق�صان ،وح�سبي
�أين حاولت فما كان يف هذا اجلهد من �ص ��واب فبتوفيق من اهلل –تعالى -وف�ضل
منه ،وما كان فيه من نق�ص �أو ن�سيان فمن نف�سي ومن ال�شيطان.
ا�س�أل اهلل تعالى �أن يكون هذا اجلهد ناف ًعا ،ومافيه من �أجر يف ميزان ح�سنات
�دي �إن اهلل �س ��ميع جميب الدع ��وات و�آخر دعوانا �أن احلم ��د هلل رب العاملني،
وال � ّ
وال�صالة وال�سالم على �سيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
نينوى واملو�صل:
جاء ا�س ��م نينوى يف الكتابات امل�س ��مارية يف عهد �س�ل�الة �أور الثالثة يف نهاية
الأل ��ف الثالثة قبل امليالد ،وفيها ي�ش�ي�ر �إلى لفظ (نون) التي تعرف يف الآ�ش ��ورية
بال�سمكة ،وهي ذات الكلمة املعروفه باللغة العربية ،ومن لفظ نون ا�شتق ا�سم العلم
و�س � ِ�ك َنت نينوى منذ �أقدم الع�صور ،وكانت ملج�أ ل�سكان
(يونان ,يون�س ،ذوالنون) ُ
�ش ��مال وادي الرافدين بعد �أن ك ّونوا القرى الزراعية يف الع�ص ��ور التي تلت الألف
العا�شر قبل امليالد ،فقد واكبت نينوى مراحل التطور احل�ضاري ملختلف الع�صور،
و�أ�ص ��بحت ذات �ش� ��أن كبري يف العهد الآ�ش ��وري ،فهي �إحدى العوا�صم الكبرية يف
ه ��ذا الع�ص ��ر ،وبلغت عظمتها يف عه ��د امللك �س ��نحاريب (681-750ق.م) وبعد
�سقوطها على �أيدي امليديني �سنة (612ق.م) مل تقم للآ�شوريني قائمة .وقد �أطلق
الآ�ش ��وريني عل ��ى اجله ��ة الغربية من نهر دجل ��ة على اجلهة املقابلة لنينوى ا�س ��م
(احل�ص ��ن) ،مل تكن املو�ص ��ل قبل التحرير العربي الإ�سالمي مدينة معروفة على
نطاق وا�س ��ع ،حيث ت�ش�ي�ر املعلومات التاريخية �أن �أول مابني على ال�ضفة الغربية
و�س� � ّمي
لنهر دجلة مقابل نينوى هو دير مار �ش ��عيا الذي بناه الراهب ي�ش ��وعياب ُ
با�س ��مه ،ثم بنيت حوله عدة ح�ص ��ون منها ح�ص ��ن عربايا ،ومما ال�ش ��ك فيه �أن
الآ�ش ��وريني هم من بنى هذا احل�ص ��ن كحامية ع�س ��كرية متقدمة حلماية نينوى،
وكذلك حلماية الطرق احلربية والتجارية ،وبعد �س ��قوط نينوى �س ��نة(612ق.م)
زادت �أهمية هذا احل�صن �إذ هاجر ق�سم من �أهل نينوى واحتمو بجواره(.)1
4 3

57

رﻣﻀﺎن ﺷﻮال 1442
أﻧﻴﺴﺎن -أﻳﺎر /أﺑﺮﻳﻞ -ﻣﺎﻳﻮ 2021م

278

ويذكر ال�س ��عرتي �أن قبائل عربية قادمة من اليمن �س ��كنت هذا احل�صن منذ
القدم ،كما �س ��كن هذا احل�ص ��ن �أثناء وبعد حروب التحرير الإ�س�ل�امي عرب من
ن�ص ��ارى تغل ��ب ومنر و�إياد ،وازدادت هج ��رة هذه القبائل �إلى اجلزيرة وال�ش ��ام،
وامت ��دت هجرتها �إلى ن�ص ��يبني والرها ودياربكر و�أنطاكيا ،و�ص ��ارت هذه البالد
تعرف با�سم عربايا �أي بالد العرب(.)2
ويذكر �أن نينوى بعد تدمريها على يد امليديني �س ��نة(612ق.م) ت�أ�س�ست من
جدي ��د عند ا�س ��تيالء الرومان على حدياب ف�أ�ص ��بحت من م ��دن حدياب ،وبقيت
نينوى عامرة كثرية ال�سكان حتى توالت هجمات التتار والرتكمان عليها ،وهجرها
متاما عن ��د غزو تيمورلنك ،فلما �أقبل نادر �ش ��اه �إلى املو�ص ��ل كانت نينوى
�أهله ��ا ً
اجلديدة مهجورة وعبارة عن خرائب(.)3
املو�صل بعد الفتح اال�سالمي:
كانت املو�صل عندما فتحها العرب امل�سلمني �سنة(16هـ637/م) ت�شتمل على
احل�صن الغربي ،وهو ت ّل قليعات ومحلة املجو�س؛ وهم الفر�س الذين �سكنوا قرب
احل�ص ��ن بعد �سيطرة الفر�س ال�سا�سانيني على املو�صل يف منت�صف القرن الثالث
امليالدي وبيع للن�صارى ومحلة ثالثة لليهود(.)4
كان فتح املو�ص ��ل ب�أمر من اخلليفة عمر بن اخلطاب -ر�ض ��ي اهلل عنه� -إلى
القائد �س ��عد بن �أبي وقا�ص -ر�ض ��ي اهلل عنه -وذلك ب�أن يقوم عبداهلل ابن املعتم
الذي فتح تكريت بت�سيري ربعي بن الأفكل العنزي �إلى احل�صنني ،ف�سار ابن االفكل
وقد ا�ستخدم املخادعة يف فتح احل�صنني؛ ب�أن �أر�سل القبائل العربية التي �أ�سلمت
عن ��د فتح تكريت �إلى احل�ص ��نني و�أهلها اليعلمون ب�إ�س�ل�ام ه� ��ؤالء ،و�أخربوا �أهل
احل�ص ��نني ب�أنهم ظفروا بامل�س ��لمني ،فدخلوا احل�صنني و�س ��يطروا على الأبواب،
فلما و�ص ��لت ع�س ��اكر امل�س ��لمني بقيادة ربعي ب ��ن الأفكل فتحت الأب ��واب �أمامهم
ودخلت الع�ساكر �إلى احل�صنني بدون مقاومة(.)5
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ومن القبائل العربية التي �ش ��اركت يف فتح تكريت واملو�صل :قبائل بكر وتغلب
و�إي ��اد ومن ��ر .وبع ��د حترير املو�ص ��ل حظيت باهتم ��ام اخلليفة عم ��ر بن اخلطاب
ر�ض ��ي اهلل عنه -فجعل فيها �أحد الأجناد ال�س ��تة ،واتخذه ��ا مركزً ا للفتوحات،وبذلك �أ�صبحت املو�صل مركزً ا ع�سكر ًّيا يتمتع ب�سوق ّية خا�صة(.)6
م�ص ��ر املو�ص ��ل هو عرفجة بن هرثمه البارق ��ي ،وكانت قبل ذلك
�إن �أول من ّ
عبارة عن ح�ص ��نني و ِب َيع للن�ص ��ارى ومحلة لليهود(.)7ويف عهد اخلليفة عثمان بن
عفان -ر�ض ��ي اهلل عنه -كان وايل املو�ص ��ل حكيم ابن �س�ل�امة اخلزامي وملا تولى
اخلالفة علي ابن ابي طالب -ر�ض ��ي اهلل عنه -و ّلى على املو�ص ��ل معقل ابن قي�س
الرياحي(� .)8إن �أول من بنى للمو�ص ��ل �س ��و ًرا ون�ص ��ب عليها ج�س� � ًرا هو مروان بن
محمد بن احلكم .ويف عهد اخلليفة �أبو جعفر املن�ص ��ور و ّلى خالد بن برمك على
املو�ص ��ل .ويف عهد ال�س ��فاح و ّلى �أخوه يحيى على املو�ص ��ل ،فق ��دم �إليها على ر�أ�س
�أربع ��ة �آالف م ��ن الزنوج ،ف�ش ��رع يف قتل �أهلها ،فقتل منهم �أحد ع�ش ��ر الف رجل،
و�ش ��رع يف قتل الن�س ��اء والأطفال فلما �سمع ال�س� � ّفاح بذلك عزله وو ّلى عليها عمه
�إ�سماعيل(.)9
وتوالها يف عهد العبا�سيني يزيد بن مزيد ال�شيباين ابن �أخي معن بن زائدة،
وتوالها �أي�ض ��ا معتمد الدولة �أبو املنيع قروا�ش بن املقلد .ويف �س ��نة (401هـ) �أقام
قروا�ش الدعوة للحاكم الفاطمي �صاحب م�صر باملو�صل والأنبار واملدائن ،وخطب
للحاكم يف الكوفة .ويف �سنة (489هـ) انتهى حكم بني عقيل الذين حكموا املو�صل
بعد انقرا�ض دولة بني حمدان وتوالها كربوغا ال�س ��لجوقي .و�س ��نة (495هـ) مات
كربوغا وتوالها �سن�س ��قر الرب�سقي .و�س ��نة (521هـ) قتل الرب�سقي وتوالها عماد
الدين زنكي و�أ�ص ��بحت عا�ص ��مة للدول ��ة الزنكية ،وملكها بعده ابنه �س ��يف الدين
غازي ،ومن بعد غازي قطب الدين مودود ،وبقيت حتت حكم الزنكيني �إلى �س ��نة
(581ه� �ـ) حيث ملكها �ص�ل�اح الدين الأيوبي .ويف �س ��نة (617هـ) حكم املو�ص ��ل
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بدرالدين ل�ؤل�ؤ .ويف �س ��نة (813هـ) ملكت املو�ص ��ل قبيلة ق ��ره قويلي الرتكمانية.
وبعده ��م ملكها �آل عثمان ،وكان �أول وال لهم على املو�ص ��ل محمد با�ش ��ا .و�إنّ �أ ّول
من توالها من اجلليليني �إ�س ��ماعيل با�شا عبداجلليل �سنة (1139هـ) .وقد توالها
ح�سني با�شا اجلليلي (انظر امللحق �أ) عدة مرات ،وكان وال ًيا لها �سنة (1156هـ)
عندما حا�صرها نادر �شاه(( )10انظر امللحق ب).
�أ�سماء املو�صل:
كان يطلق على مو�ض ��ع املو�صل (عربايا) �أي :بالد العرب ،و�أقدم ذكر ال�سم
(عربايا) يرجع �إلى �أواخر القرن ال�ساد�س قبل امليالد .والظاهر �أن العرب �أنف�سهم
كانوا يطلقون هذا اال�س ��م على املو�ص ��ل .فقد قال الأ�ص ��معي عن املو�ص ��ل« :كانت
قري�ش ت�س�أل يف اجلاهلية عن خ�صب عربايا وهي املو�صل لقدرها عندهم»(.)11
ومن �أ�س ��ماء املو�ص ��ل �أي�ض ��ا خوالن ،فلما و�ص ��ل العرب بها �إمارتهم �س ��ميت
املو�ص ��ل ،وقالوا� :سميت املو�صل لأنها و�ص ��لت بني �سنجار واحلديثة .وقيل :بل لأن
امللك الذي �أحدثها كان ا�سمه املو�صل(.)12
ويقال� :س ��ميت بهذا اال�س ��م (املو�ص ��ل) لأنها ت�ص ��ل بني اجلزي ��رة والعراق.
وقيل� :إنها و�صلت بني دجلة والفرات(.)13
وت�سمى احلدباء �أي�ضا النحداب �أر�ضها؛ لأن البيوت واملحال فيها مل تقع على
م�س ��توى �أر�ضها ،بل بع�ض ��ها على ن�شز وتالع وبع�ض ��ها يف وادي منخف�ض .ويقال:
�إنها �سميت باحلدباء النحداب يف دجلتها واعوجاج جريانها.
وملحمد �أمني العمري يف املو�صل قوله:
�أح�������ن �إل�������ى احل�����دب�����اء ك����ل ع�����ش��ي��ة

وا���ش��ت��اق تلك ال���دار ك��ل �صباح

وت�سمى اخل�ضراء الخ�ضرار بقاعها وجدرانها وقت جميء املطر.
رﻣﻀﺎن ﺷﻮال 1442

281

أﻧﻴﺴﺎن -أﻳﺎر /أﺑﺮﻳﻞ -ﻣﺎﻳﻮ 2021م

4 3

57

و�س ��ميت �أم الربيع�ي�ن؛ �أحدهما يف جم ��يء املطر الو�س ��مي الأول .والثاين يف
�أذار؛ �أي :اخلريف والربيع(.)14
و�أقدم ما وقف على ا�س ��مها هو (مو�س ��يال) عربي م�ش ��تق من الو�ص ��ل �أطلقه
عليها �سكانها الذين م�صروها.
وت�س ��مى �أي�ض ��ا الفيحاء جلمال ربيعها وك�ث�رة �أزهارها .قال ال�س ��ري الرفاء
املو�صلي (ت360هـ):
�سقى ربا املو�صل الفيحاء من بلد

جود من املزن يحكي جود �أهليها

وي�سميها بع�ضهم البي�ضاء لأن دورها مبنية باجل�ص والرخام(.)15
و�ص ��فها اب ��ن جب�ي�ر يف رحلته وق ��ال« :مدينة املو�ص ��ل مدينة عتيقة �ض ��خمة
ح�صينة ،فقد �أطالت �صحبتها للزمن �أهبة ا�ستعدادها حلوادث الفنت»(.)16
موقع املو�صل و�أهميته الإ�سرتاتيجية:
�إن للموق ��ع اجلغرايف وطبيعة االر�ض واملناخ وم�ص ��ادر املي ��اه تاث ًريا مه ًما يف
اختي ��ار مواقع امل ��دن ،وهذه العوامل حتدد �أهمية املدن من النواحي االقت�ص ��ادية
والع�س ��كرية وكل مقومات احل�ضارة .واملو�ص ��ل من تلك املدن العريقة التي اختري
موقعها وف ًقا للعوامل �أعاله.
وق ��د ذكر املقد�س ��ي ب�أنها« :بلد جليل ح�س ��ن البناء طيب اله ��واء ،منها مرية
بغداد ،و�إليها قوافل الرحاب ،وهي محطة رحال الركبان ،ومنها يق�صد �إلى جميع
البلدان ،فهي باب العراق ومفتاح خر�س ��ان ومنها يق�ص ��د �إل ��ى �أذربيجان ،وكثري
ما�س ��مع �أن بالد الدنيا العظام ثالثة :ني�س ��ابور؛ لأنها باب ال�شرق ،ودم�شق؛ لأنها
ُ
باب الغرب ،واملو�صل؛ لأنّ قا�صد اجلهتني ق ّلما المير بها»(.)17
وذك ��ر القزوين ��ي ب�أن هواءها طيب يف الربيع �أما يف ال�ص ��يف ف�أ�ش ��به �ش ��يء
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باجلحي ��م ،و�ش ��تاءها كالزمهرير وخريفها كث�ي�ر احلمى ،وحول املدينة ب�س ��اتني
وجوا�س ��ق ،و�أهل املو�ص ��ل �أهل خري ومروءة وطباع لطيفة يف املعا�ش ��رة والظرافة
والتدقيق يف ال�صناعات(.)18
وموقعها وطبيعة �أر�ض ��ها املرتفعة �أعطت للمو�صل �صفة ع�سكرية كانت ت�ؤخذ
بعني االعتبار عند ت�شييد املدن �ساب ًقا؛ لأهميتها الدفاعية ،فقد كان ملوقع املو�صل
�أهمية كبرية ،وتو�س ��طها بني مدن �آ�ش ��ور ونينوى واحل�ض ��ر ،وتعترب املو�صل عقدة
موا�صالت للطرق احلربية والتجارية(.)19
لق ��د كان ملوقع املو�ص ��ل الأثر الكبري يف تطور تاريخها احل�ض ��اري يف مختلف
الع�ص ��ور ،كما كانت للبيئة اجلغرافية �أثر يف ر�سم ن�شاطها عرب تاريخها الطويل؛
�إذ لعبت دو ًرا كب ًريا يف م�ضمار احلياة الإن�سانية.
تق ��ع املو�ص ��ل يف املنطق ��ة االنتقالي ��ة بني املنطق ��ة اجلبلية يف �ش ��مال العراق
واملنطقة ال�س ��هلية الر�س ��وبية يف و�س ��ط وجنوب العراق ،وهذه املنطقة مح�صورة
م ��ا بني خط ��ي املطر(60-20ملم) �أي �أنها حت�ص ��ل على �أمطار ت�س ��اعد يف قيام
الزراعة الدميية ،كما �أن وجود دجلة �ساعد يف قيام الزراعة والرعي ،ومن �أهمية
موقعها ك�س ��بت املو�ص ��ل �أهمية جتارية لكونها مدينة نهرية ،فقد �ساعد ذلك على
بقاء املدينة ومنوها ،ومناخها املعتدل �ساعد على ال�سكن واال�ستقرار فيها(.)20
لق ��د كان ملوقع املو�ص ��ل ال�س ��وقي �أهمية من ��ذ القدم ،حيث �ش ��جع هذا املوقع
الإن�س ��ان منذ �أقدم الع�ص ��ور على بن ��اء هذه املنطقة والعي�ش فيه ��ا ،لأن مناخاها
ي�ساعد يف الزراعة الدميية .وموقع املو�صل ميثل قاعدة متقدمة حل�ضارات ال�سهل
(العراق واجلزيرة) كما ي�ش ��كل �أحد املنافذ الرئي�س ��ية �إلى املنطقة اجلبلية حيث
تقع املو�صل يف نهاية منطقة ال�سهل وبداية املناطق املتموجة واجلبلية .وكان لهذا
املوقع الأثر الكبري يف جمرى الن�شاط احل�ضاري ملدينة املو�صل على الدوام(.)21
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ولأهمي ��ة موقع املو�ص ��ل فق ��د اهتم بها امل�س ��لمني بع ��د فتحها ع ��ام (16هـ)
ف�س ��كنتها القبائل العربية يف عهد اخلالفة الرا�ش ��دة ،وحظيت باهتمام الأمويني
فبنوا لها �سو ًرا وحفروا بها نه ًرا وبقيت املو�صل مركزً ا جتار ًّيا مه ًما وجز ًءا حيو ًّيا
م ��ن اقت�ص ��اديات الدولة ،واعتربه ��ا العثمانيون قاعدة مهمة للدف ��اع عن العراق
وال�ش ��ام �ض ��د الفر�س؛ لذلك زاد اهتمامهم بها فاهتموا ببناء �س ��ورها وت�ش ��ديد
ح�ص ��ونها وبن ��ا القالع .ويف ف�ت�رة احلكم اجلليلي للمو�ص ��ل ا�س ��تخدمتها الدولة
العثمانية قاعدة ل�ض ��رب الوجود ال�ص ��فوي ،ومن ثم ا�س ��تخدامتها ٍّ
دفاعي
كخط
ٍّ
�صفوي وال�سيطرة على الطرق التي كان من
متقدم بعد بغداد يف مواجهة �أي تو�سع
ّ
املحتمل �أن ت�سلكها جيو�ش ال�صفويني(.)22
حدود والية املو�صل و�سكانها يف عهد ح�سني با�شا اجلليلي (انظر امللحق ج):
�إن والي ��ة املو�ص ��ل �ص ��غرية متت ��د عل ��ى جان ��ب نه ��ر دجل ��ة ال�ش ��رقي
مب�س�ي�رة ت�س ��ع �س ��اعات جنو ًب ��ا حت ��ى نه ��ر ال ��زاب ،ومب�س�ي�رة ثم ��ان �س ��اعات
باجت ��اه ال�ش ��مال ،وه ��ذه املنطق ��ة محت�ش ��دة بال�س ��كان� ،أم ��ا اجلان ��ب الغرب ��ي
م ��ن نه ��ر دجل ��ة ف�إ ّن ��ه �ش ��به خ ��ال م ��ن ال�س ��كان ،ويع ��د ه ��ذا اجلان ��ب مكم�ًل اً
للبادي ��ة .وتق� � ّدر الق ��رى الواقع ��ة يف والي ��ة املو�ص ��ل بنحو ث�ل�اث مئة قري ��ة(.)23
ي�ؤلف امل�سلمون الق�سم الأكرب من �سكان املو�صل ،وهم من العرب والأكراد والأتراك،
و�أكرثه ��م م ��ن العرب ،ومل ت�ش ��هد املو�ص ��ل خال ًف ��ا عقائديا بني امل�س ��لمني واتباع
الديان ��ات الأخرى ،وقد الحظ الرحالة الأجانب �أنّ �س ��كان املو�ص ��ل على اختالف
�أ�صولهم العرقية واختالف دياناتهم عرب يف الإح�سا�س واللغة .ويرتبطون برابطة
الت�س ��اكن يف املدين ��ة ،وهي رابط ��ة قوية يف الغال ��ب ،و�أنّ جميع مكون ��ات املجتمع
املو�صلي تعي�ش مع بع�ضها بوئام وي�ساهمون جمي ًعا يف بناء مدينتهم والدفاع عنها
�ض ��د �أي عدوان خارجي ،وميار�س �أ�ص ��حاب الديانات الأخرى طقو�س ��هم يف دور
عبادتهم بكامل حرياتهم ويت�ساوون مع امل�سلمني يف احلقوق(.)24
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�أ�سباب حملة نادر �شاه لغزو املو�صل:
كان ��ت العالقة ب�ي�ن الدولت�ي�ن العثمانية وال�ص ��فوية ي�س ��ودها التوتر ب�س ��بب
اختالف العقائد وت�ص ��ادم امل�ص ��الح ،وكانت املعارك بني الدولتني �س ��جال ،ومن
�أهم الأ�سباب التي دعت نادر �شاه حل�شد قواته والتوجه نحو املو�صل:
•�أ�س ��باب دينية طائفية :ومتثل ذلك مبطالبة نادر �ش ��اه ال�سلطة العثمانية
باالع�ت�راف باملذه ��ب اجلعفري ،و�أنه املذهب اخلام� ��س ،و�أن يكون �أمري
احل ��ج من ال�ش ��يعة ،وتخ�ص ��ي�ص ركن خام�س لل�ش ��يعة يف مك ��ة املكرمة،
وجوبه ��ت كل مطالبه بالرف� ��ض من قبل ال�س ��لطة العثمانية ،وكانت هذه
املطالب لك�سب و ّد ال�شيعة ،وكانت لعبة �سيا�سية فقد كان يبط�ش بال�شيعة
وا�س ��تولى على �أوقافهم و�ض� � ّمها �إلى �أمالك ��ه ،وكان الهدف من مطالبه
التغطية على �أهدافه الأخرى(.)25
•�أن �أبع ��اد الزحف ال�ص ��فوي نحو ال�ش ��رق مل يكن جمرد ن ��زوات ونعرات
طائفي ��ة ،بل جزء من حركة التاريخ يف ه ��ذه املنطقة من العامل ،لأهمية
هذه املنطقة �إ�سرتاتيج ًّيا يف العامل وذلك لل�سيطرة على طرق املوا�صالت،
فهي ذات �أهمية �إ�سرتاتيجية اقت�صاد ًّيا وع�سكر ًّيا (.)26
•من الأبعاد احلقيقية الجتياح املو�صل و�شمال العراق كان النفوذ �إلى قلب
الأنا�ض ��ول وقلب االمرباطوري ��ة العثمانية وتغيري خارط ��ة العامل وتوزيع
مناطق النفوذ(.)27
•�ضعف الدولة العثمانية جرّ�أ نادر �شاه على القيام بحملته (.)28
•النوايا التو�س ��عية لنادر �شاه على ح�ساب الدولة العثمانية ،بداللة ر�سائله
التحذيري ��ة للباب العايل التي كانت ت�ص ��ف جي�ش ��ه ب�أن ��ه يحكم العامل,
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ومطالبت ��ه الدولة العثمانية �أن تكون ح ��دود ملكه من الرها �إلى عبادان،
ومطالبته ال�س ��لطان العثماين التخلي عن حلفه من املغول يف الهند ،و�أن
يه ّد ما �أ�صلح من �سور بغداد ،كل هذه املطالب جوبهت بالرف�ض من قبل
ال�سلطان العثماين(.)29
•�س ��وء االحوال الداخلية واالقت�ص ��ادية للدولة ال�ص ��فوية ،فكانت احلملة
�أ�شبه باملغامرة لإنقاذ الو�ضع الداخلي املرتدي(.)30
•�أن حمل ��ة نادر �ش ��اه على املو�ص ��ل كانت لإزالة معقل خط�ي�ر �أمام تقدمه
باجت ��اه الأنا�ض ��ول و�أورب ��ا؛ لأن املو�ص ��ل تقع على مركز املوا�ص�ل�ات بني
ال�شرق والغرب (.)31
•كانت املو�ص ��ل ح�ص ًنا ع�س ��كر ًّيا مني ًعا ذا �أهمية �إ�س�ت�راتيجية ا�ستخدمه
العثماني ��ون كقاع ��دة ملقاومة و�ص ��د �أي عدوان �ص ��فوي ،وكذلك لتموين
احلمالت العثمانية �ضد ال�صفويني(.)32
•�أحلقت قوات املو�صل بقيادة ح�سني با�شا اجلليلي هزمية بحملة نادر �شاه
يف رم�ض ��ان من عام  ١١٤٥هج 1733 /م ،عند �أ�سوار املو�صل يف منطقة
الغزالين ،و ُق ِت ��ل قائد احلملة نركز خان وتكبدت قواته خ�س ��ائر فادحة،
واعتربت تلك املعركة �ض ��ربة ل�سمعة نادر �شاه و�إهانة ل�شخ�صيته و�سمعة
جي�ش ��ه ،فملأته حقدً ا على املو�ص ��ل وكانت حملته الأخ�ي�رة محاولة لرد
االعتبار ل�سمعة جي�شه(.)33
غ�شوما كثري احلروب مح ًّبا ل�س ��فك الدماء ،لديه خلل يف
•كان نادر �ش ��اه ً
التوازن العقلي من�ش�ؤه الطمع املفرط والق�سوة اجلنونية واجل�شع(.)34
•اغ�ت�رار نادر �ش ��اه بكرثة جن ��وده وقوته الع�س ��كرية و�س ��يطرته وامتالكه

