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Al Uns Al Jaleel bitarikh Al Quds wa Al Khalil
By: Abu Al Yumn Al Ulaimi (D. 928 AH)

�لأُْن�ُس �لجليُل بتاريخ �لُقد�ِس و�لَخليل
تاأليف: �أبو �لُيْمِن �لعليمي, عبد �لرحمن بن محمد �لمقد�سي, مجير �لدين, �أبو �أحمد 928 هـ

مــــــــجــــــــلــــــــة
فــــ�ــــســــلــــيــــة
ثـــــقـــــافـــــيـــــة
تــــــر�ثــــــيــــــة



ال�سروط الخا�سة بن�سر كتب محكمة �سمن �سل�سلة اآفاق الثقافة والتراث
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية  و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت   -
�لثقافية.

ق�شية تر�ثية علمية، ت�شهم في تنمية �لز�د �لفكري و�لمعرفي لدى �لإن�شان �لعربي �لم�شلم، وتثري �لثقافة   -
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لكتاب جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحوٍّ كان، وي�شمل ذلك �لكتب �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لآيات  وعزو  �لكتابة،  في  �لدّقة  مع  بال�شكل  �شبطها  �شرعية  لن�شو�ٍص  �لمت�شمنة  �لكتب  في  ُير�عى  �أن  يجب   -  3

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.
4 - يجب �أن يكون �لكتاب �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 

في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.
و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن، مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل كتاب مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لكتاب مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا بالآلة �لكاتبة، �أو بخط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه و�حد 

من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية، مبّيًنا ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه، و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لعلمية �لمعروفة في تحقيق  �أن يكون �لكتاب تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة تتبع �لقو�عد  9 - يمكن 

�لتر�ث، وترفق بالكتاب �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطّية �لمعتمدة في �لتحقيق.
10 - �أن ل يقل �لكتاب عن مئة �شفحة ول يزيد عن مئتين.

11 - تخ�شع �لكتب �لمقدمة للتقويم و�لتحكيم ح�شب �لقو�عد و�ل�شو�بط �لتي يلتزم بها، ويقوم بها كبار �لعلماء 
و�لمخت�شين، ق�شد �لرتقاء بالبحث �لعلمي خدمًة لالأّمة ورفًعا ل�شاأنها، ومن تلك �لقو�عد عدم معرفة �لمحكمين 
�أ�شماء �لمحكمين، �شو�ء و�فق �لمحكمون على ن�شر �لبحوث من غير  �لباحثين  �لباحثين، وعدم معرفة  �أ�شماء 

تعديٍل �أو �أبدو� بع�ص �لمالحظات عليها، �أو ر�أو� عدم �شالحيتها للن�شر.
مالحظـات

1 - ما ين�شر في هذه �ل�شل�شلة من �آر�ء يعّبر عن فكر �أ�شحابها، ول يمّثل ر�أي �لنا�شر �أو �تجاهه.
2 - ل ُترّد �لكتب �لمر�شلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.

3 - ل يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�شه على �لتحكيم �إّل لأ�شباب تقتنع بها �للجنة �لم�شرفة على 
�إ�شد�ر �ل�شل�شلة، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.

4 - ُي�شتبعد �أّي كتاٍب مخالف لل�شروط �لمذكورة.
5 - يدفع �لمركز مكافاآت مقابل �لكتب �لمن�شورة وثالثين ن�شخة من �لكتاب �لمطبوع.

�سروط الن�سر في المجلة
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

- ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت 
�لثقافية.

�لثقافة  وتثري  �لم�شلم،  �لعربي  �لإن�شان  لدى  و�لمعرفي  �لفكري  �لز�د  تنمية  ت�شهم في  تر�ثية علمية،  - ق�شية 
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لبحث جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحٍو كان، وي�شمل ذلك �لبحوث �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لكتابة، وعزو �لآيات  �لمت�شمنة لن�شو�ٍص �شرعية �شبطها بال�شكل مع �لدّقة في  ُير�عى في �لبحوث  �أن  3 - يجب 

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.

4 - يجب �أن يكون �لبحث �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 
في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.

و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل بحث مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لبحث مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا على �لآلة �لكاتبة، �أو بخٍط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه 

و�حد من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية مبّيًنا، ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لمعروفة في تحقيق  �لعلمية  �لقو�عد  تتبع  �لبحث تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة  �أن يكون  9 - يمكن 

ية �لمعتمدة في �لتحقيق. �لتر�ث، وترفق بالبحث �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطِّ
10 - �أن ل يقّل �لبحث عن خم�ص ع�شرة �شفحة، ول يزيد عن ثالثين.

مالحظـات
1 - ترتيب �لبحوث في �لمجلة يخ�شع لعتبار�ت فنية.

2 - ل ُترد �لبحوث �لمر�شلة �إلى �لمجلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ء ن�شرت �أو لم تن�شر.
هيئة  بها  تقتنع  لأ�شباب  �إّل  �لمجلة  تحرير  هيئة  على  عر�شه  بعد  بحثه  ن�شر  عدم  يطلب  �أن  للباحث  يجوز  ل   -  3

�لتحرير، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
4 - ت�شتبعد �لمجلة �أّي بحٍث مخالف لل�شروط �لمذكورة.

5 - تدفع �لمجلة مكافاآت مقابل �لبحوث �لمن�شورة، �أو مر�جعات �لكتب، �أو �أّي �أعمال فكرية.
6 - يعطى �لباحث ن�شختين من �لمجلة.



اال�شتراك
ال�شــــــنوي

المقاالت المن�صورة على �صفحات المجلة تعبر عن اآراء كاتبيها
والتمثل بال�صرورة وجهة نظر المجلة اأو المركز الذي ت�صدر عنه

يخ�صع ترتيب المقاالت الأمور فنية

ت�صــــدر  عن ق�صم الدرا�صــــــــات والن�صر وال�صوؤون الخارجية
بمركـــــــــز جمعــــــــــة الماجــــــــد للثقــــــــــافة والتــــــــــــــراث

دبـــــــــــــــي ــ �ص.ب. 55156
هاتــــــــــــــــف 2624999 4 971+
فاكــــــــــــ�ص 2696950 4 971+

دولـــــــــة االإمـــــــارات العربيــــــــة المتحــــــــــــدة 

خــــارج االإمــــــارات داخـــل االإمــارات   
150 درهــــــــــــــــــــــــٍم 100 درهــــــــــــــــــــــــمٍ  الموؤ�ص�صـــــات 
100 درهــــــــــــــــــــــــٍم 70   درهمـــــــــــــــــــــاً  االأفـــــــــــــــــــــراد 
75  درهمـــــــــــــــــــــاً 40  درهمـــــــــــــــــــــاً  الطــــــــــــــــالب 
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هيــــــــــــئة التحـــــــــرير رقــــم الت�شجيل الدولي للمجلــة

مجــــــــــــــلة
ف�صـــــــــلية
ثقافيـــــــــة
تراثيــــــــــة

info@almajidcenter.orgالبريد االإلكتروني:
www.almajidcenter.org الموقع االإلكتروني:

ردمد 2081 - 1607

المجلة م�شجلة في دليــــل
اأولريخ الدولي للدوريات

تحت رقم 349378

مديــر التحرير
د. عز الدين بن زغيبة

�شكرتير التحرير
د. علي عبد القادر الطويل

هيئة التحرير 
اأ.د. حــــاتـــــم �صـــــالـــح ال�صـــــامـن
د. محمــــــد اأحمـــد القــــــر�صــــــــــــي
د. اأ�صمــاء اأحمـد �صــالم العـوي�ص
د. نعيمة محمد يحيى عبداهلل



الفهـــــــر�س

االفتتاحية

مكتبة �أكاديمية مفتي �إلهي بخ�ش
بمدينة كاندهلة  بالهند

مدير التحرير

المقـاالت

�لتاأويل في �لعربية بين �لقديم و�لحديث
الدكتور محمود ح�سن الجا�سم

كنا�شة محمد �لطالب و�أهميتها للتاريخ �لثقافي �لمغربي
الدكتور حماه الله ولد ميابي

�لو�شوح و�لغمو�ش في �لأدب �لعربّي
بين �لتر�ث و�لحد�ثة

الأ�ستاذ الدكتور وليد اإبراهيم ق�ساب

ان بن ثابت ر�شي �لله عنه ) �لنور ( في �شعر ح�شَّ
الدكتورة قديرة �سليم

ل )ت نحو 240هـ( �شعُر �أحمد بن �لُمَعذَّ
)جمع وتحقيق ودر��شة(

اخ الدكتور/ عبَّا�س هاني الـچرَّ

�شعرية �لتنا�ش في مرثية �بن �لرومي للب�شرة
الأ�ستاذ/ محمد عبد الب�سير م�سالتي

ن�شو�ش �شعرية جديدة م�شتخرجة من مخطوط
ّر �لفريد �لدُّ

د. عبد الرازق حويزي

�لميلـــيِّ  �لغربـــيِّ  �لقا�شـــم  �أبـــي  بـــن  محمـــد  بـــن  محمـــد 
�لق�شنطينّي من �أهل �لقرن 9 هـ / 15 م

الأ�ستاذة/ �سهام دحماني

مظاهر كوديكولوجية:
�لتر�ث �لعربي وف�شاء�ت ما ور�ء �لختم

محمد بوزيان بنعلي

موؤلفات �لمو�شليين �لمخطوطة في �لعلوم �ل�شرعية
) �إح�شاء ودر��شة (

اأ.م.د. محمد ذنون يون�س فتحي

تحقيق المخطوطات

�لَقَماِعيُل ِفي َمْدِح �َشْيِخ �لَعَرِب �إ�ْشَماِعيل
ر د َفْتِحي َعْبد الَْفتَّاح الأْع�سَ َتْحِقيُق وِدرا�َسة : ُمَحمَّ

الملخ�صات
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121

129

143

161

194
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بالهند وهي قديمة  اأترابرادت�ص  �صهارنفور, والية  بمديرية  كاندهلة  قرية  المكتبة في  تقع هذه 
اإدارتها االآن  ال�صيخ نور الح�صن را�صد الكاندهلوي, خلفاً لوالده العالمة افتخار  جداً, وي�صرف على 

الح�صن الذي عجز عن ذلك ب�صبب المر�ص. 
ويعدُّ العالمة مفتي اإلهي بخ�ص هو اأول من بداأ بجمعها وترتيبها,  في المنزل الذي ا�صتراه والده 
�صنة 1132 هـ, حيث لم يقت�صر في جمعها على ما كان موجوداً في الهند فقط, بل �صعى اإلى تطوير 
دائرة البحث والجمع للمخطوطات والكتب النادرة لت�صمل تركيا وم�صر وال�صام, وبعد وفاته اهتم ابنه 
بتطوير المكتبة وتح�صينها حيث ذاع �صيتها وطارت �صهرتها بين النا�ص في اأيامه, اإال اأن المكتبة بعد 
َمْت بين الورثة وذهب كل فرد بجزء منها, اإال اأن حفيد مفتي اإلهي بخ�ص ال�صيخ نور الح�صن  ذلك ُق�صِّ
اأعاد جمع �صواردها ولّم �صتاتها, كما اأ�صاف اإليها مجموعة قيمة من المخطوطات, وا�صترى لها كتباً 

كثيرة, فاأ�صبحت من اأ�صهر المكتبات, وكانت وفاته في عام 1285هـ = 1868م. 
ثم بعد وفاته جاء ابنه واأ�صاف اإليها اأي�صا مجموعة كبيرة من الكتب, ح�صل عليها من داخل الهند 
وخارجها, وبعد مرور اأربعة اأجيال لمفتي اإلهي بخ�ص بداأت المكتبة تفقد ذخيرتها, وذلك في حدود 

1930م, وقد تعر�صت المكتبة لل�صياع في م�صيرتها ثالث مرات.
المرة االأولى : لما جاء الملك نادر �صاه اإلى كاندهلة فاأحرق المكتبة.  

المرة الثانية : على اأيدي ال�صيخ, وذلك في حدود �صنة 1220هـ.
المرة الثالثة : بعد اال�صتقالل 1947م لم يهتم اأحد من العائلة بالمكتبة ب�صبب ظروف ال�صيا�صية 
المحيطة بالم�صلمين كلهم في الهند, وبخا�صة بعد ا�صت�صهاد عالم من العائلة على يد الهندو�ص, وبداأ 
َم الباقي من المكتبة اإلى ) 37 ( ح�صة,  اأفراد العائلة ي�صافرون من كاندهلة اإلى باك�صتان, عندئذ ُق�صِّ

بين ورثة ال�صيخ نور الح�صن؛ الأن المكتبة كانت من تركته. 
وبعد عام 1947 م بداأ ال�صيخ نور الح�صن را�صد )الم�صوؤول الحالي( بجمعها وترتيبها من جديد, 
نحو  ويوجد  ن�صيبهم,  من  كانت  والتي  لديهم  الموجودة  المخطوطات  العائلة  اأفــراد  من  وا�صترى 

ثمانمائة مجلد ما بين مخطوط ومطبوع عند والده ال�صيخ افتخار الكاندهلوي.
اأما مقتنيات المكتبة حاليا فهي على النحو االآتي: 

عدد المخطوطات : في حدود 1700 مخطوط.
المخطوطات العربية : 600 مخطوط

المخطوطات الفار�صية : 500 مخطوط والباقي باللغة االأردية.
اأما عدد المطبوعات فقد بلغ بحمد اهلل 10000 عنوان, كما يوجد في المكتبة ر�صائل لعلماء كبار 

بخط يدهم, ومن اأهم ما يوجد بالمكتبة موؤلفات لكبار علماء العائلة مثل ؛
موؤلفات مفتي اإلهي بخ�ص ) نحو 100 موؤلف (, موؤلفات ال�صيخ زكريا الكاندهلوي )نحو 25 موؤلفا(, 

مكتبة اأكاديمية مفتي اإلهي بخ�س
بمدينة كاندهلة  بالهند
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مفتي �إلهي 
بخ�ش

بمدينة 
كاندهلة  

بالهند

5 اآفاق الثقافة والتراث

موؤلفات ال�صيخ اإدري�ص الكاندهلوي وغيره من علماء العائلة االآخرين ) نحو 40 موؤلفا (, وهذه بع�ص 
عناوين تلك الموؤلفات:

معجم �صيوخ البخاري /  مفتي اإلهي بخ�ص  .1
حد الب�صائر في عد الكبائر  /  مفتي اإلهي بخ�ص  .2

تلخي�ص حياة الحيوان  /  مفتي اإلهي بخ�ص  .3
اأمثال العرب  /  مفتي اإلهي بخ�ص  .4

�صرح بانت �صعاد /  مفتي اإلهي بخ�ص  .5
�صرح ح�صن الح�صين /  مفتي اإلهي بخ�ص  .6

االأ�صحاب البدريون /  مفتي اإلهي بخ�ص  .7
تلخي�ص الح�صن الح�صين /  مفتي اإلهي بخ�ص  .8
حا�صية مقامات الحريري /  مفتي اإلهي بخ�ص  .9

10. تلخي�ص الهداية /  مفتي اإلهي بخ�ص
11. تقرير م�صكاة / ال�صيخ زكريا الكاندهلوي

12. مقدمات كتب الحديث / ال�صيخ زكريا الكاندهلوي
13. اأ�صول الحديث على مذهب الحنفية / ال�صيخ زكريا الكاندهلوي

14. الموؤلفات والموؤلفين / ال�صيخ زكريا الكاندهلوي
15. حا�صية وذيل تهذيب التهذيب / ال�صيخ زكريا الكاندهلوي

16. اأ�صول الحديث على مذهب الحنفية / ال�صيخ زكريا الكاندهلوي
17. اأوليات القيامة / ال�صيخ زكريا الكاندهلوي

18. �صذرات الحديث / ال�صيخ زكريا الكاندهلوي
19. �صرح البخاري / ال�صيخ اإدري�ص الكاندهلوي

20. تراجم البخاري / ال�صيخ اإدري�ص الكاندهلوي
21. مقدمة البخاري ) في مجلد ( / ال�صيخ اإدري�ص الكاندهلوي

22. حا�صية البي�صاوي / ال�صيخ اإدري�ص الكاندهلوي
ومن المخطوطات النادرة والمهمة لغير علماء العائلة والموجودة بالمكتبة هي: 

مقدمة �صرح البخاري ل�صهاب الدين اأحمد بن علي ابن حجر الع�صقالني – كتبت هذه الن�صخة 
الجاه  اأبي  بن  محمد  وكتبها  الع�صقالني,  حجر  ابن  خط  وعليها  الم�صنف,  بخط  كتبت  ن�صخة  من 

الح�صرمي بن �صليمان بن داود في المدر�صة النا�صرية بالقاهرة.
ال�صندهي  الح�صن  اأبــي  لموؤلفه  القراآن  تف�صير  من  الجالالن  األفه  ما  حل  في  الح�صان  الفوائد 

المدني المتوفي �صنة 1139هـ )اإلى �صورة الن�صاء( بخط الم�صنف.
الموؤلف,  ن�صخة  من  منقولة  الن�صخة  هــذه  817هــــ,  �صنة  المتوفي  اآبـــادي  للفيروز  المحيط  القامو�ص 
كما يتبين من هذه العبارة في نهاية المجلد االأول: اآخر الجزء االأول من كتاب القامو�ص... التي ذهبت 
�صماطيط هذا مثال ما وجد على ن�صخة الم�صنف المذكور تغمده اهلل برحمته, ولم يذكر فيها تاريخ الن�صخ.

الدكتور عز الدين بن زغيبة
مدير التحرير
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التاأويل في العربية
بين القديم والحديث

الدكتور محمود ح�سن الجا�سم 
كلية الآداب - جامعة حلب - �سوريا

تقديم: 
اأفكار  بها عما بداخله من  يعبر  التي  باللغة  المخلوقات  بقية  االإن�صان عن  �صبحانه  مّيز اهلل 
عن  قوم  كل  بها  يعبر  اأ�صوات  باأنها  جني  ابن  عّرفها  فقد  االآخرين,  مع  ليتوا�صل  وم�صاعر, 
اأغرا�صهم))), واإذا ما كان التطور من �صنن الوجود, فاإن عدم ا�صتقرار داللة اللفظ على حال اأمر 
البد منه, ذلك اأن االإن�صان قد يتو�صع بما يريده من اللفظ, فينتقل بالداللة من حقل ح�ّصي اإلى 
الذهنية, فيطّورها  المجردات  اإلى  الح�صي  المجال  اأو ينقلها من  اأخرى متنوعة,  حقول ح�ّصية 

بالطرق المجازّية اإلى ما يريد التعبير عنه, وهو اأمر مرهون بمدى حاجة االإن�صان. 

اإلى  يحتاج  الزمن  بتطور  الإن�سان  اأن  يخفى  ول 
علمي  ميدان  كل  في  محددة  دللت  ذات  األ��ف��اظ 
ولما  الم�سطلح،  اإل��ى  بحاجة  يجعله  مما  ي�سلكه، 

ارتبطت الدللة ال�سطالحية 

لدار�س  اللغوية، كان لبد  بالمعاني  الأ�سا�س  في 
اإل��ى  ال��ع��ودة  م��ن  لفظ  لأي  ال�سطالحي  المعنى 
له، لأنه دائًما ثمة �سلة دللية بين  اللغوية  المعاني 
واإذا ما كانت معظم دللت  واللغوي.  ال�سطالحي 
الألفاظ قد ن�ساأت بتوا�سع وا�سطالح فاإن الم�سطلح 
مجال  من  دللته  تنقل  اإذ  موا�سعة،  على  موا�سعة 

ال�ستعمال العام ال�سائع في الحياة اإلى مجال اأ�سيق 
اإلى  بحاجة  ما  علم  فاأ�سحاب  ا،  تخ�س�سً واأك��ث��ر 
لغة م�ستركة تجمع ت�سورهم وت�سبط اآليات علمهم 
بو�سفه  الم�سطلح  يوؤديه  ما  وهو  به)))،  وتفكيرهم 
اأداة ل�سبط المعاني في �سياق كل علم، مما يجعله 
لغوّي  معجٌم  علم  فلكل  معين،  دلل��ي  تركيز  نقطة 
اأهمية  على  دليل  وه��ذا  ب��ه،  خا�سة  وم�سطلحات 
ظاهرة)))  اأي  تناول  في  الم�سطلح  عند  الوقوف 
وعلى ذلك فالبد لنا في بحثنا هذا من اأن نقف عند 
م�سطلح »التاأويل« الذي �ساع في الدرا�سات العربية 
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قديًما وحديًثا، و�سنر�سد في تناوله المعاني اللغوية 
تتبع  خالل  من  ال�سطالحية  الدللة  ت�سكل  وكيفية 
اللغوي  بين  ال��ع��الق��ة  وتو�سيح  ال��دلل��ي،  ال��ت��ط��ور 
ال�سطالحية  بالدللة  والمق�سود  وال�سطالحي، 
م�ستويات  ف��ي  ال��ت��اأوي��ل  وتجليات  وح��دي��ًث��ا،  قديًما 
نركن  معين  راأٍي  اإلى  لننتهي  كافة،  اللغوي  الدر�س 

اإليه.
العر�س:

المعنى اللغوي:
بمعان  ال��ت��راث  كتب  ف��ي  )ت���اأوي���ل)  كلمة  ت��رد 
ورّده،  ال�سيء  رجوع  على  يدّل  جّلها  يكاد  متعددة، 
على  اأو  اأخرى،  اإلى  حال  من  وتحّوله  تغّيره  على  اأو 

التحّكم في ال�سيء وتدّبر اأمره.
فمن الموا�سع التي جاءت بها الكلمة ذات دللة 
ح�سية بمعنى الّرجوع والّرد قولهم: طبخت ال�سراب، 
النبيذ  وطبخت  رجع.  اأي:  وكذا،  كذا  قدر  اإلى  فاآل 

حّتى اآل اإلى الثلث اأو الّربع اإذا رجع))).
بالتو�سع،  الح�سي  المجال  في  الدللة  وتتطور 
رج��ع،  اإذا  وم���اآًل  اأْوًل  ي���وؤول  ال�����س��يء  اآل  ف��ي��ق��ال: 
يرجع  ال��ذي  المو�سع  والموئل  الّرجوع،  والأيلولة 
ل �ُسّمي بذلك لماآله اإلى الجبل، اأي:  اإليه، ولعل الأَيِّ

رجوعه))).
وال��ّرّد  الّرجوع  بمعنى  الكلمة  دلل��ة  اأن  ويظهر 
اإذ  ال��ذه��ن��ي��ة،  ال��م��ج��الت  اإل���ى  فانتقلت  ت��ط��ّورت، 
الحياة  في  الّرجوع  بمعنى  الذهنية  الدللة  ت�سيع 
الكريم،  ال��ق��راآن  ن��زل  اأن  بعد  م���راًرا،  الجتماعية 

ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   چۈئ   تعالى:   قوله  ذلك  من 
ىئ  ىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  
جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  
اأح�سن  والمراد:  ]الن�ساء/9)[.  چ   مث   جث  

اللفظية  القرينة  بدليل  ا،  ردًّ اأو  وعاقبة،  مرجًعا 
ڀ   چڀ   تعالى:  قوله  ومنه  »ف��ردوه«.  ال�سابقة 
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ 
چ  ڇ   ڄ  ڄ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  
]الأع���راف/))[.  ڍچ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ومرجعه  م��اآل��ه  اإل  ي��ن��ت��ظ��رون  ه��ل  ال���م���راد:  ول��ع��ل 
ياأتي  يوم  تاأويله:  ياأتي  ويوم  القيامة،  يوم  وعاقبته 

ې   ۉ   ۉ   چ  تعالى:  وق��ال  وم��اآل��ه)))،  مرجعه 
ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئ  ەئچ 

]الإ�سراء/))[. والمراد: اأح�سن مرجًعا وعاقبة))).
قوله  نحو  ال�سريف،  الحديث  في  الحال  وك��ذا 
�ساَم  فال  هَر  الدَّ �سام  »من  و�سّلم:  عليه  اهلل  �سلى 

ول اآَل«)))، »اأي: ل رجع اإلى خير«)9).

اأّول  �سالته:  فقد  لّلذي  ال��دع��اء  في  يقال  كما 
اأي�سا:  ويقال  �ساّلتك.  عليك  رّد  اأي:  عليك،  اهلل 
اأو  اأح�سن مرجعًا  تاأوياًل، والمراد  اأح�سن  تقوى اهلل 

عاقبة)1)).

يقت�سي  التاأويل)الرجوع)  اأن  �سبق  مما  ويبدو 
واأن  الأم��ر،  اإليه  ينتهي  مرجًعا  اأي:  عاقبة  اأو  م��اآًل 
تغّيًرا،  يقت�سي  ماآله)  اإلى  به  )الرجوع  الأمر  تاأويل 
البيئة  في  تاأويل  لكلمة  اأخرى  دللة  �ساعت  ولذلك 
فمن  ح��ال،  اإل��ى  حال  من  الأم��ر  تغير  وهي  العربية 
بهذا  )ت��اأوي��ل)  كلمة  فيها  ج��اءت  التي  الموا�سع 
اأي:  األته،  وقد  اأوًل،  يوؤول  اللَّبن،  اآل  قولهم:  المعنى 
�سببُت بع�سه على بع�س حتى اآل وطاب وخثر، واآل 
الدهن والقطران والع�سل يوؤول اأوًل واإياًل اإذا خثر. 
ج�سم  واآل  ف�سمرت،  ذه��ب،  اإذا  الناقة  لحم  واآل 

الرجل اإذا نحف)))). 

ويبدو اأن دللة الكلمة بهذا المعنى معنى التغير 
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انتقلت  ولكنها  الجتماعية،  الحياة  في  ا�ستمرت 
اإلى المجالت الذهنية، ففي حديث الزهري قال: 
يريد:  فر؟�  ال�سَّ في  ُتتم  عائ�سة  بال  ما  لعروة:  قلت 
َلت  تاأوَّ قال:   - تق�سر  ول  تجمع  فال  �سالتها،  تتّم 
ل عثمان، واأراد بتاأويل عثمان ما روي عنه  تاأوَّ كما 
اأنه اأتم ال�سالة بمكة في الحج بعدما نوى الإقامة 
الجليلين  ال�سحابيين  اأن  يعني  وه��ذا  فيها))))، 
وق�سر  جمع  من  اأو  ق�سر  من  ال�سفر  �سالة  غيَّرا 
ا�ستعمل  التاأويل  يكون  وبذلك  كاملة،  �سالة  اإل��ى 
للو�سول  اأخ��رى  حال  اإل��ى  حال  من  التغير  بمعنى 

اإلى غاية معينة . 

ويبدو مما �سبق اأن الأمر لم يقت�سر على التغير 
ذلك  ك��ان  واإن��م��ا  اأخ���رى،  اإل��ى  ح��ال  التحول من  اأو 
التاأول بف�سل التاأمل والجتهاد الذي يبتغي الو�سول 
اإلى غاية معينة من خالل تغيير ال�سالة، ولعل مما 
)ت1))ه���)  عبيدة  اأبي  تف�سير  ذلك  �سمن  يندرج 

لقول الأع�سى)))):

ها حبِّ ُل  ــــــاأوُّ ت ـــْت  ـــاَن َك ـــهـــا  اأنَّ عــلــى 
َحَبا �شْ َفاأَ ــَقــاِب،  الــ�ــشِّ ــيِّ  ــِع ِرْب ُل  تـــاأوُّ

بعد اأن يذكر اأبو عبيدة اأن تاأّول حّبه هو تف�سيره 
ومرجعه ي�سيف مف�سًرا اأّن حّبها كان �سغيًرا في قلبه 
اأ�سحب ف�سار قديًما مثل هذا  فلم يزل يثبت حتى 
ال�سقب ال�سغير الذي لم يزل يكبر حتى �سار كبيًرا 
»ت��اأّول  ومعنى  ي�سحبه)))).  ابن  له  و�سار  اأمه  مثل 
الرعاية  اأو  التعهد  هو  التف�سير  هذا  على  بعي«  الرِّ
التي تنقله من حال اإلى حال في حركة متغيرة))))، 
تغير  هو  الدللة  في هذه  التاأويل  معنى  فاإن  وبذلك 
ال�سيء،  اأ�سل  يلغي  التغير ل  واإن هذا  ال�سيء،  حال 
اأخرى  اإلى  عليها  هو  هيئة  من  يتحول  يجعله  واإنما 

مختلفة.