4 3

57

رﻣﻀﺎن ﺷﻮال 1442
أﻧﻴﺴﺎن -أﻳﺎر /أﺑﺮﻳﻞ -ﻣﺎﻳﻮ 2021م

286

ملناطق عديدة من العامل؛ منها �إقليم العجم وال�س ��ند والهند ،مما �أغراه
يف التوجه �إلى املمالك العثمانية ليمتلكها �أي�ضا(.)35
عالقة الباب العايل بوالية املو�صل قبل حملة نادر �شاه على املو�صل:
كانت ال�سلطة العثمانية ترى �أن العرب �أقل درجة منهم و� ّ
أحط قد ًرا ومنزلة،
وكان املوظف ��ون الأتراك يتعاملون مع العرب بخ�ش ��ونة ،و�أهم ��ل الأتراك العلم يف
بالد العرب ،مما �أ ّدى الى تف�شي اجلهل والفقر ،ويف ذلك يقول ال�شاعر م�صطفى
الغالمي (ت 1140هـ):
وال�ترك �إن ت��دن منهم يبعدوا
و�إن �أع����ـ����ـ���� ّزوك ب���أل��ف��ـ��ـ��ـ��ـ��اظ��ه��م
والعلــم والف�ضل غ���دَا كا�سدًا
ي��ال��ي��ـ��ـ��ت��ن��ا م��ت��ن��ـ��ـ��ا ق��ب��ـ��ـ��ل الأذى

ي�صيحوا يف غلمانهم (قاو�سنة)
ك��ان��ت ورب الكعبة م�ستهــجنة
م���ا ن��ـ��ـ��ف��ع �إال ال��ل�اك واملـ ــلعنة
()36
وقب ــل ه ــذا ال���ذل وامل�سكنة

اهتمام ��ا بالثقافة العربية رغم
ومل يك ��ن العثمانيون يعريون الب�ل�اد العربية
ً
�إخال�ص العرب وامل�س ��لمني لهم ،واتّبعوا �سيا�س ��ة الترتيك يف البالد العربية ,فلم
يكن هنالك ن�ش ��اط يف علمي �أو فكري وكان ��ت احلركة الأدبية والثقافية محدودة،
ومل يبقَ من مدار�س العهد الأتابكي والنه�ضة العلمية التي رافقته �إال النزر الي�سري،
وال�ش ��اهد على ذلك �أنّ املو�ص ��ل كانت مهملة وبناياتها حقرية ،و�س ��ورها �ض ��عيف
(.)37
ومهمل ،و�شوارعها �ضيقة ،وبقيت التجارة فيها محدودة
�إن العالق ��ة بني الباب العايل واملو�ص ��ل كانت �ض ��عيفة ،ومل يعر الباب العايل
للمو�ص ��ل �أي اهتم ��ام بالنواحي الثقافية واالقت�ص ��ادية والع�س ��كرية ،ويتبني ذلك
عندما طلب وايل املو�ص ��ل ح�سني با�ش ��ا اجلليلي النجدة من الباب العايل ملواجهة
غزو نادر �ش ��اه مل يهتم الباب العايل ومل ير�س ��ل �أي جندة ،بل قام ب�إحالة الطلب
�إلى وزير حلب الذي توجه بالفي مقاتل �إلى املو�صل(.)38
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�أما الدعم املادي الذي �أر�س ��له الباب العايل مل يتجاوز ع�ش ��رين �ألف قر�ش،
�أر�سلت �إلى املو�صل قبيل املعركة(.)39
يتبني مما ورد �أعاله �أن الباب العايل يف �إ�ستنبول مل يكن مهت ًما ب�أمر املو�صل
�أو غريه ��ا من الواليات العربي ��ة و�أوكل �أمر مواجهتها للغزو �إلى �س ��لطتها املحلية
التي اعتمدت على �إمكانياتها الذاتية يف مواجهة العدو .لكن البد من الإ�شارة �إلى
�أن ال�س ��لطة العثمانية كانت تواجه م�ش ��اكل داخلية كثرية �إ�ض ��افة �إلى التهديدات
اخلارجية.
املوق���ف الع�سك���ري قبل احل�صار(الأعمال احلربية الت���ي �سبقت ح�صار نادر �شاه
للمو�صل):
كان ��ت العالق ��ة ب�ي�ن الدول ��ة العثماني ��ة والدول ��ة ال�ص ��فوية ي�س ��ودها التوتر
واحلروب ب�سبب االختالف العقائدي وال�سيا�سي و�أطماع الدولة ال�صفوية بالتو�سع
على ح�س ��اب الدولة العثمانية ،وكانت املعارك �س ��جال بني الطرفني و�سنذكر تلك
الأعمال احلربية بايجاز:
•يف  25رج ��ب 1145هـ11 /ك1733 2م حا�ص ��ر نادر �ش ��اه بغ ��داد ،ودام
احل�ص ��ار �سبعة �أ�شهر ومل يظفر ب�ش ��يء منها .40ومت دحر احل�صار بعد
�أن تغلب ��ت قوات طوبال عثمان با�ش ��ا على قوات نادر �ش ��اه يف موقع قرب
�س ��امراء يوم 18متوز1733م مما �أجرب نادر �ش ��اه على االن�سحاب خارج
حدود العراق(.)41
•يف �شوال  1145هـ � /آذار 1733م وجه نادر �شاه قوة قوامها ثمانية �آالف
مقات ��ل بقيادة وزي ��ره نركزخان �إلى املو�ص ��ل والتقت بقوات املو�ص ��ل يف
منطق ��ة الغزالين ،ود ُِحر الغزاة و ُقتل قائد احلمل ��ة( .)42وغنموا مدفعني
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و�أ�سروا �أعدادًا من اجلنود وطيف بهم يف املو�صل ويف ذلك يقول املرحوم
ح�سن عبد الباقي(:)43
ف�أ�ضحتنحورالعجمغمدا�صوارم
ف��ل��م ي��ن��ج منهم غ�ير �أم����رد ناعم

وك������ل ع���ن���ي���ف ك���ال���ع���م���ود مم���دد
را ك���ال���غ���زال امل��ق��ي��د
ي���ق���اد �أ�����س��ي� ً

•يف �صفر1146هـ  /متوز 1733م التقت اجليو�ش العثمانية بقيادة طوبان
با�ش ��ا مع القوات ال�ص ��فوية بقيادة نادر خان بالقرب م ��ن نهر العظيم،
وكانت الغلبة للع�س ��اكر العثمانية مما ا�ض ��طر القوات ال�صفوية �إلى فك
احل�صار الذي كانت ت�ضربه على بغداد(.)44
•ويف جم ��ادي الأولى 1146ه� �ـ 1733 /م التقت الق ��وات العثمانية بقيادة
طوبان با�ش ��ا ومعها قوات النجدة املو�ص ��لية مع القوات ال�صفوية بقيادة
نادرخان قرب كركوك (�س ��هل ليالن) وحدثت معركة هائلة كانت الغلبة
فيها للقوات ال�صفوية ،و ُقتل القائد العثماين طوبان با�شا(.)45
•ويف مح ��رم 1148هـ /حزي ��ران 1735م التقت الق ��وات العثمانية بقيادة
عبداهلل با�شا مع القوات ال�صفوية بقيادة نادرخان يف �سهل نهاوند قرب
�أري ��وان ودارت معركة عظيمة اندحر فيه ��ا اجلي�ش العثماين و ُقتل قائده
عبداهلل با�شا(.)46
•ويف جمادي الأولى 1155هـ /متوز 1742م عربت اجليو�ش ال�صفوية �إلى
منديل و�ش ��هرزور و�أفزعت بغداد ،فبذل �أحمد با�ش ��ا وايل بغداد �أق�صى
جهوده لتموين بغداد وترميم �سورها وح�صونها و�سد ثغراتها(.)47
•ويف نهاية �س ��نة 1155هـ وبداية �سنة 1156هـ بداية �سنة 1743م تقدمت
اجليو� ��ش ن ��ادر �ش ��اه باجت ��اه بغ ��داد وحا�ص ��رتها و�أطلقت عليه ��ا نريان
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املداف ��ع ،فعمد وايل بغداد �أحمد با�ش ��ا �إلى احليلة فانفذ �إلى نادر �ش ��اه
يقول له �أن ي�س�ي�ر �إلى املو�ص ��ل ،ف�إنْ َم َل َكها ففي عودته يجد �أبواب بغداد
مفتوح ��ة �أمام ��ه ،وجنحت احليلة (احلرب خدع ��ة)( .)48ويبدو �أن فكرة
فتح املو�ص ��ل قبل بغداد كانت من وحي تفكري نادر �ش ��اه هدفها ال�سيطرة
على نقطة ات�ص ��ال العراق باجلزيرة وبالتايل قطع خطوط املوا�ص�ل�ات
بني القيادة العثمانية وبغداد و�إحكام قب�ضته على العراق �شماله وجنوبه
لكي ت�سقط بغداد بعد ذلك ب�سهولة(.)49
•يف نف�س الوقت ُو ّجه ت�سعون �ألف مقاتل من جي�ش ال�شاه ملحا�صرة الب�صرة
واال�ستيالء عليها(.)50
•ويف ربيع �سنة 1156هـ 1743/م توافدت جيو�ش نادر �شاه باجتاه كركوك
عن طريق �شهرزور وحا�ص ��رت ح�صونها ،وهرب �ضباط احلامية الكبار
�إلى املو�ص ��ل ،وحو�ص ��رت قلعتها ثالثة �أ�سابيع ،ثم ا�ست�سلمت و ُقتل خم�س
مئة من املدافعني ،وت�ش�ي�ر بع�ض الروايات �إلى �أن ح�ص ��ار املدينة ا�ستمر
ثالثة �أيام تعر�ضت فيها �إلى ق�صف مدفعي �شديد .ا�ست�سلم �أهلها و�أخذ
نادر�شاه الرجال معه �أ�سرى و�سبى الن�ساء و�أ�سر العلماء(.)51
•بعد ذلك زحفت قوات نادر �شاه وعربت نهر الزاب ال�صغري �سالكة محور
مابني الزاب وقرى �ص ��وران ،وتوجهت �صوب �إربيل واحتلتها بدون قتال،
فقد حو�صرت ن�صف نهار ثم ا�ست�سلمت (.)52
•بعد احتالل مدينة �إربيل توجهت جيو�ش نادر�ش ��اه برتلني رئي�سي وثانوي
باجتاه املو�ص ��ل ،الرئي�سي باجتاه جنوب املو�ص ��ل والثانوي باجتاه �شمال
املو�صل ،وقامت بالإغارة على الق�صبات والقرى املحيطة باملو�صل ،فقتلت
الرجال و�س ��بت الن�س ��اء ونهبت وخرب ��ت القرى ،ومنها قرى امل�س ��يحيني
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والإيزيدي�ي�ن ،وم ��ن تل ��ك الق�ص ��بات والقرى عق ��رة وتلكي ��ف وقرقو�ش
وتل�س ��قف وباطنايا وبع�ش ��يقة وقرى �أخرى .ونهبوا الأموال واملوا�شي(.)53
وتعترب هذه الأعمال ال�صفحة الأولى من معركة ح�صار املو�صل.
التهي�ؤ للمعركة (اال�ستح�ضارات):
�أر�س ��ل نادر �ش ��اه كتا ًبا �إلى وايل املو�ص ��ل ح�س�ي�ن با�ش ��ا اجلليل ��ي يطلب منه
ت�س ��ليم املدينة ،فلما و�ص ��ل الكتاب �إلى ال ��وايل قام بجمع رج ��ال املدينة كافة يف
الرب�ض اجلنوبي خارج �س ��ور املدينة عند اجلامع الأحمر (جامع جماهد الدين)
الذي �س� � ّمي فيما بعد (جامع اخل�ض ��ر) وقر�أ عليهم كتاب نادر �شاه ،وطلب منهم
�أن يب ��دوا ر�أيه ��م ،فكان جواب �أهل املو�ص ��ل �أنهم طوع �أم ��ر واليهم يف الدفاع عن
مدينته ��م حتى ال�ش ��هادة ،فرد الوايل على كتاب نادر �ش ��اه بكتاب �ش ��ديد اللهجة
و�أن املو�ص ��ل ترف�ض اال�ست�س�ل�ام( .)54بعد ذلك مبا�ش ��رة بد�أت الأعمال على كافة
الأ�ص ��عدة للتهيّ�ؤ للمعركة وت�أمني م�ستلزماتها .وقد �شمل ذلك النواحي الع�سكرية
والإدارية واملعنوية.
التح�ضريات الع�سكرية:
•بد�أ �أهل املدينة –بتوجيه من الوايل -برتميم ماخرب من �س ��ور املدينة،
وهذا العمل بو�ش ��ر به من ورود معلومات عن حت�شد قوات نادر �شاه لغزو
املو�صل.
• ُح ِفر خند ٌق حول �س ��ور املدينة ا�ش�ت�رك يف حفره الغن ��ي والفقري والكبري
وال�صغري.
•ت�س ��وية كاف ��ة الت�ل�ال والرواب ��ي املحيط ��ة باملدين ��ة حلرم ��ان العدو من
اال�ستفادة منها(.)55
•�إع ��داد اخلطط توزي ��ع الكرادي�س والق ��ادة وامل�س ��اعدين و�أماكن العمل
والواجبات و�أماكن املدافعني(.)56
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•ترميم بروج ال�س ��ور وتعيني من ي�ش ��غلونها ،وتعيني زوايا الر�صد وفتحات
املداف ��ع واملزاغ ��ل وفق درا�س ��ة علمي ��ة لتغطية �س ��احة الرم ��ي يف جميع
االجتاهات(.)57
•�إدامة املراقبة حول املدينة خارج ال�سور وتقوية اال�ستحكامات(.)58
•�أوعز وايل املو�ص ��ل �إلى ال�صناع و�أرباب احلرف ب�إعداد اللوازم احلربية
وت�صليح الأ�سلحة العاطلة.
•حفر �آبار �أ�س ��فل اخلندق بني بئر و�آخر ع�ش ��رة �أذرع حت�س ًبا لت�شتيت قوة
انفجار الألغام.
•جتيي� ��ش الع�س ��اكر وجمع �أه ��ل الق ��رى القريبة من املو�ص ��ل �إل ��ى داخل
املدينة(.)59
•توزيع الأبراج على �سور املدينة.
•توزيع الأ�سلحة املختلفة جلميع املحاربني من �أهل املو�صل وتدريبهم على
ا�ستخدامها.
•رفع اجل�سر العائم الذي يربط بني ال�ساحل الأي�سر واملو�صل.
•ه ّي� ��أ املدافع ��ون �آالف الأكيا� ��س وم ِل َئت بال�ت�راب؛ وذلك لعم ��ل املتاري�س
و�س ��د الثغرات التي قد حت�ص ��ل يف �سور املدينة ب�س ��بب الق�صف املدفعي
املعادي(.)60
التح�ضريات الإدارية:
الأم ��ور الإداري ��ة لها دور كب�ي�ر يف جناح املعرك ��ة وا�س ��تمراريتها ،ومن �أهم
التح�ضريات الإدارية التي اتخذها �أهل املو�صل:
•م ��لء املخازن باحلب ��وب ومواد التموي ��ن الأخرى كالزيوت وم�س ��تلزمات
احلياة الأخرى ملواجهة احل�صار.
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•حفر �آبار ماء داخل املدينة ملياه ال�شرب؛ ال�ستخدامها عند تعذر الو�صول
�إلى النهر.
•اال�س ��تفادة من مواد التموين من القرى القريبة من املو�ص ��ل بعد �أن نزح
�أهلها �إلى داخل مدينة املو�صل.
•تهيئة جميع لوازم احل�صار بتوجيه من وايل املدينة(.)61
•مت ح�ص ��د احلب ��وب ونقلها �إلى داخ ��ل املدينة و�أمر ال ��وايل الفالحني �أن
ينتقلوا �إلى داخل املدينة مع موا�شيهم وحيواناتهم(.)62
التح�ضريات املعنوية (الروحية):
رافقت التح�ض�ي�رات الع�سكرية والإدارية تهيئة الروح املعنوية لأهايل املو�صل
كاف ��ة من مقاتلني وغريهم ملواجه ��ة العدو لكون تاثريها �س ��يكون على جميع �أهل
املو�صل:
•كان لقي ��ام وايل املو�ص ��ل بجم ��ع �أه ��ايل املو�ص ��ل عن ��د اجلام ��ع الأحمر
وا�ست�ش ��ارتهم يف اتخاذ القرار دو ًرا مه ًّما يف تعزيز ثقة املقاتلني و�أهايل
املدين ��ة بواليهم ورفع ال ��روح املعنوية لهم؛ حيث �ش ��عر اجلميع ب�أنّ قرار
القتال كان �صاد ًرا منهم جمي ًعا وعليهم حتمل م�س�ؤولياتهم(.)63
•كان لزي ��ارة وايل املو�ص ��ل والأم ��راء للعاملني يف حفر اخلن ��دق وترميم
ال�سور وا�شرتاك اجلميع بالعمل من الوايل �إلى �أ�صغر �شخ�ص يف املدينة
دور مهم يف رفع الروح املعنوية؛ حيث �أ�صبح اجلميع ي�شكلون حالة واحدة
ال فرق بني �شخ�ص و�آخر.
•توفري مواد التموين وتوزيعها على الفقراء ،وتوزيع الأموال على العاملني
واملدافعني �أ�سهم يف رفع الروح املعنوية لأهل املو�صل.
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•تهيئة �س ��ور املدينة وتهيئة كافة م�س ��تلزمات القتال من �أ�س ��لحة وذخرية
وغريها كانت عوامل مهمة يف رفع احلالة املعنوية لدى املقاتلني.
•ا�س ��تخدام املو�س ��يقى الع�س ��كرية ل�ش ��حذ همم العاملني يف حفر اخلندق
وترميم ال�سور.
•ثق ��ة �أهل املو�ص ��ل بقيادته ��م كان له الأث ��ر البالغ يف رفع ال ��روح املعنوية
للمقاتلني والأهايل(.)64
معركة احل�صار (انظر امللحقني د وهـ):
عندما جتري مناق�شة �أي معركة البد �أن ت�شمل تلك املناق�شة قوات الطرفني،
وخط ��ط الطرفني ،و�س�ي�ر املعركة و�ص ��فحاتها ،ونتائ ��ج تلك املعرك ��ة ،والدرو�س
امل�ستنبطة من تلك املعركة.
قوات الطرفني:
يف كل املع ��ارك وعل ��ى الأخ� ��ص القدمية منه ��ا مل يكن ذكر ق ��وات الطرفني
املتحاربني يت�صف بالدقة ،فالطرف املنت�صر يف املعركة يذكر �أن قواته كانت �أقل
ع ��ددًا وعدة من الطرف الآخر وذلك للرفع من �ش� ��أن قواته ورف ��ع الروح املعنوية
لقواته و�ش ��عبه ،والطرف اخلا�س ��ر يف املعركة يذكر �أن قوات ��ه كانت �أقل من قوات
الطرف الآخر لتربير خ�سارته؛ لذلك على الباحث �أن يحلل املعلومات وي�ستنتج ما
هو قريب من احلقيقة.
قوات نادر �شاه:
قدرت امل�ص ��ادر املتي�س ��رة قوات نادر �ش ��اه يف منطقة حت�ش ��دها يف كرمن�شاه
ب� �ـ( )300.000ث�ل�اث مئ ��ة �ألف مقات ��ل ،ومئ ��ات املداف ��ع والهواوي ��ن ،ومعدات
الهند�س ��ة والتنقل .انق�س ��مت هذه القوات �إلى رتلني :الرتل ال�ش ��مايل بقيادة نادر
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�ش ��اه يتوجه باجتاه كركوك �إربيل املو�صل ،والرتل اجلنوبي يتوجه باجتاه احللة ثم
�إلى الب�صرة.
قوات الرتل ال�شمايل:
•مئت ��ا �أل ��ف مقاتل من اخليالة وامل�ش ��اة ،وه� ��ؤالء من القزلبا� ��ش الأفغان
والقاجار الرتكمانية وقبائل مقاطعة لور�ستان .65ت�سليح املقاتلني بنادق
�ش�شخوانة و�سيوف ورماح وخناجر.
•�أربع ع�ش ��رة بطري ��ة مدفعية تق ��در مدافعها بـ( 160مدف ًع ��ا) )230( +
هاو ًنا.
•�سالمل احل�صار تقدر ب�أكرث من (� )1000س ّلم.
•معدات ومواد هند�سية متنوعة حلفر وجتهيز الألغام.
•امتالك قوات نادر �شاه لبنادق ال�شي�شخوانة(.)66
•ومبا �أن الرتل ال�ش ��مايل انق�سم �إلى ق�سمني :الرتل الرئي�سي توجه باجتاه
املو�ص ��ل ،والرتل الثانوي توجه باجتاه ال�ش ��مال ،فو�ص ��ل �إلى جزيرة ابن
عم ��ر .ويقدر الرت ��ل الرئي�س ��ي مبئة وخم�س�ي�ن �ألف مقاتل م ��ن اخليالة
وامل�ش ��اة ،واثنتي ع�ش ��رة بطري ��ة مدفعية و�أكرث من �ألف �س� � ّلم ح�ص ��ار،
ومعدات التج�سري وحفر الألغام.
قوات املو�صل:
•خم�س ��ة كتائبٌ :
نظامي من اجلي�ش العثماين يق ّدر عددهم بخم�سة
جي�ش
ٌّ
�آالف مقاتل ،ي�ؤلفون حامية املو�صل ،جرى ت�سليحهم بالبنادق وال�سيوف.
ويذك ��ر �أن ��ه يف العه ��د اجلليلي �أ�ص ��بح منت�س ��بي الأورطات االنك�ش ��ارية
رﻣﻀﺎن ﺷﻮال 1442

295

أﻧﻴﺴﺎن -أﻳﺎر /أﺑﺮﻳﻞ -ﻣﺎﻳﻮ 2021م

4 3

57

اخلم�سة من �أهل املو�صل(.)67
•�ألفا مقاتل :قوات وزير حلب ح�س�ي�ن با�ش ��ا قاوزفجي الذي توجه لتعزيز
قوات املو�صل.
•�ألف وخم�س ��مائة مقاتل :من الأكراد املتطوعني بقيادة قوج با�ش ��ا حاكم
كوي�سنجق وخالد با�شا بابان التحقت باملو�صل لتعزيز قواتها(.)68
•خم�سة �آالف مقاتل من املتطوعني.
•خم� ��س مئة مقات ��ل خيالة :من القرى والأرياف املحيطة باملو�ص ��ل ،حيث
كان ��ت جموع الفالحني تغادر قراها القريبة من املو�ص ��ل عندما اقرتبت
قوات نادر �شاه من املو�صل ودخلت املدينة(.)69
•ي�ضاف �إلى ذلك �ستة ع�شر �ألف مقاتل من �أهل املدينة.
•ي�صبح بذلك جمموع مقاتلي املو�صل ثالثون �ألف مقاتل ك�أق�صى تقدير،
وه ��م من الع ��رب والأكراد والرتكمان وامل�س ��يحية واليزيدية� ،أ�س ��لحتهم
بدائية70؛ ت�سليحهم من البنادق وال�سيوف والأ�سلحة البدائية الأخرى.
•ولدى قوات املو�ص ��ل العديد من املدافع �إال �أنه مل تذكر امل�صادر �أعدادها
و�أنواعها.
املقارنة:
•تتفوق قوات نادر �ش ��اه على قوات املو�ص ��ل باخليالة وامل�شاة بن�سبة � 5إلى
 1كاقل تقدير.
•تتفوق قوات نادر �شاه على قوات املو�صل باملدفعية ب�شكل كبري.
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•تتفوق قوات نادر �شاه على قوات املو�صل بالأ�سلحة ال�شخ�صية للمقاتلني.
خطط الطرفني:
خطة املهاجمني (خطة نادر �شاه):
ا�ستخدام احلرب النف�سية بالرتهيب ،وذلك ب�إر�سال الر�سل �إلى وايل املو�صل
التي تت�ضمن الوعيد والتحذير للت�أثري على معنويات �أهايل املو�صل قادة ومر�ؤ�سني؛
طم ًعا يف ا�ست�سالم املو�صل بدون قتال.
�إن مل ت�ست�سلم املدينة يتم تطويقها بقوات الرتل الرئي�سي من جميع اجلهات
وق�ص ��فها ب�ش ��دة باملدافع والهواوين للت�أث�ي�ر على احلالة املعنوي ��ة لقوات و�أهايل
املو�صل ،وا�ست�سالم املدينة ،كما حدث يف كركوك و�إربيل.
بينم ��ا يق ��وم الرت ��ل الثانوي باالجتاه �ش � اً
�مال لقط ��ع االم ��دادات القادمة من
ال�ش ��مال؛ لنجدة املو�ص ��ل والإغارة على املدن والقرى �ش ��مال املو�ص ��ل اً
و�صول �إلى
جزيرة ابن عمر.
و�إن مل ت�ست�س ��لم املدينة تقوم املدفعية بق�صفها مركزة على �سور املدينة بغية
هدم ال�س ��ور� ،أو عمل ثغرات فيه ،يرافق ذلك قيام الهند�س ��ة بلغم ال�سور ون�سفه،
ثم تقوم اخليالة وامل�ش ��اة وحاملي �سالمل احل�صار بالهجوم على املدينة من جميع
اجله ��ات لت�ش ��تيت قوة املدافعني ،ومن ث ��م اجتياح املدينة عرب الثغرات بوا�س ��طة
�سالمل احل�صار وال�سيطرة عليها.
خطة املدافعني (خطة ح�سني با�شا اجلليلي):
ا�س ��تخدام جميع الو�س ��ائل املتاحة لرفع الروح املعنوي ��ة للمقاتلني والأهايل،
وحت�صني املدينة وتهيئة كل م�ستلزمات الدفاع واحل�صار.
الدفاع امل�س ��تميت عن جميع اجلهات من على �س ��ور املدين ��ة ،ومنع العدو من
رﻣﻀﺎن ﺷﻮال 1442