ترتبط  )ت��اأوي��ل)  لكلمة  اأخ��رى  دلل��ة  وتواجهنا 
اأم��ره،  وتدّبر  ال�سيء  في  التحكم  وه��ي:  بال�سابقة 
الإبل  األ��ُت  قولهم:  الح�سي  المجال  في  ذلك  فمن 
بلغت  واإذا  �سررَتها،  اإذا  الإب��ل  واأل��ت  �ُسقَتها،  اإذا 
اأ�سلحه  اإذا  يوؤوله:  ماله،  واآل  حلبتها،  الحلب  اإلى 
اأول  في  والتحكم  التدبر  معنى  ووا�سح  و�سا�سه)))). 

الإبل اأو المال.

المجالت  اإلى  انتقلت  الدللة  هذه  اأن  ويظهر 
ذلك  من  واإ�سالحها،  الأمور  اإدارة  لتعني  الذهنية 
و�سي�س  �س�سنا  اأي  علينا،  واإيل  اأُلنا  الماأثور:  القول 
النا�س  فاإيالة  علينا))))،  ووّل��ي  وّلينا  اأو  علينا، 
وتدبيرها.  واإدارت���ه���ا  اأم��وره��م  ف��ي  التحّكم  ه��ي 
ت�سمل  فباتت  تو�سعت  المعنى  بهذا  الدللة  ولعّل 
دّبره  اإذا  وتاأّوله  الكالم  اأّول  يقال:  اإذ  الخطاب، 

وف�ّسره)))).  وقّدره 

ويظهر اأن ال�ستعمال القراآني للكلمة بهذه الدللة 
چٿ   تعالى:  قوله  مثل  مو�سع،  غير  في  ج��اء 
ٿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
]ي��و���س��ف/)[.  چ  چ   چ   ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ 
هو  المعنى  بهذا  الكلمة  ا�ستعمال  اأن  والمالحظ 

الأكثر من غيره في �سياق الن�س القراآني)9)). 

ويبدو اأن قول الر�سول �سّلى اهلل عليه و�سلم في 
وَعلِّْمُه  الّدين  في  هه  فقِّ عبا�س:«اللَّهم  لبن  دعوته 

الّتاأويل«)1)) يدّل على ذلك)))).

التاأويل في  اإن  القول:  وفي �سوء ما تقدم يمكن 
حركة  هو  القراآني  ال�ستعمال  وفي  العربية  البيئة 
الماألوف  الأ�سل  باتجاه  اإما  الظاهرة،  اأو  بال�سيء 
)الأم��ر  والعاقبة  الغاية  باتجاه  واإم��ا  )بالرجوع) 
وهذه  ل)  الموؤوَّ اإليه  ينتهي  الذي  المتوقع  المفتر�س 
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الحركة بال�سيء هي تغير في هيئته لذلك ا�ستعملت 
الكلمة بهذا المعنى )التغير)، ول يخفى اأن الرعاية 
من  اأ�سا�سية  �سمة  والتدّبر  التحّكم  اأو  وال�سيا�سة 
ا�ستعملت  اأن  فكان  بال�سيء،  الحركة  هذه  �سمات 

ا. الكلمة بهذا المعنى اأي�سً

واإذا ما انتقلنا اإلى ا�ستعمال اللفظ في ال�سياقات 
القراآنية  التفا�سير  رح��م  في  ن�ساأت  التي  العلمية 
الّتاأويل في القرون الثالثة الأولى  اأن مفهوم  وجدنا 
ما  ذلك  من  )التف�سير)))))،  لمعنى  مرادًفا  ياأتي 
بمعنى  والتف�سير  الّتاأويل  اأن  وهو  عبيدة،  اأبو  ذكره 

واحد)))). 

ويروى عن اأبي العبا�س ثعلب اأن الّتاأويل والمعنى 
والتف�سير واحد)))). واإذا نظرنا في بع�س موؤلفاتهم 
)تاأويل)  كلمة  فيه  ترد  ال��ذي  ال�سياق  من  ن�ستنتج 
)معنى)  كلمتي  م��ن  ك��لٍّ  وب��ي��ن  بينها  ف��رق  ل  اأن���ه 
حين  الأل��ف��اظ  تلك  ي�ستعملون  فهم  و)تف�سير)، 
وتحديدها  الدللة  عند  ويقفون  المعنى  يف�سرون 
غير  على  اللفظ  يحملون  اأكانوا  �سواء  وتو�سيحها، 
ظاهره اأم ي�سرحونه �سرًحا يقت�سر على الظاهر)))). 
وكاأن �سيوع ا�ستعمال الكلمة في القراآن الكريم بهذا 

المعنى قد اأثر في اأذهان المف�سرين.

المعنى اال�صطالحي:

البيئة  ف��ي  الفكرية  ال��ح��ي��اة  ت��ط��ورت  عندما 
فهم  ف��ي  الخ��ت��الف  ازداد  الإ���س��الم��ي��ة  العربية 
فهم  واأ�سهم  الآراء،  وت�سعبت  الكريم،  ال��ق��راآن 
الن�س القراآني اإ�سهامًا فعاًل في كثرة الختالفات، 
القراآن  لن�سو�س  المتعددة  القراءات  تلك  وباتت 
ومذهبية  �سيا�سية  لع��ت��ب��ارات  تخ�سع  ال��ك��ري��م 
ب�سبب  اإل  وال��خ��الف  التعدد  ك��ان  فما  مت�سّعبة، 
لأف��ه��ام  واإخ�����س��اع��ه��ا  ال��ق��راآن��ي��ة  الن�سية  ال��دلل��ة 

تعاماًل  معها  التعامل  بف�سل  التجاهات  مختلفة 
الن�س على غير ظاهره  ل يخلو من اجتهاد يحمل 
اإل��ى  م�ستندة  دلل��ت��ه  ف��ي  تتحكم  ذهنية  بحركة 
بع�س  دفع  مما  اإليه،  تذهب  فيما  مختلفة  اأ�س�س 
المف�سرين في القرن الرابع الهجري اإلى اأن يجعل 
هو  لما  مخالًفا  والتف�سير  التلقي  من  النمط  هذا 
بين  فرق  اأن  فكان  تف�سيرية،  مظاهر  من  ماألوف 
بالمفهوم  التف�سير  وبين  الفهم  من  ال�سرب  هذا 
الذهني  والجهد  الت�سيي�س  من  يخلو  الذي  ال�سائع 
عليه  فاأطلق  الن�س،  معطيات  في  يتحكم  ال��ذي 
م�سطلح التاأويل، ومن هنا اأ�سبح اأمامنا تعريفات 
ا�سطالحية تفّرق بين التف�سير والتاأويل، فقد راأى 
الماتريدي )ت)))ه�) اأن التف�سير هو القطع على 
اأن المراد من اللفظ هذا، وال�سهادة على اأنه عنى 
ف�سحيح،  به  مقطوع  دليل  قام  فاإن  هذا،  باللفظ 
والتاأويل:  عنه.  المنهي  وهو  بالراأي  فتف�سير  واإل 
فاإنه  القطع)))).  ب��دون  المحتمالت  اأح��د  ترجيح 
التي  القاطعة  بالدللة  ال�سحيح  التف�سير  يربط 
وكاأنها  الخالف،  تقبل  ل  قاطعة  اأدلة  على  ترتكز 
ي�سف  حين  على  مقامية،  اأو  لفظية  مادية  اأدل��ة 
هذه  اإل��ى  ويفتقد  الجتهاد  يعتمد  ال��ذي  التف�سير 
الزمن  مع  اأ�سبح  الذي  وهو  عنه،  بالمنهي  الأدلة 
يعرف بالتاأويل، اأما التاأويل عنده فهو الذي يرتبط 
بترجيح  ويكون  دللي،  احتمال  من  اأكثر  يثير  بما 
بالُم�سِكل  يربطه  اإن��ه  اأي:  قطع،  غير  من  اأحدها 

الذي ل يمكن اأن يح�سم معناه.

اإذ  راآه بع�سهم،  التوجه ما  ومما ي�سب في هذا 
اإل وجًها واحًدا،  قال: التف�سير بيان لفظ ل يحتمل 
اإلى  مختلفة  معان  اإلى  متوجه  لفظ  توجيه  والتاأويل 
اأن  واحد منها بما ظهر من الأدلة)))). وهنا يت�سح 
التف�سير يرتبط بما ل يحتمل تنّوًعا في المعنى، اأما 
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دللًيا  تنوًعا  يحتمل  ال��ذي  باللفظ  فيتعلق  التاأويل 
ح اأحدها بدليل. ليرجَّ

الم�سكل  خ�سو�سية  التاأويل  بع�سهم  ويعطي 
)ت)1)ه����):  ال��راغ��ب  يقول  الديني،  الن�س  في 
في  ا�ستعماله  واأكثر  التاأويل،  من  اأع��ّم  التف�سير 
في  التاأويل  ا�ستعمال  واأكثر  ومفرداتها،  الألفاظ 
الكتب  في  ي�ستعمل  ما  واأك��ث��ر  والجمل،  المعاني 
غيرها)))).  وفي  فيها  ي�ستعمل  والتف�سير  الإلهية، 
التف�سير  اأن  يظهر  المذكور  التعريف  خالل  ومن 
من  م�ستمًدا  تو�سيًحا  ال��دلل��ة  تو�سيح  ي��ت��ن��اول 
يتناول  وقد  اللفظ،  ظاهر  من  اأو  الن�س  معطيات 
التاأويل  اأن  حين  على  الكالم،  اأو  الواحدة  اللفظة 
في  ي�سكل  وبما  المعنى  وبمعنى  بالمرّكب  يخت�س 

الدينية.  الن�سو�س 

يبين  اإذ  منهما،  كل  خ�سائ�س  بع�سهم  ويحدد 
والتاأويل  الملمو�سة  النقلية  بالأدلة  التف�سير  ارتباط 
بالرواية،  يتعلق  التف�سير  بقوله:  وال��راأي  بالجتهاد 

والتاأويل يتعلق بالدراية)9)). 

ن�سر  اأبو  قاله  ما  التوجه  هذا  في  يندرج  ومما 
وال�سماع،  الّتباع  على  مق�سور  التف�سير  الق�سيري: 
اأما التاأويل فيتعلق بال�ستنباط)1)). فهو يق�سر الأول 
فيربطه  الثاني  اأما  الأدلة،  في  والماأثور  النقل  على 

بالجتهاد العقلي. 

لكل  جديدة  ميزة  الثعلبي  طالب  اأب��و  وي�سيف 
بقوله:  الم�سطلحين  بين  للفرق  فيمثل  منهما، 
مجاًزا،  اأو  حقيقة  اإما  اللفظ  و�سع  بيان  التف�سير: 
بالمطر.  وال�سيِّب  بالطريق  ال�����س��راط  كتف�سير 
عن  اإخبار  فالتاأويل  اللفظ،  باطن  تف�سير  والتاأويل: 
المراد،  دليل  عن  اإخبار  والتف�سير  المراد،  حقيقة 
لأن اللفظ يك�سف عن المراد والكا�سف دليل، مثاله 

]الفجر/))[.  چ  ک  ک   چک   تعالى:  قوله 
رقبته،  ر�سدته:  يقال  الر�سد،  من  اإن��ه  تف�سيره: 
والمر�ساد مفعال منه. وتاأويله التحذير من التهاون 
للعر�س  وال�ستعداد  الأهبة  عن  والغفلة  اهلل  باأمر 
عليه. وقواطع الأدلة تقت�سي بيان المراد من اللفظ 
على خالف و�سعه في اللغة)))). فالثعلبي في تفريقه 
بين التف�سير والتاأويل يح�سر الأول بما يعطيه ظاهر 
خفايا  ف��ي  ت��اأم��ل  غير  م��ن  عنه  يك�سف  اأو  اللفظ 
التاأويل  اأن  اإل��ى  يذهب  حين  على  البعيد،  المعنى 
يتعلق بالباطن وما يحتاج اإلى تاأمل وينح�سر بمعنى 
يف�سل  اإذ  �سبقه،  عمن  يختلف  بذلك  وهو  المعنى، 
حقيقة  التف�سير  يعطيه  ظاهر  معًنى  معنيين  بين 
وهذا  التاأويل،  يعطيه  وراءه  اآخر  ومعًنى  مجاًزا،  اأو 
المراد،  حقيقة  عن  اإخ��ب��ار  فالتاأويل  قوله:  معنى 

والتف�سير اإخبار عن دليل المراد.

بالدللة  التف�سير  فيربط  بع�سهم،  ويف�سل 
من  جملة  من  م�سروعيتها  ت�ستمد  التي  الوا�سحة 
و�سّنة  المت�سافرة من كتاب اهلل  المتناغمة  الأ�س�س 
الذي  بالجتهاد  مرتبًطا  التاأويل  يجعل  ثم  ر�سوله، 
يخت�س به العلماء المتبحرون في العلم، وذلك حين 
�ساحب  يقول  الحتمالت،  وتتعدد  المعنى  ُي�سِكل 
ًنا في �سحيح  الراأي: ما وقع مبّيًنا في كتاب اهلل ومعيَّ
وو�سح،  ظهر  قد  معناه  لأن  تف�سيًرا؛  ي  �سمِّ ال�سّنة 
بغيره،  ول  باجتهاد  ل  اإليه  يتعر�س  اأن  لأحد  ولي�س 
بل يحمله على المعنى الذي ورد ل يتعداه. والتاأويل: 
الخطاب  معاني  في  العاملون  العلماء  ا�ستنبطه  ما 

الماهرون في اآلت العلوم)))).

خ�سو�سية  )ت)9)ه����)  الجوزي  اب��ن  وي�سيف 
ّية �سريحة لكلٍّ من التف�سير والتاأويل حين يربط  ن�سّ
الظاهر،  بالحمل على غير  والثاني  بالظاهر،  الأول 
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الَخفاء  َمْعُلوِم  ِمن  ال�سيء  اإخ��راُج  التف�سير  يقول: 
اإلى َمقاِم التََّجلِّي والتاأويل: َنقُل الكالِم عن َمو�سِعه 
ُت��ِرَك  ما  ل��وله  َدليٍل  اإل��ى  اإثباته  في  ُيحتاُج  ما  اإل��ى 
التاأويل يكون بحمل  اأن  اللَّفِظ)))). وهنا نرى  ظاِهُر 
ف�ساًل  التف�سير،  بخالف  ظاهره  غير  على  الكالم 
معاني  يحتمل  بما  اأو  بالم�سكل  التاأويل  ارتباط  عن 

متعددة ويحتاج اإلى اجتهاد ودليل.
ي�ستمد  التف�سير  اأن  يظهر  �سبق  ما  �سوء  وف��ي 
والمنقول  الماأثور  من  ال��دلل��ة  تحديد  في  اأ�س�سه 
والدللة  الن�س  حيث  ومن  بالنقل،  فيرتبط  عامة 
يتبادر  وبما  الظاهرة  ال�سياقية  بالمعطيات  يرتبط 
اأن التاأويل ي�ستمد  اإلى الذهن من دللت، في حين 
في  لالأمور  ومحاكمته  العقلي  الجتهاد  من  اأ�س�سه 
درجة  اإل��ى  تحتاج  التي  الن�سية  المعطيات  �سوء 
يحتمل  حين  وذل��ك  والجتهاد،  الجهد  من  عالية 

الن�س اأكثر من معنى اأو حين ُي�سِكل معناه. 
رحم  في  ن�ساأ  ال�سطالحي  التعريف  كان  واإذا 
ياأخذ  اأن  في  غرابة   من  ما  فاإنه  القراآني  التف�سير 
التعريف بعًدا دينًيا �سريًحا وتنوًعا وا�سًحا، يخ�سعه 
كل فريق لمذهبه الفكري، ولهذا نجد بع�سهم يربطه 
م�سروًطا  التاأويل  ويجعل  وال�سّنة  الكتاب  يوافق  بما 
في حين نجد بع�سهم الآخر يتو�سع في مفهومه، مما 
مذهب  من  تتباين  و�سروطه  التاأويل  م�ساحة  يجعل 
عند  غيره  المذاهب  بع�س  عند  فالتاأويل  لآخ���ر، 
بع�سها الآخر في فكر الجماعة، وخطوطه العامة في 
فكر الجماعة غيرها عند الفرق الإ�سالمية الأخرى 
في  نلم�سه  ما  وهو  وال�سيعة،  والخوارج  كالمعتزلة 
طائفة  يلي  فيما  ون�سوق  الكريم.  القراآن  تفا�سير 
المفهوم،  في  الخالف  تبين  التي  التعريفات  من 
م��ن ذل��ك م��ا ي��راه اب��ن ح���زم)ت)))ه����) وه��و من 
نقل  »التاأويل  اأن:  من  الظاهري  المذهب  اأ�سحاب 

اللغة  في  له  و�سع  وعّما  اقت�ساه ظاهره  اللفظ عما 
اإلى معنى اآخر، فاإن كان نقله قد �سح ببرهان وكان 
ناقله واجب الطاعة فهو حق، واإن كان ناقله بخالف 
ذلك اّطرح ولم يلتفت اإليه، وحكم لذلك النقل باأنه 
التي و�سعها  ال�سارمة  القيود  باطل«)))). ول تخفى 
الموؤول،  ال�سخ�س  اأو  الدللة  تم�س  والتي  حزم  ابن 

وذلك من ميزات المذهب الظاهري.

الأ�سعري  المذهب  �ساحب  الغزالي  عّرف  وقد 
ب��اأن��ه: »ع��ب��ارة ع��ن احتمال  ال��ت��اأوي��ل  )ت)1)ه�����) 
يع�سده دليل ي�سير به اأغلب على الظن من المعنى 
تاأويل  كل  يكون  اأن  وي�سبه  الظاهر،  يع�سده  ال��ذي 
�سرًفا للفظ عن الحقيقة اإلى المجاز«)))). فالغزالي 
يخ�س�س التاأويل بما ينطوي تحت مفهوم ال�سواب 
في فكر الجماعة حين ا�سترط له الدليل في تناول 
الدللة القراآنية، ولذلك رّد عليه الآمدي )ت)))ه�) 
وهو  التاأويل  اأن���واع  من  نوًعا  يعّرف  اأن  اأراد  باأنه 

التاأويل ال�سحيح عند الجماعة)))).

�سرف  هو  التاأويل  اأن  )ت)))ه�)  البغوي  وراأى 
اإلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله  الآية 
الآية، ويكون غير مخالف للكتاب وال�سنة من طريق 
اأن  التاأويل  في  ي�سترطون  فهوؤلء  ال�ستنباط)))). 
المحيطة  والدللة  وين�سجم  وال�سنة  الكتاب  يوافق 

باللفظ الموؤّول.

ويعّرف الفخر الرازي �ساحب المذهب الأ�سعري 
)ت)1)ه�) التاأويل تعريًفا مقيًدا في �سياق رّده على 
�سبق،  مّما  ا  تخ�سي�سً اأكثر  فيجعله  فيه،  اأغرق  من 
حين يرى اأن التاأويل ل ُيلجاأ اإليه اإل اإذا كان الظاهر 
»التاأويل هو  يتعار�س مع الدللة المق�سودة، يقول: 
مع  المرجوح  معناه  اإلى  ظاهره  عن  اللفظ  �سرف 
م��ح��ال«)))).  ظاهره  اأن  على  القاطع  الدليل  قيام 
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لأن  ال���رازي  مفهوم  بح�سب  اإل��ي��ه  ُيلجاأ  فالتاأويل 
عدم  ولأن  المق�سودة،  ال��دلل��ة  يعطي  ل  الظاهر 

اللجوء اإليه يوؤدي اإلى ف�ساد المعنى.

ون��ج��د ت��اج ال��دي��ن ال�����س��ب��ك��ي)ت)))ه���) يقيد 
التاأويل بالدليل القاطع حين يعرفه بقوله: هو حمل 
لدليٍل  ُحِمل  ف��اإن  المرجوح  المحَتمل  على  الظاهر 
ف�سِحيح اأو لما ُيَظّن دلياًل َففا�سد اأو ل ل�سيء فلعب 
ل تاأويل)9)). وهو هنا ي�سترط باأنه ل بد للتاأويل من 
على  يقوم  اأن  يجوز  ول  قطعي  دليل  اإلى  ي�ستند  اأن 

دليل ظني اأو اأن يقوم من غير دليل.

ال��ت��اأوي��ل  اأن  ال���زرك�������س���ي)ت)9)ه����)  وي��ذك��ر 
ل�ستنباط  وذلك  اإليه،  يوؤول  ما  اإلى  اللفظ  �سرف 
وكل  العموم،  وتخ�سي�س  المجمل  وبيان  الأحكام 
يجوز  ل  الذي  فهو  ف�ساعًدا  معنيين  احتمل  لفظ 
اعتماد  العلماء  وعلى  فيه،  الجتهاد  العلماء  لغير 
مجرد  يعتمدوا  اأن  لهم  ولي�س  والدلئل  ال�سواهد 

فيه)1)). راأيهم 

فكر  في  التاأويل  اأن  �سبق  ما  �سوء  في  ويت�سح 
الجماعة م�سروط بقوانين ل ينبغي الخروج عليها، 
ويمكن اإدراجها �سمن مالمح م�ستركة بين توجهات 
الكتاب  الموؤولة  الدللة  توافق  اأن  وه��ي  الجماعة 
الظاهرة،  ال�سياق  معطيات  به  ت�سمح  واأن  وال�سنة 
اإليه  يلجاأ  واأّل  الحاجة،  عند  اإليه  اللجوء  يكون  واأن 
الموؤول اإل بعد فهم الظاهر والتف�سير، كما يجب اأن 
والورع.  العلم  من  مميزة  مكانة  على  ل  الموؤوِّ يكون 
في  مطمع  »ول  الزرك�سي:  يقول  ال�سياق  هذا  وفي 
الو�سول اإلى الباطن قبل اإحكام الظاهر ومن اّدعى 
الظاهر  التف�سير  يحكم  ول��م  ال��ق��راآن  اأ���س��رار  فهم 
تجاوز  قبل  البيت  �سدر  اإلى  البلوغ  اّدعى  كمن  فهو 

الباب«)))).

بع�س  اإلى  وانتقلنا  الجماعة  فكر  تجاوزنا  واإذا 
ترخ�سوا  اأنهم  لنا  تبين  الأخرى  الإ�سالمية  الفرق 
في تلك القيود بح�سب ما يظهر في تفا�سيرهم فكان 
الوقوف عند تحديد الم�سطلح ل جدوى منه، لأّنهم 
فتو�سعوا  التاأويلية  الإج��راءات  في  حرية  اأكثر  كانوا 
الحري�س  بموقف  يكونوا  لم  ثم  ومن  المفهوم،  في 
خالًفا  ال�سروط  وو�سع  التو�سيح  اإلى  يهدف  الذي 
للجماعة، لهذا لم يظهر لنا تعريف محدد لظاهرة 

التاأويل فيما اطلعنا عليه من جهودهم.

ا اأن م�سطلح التاأويل اإذا لم يقّيد  ويبدو لنا اأي�سً
الفكرية  البيئة  ياأخذ دللة موحدة في  بقيد �سرعي 
غير  على  الن�س  حمل  وه��ي  المختلفة،  باألوانها 
الظاهر مع مراعاة خ�سائ�س الل�سان العربي، فهذا 
»التاأويل  يقول:  )ت)9)ه����)  ر�سد  ابن  الفيل�سوف 
اإخراج دللة اللفظ من الدللة الحقيقية اإلى الدللة 
المجازية من غير اأن يخل ذلك بعادة ل�سان العرب 
يوافق  اأن  التاأويل  في  ي�سترط  فهو  التجّوز«)))).  في 
�سنن اللغة بعيًدا عن اأ�س�س النقل والماأثور اأو مفهوم 

الحاجة اأو نحو ذلك.

وي�سير ابن حزم اإلى اأن التاأويل بالمفهوم العام 
ال�سحة  ع��ن  النظر  قطع  م��ع  ت��اأوي��ل  ه��و  حيث  م��ن 
والبطالن هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر 

منه مع احتماله له)))).

التاأويل  اأن  فيذكر  )ت)))ه����)  تيمية  اب��ن  اأم��ا 
والمتكلمة  المتفقهة  من  جميًعا  المتاأخرين  عند 
فة هو �سرف اللفظ عن المعنى  ثة والمت�سوِّ والمحدِّ
به)))).  يقترن  لدليل  المرجوح  المعنى  اإلى  الراجح 
وهو بذلك يجعله ل يقوم من غير دليل لكنه يترك 
الدليل من دون تحديد، لأنه ن�سبي يختلف من فرقة 

اإ�سالمية اإلى اأخرى. 
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ويظهر مما �سبق ارتباط التف�سير بظاهر اللفظ 
التي  الملمو�سة  ال�سياقية  الأ�س�س  اأو  الأدل���ة  م��ن 
يقت�سيها منطق الن�س وفًقا ل�سروط الذوق العربي 
وقوانين اللغة ومعطياتها الماألوفة التي ل تثير غرابة 
ورد  الذي  للتف�سير  تعريفهم  من  ويبدو  الذهن،  في 
فهو  نقلًيا،  ملمًحا  اأعطوه  اأنهم  متنوعة  بعبارات 
يعتمد الأثر والنقل وتوؤيده ال�سّنة النبوية في تحديد 
حيث  من  نقلية،  �سمة  ذا  فاأ�سبح  الن�سية،  الدللة 
وقوانين  ل�سروط  تخ�سع  فجعلها  الدللة،  تحديد 
بالماأثور،  ترتبط  اأدلة  من  وغيرها  و�سياقية  لغوية 
كما يرتبط بالدللة المحكمة المحّددة، في تحديده 
يرتكز  ل  وعندئٍذ  قاطع،  راأي  اإلى  والتو�سل  للمعنى 
تحتاج  التي  للن�س  الخفية  الدللة  في  التاأمل  على 

اإلى الجتهاد. 
على حين اأن التاأويل ارتبط بما يخالف الظاهر 
وبالدللة الجتهادية التي تحتاج اإلى درجة عالية من 
بال�سبغة  ت�سطبغ  والتي  الن�س،  خفايا  في  التاأمل 
بما  اأو  بالُم�سِكل  يرتبط  ما  اأكثر  العقلية، مما جعله 
يثير اأكثر من احتمال دللي، و�سرطه عند الجماعة 
الموؤول  المعنى  يرّجح  حتى  دليل  على  يرتكز  اأن 
والمتبادر  ف�«الم�سهور  له،  قاباًل  اللفظ  يكون  واأن 
بخ�سائ�س  ربطه  التاأويل  تعريف  عند  الذهن  اإلى 
لما  القارئ  تدفع  التي  فهي  الن�س،  داخل  التركيب 
فيها من مجاز اأو تعميم اأو اإبهام اإلى الجتهاد«))))، 

بعد اأن يرتكز على المعطيات الن�سية.
وعلى الرغم من اأن الكثير من الجماعة و�سعوا 
ت�سعبت  الأي��ام  مرور  مع  فاإنه  وقوانين،  �سروًطا  له 
الم�ساحة  حجم  وتنّوع  تعريفاته،  وكثرت  مناحيه 
ومن  الن�سية،  الدللة  تحديد  في  للموؤّول  المتاحة 
فكري  توجه  من  تختلف  التعريفات  تلك  باتت  ثم 
فاأ�سبحت  اأخ��رى،  اإل��ى  دينية  بيئة  ومن  اآخ��ر،  اإل��ى 

تختلف في طبيعة هذه الإجراءات التاأويلية من حيث 
الم�سروعية والمعطيات والأدلة والم�ساحة الممكنة. 
اأن  على  جميًعا  تتفق  والفرق  المذاهب  تلك  اأن  بيد 
قد  التي  الدللة  تحديد  في  الجتهاد  هو  الّتاأويل 
ب�سرف  وذل��ك  الظاهر،  يعطيها  ل  التي  اأو  تتنوع 
الموؤّول  يرتئيه  اآخر  اإلى  الظاهر  معناه  عن  اللفظ 
اأيًّا كان انتماوؤه، �سواٌء اأكان عمله يتعلق بالم�سكل اأم 

بغيره في القراآن الكريم)))). 