297

أﻧﻴﺴﺎن -أﻳﺎر /أﺑﺮﻳﻞ -ﻣﺎﻳﻮ 2021م

4 3

57

احل�ص ��ول على موطئ قدم يف �س ��ور املدينة ،ومنعه من اجتي ��اح املدينة مهما كان
الثم ��ن م ��ع االحتفاظ بقوة احتي ��اط ملواجهة املواق ��ف الطارئة وللقي ��ام بالهجوم
املقابل عند ح�صول العدو على �أي موطئ قدم يف املو�ضع الدفاعي.
اعتماد الدفاع التعر�ضي با�ستخدام الهجمات املقابلة ،وبا�ستخدام الدوريات
اليلية خلف خطوط العدو الأمامية.
�سري املعركة (انظر امللحق و):
ت�ضمنت معركة ح�صار املو�صل عدة مراحل (�صفحات) وهي كما يلي:
�صفحة التقرب والتهديد (احلرب النف�سية):
قبيل و�ص ��ول قوات نادر �ش ��اه �إلى �أطراف املو�ص ��ل �أر�سل نادر �ش ��اه وفدً ا �إلى
املو�صل يحمل كتاب كبري املاليل (علي �أكرب) �إلى مفتي املو�صل م�شحو ًنا بالرتغيب
والرتهيب وينذر ويتوعد ويحذر من املواجهة وي�ض ��رب الأمثلة على ذلكّ ،
ويرغب
باال�ست�س�ل�ام ودفع الإتاوة وتقدمي الهدايا وت�س ��ليم البل ��د والطاعة والإذعان ،و�أن
يفتحوا له �أبواب املدينة وي�ستقبلوا نادر �شاه ا�ستقبال الظافرين.
ر ًّدا على ذلك قام وايل املو�صل ح�سني با�شا بجمع �أهل املو�صل ب�سائر طبقاتهم
يف املرب� ��ض ال�س ��فلي عند اجلام ��ع الأحمر ،فا�ست�ش ��ارهم وطلب ر�أيه ��م ،ف�أجاب
اجلميع (�سنقاتل حتى الن�صر �أو ال�شهادة) فكان جواب الوايل ح�سني با�شا لنادر
�شاه �أن لي�س بيننا �إال القتال ،و�سنقاتل عن بلدنا حتى الن�صر �أو ال�شهادة .و�أعقب
ذلك �أن بعث نادر �شاه مبعو ًثا �آخر لوايل املو�صل مع ر�سالة يطلب فيها اال�ست�سالم،
حازما بالرف�ض والإ�صرار على القتال.
وكان اجلواب ً
بد�أ املدافعون بتهيئة مدينتهم للقتال والدفاع ،و�ش ��ملت تلك التهيئة النواحي
الع�سكرية واالدارية واملعنوية.
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تقدمت قوات نادر �شاه جتاه املو�صل برتلني تتقدمها الطالئع ،الرتل الرئي�سي
باجتاه جنوب املو�صل ،والرتل الثانوي باجتاه �شمال املو�صل ،واجتاحت الق�صبات
والقرى القريبة من املو�صل وعاثت فيها ف�سادًا ،فنهبتها فالتج�أ �أهلها �إلى املدينة،
فا�س ��تقبلهم ال ��وايل و�ض� � ّمهم �إلى الق ��وة املدافعة ع ��ن املدينة ،وم ��ن تلك القرى
قرى امل�س ��يحيني قرقو�ش وتلكي ��ف وباطنايا وكراملي�س ،وقرى اليزيدية بع�ش ��يقة
وبحزاين(.)71
�صفحة الدفاع االيجابي التعر�ضي:
بعد �أن اجتاحت قوات نادر �شاه القرى والق�صبات القريبة من املو�صل و�صلت
طالئع الرتل الرئي�سي (اجلنوبي) �إلى منطقة يارجمة يوم 21رجب 1156هـ10 /
ايل ��ول 1743م .بينما توجهت طالئ ��ع الرتل الثانوي (اجلنوبي) �إلى خر�ص ��يباد,
فقامت قيادة قوات املو�صل بت�شكيل قوة قوامها �سبع مئة فار�س بقيادة عبدالفتاح
بيك اجلليلي ،وهو �أخو وايل املو�صل ح�سني با�شا ،ويعاونه مراد با�شا اجلليلي؛ ابن
الوايل .كلفت هذه القوة مبهاجمة طالئع العدو التي تقدر ب�أكرث من ع�ش ��رة �آالف
مقاتل .وكانت الغاية من هذا الواجب رفع الروح املعنوية لقوات املو�ص ��ل ،وكذلك
دفاعا
ب�إر�س ��ال ر�س ��الة عملية �إلى نادر �شاه �أن �أهل املو�صل م�ص ��رين على القتال ً
عن مدينتهم� ،إ�ضافة �إلى ذلك قيام القوة باختبار قوة العدو كواجب ا�ستطالعي.
التحمت القوة بطالئع جي�ش نادر �شاه ودارت معركة حامية الوطي�س قتل فيها �أحد
قادة جي�ش نادر �شاه وا�سمه (جلول خان) (ت�سمى قرية جليوخان احلالية با�سمه،
وه ��ي تقع ق ��رب منطقة املعركة جنوب املو�ص ��ل ب� �ـ( 10كم)( .)72وب�س ��بب الفارق
الكبري بني القوتني جرى تطويق قوة املو�ص ��ل من قبل قوات نادر �ش ��اه �إال �أن القوة
ا�س ��تطاعت ك�سر الطوق والتمل�ص واالن�سحاب �إلى املدينة ،ودخلت املدينة و�س ّدت
�أبواب ال�س ��ور بعد �أن احلقت بالعدو خ�س ��ائر تقدر مبئة وخم�س�ي�ن قتي ًال ،وغنمت
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بع�ض الأ�سلحة ،وكانت ت�ضحياتها ع�شرين �شهيدً ا من بينهم خازندار الوايل� ،أُ ِ�سر
خم�س وع�شرون مقاتلاً من قوات املو�صل ،و ُقتل ق�سم منهم الح ًقا(.)73
�صفح���ة تكامل قطعات نادر �ش���اه و�إجراء اال�ستطالع وعبور نهر دجلة وتطويق
املدينة:
يوم  23رجب 1156هـ  12ايلول 1743م تكامل و�صول الق�سم الأكرب من قوات
نادر �ش ��اه �إلى يارجمة والتع�سكر جنوب املو�صل بـ(5كم) وحاول نادر �شاه �إرهاب
�أهل املو�صل مرة �أخرى؛ �إذ �أر�سل اً
ر�سول من �أهل �إربيل ا�سمه محمود ومعه ر�سالة
�إلى وايل املو�ص ��ل ،ور�سالة �أخرى �إلى ح�سني با�شا قاوزقجي ،وت�ضمنت الر�سالتني
التهديد والوعيد ،ويطلب فيها ت�سليم املدينة وا�ستقبال ر�سوله بالطاعة والإذعان،
وحازما ،وت�ض� � ّمن �أن ��ه لي�س بني اجلي�ش�ي�ن �إالّ
ف ��كان الرد على الر�س ��ائل قا�س� � ًيا
ً
القتال(.)74
بع ��د تكامل و�ص ��ول قطع ��ات نادر �ش ��اه وحت�ش ��دها جن ��وب املو�ص ��ل يوم 26
رج ��ب 1156ه� �ـ� 14 /أيلول 1743م قام نادر �ش ��اه وقادة جي�ش ��ه بعب ��ور نهر دجلة
واال�س ��تطالع الأويل ل�ساحة املعركة ،وو�ضع اخلطط .ويف يوم  28رجب� 17 /أيلول
�أكملت قوات نادر �ش ��اه ن�ص ��ب ج�س ��ر على نهر دجلة جنوب املو�صل ،وبد�أت قوات
مف�ص ًال ل�ساحة
نادر �شاه بالعبور �إلى اجلانب الغربي لدجلة ،ثم �أجروا
ً
ا�ستطالعا ّ
املعركة وحتديد �أماكن القطعات ودكات املدافع .وقامت الهند�سة النادرية ب�إن�شاء
وع ِمل �س ��بعة
برجا قبالة بروج �س ��ور املو�ص ��ل .و ُو ِ�ض ��عت املدافع فيهاُ ،
اثني ع�ش ��ر ً
ع�ش ��ر من املتاري�س وموا�ضع املدافع والهوواوين .وجرى عمل املتاري�س باال�ستفادة
من الأ�ش ��جار املحيطة باملدينةُ ،
قت مدينة املو�ص ��ل م ��ن جميع اجلهات ،ومت
وط ِّو ْ
توزيع القطعات املهاجمة حول املدينة ،و�أجريت كافة التح�ص ��ينات وتثبيت محاور
الهج ��وم وحتديد �أماك ��ن الألغام الكهفية( .)75يف هذه الأثناء كانت قوات املو�ص ��ل
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تق ��وم ب�إدامة موا�ض ��عها الدفاعي ��ة واال�س ��تعداد للمعركة ،ثم �إنه ��ا وجهت نريان
مدفعيتها و�أ�سلحتها الأخرى على قوات العدو.
�صفحة الق�صف املدفعي والهجمات املحدودة الفا�شلة:
يف ي ��وم � 6ش ��عبان  1156هـ� 25 /أيلول 1743م �أ�ص ��در نادر �ش ��اه �أوامره �إلى
املدفعية مببا�ش ��رة الق�ص ��ف املدفعي على املدينة ،لعل القلعة ت�ست�س ��لم كما حدث
يف كركوك و�أربيل ،ف�أمطرت املدفعية املو�صل بقنابرها احلديدية وال�صخرية ليل
نهار ،وا�س ��تمر هذا الق�ص ��ف ملدة ثمانية �أيام ،وق ّدر عدد القنابر املت�ساقطة على
مدينة املو�ص ��ل بني خم�س�ي�ن و�س ��بعني �ألف قنبلة وقنربة .ويف ه ��ذه الفرتة قامت
قوات نادر �ش ��اه بتغيري جمرى ال�ش ��عبة اليمنى من نهر دجلة و�إحالتها �إلى ال�شعبة
الي�س ��رى ،فا�ضطر �أهل املو�صل ل�ش ��رب مياه الآبار التي مت حفرها م�سب ًقا ملواجهة
هذا املوقف� .أثناء الق�ص ��ف كان الرتكيز على �س ��ور املدينة بغية عمل ثغرات فيه،
وقد تهدم ال�سور يف عدة �أماكن ،فكان رد فعل قوات املو�صل �سريع� ،سارع البنا�ؤون
والعمال ب�إ�ش ��راف الوايل وم�س ��اعديه ببناء م ��ا تهدم من ال�س ��ور ،وكان من �أبرز
مناطق ال�سور التي تعر�ضت للهدم املنطقة املح�صورة بني باب لك�ش وباب اجلديد
وت�سمى (منطقة الثلمة) ،ونتيجة للق�صف املدفعي املعادي ليلاً على هذه املنطقة
حدث انهيار يف جزء من ال�س ��ور ،وكادت املعنويات �أن تنهار لوال املوقف ال�ش ��جاع
لوايل املو�صل الذي حثّ املقاتلني والعمال على ال�صمود قائلاً � :إنها �ساعة جهاد يف
�سبيل اهلل .وح�شد البنائني والعمال و�أكيا�س الرمل واحلجارة ل�سد الثغرة ب�إ�شرافه
املبا�ش ��ر على الأعمال ،و�س ��دت الثغرة ب�أكيا�س الرتاب وجثث الرجال واحلجارة،
وكان العمل حتت ق�ص ��ف املدافع ونريان الأ�س ��لحة الأخرى( .)76وكانت قوات نادر
�ش ��اه قد حت�ش ��دت �أمام هذه املنطقة للهجوم على املو�صل عرب هذه الثغرة ،وعند
ال�ص ��باح وجدوا �أنّ الثغرة قد �سدت ف�أ�صابهم الذهول ،وباءت محاولتهم الجتياح
املدينة بالف�شل.
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رافق الق�ص ��ف املدفعي عدة هجمات قامت بها قوات نادر �شاه ،تقدر بخم�س
هجمات على �س ��ور املو�ص ��ل كلها بائت بالف�شل ،وذلك ب�ص ��مود القوات املدافعة،
وبا�ستخدام قوات الهجوم املقابل يف الوقت واملكان املنا�سبني ،وكل ذلك ب�إ�شراف
وايل املو�صل وم�ساعديه(.)77
وعندما مل يفلح نادر �ش ��اه يف �إجبار املو�ص ��ل على اال�ست�س�ل�ام نقل مقره �إلى
�شمال �شرقي املو�صل ،يف منطقة القا�ضية وح ّول جهد املدفعية الرئي�سي �إلى �شمال
مدينة املو�صل ،م�ستهد ًفا املقر الرئي�سي لوايل املدينة (قلعة با�شطابيا) بحيث �إذا
�سقطت القلعة يتم احتالل املو�صل ،فوجهت املدفعية نريانها الى القلعة.
�صفحة توقف مهاجمة املدينة ومهاجمة القرى القريبة من املو�صل:
بع ��د �أن ج ��رى �ص ��د جميع هجمات قوات نادر �ش ��اه و�ص ��مد املدافع�ي�ن �أمام
الق�ص ��ف املدفعي الكثيف توقفت القوات املهاجمة ع ��ن الهجوم عدة �أيام ،قامت
خاللها مبهاجمة القرى القريبة من املو�ص ��ل وقتل �أهلها العزل ونهبها ،وكان هذا
الفعل دليلاً على بداية ف�ش ��ل قوات نادر �ش ��اه يف حتق ��ق �أهدافها(.)78وخالل هذه
الفرتة تذكر بع�ض امل�صادر �أن قوات نادر �شاه حاولت حفر نفق ميتد من ال�ساحل
الأي�سر لدجلة �إلى داخل مدينة املو�صل� ،إال �أنها ف�شلت يف هذا امل�سعى ،كما قامت
ب�إ�ش ��عال النار �أمام �أبواب �سور املو�ص ��ل� ،إال �أن الرياح حولت جهة النريان باتجّ اه
املهاجمني ،فباءت تلك املحاولة بالف�ش ��ل � ً
أي�ض ��ا( .)79يف هذه الفرتة جرت عمليات
اال�ستطالع و ُو ِ�ض َعت اخلطط للهجوم الرئي�سي الجتياح املو�صل.
يف تقديري :مل يتوقف الهجوم بل �إنّ القوات التي قامت بالهجوم على القرى
والق�ص ��بات هي قوات الرتل الثانوي ال�شمايل ،حيث جرت مهاجمة القرى واملدن
�شمال املو�صل اً
و�صول �إلى جزيرة ابن عمر.
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�صفحة الهجوم الرئي�سي:
بع ��د �أن ب ��اءت جميع محاوالت نادر �ش ��اه الحتالل املو�ص ��ل بالف�ش ��ل قرر �أن
اكت�ساحا �س ��ري ًعا ،و�أع ّد خطة لذلك تتلخ�ص
يقوم بهجوم رئي�س ��ي يكت�سح املدينة
ً
بحفر �أربعة �ألغام لتفجري �س ��ور املدينة ،يتزامن ذلك مع ق�ص ��ف مدفعي �ش ��ديد
على املدينة ،والهجوم بامل�ش ��اة ت�س ��اندهم اخليالة على املدينة من خالل الثغرات
التي �ستحدثها الألغام ،وبا�ستخدام �سالمل احل�صار ،ومن جهات عدة يف املنطقة
املح�ص ��ورة بني باب �س ��نجار حتى ق�ضيب البان لت�ش ��تيت جهد املدافعني ومن ثم
اجتياح املدينة بامل�شاة واخليالة .قام نادر �شاه بتح�شيد قواته من اخليالة وامل�شاة
واملدفعي ��ة �أمام اجلان ��ب الغربي وال�ش ��مال الغربي ملدينة املو�ص ��ل ،وقامت قوات
الهند�س ��ة بحفر �أربعة �ألغام :اثنان �أمام باب �س ��نجار ،واثنان قرب ق�ضيب البان؛
بحي ��ث تلتقي الألغام ب�س ��ور املدينة ،وملئ ��ت الألغام بالب ��ارود( .)80وكانت اخلطة
�أن يك ��ون اجلهد الرئي�س ��ي للهجوم باجتاه مقر القيادة (قلعة با�ش ��طابيا) وجرى
التن�سيق بني املدفعية واخليالة وامل�شاة والهند�سة الع�سكرية ،وبد�أ الق�صف املدفعي
التمهي ��دي ليل ��ة اجلمعة � 15ش ��عبان  1156ه� �ـ4 /ت1743 1م ،م�س ��تهد ًفا القلعة
الرئي�س ��ية و�س ��ور املدينة ،ومع طلوع فجر يوم اجلمعة كانت �س ��اعة ال�صفر ،حيث
انطلق اخليالة وامل�شاة وقام حملة �سالمل احل�صار بن�صبها على �سور املدينة ،ويف
الوقت املتفق عليه قامت الهند�س ��ة بتفجري الألغ ��ام الأربعة فتعطل لغمان وانفجر
الآخران� ،إال �أنّ �أحدهما ف�ش ��ل ب�س ��بب امت�ص ��ا�ص زخم االنفجار بوا�س ��طة الآبار
الت ��ي حف ��رت يف اخلندق لهذا الغر�ض �أم ��ا اللغم الرابع فعند انفج ��اره ارت ّد على
اخليالة وامل�ش ��اة من قوات نادر �ش ��اه ،ب�سبب �أن الهند�س ��ة �أخط�أت مكانه وحفرته
حتت ال�س ��ور القدمي الذي يبعد بحدود  20مرتًا عن ال�سور املعدل ،ف�أوقع انفجاره
ع ��ددًا كب ًريا من القتلى واجلرحى يف �ص ��فوف املهاجمني ،مما �أثار الرعب والهلع
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يف �صفوف قوات نادر �شاه ،على الرغم من ذلك ا�ستمر الهجوم با�ستخدام �سالمل
وع رِب اخلن ��دق بعد ردمه بالرتاب والت�ب�ن� ،إال �أن املدافعني عن املدينة
احل�ص ��ارُ ،
�ص ��مدوا �ص ��مودًا بطول ًّيا وواجهوا املهاجمني مبختلف الأ�سلحة من بنادق و�سيوف
وخناج ��ر ،وا�س ��تخدم املدافع ��ون احلج ��ارة واملاء والزي ��ت املغليني يف ت�ص� � ّديهم
للمهاجمني ،وا�س ��تمرت املعركة مدة ثالث �س ��اعات ،ويف ال�س ��اعة ال�سابعة �صباح
ي ��وم اجلمعة قامت ق ��وات املو�ص ��ل بالهجوم املقاب ��ل ،و�أزاح ��ت املهاجمني خارج
القلع ��ة وخارج ال�س ��ور ،وقامت قوات املو�ص ��ل ب�إدامة زخم الهجوم خارج ال�س ��ور،
وا�س ��تمر القتال لثالث �ساعات ون�صف �أخرى ا�ستخدمت فيها كافة الأ�سلحة ،بعد
هذا ال�ص ��مود البطويل للمدافعني اندحرت هجمات امل�ش ��اة ،فول ��وا مدبرين ومل
ي�ستجيبوا للخيالة الذين كانوا يردونهم حتى حدث القتال بينهم ،ومبرور ال�ساعة
الثامنة من املعركة و ّلت خيالة العدو مدبرة ،فهبت رياح الن�ص ��ر بال�ساعة 11:30
من يوم اجلمعة � 15شعبان 1156هـ 4ت1743 1م وبهذا �أف�شل �صمود �أهل املو�صل
كل محاوالت نادر �شاه الحتالل مدينتهم(.)81
�صفح���ة ان�سح���اب قوات نادر �شاه �إلى اجلانب الأي�سر وطلب ال�صلح واالن�سحاب
النهائي:
بع ��د هزمي ��ة قواته ا�ض ��طر نادر �ش ��اه �إلى �س ��حب فلوله املنهزمة �إلى �ش ��رق
دجلة ،وتوقفت املدافع والبنادق عن الرمي ،وجنح نادر �ش ��اه لل�س ��لم ف�أر�س ��ل من
طرفه �س ��ف ًريا �إلى وايل املو�صل يطلب �إر�س ��ال ر�سل للتفاو�ض معهم� ،إال �أنّ الوايل
واملحاف ��ظ رف�ض ��وا طلبه ،وقد خ ��اب �أمل نادر �ش ��اه عندما �أخربه الر�س ��ل �أنّ كل
هذا الق�ص ��ف مل ي�ؤثر على املدينة ،وذلك ب�س ��بب توجيه وايل املو�ص ��ل ب�إزالة �آثار
الق�صف ،وعندما �أخربه الر�سل بحال املدينة خارت عزميته ثم �أر�سل اً
ر�سول �آخر
�إلى وايل املو�ص ��ل واملحافظ يطل ��ب منهما التفاو�ض ،فوافقا و�أر�س�ل�ا وفدً ا م�ؤل ًفا
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من القا�ض ��ي ومفتي ال�شافعية علي الغالمي وقرة م�صطفى بك ،وجرى التفاو�ض
وال�ص ��لح بني الوفد و�شيخ الإ�سالم عندهم ،ومت ال�صلح وتبادل الهدايا ،بعد ذلك
رفع ��ت الطابي ��ات واملدافع من حول املدينة ،و�أر�س ��لت �إلى يارجمة و�أُطلق �س ��راح
الأ�سرى من كال الطرفني ،ويف �صبيحة يوم  4رم�ضان  1156هـ  22 /ت1743 1م
�س ��حب نادر �شاه جيو�ش ��ه من املو�صل متج ًها �إلى ال�ش ��رق ،فتعالت التكبريات من
امل�آذن و�أجرا�س النواقي�س من الكنائ�س ،و�أقيمت االحتفاالت بالن�صر العظيم بعد
يوما(.)82
�أن ا�ستمر ح�صار املو�صل نحو اربعني ً
خ�سائر الطرفني:
ال توجد �إح�صائيات دقيقة حلجم خ�سائر الطرفني ،وهذا �أمر بديهي يف جميع
املع ��ارك يف كل زمان ومكان ،ف�إنّ اخل�س ��ائر التي يعلن عنه ��ا من جميع الأطراف
ته ّول خ�سائر العدو وتقلل خ�سائرها ،ويف معركة ح�صار املو�صل مل تذكر امل�صادر
�إح�صائيات دقيقة خل�سائر كال الطرفني ،وفيما يلي تقديرات خل�سائر الطرفني:
خ�سائر قوات نادر �شاه:
ق ّدر القن�ص ��ل الفرن�س ��ي يف بغداد يف ر�س ��الته �إل ��ى اخلارجية الفرن�س ��ية �أن
جمموع قتلى جي�ش نادر �ش ��اه يف معركة ح�صار املو�صل اثنان وع�شرون الف قتيل،
مقابل �ألفني من �أهل املو�صل ،ماعدا اجلرحى والأ�سلحة والعتاد(.)83
وتذكر املراجع �أن عدد قتلى قوات نادر �شاه ب�سبب انفجار اللغم عليهم يقدر
ب�أربع ��ة �آالف قتيل ،عدا اجلرحى ،و�أن عدد ما قت ��ل منهم يف املعارك من بدايتها
�إلى نهايتها يقدر بخم�س ��ة �آالف و�أربع مئة قتيل ،عدا اجلرحى� ،إ�ضافة �إلى تدمري
العديد من املدافع والعتاد( .)84والراحج �أن جممل خ�س ��ائر قوات نادر �شاه بحدود
ع�ش ��رة �آالف قتيل ،عدا اجلرحى .ومل تذكر املراجع عدد الأ�سرى� ،إال �أنها ذكرت
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�أن قوات الطرفني تبادلت الأ�سرى بعد �إجراء ال�صلح بينهما� .أما ماذكره القن�صل
الفرن�س ��ي يف بغداد ف�إنه م�س ��تبعد لعدم وجود ماي�ؤيد �صحته ،ومل يذكر �أي مرجع
من املرجع هذا احلجم من اخل�سائر �أو قري ًبا منه.
ت�ضحيات قوات املو�صل:
يذكر القن�صل الفرن�سي �أن قتلى �أهل املو�صل يقدر ب�ألفي قتيل ،عدا اجلرحى،
بينما تذكر بقية املراجع تذكر �أن ت�ض ��حيات �أهل املو�ص ��ل يف جميع املعارك كانت
تق ��در مبئتي �ش ��هيد ،وثالثني �أ�س�ي ً�را ،عدا اجلرح ��ى ( . )85واملعل ��وم �أن اجلرحى
�أكرث من القتلى ،وهنا �أي�ض ��ا الذي ذكره القن�صل الفرن�سي ال يوجد ما يع�ضده يف
املراجع الأخرى ،والراجح �أن ت�ض ��حيات �أهل املو�ص ��ل تقدر بحوايل مئتي �شهيد،
وثالثني �أ�س ًريا ،عدا اجلرحى.
�أ�سباب انت�صار املو�صل وف�شل حملة نادر �شاه:
هناك �أ�سباب كثرية لف�شل حملة نادر �شاه على املو�صل نذكر منها:
نحن ن�ؤمن �أن العناية الإلهية من املولى تعالى يف ن�صرة �أهل احلق و�أهل دينه
احلق ممن ثبتوا على مبادئ الدين احلنيف وممن �ص ��مدوا وا�ص ��روا على الدفاع
عن دينهم و�أر�ضهم وعر�ضهم .بالإ�ضافة �إلى ذلك توجد عدة �أ�سباب لف�شل حملة
نادر �شاه على املو�صل منها:
•ال�ص ��مود البط ��ويل لق ��وات املو�ص ��ل الت ��ي كان �أكرثها من �أه ��ل املدينة
وقراها ،وعلى را�س ��هم الوايل ح�س�ي�ن با�ش ��ا اجلليلي ،واملحافظ ح�س�ي�ن
با�شا القاوزقجي.
•وجود قادة املو�صل على ر�أ�س قطعاتهم ،ويف مقدمتهم الوايل واملحافظ،
ويف �أحلك ظروف املعركة كان �س ��ب ًبا يف رفع الروح املعنوية لدى املقاتلني
وا�ستماتتهم يف الدفاع عن مدينتهم(.)86
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•تهيئ ��ة املدينة من جميع النواحي للمعركة الدفاعية ،ومواجهة احل�ص ��ار
طويل الأمد.
•اعتماد وايل املو�ص ��ل مبد�أ ال�ش ��ورى يف اتخاذ قرار احلرب كان له الأثر
الفع ��ال يف حتم ��ل جميع �أهايل املو�ص ��ل م�س� ��ؤولية الدفاع ع ��ن مدينتهم
واال�ستب�سال يف ذلك.
•التخطيط اجليد للمعركة من قبل قيادة املو�ص ��ل ،وتنفيذ اخلطط ب�شكل
جيد ،و�إدارة املعركة الدفاعية بكفاءة عالية.
•الروح املعنوية العالية للمدافعني ،و�إ�ص ��رارهم على الدفاع عن مدينتهم
حتى الن�ص ��ر �أو ال�شهادة ،و�صمودهم �س ��اهم يف �إ�ضعاف الروح املعنوية
خل�صومهم.
•�إمي ��ان املدافعني بعدالة الق�ض ��ية التي يحاربون م ��ن �أجلها؛ وهي الدفاع
عن مدينتهم و�أهليهم ،فهذا جعلهم يرخ�صون الأرواح( .)87بينما مل يكن
ملقاتلي الط ��رف الآخر ما يربر عدوانهم ،وما ي�ؤيد عدالة الق�ض ��ية التي
يحاربون من �أجلها ،وهذا كان عاملاً يف �إ�ضعاف �إرادتهم للقتال.
•قيام قوات نادر �ش ��اه با�س ��تباحة القرى واملدن التي اجتاحتها زادت من
�إ�صرار �أهل املو�صل يف اال�ستب�سال للدفاع عن مدينتهم.
•ال�ش ��عور الديني لدى امل�سلمني وامل�س ��يحيني بقد�سية مدينتهم كان عاملاً
يف �صمودهم ودفاعهم عنها.
•ا�س ��تهانة نادر �شاه بقوة وقدرات املو�صل ،و�إمكانية �صمودها �أمام هجوم
قواته التي كان يظن �أنها ال تقهر.
•الغ ��رور ال ��ذي �أ�ص ��اب نادر �ش ��اه ب�س ��بب انت�ص ��اراته يف �أغل ��ب حروبه،
و�سيطرته على الكثري من البالد ،واحتالله لكركوك و�إربيل بوقت قيا�سي
جعله ي�شعر �أن كل الأهداف التي يهاجمها �سهلة املنال.
•كان �أك�ث�ر جي�ش نادر �ش ��اه م ��ن املرتزقة ،وهم يحاربون ق�س� � ًرا �إ�ض ��افة
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�إلى �س ��وء معاملة نادر �ش ��اه ملقاتليه ،والتي كانت تت�سم بال�شدة والبط�ش
باملق�صرين ،مما زاد حنقهم وكراهيتهم له(.)88
•�س ��وء تخطيط قوات نادر �شاه وتخبطه يف تنفذ الأعمال ،وعدم الدقة يف
التنفيذ ،كما حدث يف حفر الألغام وارتدادها عليهم.
الدرو�س امل�ستنبطة من معركة ح�صار املو�صل:
لكل معركة بعد انتهائها درو�س م�س ��تنبطة تظهر �أ�س ��باب الن�صر �أو الهزمية
وم ��ا طبق من مبادئ احلرب ،وعوامل القوة وال�ض ��عف ل ��دى الطرفني ،ومن تلك
الدرو�س يف معركة ح�صار املو�صل:
•�أن معركة املو�ص ��ل مل تكن بني جي�شني متقابلني ،بل كانت بني جي�ش نادر
�ش ��اه الغا�ش ��م من جهة و�أهل املو�ص ��ل كافة مبختل ��ف انتمائاتهم الدينية
�شيوخا و�شبا ًبا و� اً
والطائفية والعرقية اً
رجال ون�س ��ا ًء ً
أطفال �أغنياء وفقراء
ر�ؤ�س ��اء ومر�ؤ�س�ي�ن �أهل املدينة و�أهل القرى املحيطة بها من جهة �أخرى،
فهي حرب �ش ��عبية بكل معانيها ج�س ��دت وحدة �أهل املو�صل و�صمودهم،
مم ��ا كان �س ��ب ًبا يف انت�ص ��ارهم على عدوه ��م الذي يتف ��وق عليهم عددًا
وعدة.
•لقد جت�س ��د مبد�أ ال�شورى يف �أروع �ص ��وره عندما قام وايل املو�صل بجمع
�أهل املو�صل عند اجلامع الأحمر قبل املعركة وا�ست�شارهم وتبينّ موقفهم
دفاعا
ور�أيهم يف مواجهة عدوهم ،فكان قرار اجلميع ال�ص ��مود والقتال ً
عن مدينتهم حتى الن�صر �أو ال�شهادة.
•�أن �أح�س ��ن �أنواع الدفاع هو الهجوم� ،أو ماي�س ��مى بالدفاع التعر�ضي ،وقد
جت�س ��د ذلك يف معركة املو�ص ��ل عندم ��ا هاجمت قوة من قوات املو�ص ��ل
تعداده ��ا  700مقاتل طالئع جي�ش نادر �ش ��اه التي تقدر بـ 10000مقاتل،
و�أوقع ��ت اخل�س ��ائر يف �ص ��فوفها ،وكذلك قي ��ام قوات املو�ص ��ل بالهجوم
املقابل ال�س ��ريع عل ��ى قوات العدو التي كانت حت ��اول على موطئ قدم يف
املو�ض ��ع الدفاعي (ال�س ��ور) ،وتطردها منه ،وكذلك قيام قوات املو�ص ��ل
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ب�إر�س ��ال الدوريات الليلية خلف خطوط الع ��دو الأمامية جللب املعلومات
عن العدو حتى �إنّ ق�سم منها و�صل �إلى مقر نادر �شاه وترك له حتذي ًرا.
•حقق ��ت قوات املو�ص ��ل مبد�أي �إدامة الزخم وا�س ��تثمار الف ��وز يف معركة
الهجوم الأخري؛ وكانا �سب ًبا يف اندحار وهزمية قوات ندر �شاه.
•�أن لوج ��ود الق ��ادة ذوي الكفاية والقدرة على التخطي ��ط اجليد للمعركة
واجراء اال�ستح�ض ��ارات اجليدة للمعركة الدور املهم يف �إحراز الن�ص ��ر،
وقد ظهر ذلك جل ًّيا يف معركة املو�صل ،حيث تولى قيادة املعركة الرجال
امل�ش ��هود لهم بالكفاية ،وجرى التخطيط اجليد للمعركة� ،إذ �شمل التهي�ؤ
للمعرك ��ة كاف ��ة اجلوانب الع�س ��كرية والنف�س ��ية واالقت�ص ��ادية ،و�أديرت
املعركة بقدرات عالية.
•اتخذت قوات املو�صل �إجراءات ب�سيطة �ضمن �إمكانياتها املحدودة لتقليل
ت�أثري الق�ص ��ف املدفعي املعادي ،وذلك با�س ��تخدام ال�سوابيط بني الدور
والأزقة؛ لتخفيف ت�أثري القنابر املت�س ��اقطة الت ��ي كانت عبارة عن كرات
حديدية �أو �صخرية غري متفجرة(.)89
•كان لقيام قوات املو�ص ��ل بت�س ��وية التالل املحيطة ب�س ��ور املدينة قبل بدء
املعركة الت�أثري الكبري على عمل مدفعية العدو التي كان هدفها الرئي�سي
هدم �س ��ور املدينة ،حيث حرم ��ت من ت�أمني املحرك املنب�س ��ط لقذائفها
باجتاه ال�سور(.)90
•كان ال�ستثمار الفوز يف الهجوم الأخري من قبل قوات املو�صل الأثر الكبري
يف �إحراز الن�صر ،و�إيقاع �أكرب اخل�سائر يف �صفوف العدو.
•لقد ظهر دور احلرب النف�س ��ية واحلالة املعنوية لكال اجلانبني يف نتيجة
املعركة (انظر امللحق ز).
•اجله ��د اال�س ��تخباري مهم ول ��ه دور يف نتائ ��ج املعركة ،وق ��د كان اجلهد
ً
ملحوظا ،ومتثل يف نقل �أخبار العدو بني حني
اال�ستخباري لقوات املو�صل
و�آخ ��ر ،من حلظة و�ص ��وله �إلى كركوك وم ��ن ثم �إلى و�ص ��وله �إلى �إربيل،
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وتنقل ��ه من �إربيل باجتاه املو�ص ��ل ،وتطويق ��ه املدينة ،وكان ��ت املعلومات
تت�ض ��من نواي ��ا وخطط وتعداد ق ��وات نادر �ش ��اه ،وكان م ��ن يقوم بذلك
�س ��كان القرى املحيطة باملو�ص ��ل ،وم ��ن الأمثلة على ذلك قي ��ام �أعرابي
ي�ستحث فر�سه خارج ال�سور قبيل الهجوم الأخري وهو ينادي ب�أعلى �صوته
(الدب�ش ��ي خل�ص والعجور التم ،لك ��ن بالكم من الطويل) ُيعلم املدافعني
�أن عتاد املدفعية قليل ،و�أن اجلي�ش حت�ش ��د للهجوم ،و�أن ياخذوا حذرهم
لأن العدو �سي�س ��تخدم �سالمل احل�صار( .)91كما كان يتم تدقيق الداخلني
�إل ��ى املدين ��ة عند �أب ��واب ال�س ��ور والتعرف عليه ��م للحيلول ��ة دون دخول
اجلوا�سي�س �إلى املدينة.
•كانت املعركة معركة مو�صلية م�ستقلة خا�ضها �أهل املو�صل بكل �أطيافهم،
وحتملوا �أعباءها مب�ساعدة محدودة من متطوعي الأكراد من كوي�سنجق
ومن قوات حلب.
•برز دور للمر�أة املو�ص ��لية يف املعركة؛ ف�شاركت بالتربع بالأموال وت�ضميد
اجلرحى و�إعداد الطعام للمقاتلني(.)92
اهتماما كب ًريا مبعركة املو�ص ��ل ،وتبني ذلك من
•�أولت بريطانيا وفرن�س ��ا
ً
خالل التقارير التي كان ير�س ��لها ال�س ��فريين الربيطاين والفرن�سي لدى
الب ��اب العايل �إل ��ى وزارت ��ي اخلارجية الربيطاني ��ة والفرن�س ��ية ،وكانت
تت�ضمن �أحداث معركة املو�صل بالتف�صيل ،وكانت تلك املعلومات ت�ستقى
من املخربين ال�س ��ريني( .)93وي�س ��تنتج من ذلك �أن ل ��كال البلدين دور يف
تلك املعركة ،ورمبا يكون �أحدهما �أو كالهما م�ؤيدً ا او داع ًما لنادر �شاه يف
هجومه على املو�صل لإ�ضعاف الدولة العثمانية وتق�سيمها �إلى دويالت.
نتائج معركة ح�صار املو�صل:
كان النت�ص ��ار قوات املو�صل يف معركة احل�ص ��ار ودحر جي�ش نادر �شاه نتائج
على امل�ستوى املحلي والإقليمي ،وعلى النواحي الع�سكرية وال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية ومن تلك النتائج:
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•الإفراج عن جميع الأ�سرى الذي �أ�سروا يف كركوك و�إربيل واملو�صل وكافة
املناطق التي اجتاحها نادر �شاه.
•عقد �صلح بني نادر �شاه ووايل املو�صل (.)94
•طلب نادر �شاه من الدولة العثماين عقد معاهدة �صلح بينهما(.)95
•تنازل نادر �شاه عن كل مطالبه التي كانت ذريعة حلربه(.)96
•�أظه ��ر نادر �ش ��اه رغبت ��ه يف �إج ��راء مناظرة ب�ي�ن العلم ��اء للتقريب بني
املذاهب ،ومثل بغداد يف تلك املناظرة ال�ش ��يخ عبداهلل ال�س ��ويدي ،ووكل
نادر �شاه ال�شيخ ال�س ��ويدي لرفع التكفري بني الفرق الإ�سالمية ،و�إ�صالح
ذات البني ،وحتقق ذلك على يد ال�شيخ ال�سويدي(.)97
•�أمر نادر �ش ��اه برفع �سب ال�صحابة الذي �أحدثه الإ�سماعيلية وال�صفوية،
وذك ��ر اخللفاء عل ��ى الرتتيب على منرب جامع الكوفة والدعاء لل�س ��لطان
العثماين(.)98
•اع�ت�رف ن ��ادر �ش ��اه بال�س ��لطة العثمانية وبع ��ث الهداي ��ا �إلى ال�س ��لطان
العثماين(.)99
•تقوية العالقة بني املو�صل والباب العايل(.)100
•ظهور ق ��وة ونفوذ اجلليليني لدى ال�س ��لطة العثمانية ،وما احرزه ح�س�ي�ن
با�شا من �س ��معة حازت على ثقة الباب العايل وانت�شرت �سمعة اجلليليني
يف �أرجاء الدولة العثمانية (.)101
•ومن نتائج معركة املو�ص ��ل �أنها عززت الوحدة الوطنية بني �أبناء املدينة
واالبتع ��اد عن الفنت ،حيث حافظ �أهل املو�ص ��ل على املدينة وكيانها ومنو
ال�شعور الوطني والقومي لأهايل املو�صل يف �إطار الدولة العثمانية(.)102
•محافظة املو�ص ��ل على كيانها االقت�ص ��ادي� ،إذ بقيت �سو ًقا جتار ًّيا مه ًما،
وتزاي ��دت �أهمي ��ة م�س ��الكها التجارية وق�ص ��دها التجار م ��ن كل مكان،
وانتع�شت عماراتها و�صناعاتها املختلفة(.)103
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•�أ�ص ��بحت املو�ص ��ل بعد الغزو النادري مركزً ا مدن ًّيا وثقاف ًّيا �إ�ض ��افة �إلى
املركز الدفاعي الع�س ��كري ،و�ش ��هدت املو�صل حملة ترميم ل�سور املدينة،
وترميم بع�ض اجلوامع والكنائ�س(.)104
وذكر روبرت ول�سن عددًا من نتائج معركة املو�صل منها(:)105
•ابتعاد التهديد ال�صفوي عن طريق التجارة بني املو�صل وحلب وبني حلب
و�أر�ض الروم.
•منع نادر �شاه من الو�صول �إلى البحر املتو�سط.
•درء اخلط ��ر ال�ص ��فوي عن العا�ص ��مة العثمانية الذي ا�س ��تمر ملدة ثالثة
قرون ون�صف.
•تخل ��ي نادر �ش ��اه ع ��ن كركوك و�إربي ��ل التي �س ��يطر عليهما قب ��ل معركة
املو�صل.
اخلامتة:
كان ��ت نين ��وى من ��ذ ت�أ�سي�س ��ها قب ��ل �آالف ال�س ��نني ذات �أهمية �إ�س�ت�راتيجية
على مدى الع�ص ��ور ،وقد اكت�س ��بت ه ��ذه الأهمية من عدة عوام ��ل� ،أهمها عمقها
احل�ضاري ،وكونها عا�ص ��مة لعدة دول ،وملوقعها اجلغرايف املهم؛ حيث �إنها عقدة
موا�ص�ل�ات تربط بني ال�ش ��رق والغرب وال�شمال واجلنوب ،ولوقعها على نهر دجلة
ذي الأهمية الإ�سرتاتيجية.
م�ص ��رت املو�ص ��ل عل ��ى اجله ��ة املقابلة لنين ��وى على نه ��ر دجلة بع ��د الفتح
ّ
الإ�س�ل�امي عام  16هـ 637 /م .وجرى تو�س ��يعها ،وقد مرت بعدة مراحل وتوالت
عليه ��ا الأحوال مابني االزدهار واالنك�س ��ار يف الع�ص ��رين الأموي والعبا�س ��ي� ،إلى
خا�ص ��ا ،ولعب ��ت دو ًرا مه ًّما
�أن اتخذه ��ا الزنكيني عا�ص ��مة لهم ،و�أولوها
ً
اهتماما ًّ
يف مواجهة الغزو ال�ص ��ليبي .وبعد ن�ش ��وء الدولة العثمانية �أ�صبحت املو�صل �إحدى
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والياتها ،ويف القرن الثاين ع�ش ��ر الهجري الثامن ع�ش ��ر امليالدي حكمت الأ�س ��رة
اجلليلي ��ة املو�ص ��ل ،وكان حكمه ��ا حك ًما محل ًّيا �ش ��به ذات ��ي� ،إالّ �أنه ��ا كانت تابعة
للدولة العثمانية ،ومن �أ�ش ��هر والتها يف هذه الفرتة ح�سني با�شا اجلليلي ،ويف تلك
احلقبة كان ال�ص ��راع على �أ�ش ّده بني الدولة العثمانية والدولة ال�صفوية ،واحلرب
�س ��جال بينهما ،وكان للمو�صل ن�ص ��يب من تلك احلروب ،وكانت الدولة العثمانية
م�ش ��غولة بقمع الثورات الداخلية ،و مبواجهة التهديدات على اجلبهتني ال�ش ��مالية
والغربية ،ومل تكن العالقة بني الباب العايل واملو�صل على �أح�سن �أحوالها ،بل كان
اهتماما
ي�شوبها الكثري من املنغ�صات؛ فال�سلطة العثمانية مل تويل البالد العربية
ً
م ��ن ناحي ��ة التعليم ،وانتهج ��ت �سيا�س ��ة الترتي ��ك ،و�أهملت اجلوان ��ب العمرانية
واالقت�صادية والثقافية� ،أما من الناحية الع�سكرية ف�إن ال�سلطة العثمانية مل تهتم
به ��ا ،و�أوكلت �أمرها �إلى �أهلها� ،إذ �إنّ القوات النظامية املكلفة حلماية املو�ص ��ل ال
تتعدى كتيبة خيالة وخم�سة �آالف مقاتل� ،أغلب منت�سبيها من �أهل املو�صل .وكانت
نظرة ال�سلطة العثمانية للعرب على �أنهم اقل منهم �ش�أ ًنا.
يف ه ��ذا اجلو من العالقات بني ال�س ��لطة العثمانية والوالي ��ات العربية ومنها
املو�ص ��ل ظهر التهديد ال�ص ��فوي للدول ��ة العثمانية املتمثل بجي�ش نادر �ش ��اه الذي
غزت جيو�ش ��ه ال�ش ��رق وحققت انت�ص ��ارات كبرية اغرته يف التوجه نحو ال�ش ��رق
لل�س ��يطرة عل ��ى امل ��دن العربية ،منها :بغداد واملو�ص ��ل والب�ص ��رة وم ��دن كركوك
و�إربيل .ومن ثم التو�س ��ع باجتاه البحر املتو�س ��ط والتوجه �إلى العا�ص ��مة العثمانية
لإ�سقاط ال�سلطة هناك ،وكان لغزو نادر �شاه �أ�سباب �سيا�سية اتخذت الدين ذريعة
لها ،و�أ�س ��باب اقت�صادية ،وكما ذكر �س ��اب ًقا ف�إن احلروب كانت قائمة بني القوات
العثمانية وال�ص ��فوية ،فقد �س ��بق توجه جيو�ش نادر �ش ��اه لغزو املو�صل العديد من
املعارك بينه وبني القوات العثمانية ،وكانت النتائج مختلفة بني الن�صر والهزمية،
ومن �أهمها املعركة التي جرت جنوب املو�ص ��ل �سنة 1733م .حيث توجه نركزخان
رﻣﻀﺎن ﺷﻮال 1442

313

أﻧﻴﺴﺎن -أﻳﺎر /أﺑﺮﻳﻞ -ﻣﺎﻳﻮ 2021م

4 3

57

على ر�أ�س ثمانية �آالف مقاتل �إلى املو�صل الحتاللها ،فالتقى بجي�ش املو�صل جنوب
املو�ص ��ل ف ُه ِزم جي�ش ��ه و ُقتل نركزخان يف عام 1156هـ 1743/م .وتوجهت جيو�ش
نادر �شاه والتي تقدر بثالث مئة �ألف مقاتل �إلى العراق وانق�سمت �إلى رتلني؛ الرتل
اجلنوبي وتعداده ت�س ��عون �ألف مقاتل توجه �إلى الب�ص ��رة ملحا�صرتها ،بينما توجه
الرتل ال�ش ��مايل �إلى ال�ش ��مال ،ويقدر تعداده مبئتي �ألف مقاتل ومئة و�ستني مدف ًعا
ومئتني وثالثني هاو ًنا� ،إ�ضافة �إلى املعدات الهند�سية ،بقيادة نادر �شاه متوج ًها �إلى
بغداد وحا�صرها ثم عدل �إلى كركوك وحا�صرها لعدة �أ�سابيع وق�صفها باملدفعية
واحتلها ،وبعد ذلك توجه �إلى �إربيل وحا�صرها لعدة �ساعات فا�ست�سلمت له ،وبعد
ذلك توجه باجتاه املو�صل وخالل توجهه �إلى املو�صل قام بتوجيه عددًا من الر�سائل
التحذيرية �إلى وايل املو�ص ��ل و�أهلها يطالبهم باال�ست�س�ل�ام ،فجمع وايل املو�ص ��ل
�أهلها وا�ست�شارهم يف الأمر ف�أبدوا ا�ستعدادهم للقتال والدفاع عن مدينتهم حتى
الن�صر �أو ال�شهادة ،فعمل الوايل و�أهل املو�صل وقوات النجدة من حلب وكوي�سنجق
على تهيئة املدينة للقتال ،و�ش ��ملت هذه التهيئة اجلوانب الع�سكرية كرتميم ال�سور
وحف ��ر اخلندق وتهيئة �س ��احات الرمي وتوفري مواد التموين ،كما �ش ��ملت التهيئة
اجلانب املعنوي والذي متثل بتهيئة املقاتلني والأهايل للقتال واال�ستعداد للت�ضحية
يف �س ��بيل الدفاع ع ��ن مدينتهم ،وع ّد ذلك جه ��ادًا يف �س ��بيل اهلل تعالى .وعندما
اقرتبت قوات نادر �شاه من املو�صل اجتاحت القرى التي كانت على طريق تقدمها
فقتلت وروعت �أهاليها ونهبتها ،وكانت تلك القرى هي قرى امل�سيحيني والإيزيدية،
فهرب �أهلها والتج�أوا �إلى املو�ص ��ل ،ثم �أعاد نادر �شاه �إر�سال الر�سائل التحذيرية
ومطالبته با�ست�س�ل�ام املدينة� ،إال �أنه جوبه من �أهل املو�ص ��ل بالرف�ض والإ�ص ��رار
عل ��ى القتال ،وما �إن و�ص ��لت طالئع جي�ش نادر �ش ��اه �إلى منطق ��ة يارجمة جنوب
املو�ص ��ل يوم  21رجب 1156هـ 10/ايلول 1743م حتى برزت لها قوة من املو�ص ��ل
وا�ش ��تبكت معها ،و�أحلقت بها خ�س ��ائر ،ثم عادت �إلى املدينة و�أغلقت �أبواب �سور
املدينة ،وبعد و�ص ��ول الق�س ��م الأكرب من جيو�ش نادر �شاه �إلى املو�صل وهو مايقدر
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مبئتي �ألف مقاتل ،ت�س ��اندهم ( )14بطرية مدفعية ،يقدر عدد مدافعها بـ()160
مدف ًعا ،ومعدات التج�س�ي�ر ،وحفر الألغام و�س�ل�امل احل�ص ��ار ،يف ح�ي�ن تواجهها
قوات املو�ص ��ل التي يقدر عددها بثالثني �ألف مقاتل كحد �أق�ص ��ى ،وبع�ض املدافع
واملقاتلني م�س ��لحني ب�أ�سلحة بدائية ,بعد تكامل و�صول قوات نادر �شاه �إلى املو�صل
متت عمليات اال�س ��تطالع ون�ص ��ب اجل�س ��ور ،وعربت قوات نادر �شاه من اجلانب
الأي�سر لنهر دجلة �إلى اجلانب الأمين ،وطوقت املدينة من جميع اجلهات ،وعملت
دكات املداف ��ع ،بعد ذلك جرى ق�ص ��ف املدينة مل ��دة ثمانية �أي ��ام بلياليها ،ويقدر
عدد القنابر التي �س ��قطت على املدينة ب�أكرث من خم�س�ي�ن �أل ��ف قذيفة (حديدية
و�صخرية) طم ًعا يف ا�ست�سالم املدينة ،ورافق عمليات الق�صف عدد من الهجمات
بامل�ش ��اة واخليالة ،كلها �ص ��دها املدافعون ،وعندما مل يفلح بتحقيق هدفه� ،أوقف
نادر �ش ��اه الهجوم و�أعاد و�ض ��ع خطط ��ه ،فقامت قواته خالل ه ��ذه الفرتة بتغيري
جم ��رى نهر دجلة والإغارة على القرى املحيطة باملو�ص ��ل ،وقتل ��ت �أهلها ونهبتها،
وبعد �أن �أكمل نادر �ش ��اه �إعداد اخلطط للهجوم الرئي�سي على املنطقة املح�صورة
بني باب �س ��نجار وق�ضيب البان م�س ��تهد ًفا القلعة الرئي�سية ،بد�أت قطعاته بتنفيذ
الهجوم الرئي�سي ،فقامت قواته بحفر �أربعة �ألغام كهفية قرب �سور املدينة لتفجري
ال�سور وعمل ثغرات فيه ،لتقوم قوات امل�شاة واخليالة باقتحام املدينة من خاللها،
يراف ��ق ذلك ا�س ��تعمال �س�ل�امل احل�ص ��ار الجتياز ال�س ��ور والدخول �إل ��ى املدينة،
ويف فج ��ر يوم اجلمعة �22ش ��عبان 1156هـ 4 /ت1743 1م كانت �س ��اعة ال�ص ��فر
لبدء الهجوم الرئي�س ��ي ،وعندما اقرتبت قوات نادر �ش ��اه من �س ��ور املدينة قامت
الهند�س ��ة بتفجري الألغام الأربعة ،فلم ينفجر لغم ��ان ،وانفجر الآخران� ،أحدهما
مل يحدث �أي �ضرر بال�سور� ،أما اللغم الرابع فارتد على قوات نادر �شاه فقتل منهم
املئ ��ات ،ودارت معركة حامية الوطي�س �أبلى فيها �أهل املو�ص ��ل بال ًء ح�س� � ًنا ،وبعد
ثمان �س ��اعات من القتال و ّلت جيو�ش نادر �ش ��اه مدبرة جتر �أذيال الهزمية ،وكان
من �أهم �أ�س ��باب انت�ص ��ار قوات املو�ص ��ل واندحار قوات نادر �ش ��اه الروح املعنوية
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العالية لأهايل املو�ص ��ل ،و�إ�ص ��رارهم على الدفاع عن مدينتهم ،وعدالة الق�ض ��ية
الت ��ي يقاتلون من �أجلها ،والقيادة احلكيمة من ال ��وايل ،والتهي�ؤ الكامل للمعركة،
وب�ش ��كل جيد ،ومن �أ�س ��باب خ�س ��ارة قوات نادر �ش ��اه :غرور نادر �ش ��اه وغطر�سته
وا�س ��تهانته بقدرات �أهل املو�ص ��ل ،و�إنهاك قواته يف خو�ض معارك متتالية ،وعدم
�إميانهم بعدالة الق�ضية التي يقاتلون من �أجلها ،فكانت الهزمية من ن�صيب قوات
نادر �ش ��اه التي تكبدت خ�سائر ج�س ��يمة ،تقدر بع�شرة �آالف قتيل ،وخ�سارة العديد
من املدافع واملعدات ،بينما كانت ت�ض ��حيات �أهل املو�ص ��ل التتجاوز املئتي �ش ��هيد.
وبعد �إجنالء غبار املعركة بانت خ�س ��ارة قوات نادر �ش ��اه ،فا�ضطر لطلب ال�صلح
مع وايل املو�ص ��ل ،فجرى ال�صلح وان�س ��حبت جيو�شه باجتاه ال�شرق يوم  4رم�ضان
1156ه� �ـ22 /ت1743 1م .وكان م ��ن نتائج تل ��ك املعركة �أن نادر �ش ��اه تخلى عن
كافة �ش ��روطه الت ��ي اتخذها ذريعة لذل ��ك الغزو ،وحتطمت �أحالمه يف الو�ص ��ول
�إلى البحر املتو�س ��ط ،وابتع ��اد اخلطر عن طرق التجارة بني املو�ص ��ل وحلب وبني
حل ��ب و�أر�ض روم ،ومن نتائج تلك املعركة �أن عززت الروح الوطنية لأهل املو�ص ��ل
ووحدتهم .ومن �أهم الدرو�س امل�س ��تنبطة لتلك املعركة جت�س ��يد ال�ش ��ورى يف �أروع
�ص ��ورها ،ودور احلرب النف�سية يف �إحراز الن�ص ��ر وحتقيق مبد�أ القادة يف الأمام
يف املواق ��ف احلرج ��ة ،والذي حققه قادة املو�ص ��ل .لقد كان للعناي ��ة الإلهية لأهل
املو�ص ��ل ولوحدتهم عر ًبا وكردًا م�سلمني وم�س ��يحيني ويهود و�إيزيدية �أهل املدينة
و�أهل القرى والأرياف و�إميانهم بعدالة ق�ضيتهم يف الدفاع عن مدينتهم وتكاتفهم
و�إخال�ص ��هم يف تنفيذ واجباتهم حتت قيادة حكيمة متفاعلة مع مر�ؤو�س ��يها �سب ًبا
يف �إحراز الن�صر للمو�صل ،وكان يوم 4رم�ضان1156هـ  22/ت1743 1م يوم عيد
للمو�ص ��ل عندما ان�سحبت جيو�ش نادر �شاه باجتاه ال�شرق مهزومة .وبذلك ت�سجل
املو�ص ��ل �صفحة م�ش ��رقة من التاريخ العراقي والعربي احلديث يف �صمودها بوجه
الطغاة والطامعني ،وما الن�صر �إال من عند اهلل العزيز احلكيم.
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امللحق (�أ)
ح�سني با�شا اجلليلي وايل املو�صل
(1107هـ 1171 -هـ 1695 /م – 1758م)
هو ح�س�ي�ن با�ش ��ا بن �إ�سماعيل با�ش ��ا اجلليلي ،ولد يف املو�ص ��ل �سنة  1107هـ
1695/م ،ون�ش�أ فيها ،ويف �سنة 1132هـ �أ ّدى فري�ضة احلج لبيت اهلل احلرام ،ويف
�س ��نة 1143هـ �أ�ص ��بح وايل املو�ص ��ل ،وقد تقلد والية املو�صل ثمان مرات .ويف �سنة
1147هـ َق ِدم عبداهلل با�ش ��ا الكوبريل لغزو العجم فق ّدم له ح�س�ي�ن با�ش ��ا الدعم
وامل�س ��اعدة ،ور�أى من ��ه الوزير دها ًء وتدب ًريا فرفع �أم ��ره �إلى الباب العايل ،ف�أنعم
عليه ال�سلطان برتبة الوزارة ،و�أر�سل �إليه املن�شور واخللعة.
�شجاعا كر ًميا يبذل املال للمقاتلني ،وميتاز بح�صافة الر�أي
كان ح�سني با�شا
ً
وق ��وة الإرادة واحل ��زم ،وكان دائم التفقد لرعيته وملقاتلي ��ه ،وي�ؤ ّمن احتياجاتهم.
وكان مح ًّبا للإ�ص�ل�اح والعمران والعلم ،و�ش � ّ�جع الأدباء وال�ش ��عراء ,وبنى م�صلى
ال�شافعية يف جامع النبي جرجي�س ،ورممَّ اجلامع الكبري (اجلامع النوري) وجدد
وع َمر ن�صف �سور املو�صل ،كما وجهت �إليه فرا�شة احل�ضرة
عمارة القلعة الداخلية َ
النبوية من قبل ال�سلطان محمود الأول.
لقد ا�ش ��تهر ح�س�ي�ن با�ش ��ا بحروبه �ض ��د ال�ص ��فويني ،فقد تولى قيادة قوات
�شاركت مع �أحمد با�شا وايل بغداد عند احتالله همدان عام (1136هـ1723/م),
و�شارك يف احلروب �ضد طهما�سب عام (1144هـ1731/م) ،وكان وال ًيا للمو�صل
عندما حا�ص ��رها نادر �ش ��اه �س ��نة (1156هـ1743/م) ،وابلى بال ًء ح�س ًنا يف تلك
املعركة.
ويل حلب �س ��نة 1170هـ ،ثم عاد �إلى بلدته املو�ص ��ل وتويف فيها  9ذي القعدة
1171هـ  25 /متوز 1758م.
رﻣﻀﺎن ﺷﻮال 1442

317

أﻧﻴﺴﺎن -أﻳﺎر /أﺑﺮﻳﻞ -ﻣﺎﻳﻮ 2021م

4 3

57

امللحق (ب)
نـ ــادر �شـ ـ ــاه
(1698م 1747-م)
ينحدر نادر �ش ��اه من قبيلة الأف�شار الرتكمانية من �شمال فار�س ،التي ام ّدت
الدولة ال�ص ��فوية بالقوة الع�س ��كرية منذ عهد �إ�سماعيل ال�ص ��فوي ،ويعرف �أي�ضا
(بنادر قلي خان) و(طهما�س ��ب قلي خان) و(نادر �أف�ش ��ار) ويف املراجع الإيرانية
(نادر الأف�شاري) �شاه ايران من 1736م الى 1747م ،وم�ؤ�س�س الأ�سرة الأف�شارية
التي حكمت �إيران.
كان �أول �أم ��ره من ّ
قطاع الط ��رق ،ثم جمع رجاله ور�أى من م�ص ��لحته العمل
كقائد عند طهما�س ��ب الثاين؛ �آخر ال�ش ��اهات ال�ص ��فويني ,ي�صفه بع�ض امل�ؤرخني
ب�أن ��ه نابلي ��ون بالد فار� ��س �أو الإ�س ��كندر الثاين ،كان له الف�ض ��ل يف ن�ش ��وء حركة
املقاومة الع�سكرية لتحرير �إيران من االحتالل الأفغاين منطل ًقا من مدينة م�شهد.
ويعد نادر �ش ��اه من �أكرب الغزاة الفاحتني يف تاريخ �إيران احلديث ،حيث قام عام
1737م باال�س ��تيالء على �أفغان�ستان وبع�ض الأجزاء من و�سط �آ�سيا ،ثم قاد حملة
�سنة (1738م 1739-م) على الهند متكن فيها من اال�ستيالء على دلهي ،وانت�صر
يف معارك كثرية �ضد العثمانيني والأفغان والرو�س ،ومتثل خطى الفاحتني املغول:
جنكي ��ز خ ��ان ،وتيمورلنك ،وكان �أق ��وى حاكم يف ال�ش ��رق� ،إال �أنّ �إمرباطوريته ما
لبثت �أن تفككت ب�سرعة بعد اغتياله عام 1747م.
كان نادر �ش ��اه �آخر غزاة �آ�س ��يا الو�س ��طى ،وكان �أنبغ قائد ع�سكري يف تاريخ
�إيران ،وين�سب �إليه الف�ضل يف قوة و�أهمية �إيران بني العثمانيني واملغول.
غ�شوما كثري احلروب ،مح ًّبا ل�سفك
�أما ر�أي علماء النف�س هو :كان نادر �ش ��اه ً
الدماء ،لديه خلل يف التوازن العقلي ،من�ش� ��ؤه الطمع املفرط ،والق�س ��وة اجلنونية،
واجل�شع.