الع�سر  في  الم�سطلح  اأن  اإلى  الإ�سارة  وتح�سن 
القراءة  هو  فالتاأويل  المفهوم،  بهذا  بقي  الحديث 
المتبادر  الفهم  من  الأول  الم�ستوى  تتجاوز  التي 
تتخطى  الفهم  من  اآخ��ر  م�ستوى  اإل��ى  الذهن  اإل��ى 
فيه ظاهر الن�س اإلى باطنه، لتو�سل فيه بين عالم 
مذاهب  باختالف  المختلف  القارئ  وعالم  الن�س 
الموؤلف،  مقا�سد  على  للوقوف  وذلك  القراءة)))). 
بين  للمفا�سلة  المعنى  كثافة  على  ال�سوء  وت�سليط 
ثم  وم��ن  ال��ن�����س)))).  يحتملها  التي  ال��دلل��ة  وج��وه 
المعنى  يتجاوز  اإنه  التف�سير،  عن  يختلف  فالتاأويل 
دلل��ة  »ع��ن  ليبحث  ال��ن�����س،  يعطيه  ال���ذي  الأول 
وتحيل  بها  وتوحي  الأل��ف��اظ  اإليها  ترمز  قد  ثانية 
الكاتب  عالم  وهو  الن�س  عن  الخارج  العالم  اإل��ى 
والجتماعي  وال�سيا�سي  النف�ساني  القارئ  عالم  اأو 
فالتاأويل عندئٍذ فعل فردي ذاتي يخترق  والثقافي. 
للن�س  متجدد  فهم  لمتالك  الن�س  ويخترق  اللغة 
وللذات الموؤولة نف�سها«)9)). والخال�سة يمكن القول 
اإن  كافة:  بتوجهاتها  الحديثة  الدرا�سات  �سوء  في 
التي  الجتهادي  الطابع  ذات  القراءة  هو  التاأويل 
معطيات  في  التاأمل  من  عالية  درج��ة  اإل��ى  تحتاج 
الن�س والتي تخ�سعه لروح الع�سر وطبيعة المتلقي، 
دينًيا  الن�س  اأكان  �سواء  وذلك ب�سرفه عن ظاهره 
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القانونية  الن�سو�س  م��ن  ذل��ك  غير  اأم  ��ا  اأدب��يًّ اأم 
ونحوها)1)).

ج- التاأويل في الدر�س النحوي:

لما كانت الدللة نتيجة طبيعية للنظام النحوي 
التاأويلية  الإج���راءات  �سميم  في  النظام  هذا  كان 
وتاأويله  الكريم  القراآن  لتفا�سير  فالمتتبع  الدللية، 
يلحظ اأن الق�سايا النحوية كثيًرا ما تمتزج بتحديد 
كلمة  نتتبع  اأن  بنا  يح�سن  لذلك  وتاأويلها،  الدللة 
العالقة  لطبيعة  نظًرا  النحوي،  الميدان  في  تاأويل 
بين الجانبين النحوي والدللي لنرى كيف ا�ستعملت 

الكلمة؟ 

وهو  موثوق،  نحوّي  م�سدر  اأول  في  نظرنا  اإذا 
)تاأويل)  لكلمة  ا�ستعماًل  نجد  ل  فاإننا  الكتاب))))، 
تلك  نحاة  اإلى  المن�سوبة  الم�سادر  في  الحال  وكذا 
بن  الخليل  اإلى  المن�سوب  )الجمل)  اأمثال  المدة، 
خلف  اإلى  المن�سوب  النحو)  في  و)مقدمة  اأحمد، 

الأحمر.

في  )تاأويل)  لفظة  ت�سيع  الأي��ام  مرور  مع  ولكن 
م�سادر النحو التي اأُلِّفت في القرن الثالث الهجري، 
و)مجاز  للفّراء)ت)1)ه�)،  القراآن)  )معاني  نحو 
ال��ق��راآن)  م�سكل  و)ت��اأوي��ل  عبيدة،  لأب��ي  ال��ق��راآن) 
للمبّرد  و)المقت�سب)   )ت)))ه�����)،  قتيبة  لب��ن 
ي�سرفون  حين  لها  ا�ستعمالهم  ويكثر  )ت)))ه���). 
بمعنى  يلتزموا  لم  اأنهم  غير  ظاهره،  عن  اللفظ 
ا�سطالحّي لها، وذلك لأنهم لم يلتزموا با�ستعمالها 
اأعطوها  اأنهم  اللفظ عن ظاهره، كما  كلما �سرفوا 
وه��و  اأح���ي���ان���ًا))))،  )تف�سير)  اأو  )م��ع��ن��ى)  دلل���ة 
البيئة  ف��ي  �سائًعا  ك��ان  عما  فيه  يختلفوا  ل��م  اأم��ر 
ثم  بنا.  م��ر  فيما  راأي��ن��ا  كما  الإ�سالمية  الثقافية 
تبقى الكلمة �سائعة في كتب النحو بعد ذلك، وترد 

ظ��اه��ره))))،  عن  اللفظ  ي�سرف  حين  الغالب  في 
تكت�سب  لم  لكنها  التركيبية،  عنا�سره  تحلل  عندما 
النحاة  اأطلق  ما  فكثيًرا  محدًدا،  ا�سطالحًيا  معنى 
ت�سميات مثل )الحمل)، و)المجرى)، و)المعنى)، 

و)التعليل)، و)التوّهم) وغيره)))).

عند  التاأويل  مفهوم  نحدد  اأن  ن�ستطيع  اأننا  بيد 
فقد  حّيان)ت)))ه�)،  اأبي  اإلى  ين�سب  مما  النحاة 
ذكر ال�سيوطي )ت))9ه�) عن اأبي حيان اأن »الّتاأويل 
اإنما ي�سوغ اإذا كانت الجادة على �سيء، ثم جاء �سيء 
يخالف الجاّدة فيتاأول. اأما اإذا كانت لغة طائفة من 
ولعل  ت��اأوي��ل،...«)))).  فال  بها  اإل  تتكلم  لم  العرب 
مخالٌف  لغويٌّ  ن�سٌّ  جاء  اإذا  اأن��ه  ذلك  من  المراد 
للجادة حمل على غير ظاهره لموافقة الجادة التي 
اأو المعنى. ويظهر اأن هذا الفهم  يراد بها القاعدة 
الحديث  الع�سر  في  للتعريفات  اأ�ساًل  كان  القديم 
اللفظ على  الّتاأويل النحوي، فهو حمل  التي تناولت 
غير ظاهره لمراعاة القاعدة اأو لمراعاة المعنى)))). 

للتاأويل  النحوي  المفهوم  اأن  نلحظ  ث��م  وم��ن 
ي�سترك مع المفهوم الدللي، فهو �سرف للفظ عن 
اأو  محذوف  ُيقّدر  ك��اأن  الظاهر،  غير  اإل��ى  ظاهره 
على  تركيب  حمل  مثل  اآخر،  لفظ  على  لفظ  يحمل 
ي��وؤّول  اأو  ونحوه  بالت�سمين  لفظ  على  لفظ  اأو  اآخ��ر 
كالم بمفرد، اأو يحكم على لفظ بالزيادة...اإلخ)))). 
كما  وتدبر  واجتهاد  تاأمل  اإل��ى  يحتاج  العمل  وه��ذا 

راأينا في التاأويل الدللي. 

ويبدو اأن هذا الأمر يحدث في م�ستويات الدر�س 
اللغوي المختلفة، فدار�س الم�ستوى ال�سوتي عندما 
غير  على  يحملها  )ا���س��ط��ب��ار)  مثل  لفظة  يحلل 
ظاهرها، اأي: يرّدها اإلى اأ�سلها )ا�ستبار). ودار�س 
)يُقلَن)  كلمة  اأن  يرى  عندما  ال�سرفي  الم�ستوى 
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اأ�سلها )يْقُوْلَن)، واأن الواو حذفت منها بعد الإعالل 
بنقل ال�سم )يُقْوْلَن) للتقاء ال�ساكنين اإنما ي�سرف 
اللفظ عن ظاهره. وكذا الحال عند دار�س الم�ستوى 
النحوي عندما يقول مثاًل في عبارة )�سرًبا زيًدا): 
والّتقدير:  المتروك،  بفعله  من�سوب  )�سرًبا)  اإن 
الم�ستوى  ف��ي  ال��ح��ال  يختلف  ول  ���س��رًب��ا.  ا���س��رب 
تعالى:  قوله  من  الخلود  تف�سير  في  كما  ال��دلل��ي، 
اإذ يذهب  ]البقرة/))[،  چڄ  ڃ  ڃچ 
الدائم  البقاء  اأنه  اإلى  الخلود  تف�سير  في  المعتزلة 
الذي ل ينقطع اأبًدا، في حين يذهب غيرهم اإلى اأنه 
اأو لم ينقطع، واأن كون نعيم  البقاء الطويل، انقطع 
ينقطع  ل  �سرمدّي  النار  اأه��ل  وع��ذاب  الجنة  اأه��ل 
اأخر  اآيات  من  بل  الخلود،  لفظ  من  م�ستفاًدا  لي�س 
من القراآن في غير هذا المو�سع، وفي اأحاديث من 

ال�سنة)))). 
م�صتويات  فــي  الــتــاأويــل  مظاهر  د- 

الدر�س اللغوي:
في  ال��ّت��اأوي��ل  اأن��م��اط  يبين  اأن  بالبحث  يح�سن 
يكون  فقد  ببع�س،  بع�سها  عالقة  خالل  من  اللغة 
ا، اأو  ا اأو �سوتيًّا �سرفيًّا نحويًّ ا اأو �سوتيًّا �سرفيًّ �سوتيًّ
ا  دلليًّا، فمن ال�سوتي تف�سير)مّما)، فالأ�سل:  نحويًّ
ال�سوتي  ومن  اأ�سلها،  اإل��ى  النون  ت  ُردَّ +َم��ا،   ِم��ْن 
العين،  بفتح  َفَعَل،  فوزنها  )َقْاَل):  تحليل  ال�سرفي 
األًفا،  َقَوَل، تحّركت الواو بالفتح فقلبت  لأن الأ�سل: 
تحليل  في  فكما  النحوي  ال�سرفي  ال�سوتي  واأم��ا 
َن  ْن  )لي�سجنْوَن  الكلمة:  فاأ�سل  ه):  )لي�سجُننَّ لفظة 
�ه)، وفي اإعرابها نقول: فعل م�سارع مرفوع وعالمة 
لتوالي  حذفت  التي  اآخ���ره  ف��ي  ال��ن��ون  ثبوت  رفعه 
الأمثال)ت�سبح: لي�سجنْوْن َن �ه) وواو الجماعة التي 
حذفت للتقاء ال�ساكنين في محل رفع فاعل، ونون 
وهي:  الإع��راب،  من  لها  محل  ل  الم�سددة  التوكيد 

َن)  )ْن  اأ�سلها  التي  الفعل  اآخر  في  الم�سّددة   ( )نَّ
في  الأول  ف��اأدغ��م  �ساكن  والأول  متماثالن  التقى 
مفعول  والهاء  واج��ب،  �سغير  اإدغ��ام  وه��و  الثاني، 
به. ففي هذه الإجراءات التحليلية النحوية تطرقنا 
بو�سعنا  يكن  لم  بل  ل  و�سوتية،  �سرفية  ق�سايا  اإلى 
الوقوف  غير  من  النحوية  الأح��ك��ام  اإل��ى  ن�سل  اأن 
ذكرها.  ال�سابق  ال�سرفية  ال�سوتية  الجوانب  عند 
في  كما  فقط،  التركيب  على  التاأويل  اقت�سر  وربما 
زيًدا،  اأدعو  فالتقدير:  زيد)،  ل�)يا  النحوي  التاأويل 
المعنى  التاأويل  يم�س  وقد  الفعل،  عن  الأداة  ونابت 

والتركيب مًعا، كما في تحليل قوله تعالى: چڇ  ڇ  
]الن�ساء/)))[. ل يمكن قبول  چ  ڇ  ڍ  ڍ 
الظاهر، لأن اهلل �سبحانه  المعنى بح�سب معطيات 
ل يريدهم اأن ي�سلوا، مما جعلهم يذكرون اأن التاأويل 
في �سوء معطيات ال�سياق القراآني: بتقدير محذوف 
»كراهة«  ال�سم  واإم��ا  »اأن«  بعد  النافية  )ل)  اإم��ا 
قبلها، اأي: األَّ ت�سلوا، اأو: كراهة اأن ت�سلوا)9)). وقال 

ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   چ  تعالى: 
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  
ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې  
ېئ   ېئ   ۈئۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ ]البقرة/))،))[. يتعدد 
بتعدد  »عنها«،  في  »ها«  لل�سمير  النحوي  التحليل 
المعاني المحتملة في �سوء ال�سياق، فالن�س يحتمل 
غير معنى، وكل راأي يلجاأ اإلى اأدلة فيما يذهب اإليه 
بتحديده المعنى، فيرى اأبو حيان ال�سمير »ها« في 
مذكور،  اأق��رب  لأنها  »ال�سجرة«،  على  يعود  »عنها« 
ب�سببها،  الزّلة  على  ال�سيطان  فحملهما  والمعنى: 
على  يعود  ال�سمير  اإن  وقيل:  لل�سبب،  »عن«  وتكون 
غير  على  عائد  وقيل:  مذكور،  اأول  لأنها  »الجنة«، 
ال�سياق،  من  ل  المتح�سّ المعنى  من  يفهم  مذكور 
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چ،  ۅ  چۅ   تعالى:  قوله  بدليل  »الطاعة«،  وهو 
ال�سجرة،  هذه  قربان  بعدم  اأطيعاني  المعنى:  لأن 
من  ل  المتح�سّ »الطاعة«  معنى  على  ال�سمير  فعاد 
ال�سياق، وقيل: يعود على الحالة التي كانوا عليها من 

چ ۈ  ۈ   تعالى:  قوله  بدليل  والتفّكه،  الرفاهية 
ٴۇچ التي مرت في الآية الكريمة، وهناك اأقوال 

اأخرى مرتبطة بمعطيات ال�سياق)1)).

الخال�صة:

المعنى  اأن  تقدم  م��ا  �سوء  ف��ي  نلحظ  وه��ك��ذا 
الدللت  للفظة )تاأويل) حافظ على  ال�سطالحي 
اللغوية الرئي�سة التي دارت حولها الكلمة في البيئة 
والتحّول،  والتغّير  وال��رّد،  الّرجوع  وهي  العربية، 
عن  ي�سرف  عندما  فاللفظ  وال��ت��دّب��ر،  والتحّكم 
ذهنه  في  اأ�سل  اإلى  ليرجعه  دار�سه  يغّيره  ظاهره 
للمعطيات  والتدبر  التحكم  بف�سل  اإل��ي��ه  ل  تو�سّ
دللة  تخفى  ول  يتناولها،  التي  اللغوية  اأو  الن�سية 
هذه  في  والتدبر  بالتحكم  يبتغيها  التي  الغائية 
العملية التي يقوم بها. كما تبين اأن التاأويل يحدث 
يقت�سر  فال  كافة،  اللغوي  الدر�س  م�ستويات  في 

اأو النحوي. على الجانب الدللي 

الحوا�شي
الهدى  دار  الخ�سائ�س،   : عثمان  الفتح  اأب��و  جني،  اب��ن   .(

للطباعة والن�سر، بيروت لبنان، ط)،)/)).
الأندل�سي،  الحكائي  النثر  في  العجائبية  علي:  لوؤي  خليل،   .(
الآداب  كلية  دم�سق،  جامعة  دكتوراه  ر�سالة  )مخطوط) 

)11)م، �س1).
مجلة  الأدب��ي،  الم�سطلح  جدلية  الدين:  عز  اإ�سماعيل،   .(
ج)،  م���ج)،  )99)م،  ج���دة،  الأدب����ي،  ال��ن��ادي  ع��الم��ات، 

�س))).
اللغة،  تهذيب   : اأحمد  بن  محّمد  من�سور  اأب��و  الأزه���ري،   .(

الم�سرية  الهيئة  القاهرة،  الّنّجار،  الحليم  عبد  تحقيق 
اإ�سماعيل  والجوهري،  )اأول)،  ))9)م،  للكتاب،  العامة 
عبد  اأحمد  تحقيق  العربّية،  و�سحاح  الّلغة  تاج  حّماد:  بن 
اأبو  منظور،  وابن  )اأول)،  د.ت،  القاهرة،  عّطار،  الغفور 
ببيروت،  �سادر  دار  العرب،  ل�سان  الدين:  جمال  الف�سل 

ط)، )11)م، )اأول).
اللغة،  مقايي�س  معجم  اأحمد:  الح�سين  اأب��و  فار�س،  اب��ن   .(
البابي  م�سطفى  مطبعة  ه���ارون،  ال�سالم  عبد  تحقيق 
العرب  ول�سان  )اأول)،  )9))ه����-))9)م،  ط)،  الحلبي، 

)اأول).
اآي  ت��اأوي��ل  في  البيان  جامع  جرير:  بن  محمد  الطبري،   .(
محمد  اأحمد  تحقيق  الطبري،  بتف�سير  المعروف  القراآن 
�ساكر، موؤ�س�سة الر�سالة بلبنان، ط)، 1))) ه� - 111) م، 

.(((/((
تف�سير الطبري )/)1).  .(

ابن الأثير، مجد الدين: النهاية في غريب الحديث والأثر،   .(
الطناحي،  محّمد  ومحمود  ال��ّزادي  اأحمد  طاهر  تحقيق 
و�سركاه،  الحلبي  البابي  عي�سى  العربّية،  الكتب  اإحياء  دار 

ط)))، ))9)، )/))، وللمزيد: الل�سان )اأول).
ل�سان العرب )اأول).  .9

الم�سدر نف�سه )اأول).  .(1
تاج اللغة و�سحاح العربّية )اأول)، ول�سان العرب )اأول).  .((

الّنهاية في غريب الحديث والأثر )/))، وللمزيد : ل�سان   .((
العرب )اأول).

الكبير،  الأع�سى  ديوان  قي�س:  بن  ميمون  الكبير،  الأع�سى   .((
بالجماميز،  الآداب  مكتبة  ح�سين،  محّمد  وتعليق  �سرح 
الناقة،  ول��د  قاب:  وال�سِّ ����س)))،  النموذجية،  المطبعة 

واأ�سحب: َكُبر، و�سار له ابن ي�سحبه، ويقال: انقاَد.
اأبو عبيدة، معمر بن الُمَثّنى التَّيمي: مجاز القراآن، عار�سه   .((
الخانجي،  مكتبة  �سزكين  فوؤاد  محمد  عليه  وعلق  باأ�سوله 
ل�سان  وللمزيد:  الفكر،  ط )))، 1)9)م، )/))�))،  دار 

العرب )اأول).
علوم  في  درا���س��ة  الن�س  مفهوم  حامد:  ن�سر  زي��د،  اأب��و   .((
القراآن، المركز الثقافي العربي، بيروت/ الدار البي�ساء، 

ط)، )99)م، �س 1)).
ل�سان العرب )اأول).  .((
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)اأول)،  العربّية  و�سحاح  اللغة  وتاج  )اأول)،  اللغة  تهذيب   .((
ومقايي�س الّلغة )اأول).

ل�سان العرب )اأول).  .((
 ،(1(  ،(11،  ((  ،((  ،((  ،((  ،(( يو�سف:  مثاًل:  انظر   .(9

والكهف: )).
النهاية في غريب الحديث والأثر )/1).  .(1

باللغة،  الّتاأويل و�سلتها  اأحمد: ظاهرة  ال�سّيد  الغّفار،  عبد   .((
واأبو   ،(( �س  د.ت،  الإ�سكندرية  الجامعّية،  المعرفة  دار 
زيد، ن�سر حامد : فل�سفة الّتاأويل )درا�سة في تاأويل القراآن 
عند محيي الّدين بن عربي)، دار التنوير، بيروت ط))) 

))9)م، �س)).
في  البرهان   : اهلل  عبد  بن  محّمد  الّدين  بدر  الّزرك�سي،   .((
دار  اإبراهيم،  الف�سل  اأب��و  محّمد  تحقيق  ال��ق��راآن،  علوم 
المعرفة للطباعة والن�سر، بيروت، ط)))، د.ت، )/9))، 
دار  القراآن،  علوم  في  الإتقان  الدين:  جالل  وال�سيوطي، 
المعرفة، بيروت لبنان، د.ت، )/)))�)))، و زادة، طا�س 
ال�سيادة، دائرة المعارف  ال�ّسعادة وم�سباح  كبرى: مفتاح 

الّثقافّية، حيدر اآباد دكن، الهند ط))) د.ت،)/)1).
مجاز القراآن )/)).  .((
ل�سان العرب )اأول).  .((

معاني  زي��اد:  بن  يحيى  زك��رّي��ا  اأب��و  ال��ف��ّراء،  مثاًل:  انظر   .((
نجاتي  يو�سف  اأحمد  والثاني  الأول  الجزء  حّقق  القراآن، 
القاهرة  الم�سرية،  الكتب  دار  ال��ن��ج��ار،  علي  ومحمد 
وراجعه  �سلبي  الفتاح  عبد  الثالث  الجزء  وحقق  ))9)م، 
للكتاب،  العامة  الم�سرية  الهيئة  نا�سف،  النجدي  علي 
))9)م، )/9) ،)))، )))، )/))، ومجاز القراآن )/))، 
م�سعدة:  بن  �سعيد  ح�سن  اأب��و  والأخف�س،   ،(((  ،((�((
الكويت،  ال�سفاة،  فار�س،  فائز  تحقيق  ال��ق��راآن،  معاني 
اأبو محّمد عبد اهلل  ط))) ))9)م، )/)))، وابن قتيبة، 
بن م�سلم: تاأويل م�سكل القراآن، �سرح وتحقيق اأحمد �سقر، 
و�سركاه،  الحلبي  البابي  عي�سى  العربّية،  الكتب  اإحياء  دار 
المبّرد،  و  ���س))،  ))9)م،  بم�سر  المعارف  دار  مطبعة 
محّمد  تحقيق  المقت�سب،  يزيد:  بن  محّمد  العّبا�س  اأب��و 
عبد الخالق ع�سيمة، عالم الكتب، بيروت، د.ت،)/9))، 
 ،((  ،((  ،(( الطبري )/))،  تف�سير  والطبري:   ،(((/(

))، 9)، )9، )))، )))، )))،...اإلخ.
محّمد:  بن  محّمد  من�سور  اأبو  قندي،  ال�سمر  الماتريدي   .((

وال�ّسيد  عو�سين  اإبراهيم  تحقيق  ال�ّسنة،  اأه��ل  تاأويالت 
الأعلى  المجل�س  المّتحدة،  العربية  الجمهورية  عو�سين، 
لل�سوؤون الإ�سالمّية، لجنة القراآن وال�ّسنة، القاهرة))9)م، 
الّتعريفات  ك��ث��رة  ع��ل��ى  الّط����الع  م��ن  ول��ل��م��زي��د   ،((/(
و�سلتها  الّتاأويل  ظاهرة  انظر:  ومناق�ستها  ال�سطالحية 

بالّلغة، �س ))�)).
الإتقان في علوم القراآن )/))).  .((

الم�سدر نف�سه، ال�سفحة نف�سها.   .((
الم�سدر نف�سه )/))).  .(9

الم�سدر نف�سه، ال�سفحة نف�سها.  .(1
الإتقان في علوم القراآن )/)))-))).  .((

هنا  التعريف  �ساحب  يحدد  و   ،(((/( نف�سه  الم�سدر   .((
ال�سخ�س الم�سموح له باإجراء التاأويل.

تاج العرو�س )اأول).  .((
اأ�سول  في  الإحكام  علي:  محمد  اأبو  الظاهري،  حزم  ابن   .((

الأحكام، ط)،القاهرة، ))))ه�، )/)).
ط)،  الأ�سول  علم  من  الم�ست�سفى  حامد:  اأبو  الغزالي،   .((

القاهرة ))))ه�، )/)).
ظاهرة التاأويل و�سلتها باللغة، �س)).  .((

الإتقان في علوم القراآن )/))).  .((
الرازي، فخر الدين: اأ�سا�س التقدي�س في علم الكالم، ط)   .((

القاهرة، ))))ه�، �س))).  
تاج العرو�س )اأول).  .(9

و�ساحب   ،((( ���س)))-   /  ( القراآن  علوم  في  البرهان   .(1
التعريف هنا يحدد ال�سخ�س الم�سموح له باإجراء التاأويل.

الم�سدر نف�سه )/ ))).  .((
ظاهرة التاأويل و�سلتها باللغة، �س)).  .((

ابن حزم الظاهري: الإحكام في اأ�سول القراآن )/))).  .((
القاهرة  ط)،  والتاأويل،  المت�سابه  في  الإكليل  تيمية:  ابن   .((

))9)م، �س)).
التف�سير،  كتب  ف��ي  اللغة  ق�سايا  ال��ه��ادي:  ال��ج��ط��الوي،   .((
كلية  الحامي   علي  محمد  دار  الإعجاز،  التاأويل  المنهج 
ط)،  بتون�س،  �سفاق�س  �سو�سة  الإن�سانية،  والعلوم  الآداب 

)99)م، �س))).
ظاهرة الّتاأويل و�سلتها بالّلغة، �س 1).  .((
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الجطالوي، الهادي: ق�سايا اللغة في كتب التف�سير، المنهج   .((
التاأويل الإعجاز، �س)).

)نقد  والممتنع  الممنوع  والحقيقة  الن�س  علي:  ح��رب،   .((
الذات المفّكرة)، المركز الثقافي العربي، الدار البي�ساء 

وبيروت، ط)، )99)م، �س)).
الجطالوي، الهادي: ق�سايا اللغة في كتب التف�سير، المنهج   .(9

التاأويل الإعجاز، )).
ن�سر  زيد،  واأبو  ���س))-))،  الّتاأويل،  فل�سفة  مثاًل:  انظر   .(1
حامد: اإ�سكاليات القراءة واآليات التاأويل، المركز الثقافي 
الن�س،  وم��ف��ه��وم  �����س)9)،  )99)م،  ط)))،  ال��ع��رب��ي، 
ع)،  األ��ف،  الن�س مجلة  ق��راءة  ���س1))،  وحنفي، ح�سن: 
 ،((-(( ���س  باللغة،  و�سلتها  ال��ت��اأوي��ل  وظ��اه��رة  ����س9، 
وانظر في كيفية ا�ستعمال الم�سطلح، نا�سف، م�سطفى: 
ط)،  ب��ج��دة،  الثقافي  الأدب���ي  ال��ن��ادي  ال��ت��اأوي��ل،  نظرية 

1)))ه�./11)م.
�سبق اإلى هذه الإ�سارة عبد الفتاح الحموز في كتابه الّتاأويل   .((
الّنحوي في  الّتاأويل  الفتاح:  الحموز، عبد  انظر:  الّنحوي، 
))9)م،  ط)))  الّريا�س  الّر�سد،  مكتبة  الكريم،  القراآن 
لفظة  من  يخلو  الكتاب  اأّن  من  الرغم  وعلى   ،((�((/(
)تاأويل) ذهب الباحث ن�سر حامد اأبو زيد اإلى »اأن �سيبويه 
العبارات  اإزاء  )ت��اأوي��ل)  لفظة  ا�ستخدام  من  يكثر  ك��ان 
زيد،  اأب��و  انظر:  العمق«،  بع�س  اإل��ى  تحليلها  يحتاج  اّلتي 
ن�سر حامد: الّتاأويل النحوي في كتاب �سيبويه، مجلة األف 
)مجلة البالغة المقارنة) العدد ))) ))9)م، ت�سدر عن 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مطبعة اإليا�س الع�سرية، �س 

9)، واإ�سكاليات القراءة واآليات الّتاأويل �س )9).
 ،(((،  (((،  (9/( القراآن  معاني   : الفّراء  مثاًل:  انظر   .((
 ،((9/( والمقت�سب   ،((�((  ،((/( ال��ق��راآن  وم��ج��از 

.(((/(
الّتاأويل الّنحوي في القراآن الكريم )/)).  .((

الّنحو  اأ�سول  محّمد:  وعيد،   ،(1�((/( نف�سه  الم�سدر   .((
اللغة  ابن م�ساء ب�سوء علم  وراأي  الّنحاة  العربي في نظر 

الحديث، عالم الكتب، القاهرة، ))9)م، �س ))).
الّنحو،  اأ�سول  علم  في  القتراح  الّدين:  جالل  ال�ّسيوطي،   .((
ال�ّسعادة،  مطبعة  قا�سم،  محّمد  اأح��م��د  وتعليق  تحقيق 

القاهرة ط))) ))9)م، �س )).
من�سورات  الّنحوي،  التفكير  اأ�سول  علي:  المكارم،  اأب��و   .((

التربية طرابل�س ))9)م، �س)))،  كلية  الليبّية،  الجامعة 
تّمام:  وح�ّسان،   ،(( �س  بالّلغة  و�سلتها  الّتاأويل  وظاهرة 
الأ�سول )درا�سة اأب�ستمولوجّية للفكر الّلغوي عند العرب)، 
 ،((( ���س  ))9)م،  للكتاب  ال��ع��ام��ة  الم�سرّية  الهيئة 
�س  الكريم  القراآن  في  النحوي  والّتاأويل   ،((1  ،(((�(((

.((
مجلة  النحوي،  التاأويل  مفهوم   : ح�سن  محمود  الجا�سم،   .((
ه�،   (((( بجدة،  الثقافي  الأدب��ي  النادي  ع)))،  ج��ذور، 

�س1))-))).
تف�سير  يو�سف:  بن  محّمد  الدين  اأثير  النحوي،  حّيان  اأبو   .((
اأحمد  ع��ادل  وتعليق  وتحقيق  درا���س��ة  المحيط.  البحر 
الكتب  دار  واآخ��ري��ن،  معو�س  محمد  وعلي  الموجود  عبد 
العلمية بيروت، ط ))) ))))ه� = )99)م - ))))ه� = 

)99)م،)/)))-9)).
البحر المحيط)/))).  .(9

البحر المحيط)/))) .  .(1

الم�شادر والمراجع
غريب  في  النهاية   : الأثير  ابن  الدين  مجد  الأثير،  ابن   -
محمود  ال���ّزادي،  اأحمد  طاهر  تحقيق  والأث���ر،  الحديث 
محّمد الطناحي،  دار اإحياء الكتب العربّية، عي�سى البابي 

الحلبي و�سركاه. ط))) ))9).
المت�سابه  في  الإكليل  الحليم:  عبد  بن  اأحمد  تيمية،  ابن   -

والتاأويل، ط)، القاهرة ))9)م.
محمد  تحقيق  الخ�سائ�س،  عثمان:  الفتح  اأبو  جّني،  ابن   -
لبنان،  بيروت  والن�سر،  للطباعة  الهدى  دار  النجار،  علي 

ط).
اأ�سول  في  الإحكام  علي:  محمد  اأبو  الظاهري،  حزم  ابن   -

الأحكام، ط)،القاهرة، ))))ه�.
اللغة،  مقايي�س  معجم  اأحمد:  الح�سين  اأب��و  فار�س،  اب��ن   -
تحقيق عبد ال�سالم هارون، م�سطفى البابي الحلبي، ط)، 

)9))ه�-))9)م.
ابن قتيبة، اأبو محّمد عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة : تاأويل   -
اإحياء  دار  �سقر،  اأحمد  وتحقيق  �سرح  ال��ق��راآن،  م�سكل 
الكتب العربّية، عي�سى البابي الحلبي و�سركاه، مطبعة دار 

المعارف بم�سر ))9)م.
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دار  العرب،  ل�سان  الدين:  جمال  الف�سل  اأبو  منظور،  ابن   -
�سادر ببيروت ط)، )11)م.