4 3

57

رﻣﻀﺎن ﺷﻮال 1442
أﻧﻴﺴﺎن -أﻳﺎر /أﺑﺮﻳﻞ -ﻣﺎﻳﻮ 2021م

318

امللحق (ج)

امللحق (د)
طبيعة �ساحة املعركة
تق ��ع املو�ص ��ل القدمية عل ��ى اجلانب الغربي م ��ن نهر دجلة ،ومتت ��د من قلعة
با�ش ��طابيا وباب �س ��نجار �ش � اً
�مال �إلى باب الطوب وباب اجلدي ��د جنو ًبا ،ومن نهر
دجلة �شر ًقا �إلى باب �سنجار وباب اجلديد غر ًبا.
�إن املنطق ��ة املقابلة ل�ش ��مال املدين ��ة -املتمثل ��ة حال ًّيا بحاوي الكني�س ��ة وحي
ال�شفاء والزجنيلي والرفاعي ومتوز -منطقة متموجة تكرث فيها الوديان والتالل،
وجرداء ع ��دا املنطقة املحاذية لنه ��ر دجلة ،منطقة حاوي الكني�س ��ة ،فتكرث فيها
الأ�شجار والأدغال.
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�أما املنطقة ال�شرقية للمدينة فت�ستند على نهر دجلة ،واملنطقة املحاذية للنهر
مرتفعة ،واجلهة املقابلة لها �شرق النهر منطقة منخف�ضة تكرث فيها الأ�شجار.
واملنطقة املقابلة لغرب املدينة -املتمثلة حال ًّيا باملو�ص ��ل اجلديدة وال�صناعة
القدمية واملن�ص ��ور -منطقة �شبه م�س ��توية تكرث فيها الوديان؛ وادي العني ،ووادي
حجر ،وهي منطقة جرداء.
املنطق ��ة املقابل ��ة جلنوب املدين ��ة -املتمثلة حال ًّي ��ا بحي الدندان واجلو�س ��ق
والغزالين -منطقة م�س ��توية تكرث فيها الأ�ش ��جار ،ويحيط باملدينة �س ��ور له �سبعة
�أب ��واب ،وهي باب اجل�س ��ر ،وب ��اب الطوب ،وب ��اب اجلي�ش ،وب ��اب اجلديد ،وباب
�سنجار ،وباب املعادي.
يتبني من درا�س ��ة �س ��احة املعركة �أن االجت ��اه الأكرث احتم � اً�ال �أن يتبعه العدو
يف مهاجم ��ة املدين ��ة هو االجت ��اه الغربي وال�ش ��مال الغربي ،ومن ثم ال�ش ��مايل ثم
اجلنوبي� ،أما االجتاه ال�ش ��رقي للمدينة في�صعب مهاجمة املدينة منه؛ ال�ستنادها
على نهر دجلة ،وارتفاع ال�سور يف هذا االجتاه
امللحق(هـ) الذيل ()1

4 3

57

رﻣﻀﺎن ﺷﻮال 1442
أﻧﻴﺴﺎن -أﻳﺎر /أﺑﺮﻳﻞ -ﻣﺎﻳﻮ 2021م

320

امللحق (هـ) الذيل ()2

رﻣﻀﺎن ﺷﻮال 1442

321

أﻧﻴﺴﺎن -أﻳﺎر /أﺑﺮﻳﻞ -ﻣﺎﻳﻮ 2021م

4 3

57

امللحق (و) الذيل ()1
ت�سل�سل حوادث املعركة
ذكر الأ�ستاذ محمود اجلليلي ت�سل�سل احلوادث ورتبها كمما يلي:
التاريخ
21رجب 1156هـ
10ايلول1743م
24رجب�13/أيلول
25رجب� 14/أيلول
27رجب� 16/أيلول
ا �شعبان – � 20أيلول
� 2شعبان � 21-أيلول
�4شعبان� 23 -أيلول
� 5شعبان� 24 -أيلول
�6شعبان� 25 -أيلول
�8شعبان – � 27أيلول
� 11شعبان – � 30أيلول
� 15شعبان – 4ت1
� 15شعبان –  4ت1
� 17شعبان6 -ت1
� 18شعبان 7ت1
� 21شعبان –  10ت1
 4رم�ضان – 22ت1

احلادثة
ظه ��ور مقدم ��ة جي�ش نادر �ش ��اه يف يارجم ��ة ،وهجوم
الق ��وة الفدائية من املو�ص ��ل بقي ��ادة عبدالفتاح �أخي
الوايل ح�سني با�شا
و�صول نادر �شاه �إلى يارجمة
فتح مقر نادر�ش ��اه ق ��رب النبي يون� ��س وقيامه بجولة
تفقدية
�إن�شاء ج�سر على نهر دجلة
بداية الق�صف املدفعي على املو�صل
طاف نادر�شاه ب�أطراف املو�صل وعينّ �أماكن املدافع
نق ��ل مقر قيادته �إلى القا�ض ��ية ،ومعه معظم القوات،
ون�صب ج�س ًرا �آخر على دجلة
ّ
�أن�شئت الأبراج وو�ضعت املدافع عليها
ق�صف مدفعي م�ستمر على املو�صل
ا�ستمرار الق�صف املدفعي على املو�صل
تركيزالق�ص ��ف عل ��ى با�ش ��طابيا وب ��اب �س ��نجار ملدة
خم�سة �أيام ،و�إكمال حتويل جمرى نهر دجلة
تركيز الق�صف على با�شطابيا وهدم ق�سم منها
تفج�ي�ر الألغام والهجوم بال�س�ل�امل ،وهجوم امل�ش ��اة،
و�ص ّد الهجوم ،والقيام بالهجوم املقابل
طلب نادر �شاه �إر�س ��ال علماء للتفاو�ض ورف�ض الوايل
الطلب
طلب ال�ش ��اه ال�صلح ،و�أر�سل الوفد من املو�صل ،وجرى
ال�صلح وتبادل الهدايا وعودة الوفد
�إر�سال القا�ضي ومفتي ال�شافعية �إلى ا�ستنبول
�إكمال ان�سحاب نادر �شاه وجي�شه

املرجع – عبداجلبار محمد جرجي�س  ,ح�صار املو�صل � ,ص .11 – 10
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امللحق (و) الذيل ()2
جممل احلوادث ملعركة ح�صار املو�صل
كم ��ا ورد يف بحث العميد الركن عبد القادر زينل التحايف (�ص ��مود املو�ص ��ل
والب�صرة) �ص .18-17
اليوم
الثالثاء

التاريخ
21رجب1156هـ
� 10أيلول1843م

اخلمي�س
ال�سبت

23رجب� -12أيلول
25رجب �14-أيلول

الأحد
اجلمعة

 26رجب� 15-أيلول
ا�شعبان� 20-أيلول

ال�سبت

�2شعبان� 21-أيلول

الأحد

�3شعبان� 22-أيلول

االثنني

�4شعبان� 23-أيلول

الأربعاء

�6شعبان� 25-أيلول

اخلمي�س
ليلة اجلمعة

� 7شعبان� 26 -أيلول
� 8شعبان� 27-أيلول

احلادثة
و�ص ��ول طالئع الق�سم الأكرب�إلى يارجمة،
وطالئ ��ع الرتل الثان ��وي �إلى خر�ص ��يباد،
ون�ش ��وب معركة الق ��وة املرتبة ومتل�ص ��ها
�إلى املدينة
تكامل و�ص ��ول الق�س ��م الأكرب جلي�ش نادر
�ش ��اه �إل ��ى منطق ��ة يارجم ��ة ،والتع�س ��كر
جنوب املو�صل على بعد فر�سخ
ا�س�ت�راحة و�إع ��ادة تنظي ��م وا�س ��تطالع
متهيدي ثم ن�صب اجل�سور جنوب املو�صل
و�شمالها
ا�ستطالع مف�صل بقيادة نادر�شاه وتثبيت
�أماكن القطعات ودكات املدافع واملتاري�س
املبا�ش ��رة بالتحكيم ��ات باال�س ��تفادة من
الأ�سرى والتوابع
انتقال مقر نادر�ش ��اه والق ��وة االحتياطية
�إلى منطقة القا�ضية وقطع ماء دجلة عن
البلد
�إكم ��ال التحكيم ��ات ون�ص ��ب املدافع على
دكاتها ،قبالة الإبرلج
انتهاء مرحلة اال�ستح�ضارات
ابت ��داء الق�ص ��ف املدفع ��ي التمهيدي من
ال�ساعة 2300
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اجلمعة
ال�سبت
ليلة الأحد
الأحد
االثنني
الثالثاء
الأربعاء
اخلمي�س

�8شعبان� 27-أيلول
�9شعبان� 28-أيلول
�10شعبان� 29-أيلول
�10شعبان� 29-أيلول
�11شعبان� 30-أيلول
�12شعبان1 -ت1
� 13شعبان2-ت1
�14شعبان3 -ت1

ليلة اجلمعة

� 15شعبان4-ت1

اجلمعة

� 15شعبان – 4ت1

الثالثاء

4رم�ضان22 -ت1

هجمات رئي�سية مدعمة بهجمات ثانوية،
�ص ��دتها القوات املحا�صرة جميعها ،وكان
الرتكيز فيها على القلعة الرئي�س ��ية وباب
�س ��نجار وق�ض ��يب البان ،ومناط ��ق �أخرى
لغر� ��ض تثبي ��ت املدافع�ي�ن م ��ع ا�س ��تمرار
الق�صف املدفعي
عب ��ور الق ��وة االحتياطي ��ة �إل ��ى املرب� ��ض
تباعا
الأعلى واحتالل املوا�ضع ً
قطعات نادر �ش ��اه متهيئة للمعركة وجرى
التن�س ��يق بني �ص ��نوفها؛ امل�ش ��اة واخليالة
واملدفعي ��ة ومت�س ��لقي الأ�س ��وار ومفجري
الألغام
ب ��دء الهج ��وم الثالث ��ة والن�ص ��ف فج ًرا،
واال�ش ��تباك وتفج�ي�ر الألغام ث ��م الهجوم
املقابل ثم الن�صر وهزمية جي�ش نادر�شاه
واندحاره عند ال�ساعة  12ظه ًرا
ان�سحاب نادر �شاه وجي�شه خارج املنطقة

امللحق(ز)
احلرب النف�سية
كان للح ��رب النف�س ��ية الأثر الكب�ي�ر يف نتائج املعركة ،حي ��ث كان للمعنويات
العالية للمدافعني الأثر املبا�ش ��ر على اال�س ��تعداد للمعركة ،وتهيئة م�س ��تلزماتها،
وخو�ض غمارها ،وال�ص�ب�ر واال�ستب�سال والت�ض ��حية من �أجل احلفاظ على الدين
والأر�ض والعر�ض ،ويف املقابل كان تدين املعنويات جلي�ش نادر �ش ��اه �سب ًبا رئي�س ًّيا
لهزميته ،ومن �أبرز الأمور املهمة يف تلك احلرب:
•قيام وايل مدينة املو�ص ��ل ح�سني با�شا اجلليلي با�ست�شارة �أهل املدينة يف
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قرار احلرب ،فجعل مهمة الدفاع عن املدينة تقع على عاتق جميع �أهلها.
•كان لنجاح قوات املو�ص ��ل يف �ص ��د هجوم الفر�س �سنة1732م وقتل قائد
احلملة نركز خان عاملاً معنو ًّيا يف ا�ستعدادهم ملواجهة �أي غزو فار�سي
�آخر.
•�أن ما فعله نادر �ش ��اه يف كركوك و�إربيل والقرى القريبة من املو�ص ��ل من
قتل ونهب وتدمري زاد يف �إ�ص ��رار �أهل املو�ص ��ل على الدفاع عن مدينتهم
مهما بلغت الت�ضحيات.
•و�ص ��ول جندات حلب وكوي�س ��نجق �س ��اهم يف رف ��ع ال ��روح املعنوية لأهل
املو�صل.
•�أن وحدة �أبناء املو�ص ��ل من الأديان والطوائف والأعراق املختلفة �أ�سهمت
يف رفع الروح املعنوية لأهل املو�صل.
•كف ��اءة وايل املدين ��ة وح�س ��ن تدبريه وقيادت ��ه الناجحة ،وتطوع ��ه و�أهله
و�أقاربه للدفاع عن املدينة كان له الأثر الكبري على معنويات �أهل املدينة؛
حيث وجدوا �أن قادتهم معهم يف نف�س اخلندق.
•انك�ش ��اف املك ��ر ال�س ��يء واملن ��اورة الطائفي ��ة لنادر �ش ��اه جع ��ل العلماء
ي�ص ��درون فتوى بوج ��وب مقاتلته ،وله ��ذه الفتوى الت�أث�ي�ر الإيجابي على
احلالة املعنوية.
•ا�س ��تخدام املو�سيقى الع�سكرية عند حفر اخلندق ،و�إ�صالح ال�سور خالل
املعركة �ساهم يف رفع احلالة املعنوية للمدافعني.
•كان للرد احلازم والثابت على ر�سائل التحذير والتهديد التي ير�سلها نادر
�شاه �إلى وايل املو�ص ��ل الأثر الفاعل يف تثبيط معنويات القوات الفار�سية
وقياداتها؛ �إذ �إنهم تيقنوا �أن �أهل املو�ص ��ل �س ��يدافعون عن مدينتهم ولن
ي�ست�سلموا مهما كلفهم الثمن.
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•�أ�صدر وايل املدينة �أوامره الزالة كافة �آثار املعركة عن املدينة ،لكي يظهر
لر�س ��ل نادر �شاه �أن املدينة مل تت�أثر بالق�صف املدفعي والأعمال احلربية
مما �أ ّثر على معنوياتهم.
•�ص ��مود �أهل املو�ص ��ل البط ��ويل يف الدفاع ع ��ن مدينتهم �أ�ض ��عف الروح
املعنوية لدى مقاتلي جي�ش نادر �شاه ،و�أيقن نادر �شاه �أن �أهل املو�صل لن
دفاعا عن مدينتهم حتى النهاية.
ي�ست�سلموا ،و�سيقاتلون ً
•قيام املدافعني برتديد (اهلل اهلل اهلل)� ،إ�ضافة �إلى الأذان والتكبري ،فقد
كانا يوقعان الرهبة يف قلوب املهاجمني الفر�س.
•�أن املعنويات التي ا�س ��تند �إليها نادر �ش ��اه وجي�ش ��ه كانت واهية� ،أ�سبابها
الغرور والغطر�س ��ة والكذب وعدم الوف ��اء بالعهود واالعتماد على التفوق
العددي والعدة ولي�س على الكفاءة واالميان بق�ضية وا�ضحة ورا�سخة.

الهوامش:
( )1طاه ��ر عبدالوهاب مظلوم  ,بحث مقدم �إلى ندوة (دور املو�ص ��ل يف الرتاث العربي),جامعة بغداد
1983م � ,ص2( )2ال�سعرتي  ,تاريخ ال�سعرتي  ,طبعة ادي �شهر .377/2 ,
(� )3سليمان ال�صائغ  ,تاريخ املو�صل  ,دار الكتب العلمية  ,بريوت 2013-م .213/1 ,
( )4يا�سني العمري  ,منية الأدباء  ,حتقيق �سعيد الديوجي  ,دار ابن الأثري للطباعة  ,املو�صل – 2009م
� ,ص .27
(� )5أبو جعفر محمد بن جرير الطربي ,تاريخ الر�س ��ل وامللوك ,حتقيق محمد �أبو الف�ض ��ل ابراهيم ,دار
املعارف ,القاهرة1977-م.36/4,
( )6طاهر العميد  ,ت�أ�س ��ي�س مدينة املو�ص ��ل ,بحث مقدم �إلى ندوة (دور املو�ص ��ل يف الرتاث العربي) ,
جامعة بغداد 1983-م� ,ص.6
(� )7أبو احل�سن �أحمد بن يحيى البالذري  ,فتوح البلدان  ,دار الكتب العلمية  ,بريوت �,ص.199
(� )8سعيد الديوجي ,تاريخ املو�صل ,دار الكتب للطباعة ,جامعة املو�صل1982-م .30/1,
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( )9ابن الأثري ,الكامل يف التاريخ  ,236 /5,املكتبة ال�شاملة
( )10يا�سني العمري ,منية الأدباء� ,ص .70 , 45 , 33
( )11طاهر العميد ,ت�أ�سي�س مدينة املو�صل �,ص7
( )12املقد�سي ,اح�سن التقا�سيم ,دار الكتب العلمية  ,بريوت 2002-م � ,ص.126
( )13ياقوت احلموي ,معجم البلدان  ,258/5,املكتبة ال�شاملة
( )14محم ��د �أم�ي�ن العم ��ري  ,منه ��ل الأولياء ,حتقيق �س ��عيد الديوج ��ي ,مطبعة اجلمهورية  ,املو�ص ��ل
1967م�,ص.56 , 55
(� )15سعيد الديوجي  ,تاريخ املو�صل ,دار الكتب للطباعة والن�شر  ,املو�صل .23- 22 /1 ,
( )16اب ��ن جب�ي�ر محم ��د بن �أحمد بن جبري الأندل�س ��ي  ,رحلة اب ��ن جبري  ,دار الكت ��ب العلمية ,بريوت
2002م �,ص.183
( )17املقد�سي  ,اح�سن التقا�سيم � ,ص125
( )18زكري ��ا ب ��ن محمد بن محم ��ود القزويني �,آثار البالد و�أخبار العباد  ,ط , 3دار �ص ��ادر  ,بريوت –
2011م �,,ص461
( )19طاهر العميد  ,ت�أ�سي�س مدينة املو�صل �, ,ص.5
( )20املرجع ال�سابق�,ص4-1
(� )21س ��عدي �إبراهيم ,حت�ص ��ينات املو�ص ��ل ,بحث مقدم �إلى ندوة (دور املو�ص ��ل يف الرتاث العربي),
جامعة بغداد – 1983م �,ص,3/2
( )22محمد �أمني العمري,منهل الأولياء ,حتقيق �سعيد الديوجي  ,مطبعة اجلمهورية ,املو�صل1967 -م
�ص136؛ ع�صمت برهان الدين عبدالقادر تاريخ اجلي�ش العراقي يف املو�صل (يف العهد العثماين),
دار ابن الأثري للطباعة  ,املو�صل – 2013م �,ص.122
(� )23س ��هيل قا�ش ��ا  ,املو�ص ��ل يف مذكرات الرحالة الأجانب خالل احلكم العثماين  ,دار الوراق للن�شر ,
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بريد
أسرار األلفـاظ الوحـيدة يف القـرآن
مح ّمــد عبد ّ
و�صــي
ال�شــايف ال ُق ِ

وف�صله ،فجاءت ك ُّل كلم ٍة فيه ِو ْفق تدب ٍري حكيم،
�س ��بحانَ الذي �أح َك َم القر�آنَ َّ
ويف مو�ض � ٍ�ع ُمح� � َّدد ال تتق� � َّدم عن ��ه وال تت� َّأخر ،وال ميك ��ن �أن ت�س� � ّد � ّأي كلم ٍة �أخرى
مكانها ،وال �أن ُتعطي �أبعادها اجلمال ّية والإعجاز ّية التي كانت ُتعطيها تلك الكلمة!
لفظ من �ألفاظ القر�آن التي بلغ عددها (�س ��بعة و�س ��بعني �أل ًفا،
نعم؛ فما ِمن ٍ
�ام ُمح َك ٍم على
و�أربعمائ ��ة وت�س ��ع وثالثني كلمة)� ،إ َّال وقد ج ��اء
ٍ
مبيزان ٍ
دقيق ونظ � ٍ
م�س ��توى الآية واملو�ض ��وع وال�س ��ورة ،ومِن ث َّم القر�آن كله .و�إنَّ �ألفاظ� � ُه ُمتم ِّيزة ِمن
جن�س ��ها ،بحيث �إذا وجدتَ تركي ًبا قر�آن ًيا يف َن َ�س ِق الكالم َّ
أر�شدت
دل على نف�سه ،و� ْ
محا�سنه �إليه لمِ َا ِل ُه ِمن �صفة �إله َّية.
واملت�أم ��ل يف القر�آن املجيد يالحظ �أنَّ هناك � ً
ألفاظا مل ِترد �إ َّال مر ًة واحدة،
لفظ منها ميك ��ن �أن يقوم مقامه غريه� ،أ ْو
ولي� ��س في� � ِه غريها ِمن مادتها ،وما ِمن ٍ
ي�ؤدي ُمراده!
وقد جت َّل ْت هذه ال ُ
«�س ��ورة ال َع َلق»؛
ألفاظ الوحيدة منذ بداية نزول القر�آن يف ُ
� ْإذ جن ��د � ً
ألفاظ ��ا مل تتك َّرر �أب ��دً ا ،مث ��ل} :الأَ ْك� � َر ُم{} ،ال ُّر ْج َعى{َ }،ل َن ْ�س� � َف ًعا{،
}ال َّز َبا ِن َية{ وغريها.
انتظمت هذه «الألفاظ الوحيدة» امل�صحف كله ح�سب ترتيبه ،بد ًءا من
وقد
ْ
«�سورة ال َّنا�س».
«�سورة الفاحتة» حتى ن�صل �إلى ُ
ُ
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غت
فما هو وجه الإعجاز يف ورود تلك الألفاظ الوحيدة يف القر�آن ،والتي ب َل ْ
(  1620كلمة) مل تتك ّرر �أبدً اْ ،بل ُذ ِكرت مر ًة واحدة فقط؟
لقد امتازت هذه «الألفاظ الوحيدة» بالتعبري عن ق�ض ��ايا �ض ��خمة ب�أو�س ��ع
مدلول و� ّ
أدق تعبري ،ماي�س ��تحيل على الب�ش ��ر �أن ُي رِّعبوا في ِه عن مثل هذه الأغرا�ض
وعبارات كثرية!
مل
ٍ
�إ َّال ِب ُج ٍ
وق ��د م ّث َل ْت ه ��ذه «الألفاظ» َ�ض ��ر ًبا ِم ��ن الإيق ��اع الطريف ال َّأخ ��اذ ،والتلوين
ال�ص ��وتي املُ ِبهر؛ املم ��زوج ب�إيقاعات ْ
نظم ّية م�ش ��حونة ب َن َغ ٍم وهدي � ٍ�ر �أمتع للقلوب
والآذان ،و�أقوى ت�أث ًريا على العقول والوجدان!
وق ��د «بلغت اجل ��ذور الثالثي ��ة -وهي ال�ش ��ائعة يف القر�آن -الت ��ي وردت مرة
واح ��دة ،والألف ��اظ امل�ش ��ت َّقة منه ��ا ( 365جذ ًرا) ِم ��ن بني جمموع ج ��ذور القر�آن
الثالثي ��ة البالغة ( 1620جذ ًرا) ومعنى ذلك� :أنَّ ن�س ��بة اجل ��ذور التي وردت مرة
واح ��دة  %23من جمموع جذور الق ��ر�آن الثالثية ،و�أنَّ جمم ��وع ورود هذه الألفاظ
( )50816يمُ ِّث ��ل  %98من جميع �ألفاظ القر�آن ( )51884وهي تمُ ِّثل قيمة بالغية
ك�ب�رى ،وه ��ي قمة الإعجاز ،ال�س ��يما �أنه ��ا وردت فيما يقرب من ربع �أ�ص ��ول اللغة
امل�ستخدمة»(.)1
يتج َّلى �إعجاز الألفاظ الوحيدة؛ عندما نت�أ َّمل يف روعة ال�س ��ياق التي �أتت
فيه؛ حيثُ تتك�شّ ��ف �ألوان الإعجاز اللغوي وال�ص ��وتي والنف�سي والت�صويري؛ الذي
(�ص ّيب
تحُ ِدث ُه هذه الألفاظ وتحُ ِّققه مبجرد �سماعها ،ف�إذا نظرنا �إلى �ألفاظ ،مثلَ :
ِمن ال�سماءِ -ب َطا َن ًة ِمن دو ِن ُكم -الجْ ِ ْب ِت َو َّ
وتَ -ي�ؤو ُد ُه حفظهما َ -خا ِو َي ٌة َع َلى
الط ُاغ ِ
َب ما
ُع ُر ِ
و�ش� � َها – ه ْي � َ�ت َلكِ -ب ْئ ٍر ُّم َع َّط َل ٍة -ال�ص ��ا ِفنات اجليادَ -ط�ْيًرْ ً ا �أَ َبا ِب َيلُ -مت رَّ ٌ
ح�ص احلقُّ -مذ�ؤوما
ح�ص َ
هُ م ِفيهُ -م َكاء َوت َْ�ص ِد َي ًة – َق َد َم ِ�ص ْد ٍقَ -فزَ َّي ْل َنا بين ُهمْ -
وج اً
مال � ّأخ ًاذا ،ال جنده يف مرادفاتها الأخرى
مدحورا) .جند لهذ ِه الألفاظ رني ًنا َ
إيقاعا يبعث يف النف�س ت�صوي ًرا للمعنى ،يحتوي
التي متاثلها املع َنى! كما �أنها ُتو ّلد � ً
على عنا�صر كثرية الداللة ،وتفتح الأذهانَ على حقيق ٍة مكنون ٍة يف ال�سياق القر�آين!
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}�ص� � ّيب{ ال ��ذي ورد يف قول� � ِه �س ��بحانه�} :أ ْو َك َ�ص� � ِّي ٍب ِّم ��نَ
فمث�ًل�اً  :لف ��ظ َ
ال�س َماءِ{[البقرة.]19 :
َّ
ألفاظ جتاوزت ع�شرين ً
قد � َ
لفظا،
أفا�ض العلما ُء يف تعريف ِه وتو�صيف ِه و�شرح ِه ب� ٍ
فقال ��وا� :إنه مطر �ش ��ديد مفاجئ ,ي�ص ��احبه رعد ُمخيف وبرق متك ّرر وعوا�ص ��ف
زجمرة �...إلخ.
�شديدة ورياح ُم ِ
جعل الع َّالمة َّ
ولع َّل هذا الذي َ
الطاهر بن عا�ش ��ور يقول عن لغة القر�آن�« :إنها
الأوفر � ً
ألفاظا ،و�أق ّلها حرو ًفا ،و�أف�ص ��حها لهجة ،و�أكرثها ت�ص� � ُّر ًفا يف الداللة على
�أغرا�ض املتك ِّلم ،وفيها من الدقائق واللطائف ً
لفظا ومع َنى مايفي ب�أق�صى ما يراد
ِمن وجوه البالغة»!
وه ��و ال ��ذي عناه الدكتور عبد الوهاب عزَّام بقول ��ه�« :إنها لغ ٌة كامل ٌة ُمح َّببة
عجيب ��ة� ،ألفاظها ُت�ص� � ِّور َم�ش ��اهد الطبيع ��ة ،وكلماته ��ا تمُ ِّثل خط ��رات النفو�س،
ومعانيها تتج َّلى يف �أجرا�س الألفاظ ،لرت�س ��م خطوات ال�ض ��مري ونب�ض ��ات القلوب
ونربات احلياة»(.)2
«�س ��ورة التوبة»�( :إِ اًل َو َال
وانظ ��ر –مث�ًل�اً � -إلى بع�ض الكلمات التي وردت يف ُ
ِذ َّمةِ -خ َفا ًفا َو ِث َق اًالَّ -ما َزادُو ُك ْم ِ�إ َّال َخ َب اًال -ولأَ ْو َ�ض� � ُعو ْا ِخ َال َل ُك ْمُّ -
ال�ش� � ّقةَ -ي ْل ِم ُزونَ
الكمال وا ُ
ُ
حل ْ�س ��ن
املُ َّط ِّو ِعنيَ�َ -ش� � َفا ُج ُر ٍف َهارٍ) .جند �أنَّ هذه الألفاظ اجتمع فيها
�وتي
نظام �ص � ٍّ
والبه ��اء والروعة يف ت�ص ��ريف املعاين ،وامتداد ظاللها اخل َّالبة يف ٍ
إيقاعا يبعث يف النف�س ت�ص ��وي ًرا دقي ًقا
�ال لغ � ٍّ
وج َم � ٍ
�وي غري معهود! كما �أنه ��ا ُتو ّلد � ً
َ
للمعنى املق�صود ،ويفتح الأذهانَ على حقيق ٍة مكنون ٍة يف اخلطاب الر َّباين!
ف�ألفاظَ :
}�ش� � َفا ُج ُر ٍف َهارٍ{ التي وردت يف قوله �س ��بحانه�} :أَ َف َمنْ �أَ َّ�س � َ��س
ُب ْن َيا َن ُه َع َلى َت ْق َوى ِمنَ اللهَّ ِ َو ِر ْ�ض� � َو ٍان َخيرْ ٌ �أَم َّمنْ �أَ َّ�س � َ��س ُب ْن َيا َن ُه َع َلى َ�ش َفا ُج ُر ٍف َها ٍر
َفا ْن َها َر ِب ِه فيِ َنا ِر َجه َّنم{[التوبة.]109:
ق ��د �أحال ��ت ه ��ذه الكلمات الثالث �إل ��ى مفاهيم ور�ؤى ونظري ��ات يف ِ«ع ْلم
ميكانيكا الرتبة والأ�سا�س ��ات يف الهند�سة املدنية والإن�شائية» التي تق ِّرر ب�أنَّ البناء
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جلرف املت�ص� � ّدع� ،أو فوق ا ُ
�إذا كان على حافة ا ُ
حل َفر والفجوات الأر�ض ��ية� ،أ ْو فوق
الأماكن املُ�ش � ِ�رفة على ال�سقوط؛ ف�إنَّ االنهيار �سيكون م�ؤكدً ا وحتم ًيا .وقد جاء كله
هت املعنوي املفهوم
كلمات
يف ثالث ٍ
بت�صوير ف ِّني رائع بني املعقول واملح�سو�س؛ �ش َّب ْ
ٍ
�ا�س مبناه
باملادي امللمو�س! ف َمن � َّأ�س � َ��س بناءه ِبن َّية ال ِّنفاق وال ُك ْفر ،ك َمن و�ض ��ع �أ�س � َ
للج ��رف واملب َنى م ًعا .لأنَّ
على (�ش ��فا ُج ٍ
رف ها ِر) والنتيجة هي االنهيار ال�س ��ريع ُ
هي التي تحَ ُكم درجة �صمود البنيان� ،أ ْو ت�ؤدي �إلى
�أ�سا�سات املباين وطبيعة البناء َ
انهياره!
غوي ف ّيا�ض عظيم التد ُّفق ،ال َيح ُّده حد ،و�إنَّ التع ُّر�ض لفيو�ضات ِه
�إنه �إعجا ٌز ُل ٌّ
وتل ُّم�س �أ�س ��راره اليقف عند حروف الكلمة وحدها ،فقد َ�ش � ِ�هد ال�س � ُ
�ياق يف مجُ مل ِه
ب�س ��تا ًنا ُمو ِر ًق ��ا يانع الثم ��ار والأزهار؛ ممِ َّ ��ا زاد املع َنى حالو ًة يف نف� ��س القارئ �أ ْو
ال�سامع!
نع ��م؛ �إنَّ الألف ��اظ الوحيدة الت ��ي وردت يف القر�آن ال تتوق ��ف روعتها على
عذوبتها ،وده�ش� � ِتها ،وجمالها ومت ّيزها فح�سب؛ ْبل �إنها تحَ ِمل كث ًريا من املفاهيم
املُ ّ
َ
يجعلك
بطنة والدالالت البعيدة ،بحيث الت�س ��تطيع �أنْ ُتع�ِّبرِرِّ عنها بغريها ،ممِ َّ ا
ألفاظ وا ُ
جل َمل؛ لتقريب معناها و�ش ��رح �أبعادها وتف�س�ي�ر
حتت ��اج �إلى كث ٍري م ��ن ال ٍ
ُ
الت�صل �إلى ُك ِنهها وفحواها ومراميها!
مرادها ،وربمّ ا
انظر ،وت�أ ّم َل َمل ًّيا تلك الألفاظ الفريدةَّ ،ثم انظر �إلى املوا�ض ��ع التي ِ�سيقت
أحد �أن ي�صيغ هذه الألفاظ البديعة مبثل هذه
فيهاَّ ،ثم ا�س�أل نف�سك :هل مبقدور � ٍ
ال�ص ��ياغة ال ُعلو ّية� ،أ ْو ُي ِّ
أرباب البيان
وظفها بتلك الرباعة الفائقة؛ الت ��ي �
ْ
أعجزت � َ
و�سدن َة اللغة ،وجعلتهم يقفونَ عندها م�شدوهني ،و َي ِخ ُّرونَ �أمامها �ساجدين!
(�ض ��يزَ ى َ -ل َن ْ�س َف ًعا – َوا ْن َحر
ح�س� � ُب َك �أن تتو َّق َف �أمام ِب�ض ��عة �ألفاظ ،مثلِ :
�تملت عليه من وجوه
وعمقها ورونقها ،وما ا�ش � ْ
– ِج ِيد َها)َّ ،ثم ت�أ ّم َل مدى د ّقتها ُ
الإعجاز التي ا�ستبطنته هذه الكلمات:
}�ض ��يزَ ى{ الت ��ي وردت يف قول ��ه �س ��بحانه} :تل � َ�ك �إذا ِق ْ�س ��م ٌة
يف كلم ��ة ِ
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وهي كلمة
ِ�ض ��يزَ ى{[النجم  ]22:يق ��ول �أه ��ل اللغةْ � :أيِ :ق ْ�س ��مة جائرة غريب ��ةَ ،
غريبة يف لفظها وغريبة يف معناها وغريبة يف ْ
نطقها وغريبة يف �صوتها ،فجمعت
�أرب ��ع غرائ ��ب يف �أربعة حروف! ولي�س يف كالم العرب �ص ��فة عل ��ى وزن ِف ْعلى التي
هي(�ضيزى) ،فقد جاءت غريبة كال ِق ْ�سمة الغريبة التي ق�سمها الك َّفار بينهم وبني
اهلل –�س ��بحانه -يف �ش� ��أن املالئكة كما قال}�أ َل ُكم َّ
الذ َك ُر ول ُه ا ُلأن َثى{ ،فال ِق ْ�س ��مة
غريبة واللفظ غريب ،وهذا تناظر جميل يف اللغة!
وكلم ��ة } َل َن ْ�س� � َف ًعا{ الت ��ي وردت يف قول ��ه}:كَلاَّ َل ِئ ��ن لمَّ ْ َين َت� � ِه َل َن ْ�س� � َف ًعا
املعاجم اللغوية« :ال�س ��فع» هو ال�ص ��دمة البالغة
ا�ص� � َي ِة{[العلق  .]15:تق ��ول
ِبال َّن ِ
ُ
ُحدث ت َل ًفا �أو َخللاً ُي�صيب
التي تنتاب الف َلقات اجلبهية الأمامية لوجه الإن�سان ،فت ِ
الف�ص الأمامي ف ُيغيرِّ ال�سلوك الطبيعي للإن�سان ،وقد ي�صل �إلى هبوط يف معايري
التذ ُّكر والقدرة على حل امل�ش ��كالت العقلية .ويقول املعجم الط ِّبي احلديث�« :س ْفع
�صيب
هي م�صدر اتخاذ القرار ،ف�إذا �أُ َ
النا�ص ��ية» هو الإ�ص ��ابة خلف اجلبهة؛ التي َ
هذا اجلزء من املخ الذي يقع حتت ْ
العظمة مبا�شرة؛ ف�إنَّ �صاحبه التكون له �إرادة
م�س ��تقلة؛ لأنَّ هذا اجلزء هو مركز التوجيه وال�ض ��بط ،وامل�س� ��ؤول عن ت�ص ��رفات
قلت له :اجل�س� ،أ ْو ِقف� ،أ ْو اذهب .لأنه فاقد
الإن�س ��ان ،فال ي�س ��تطيع �أن يختار �إذا َ
ال�سيطرة على نف�سهِ ،مثل الذي ُتق َلع له عينيه فال يرى!
كلمة } َوا ْن َحــر{ التي وردت يف قوله �سبحانهَ } :ف َ�ص ِّل ِل َر ِّب َك َوا ْن َحر{[الكوثر
 ]2:يق ��ول اللغو ُّيون« :ال َّنح ��ر» خا�ص بالإبلَّ ،
و»الذبح» خا�ص بال َغ َنم وغريها .فقد
اخت ��ار القر�آنُ لف ��ظ } َوا ْن َحــر{ ولي�س»اذبح»؛ ُ
فاهلل –�س ��بحانه -قد �أعطى لنب ِّيه
الف�ض � َ�ل الكبري ،واخلري العميم ،يف قوله }�إِ َّنا �أَ ْع َط ْي َن َ
اك ال َك ْو َث َر{ َّثم �أمره ب�أف�ضل
العب ��ادات وهي ال�ص�ل�اة ،و�أمره ب�أف�ض ��ل القرابني و�أن َف�س ��ها ،وه ��ي «الإبل» فقال
فجمعت هذه الكلمة ُح�س� � ًنا �إلى ُح�س ��ن :روعة التعبري ،وجمال الفا�ص ��لة
(انحر)
ْ
القر�آنية!
}ج ِيد َه ��ا{ الت ��ي وردت يف قول ��ه �س ��بحانه} :فيِ ِج ِيد َه ��ا َح ْب� � ٌل ِّم ��ن
كلم ��ة ِ
اجليد ه ��و ال ُع ُنق واجلمع
َّم َ�س ٍد{[امل�س ��د ]5:ج ��اء يف قامو� ��س «امل�ص ��باح املنري»ِ :
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مو�ض ��ع الزينة و ِلب�س ا ُ
حل ّلي واملجوهرات .وا�س ��تعمالها يف قوله} :فيِ
�أجياد ،وهو ِ
ِج ِيد َه ��ا َح ْب ٌل ِّمن َّم َ�س � ٍ�د{ّ .
يدل على ا�س ��تغراق احلبل يف ك ّل عنقه ��ا حار ًقا �إ ّياها،
فا�س � َ
عت الكلم ُة يف �سياقها ،تنا�س ًقا
بحبل من النار! وقد ج َم ْ
�تبدل الف�ضّ ة والذهب ٍ
يف اللفظ وتنا�س ًقا يف ال�صورة وتنا�س ًقا نف�س ًّيا :فجه ّنم هنا نار ذات لهب ,ت�صالها
حتمل َ
النبي
ام ��ر�أة �أبي لهب ،التي ِ
احلطب على ُعن ِقها «جيدها» ،و ُتلقيه يف طريق ّ
احلطب بحب ��ل ،فعذابها � ًإذا يف النار
–واحلط ��ب ممِ َّ ا ُيو ِق ��د اللهب– وهي تحَ ِزم
َ
وتتم ال�ص ��ورة
ذات اللهب �أن ُتغ ّل ٍ
بحبل ِمن َم َ�س ��د ليكون اجلزاء من جن�س العملّ ،
بهذه املحتويات( :احلطب ،واحلبل ،والنار ،وال ّلهب) ي�ص َلى بهذا �أبو لهب وامر�أته
ح ّمالة احلطب!
وعل ��ى هذا النح ��و الرائق البديع من الإعجاز ال ُعل ��وي ،جاءت تلك الألفاظ
الوحي ��دة يف الق ��ر�آن ،والتي ب َلغ � ْ�ت (  1620كلمة) مل تتك ّرر �أبدً ا ،ب � ْ�ل ُذ ِكرت مر ًة
واح ��دة فقط ،متف ّرقة يف �س ��ياقاتها البديعة َع رْ َب ُ�س ��ور الق ��ر�آن و�آياته ،ومن تلك
�توقفت العلما َء واملف�سّ ��رين
الكلمات التي �أعجزت الف�ص ��حا َء وال ُبلغا َء كث ًريا ،وا�س � ْ
ب�س ��ل – ا�س ��تهوت ُه َ -غ َم ��رات َ -خ َّولنا ُك ��م  -ليرُ دُوهُ م –
طوي�ل�اَ } :ف َل ُي َب ِّت ُك ��نَّ – ُت َ
وها-
يحوا� -أ ُن ِلزم ُك ُم َ
يج ًة ِ -خ ْفتُم َع ْي َل ًةُ -ي َ�ض � ِ
�اه�ؤُونَ ِّ -ل ُي َو ِاط ُ�ؤواَ -ف َث َّب َط ُه ْم – َف ِ�س ُ
َو ِل َ
العاديات َ�ض� � ْب َحا-
ِّل ُي َو ِاط ُئ ��وا -ال َغ ��ا ِرَ -ه ْي � َ�ت َلك � -ألف َي ��ا َ�س ��يدها -مدها ّمتان-
ِ
غا�سق �إذا
دم عليهم -ك َع ْ�ص ٍف َّم�أْ ُك ٍول �َ -شا ِن َئ َك هُ َو َْ أ
ال ْبترَ ُ – ٍ
فدم َ
املُور َيات َق َ
دحاْ -
َو َقب – الن َّفاثات يف ال ُع َقد -الو�سوا�س ا َ
خل َّنا�س{ وغريها الكثري من الألفاظ التي
وحتمل
ُتلق ��ي بظاللها املمت� � َّدة ،و ُتوحي مبدى الإعجاز الإلهي ،وال�س ��م ّو املتناهيِ ،
فتحت �شه ّية
مل عديدة! وقد ْ
بج ٍ
من الأفكار واملعاين وال�ش ��روح ما اليمُ ِكن ح�صره ُ
الأدب ��ا َء والعلما َء والفقها َء والبالغ ّيني واملُف�سّ ��رين؛ لينهلوا م ��ن موردها ،و َي ِغرفوا
من َمعينها الرائق العذب الزالل �إلى �أن َي َّ
نف�ض ُ�س ��رادق احليا ِة والأحياء ،وتنق ِلب
مم جمي ًعا �إلى ا َمل ِلك الع َّالم!
ال�شعوب والأُ ُ
ُ
أي�ض ��ا -ما َ
ومن الألفاظ الوحيدة يف القر�آن –� ً
قيل� :إنَّ �أ�ص ��ولها «�أعجم ّية»؛
العرب القدم ��ا ُء وتداولوها ِمن خالل
لأنه ��ا ُو ِج ْ
دت يف لغ ��ات �أخرى ،وقد نطقه ��ا ُ
التجارة والأ�س ��فار والرحالت �إلى بالد ال�ش ��ام وفار�س و�إفريقيا؛ ف�ص ��ارت بذلك
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عربي ��ة .واملهم �أنَّ قيمتها �إمنا تعود �إلى مكانه ��ا ِمن ْ
عجز ال َّأخاذ ،ون ْق ِلها
النظم املُ ِ
للمع َنى القر�آين الرائق ْ
العذب البديع .وقد �أوردها �ص ��احب «الإتقان»( ،)2منها:
ال�س � ِ�ج ّل -ال�ص ��راط  -ال ِق ْ�س ��ط -كفلينْ  -م�ش ��كاة
(� ْإ�ص ��ر  -حوار ُّيون – د ّ
ُري ِّ -
غ�ساق – ال ِق�سطا�س – اليم – َو َزر – ُك ِّورت  -مرقوم-
– من�س� ��أة – َ
ح�ص ��ب – َّ
منا� ��ص  -املُ ْه ��ل َ -ي ُح ��ور  -ال ُف ُوم – �أ�س ��فار� -أ َّواب -ا�س ��تربق� -أرائ ��ك -ت ّنور-
رهوا�ِ -س � ِّ�جيل -طاغ ��وت) وغريها من الألفاظ التي ا�س ��تعملها
ياق ��وت -كافورْ -
الق ��ر�آنُ وح ِفظه ��ا وخ ّلدها ،بعدما كادت �أن تتال�ش ��ى وتذهب يف دجى الن�س ��يان؛
ب�سبب اندثار لغاتها ،وزوالها بال رجعة!
نعم؛ فقد اندثرت وتال�ش ��ت �س ��ائر اللغات القدمية :كالروم ّية ،واحلب�ش� � ّية،
النا�س عنها �شي ًئا منذ ذلك العهد،
والزجن ّية ،والآرام ّية ،وال�س ��ريان ّية ،ومل َيعرف ُ
و ْمل يبقَ منها �ش ��يء �س ��وى الكلمات التي ا�س ��تعملها القر�آنُ املجي ��د ،وخ ّلدها عرب
الع�صورَّ ،
وتخطى بها الياب�س واملاء!
و�ص � َ
�دق «مح ّم ��د �إقبال» حينما ق ��ال«َ :من �أراد �أن يكت � َ�ب وثيق ًة ويدفنها يف
النا�س بعد �ألف جيل ،فليكتبها باللغ ��ة العرب ّية ،فهي لغة اخللود
الأر� ��ض فيقر�أها ُ
ِمن القر�آن اخلالد».
ْبل �إنَّ القر�آنَ قد َ�ص� � َق َل هذه الألفاظ «الأعجم ّية» وه ّذبها حتى �ص ��ارت � ّ
أرق
–املتخ�ص ���ص يف
و�أبهى ممِ َّ ا كانت عليه ،ويف هذا املعنى يقول املطرانُ � /أبو داود
ِّ
العربية وال�سوريانية�« :-إذا ُن ِقلت ال ُ
حت وخ�سّ ْت،
ألفاظ احل�سنة �إلى ال�سوريانية ق ُب ْ
وح�س� � ًنا ،وهذا
و�إذا ُنقل الكالم املختار من ال�س ��وريانية �إلى العربية ،ازداد طالو ًة ُ
خب به � ُ
أهل كل لغ ٍة عن لغتهم حال مقارنتها مع العربية».
ما ُي رِ
وممِ َّ ��ا ي�ؤك ��د هذه احلقيقة امله َّمة؛ �أن ��ه عندما ُين َقل الق ��ر�آنُ �إلى لغ ٍة �أخرى
عجز
غري العربية ،ف�إنَّ املعاين ال ُت�ستو َفى كما هي م�ستوفاة بالعربية؛ لأنَّ البيان املُ ِ
ال ��ذي حت َّدى الإن� � َ�س واجلن قد َيفقد كث ًريا من خ�صائ�ص ��ه عن ��د الرتجمة ،حتى
هي
ا�ض ��ط َّر املُ ِ
رتجمون �أن َين ِقلوا كث ًريا من كلمات القر�آن �إلى اللغات الأخرى كما َ
عليه دون تغي ٍري �أ ْو ت�صحيف!
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ورح َم ُ
اهلل �أم َري ال�شعراء ،القائل:
ِ
وه َب اللغات َمحا�س ًنا َ
جعل َ
و�س َّره يف ال�ضا ِد !
�إنَّ الذي َ
اجل َم َال ِ
�إنَّ ه ��ذه ال�ث�روة اللفظية الهائلة التي قد بلغت �أوجه ��ا ِمن َ
اجل َمال والكمال
�شبيه لها يف �ألفاظ
وال�س ��م ّو
مثيل �أ ْو ٍ
والرقي؛ ا�ستحالت على الرتجمة؛ لعدم وجود ٍ
ّ
حمل معنى اللفظ القر�آين،
اللغات الأخرى ،فال يوجد بني �سائر اللغات العاملية ما َي ِ
�أ ْو م�س ��تله ًما لروح ��ه وم�س ��توع ًبا جلالل ��ه ،وجمي ��ع الرتجمات القر�آني ��ة املوجودة
مبختلف اللغات ت ُنم عن هذا الق�صور وال�ضعف والركاكة �أمام اللفظ الذي �أتى به
القر�آنُ حاملاً معه �أ�سراره الغزيرة وعلومه الكثرية !
و�س� � ًّرا ِمن �أ�س ��رار �إعج ��از الكتاب اخلامت؛ الذي
�إنَّ يف ذل ��ك حلكمة �إلهيةِ ،
جم ��ع �أجماد ال ُكتب والر�س ��االت ال�س ��ابقة� ،إذ اختري ل ُه �أر َقى الأل�س ��نة (العربية)
ً
هلل الأخري للب�ش ��ر يف النبوة اخلامتة ،التي انتهت
لفظا ومعنى؛ لتكون لغة خطاب ا ِ
�إليها �أ�صول الر�ساالت ال�سماو ّية!
�أر�أيتُم روعة �ألفاظ القر�آن املجيد؛ الذي مازال �آي ًة كربى على ِ�ص ��دق الوحي
الإلهي وجالله ،وال زال م�ستحيلاً على �أرباب اللغة وعباقرة البيان يف َ�س رْب �أغواره،
َ
ب�صـرون!
أب�صــر
ف�سوف ُي ِ
وا�ستخراج كنوز ِه وجواهره  ...و� ِ
____________________