تف�سير  يو�سف:  بن  محّمد  الدين  اأثير  النحوي،  حّيان  اأبو   -
اأحمد  ع��ادل  وتعليق  وتحقيق  درا���س��ة  المحيط،  البحر 
الكتب  دار  واآخرين،  معو�س  محمد  وعلي  الموجود  عبد 
العلمية بيروت، ط ))) ))))ه� = )99)م - ))))ه� = 

)99)م.
اإ�سكاليات القراءة واآليات التاأويل،  اأبو زيد، ن�سر حامد:    -

المركز الثقافي العربي، ط)))، )99)م . 
�سيبويه،  كتاب  في  النحوي  التاأويل  حامد:  ن�سر  زيد،  اأبو   -
مجلة األف )مجلة البالغة المقارنة) العدد ))) ))9)م، 
اإليا�س  مطبعة  بالقاهرة،  الأمريكية  الجامعة  عن  ت�سدر 

الع�سرية.
تاأويل  في  )درا�سة  الّتاأويل  فل�سفة  حامد:  ن�سر  زيد،  اأبو   -
القراآن عند محيي الّدين بن عربي)، دار التنوير، بيروت 

ط))) ))9)م.
علوم  في  درا���س��ة  الن�س  مفهوم  حامد:  ن�سر  زي��د،  اأب��و   -
القراآن، المركز الثقافي العربي، بيروت/ الدار البي�ساء، 

ط)، )99)م.
اأبو عبيدة، معمر بن الُمَثّنى التَّيمي: مجاز القراآن، عار�سه   -
الخانجي،  مكتبة  �سزكين  فوؤاد  محمد  عليه  وعلق  باأ�سوله 

دار الفكر،  ط )))، 1)9)م.
الّنحوي،  التفكير  اأ�سول  المكارم:  اأبو  علي  المكارم،  اأبو   -
من�سورات الجامعة الليبّية، كلية التربية طرابل�س ))9)م.

القراآن،  معاني  م�سعدة:  بن  �سعيد  ح�سن  اأب��و  الأخف�س،   -
تحقيق فائز فار�س، ال�سفاة، الكويت، ط))) ))9)م.

اللغة،  تهذيب   : اأحمد  بن  محّمد  من�سور  اأب��و  الأزه���ري،   -
الم�سرية  الهيئة  القاهرة،  الّنّجار،  الحليم  عبد  تحقيق 

العامة للكتاب ))9)م.
مجلة  الأدب��ي،  الم�سطلح  جدلية  الدين:  عز  اإ�سماعيل،   -
اأبو  ج).  مج)،  )99)م،  جدة،  الأدب��ي،  النادي  عالمات، 
القرن  اأواخ��ر  حتى  العربي  النحو  تاريخ  علي:  المكارم، 
ال��ث��ان��ي ال��ه��ج��ري، ال��ق��اه��رة ال��ح��دي��ث��ة ل��ل��ط��ب��اع��ة، ط)، 

)9))ه�/))9)م.
الأع�سى، ميمون بن قي�س الأع�سى الكبير : ديوان الأع�سى   -
الآداب  مكتبة  ح�سين،  م��ح��ّم��د  وتعليق  ���س��رح  ال��ك��ب��ي��ر، 

بالجماميز، المطبعة النموذجية.

مجلة  النحوي،  التاأويل  مفهوم  ح�سن:  محمود  الجا�سم،   -
جذور، ع)))، النادي الأدبي الثقافي بجدة، )))) ه�.

التف�سير،  كتب  ف��ي  اللغة  ق�سايا  ال��ه��ادي:  ال��ج��ط��الوي،   -
كلية  الحامي   علي  محمد  دار  الإعجاز،  التاأويل  المنهج 
ط)،  تون�س،  �سفاق�س  �سو�سة  الإن�سانية  والعلوم  الآداب 

)99)م.
الّلغة  ت��اج   : الجوهري  ح��ّم��اد  ب��ن  اإ�سماعيل  ال��ج��وه��ري،   -
و�سحاح العربّية، تحقيق اأحمد عبد الغفور عّطار، القاهرة 

د.ت.
)نقد  والممتنع  الممنوع  والحقيقة  الن�س  علي:  ح��رب،   -
الذات المفّكرة)، المركز الثقافي العربي، الدار البي�ساء 

وبيروت، ط)، )99)م.
ح�ّسان، تمام الأ�سول، »درا�سة اأب�ستيمولوجية للفكر اللغوي   -

عند العرب«، الهيئة الم�سرية العامة للكتاب، ))9)م.
في  الّنحوي  الحموز:الّتاأويل  اأحمد  الفتاح  عبد  الحموز،   -

القراآن الكريم، مكتبة الّر�سد، الّريا�س ط))) ))9)م. 
البالغة  األف )مجلة  الن�س، مجلة  قراءة   : حنفي، ح�سن   -
الجامعة  ع��ن  ت�سدر  ))9)م،   ((( ال��ع��دد  ال��م��ق��ارن��ة) 

الأمريكية بالقاهرة، مطبعة اإليا�س الع�سرية . 
الأندل�س،  الحكائي  النثر  في  العجائبية  علي:  لوؤي  خليل،   -
الآداب،  كلية  دم�سق،  جامعة  دكتوراه  ر�سالة  )مخطوط) 

)11)م.
الرازي، فخر الدين: اأ�سا�س التقدي�س في علم الكالم، ط)   -

القاهرة، ))))ه�.
زادة، طا�س كبري زادة: مفتاح ال�ّسعادة وم�سباح ال�سيادة،   -
ط)))  الهند  اآبادوكن،  حيدر  الّثقافّية،  المعارف  دائ��رة 

د.ت.
الّزرك�سي:  اهلل  عبد  ب��ن  محّمد  ال��ّدي��ن  ب��در  الّزرك�سي،   -
الف�سل  اأب��و  محّمد  تحقيق  ال��ق��راآن.  علوم  ف��ي  البرهان 
ط)))  بيروت  والن�سر،  للطباعة  المعرفة  دار  اإبراهيم، 

د.ت.
علم  في  القتراح  الرحمن:  عبد  الدين  جالل  ال�سيوطي،   -
اأ�سول النحو، تحقيق اأحمد �سليم الحم�سي ومحمد اأحمد 

قا�سم، جرو�س بر�س، ط))) ))9)م.
دار  ال��ق��راآن،  علوم  في  الإتقان  الدين:  جالل  ال�سيوطي،   -

المعرفة، بيروت لبنان، د.ت.
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اآي  تاأويل  في  البيان  جامع  جرير:  بن  محمد  الطبري،   -
محمد  اأحمد  تحقيق  الطبري،  بتف�سير  المعروف  القراآن 
�ساكر، موؤ�س�سة الر�سالة بلبنان، ط)، 1))) ه� - 111)م.
الّتاأويل  ظاهرة  الغّفار:  عبد  اأحمد  ال�سّيد  الغّفار،  عبد   -

و�سلتها باللغة، دار المعرفة الجامعّية، الإ�سكندرية د.ت.
الّنحاة  نظر  في  العربي  الّنحو  :اأ�سول  عيد  محّمد  عيد،   -
الكتب،  عالم  الحديث،  اللغة  علم  ب�سوء  م�ساء  ابن  وراأي 

القاهرة، ))9)م.
ط)،  الأ�سول  علم  من  الم�ست�سفى  حامد:  اأبو  الغزالي،   -

المطبعة الأميرية بالقاهرة، ))))ه�
حّقق  القراآن.  معاني  زي��اد:  بن  يحيى  زكرّيا  اأب��و  الفّراء،   -
علي  ومحمد  نجاتي  يو�سف  اأحمد  والثاني  الأول  الجزء 

وحقق  ))9)م،  القاهرة  الم�سرية  الكتب  دار  النجار، 
النجدي  علي  وراجعه  �سلبي  الفتاح  عبد  الثالث  الجزء 

نا�سف، الهيئة الم�سرية العامة للكتاب ))9)م. 
الماتريدي  محّمد  ب��ن  محّمد  من�سور  اأب��و  الماتريدي،   -
اإبراهيم  تحقيق  ال�ّسنة،  اأه��ل  ت��اأوي��الت   : ال�ّسمرقندي 
المّتحدة،  العربية  الجمهورية  عو�سين،  وال�ّسيد  عو�سين 
المجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمّية، لجنة القراآن وال�ّسنة، 

القاهرة ))9)م.
تحقيق  المقت�سب،  يزيد:  بن  محّمد  العّبا�س  اأبو  المبّرد،   -

محّمد عبد الخالق ع�سيمة، عالم الكتب، بيروت .د.ت.
نا�سف، م�سطفى: نظرية التاأويل، النادي الأدبي الثقافي   -

بجدة، ط)، 1)))ه�./111)م.
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كنا�شة محمد �لطالب و�أهميتها 
للتاريخ �لثقافي �لمغربي

الدكتور حماه اهلل ولد ميابي
نواك�سوط - موريتانيا

ال تزال الكنا�صات المغربية اأر�صاً بكراً لم تطاأها اأقدام الباحثين كثيراً, رغم اأنها تمثل كنوزاً 
ها  معرفية مهّمة, وظلت ترقد على رفوف المكتبات طوال ال�صنين, وتكتنز اآداب ع�صور واأجيال لفَّ
الن�صيان, وتعد كنا�صة محمد الطالب بن حمدون بن الحاج )1273هـ( من اأهم هذه الكنا�صات, لما 

ت�صمنته من اآداب ع�صرها التي لم ت�صعفنا بها م�صادر اأخرى معروفة.

اأوال الموؤلف:

اإب��ان  الإ�سالمي  الغرب  عا�سمة  فا�س  �سهدت 
واأطماعًا  األيمًة،  داخليًة  اأحداثًا  9)م  ه�   (( القرن 
الأح��داث  ه��ذه  و�سكلت  و�سيكة.  باتت  ا�ستعماريًة 
العطاء  على  جلية  اآث���اره  انعك�ست  عميقًا  ج��رح��ًا 
ظلت  اأن  بعد  �سماوؤه  واأظلمت  والثقافي،  المعرفي 

�سنين طويلة متالألئة بم�سابيح العلوم والمعارف.

غ��ي��ر اأن��ه��ا ل��م ت��ع��دم اإن��ج��اب رج����الت اأف���ذاذ 
الظالم  وي��ب��ددوا  ال��رك��ود،  يحركوا  اأن  ا�ستطاعوا 
الذي لف محيطهم، لعل من اأهمهم اأبا عبد محمد 
المردا�سي  ال�سلمي  الحاج  بن  حمدون  بن  الطالب 

الفا�سي.

اأ - ن�صاأته وحياته:

ولد اأبو عبد اهلل محمد الطالب بفا�س غير اأننا 
الأ�ستاذ  ل نملك معلومات تحدد �سنة ميالده، لكن 
جعفر ابن الحاج ال�سلمي يفتر�س اأنه ولد بين �سنة: 
اإلى  ا�ستنادًا  )1))-)1))م)  )))))-))))ه����= 

مجموعة من الأدلة الوجيهة)))

وقد ن�ساأ في اأح�سان بيت عريق توارثت رجالته 
الرجل  جعل  ال��ذي  الأم��ر  طوياًل،  وال�سيادة  العلم 
ي�ست�سعر �سخامة الإرث الثقيل الذي ينتظره، ف�سمر 
عن �ساعد الجد وهو ل يزال يافعا، واأمدته مواهبه 
اإليه،  ي�سبو  ما  اإلى  الو�سول  ل�ه  يكفل  بما  الذاتية 
بمراك�س  الق�ساء  ثم  بفا�س  الخطابة  تولى  وهكذا 
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زهاء ع�سرة اأعوام، ثم بفا�س حتى وفاته:)))) ه�.

ب - درا�صته وتدري�صه:

الطالب  محمد  در�سها  التي  المتون  تختلف  ل 
عن تلك المدر�سة في ع�سره، حيث در�س �سحيحي 
البخاري وم�سلم، وال�سفاء للقا�سي. عيا�س، وموطاأ 
الإمام مالك، و�سمائل الترمدي، واألفية ابن مالك، 
وخريدة  التفتازاني،  ومخت�سر  خليل،  ومخت�سر 
والمر�سد  والأجرومية،  المنطق،  في  حمدون  والده 
اأباه  المعين لبن عا�سر))) وقد اختطف الموت منه 
اأنه وجد في �سقيقه محمد  اأن يتعلم عليه،غير  قبل 
ف��اأخ��ذ عنه  ل��ه،  ه���) خير خلف  ال��م��ح��دث:))))) 

اأغلب علومه.

ثم اأخذ عن اأغلب علماء فا�س اأمثال: بدر الدين 
ال�ساذلي الحموي الفا�سي )ت: )))) ه�)، واأحمد بن 
عبد الملك العلوي ) ت:))))ه�)، وعبد القادر بن 
اأحمد الكوهن: )ت: ))))ه�)، والقا�سي اأبي الفتح 
محمد التهامي الحمادي المكنا�سي: )ت: 9)))ه�)، 
الفا�سي: )ت:))))ه�)، ومحمد  الزرهوني  ومحمد 
العربي  اب���ن  وم��ح��م��د  ))))ه������)  )ت:  ال��ي��ازغ��ي: 
كما  وغيرهم  ))))ه����)،  )ت:  الحميري:  ق�سارة 
اأخذ الطريقة الدرقاوية عن ال�سيخ محمد الحراق: 

)ت:))))ه�).)))

فا�س  علماء  اأغلب  الطالب  اأخذ عن محمد  وقد 
اأمثال: القا�سي اأحمد  القادمين عليها لأخذ العلم، 
وابن  الفا�سي )ت))))ه�)،  �سودة  بن  الطالب  ابن 
اأخيه اأحمد بن محمد المحدث ، و�سقيقه المهدي بن 
محمد المحدث) ت: 91))ه�)، ومحمد بن المديني 
كنون الفا�سي: ))1))ه�)، ومحمد بن اأحمد بناني 
 النفري الفا�سي: )1)))ه�) ومحمد بن عبد العزيز

ابن ال�سلطان مولي �سليمان: )ت:))))ه�) والعبا�س 
ابن ال�سلطان عبد الرحمان ))9))ه�)والعربي بن 

اإدري�س العلمي:)ت:1)))ه�)وغيرهم))).

جـ : موؤلفاته:

غزير  ال��م��داد  �سيال  الطالب  ب��ن  محمد  ك��ان 
والتاريخ،  وال�سرف،  الفقه،  تاآليفه  �سملت  التاأليف 

والأن�ساب والعرو�س، والأدب، من تاآليفه:

المعين  المر�سد  على  ميارة  �سرح  على  )- حا�سيته 
في الفقه، طبع عدة مرات.

وقد  الأفعال،  لالمية  بحرق  �سرح  على  حا�سية   -(
طبع عدة مرات. 

)- ريا�س الورد فيما انتمى اإليه هذا الجوهر الفرد، 
الفي�س حمدون بن الحاج،  اأبي  اأبيه  في ترجمة 
ال�سلمي،  الحاج  بن  جعفر  الأ�ستاذ  حققه  وقد 
وُن�ِسَر جزوؤه الأول في دم�سق �سنة )99)م وجزوؤه 

الثاني في تطوان �سنة 999) م.

حققه  وقد  �سودة،  بن  بالتاودي  التعريف   -(
في  ال�سلمي  الحاج  بن  جعفر  الأ�ستاذ  ون�سره 

دم�سق)99)م.

الدرر والالآل في �سرفاء عقبة بن �سوال،  )- نظم 
وقد ن�سره الأ�ستاذان حمزة بن الطيب، وعلى بن 

المنت�سر الكتانيين بالرباط �سنة 111) م.

)- الأزهار الطيبة الن�سر، فيما يتعلق ببع�س العلوم 
بفا�س  ن�سر بطبعة حجرية  الع�سر،  المبادئ  من 
الأ�ستاذ  بتحقيقه  الآن  ويقوم  ه�،   (((( �سنة 

جعف�ر ابن الحاج ال�سلمي.

)- �سرح اأحياء الميت، بف�سائل اآل البيت، لل�سيوطي، 
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ل زال مخطوطا.)))

العرو�س  في  حمدون  والده  مق�سورة  �سرح   -(
مخطوط.)))

9- كنا�سة كبيرة بالخزانة العامة بالرباط م�سجلة 
برقم: )) ك.

1)- كنا�سة بالخزانة الملكية مقيدة برقم :)))))، 
وهي التي نحن ب�سدد تحقيقها الآن.

وعلى العموم فمحمد الطالب كان يتمتع ب�سفات 
البالغ،  وال��ورع  ال�سديد  الزهد  مثل  فا�سلة  خلقية 
وغ��زارة  بالعلم،  التعلق  في  تمثلت  علمية  ومواهب 
التاأليف، والولع الزائد بالأدب، لي�س فقط من خالل 
يتمتع  كما  اإنتاجه.  حيث  من  اأي�سا  واإنما  تدوينه، 
بح�س تاريخي تجلى في كافة تاآليفه، هذه ال�سفات 
وغيرها جعلت منه اأحد األمع اأعالم فا�س والمغرب 
الباحثين  اهتمام  محط  وجعلته  حياته،  اإب��ان  كلها 
والدار�سين  قديمًا وحديثًا، لعل ذلك تترجمه غزارة 

الم�سادر التي تحدثت عنه))).

ثانيا- الكنا�صة:

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
 
 

  
  
  

 
 
 

 
منها   تت�سعب  ال��ت��ي  »الأ����س���ول  هـــي:  الــكــنــا�ــصــة 

الأوراق تجعل كالدفتر  الكنا�سات:  الفروع... ومنها 

تقيد فيها الفوائد وال�سوارد لل�سبط«))).

يبعد  ل  تعريف  وه��و  ال��زب��ي��دي،  عرفها  ه��ك��ذا 
يعرفها  اإذ  المنوني،  تعريف محمد  عنه في جوهره 
باأنها هي: » المجموعات التي ي�سجل فيها المعتنون 
مختارات مما يقروؤون اأو ي�سمعون، واأحيانا ي�سيفون 
مجرى  جرى  وما  وم�ساهداتهم  اإنتاجاتهم  لذلك 

ذلك)9)«. 

الكتابة  ق��دم  قديم  وال�����س��وارد  الفوائد  وتقييد 
في  ال��م��ق��ي��دات  ب��ه��ذه  الع��ت��ن��اء  اأن  غ��ي��ر  نف�سها، 
بالتذكرات،  هناك  وت�سميتها  والمغرب،  الم�سرق 

وهنا بالكنا�سات لم يعرف اإل في ع�سور متاأخرة.

بن  وت��ذك��رة  مكتوم«  اب��ن  »ت��ذك��رة  ك��ان��ت  واإذا 
حمدون من اأقدم التذكرات في الم�سرق، فاإن اأقدم 
الكنا�سات المغربية غير معروفة على وجه ال�سبط، 
دخلت  �سرفة  مغربية  هي  التي  الكلمة  كانت  واإن 
التداول الثقافي في القرن:) ه� واأول كنا�سة مذكورة 
هي كنا�سة الجادري الفا�سي المتوفي:)))ه�، ح�سب 

راأي المنوني)1)).

الذي  الع�سر  هو  الوطا�سي  الع�سر  يكون  ومنها 
وانت�ساره،  المقيدات  من  اللون  هذا  �سيوع  اكتنف 
ال�سعدي،  الع�سر  اَن  اإبَّ ملحوظًا  تزايدًا  عرف  لكنه 
الذي ُعِرَف علماوؤه بحب التقييد والتكني�س، اأمثال: 
محمد الق�سار القي�سي )))1)ه�)، وتالمذته: اأبي 
العربي... ومحمد  القا�سم،  بن  وعلي  الفا�سي  زيد 

وغيرهم)))).

العلوي  الع�سر  في  اأوجها  الكنا�سات  بلغت  ثم 
الذي يعد ع�سر الكنا�سات الذهبي، يتجلى ذلك من 
الكنا�سات  عن  مقاله  المنوني  به  ختم  الذي  الثبت 
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حيث اأح�سى )) كنا�سة بالخزانات المغربية اأغلبها 
ينتمي للع�سر العلوي.))))

كنا�سة  اأقدم  اأن  المنوني  الأ�ستاذ محمد  ويعتبر 
موجودة هي كنا�سة الزجالي المتوفى �سنة 1)1)ه�، 
الرباطي  القادر  عبد  بن  محمد  كنا�ستا  واآخ��ره��ا 

المتوفى �سنة ))))ه�. 

اأ�سلوب  الكنا�سات  ف��اإن  اأم��ر  م��ن  يكن  ومهما 
للتقييد ل يخ�سع لنظام محدد مثل الكتب، و اإنما هو 
جمع وت�سجيل لكل ما يراه المقيد جدير بالت�سجيل 
الكنا�سات  مو�سوعات  ج��اءت  هنا  وم��ن  والحفظ، 
وذوق  تخ�س�س  عليها  يغلب  ك��ان  واإن  م��ت��ع��ددة، 
تظل  لكنها  المعرفي  ميوله  عليها  ويطغى  �ساحبها، 
دون منهج  ومتنائية،  م�ستتة  دائما ذات مو�سوعات 
اأو نظام اأو ترتيب، ول يجمع بين مو�سوعاتها �سوى 
اإحدى ال�سمات  اأحيان كثيرة.ولعل هذه  الغالف في 

البارزة للكنا�سات، والتي يمكن اأن نجملها في:

علم  تجد  واحدة  ورقة  ففي  المو�سوعات،  تعدد 
الفلك، والرقيا، والطب، والفقه، وال�سعر...

اأبواب  للكنا�سة  فلي�ست  والنظام،  الترتيب  عدم   .(
ب�سابقتها،  وثيقة  �سلة  ال�سمة  ولهذه  اأوفهار�س، 
ولعلهما يعودان اإلى اأن المالحظات تقيد ح�سب 

ورودها الزمني، لح�سب اعتبارات اأخرى.

يعطيها  ل  الكنا�سة  ف�ساحب  عنوان،  من  الخلو   .(
ي�سميها  قد  اأنه  غير  الغالب،  في  محددًا  عنوانًا 
الأو�ساط  في  ت�سمى  اأو  كالمه،  ثنايا  في  كنا�سة 
العلمية بت�سمية معينة، كالكنا�سة، اأو المجموع اأو 

غير ذلك.

عدم ت�سمية جامعها في كثير من الأحيان، واإنما   .(

الخط،  مقارنة  مثل  اأخرى،  بو�سائط  ي�ستفاد 
ثنايا  من  ذلك  ا�ستنباط  اأو  اأخرى،  اإفادات  اأو 

الكنا�سة نف�سها.

تداولتها  الكنا�سات  من  فكثير  جامعيها،  تعدد   .(
اأيدي كثيرة، وتناوبها مقيدون متعددون، ويغدو 
كثيرة  كنا�سات  اأن  لحظنا  اإذا  بعيد  غير  الأمر 
انتقلت - ل�سبب اأو لآخر- من حوزة اأحد لغيره، 
انتهى  حيث  من  بها  الت�سجيل  الأخير  فيوا�سل 
جديدين،  وميول  لذوق  الكنا�سة  فتخ�سع  الأول، 
فتزداد مو�سوعاتها المتباينة اأ�ساًل تباينًا اأكثر.

طلب  عن  ناتج  التعدد  هذا  يكون  اأن  يمكن  كما   
�ساحبها من غيره اأن يقيد له بع�س المعلومات .

بخطوط  الكنا�سات  فجل  الكنا�سات،  ن�سخ  ندرة   .(
با�ستثناء  اأخرى  ن�سخ  منها  توجد  ول  اأ�سحابها، 

بع�س الكنا�سات ذات الأهمية الخا�سة.

الكنا�سات،  على  ال�سريع  المدمج  الخط  غلبة   .(
كثيرة  الكنا�سات  تكون  ما  كثيرًا  هنا  ومن 
ت�سويد  لأنها  القراءة،  و�سعبة  الت�سحيف، 
الخ�سو�سيات  هذه  كافية.  عناية  يول  لم  اأولي 
مع  �سديدين  وحذر  بحيطة  التعامل  ت�ستوجب 
معلومات الكنا�سات، واإخ�ساعها دائما للم�ساءلة 

والتدقيق والتحمي�س.

وهنا اأود الإ�سارة اإلى اأن هذه الكنا�سات ل غنى 
خ�سو�سا  التراث،  وتدوين  التاريخ  كتابة  في  عنها 
في بيئة تتهم بعدم العناية الكافية بالتاريخ كالبيئة 

المغاربية.

الكنا�سات من  ت�سمنته  مما  الأهمية  وتاأتي هذه 
معلومات نادرة عن اأحداث عا�سها �ساحبها، اأو من 
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تراجم لأعالم مغمورة، اأو ا�ست�سهادات من موؤلفات 
اأو  ل�ساحبها  ن��ادرة  لموؤلفات  ولحتوائها  مفقودة، 

لغيره من �سابقيه اأو معا�سريه.

تت�سمن  الغالب  في  كونها  اإل��ى  بالإ�سافة  ه��ذا 
لأ�سباب  المن�سورة  الكتب  في  تتوفر  ل  معلومات 
الكنا�سة  �سرية  اأن  حيث  �سيا�سية،  غير  اأو  �سيا�سية 
اإي��داع��ه��ا  ل�ساحبها  تتيح  ت��داول��ه��ا  وم��ح��دودي��ة 
مالحظات ل يمكن ن�سرها؛ لأن الكنا�سة في الأ�سل 
لم  �سخ�سية  ومالحظات  اختيارات  �سوى  لي�ست 
يردها �ساحبها اإل لنف�سه، غير اأنه قد ياأتي بعده من 
لمقيدات  ح�سل  كما  بالهتمام،  جديرة  اأنها  يجد 
محمد بن قا�سم الق�سار القي�سي )))1) ه�) التي 

بيعت بعد موته بوزنها ذهبا.)))) 

الكنا�سة هي ما نطلق  اإن  القول  ومن هنا يمكن 
عليه في لغتنا اليوم م�سطلح المذكرات، والتي هي 
وال�ستذكار،  التعلم  و�سائل  من  و�سيلة  الأ�سا�س  في 
الدفتر،  نجد  اأ�سماوؤها من جهة حيث  تعددت  لهذا 
تعددت  كما  والمجموع،  والمقيدات  وال��ت��ذك��رات، 
وهي  ع��ام��ة  كنا�سات  نجد  حيث  اأي�����س��ا  اأن��واع��ه��ا 
وكنا�سات  والإداري��ة،  والق�سائية  المالية  الدواوين 

علمية هي التي كنا ب�سدد الحديث عنها.

تلك  ج��ل  ال��ط��ال��ب  محمد  كنا�سة  تمثلت  وق��د 
ال�سمات ال�سابقة في مختلف تجلياتها.

اأ - الن�صبة والعنوان: 

�سحة  في  البحث  هنا  به  البدء  يجب  مما  لعله 
من  الأم��ر  لهذا  لما  جامعها،  اإل��ى  الكنا�سة  ن�سبة 

اأهمية في علم التحقيق.))))

عرف  على  الطالب  محمد  كنا�سة  تخرج  ول��م 

ذكر  ع��دم  في  �سابقا  عنه  تحدثنا  ال��ذي  الكنا�سة 
الموؤلف، غير اأن هناك اأدلة اأخرى، قد تكون كافية 

للجزم ب�سحة هذه الن�سبة، ومن بينها:

لأحد  منها  جزءًا  باأن  تفيد  نف�سها  الكنا�سة  اأن   .(
اأبناء حمدون بن الحاج.

اأن الخط بعد مقارنته اأثبت اأن ابن حمدون هذا   .(
هو محمد الطالب.

وفي  الأولى،  �سفحتها  على  اإليه  من�سوبة  اأنها   .(
المنوني  مقال  وفي  الح�سنية،  الخزانة  فهار�س 

»الكنا�سات المغربية«.

اأن مترجمي محمد الطالب قد ن�سبوها له.  .(

اأن كثيرًا من ن�سو�س الكنا�سة وردت في موؤلفات   .(
كانت  اأنها  يعنى  الذي  الأمر  للموؤلف،  اأخرى 

بحوزته.

هذه الأمور مجتمعة تفيد اإفادة قد تكون قاطعة 
�سحة ن�سبة هذه الكنا�سة لمحمد الطالب.

اأما العنوان فيمكن الإبقاء على: »الكنا�سة« بناء 
على مجموعة من العتبارات، نعد اأنها ل تخلو من 

وجاهة مثل:

اأنه هو العنوان الذي عنونها به جامعها �سمنيا،   •
ال�ساأن  هو  كما  ا�سمًا  لها  ي�سع  لم  اأنه  فبرغم 
»هذه  ثناياها:  في  يرد  فاإنه  الكنا�سات-  في 

الكنا�سة«.

على  اأحدهم  به  �سماها  الذي  ال�سم  هو  اأنه   •
�سفحتها الأولى.

واأنه هو ال�سم الذي اختاره المفهر�سون لها، كما   •
اختاره مترجمو الموؤلف.
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و�سمات  عنا�سر  كافة  تمثلت  الكنا�سة  واأن   •
هذا  بغير  ت�سميتها  يمكن  ل  بحيث  الكنا�سات، 

ال�سم.

ب - مو�صوع الكنا�صة:

اأن  الأول��ى  الوهلة  منذ  الكنا�سة  لمت�سفح  يبدو 
به  تت�سم  لما  كتابًا  تكون  اأن  يريدها  كان  �ساحبها 
لكثير من  وحجمًا، خالفًا  كيفًا  اأوراقها  ت�ساوي  من 
في  متجان�سة  غير  اأوراق  في  كتبت  التي  الكنا�سات 

الغالب.

لمدونة  م�سروعا  اأع��ده��ا  الطالب  محمد  ولعل 
المغربي،  بال�سعر  خا�سة  تكون  اأن  اأراده��ا  �سعرية، 
اإل ما له عالقة به، كتلك  ل يخالطه من �سعر اآخر 
�سمنوا  اأو  مغاربة،  �سعراء  عار�سها  التي  الق�سائد 
�سريعًا  توقف  الم�سروع  هذا  لكن  اأبياتها...  بع�س 
في الورقة: ))، وبداأ ياأخذ من هنا وهناك لتتحول 

المدونة اإلى كنا�سة �سرفة.

و يمكن تق�سيم  مو�سوعات الكنا�سة مبدئيا اإلى:

1 - نثــر:

واحتل  نثريًا،  ن�سًا   91 من  نحوًا  ت�سمنت  وقد 
على  وت��وزع��ت   ،((( اأ�سل  من  �سفحة   (1 ق��راب��ة: 

المو�سوعات الآتية:

الن�صبةالتكرارالمو�صوع

078,23الطب

2327,05الت�صوفيات

1720,00االأدعية

0202,35الحكم

0303,52المواعظ

0902,35المرا�صلة

0210,58الرقية

0910,58الطرف

1315,29متفرقات

ومن تباين هذه المو�سوعات وطبيعتها يمكننا اأن 
والتي تنحو  ال�سائعة حينها،  الثقافة  اأنماط  نالحظ 
المو�سوعات  هذه  كثرة  في  يتجلى  ا  مو�سوعيًّ منحًا 
وتباين مجالتها، فنجد الطب اإزاء الرقيا، والطرف 
اإزاء المواعظ، وعلم الفلك اإزاء الأ�سطورة، وهكذا 
تتباعد مجالت المعارف اإلى حد التناق�س اأحيانًا.

2 - �صعر:

حيث  �سعرية،  كنا�سة  اعتبارها  يمكن  والكنا�سة 
من  ال�سعر  واح��ت��ل  �سعرية،  قطعة   ((( اح��ت��وت 

�سفحاتها: ))) �سفحة من اأ�سل ))).

وقد توزعت اأ�سعارها على كافة الجهات العربية، 
غير اأنها اقت�سرت على الع�سور المتاأخرة غالبًا.

في  محددة  لمعايير  خا�سعة  اأو  مبوبة  تاأت  ولم 
الت�سنيف با�ستثناء بع�س الحالت، كالتغزل بالإمام 
واأخرى  والمغنيين،  بالغناء  تتعلق  واأ�سعار  والموؤذن، 
البديعية،  الألوان  لبع�س  كثيرة  واأمثلة  الثقالء  عن 

كالتوجيه والق�سم، والكتفاء.

وقد ت�صمنت: 73 ن�صًا ل�صعراء مغاربة هم 
على التوالي:

له  اأوردت  وقد  ه�)،   ((19( �سودة  بن  التاودي   •
بيتين فقط.
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الفا�سي  الأ�سل،  الحلبي  الحي،  عبد  بن  اأحمد   •
ق�سيدة  له  اأوردت  وقد  ه�).   ((((( الموطن 
واحدة في المديح النبوي، وهي ق�سيدة طويلة، 
المخطوط  الأفكار  عرائ�س  ديوانه  في  ترد  ولم 

بالخزانة العامة بالرباط.

ه�)،   ((((( بناني  ال�سالم  عبد  بن  محمد   •
�سيخه  ختم  في  واحدة  ق�سيدة  له  اأوردت  وقد 

الم�سناوي ل�سحيح البخاري.

الفهري  الفا�سي  اهلل  عبد  بن  عمر  حف�س  اأبو   •
))))) ه�)، وقد اأوردت له: )) ن�سًا وتظهر تلك 

الن�سو�س الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها.

ول يخفى اأن اأبا حف�س كان �ساعرًا معدودًا من   
خيرة �سعراء ع�سره، ومن اأغزرهم اإنتاجًا، لهذا 
نجد محمد الطالب يورد له كل هذا ال�سعر، على 

الرغم الفارق الزمني بينهما.

حمدون بن الحاج، والد �ساحب الكنا�سة )))))   •
فقد  ديوانين،  في  �سعره  جمع  اأنه  وبرغم  ه�)، 
اأورد له في الكنا�سة )) ن�سًا لكن اأغلبها ورد في 

ديوانه.

محمد بن اأبي بكر اليازغي ))))) ه�).  •

عالقة  الطالب  بمحمد  تربطه  كانت  اأنه  ويبدو   
بينهما،  الم�ساجالت  خالل  من  تبدو  متميزة، 
الأمر الذي مكنه من جمع )) ن�سًا له، واليازغي 

من اأدباء ع�سره المعدودين.

محمد بن العربي ق�سارة ))))) ه�).  •

الموؤلف و�سيخه القريب منه جدا، حيث  �سديق   
ما فتئ يمدحه  ويكيل ل�ه الثناء، وكانت ل�ه معه 
بيني  »وكم  بالقول:  كثيرة عبر عنها  م�ساجالت 

وبين �سيخنا هذا من مراجعات نف�سية«،)))) وقد 
اأورد له �ستة ن�سو�س.

جامع  ه�)،   ((((( الحاج:  بن  الطالب  محمد   •
لعلها  ن�سو�س،  �ستة  له  ووردت  نف�سه،  الكنا�سة 

كانت هي محاولته ال�سعرية الأولى.

المغربي  الجزء  اأ�سعار  فتتميز  العموم  وعلى 
ثم  الغزل،  غر�س  عليها  ويغلب  الن�سبي،  بالق�سر 
لها  ك��ان  التقليدية  الأغ��را���س  بقية  لكن  المديح، 

ح�سورها الملحوظ.

ج - م�صادر الكنا�صة:

اأعتمدها  التي  الموؤلف  م�سادر  تق�سيم  يمكن 
على:

على  فيه  اعتمد  وقد  المغربي،  لل�سعر  م�سادر   -
النقل المبا�سر عن نف�سه وعن معا�سريه.

نجده  قديمة، حيث  اأو مقيدات  كنا�سات  ثم على   -
مهذب«)))) غير  محل  من  »نقلته  القول:  يكرر 

اأما  قديمة،  اأوراق  م�سادره  اأن  اإلى  اإ�سارة  في 
م�سادر  على  فيه  اعتمد  فلعله  الأندل�سي  ال�سعر 

ثالثة هي:

نفح الطيب من غ�سن الأندل�س الرطيب، لأحمد   -
المقري. 

واأزهار الريا�س في اأخبار عيا�س لأحمد المقري   -
اأي�سا.

والكتيبة الكامنة في اأعيان المائة الثامنة لل�سان   -
الدين بن الخطيب. 

قد  الكنا�سة  جامع  اأن  اإثبات  ن�ستطع  لم  لكننا 
اعتمد م�سادر محددة فيما يخ�س ال�سعر الم�سرقي. 
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وفي  ن��ادرًا،  اإل  بم�سادرها  الكنا�سة  ت�سرح  ول 
رحلة  من  تنقل  باأنها  اأحيانًا  فت�سرح  النثر خا�سة، 

العيا�سي مثال.

د - قيمة الكنا�صة:

في  تكمن  ال��ط��ال��ب  محمد  ك��ن��ا���س��ة  قيمة  اإن 
المغربي  ال�سعر  من  الهائل  الكم  بهذا  احتفاظها 
خ�سو�سًا والعربي عمومًا، ل�سعراء يندر اإيجاد �سعر 
لهم في م�سادر اأخرى، ثم ما ت�سمنته من اإ�سارات 

تاريخية معتبرة.

الثقافية، ومدى  للحركة  تاأريخها  تكمن في  كما 
الغرب  ف��ي  الثقافة  عا�سمة  ف��ي  الأدب����ي  ال����رواج 
مدى  عن  وتك�سف  ه�،   (( القرن  خالل  الإ�سالمي 
تعاطي الآداب في جو ثقافي عرف عنه العزوف عن 

الأدب.

هـ - تاريخ التاأليف:

جمعت  ولعلها  تاأليفها،  تاريخ  الكنا�سة  تحدد  ل 
طوال �سنوات عديدة، قد تكون بداياتها حوالي �سنة 
))))، حيث يحدد تاريخ اأحد الن�سو�س في و�سط 
ب�:  م��وؤرخ  اآخ��ر  ن�سًا  ونجد  التاريخ،  بهذا  الكنا�سة 

.(((9

لكن نهاية التقييد بها لم ن�ستطع تحديدها.

ثالثا - و�صف المخطوطة
بعد بحث ل يخلو من م�سقة لم ن�ستطع التو�سل 
الوحيدة  الن�سخة  غير  للكنا�سة،  اأخ��رى  ن�سخ  اإل��ى 

الموجودة بالخزانة الح�سنية. 
رقمها: )))))

عدد اأوراقها : )9

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
 
 

  
  
  

 
 
 

 
 

اأولها:

البحر  رك���ب  ل��م��ن  جليلة  ف��ائ��دة  هلل،  ال��ح��م��د 
اأبي  البركة  ال�سيخ  و�سيخنا  �سيدنا  عن  اأخذناها 
الحديد  عجان  الفتاح  عبد  بن  اأحمد  �سيدي   ]...[
الرفاعي، اأفا�س اهلل علينا من بركاته، اآمين، وهي 
هذه: واإنك اإذا عزمت على ركوب البحر  تاأخذ معك 

ح�سيات وتاأخذ منهم �سبعة .....

وهناك على الغالف كتبت ن�سبة عبد ال�سالم بن 
م�سي�س، غير اأنها تاآكلت بفعل الأر�سة. 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
 
 

  
  
  

 
 
 

 
 

اآخرها :

 ولأبي محمد غانم: 



اآفاق الثقافة والتراث

كنا�شة محمد 
الطالب 

واأهميتها 
للتاريخ 
الثقافي 
المغربي

29

ـــيـــر فــــــــــــوؤادك لـــلـــمـــحـــبـــوب مـــنـــزلـــة �ـــص

ــــم الـــــخـــــيـــــاط مـــــجـــــال لــلــمــحــبــيــنــا �ــــص

مـــعـــا�ـــصـــرة فـــــي  بــغــيــ�ــصــا  تـــ�ـــصـــامـــح  وال 

فــــقــــلــــمــــا تــــ�ــــصــــع الـــــدنـــــيـــــا بـــغـــيـــ�ـــصـــيـــنـــا

تعاقبت  الكنا�سة  اأن  اأ�سلفنا  لقد  النا�صخ:  ا�صم 
محمد  بخط  اأغلبها  اأن  غير  ع��دة  اأق���الم  عليها 
الطالب ا�ستنادًا اإلى الأدلة اآلتي تقدمت، كما يغلب 
من  خلوًا  الرقيق،  الم�سند،  المغربي  الخط  عليها 

الزخرفة والتلوين.

الم�سطرة: غير من�سبطة.

المقا�س: ))*)) �سم. 

بع�س  اأن  غير  �سيئة،  لي�ست  المخطوطة:  حالة 
خلف  ما  وهو  التاآكل،  لبع�س  عر�سة  كانت  اأوراقها 

بها بع�س الخروم القليلة.

اأغلبها مكتوب في و�سعه  الن�سو�س  مالحظة: 
اأمر  وهو  بالهام�س  كتب  بع�سها  اأن  غير  الطبيعي، 
التمليك  م��ن  خالية  وه��ي  الكناني�س،  ف��ي  �سائع 

الن�سخ. وتاريخ 

الهوام�ص

 : ال��ف��رد  ال��ج��وه��ر  ه��ذا  اإل��ي��ه  انتمى  فيما  ال���ورد  ري��ا���س   .(
ال�سلمي  ال��ح��اج  ب��ن  ح��م��دون  ب��ن  الطالب  لمحمد   ((/(
ال�سلمي،  الحاج  ابن  الأ�ستاذ جعفر  )ت ))))م)، تحقيق 

الجزء الأول، مطبعة الكتاب العربي، دم�سق:)99)م.
ريا�س الورد: )/))، لمحمد الطالب بن حمدون بن الحاج   .(
الحاج  ابن  جعفر  الأ�ستاذ  تحقيق  ))))م)،  )ت  ال�سلمي 

ال�سلمي الجزء الثاني. تطوان.999)م.
م�ساهير  م��ن  تقا�س  م��ن  بع�س  على  الإ���س��راف،  مقدمة   .(
الأ�سراف: )/)-)، لمحمد الطالب بن  الحاج )))))ه�)، 

تطوان،  العربي  الخليج  مطبعة  الحاج،  بن  جعفر  تحقيق 
)11)م.

الم�سدر ال�سابق:)/)- ).  .(
ريا�س الورد : )/)) م�سدر �سابق.  .(

الم�سدر ال�سابق : )/))  .(
ينظر في ترجمته:  .(

الدرر البهية: )/1)).  -
�سلوة الأنفا�س: )/)))-))).  -

معجم المطبوعات العربية والمعربة: )/1).  -
الفكر ال�سامي:)/11).  -
�سجرة النور: )/)1).  -

 : الأع���الم  م��ن  واأغ��م��ات  مراك�س  ح��ل  بمن  الإع���الم   -
.(1(-(1(/(

دليل موؤرخ المغرب الأق�سى:)/)).  -
تاريخ ال�سعر وال�سعراء بفا�س 91.  -
المو�سوعة المغربية: )/))-)).  -

معجم المطبوعات المغربية: 11-99).  -
اأعالم الزركلي: )/))).  -

معجم الموؤلفين: )/9)-1).  -
موؤرخوا ال�سرفاء )))-))).  -

مقدمة ريا�س الورد في انتمى اإليه هذا الجوهر الفرد.  -
مقدمة التعريف بالتداوي بن �سود ة.   -

م�ساهير  من  فا�س  من  بع�س  على  الإ���س��راف  مقدمة   -
الأ�سراف.

مجلة الآداب والعلوم الإن�سانية بفا�س العدد)/991)-  -
) قا�سي مراك�س محمد الطالب /جانب من اهتماماته 

الفكرية).
الحياة،  مكتبة  الزبيدي،  لمرت�سى  العرو�س:)/)))،  تاج   .(

بيروت، لبنان )د.ت).
الكنا�سات المغربية م�سادر للتاريخ المغربي: )9). مقال   .9

لمحمد المنوني بمجلة المناهل، ع:)، ال�سنة: ))9).
1). الكنا�سات المغربية: ))).

)). انظر الم�سدر ال�سابق: 99)-11).
)). الم�سدر ال�سابق: )))-))).
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)). الم�سدر ال�سابق: 99).
)). انظر تحقيق الن�سو�س ون�سرها: )). تحقيق الن�سو�س و 
ن�سرها، لعبد ال�سالم هارون، مكتبة ال�سنة ط،)، 1)))ه�.

)). كنا�سة محمد الطالب بن حمدون بن الحاج: ))، مخطوطة 
الخزانة العامة، برقم: )) ك.

)). انظر الورقة: ) من هذه الكنا�سة.

الم�شــادر والمراجع
الــجــوهــر, لمحمد  اإلــيــه هـــذا  انــتــمــى  الــــورد فيما  ريــا�ــص  	•
الطالب بن حمدون بن الحاج ال�سلمي )ت ))))م)، تح. 
مطبعة  الأول،  الجزء  ال�سلمي،  الحاج  ابن  جعفر  الأ�ستاذ 

الكتاب العربي، دم�سق:)99)م.
م�صاهير  من  تقا�ص  من  بع�ص  على  االإ�صراف,  مقدمة  	•
)))))ه�����)،  ال��ح��اج  ب��ن  ال��ط��ال��ب  لمحمد  االأ�ــــصــــراف, 
العربي تطوان،  الخليج  الحاج، مطبعة  بن  تحقيق جعفر 

)11)م.
بيروت،  الحياة،  مكتبة  الزبيدي،  لمرت�سى  العرو�ص,  تاج  	•

لبنان )د.ت).
مقال  الــمــغــربــي,  للتاريخ  مــ�ــصــادر  المغربية  الكنا�صات  	•

لمحمد المنوني بمجلة المناهل، ع:)، ال�سنة: ))9).
مكتبة  هارون،  ال�سالم  لعبد  ون�صرها,  الن�صو�ص  تحقيق  	•

ال�سنة ط،)، 1)))ه�.
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الو�ضوح والغمو�ض في الأدب العربّي
بين التراث والحداثة

االأ�شتاذ الدكتور وليد اإبراهيم ق�شاب
جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية

الريا�س - المملكة العربية ال�سعودية

تمهيد

لعل اأول اإلماعة اإلى الغمو�ص, اأو عدم و�صوح الكالم - في تراثنا النقدي - نجدها في الع�صر 
الجاهلي عندما اأن�صد النابغة الذبياني النعمان بن المنذر قوله في مديحه:

ــــــاً تـــــــــــراك االأر�ـــــــــــــــص اإمـــــــــــا مـــــــــتَّ ِخــــــفَّ

ثـــقـــيـــال بـــــهـــــا  حـــــيـــــيـــــت  اإن  وتـــــحـــــيـــــا 

فقال له: هذا بيت اإن لم تتبعه بما يو�سح معناه 
كان اإلى الهجاء اأقرب. ويروى اأن النابغة اأعانه ابن 
اأن  على  �سلمى  اأب��ي  بن  زهير  بن  كعب  هو  لزهير، 

يقول:
مـــنـــهـــا الــــــعــــــز  حــــلــــلــــت  ــــــــــــاأن  ب وذاك 

ـــــــــزوال ي اأن  جـــــانـــــبـــــيـــــهـــــا  فـــــتـــــمـــــنـــــع 

فطابت نف�س النعمان))).

ثم برزت ق�سية الو�سوح والغمو�س ب�سكل عميق 
في الع�سر العبا�سي مع ظهور المحدثين ومذهبهم 
على  تمام  اأب��ي  اإل��ى  واأ�سير  والبديع،  ال�سنعة  في 
وجه الخ�سو�س باأنه �ساعر يوؤثر الغمو�س؛ اإذ يعّقد 

المعنى، ويبالغ، ويحيل، ويبعد في ال�سور، وي�ستعمل 
الغريب من الألفاظ.

ونقل التاريخ النقدي الحوار الطريف الذي دار 
العميثل  واأبي  ال�سرير  �سعيد  اأبي  ناقدْيه  وبين  بينه 
تقول  ل  لم   « ل��ه:  فقال  �سعره  اإل��ى  ا�ستمعا  عندما 
ل  لم   « ا�سُتظرفت:  التي  اإجابته  فكانت  ُيفهم؟«  ما 

تفهمان ما يقال؟)))«.

ثم اّتهم �سعراء اآخرون بعد ذلك بالغمو�س كاأبي 
الطيب المتنبي واأبي العالء المعري وغيرهما.

وعلى وجود نقاد اأ�ساروا اإلى الغمو�س في ال�سعر، 
ح-  �سنو�سّ كما  الغمو�س-  اأن هذا  اإل  ميزة،  وعدوه 
كان له مفهوم خا�س يختلف عن مفهومه في ال�سعر 
الحديث، كما اأن الغمو�س ظل - ب�سكل عام - عيبا 

يوؤاخذ به الكاتب: �ساعرا كان اأم ئائرَا.
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ظل النقد العربي، بل الثقافة العربية الإ�سالمية 
وتعيب  عليه،  وتحث  ال��و���س��وح،  اإل��ى  تميل  ع��ام��ة، 
كل  وت�ستهجن  كافة،  باأ�سكالهما  والتعقيد  الغمو�س 
الألفاظ،  فيهما:كوح�سي  �سببا  يكون  اأن  يمكن  ما 
التركيب،  ف��ي  وال��م��ع��اظ��ل��ة  ال��م��ف��ردات،  وغ��راب��ة 
والبعد  بالغي،  �سبب  غير  من  والتاأخير  والتقديم 
واإدخال  الت�سبيه  المقاربة في  في ال�ستعارة، وعدم 

الفل�سفة والمنطق، وما �ساكل ذلك.
م�صطلحات البالغة والنقد تدّل على 

الو�صوح:
ظل الو�سوح هو ال�سمة الأ�سيلة المميزة لالأدب 
الثقافة  ���س��م��ات  م��ن  وا���س��ح��ة  �سمة  ب��ل  ال��ع��رب��ي، 
جميع  اأن  المالحظ  واإن  العربي.  والل�سان  العربية، 
 - تراثنا  في   - تحدثت  التي  الأدبية  الم�سطلحات 
الإيجابية،  القول  وخ�سائ�س  الكالم  جماليات  عن 

هي م�سطلحات تحمل معنى الو�سوح والظهور.
من  »وال��ب��الغ��ة  »ب��الغ��ة  ي�سمى  ال��ق��ول  ف��ن  اإن 
البلوغ والو�سول، فالقول الفني الجميل هو قول يبلغ 
المتلقي، ويوؤثر فيه، ولو كان غام�سَا مبهمًا ما بلغه 

ول و�سل اإليه، ول اأثر فيه.
الأل��ف��اظ،  �سفات  م��ن  وه��ي   - الف�ساحة  واإن 
تقول  الإبانة؛  كذلك  تعني  البالغة-  عنا�سر  واأحد 
اللبن،  اأ�ساء.واأف�سح  اإذا  ال�سبح،  العرب:اأف�سح 
اإذا  الأعجمّي،  واأف�سح  فظهر.  رغوته  انجلت  اإذا 

اأبان بعد اأن لم يكن يف�سح ويبين.
كما  القول  فن  وهي  البالغة-  اأ�سماء  من  واإن   

ذكرنا- البيان، وهو الظهور والو�سوح والنك�ساف.
وهو  الإع����راب«  العربية«  خ�سائ�س  م��ن  واإن 
عما  فالن  واأع��رب  والإف�ساح.  الإبانة  كذلك  يعني 
م�سطلح  في  والإع���راب-  واأظهر.  اأب��ان  نف�سه:  في 

وظ��ائ��ف  ع��ن  ويك�سف  ال��م��ع��ان��ي،  ي��و���س��ح  ال��ن��ح��و- 
الألفاظ والتراكيب.

ب�سكل  لتقفنا-  غيرها  وكثيرا  الأمثلة  هذه  اإن 
من  ك��ب��رى  خ�سي�سة  ال��و���س��وح  اأن  ع��ل��ى  ج��ل��ّي- 
وقد  الإ�سالمية.  والثقافة  العربّي  الفكر  خ�سائ�س 
العرب  والبالغة عند  النقد  م�ست كثير من قواعد 
تر�ّسخ مفهوم الو�سوح والجالء، فنّفرت من وح�سّي 
الألفاظ وغرابتها، وهي تلك التي ل يظهر معناها، 
نّفرت  كما  اللغة.  كتب  في  عنها  ينّقر  اأن  فُيحتاج 
اإلى  العائد  اللفظّي  بنوعيه:  التعقيد  من  البالغة 
اختالل نظم الكالم، فال يدري المتلقي كيف يتو�سل 
اإلى معناه. والمعنوّي، وهو الذي يرجع اإلى المعنى، 
المعنى  اإلى  الأول  المعنى  الذهن من  انتقال  فيكون 
الثاني غير الظاهر ودعي في الت�سبيه اإلى المقاربة، 
للم�ستعار  الم�ستعارمنه  منا�سبة  اإلى  ال�ستعارة  وفي 
اعتا�س  وما  الت�سبيهات،  من  بُعد  ما  وا�ستُقبح  له، 
اأبي  ا�ستعارات  من ال�ستعارات كما كان حال بع�س 

تمام))).

الفكري  تراثنا  ف��ي  م��ا  ن�ستق�سي  م�سينا  ول��و 
الغمو�س  من  وتنّفر  الو�سوح،  اإلى  ت�سير  اأقوال  من 
عن  واأخ��رج��ن��ا  ال�ستق�ساء،  بنا  لطال  والتعقيد 
جميعا  ذكرناه  ما  راأ�س  على  ح�سبنا  ولكن  الق�سد. 
القمة  وهو  العظيم،  كتابه  به  تعالى  اهلل  و�سف  ما 
واأرف��ع  الجميل،  الفني  للقول  المعجزة  ال�سامقة 
نموذج اأدبي عرفته اأو يمكن اأن تعرفه الب�سرية؛؛لقد 
و�سف اهلل تعالى القراآن الكريم في اأكثر من مو�سع 
بالو�سوح والبيان قال تعالى: »اآلر تلك اآيات الكتاب 
اآيات  تلك  ا�سمه:«  عّز  وق��ال  يو�سف:))  المبين«) 

الكتاب المبين » )ال�سعراء:)).

والإبانة  بالعربية  الكريم  القراآن  و�سف  واقترن 
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اأعجمي  اإليه  يلحدون  الذي  »ل�سان  تعالى:  قوله  في 
وو�سفت  )النحل:)1))  مبين«  عربي  ل�سان  وه��ذا 
اآياته باأنها مبينات »ولقد اأنزلنا اإليكم اآيات مبينات« 
)النور:))) و�سميت الآيات والبراهين والأدلة بينات 
واأيدناه  البينات  تعالى:»واآتينا عي�سى بن مريم  قال 

بروح القد�س« )البقرة: ))).