( )1دليل الألفاظ الوحيدة يف القر�آن ،د .ع�صام املليجي.
( )2عبقرية اللغة العربية ،محمد القو�صي ،من�شورات منظمة الإي�س�سكو ،الرباط.
( )3الإتقان يف علوم القر�آن ،لل�سيوطي ،مكتبة م�صر ،القاهرة.
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أعالم
حمد بن إبراهيم احلقيل
(1429-1338هـ2008-1919/م)
بقلم :محمد عبدالرزاق الق�شعمي

�سمعت به وقر�أت عنه قبل �أن �أراه ،عرفت �أنه من �أ�صدقاء الأديب عبدالكرمي
اجلهيمان ،وكنت من املحظوظني بقربي منه.
�س ��معت عن جمل�سه الأ�س ��بوعي �ص ��باح كل خمي�س بالريا�ض ،فحر�صت على
ح�ضوره ،ويف �إحدى �س ��فراتي للقاهرة مع �أ�ستاذي اجلهيمان ،ا�ست�أذن اجلهيمان
لزيارت ��ه ،فق ��د كان بالقاهرة وقتئذ وله �س ��كن يعرفه اجلهيمان .ويف امل�س ��اء عاد
اجلهيمان برفقة �ص ��ديقه ال�ش ��يخ حمد بن �إبراهيم بن عبداهلل احلقيل ،فرحبت
�معت منهما
بهم ��ا ،وعرفت من ه ��ذا اللقاء �أنهما �ص ��ديقان منذ زمن طويل ،و�س � ُ
من الذكريات والطرائف ماق ّرب امل�س ��افة بيننا ،فلم�س � ُ�ت منه الب�ساطة وال�صدق
واملرح ،و�أخربناين عن املقالب الربيئة بينهما.
بع ��د عودتن ��ا للريا�ض دعوت ��ه لزيارة املكتبة والت�س ��جيل معه �ض ��من برنامج
(التاريخ ال�شفهي للمملكة) فرتدد ثم وافق بعد و�ساطة �صديق اجلميع عبدالكرمي
اجلهيمان.
كان ��ت زيارته بتاريخ 1420/11/9هـ ،قال� :إنه ول ��د باملجمعة عام 1338هـ/
1919م ،وتلقى تعليمه يف مكة املكرمة واملدينة املنورة والأح�س ��اء ،ثم على ال�ش ��يخ
عبداهلل عبدالعزيز العنقري؛ قا�ض ��ي املجمعة ،ثم على ال�شيخ عبداهلل بن محمد
ابن حميد؛ قا�ضي املجمعة يف التوحيد والفقه والفرائ�ض واللغة العربية والنحو.
رﻣﻀﺎن ﺷﻮال 1442
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إماما مل�سجد
و�أكمل قائلاً ب�أنهُ :عينّ يف عام 1353هـ وعمره خم�س ع�شرة �سنة � ً
إماما ومر�شدً ا ملجاهدي اجلي�ش
ق�صر احلكومة يف املجمعة �إلى عام 1367هـ .ثم � ً
العربي ال�س ��عودي؛ الذين جهزوا للدفاع عن فل�س ��طني من ع ��ام 1367هـ �إلى عام
1369هـ ،ثم ُعينّ قا�ض� � ًيا ملحكم ��ة اخلرمة من عام 1369ه� �ـ �إلى 1373/1/1هـ،
ثم ُعينّ قا�ض ًيا ملحكمة �ضرماء واملزاحمية من 1373/1/1هـ �إلى 1382/5/1هـ،
رئي�س ��ا ملحكمة اخلرج من
انت ُِدب خاللها للق�ض ��اء يف الدمام والأح�س ��اء ،ثم ُعينّ
ً
1388/3/1هـ �إلى 1389/3/1هـ .تفرغ بعدها للبحث والت�أليف.
هكذا قال باخت�ص ��ار ..وقد ذ ّكرته مبا �س ��بق �أن �س ��معت من غريه عن بع�ض
املواقف والأحداث.
قل ��ت� :إنن ��ي ق ��ر�أت يف جريدة الن ��دوة �أن ��ك بعثت بربقي ��ة للملك �س ��عود يف
رئي�س ��ا ملحكمة �ض ��رما تقول فيها« :وافت الب�ش ��رى
1381/7/13ه� �ـ عندما كنت ً
عل ��ى �أ�س�ل�اك الربق �أن جاللتك ��م اغتنم الفر�ص ��ة يف امل�ست�ش ��فى ،و�أجرى عملية
للعينني التي مت جناحها بف�ضل اهلل تعالى .و�إين و�أهايل منطقة �ضرما واملزاحمية
والغطغط وملحقاتها نهنيكم بهذا النجاح ال�سار �شاكرين املولى جل وعال:
�أحمدت عاقبة الدواء ونــلــت عــــافيـــة ال�شفـاء
وخرجت منه مثلما

خرج احل�سام من اجلالء

وفقكم اهلل وويل عهدكم ال�ساعد الأمين .ودمتم.
حمد احلقيل ،رئي�س محكمة �ضرما؟
ف�ضحك ،وقال� :إنك تذكرين مبا ن�سيته.
فذك ��رت له �أنن ��ي قد ق ��ر�أت يف البالد ال�س ��عودية –�أظن -يف ع ��ام 1377هـ
�أن ��ك �أر�س ��لت برقية للملك ،قلت فيها« :يا �ص ��احب اجلاللة �إنك كقائد ال�س ��فينة
(العروبة) التي تتالطمها الأمواج ،و�أنت بحكمتك �أو�صلتها �إلى بر الأمان .»..ويف
ختامها تطلب افتتاح م�ستو�صف ومركز بريد وبرقيات ل�ضرما؟
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فتب�س ��م وقال� :إن دور القا�ضي وقتها لي�س �إجناز عمله املوكل �إليه ،بل يتلم�س
حاجة املواطنني وينبه امل�س�ؤولني �إليها.
وق ��ر�أت علي ��ه مان�ش ��رته جمل ��ة (املنه ��ل) يف كتابها الف�ض ��ي الذي ن�ش ��رته
عاما ،و�أنهم قد ن�ش ��روا �أ�س ��ماء
ع ��ام 1380ه� �ـ1960/م عن تط ��ور اململكة يف ً 35
من تربع لإجناز الكتاب ،وهو من بينهم؛ و�أر�سل لهم ر�سالة بتاريخ 1379/8/22هـ.
فن�شرت املجلة الن�ص الآتي« :وردت ر�سالة من ف�ضيلة ال�شيخ حمد احلقيل قا�ضي
�ضرما واملزاحمية تت�ضمن حوالة مالية مببلغ (100ريال عربي) ،م�ساهمة منه يف
�إبراز الكتاب الف�ضي».
فق ��ال معل ًقا على هذا اخلرب ب�أن ميوله للثقافة والأدب قد حملته على متابعة
ما ي�صدر ،و�أن جملة املنهل كان لها دور مهم يف هذا املجال.
فقر�أت عليه ما قاله الدكتور علي جود الطاهر يف (معجم املطبوعات العربية
يف اململك ��ة العربي ��ة ال�س ��عودية) بعد �أن ا�س ��تعر�ض �س�ي�رته قائلاً عن ��هُ ..« :يعنى
بالتاريخ والأن�ساب والأدب ،وينظم ال�شعر الف�صيح والعامي.»...
ثم تلوت عليه م�س ��ردًا بكتبه املطبوعة واملخطوطة الت ��ي ملّا تطبع بعدُ ،فقال:
ن�سيت! ف�سردت ُك ُت َب ُه كما �أوردها علي جواد ،وهي:
علي وذ ّكرين مبا ُ
�إيه ،اقر�أ ّ
1ـ زه ��ر الأدب يف �أن�س ��اب و�أخب ��ار الع ��رب ،طب ��ع بالقاه ��رة ،مطبعة املدين
1384هـ1964/م�258 ،ص.
2ـ �صيد القلم (�شذرات ونوادر) بريوت ،م�ؤ�س�سة املعارف1389 ،هـ�188 ،ص.
3ـ عبدالعزيز يف التاريخ (تاريخ و�أدب) بريوت ،م�ؤ�س�س ��ة املعارف1388 ،هـ،
�251ص.
4ـ كنز الأن�ساب وجممع الآداب1388 ،هـ1968/م�348 ،ص.
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ومن م�ؤلفاته املخطوطة:
1ـ ن�سيم ال�صبا يف �أ�شعار الأدباء.
2ـ �شفاء املرام يف الق�ضايا والأحكام.
3ـ مذكرات قا�ضي.
4ـ �شفاء الأمرا�ض يف قر�ض الأعرا�ض (يف النقد).
ث ��م �أورد علي جواد تعلي ًقا ،وهو« :كنز الأن�س ��اب مم ��ا تكرر طبعه ،ومن ذلك
ط ،6ن ��ادي الطائ ��ف الأدب ��ي 1399ه� �ـ1979/م ،وط ،8الريا�ض مكتب ��ة الريا�ض
احلديثة 1401هـ1981/م».
فقلت� :إن �أمامي الآن الطبعة الثالثة ع�شرة 1418هـ1997/م .قال :والآن �أُ ِع ُّد

للطبعة ال�ساد�سة ع�شرة وفيها ما ا�ستجد من معلومات...

فقلت له :كالم علي جواد الطاهر مل ينته بعد ،فقال� :أ�سمعني..
«و�صدر له :الوح�شيات والأوابد ل�شعراء اجلاهلية والإ�سالم ،القاهرة ،مطبعة
�سجل العرب 1400هـ1980/م�349 ،ص».
فبد�أ ي�س ��تذكر ..فقاطعه قائلاً  :وجدت �أبيا ًتا طريف ��ة ،من اختيارك ،لبع�ض
�شعراء العرب يف كتابك (زهر الأدب) .فقال :ذكرين مبا حفظته منها فقلت:
�أما واهلل لــو كـــنــا يــهــــودًا

ملــا ر�ضــي اليهـــود لنـا بـذلك

ف�أهل العلم ال ُي ْعطــون �شيـــ ًئا و�أهل اجلهل ُي ْعطون الكدالك
كنت قا�ض� � ًيا �أو رئي�س
ف�ض ��حك وقال :هذه لها ق�ص ��ة ،وبد�أ بروايتها :عندما ُ
محكمة اخلرج عر�ض علي معاملة فيها خالف بني اثنني على �أر�ض زراعية كبرية،
وهما من علية القوم ،فطلبت الوقوف على الأر�ض قبل احلكم ،فجاء اخل�صمان؛
�تخدما
كل واحد ب�س ��يارة (كدلك) فطلب كل منهما �أن �أركب معه ،فرف�ض ��ت م�س � ً
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�س ��يارة املحكمة ،وهي �س ��يارة قدمية (جيب) ،مت�ش ��ي وت�ض ��لع! وكثرية الأعطال،
فكتب ��ت هذين البيتني و�أدرجتهما بالكتب على �أنهما من مختاراتي! فقلت له� :إذن
�أنت القائل؟!
قال الق�صة مل تنت ِه بعد  ..كان امللك �سعود ي�ستمع ملا يقر�أ عليه يو�سف يا�سني؛
مايخت ��اره من كتب الأدب ،فتال هذي ��ن البيتني ،فعرف �أنني قائلهما ،فطلب امللك
من مدير �شرطة اخلرج �أن يح�ضرين ملجل�سه ،ف�أح�ضرين ،وعند و�صويل و�سالمي
كنت �أظنه �أم ًرا
عليه �س� ��ألني عن هذا ال�ش ��عر؟! فقلت له« :هانت يا طويل العمر» ُ
�سمعت �أم العيال با�ستدعائك �إياي وح�ضور مدير ال�شرطة -وكانت
جللاً  ،فعندما
ْ
علي امللك� :صحيح؟
علي و�أ�س ��قطت ما يف بطنها من الروعة ،فرد ّ
حاملاً  -خافت ّ
�س�ل�امتها ..فق�ص�صت عليه ق�صة اخل�صمني ،ف�ضحك ..ومل �أخرج عائدً ا للخرج
�إال ب�سيارة (كدلك).
ومن امل�صادر التي ترجمت له �أو ذكرت بع�ض كتبه:
1ـ معجم الأدباء والكتاب ال�سعوديني ،مل�ؤ�س�سة الدائرة للإعالم.
2ـ دليل الأدباء والكتاب ،ال�صادر من جمعية الثقافة والفنون.
عاما .لأحمد �سعيد بن
3ـ مو�س ��وعة الأدباء والكتاب ال�سعوديني خالل �س ��تني ً
�س ��لم باملدينة ،وقد ذكر كت ًبا مل تذكر من قبل ،مثل� :أعالم من اجلزيرة ،وديوان
�شعر عربي ،و�آخر �شعبي.
 -4وكتاب �س ��لمان الفار�س ��ي ،لو كانت احلقيقة يف املريخ ل�شد الرحال �إليها،
بريوت عام 1400هـ�174 ،ص.
ه ��ذا وقد �أه ��دى يل يف �إحدي زياراتي له كتابني؛ هما (زهر الأدب يف معرفة
�أن�ساب ومفاخر العرب) و(كنز الأن�ساب وجممع الآداب).
وقد وجدت ترجمة لل�ش ��يخ كتبها الدكت ��ور جواد علي مبجلة العرب ،قال فيها
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بعد �أن ذكر حياته العلمية والعملية وم�ؤلفاته قال ...«:ومن هواياته الأدب العربي
والتاريخ والفقه والأ�شعار العربية وال�شعبية ،ويحفظ كث ًريا من عيونها ،وقد عكف
على درا�س ��ة علوم اللغة وال�ش ��ريعة والعرو�ض ونظم ال�شعر .و�صفه �أحد الكتاب يف
جري ��دة الريا�ض اليومية ال�ص ��ادرة 1386/3/20هـ فق ��ال :متحدث لبق يجذبك
حديث ��ه الع ��ذب يف فن ��ون القول والأدب ،ال متل جمل�س ��ه� ،إذا حت ��دث لك �أعطاك
الأمثال على ما يقول من �سحر البيان وروائع ال�شعر والفقه و�أخبار الأولني ،ي�ضفي
عل ��ى املجل� ��س الذي يجل�س فيه م ��ن روح الوقار واملرح ،جتل�س مع ��ه وك�أنك جتل�س
مع جمموعة من العلماء والأدباء وال�ش ��عراء واحلكماء والفقهاء والفال�س ��فة ،فهو
ينق ��ل لك قول هذا وذاك ،حافظ للأدب العرب ��ي وراوية من رواته .يحفظ الكثري
م ��ن نوادر العرب و�أخبارهم� ،إذا حتدث �إليك ترك لك الر�أي فيما يقول� ،ص ��ريح
احلديث وا�س ��ع الأفق عظيم االطالع ،حتيط به هالة م ��ن الورع والتقوى والهيبة،
عاما وهو يف عمر ال�ش ��باب حيوية ون�ش � ً
�اطا� ،ص ��در له يف
يربو عمره على الأربعني ً
عام 1384هـ كتاب (زهر الأدب يف �أن�ساب العرب) وهو كتاب يحوي تاريخ �أن�ساب
القبائل العربية وبع�ض الفوائد الأدبية ،وله م�ؤلفات ماتزال مخطوطة ،وقد ا�شتهر
ال�ش ��يخ بالعدل يف الق�ضاء ،و�س ��رعة البت يف الق�ض ��ايا ،فهو ال يخ�شى لومة الئم،
وال يداهن �أحدً ا ،بل ي�أخذ بيد ال�ض ��عيف ويردع الظامل ،وقد حاز الر�ض ��ا يف هذه
الناحية وامتلك القلوب بعدله ون�شاطه.»...
وق ��ال الدكت ��ور محم ��د عبداملنعم خفاج ��ي يف الغالف الأخ�ي�ر لكتاب (كنز
الأن�ساب وجممع الآداب) ط 13معر ًفا به:
«كت ��اب نفي�س قيم ا�س ��تهوتني قراءته ،ويف كل مرة �أقبل على قراءته ب�ش ��وق،
و�أخرج منها مبت�س ًما را�ض ًيا م�سرو ًرا وك�أين وجدت كنزًا ال يقدر بثمن!
الكتاب جديد وقيم ح ًقا ،بل هو طريف يف مادته ومو�ض ��وعه ،ويعد مو�س ��وعة
�أدبية كبرية لها �أهميتها وفائدتها ،وقد �أفدت منه فوائد جليلة ،ومع ذلك ن�ستطيع
�أن نعده � ً
أي�ض ��ا دائرة معارف عامة عن الأن�ساب العربية احلديثة واملعا�صرة ،وهو
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من �أجل ذلك عمل فريد جديد متميز ،واملعارف التي ت�ضمنها هذا اجلزء يف هذا
النطاق ال جتدها يف �أي مرجع �آخر �شبيه به يف ال�سعة واال�ستق�صاء وال�شمول؛ لأنه
يتناول �أن�س ��اب جميع الع�ش ��ائر والقبائل العربية ،وال يعرف ف�ضله يف هذا اجلانب
�إال من عانى البحث يف الأن�س ��اب وم�ش ��قة احل�ص ��ول فيها على مراجع ،ومعلومات
مف�صلة كهذه املعلومات التي �أمدنا بها ال�شيخ حمد احلقيل �أثابه اهلل.
وامل�ؤلف من رجال الق�ضاء امل�شهورين ،امل�شهود لهم بالكفاية والتفوق ،وميتاز
بت�ض ��لعه يف اللغة والأدب العربي والتاريخ وال�س�ي�ر والرتاجم والأن�س ��اب ،وهو �إلى
أديب و�ش ��اع ٌر من الطبقة العالية ،وراوية ومحا�ض ��ر ومحدث وم�سامر
كونه عاملًا � ٌ
من الطراز الرفيع الذي يذكرنا بحماد و�أبي عمرو بن العالء والأ�صمعي وغريهم
من فحول العربية و�أدبائها.
هك ��ذا ر�أيت العالمة ال�ش ��يخ حم ��د احلقيل ،طراز جليل متمي ��ز من �أعالمنا
وعلمائنا الذين متيزوا بكرثة الرواية و�ض ��خامة املح�ص ��ول م ��ن املعقول واملنقول
ومن ال�ش ��عر والأدب واللغة والتاريخ والن�س ��ب وال�س�ي�ر وغريها ،وهو يف هذا ن�سيج
وحده ،وفريد ع�صره ،ال يبارى وال يجارى �إلى حالوة لفظ وجزالة �أ�سلوب وجمال
بيان ورقة حا�ش ��ية وعفة ل�س ��ان وطه ��ارة نف�س ودماثة خل ��ق ولطف مخرب وجالل
مع�شر».
وترجم له الدكتور حمد الدخ ّيل يف (قامو�س الأدب والأدباء يف اململكة العربية
ال�س ��عودية) قائلاً �« :أديب وقا�ص � ...أحلقه والده �سنة 1344هـ1926/م مبدر�سة
�أحمد ال�ص ��انع الأهلية (باملجمعة) وتلقى فيها مبادئ الق ��راءة والكتابة ،وقراءة
القر�آن الكرمي ،و�شي ًئا ي�س ًريا من مبادئ العلوم الدينية .وكان والده يزاول التجارة
ب�ي�ن املجمعة والأح�س ��اء ،ويقيم يف الأح�س ��اء م ��ددًا من الزمن قد تط ��ول �أحيا ًنا،
ف�ص ��حب معه ابنه �إلى الأح�س ��اء ،و�أحلقه مبدر�س ��ة �أحمد النعي ��م الأهلية يف حي
النعاثل يف الهفوف ...وملا بلغ من عمره ال�سنة الثانية ع�شر �سنة 1350هـ1931/م
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بعث ��ه �أبوه �إل ��ى مكة ،لتلقي العلم على �س ��ليمان بن عبدالرحمن ب ��ن حمدان ،وهو
من بلدته املجمعة ،فدر�س عليه احلديث ،والتوحيد ،والفقه ،والفرائ�ض ،والنحو،
ومك ��ث يدر�س يف مكة عامني ،ثم ع ��اد �إلى املجمعة ،فتتلمذ على قا�ض ��ي املجمعة
و�س ��دير عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري ...وملا قدم ال�شيخ عبداهلل بن حميد �إلى
املجمعة قا�ض� � ًيا ،انتظم طال ًبا يف حلقاته العلمي ��ة ،وكان يدر�س الكتب املطولة يف
ال�ش ��ريعة واللغة العربية كفت ��ح الباري ،ونيل الأوطار ،وتف�س�ي�ر ابن كثري ،واملغني
يف الفقه ،و�ش ��رح ابن عقيل على �ألفية �أبن مالك .«..ثم ا�س ��تعر�ض حياته العملية
التي �س ��بق ذكرها ،فق ��ال ..«:وتفرغ للبحث والت�أليف ،وعق ��د املجال�س الأدبية يف
منزله ...ومع �أن تخ�ص�ص ��ه يف العلوم ال�شرعية ،وتقلد منا�صب دينية طوال عمله
واهتمام ��ا وت�ألي ًفا من �أبرز ما عرف
الوظيف ��ي� ،إال �أن الأدب عل ًما وف ًنا وممار�س ��ة
ً
محب ،ميلك قدرة عجيبة وحافظة قوية يف ا�س ��تيعاب ن�صو�ص ��ه،
عنه ،فهو ها ٍو له ٌّ
وحفظ �ش ��وارده ونوادره ،و�أوابده �ش ��ع ًرا ون ًرثا مثلاً وحكمة وطرفة وخ ًربا ،ي�سعفه
يف ذلك بديهة حا�ض ��رة ،وذكاء يح�س ��ن به ت�ص ��ريف القول ،وما �أ�ش ّبهه �إال ب�أحد
الرواة يف الع�ص ��ر العبا�س ��ي ،برز يف املطارحات ال�شعرية ،وامتالك نا�صية القول
والرواي ��ة يف املجال� ��س ،و�إمت ��اع اجلال�س�ي�ن مبا يلقي وين�ش ��د ،فهو ن�س ��خة حديثة
من الأ�صمعي.»...
وبع ��د ،فه ��ذا ماجمعته عن املرحوم حم ��د احلقيل من كالم معا�ص ��ريه ومن
لقائي به لأع ّرف قراء جملة العرب الكرام ب�أحد �أبرز �أعالم العرب ال�سعوديني.
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