مي�سر  باأنه  ال��ق��راآن   - وج��ّل  ع��ّز   - اهلل  وو�سف 
ي�سرنا  )ول��ق��د  ف��ق��ال:  والت��ع��اظ،  والحفظ  للفهم 

ِكْر) )القمر:))) القراآن للذكر فهل من ُمدَّ

ال��ق��راآن  اإع��ج��از  وج��وه  م��ن  العلماء  بع�س  وع��د 
واأنه  الكريم ي�سر تناوله، و�سهولة حفظه وفهمه)))، 
قادر على مخاطبة جميع فئات النا�س على مختلف 
م�سوغة  معانيه  اإن  اإذ  وع�����س��وره��م؛  ثقافاتهم 
على  كلهم  النا�س  بها  يخاطب  اأن  ي�سلح  »بحيث 
اختالف مداركهم وثقافاتهم، وعلى تباعد اأزمنتهم 

وبلداتهم، ومع تطور علومهم واكت�سافاتهم... )))«.
ذم الغمو�س والتعقيد:

ذم  في  العرب  والبالغيين  النقاد  اأق���وال  اإن   
الغريب  ال�سعب  من  والتنفير  والتعقيد،  الغمو�س 
نف�سه  البالغة  مفهوم  اإّن  تح�سى.بل  اأن  من  اأكثر 
ارتبط عند العرب- كما �سبق اأن ذكرنا- بالو�سوح 

والإبانة.

اأب���ي ط��ال��ب- ر���س��ي اهلل عنه-:   ب��ن  ق��ال ع��ل��ّي 
واإبانة  م�ستغلقة،  حكمة  عن  قول  اإف�ساح  »البالغة 

عن م�سكل.«

ومثله قول الح�سن بن علّي- ر�سي اهلل عنهما-: 
»البالغة اإي�ساح الملتب�سات، وك�سف عوار الجهالت، 
»البالغة  وقوله:  العبارات«،  من  يكون  ما  باأ�سهل 

تقريب بعيد الحكمة باأ�سهل عبارة«.

 وم��ن ذل��ك ق��ول محمد ب��ن ع��ل��ّي- ر���س��ي اهلل 
باأقرب  الحكمة  ع�سير  تف�سير  »البالغة  عنهما-: 

الألفاظ«))).

الو�سوح  مفهوم  اإلى  الع�سكري  هالل  اأبو  واأ�سار 
»ق��ال  ف��ق��ال:  العربية،  البالغة  ب��ه  ارتبطت  ال��ذي 
التقّرب من المعنى، والتباعد من  العربّي: البالغة 
الآخ��ر:  قول  ومثله  الماأخذ..  وق��رب  الكالم،  ح�سو 
»البالغة تقريب ما بُعد من الحكمة باأي�سر الخطاب« 
والتقّرب من المعنى البعيد هو اأن يعمد اإلى المعنى 
فيفهمه  عنه،  ال�سواغل  وينفي  فيك�سفه،  اللطيف 

ال�سامع من غير فكر فيه وتدّبر له.. )))«.

 قال ب�سر بن المعتمر: »اإن اأمكنك اأن تبلغ من بيان 
واقتدارك  مداخلك،  ولطف  قلمك،  وبالغة  ل�سانك، 
الخا�سة،  معاني  العامة  تفهم  اأن  على  نف�سك،  في 
على  تلطف  ل  التي  المتو�سطة  الأل��ف��اظ  وتك�سوها 
الدهماء، ول تجفو عن الأكفاء، فاأنت البليغ التام«))).

وجعل  للمعاني،  منازل  ثالثة  عن  ب�سٌر  وتحّدث 
وفخمًا  عذبًا،  ر�سيقًا  لفظك  يكون  اأن  ذلك  »اأول��ى 
وقريبًا  مك�سوفًا،  ظ��اه��رًا  معناك  وي��ك��ون  �سهاًل، 
ة ق�سدت،  ة اإن كنت للخا�سّ معروفًا، اإما عند الخا�سّ
واإما عند العامة اإن منت للعاّمة اأردت..« )9). و�سئل 
ال�سهل  ق���ال:  ع��ن��دك؟  ال�سعر  م��ا  العلماء:  بع�س 

الممتنع)1)).

اأراد الإبانة في  اأبو هالل الع�سكري: »من   وقال 
مديح اأو غزل اأو �سفة �سيء، فاأتى باإغالق؛دل ذلك 

على عجزه عن الإبانة«)))).

وقال الآمدي في التعقيب عن بيت اأبي تمام:
ـــــهـــــم اأن اإال  ـــــــــــاف  االأو�ـــــــــــص جــــهــــمــــيــــة 

ــــــاء ــــــي ــــــص قــــــــد لـــــقـــــبـــــوهـــــا جـــــــوهـــــــر االأ�
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من  البيت  هذا  يقولون:  ال�سيوخ  اأ�سمع  مازلت 
اإذا  ُي�ستح�سن  اإنما  ال�سعر  لأن  وو�ساو�سه،  تخليطه 
لي�ست   ، منغلفة  بها  ياأتي  التي  الأ�سياء  وهذه  ُفهم. 

على مذهب الأولين والمتاأخرين..«)))).

ا�ستعماله  المتنبي  ع��ي��وب  م��ن  الثعالبي  ذك��ر 
المعّقدة،  كلماتهم  وا�ستعمال  المت�سّوفة،  لألفاظ 

ومعانيهم المغلقة، من مثل قوله في و�سف فر�س:
وتـــ�ـــصـــعـــُدنـــي فـــــي غــــمــــرة بـــعـــد غـــمـــرة

�ــــصــــبــــوٌح لــــهــــا مـــنـــهـــا عـــلـــيـــهـــا �ــــصــــواهــــُد

»الخروج   - تعقيده  ب�سبب  عّد من عيوبه-  كما   
عن طريق ال�سعر اإلى طريق الفل�سفة«.)))).

القول  من  يجتنبوا  اأن  ال�سعراء  النقاد  ودع��ا 
ك��ّل م��ا ُي��ع��ت��ذر ع��ن ع��دم و���س��وح��ه. ق��ال اأب���و بكر 
ما  كّل  يجتنب  اأن  بال�ساعر  »الأول��ى  ال�سنتريني: 
عن  �سئل  م��ا  ال�سعر  �سرُّ  قيل:  فقد  منه؛  اع��ت��ذر 
اأقرب  �سمعك  اإلى  لفظه  كان  ما  واأح�سنه  معناه، 

اإلى قلبك..«)))). من معناه 

الفنية  ال�سور  عن  العلماء  من  طائفة  وتحّدثت 
بالو�سوح،  فربطوا جمالها  ال�سعراء،  بها  ياأتي  التي 
ال��رم��ان��ي:  ق���ال  ال��غ��ام�����س؛  ع��ل��ى ك�سف  وق��درت��ه��ا 
اإلى  الأغم�س  يخرج  ال��ذي  هو  الح�سن  »الت�سبيه 
الأو�سح. والقبيح خالفه. واأح�سن الت�سبيه ما قارب 

الحقيقة وكان اأبلغ منها..« )))).

وقال اأبو بكر ال�سنتريني: »كلما بُعدت ال�ستعارة 
عن الحقيقة قُبحت، كقول بع�سهم:

ــــــّرة الـــ�ـــصـــمـــ�ـــص ــــــي يــــــا �ــــــص ا�ـــــصـــــفـــــري ل

ح�سنة.  اإل  ت��ك��ون  ل  ال�����س��ّرة  اأن  ت��وه��م  ك��اأن��ه 
قبيح  ومن  �سديد..  غير  وتوهم  �سديد،  وهم  وهذا 

ال�ستعارة قوُل ب�سار:

اأ�ــصــيــاُف هجرها وجــــّذْت رقـــاَب الــو�ــصــل 

رجلي مــن  نعلين  البين  لــرجــل  وقـــّدت 

بعيٌد  وهذا  رجال.  وللبين  رقابا،  للو�سل  فجعل 
جدا..« )))).

عند  �سعرهم  رواج  اأن  اأنف�سهم  ال�سعراء  وعرف 
انغالقه  وع��دم  اإليهم،  بو�سوله  م��ق��رون  المتلقي 
اأبي  �سعر  نفق  »اإنما  المنذر:  اأب��ي  ابن  دونهم؛قال 
نوا�س على النا�س ل�سهولته، وح�سن األفاظه. وهو مع 
ذلك كثير البدائع.والذي ُيراد من ال�سعر هذان«)))).

ما  كثيرا  »كنا  العطار:  ثابت  بن  اإ�سحاق  وق��ال 
نقول لل�سيد: مالك ل ت�ستعمل في �سعرك من الغريب 
اأقول  لأْن  قال:  ال�سعراء؟  يفعل  كما  عنه  ُت�ساأل  ما 
من  خيٌر  �سمعه،  من  يلذه  القلوب،  من  قريبًا  �سعرًا 

اأن اأقول �سيئًا معقدًا ت�سل فيه الأوهام«)))).

عن  بالبتعاد  ق�سائده  يمدح  البحتري  وق��ال 
الغمو�س والتعقيد:

َ ــــــــزن مـــ�ـــصـــتـــعـــمـــل الـــــكـــــالم اخــــتــــيــــارا ُح

ــــــمــــــة الـــــتـــــعـــــقـــــيـــــد وتـــــــجـــــــنـــــــْبـــــــن ظــــــل

وركْبن اللفظ القريب فاأدر  

ـــبـــعـــيـــد ـــــــه غــــــايــــــة الــــــــمــــــــراد ال ْكــــــــــن ب

مفهوم الو�صوح:

 م��ا م��ف��ه��وم ال��و���س��وح ال����ذي ه��و ���س��م��ة عامة 
�سلته  ؟وم��ا  الإ�سالمي  العربي  الفكر  �سمات  من 

بم�سطلحات كثيرة قد تلتب�س به؟

كما  والب��ت��ذال  ال�سطحية  يعني  ل  الو�سوح  اإن 
الإي��ح��اء  م��ع  يتنافى  ل  وه���و  بع�سهم،  ي��ظ��ن  ق��د 
والإ�سارة وا�ستخدام الرمز والأ�سطورة ولغة المجاز 
عامة،  الأدب  لغة  ف��ي  الأ���س��ل  اإن  ب��ل  والت�سوير، 
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تعتمد  ت�سويرية مجازبة،  لغة  اأنها  وال�سعر خا�سة، 
التخييل، وتقوم على التج�سيد والت�سخي�س. 

قال الجاحظ » اإنما ال�سعر �سناعة، و�سرب من 
الن�سج، وجن�س من الت�سوير«)9)).

من  موؤلف  مخّيل،  كالم  �سينا:ال�سعر  ابن  وقال 
اأقوال موزونة مت�ساوية. وعند العرب مقفاة«)1)).

ال�سعر،  لغة  خ�سو�سية  ي��درك��ون  النقاد  وك��ان 
اإّن  ال��ع��ادي.  ال��ك��الم  لغة  م��ن  ال�سعراء  لغة  وتميز 
ال�سعراء- كما يقول الخليل بن اأحمد الفراهيدي-: 
»اأمراء الكالم، ي�سّرفونه اأنى �ساوؤوا، ويجوز لهم ما 
ومّد  وتقييده،  اللفظ  اإطالق  من  لغيرهم:  يجوز  ل 
لغاته،  بين  والجمع  الممدود،  وق�سر  المق�سور، 
الأل�سن  كّلت  ما  وا�ستخراج  �سفاته،  بين  والتفريق 
واإي�ساحه،  فهمه  عن  والأذه��ان  ونعته،  و�سفه  عن 
فيقّربون البعيد، ويبّعدون القريب، وُيحتّج بهم، ول 

ُيحتّج عليهم..«)))).

وقال ابن فار�س عن لغة ال�سعراء: » ال�سعراء قد 
مريد  اأراد  لو  الذي  بالكالم  وياأتون  اإيماء،  يومئون 
القول،  من  بمب�سوط  اإل  اأمكن  وما  لعتا�س،  نقله 
وكثير من اللفظ. ولو اأراد اأن يعّبر عن قول امرىء 

القي�س:
فــــدع عــنــك نــهــبــا �ــصــيــح فـــي حــجــراتــه

بالعربية- ف�صال عن غيرها- لطال عليه..«)))).

بقوله:  للغة  ال�سعراء  اأم��ارة  فار�س  اب��ن  ويقّيد 
نهج  م��ن  كلمة  اإزال���ة  اأو  اإع���راب،  ف��ي  لحن  »ف��اأم��ا 
�سواب؛ فلي�س لهم ذلك، ول معنى لقول من يقول: 
اإّن لل�ساعر - عند ال�سرورة- اأن ياأتي في �سعره بما 

ل يجوز..« )))).

وقال ابن ر�سد: »والأقاويل ال�سعرية هي الأقاويل 

المخّيلة..« )))).
اأن  على  العرب  والبالغيون  النقاد  اأجمع  وق��د 
واأن  الحقيقي،  التعبير  من  اأبلغ  المجازي  التعبير 
الكناية - ومن �سروبها الرمز - اأبلغ من الت�سريح.

فالو�سوح الذي ن�سف به الفكر العربي ل يعني 
ب�سكل  المعنى  واأداء  المبا�سر،  والتعبير  ال�سطحية، 
مبتذل رخي�س، اأو تقريره في الذهن تقريرا �ساذجَا 
كما تقرر الأقوال العادية في لغة الخطاب اليومي؛اإن 
لي�س  العربي  البيان  �سفات  من  هو  الذي  الو�سوح 
بلوغ  العام  يعني في مفهومه  ولكنه  �سيئَا من ذلك، 
اإليه؛ لأن من غايات اللغة  الن�س المتلقي، وو�سوله 
- �سواء اأكانت عادية اأم اأدبية- الت�سال والإفهام.

ي�سل  ل  اأن���ه  الأدب����ي  ال��ق��ول  طبيعة  م��ن  ول��ك��ن 
لغته  لأن  �سانحة؛  اأول  من  قيادة  ي�سلم  ول  ب�سهولة، 
فيه  ت�ستعمل  هي  اإذ  كثيفة،  �سفافة   - اأ�سلها  في   -
ب�سكل طريف جديد، وهي تكت�سي بكثير من الظالل 
الأدبي  الن�س  مع  التعامل  يجعل  مما  والإيحاءات، 
للجميع،  مي�سور  غير  تعاماَل   - خا�سة  وال�سعري   -
وهو يحتاج اإلى غو�س وتاأمل، واإعمال فكر، واإيقاظ 
وذوق  ثقافي،  با�ستعداد  كله  ذلك  مرفودَا  خاطر، 

نقدي، وملكة مدربة م�سقولة 
 اإن لغة الأدب تت�سم بالعمق وال�سفافية وال�سعوبة 
هذه  اف��ت��ق��دت  واإذا  ال��ع��ادي��ة،  باللغة  قي�ست  اإذا 
مطروحة  اأو  مبتذلة،  تقريرية  ف�سارت  ال�سفافية، 

�سهلة؛ لم تعّد نماذجها من الأدب الجيد المعتبر.
الغمو�س عند العرب:

العرب  النقاد  بع�س  ع��ن  اأث���رت  ق��د  اأن��ه  وعلى 
عالمة  وعدته  ال�سعر،  في  بالغمو�س  اأ�سادت  اأقوال 
اإ�سحاق  اأب��ي  كقول  الفاخر،  ال�سعر  ع��الم��ات  م��ن 
الكالم  منثور  في  الإح�سان  طريق  »اإن  ال�سابئ: 



اآفاق الثقافة والتراث 36

ت
ال

ـــا
مق

ت
ال

ـــا
مق

اأفخر  لأن  منظومه؛  في  الإح�سان  طريق  يخالف 
اأول  في  غر�سه  واأعطاك  معناه،  و�سح  ما  التر�سل 
وهلة �سماعه. واأفخر ال�سعر ما غُم�س، فلم يعطه اإل 

بعد مماطلة منه، وغو�س منه عليه«)))).

ويالحظ اأن المق�سود بالغمو�س عندما يرد في 
كالم النقاد العرب - وقلياَل ما يرد - ين�سرف اإلى 
غنى  اأو  الفكر،  في  عمقا  يعني  لأن��ه  اإيجابي،  اأم��ر 
بالمجاز  الماألوف  على  وخروجها  ال�سعر،  لغة  في 
والتخييل، حيث يكون المتلقي مطالبا باإدامة النظر 
كي ي�سل اإلى مراده بعد طلب، مما يجعل ذلك مثيرَا 
الجرجاني  القاهر  عبد  عنه  عّبر  ما  وهذا  ممتعًا. 
الأكثر  اأتاك ممثاَل فهو في  اإذا  المعنى  اإن   « بقوله: 
بالفكرة،  طلبه  اإل��ى  يحوجك  اأن  بعد  ل��ك  ينجلي 
كان  وم��ا  طلبه،  في  والهمة  ل��ه،  الخاطر  وتحريك 
اأظهر،  واإباوؤه  اأكثر،  عليك  امتناعه  كان  األطف  منه 
اأن ال�سيء  اأ�سد. ومن المركوز في الطبع  واحتجابه 
ومعاناة  اإليه،  وال�ستياق  ل��ه،  الطلب  بعد  نيل  اإذا 
الحنين نحوه؛ كان نيله اأحلى، وبالميزة اأولى..«)))).

في  ُي�ستعمل  عندما  الغمو�س  اأن  على  يدل  ومما 
واإدام��ة  والتاأمل،  العمق  به  يراد  اإنما  العرب  كالم 
النظر؛ ما جاء في ل�سان العرب من قوله: » اأغم�س 
جيد.  ب���راأي  ج��اء  اأو  النظر،  اأح�سن  اإذا  النظر: 
فيها  وم�ساألٌة غام�سة:  اأ�ساب.  الراأي:  في  واأغم�س 

راأٌي ودقة«)))).

النّقاد  بع�س  ك��الم  في  ي��رُد  عندما  فالغمو�س 
العرب على اأنه ميزٌة لل�سعر- وهو قليل الورود على 
اأو  القارئ،  على  الكالم  انغالق  يعني  ل   - اأية حال 
�سيئًا  يعني  ولكنه  واإلغازه،  تعميته  اأو  و�سوله،  عدم 
واإيجازها،  المعاني  عمق  وهو  ال�سعر؛  طبيعة  من 
عن  والب��ت��ع��اد  وال��م��ج��از،  التخييل  لغة  وا�ستعمال 

نظٍر  اإلطاف  اإلى  ُيحِوُج  مما  والمبا�سرة،  الت�سطيح 
اأو  ينبهم،  ول  يعمى،  ول  ُيفهم  ولكنه  ُيفهم،  حتى 
القاهر  عبد  يقول  كما  ل��ه  قيمة  ل  م��ا  يعطيك  ل 

الجرجاني.

يبّين  وه��و  الحديد  اأب��ي  اب��ن  حه  و�سّ م��ا  وه��ذا 
المق�سود بعبارة ال�سابئ: »اأفخر ال�سعر ما غُم�س« 
ابن  فيه  تردد  الذي  الغمو�س  مفهوم  »اإن  قال:  اإذ 
الإيجاز،  على  قائمة  ال�سعر  طبيعة  اأن  يعني  الأثير 
يكون  اأن  اإل��ى  بال�سرورة  احتيج  المعاني  ولكثرة 
من  واأن��واع��ا  الإ���س��ارة،  من  �سروبا  يت�سمن  ال�سعر 

الإيماءات والتنبيهات، فكان فيه غمو�س..«)))).

هذا  ا�ستعمال  �سئنا  اإذا  غ��م��و���س-  اإذن  اإن���ه 
الم�سطلح- يف�سي اإلى الإفهام والو�سول بعد �سيء 
يكون م�ستهجنا مذموما  ولكنه  والطلب،  التاأمل  من 
بال،  اإلى �سيء ذي  الكالم  التاأمل في  ُيْف�ِس  لم  اإذا 
على  تعليقه  في  الجرجاني  القاهر  عبد  يقول  كما 
بع�س �سعر اأبي نّمام: »اإن �سنيع اأبي تمام في اأبياته 
هذه �سوف ي�ستفرغ ُجهد الناقد، وُيحوجه اإلى اإدامة 
�سبيل  في  والحتيال  فيها،  الفكر  واإط��ال��ة  النظر، 

ت�سويبه، ولكنه ل يعطيك مقابل ذلك..«)9)).

اأغم�سه«  ال�سعر  »اأفخر  قبول  الأثير  ابن  وانتقد 
في  قرائن  بوجود  الغمو�س  هذا  يقّيد  اأن  غير  من 
يزيل  بما  ال�سيء  »وق��ران  فقال:  حه،  تو�سّ الكالم 
ُيتبع  ب��اأن  يكون  فيه  ال��واق��ع  الإ�سكال  اأو  الغمو�س 
ما  جهة  من  تف�سيرا  اأو  له  �سرحا  يكون  بما  ال�سيُء 
فيما  ال�ساعر  على  اأي�سا  ويجب  معناه.  في  يكون 
يمكنه اأن يبين عنه حّق الإبانة اأن يقرن ذلك دللته 
وي�سابهه،  ينا�سبه  ما  جهة  من  اأو  دللته  معنى  في 
ويكون باأ�سياء خارجة عن معنى ال�سيء، اإل اأن فيها 
المقترنة  الأ�سياء  في  انبهم  ما  اإبانة  على  دللت 
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المعاني  من  منه  ويقرب  ينا�سب  بما  المعنى  بهذا 
الجلية، ليكون في ذلك دليل على ما انبهم من ذلك 
اإذ قد ي�ستدّل على المعنى بما يجاوره من  المعنى؛ 

المعاني، وينّبه بع�سها على بع�س..«)1)).

بقيت  الغمو�س  فاإن ظاهرة  الأحوال  وفي جميع 
واقترنت  التعقيد،  معنى  اإلى  اأق��رب  عام-  -ب�سكل 
وهي  الكالم.  في  ال�سلبية  الظواهر  من  وظلت  به، 
غير �سائعة في كالم الأدباء وال�سعراء، وهي عر�سية 
قليلة حتى في �سعر من وجدت عندهم، كاأبي تمام، 
اأو�سع-  ب�سكل   - وتمثلتها  العالء،  واأب��ي  والمتنبي، 
لأغرا�س  والباطنية،  كال�سوفية  الطوائف،  بع�س 
مذهبية و�سيا�سية اأكثر مما كان ذلك لأغرا�س فنية.

ومن ثّم، اإذا اأردنا - ونحن نتحّدث عن ال�سعر- 
ينبغي  ف��اإن��ه  الم�سطلح؛  ه��ذا  اإط���ار  ف��ي  نبقى  اأن 
طبيعي،  نوعين:غمو�س  بين  الغمو�س  في  نمّيز  اأن 
المجاز  على  القائمة  ال�سعر  لغة  طبيعة  من  هو  و 
فيها  بما  العادية،  اللغة  على  والخروج  والتخييل، 
على  تقوم  لغة  اإنها  اأ�سلوبي،  انزياح  اأو  ع��دول  من 
ولذلك  والإيحاء،  الرمز  وعلى  والإيجاز،  التكييف 
فهي -بطبيعتها - اأغم�س واأ�سعب من اللغة العادية.

ولكن الغمو�س هاهنا يتبدد بالتاأمل في الن�س، 
انك�ساف  اإل��ى  فيه  ما  ف��ي��وؤول  فيه،  النظر  وتدقيق 
ال��ل��ون من  واإف��ه��ام، وه��ذا  توا�سل  واإل���ى  وو���س��وح، 
القدماء،  نقادنا  بع�س  اإليه  اأ�سار  ما  هو  الغمو�س 
النقطاع،  يعني  ل   - الإيجابية  بهذه   - عندئذ  وهو 

ول يتنافى مع الو�سوح الفني.

وهذا اللون من الغمو�س - اإذا ما �سئنا األ ننازع 
في ا�ستعمال هذا الو�سف - كان دائما موجودًا في 
وا�ساًل  ذلك  مع  ال�سعر  هذا  وكان  العربي،  ال�سعر 
ال�سعراء  بع�س  عند  قليلة  ا�ستثناءات  في  اإل  بالغَا 

ووقف منها النفاد موقف انتقا�س وا�ستهجان.

واأما الغمو�س الآخر فهو الغمو�س ال�سلبي، الذي 
ل تبدده القراءة، ول يو�سلك اإلى دللته اإعادة النظر 
فيه؛لأنه قائم في الأ�سل على عدم و�سوح العالقات 
في  المبالغة  على  اأو  الفنية،  ال�سور  عنا�سر  بين 
تفتيت المجاز وطم�س عالقاته البيانية، اأو على �سوء 
ا�ستعمالها،  في  الدقة  اأو على عدم  اللغة،  ا�ستعمال 
اإنه  التجربة.  ون�سج  الفكرة،  و�سوح  عدم  على  اأو 
ناتج عن الغلو في النزياحات الأ�سلوبية غلوًا يقطع 
ال�سلة بين المعنى الأ�سلي للكلمة والمعنى المجازي 
الن�س  لغة  تفقد  حتى  فيه،  ت�ستعمل  الذي  الجديد 
قدرتها على الإي�سال، وتبدو عالما مغلقًا ل يفهمه 

ال�ساعر نف�سه.

اأولى بمثل هذا ال�سرب من الغمو�س  وقد يكون 
لغة  ف��ي  الإب��ه��ام  اإذ  اإب��ه��ام��َا«   « ي�سمى  اأن  ال�سلبي 

العرب، هو الإغالق وعدم النك�ساف.

كان  اإذا  مبهم  »طريق  العرب  ل�سان  في  ج��اء 
يدروا  لم  الأمر:  عليهم  وا�ستبهم  ي�ستبين،  ل  خفيَا 
ا�ستغلق  اأي  الأمر:  عليهم  وا�ستبهم  به،  ياأتون  كيف 
له  ُيعرف  ل  مبهم  وكالم  له.  ماأتى  ل  مبهم.  واأم��ر 
اأن ي�ستبه فال يعرف  الأمر:  واإبهام  يوؤتى منه،  وجه 

وجهه)))).
الغمو�س في �صعر الحداثة:

الغمو�س  اأن  هو  اأح��د  على  يخفى  ل  ال��ذي  اإّن 
�سمة كبرى من �سمات ال�سعر الحداثّي اليوم، ولكن 
اأغلب �سروب الغمو�س ال�سائدة في هذا ال�سعر هي 
من النوع ال�سلبي الذي اأ�سرنا اإليه، اإنه من غمو�س 
الإبهام، ولذلك انقطعت ال�سلة بين كثير من نماذج 
واأ�سبحت  الملتقي،  وبين  الحديث  العربي  ال�سعر 
التي  الإ�سكاليات  اأب��رز  ومن   » التو�سيل  »اإ�سكالية 
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ائه،  قرَّ قاعدة  فانح�سرت  ال�سعر،  هذا  منها  يعاني 
عزلة  في  يعي�س  الأ�سيل  العربي  الفن  هذا  واأ�سبح 
من  ي�ستكي  وراح  الجمهور،  عن  تامة  �سبه  اأو  تامة 
العادي  الجمهور  اأنف�سهم، ل  ال�سنعة  اأهل  غمو�سه 

وحده.

في  التوا�سل  اأزمة  عن  معبرًا  قباني  نزار  يقول 
ال�سعر الحديث: 

عنوان  اأ�ساع  اأنه  الحديث  العربي  ال�سعر  »اأزمة 
الجمهور، فهو يقف في قارة والنا�س في قارة ثانية، 
وبينهم بحار من التعالي وال�سالفة، وعقد العظمة، 
للتفاهم  و�سيلة  ال�ساعر  ثقافة  تكون  اأن  من  وب��دل 
يدخلها  ل  ال��غ��رور  من  قلعة  اأ�سبحت  والق��ت��راب، 
اأحد.. لماذا يعيد موزع البريد ق�سائد اأكثر �سعرائنا 

اإليهم؟ لأنهم ن�سوا عنوان ال�سعب اأو تنا�سوه«))))

الحداثي  ال�سعر  ق�سائد  بع�س  ن���زار  وي�سبه 
بالكيمياء، ويقول:

ـــعـــر كـــيـــمـــيـــاء و�ـــصـــحـــرا نــــرفــــ�ــــص الـــ�ـــص

قــــتــــلــــتــــنــــا  الـــــقـــــ�ـــــصـــــيـــــدة  الــــكــــيــــمــــيــــاُء

نـــــرفـــــ�ـــــص الــــ�ــــصــــعــــر عــــتــــمــــة ورمـــــــــــوزا

الـــظـــلـــمـــاُء تــــــرى  اأن  تـــ�ـــصـــطـــيـــع  كـــيـــف 

وجعلوه  الحداثة،  �سعراء  رفعه  �سعاٌر  والغمو�س 
الو�سوح  ف�سعر  �سعرهم،  معالم  من  ب��ارزا  معلما 

عندهم تافه ل قيمة له. يقول اأدوني�س:
ــْحــَيــا َت اأَْن  الـــُغـــُمـــو�ـــُص  ـــُث  ـــْي َح
ــُمــوْت)33( َت اأَْن  ــوُح  الــُو�ــصُ َحــْيــُث 

ويقول محمود دروي�س:

ُمــْعــِجــَزٍة ُدوَن  َتــْفــَهــُمــوِنــي  َلـــْن 

َمــــْفــــُهــــوَمــــٌة ــــْم  ــــُك ــــاِت ــــَغ ُل اِلأَنَّ 

َجــــِريــــَمــــٌة)34( ــــوَح  الــــُو�ــــصُ اإِنَّ 

ويقول كذلك:
ـــــْيٍء َغــــاِمــــ�ــــصٍ ـــــ�ـــــصَ ُطـــــوَبـــــى ِل

ــْل)35( ـــْم َيــ�ــصِ ُطــوَبــى ِلــ�ــَصــْيٍء َل

ولعل دروي�سًا قد تخلى عن مبادئه القديمة بعد 
اأن ركب موجة الحداثة اإذ كان يقول:

قــــــ�ــــــصــــــائــــــدنــــــا بــــــــــال لـــــــون

بــــــــــال طـــــــعـــــــم بــــــــــال �ـــــصـــــوت

الــمــ�ــصــبــاح تـــحـــمـــل  لـــــم  اإذا 

مـــــــــــن بـــــــيـــــــت اإلــــــــــــــــــى بــــيــــت

الب�صطا معانيها يفهم  لم  اإذا 

نــــــذريــــــهــــــا اأن  فــــــــــــاأولــــــــــــى 

ونـــــخـــــلـــــد نـــــحـــــن لـــلـــ�ـــصـــمـــت

واإذ كان يقول:
اأجمل االأ�صعار ما يحفظه عن ظهر قلْب

كل قارئ
�ُصْرْب اأنا�صيدك  النا�ُص  ي�صرب  لم  فــاإذا 

قل: اأنا وحدي خاطئ
واإذ كان يقول:

ــــعــــاْر لـــــو كــــانــــت هــــــذي االأ�ــــص
اإزمـــــيـــــال فــــي قــبــ�ــصــة كــــــادْح
قــــنــــبــــلــــة فـــــــي كـــــــف مــــكــــافــــٍح
لـــــو كــــانــــت هــــــذي االأ�ــــصــــعــــار
لـــــو كــــانــــت هـــــــذي الـــكـــلـــمـــات
مــــحــــراثــــاً بـــيـــن يــــــدي فـــالح
مــفــتــاِح اأو  بـــابـــاً  اأو  وقــمــيــ�ــصــاً 
لــو كــانــت هـــذي الــكــلــمــاْت))))
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 اأ�صباب الغمو�س:

في  �سعاره  اليوم  ُيرفع  ال��ذي  الغمو�س  هذا  اإن 
كما  اأ�سيلة  غير  ثقافة  هو  الحديث  العربّي  اأدبنا 
في  نابتته  نبتت  وق��د  غربّي،  م�ستورد  اإن��ه  عرفت؛ 

الثقافة الغربية .

الحديث  ال�سعر  اأزمة  عن  ليونار  األبير  يتحّدث 
في فرن�سا، وهي اأزمة كان الغمو�س اأحد اأ�سبابها، 
ال�سعراء  وف��ق��د  بالمتلقي،  �سلته  انقطعت  اإذ 
معّبرين  يعودوا  لم  ال�سعراء  ه��وؤلء  لأن  قراءهم؛ 
اإجمال  ال�سعر  ظّل  لقد   «  : يقول  كانوا.  كما  عنهم 
حتى  ك��اف-  ح��ّد  -اإل��ى  وا�سع  جمهور  متناول  في 
اأننا �سرعان ما �سهدنا هوة تت�سع  عام ))9)، غير 
يزداد  اجتيازها  واأخ��ذ  وبينه،  الجمهور  هذا  بين 
الوقت  في  يكثرون  ال�سعراء  اأخ��ذ  �سعوبة..ولقد 
الذي فقد فيه ال�سعر قراءه الذين رف�سوا اأن يلعبوا 
روؤي��ة  على  معتادين  كانوا  لأنهم  التف�سير؛  لعبة 
و�ساملة،  نبيلة  م�ساعر  عن  يعّبرون  وهم  ال�سعراء 
الو�سوح...  يكون  ما  وباأجمل  الجميع،  وفي متناول 
معه  ي�ستجّره  وم��ا  اللغة،  حاجز  اأن  معناه  وه��ذا 
والتعمية،  الباطنية،  والنزعة  كالبيان،  بال�سرورة: 
عوائق  ه��ي  اللغة،  وتفكيك  الباروكية،  والنزعة 

انت�سار الأعمال وفهمها..«)))). اأمام  كبرى 

الأدب  عّم  ال��ذي  الغمو�س  هذا  وراء  كان  ولقد 
كثيرة؛منها  ونف�سية  واجتماعية  �سيا�سية  عوامل 
الغربي  واإح�سا�س  اليقين،  وانعدام  الثوابت،  انهيار 
كل  في  والت�سكيك  الكون،  غائية  ول  الحياة،  بعبثية 

�سيء.

اأمثال:  من  بالغمو�س  عرفوا  غربيين  اأدب��اء  اإّن 
اإنما  واأمثالهما،  اأوني�سكو  ويوجين  بيكت،  �ساموئيل 
ال��ذي  المعا�سر  الإن�����س��ان  موقف  ي��ب��ل��ورون«  ك��ان��وا 

ولم  حوله،  الكون  لغمو�س  محتمل  تف�سير  كّل  فقد 
العبث  �سامل يخل�سه من  اأخالقّي  قانون  يعثر على 

المحيط به من كّل جانب..« )))).

يقول جون فليت�سر: » وجب على الإن�سان الحديث 
ال�سيا�سة  ف��ي  ن��ظ��ام  وج���ود  ان��ع��دام  ف��ي  يحيا  اأن 
الراهن  التحليل  ع�سر  اإن  اإذ  والعلم...  والمجتمع 
رف�س  واإن  ال�سك.  مو�سع  المتكاملة  المناهج  ي�سع 
هذا  فلوبير  �سيدعو  كان  كما  نتيجة-  اإلى  الو�سول 
والجفاف  بالغمو�س  اتهامات  اإل��ى  ق��اد  الو�سع- 
اأن  بّد  ول  بالخالعة..  التهام  حتى  بل  والمر�س، 
يبدو غام�سا حينما ل يكون الع�سر م�سّوغا للنظام 

والو�سوح..«)9)).

واإل��ى  نف�سها،  اللغة  اإل���ى  ال�سك  و���س��ل  ول��ق��د 
عند  نجد  كما  فيها،  والمدلول  الدال  بين  العالقة 
ايغلتون:  تيري  يقول  كما   - بدا  حتى  التفكيكيين، 
» وك���اأن ال��ت��اري��خ ق��د اأ���س��اع الت��ج��اه، وارت���د اإل��ى 

والت�سو�س«)1)). الفو�سى 

وقد قادت مذاهب غربية كثيرة موجة الغمو�س 
العبث  ومدار�س  وال�سوريالية  والدادية،  كالرمزية، 
في  ال�سوريالية خا�سة  ومثلت  وغيرها.  والالمعقول 
�سورة؛  اأجلى  في  الغمو�س  م�سكلة  الحديث  الأدب 
فهي اأدب يهدف اإلى الهرب من الواقع، ون�سج عالم 
الواقعي.  العالم  نق�س  - عن  في زعمهم   - يعو�س 
واأ�سغاث  الهواج�س،  �سعر  هو  القوم  ه��وؤلء  و�سعر 
الأحالم، والهلو�سات ال�سادرة عن اختالل الحوا�س 
ل  الباطن. وهي هلو�سة  العقل  النكفاء على  ب�سبب 
المنطق  لأن  لمنطق؛  تخ�سع  ول  �سابط،  ي�سبطها 
قامت  ما  وهي  ال�سوريالية،  اأعداء  وال�سبط  والعقل 
تفقد  القوم  هوؤلء  عند  الكلمات  اإن  لتحطيمها.  اإل 
معانيها وم�سامينها الماألوفة؛ اإذ تنف�سل عن العالم 
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الذي ن�ساأت فيه، وت�سبح في عالم زئبقي رجراج ل 
ُيم�سك منه ب�سيء.

وقد تبنى حداثيون عرٌب هذه المفاهيم الغربية، 
�سعرهم  فيه  غرق  الذي  الغمو�س  ي�سوغون  وراحوا 
الحياة،  عبثية  نف�سها:  الغربية  الم�سوغات  بهذه 
وال��و���س��وح  المنطق  وان��ع��دام  ال��ف��و���س��ى،  و���س��ي��ادة 
ثوابت  ل  �سك،  ع�سر  الع�سر  واأن  العقل،  واأحكام 
دائرة  في  اأ�سبح  �سيء  كل  ول حقائق مطلقة،  فيه، 

التهام والمراجعة والرتياب.

ال�ساعر  كان  الغمو�س:  م�سوغَا  اأدوني�س  يقول 
كل  منظم،  وا�سح  عالم  في  يعي�س  القديم  العربي 
غ�سل  كيفية  م��ن  َا  ب��دء  م��ح��دد،  مف�سر  فيه  �سيء 
لالإن�سان  �سيحدث  بما  وانتهاء  والقدمين،  اليدين 
حقائق  على  يقوم  العالم  ه��ذا  وك��ان  الآخ���رة.  في 
كان  هكذا  بها..  را�سخ  اإيمان  وعلى  نهائية،  مطلقة 
عالم ال�ساعر العربي القديم منظمَا ويقينيَا، وكان 
التي  التطورات  لكن  واليقين.  للنظام  �سورة  نتاجه 
حدثت - منذ ذلك الوقت حتى اليوم - زلزلت في 
وعي ال�ساعر العربي الحديث �سورة عالمه القديم، 
وزلزلت اأفكاره وطرق تعبيره. لم تعد هنالك حقائق 

مطلقة، ول اأ�سكال ثابتة.

الحداثيين  من  اأمثاله  و  اأدوني�س  يقوله  ما  اإن 
ل مجتمع  اأزمة مجتمع غربي  تعبير عن  هو  العرب 
اليقينية  وقيمه  ثوابته  فلمجتمعنا  م�سلم،  عربي 
والعيث  ال�����س��ك  ح��ال��ة  ي��ع��رف  ل  وه���و  ال��را���س��خ��ة، 
ا�سطناعَا  اأدب���ه  ف��ي  ي�سطنعها  ب��ل  وال��الم��ع��ق��ول، 
اأولئك المتغربون من اأدبائه، المقلدون لأدب الآخر 

وثقافته.

واإذا ما افتر�سنا - جدَل - اأن الحياة المعا�سرة 
فاإن  والأم��ور؛  الق�سايا  فيها  وانبهمت  تعقدت،  قد 

هذا  في  �سمعة  ي�سيء  اأن  الأ�سيل  الكاتب  وظيفة 
النفق المظلم، ل اأن يزيده ظالمَا وعمى، واأن يعين 
اأ�سرارها  وتعرف  الحياة،  هذه  فهم  على  المتلقي 
بوعي وب�سيرة، لكي ي�ستطيع اأن يحيا على �سطحها 

بطماأنينة اأكثر.

في  نف�سه  على  اأ���س��رف  ال��ذي  ال��ي��وم  اأدب  اإن   
ال��رم��وز والأ���س��اط��ي��ر، ق��د عّمى على  اإل��ى  ال��ه��روب 
والطال�سم،  بالغمو�س  المتلقي، ومالأ عقله  ب�سيرة 
وطم�س اأمامه اأي ب�سي�س �سوء يلوح هنا اأو هناك، 

بحجة تعقد الحياة ول معقوليتها. 

اإن كل اأدب هو انتقاء، هو اإعادة �سياغة لالأ�سياء 
�سياغة جديدة خا�سة، واإن الأديب الأ�سيل الجدير 
القلم، ليحر�س في هذا النتقاء على  بحمل ر�سالة 
الطماأنينة  يحمل  ما  على  وال�سالح،  الخير  فيه  ما 
لالإن�سان، وهو اإذ يتغيا هذه الر�سالة النبيلة لبد اأن 
موؤثر،  فني  باأ�سلوب  المتلقي،  بلوغ  على  قادرا  يكون 
الأدبي، من غير  التعبير  تقانات  اأرقى  فيه  ت�ستعمل 
اأن ينحجب عنه، اأو تكون بينهما اأ�ستار من العتمة، 
اأن ت�سل اإليه ثمرة ما يقروؤه، واإن كّلفه ذلك جهدا، 
نفي�سة  ال�سّباح وراء درة  اأو غا�س وراءه كما يغو�س 

كما يقول عبد القاهر الجرجاني.

 اإ�صكالية التوا�صل واحتقار المتلقي:

في  فا�سيته  ف�ست  الذي  ال�سلبي  الغمو�س  ب�سبب 
ثمة  بدا  الحديث؛  العربّي  ال�سعر  نماذج  من  كثير 
العربّي،  الجمهور  وبين  بينه  ين�ساأ  �سفيق  ج��دار 
ة اأنف�سهم.  وانح�سرت قاعدة قرائه حتى بين الخا�سّ
اأ�سبح هذا الجن�س الأدبي الرفيع - ديواُن العرب- 
ال�سكوى  تامة. وعمت  �سبه  اأو  تاّمة  يعي�س في عزلة 
منه وطّمت، ولكن اأ�سحاب الحداثة م�سوا يحملون 
اإنتاجهم؛  فهم  عن  العجز  م�سوؤولية  العربي  القارئ 
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فالجماهير العربية عند اأدوني�س ل تفهم هذا ال�سعر 
الحديث لأنها اأمية، وغير ثورية))))؛ وهو يفتخر باأن 
ال�ساعر  بين  التنافر  الحديث ذلك  �سمات هذا  من 

والقارئ)))).

اإلى  الو�سول  عن  عجزها  الحداثة  ت�سوغ  ولكي 
هذا  بغباء  الفعلي  لإيمانها  اأو  العربي،  المتلقي 
وتحتقر  به،  ت�ستهين  م�ست  ثوريته؛  وعدم  المتلقي 
منهم:  قائل  ق��ال  اأن  الأم��ر  بلغ  حتى  الفني،  ذوق��ه 
حديثيون.لهذا  نحن  واإنما  حداثة،  طالبي  ل�سنا   «
الم�ساومة.  اأو  الت�ساهل،  اأو  ال��ت��راج��ع،  يمكننا  ل 

الغمو�س؟ فليكن، وليكن الهذيان والجنون))))«.

وراح ال�ساعر الحديث -بتعبير اأحد الدار�سين- 
العمل  معادلة  »م��ن  وينفيه  المتلقي،  على  يتعالى 
ذات��ه  ف��ي  نتاجَا  ال�سعري  النتاج  لي�سير  الفني، 
ولذاته. ل وجود لالآخر. الأنا وحدها هي الموجودة، 

هي العالم..«)))).

وبدا هذا التعالي وهذا النفي مق�سودين، معمودَا 
اإليهما عمدَا؛ اإذ راح بع�س الحداثيين »يتطيرون من 
والقراء  ال�سعر  بين  يحدث،  اأو  حدث  توا�سل،  اأي 
والق�سية، ويريدون لهذا التوا�سل -�سبه المقطوع- 
ال�سعر ونظافته،  نقاء  اأبدَا، حفاظَا على  يعود  اأن ل 
اأي عدم تلوثه بما يجري على الأر�س. فلكي نظل في 
ال�سعر - كما يقول اأحدهم- ل مفّر لل�ساعر، ول�سعره 
تحديدا، اأن يظّل خارج العالقات الجتماعية، خارج 

ال�سراع، وبدون موقف..« )))).

وهو كالم يجّرد ال�سعر من اأية وظيفة اجتماعية 
اأو اإن�سانية ، ويقطع �سلته بالجمهور.وعلى اأن انعدام 
العربي،  والمتلقي  الحديث  ال�سعر  بين  التوا�سل 
الذي يحتج اأ�سحاب الحداثة- في غمرة الدفاع عن 
على  تقت�سر  لم  وجهله،  بقزامته  خا�سرة-  ق�سية 

المتلقي العادي، بل عّمت المتلقين المتخ�س�سين، 
من نقاد واأدباء.

يقول عبد القادر القط وهو- رحمه اهلل، اأ�ستاذ 
الجديد  التيار  اأن  اأعتقد  كبير-:«  وناقد  جامعي، 
» الحداثة« �سينح�سر؛  الذي يطلقون عليه م�سطلح 
بالمتلقي  �سلتهم  اأن  �سيدركون  ال�سعراء  اأن  ذلك 

تو�سك اأن تنقطع تماما..« )))).

 وتمتد هذه ال�سكوى اإلى بع�س من رموز الحداثة 
بلند  يقول  العتراف.  �سجاعة  اأوتوا  ممن  اأنف�سهم، 
الحيدري متحّدثا عن اأدوني�س:« اأنا ل اأفهم اأدوني�س، 
وهو اأقرب اأ�سدقائي، واأ�سدق اأ�سدقائي.اأعرف كل 
دخائل حياة اأدوني�س، لكن ما عدت اأفهم ق�سيدته. 
يجب اأن نجد العالقة التي توؤكد عدم النف�سال ما 
اأدوني�س:  ثّم يقول عن  المبدع..«  المتلقي وبين  بين 
ويلتّذ  ق�سيدته-  اأي  يفهمها-  ل  الآخ��ر  باأن  »يعتّز 
باأن هذا الآخر ربما جاهل، اأو قا�سر عن ا�ستيعاب 

تجربته..« )))).

مو�سع  في  اأدوني�س  عن  الحيدري  بلند  ويقول   
اآخر: » مّهد اأدوني�س لهذا الغتراب، ف�سار المرء ل 

يعرف ماذا يريد ال�ساعر اأن يقول؟«)))).

 وهكذا قطع الغمو�س المقيت - الذي دعت اإليه 
ر�سالته؛  اأداء  عن  الأدب  فيه-  واأ�سرفت  الحداثة، 
اإذ تحّول اإلى طال�سم، بل اآل - على حّد تعبير اأحد 
لها  تعرف  ل  هلو�سات  اإلى   « اأنف�سهم-  الحداثيين 
راأ�سا من ذيل، ول ذيال من راأ�س؛ لأنها بكّل ب�ساطة 

ل ذيل لها ول راأ�س..«)9)).

العربي،  المتلقي  وبين  بينه  التوا�سل  وانقطع 
الحديث  ال�ساعر  راح  اإذا  الأول،  ال�سعر  عا�سق 
يكتب - في اأغلب الأحيان- لنف�سه، ل لأداء ر�سالة، 
اإل  ل��الإب��داع  وظيفة  »ل  اإذ  ق�سية،  عن  التعبير  اأو 



اآفاق الثقافة والتراث 42

ت
ال

ـــا
مق

ت
ال

ـــا
مق

الإبداع«)1)) كما يقول اأدوني�س، والق�سيدة »لي�س لها 
جابر  يقول  كما  الذاتي))))،  وجودها  �سوى  هاج�س 
اإبداع جمالي من من�سئه،  والأدب »عملية  ع�سفور، 
لي�س  وهدفه  المتلقي،  من  تذوق جمالي  عملية  وهو 

نفعيَا بل جماليَا«)))) كما يقول عبد اهلل الغذامي.
اإلى العجز   ونفي المتلقي من الح�سبان، ون�سب 
والجهل والأمية، مهما كان موقعه الثقافي: ناقدَا، اأو 
اأو �ساعرَا؛ فهوؤلء جميعَا  اأديبّا،  اأو  اأ�ستاذَا جامعيَا، 
جهلة اأقزام ما عجزوا عن الولوج اإلى عالم ال�ساعر 

الحديث..
وهو  الأدب،  في  مثلبة  هو  ال�سلبي  الغمو�س  اإن   
الأدب  هذا  مثل  ومبدعو  وانحطاط،  �سعف  عالمة 
هم قوم عاجزون، ل يمتلكون نا�سية الأدوات الفنية 

التي تجعل تجربتهم الفنية ت�سل اإلى الآخرين.
م�صوؤولية ال�صاعر:

اإن المالحظ اأن ال�ساعر العربي الحداثي الغارق   .(
في تقليد فكر غربي، والنا�سج على منوال نظرة 
روؤية  وا�سحة،  غير  للعالم  روؤيته  تبدو  وجودية 
ي�سوبها ال�سك وعدم اليقين؛ لأنها لم تعد تحتكم 
من  تنطلق  التي  واليقينيات  الثوابت  بع�س  اإلى 
عقيدتنا وقيمنا، ومن ثم يقدم لنا روؤية �سبابية 

غام�سة ل و�سوح فيها ول ا�ستقرار.
في  بقوله  الباحثين  اأحد  عنه  عبر  ما  وهذا   
مواطن الموازنة بين ال�ساعر الحداثي ومن �سماه 
اإلى  ال�ساعر التقليدي »الكال�سيكي« الذي يرجع 
الموقف الفكري الفل�سفي لكل منهما من الكون 

والإن�سان والعالم والوجود. يقول: 
عقيدة  يمتلك   - التقليدي  اأي   - الأول  »ال�ساعر   
اأن  و�سعها  في  وناجزة،  كاملة  محددة  وا�سحة 
يخطر  ما  كل  عن  الجاهزة  الإجابات  تقدم 

الحلول  له  وتقدم  اأ�سئلة،  من  ال�ساعر  بال  في 
م�ساكل  من  حياته  يعتر�س  ما  لكل  الحا�سمة 
يفتقد  فاإنه  الحداثة  �ساعر  اأما  وق�سايا، 
اإلى  ينظر  يفتاأ  ول  الثابت،  الموقف  هذا  اإلى 
الدائمة  للده�سة  مثير  مو�سوع  اأنه  على  العالم 
ولالأ�سئلة المتوا�سلة، لذلك فهو ي�سدر دومًا في 
اليقين  يقابل  الذي  الوجودي  القلق  عن  اأعماله 
العقائدي عند ال�ساعر التقليدي. ول بد هنا من 
اأن تو�سيفنا هذا لل�ساعر التقليدي  التاأكيد على 
اأو  بالدين،  يتم�سكون  من  على  اأبدًا  يقت�سر  ل 
بالعادات والتقاليد الرا�سخة والموروثة فح�سب، 
بل ي�سمل اأي�سًا كل اأ�سحاب اليقين العقائدي من 

حملة الأيديولوجيات الحديثة...«)))).

الحداثي - بحكم  ال�ساعر  اأن  وينبني على ذلك   
اغترافه من روؤية ال�سك وال�سياع وعدم الإيمان 
اأي  الروؤية،  هذه  مع  من�سجمة  تجربة  يقدم   -
تجربة غارقة في الغمو�س وال�سبابية وال�سراب.  

وح��ده��م  وال�����س��ع��راء  ال�سعر  نحمل  ل  وح��ت��ى   
التوا�سل بينهم وبين  اإليه حالة  م�سوؤولية ما و�سلت 
مجموعة  اإلى  ن�سير  �سعف،  اأو  تقل�س  من  الملتقي 
من  الملتقي  م�سوؤوليتها  يتحمل  التي  العوامل  من 
ويمكن  اأخ��رى.  ناحية  من  الثقافي  والو�سع  ناحية، 
من  اأبرزها  اإل��ى  الإ�سارة   - الب�سيط  من  �سيء  في 

خالل النقاط التالية:

م�صوؤولية الملتقي: 

اأ. عدم اأهلية الملتقي اأحيانا للتعامل مع ال�سعر الذي 
على  تقوم  لغة  عادية،  غير  لغة  ذو  بطبيعته  هو 
ال�ستعمالت  عن  والنزياح  والمجاز،  التخييل 
العادية. ال�سعر ذو لغة كثيفة موجزة، وهو- من 
اأو  العادي،  الكالم  لغة  من  غمو�سًا  اأكثر  ثم- 
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واإذا  المختلفة.  باأجنا�سه  النثري  الأدبي  الكالم 
عن  ق�سر  عالية  ثقافية  الملتقي  لدى  يكن  لم 

التوا�سل مع ال�سعر وفهمه.

ال�سعر الحديث  للتعامل مع  اأهلية المتلقي  ب. عدم 
ب�سكل خا�س، هذا ال�سعر الذي ي�ستعمل تقانات 
ذوقه  تربى  لمتلق  عهد  ل  جديدة  فنية  واأ�سكاًل 
الجفوة  تقع  هنا  ومن  بها،  القديم  ال�سعر  على 
ال�سعر  هذا  مثل  ويكون  والملتقي  ال�ساعر  بين 
ح�سلت  التي  التطورات  مواكبة  بها  الحديث 

لل�سعر.

تردي  ب�سبب  العامة،  ال�سعرية  الذائقة  تردي  ج- 
اأ�سبحت  بحيث  والتعليمي،  الثقافي  الم�ستوى 
اأغلب الجامعات العربية تخرج- حتى في كليات 
اأن�ساف  فيها-  العربية  اللغة  واأق�سام  اآدابها، 
قراءة  يح�سن  منهم  كثير  يكاد  ل  متعلمين، 

ال�سعر، بله فهمه وتذوقه والتعامل معه. 
 م�صوؤولية و�صع ثقافي قائم:

عربي  و�سع  ظل  في  الغربي:  بالآخر  النبهار   .(
ثم  ومن  وثقافيًا،  واقت�ساديًا،  �سيا�سيًا  متردد: 
تقليد هذا الآخر في بدعه و�سذوذه، وفي اإغرابه 
ا�سطناع  وفي  الأعراف،  بمخالفة  وغرامه 
م�سكالته وق�ساياه، مما غرب الكثير من نماذج 
ال�سعر العربي الحداثي، واأبعده عن ذوق الملتقي 

العربي وفهمه والإح�سا�س به.

العرب  الحداثيين  ال�سعراء  من  كثير  تقليد   .(
رموزه  وفي  الفنية،  اأ�سكاله  في  الغربي  ال�سعر 
بعيد  هو  مما  واأفكاره،  معانيه  وفي  واأ�ساطيره، 
لذلك  وقيمها،  الأمة  هذه  ذائقة  عن  البعد  كل 
فاإن اأغلب الجمهور العربي لم يعد يجد نف�سه في 
هذا ال�سعر، لم يجد همه اأو �سجنه، اأ�سبح يح�س 

اأن هنالك هوة عميقة تف�سل بينه وبين ال�سعر.

في  النا�س  األ�سنة  على  والعامية  العجمة  غلبة   .(
واللغات  العاميات  طغيان  ب�سبب  الع�سر،  هذا 
الأجنبية، وتراجع اللغة الف�سيحة حتى في كثير 
جعل  مما  والإعالمية،  الثقافية  الأجهزة  من 
اأ�سكال  من  �سكل  اأعقد  هو  الذي   - ال�سعر  فهم 
طائفة  عند  الفهم  �سعب   - اللغوي  ال�ستعمال 
كثيرة من النا�س، بْله الحداثي منه ب�سكل خا�س.

اإح�سا�س  على  الموؤ�سرات  جملة  من  يكون  وقد   
الجمهور ب�سعوبة ال�سعر الف�سيح- في طّل هذا 
نجده  ما  عنه-  نتحّدث  الذي  الثقافّي  الو�سع 
الذي  العامي  بال�سعر  الجمهور  هذا  احتفاء  من 
الغمو�س  عن  واأبعد  الإي�سال،  على  اأقدر  يجده 

والتعقيد.

ب�سبب  المتلقي-  على  ال�سعر  انغالق  اأن  والواقع   
�سعف ذائقته اللغوية- �سيء قديم؛ فهذا حازم 
زهد  يعيد  المثال-  �سبيل  على  القرطاجني- 
العامل.  هذا  اإلى  زمانه  في  ال�سعر  في  النا�س 
هذا  النا�س  على  ال�سعر  هان  »واإنما  يقول: 
طباعهم،  واختالل  األ�سنتهم،  لعجمة  الهوان 
المحّركة  وبدائعه  الكالم،  اأ�سرار  عنهم  فغابت 

جملة..«)))). 

الحوا�صي

انظر المو�سح للمرزباني: �س))  .(
الموازنة: )/))  .(

العربي:  التقد  ف��ي  ال�سعر  ع��م��ود  ق�سية  كتابنا:  ان��ظ��ر   .(
ال�سفحات:)))، 9))، 1))

انظر الإتقان في علو القراآن لل�سيوطي: ))1)  .(
ان��ظ��ر »م���ن روائ�����ع ال����ق����راآن« ل��م��ح��م��د ���س��ع��ي��د رم�����س��ان   .(

البوطي:)))
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ال�سناعتين، لأبي هالل الع�سكري: �س))  .(
ال�سناعتين: �س))  .(

العمدة:)/))  .(
البيان والتبيين: )/)))- )))  .9

طبقات ال�سعراء، ابن المعتز: �س)))  .(1
ال�سناعتين، لأبي هالل الع�سكري:9)  .((

النظام: )/)))  .((
يتيمة الدهر: )/ )))-)))  .((

جواهر الآداب وذخائر ال�سعراء والكتاب: 1))  .((
بكر  لأبي  والكتاب«  ال�سعراء  الآداب وذخائر  انظر»جواهر   .((

ال�سنتريني: )9)
ال�سابق: )))   .((

طبقات ال�سعراء المحدثين لبن المعتّز: 9)  .((
الأغاني: )/)))  .((

الحيوان: )/ )))  .(9
فن ال�سعر »من كتاب ال�سفا« )))  .(1

منهاج البلغاء، لحازم القرطاجني: �س)))  .((
ال�ساحبي:))  .((

ال�ساحبي: )))  .((
تلخي�س كتاب اأر�سطو طالي�س في ال�سعر: ))  .((

المثل ال�سائر:)/)))  .((
دلئل الإعجاز: )))  .((

الل�سان »غم�س«  .((
الفلك الدائر: )))  .((

اأ�سرار البالغة: )))- )))  .(9
المثل ال�سائر: )))  .(1

الل�سان »بهم«  .((
ما ال�سعر؟ لنزار قباني: ))- ))  .((

ديوانه.  .((
ديوانه، محاولة رقم»)« �س)))  .((

ال�سابق: )1)  .((
ديوانه »اأعماله الكاملة« ))  .((

اأزمة مفهوم ال�سعر في فرن�سا في القرن الع�سرين، ترجمة   .((
زياد عودة »دم�سق: )11)« �س)))

انظر »معالم الأدب العالمي المعا�سر« لنبيل راغب »مكتبة   .((
م�سر: 991)« �س9

نجيب  ترجمة  فليت�سر،  الأدب، جون  في  اتجاهات جديدة   .(9
المانع »العراق:))9)« �س)1)

نظرية الأدب، لتيري اإيغلتون: )))  .(1
المعا�سر،  العربي  ال�سعر  في  الجديدة  التجاهات  انظر   .((

لعبد الحميد جيدة: ))
محمد  بحث   »( الحداثة  و�سهادات:  »ق�سايا  كتاب  انظر   .((

دكروب: 
 »(9((« الثاني  المجلد  الأول،  العدد  اللبنانية،  اأدب  مجلة   .((

�س)
ق�سايا و�سهادات: الحداثة )» )1)-19)  .((

ال�سابق: 19)  .((
مجلة الناقد، العدد ال�ساد�س ع�سر »ت�سرين الأول: 9)9)«   .((

�س))
»ال��ع��دد:)))،  الإم��ارات��ي��ة  المنتدى  مجلة  ف��ي  معه  لقاء   .((

اأكتوبر:)99)« �س)
لقاء له مع جريدة الخليج الإماراتية »العدد:))1): )99)«  .((

مجلة الناقد، العدد الرابع ع�سر، اآب: 9)9)» �س))  .(9
الرابع:  العدد  ال��راب��ع،  »المجلد  القاهرية  ف�سول  مجلة   .(1

))9)« �س1)
ال�سابق: ))  .((
ال�سابق: )9  .((

 ،(1(1 العدد:  ال�سورية،  الأدب��ي  الأ�سبوع  �سحيفة  انظر   .((
مقال لنزار بريك هندي.

منهاج البلغاء: )))  .((
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ثبت الم�صادر والمراجع

نجيب . ) ترجمة  فلي�سر،  الأدب:ج��ون  في  جديدة  اتجاهات 
المانع، العراق: ))9)م.

عبد . ) المعا�سر:  العربي  ال�سعر  في  الجديدة  التجاهات 
الحميد جيدة، موؤ�س�سة نوفل، بيروت: 1)9)

م�سطفى . ) تحقيق  ال�سيوطّي،  ال��ق��راآن:  علوم  في  الإت��ق��ان 
البغا، دم�سق: ))))ه�- )99)م

ليونار، . ) األبير  الع�سرين:  القرن  ال�سعر في فرن�سا في  اأزمة 
ترجمة زياد عودة، دم�سق: )11)م 

المراغي، . ) ط  الجرجاني،  القاهر  عبد  البالغة:  اأ���س��رار 
م�سر.

الأغاني، اأبو الفرج ال�سبهاني، ط دار الكتب الم�سرية. . )
هارون، . ) ال�سالم  عبد  تحقيق  الجاحظ،  والتبيين:  البيان 

مطبعة الخانجي، القاهرة: )9))ه�/ ))9)م
تلخي�س كتاب اأر�سطو طالي�س في ال�سعر: ابن ر�سد، تحقيق . )

محمد �سالم، م�سر
جواهر الأدب وذخائر ال�سعراء والكتاب: اأبو بكر ال�سنتريني . 9

الأندل�سي، تحقيق محمد زفزاف، من�سورات وزارة الثقافة، 
دم�سق.

 الحيوان: الجاحظ، تحقيق عبد ال�سالم هارون، القاهرة: . 1)
))9)م

اأحمد . )) تحقيق  الجرجاني،  القاهر  عبد  الأع��ج��از:  دلئ��ل   
بيروت:9)))ع�  العربية،  الكتب  دار  المراغي،  م�سطفى 

- 1)9)م
العودة . )) دار  الكاملة«  »الأع��م��ال  دروي�����س  محمود  دي���وان   

بيروت: 9)9) 
 ال�����س��اح��ب��ي: اب����ن ف���ار����س، ت��ح��ق��ي��ق ال�����س��ّي��د ���س��ق��ر، . ))

القاهرة:)9))ه� - ))9)م
محمد . )) علي  تحقيق  الع�سكري،  ه��الل  اأب��و  ال�سناعتين:   

البابي  عي�سى  اإبراهيم،  الف�سل  اأب��و  ومحمد  البجاوي، 
الحلبي، القاهرة:))9) 

ال�ستار فراج، . )) المعتز، تحقيق عبد  ابن  ال�سعراء:   طبقات 
دار المعارف، م�سر: ))))ه�/))9)م 

عبد . )) ال��دي��ن  محي  محمد  تحقيق  ر�سيق،  اب��ن  العمدة:   
الحميد، دار الجيل، بيروت:))9)م

 الفلك الدائر على المثل ال�سائر: ابن اأبي الحديد، تحقيق . ))
الريا�س:  الرفاعي،  دار  طبانة،  وب��دوي  الحوفي  اأحمد 

))9)م
ال�سعر . )) ف��ّن  كتاب  »�سمن  ال�سفا  كتاب  م��ن  ال�سعر  ف��ن   

لأر�سطو طالي�س« تحقيق عبد الرحمن بدوي، بيروت
 ق�سايا و�سهادات »الحداثة: )« دار عيبال، قبر�س:991)م. 9)
اب، . 1)  ق�سية عمود ال�سعر في النقد العربي القديم: وليد ق�سّ

دار العلوم، الريا�س: 1)9)م
بيروت: . )) قباني،  نزار  من�سورات  قباني،  نزار  ال�سعر؟:  ما   

))9)م
وبدوي . )) الحوفي  اأحمد  تحقيق  الأثير،  ابن  ال�سائر:  المثل   

طبانة، دار نه�سة م�سر، القاهرة.
م�سر، . )) نه�سة  مكتبة  راغب،  نبيل  العالمي:  الأدب  معالم   

القاهرة:991)م
 الموازنة بين الطائيين: الآمدي، تحقيق ال�سيد �سقر، دار . ))

المعارف، م�سر: 1)))ه� / 1)9)م
 منهاج البلغاء و�سراج الأدباء: حازم القرطاجني، تحقيق . ))

محمد الحبيب بن الخوجة، تون�س:)99)م
دار . )) البجاوي،  محمد  علي  تحقيق  المرزباني،  المو�سح:   

نه�سة م�سر: ))9)م
، وزارة . )) ثائر ديب  ، ترجمة  اإيغلتون  : تيري   نظرية الأدب 

الثقافة ، دم�سق: )99)م
الدين . )) محي  محمد  تحقيق  الثعالبي،  ال��ده��ر:  يتيمية   

عبدالحميد، دار الفكر، بيروت: )9))ه�/))9)م 

ال�صحف والمجالت: 
مجلة اأدب: لبنان اأ. 

�سحيفة الخليج: الإمارات العربية المتحدة ب. 
مجلة ف�سول» مجلة النقد الأدبي: م�سر ت. 

مجلة المنتدى: الإمارات العربية المتحدة ث. 
مجلة الناقد: لندن  ج. 
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ان بن ثابت  ) النور ( في �سعر ح�سَّ
ر�سي اهلل عنه

الدكتورة قديرة �شليم
الجامعة الإ�سالمية العالمية - كلية اللغة العربية

اإ�سالم اآباد - باك�ستان

مقدمة:

ان بن ثابت  كلمة »النور« ت�صتخدم رمزاً للقراآن واالإ�صالم والهدى والثقافة وغير ذلك.اأما ح�صَّ
فهو �صاعر الر�صول �صلى اهلل عليه واآله و�صلم, و�صاعر االإ�صالم والم�صلمين, و�صاعر الع�صرين؛ 
الع�صر االإ�صالمي والجاهلي, اأما كلمة )النور( فاإنه ا�صتخدمها في �صعره مراراً, ا�صتوحاها من 

االآيات القراآنية التي تحمل معاني الهدى واالإ�صالم.

والتفنن  التنوع  فيه  يجد  ل�سعره،  َن  المتمعِّ اإن 
جديرة  هي  التي  والأدب��ي��ة،  البالغية  الناحية  من 
بدرا�سة  نقوم  اأن  قبل  ولكن  والتحقيق.  بالبحث 

ظاهرة )النور) في �سعره ر�سي اهلل عنه، ل بد 

مب�سط  ب�سكل  ح��ي��ات��ه  ع��ل��ى  ال�����س��وء  نلقي  اأن 
ومخت�سر. 

ان بن ثابت بن منذر بن حرام،  حياته: هو ح�سَّ
يتردد  كان  الرحمن.  عبد  واأب��ا  الوليد،  اأب��ا  ويكنى 
ويمدحهم  الإ���س��الم،  قبل  الغ�سا�سنة  ب��الط  على 
اأما  والجوائز منهم.  والعطايا  النوال  ويح�سل على 
�سلى  الر�سول  اأخ��وال  النجار  بنى  من  فهو  َن�َسُبُه، 

ا كانت بين  اهلل عليه و�سلم، من قبيلة الخزرج، ولمَّ
ن�سيب  كان  الحروب،  من  �سل�سلة  والخزرج  الأو�س 
ان من هذه الحروب والأحداث ن�سيب ال�ساعر  ح�سَّ
ال�سعر  اأذاب  ال��ذي  الموهوب  المتفنن  العبقري 
وال�سعر يذيبه)))، ويدعو القول والقول ي�ستجيب له، 
بحيث اأنه كان ل�سان قومه في الحروب. ويقال: اإنه 
م عليه  عر�س �سعره على النابغة ب�سوق عكاظ، وقدَّ
منك  اأف�سل  اأنا  بل  وقال  موجدته،  فاأثار  الأع�سى، 

ومنه))).
النبّي  هاجر  عندما  الإ�سالم  في  ان  ح�سَّ دخل 
�سلى اهلل عليه و�سلم من مكة اإلى المدينة المنورة، 
الر�سول  هجاء  في  قري�س  �سعراء  اأخ��ذ  اإذا  حتى 
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بالذع  لهم  انبرى  واأ�سحابه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وكان  هجائه)))، 
يحثه على ذلك ويدعوا له بمثل: » اللهم اأيده بروح 
بع�س  اإلى  وال�سالم  ال�سالة  عليه  وا�ستمع  القد�ص« 
وقع  مــن  عليهم  اأ�ــصــد  لهذا   « فقال:  لهم،  هجائه 
ر الكفار بالمثالب ويهجوهم  ان يعيِّ النبل«. وكان ح�سَّ
لأنهم كانوا  التي هزموا فيها؛ وهذا طبيعي  بالأيام 
م�سركين، فلو هجاهم بالكفر وال�سرك ما بلغ منهم 
اهلل  �سلى  الر�سول  ين�سد  كان  اإنه  ويقال  مبلغا))). 
عنده  يحظى  وكان  الم�سجد،  في  �سعره  و�سلم  عليه 
يجلُّوَنُه  الرا�سدون  الخلفاء  حتى  رفيعة،  بمنزلة 
ان �ساعر  َي ح�سَّ ويفر�سون له في العطاء. وبحق �سمِّ
الإ�سالم و�ساعر الر�سول الكريم، فقد عا�س ينا�سل 
اأعداءه من قري�س  و�سلم  النبّي �سلى اهلل عليه  عن 
اإنه  نقول:  وبالمجمل  العرب))).  وم�سركي  واليهود 
من المحقق اأنه كان �ساعرًا بارعًا، وقد اتفق الرواة 
والنقاد على اأنه اأ�سعر اأهل المدر في ع�سره، واأ�سعر 
اأهل اليمن قاطبة))). وقد خلَّف ديوانًا �سخمًا، غير 
اأن كثيرًا من ال�سعر الم�سنوع دخله، يقول الأ�سمعي: 
»تن�سب اإليه اأ�سياء ل ت�سح عنه«. ويقول ابن �سالم: 
»قد حمل عليه ما لم يحمل على اأحد«. على الرغم 
قال  النقاد،  من  كثير  عليه  اأثنى  فقد  ذل��ك،  من 
بثالث،  ال�سعراء  على  ان  ح�سَّ َل  »ُف�سِّ عبيدة:  اأب��و 
كان �ساعر الأن�سار في الجاهلية و�ساعر النبّي في 
وقال:  الإ���س��الم«)))،  في  كلها  اليمن  و�ساعر  النبوة 
المدر«.  اأهل  اأ�سعر  ان  ح�سَّ اأن  على  العرب  اجتمعت 
فحول  اأحد  ثابت  بن  ان  »ح�سَّ الأ�سمعي:  عند  بينما 
ان  ح�سَّ كون  اإلى  العالء  بن  عمرو  وم��ال   ال�سعراء، 
الأ�سفهاني:  الفرج  اأب��و  وق��ال  الح�سر،  اأه��ل  اأ�سعر 
ان يجول  ال�سعراء. كان ح�سَّ ان فحل من فحول  ح�سَّ
�سائر  في  وت�سرف  ال�سعرية،  الأغرا�س  جميع  في 

الديباجة  ناحية  من  اأما  ر،  يق�سِّ ولم  ال�سعر  فنون 
فديباجته ديباجة اأهل ع�سره واأ�سلوبه اأ�سلوب فحول 
�سعراء الجاهلية والمخ�سرمين، بل يتفوق على اأكثر 
معا�سريه في جزالة اللفظ وفخامته ونقاء الديباجة 

و�سفائها وكان يرتجل ال�سعر ارتجال ويجود))).
هو  المو�سوع  بل  �سعره  مكانة  مو�سوعنا  لي�س 
اإلى  ناأتي  فلذلك  �سعره.  في  »النور«  كلمة  معالجه 

المو�سوع ونعالج معنى كلمة »النور«. 
»النور« في معان  ا�ستخدمت كلمة  النور:  معنى 

مختلفة:
اهلل  اأ�سماء  من  هو  الأثير:  ابن  يقول  الهدى:   •
وير�سد  بنوره  يب�سر  الذي  هو  وتعالى،  �سبحانه 

بهداه ذوو الغواية.
ھ   ہ   چ   ال��ن��ور«:  ���س��ورة«  في  تعالى  اهلل  ق��ال 
ڭڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   
ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ  
ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئەئ   ائ   ائ   ى   ى  
ابن  ق��ال   .((( الآي��ة.)ال��ن��ور:  ېئېئ...چ  ۈئ   ۈئ  
عبا�س ر�سي اهلل عنهما: معناه هادي اأهل ال�سماوات 
والأر�س، مثل نوره: مثل هداه في قلب الموؤمن، كما 
النار،  تم�سه  اأن  قبل  ي�سيء  ال�سافي  الزيت  يكاد 
قلب  يكون  كذلك  �سوءًا،  اأزداد  النار،  م�سته  ف��اإذا 
اأتاه  فاإذا  العلم،  ياأتيه  اأن  قبل  الهدى  يعمل  الموؤمن 
وما  نور،  على  ونورًا  هدى،  على  هدى  ازداد  العلم، 

يعلم تاأويله اإل اهلل. 
وقوله عزَّ وجّل: چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  
اج معناه: من لم يهده  جَّ ۓ چ )النور: 1)) قال الزَّ

اهلل لالإ�سالم لم يهتد)9).
كل  به  الذي  الظاهر  هو  النور:  قيل:  الظهور:   •
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الظهور، الظاهر في نف�سه، المظهر لغيره ي�سمى 
نور  ويقولون:  نوره،  ظهر  اأي  ال�سبح:  نّور  نورا. 
وغاب  ال�سبح  ظهر  اأي:  عاتم،  والليل  ال�سبح 
ال�سبح،  اإ�سفار  وقت  اأي  التنوير:  ومنه  الليل، 

يقال: قد نّور ال�سبح تنويرًا، التنوير: الإ�سفار.

ال�صياء: النور �سياء �سد الظلمة، وفي المحكم :   •
النور ال�سوء اأيّا كان، قيل: هو �سعاعه و�سطوعه.

الذي  ْوَر  النُّ )َواَّتَبُعْوا  وجل:  عز  اهلل  قال  الحق:   •
الحق  اتبعوا  اأي:   (((( )الأعراف:  َمَعُه)  اأْنزَل 
العيون،  في  النور  كبيان  القلوب  في  بيانه  الذي 
قال: النور هو الذي يبيِّن الأ�سياء وُيِري الأب�سار 
اأتى به النبّي �سلى اهلل عليه  حقيقتها. فمثل ما 
و�سلم في القلوب في بيانه وك�سفه الظلمات كمثل 

النور)1)).

الح�صن والجمال، يقال: الح�سن الم�سرق اللون   •
النبات  والنور ح�سن  النور،  من  اأفعل  وهو  اأنور، 
اأخرجت نورها،  واأنارت،  وطوله، نّورت ال�سجرة 
واأنار النبت واأنور، ظهر وح�سن، والأنور الظاهر 
ح�سنت  اأي  ال�سجرة  اأنورت  قيل:  قد  الح�سن، 

خ�سرتها.

يو�سع  ما  الَعَلُم  وهو  المنار،  هي  الحدود:   •
العالمة  هي  والَعَلُم  الحدود،  من  ال�سيئين  بين 
الطريق،  حجة  والمنار:  الحدين،  بين  تجعل 

ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  وجل:   عز  وقوله 
ڍچ.)المائدة:))).  ڍ    ڇ  

من  جاءكم  قد  اأي:  القراآن))))،  هو  النور  قيل: 
الحق  بين  الوا�سحة  الحدود  يحدد  كتاب  اهلل 
والباطل، هذا الكتاب هو النور؛ لأّن هذا الكتاب 
هو الذي ي�سبب اإ�ساءة الطريق المظلم كي يفرق 
الفارق بين الهدى وال�سالل، النور في الحقيقة 

فيه  اجتمعت  كم�سباح  الموؤمن  قلب  في  ُيلقى 
اأ�سباب الإ�ساءة)))).

ان بن ثابت ر�صي اهلل عنه: »النور« في �صعر ح�صَّ
ق��د ن���رى ب����اأن ال��ن��ور ق��د ا���س��ُت��ع��م��ل ف��ي معنى 
الظهور، والهدى وال�سوء، والحق والحدود والح�سن 
المختلفة))))،  المعاجم  في  ذلك  وغير  والجمال.. 
اأن �ساعر الر�سول �سلى اهلل عليه  وهكذا نرى كيف 
كان  التي  اأبياته  في  الكلمة  ه��ذه  ي�ستخدم  و�سلم 
ها مدافعا عن الإ�سالم والم�سلمين. فهو يقول: يقر�سّ

ــَتــِنــْيــًرا وَهــــاِديــــاً ـــَراجـــاً ُمــ�ــصْ فــاأْمــ�ــَصــى �ـــصِ
ــُد)))) ــهــنَّ الــُم ــِقــْيــُل  الــ�ــصّ اَلَح  ــا  ــَم َك ـــْوُح  ـــُل َي

اإلى  اإ�سارة  م�صتنيراً:  �صراجاً  فاأم�صى  قوله: 
چ  ٹ  ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   چ  تعالى:  قوله 
عليه  اهلل  �سلى  جعلناه  يعني:  )الأحزاب:)))، 
الكفر  به في ظلمات  يهتدى  الذي  الهدى  و�سلم في 
ي�ست�ساء  الذي  ال�سم�س  اأو  ال�سراج  مثل  والجهل 
)ا�صتفعال)  باب  من  فاعل،  ا�سم  م�صتنير:  به)))). 
والتحول  والح�سبان  والوجدان  الطلب،  معنى  يفيد 
فهو  يعني:  ذلك،  وغير  والمبالغة..  والتخاذ 
كال�سراج اأو ال�سم�س الذي ي�ستمد النور وال�سوء من 
الم�سدر الآخر، اأي: لي�س بنف�سه منورًا، وهذا يعني 
اأن النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم ي�ستمد العلم والهدى 
والنور من اهلل �سبحانه وتعالى، حيث اأ�سار اإليه قوله 

جلَّ وعال: چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  چ )النجم:)-)). 

ت�ستفيد  التي  والنور  ال�سوء،  ال�سم�س م�سدر  اإنَّ 
الو�سيلة  هي  والنبات  والأزه��ار  الأ�سجار  جميع  منه 
ل  ال�سم�س  دون  وم��ن  الكون،  في  للحياة  الوحيدة 
تن�سج  ول  الأزه��ار  تتفتح  ول  ينمو  ول  النبات  ينبت 
الأثمار، هكذا من دون النبوة والر�سالة تكون الحياة 
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الروحية والمعنوية خالية من العلم والهدى  والثقافة 
والح�سارة.

وا�سمها  اأم�سى  كلمة  اإنَّ خبر  اأخرى:  ومن جهة 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبّي  اإل��ى  راج��ع  �سمير 
الخبر  مثال:  المختلفة،  لالأغرا�س  ياأتي  والخبر 
ياأتي  اأن��ه  كما  والإن���ك���اري،  والطلبي  الب��ت��دائ��ي، 
والن�سح  والتنبيه  الفخر  اأو  والح�سرة،  للتاأ�سف 

والإر�ساد، وغير ذلك. 

نرى الخبر هنا قد جاء للفخر والتباهي، بمعنى 
اأن ال�ساعر يتفاخر بالر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، 
النور  كمثل  مثلها  التي  والر�سالة  بالنبوة  ويفتخر 
يتيهون  النا�س  كاأن  اأي:  والظلمة،  الجهل  في ع�سر 
الطريق  النور، ووجدوا  والظلم حتى ظهر  الغيِّ  في 
القويم. اأما التحول،  فهو اإخراج النا�س من الظلمات 

ٿٿ   چ  وتعالى:  �سبحانه  اهلل  قال  كما  النور،  اإلى 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  

ڤ چ )اإبراهيم:اآية)).

اإلى  الظلمات  من  النا�س  فخروج  المبالغة،  اأما 
النور، باأن ت�ستنير قلوبهم واأفكارهم وعقولهم وهذا 
مبالغة في التقوى، حتى كاأنهم نظروا اإلى العواقب 
بالقلوب ل بالعيون، كما ورد في الحديث ال�سريف: 
اهلل«)))).  بنور  ينظروا  فاإنه  الموؤمن  ب�سيرة  »اتقوا 

ان: قال ح�سَّ
بــه يــ�ــصــتــ�ــصــاُء  ـــهـــاُب  �ـــص ومـــــا�ـــــصٍ  واٍف 

ـــــد ـــــي ـــــــــــْدٌر اأنـــــــــــــاَر عــــلــــى كــــــــلِّ االأمـــــاَج ب

الأِماجيد : الأماجد، اأي: الأ�سراف.

 هذا البيت من ق�سيدة يمدح فيها النبّي �سلى 
اهلل عليه و�سلم واأ�سحابه يوم بدر)))). 

الما�سي  �سيغة  ف��ي  »الـــنـــور«،  كلمة  ا�ستعملت 

الآتية:  المعاني  يفيد  الذي  اإفعال،  باب  من  »اأنــار«، 
المجرد-  ع��ن  مختلف  بمعنى  وي��اأت��ي  الب���ت���داء- 
وال�سلب، وال�سيروة، والمبالغة، والبلوغ، والموافقة، 

والتمكين، وغير ذلك... 

َه ال�ساعر في هذا البيت النبّي �سلى اهلل عليه  ُي�َسبِّ
و�سلم بالبدر، الذي لما جاء بالنبوة والر�سالة غمر 
بنوره النا�س كافة، ف�سلب كبر المتكبرين والجبابرة، 
وبلغوا  الطاعة،  في  بالغوا  حتى  مهطعين،  و�ساروا 
اإلى درجة المتقين، ووافقت طباعهم ورغباتهم ما 
جاء في كتاب اهلل و�سنة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم موافقة كاملة، حتى قال اهلل �سبحانه وتعالى: 
الأر���س  ف��ي  فتمكنوا  مثىثچ.  جث   يت   ىت   مت   چ 
�سبحانه  اهلل  ولقوا  لالآخرة،  ا�ستعدادا  دينهم  من 
اإليه، وفقا لقوله �سبحانه وتعالى:  وتعالى مت�سوقين 
چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

ان: )الفجر:))-))). عن ذلك قال ح�سَّ

ـــْت َعـــُقـــوُلـــُهـــْم ـــلَّ ــــَل عــــْن َقـــــــْوٍم َفـــ�ـــصَ َتــــَرحَّ

ٍد ـــــــْوٍر ُمــــــَجــــــدِّ ـــــــُن ـــــى َقـــــــــــْوٍم ِب َوَحـــــــــــلَّ َعـــــلَ

ان بن ثابت النبّي �سلى  في هذا البيت يمدح ح�سَّ
اهلل عليه و�سلم حين ذكر هجرته من مكة المكرمة 

اإلى المدينة المنورة)))).

»ال��ب��اء  ب���  م�����س��درًة  ه��ن��ا  ن���ور«   « كلمة  ج���اءت 
معنى  اأم��ا  التعدية،  معنى  تفيد  التي  الم�ساحبة« 
غادر  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبّي  اأن  فيكون  ذلك 
معه  وكان  المنورة،  المدينة  في  وحل  المكرمة  مكة 
للقراآن  ا�ستعارة  هنا  »ال��ن��ور«  وكلمة  ال��ن��ور،  ذل��ك 
مكان  في  والحلول  والر�سالة)9))،  والنبوة  الكريم 
»يثرب«  اإل��ى  هنا  اإ�سارة  فعل،  اأي  �سدور  محل  هو 
العلوم  ومنزله، وم�سدر  الوحي  التي �سارت مهبط 
والقراآن  الإ�سالم  باأنوار  اأ�سرقت  ما  بعد  ومنهلها،  
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بقدوم النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم، حتى قيل عنها: 
المدينة المنورة، وطيبة، وطابة... 

وجاءت كلمة » نور« نكرة تاأتى بمعنى ال�سمول، 
فقط؛  والأذه���ان  والأف��ك��ار  القلوب  ْر  ُت��َن��وَّ لم  يعنى 
في  وردت  التي  المقد�سة  الأر����س  تلك  ن��ّورت  بل 
ال�سريفة،  النبوية  الأحاديث  من  كثير  �ساأنها  رفعة 
جعلها  باأن  المنورة  للمدنية  وف�ساًل  �سرفًا  وكفى 
اهلل  �سلى  محمد  �سيدنا  وحبيبه  لنبيه  تعالى  اهلل 
تعالى  اهلل  وجعلها  اآم��ن��ًا)1))،  حرمًا  و�سلم  عليه 
اأ�سعاف ما جعل  البركة  مدخل �سدق، وجعل فيها 
ودار  الهجرة،  ودار  البلدان  �سيدة  هي  مكة.  في 
فيها،  يعبد  اأن  ال�سيطان  يئ�س  وم��اأرزه،  الإيمان، 
وحفظها  ال��ك��رام،  بالمالئكة  تعالى  اهلل  حر�سها 
من  ولجدرانها  والدجال،  والطاعون  ال��زلزل  من 
اهلل  ر���س��ول  ق��ال  غيرها.  ف��ي  يوجد  ل  م��ا  الطيب 
من  �سفاء  المدينة  »غبار  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى 
به  جاء  الذي  النور  ب�سبب  ذلك  كل  ال��ج��ذام«))))؛ 

النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقال ر�سي اهلل تعالى عنه يرثى النبّي �سلى اهلل 

عليه و�سلم:
ـــٌد ـــَه ـــْع ـــْوِل وَم ــــ ــــ �ـــصُ ـــلـــرَّ ـــــٌم ِل ـــَة َر�ـــــصْ ـــَب ـــْي ـــَط ِب

ــــْوُم َوَتـــْهـــَمـــد �ــــصُ ُمـــِنـــْيـــٌر َوَقــــــْد َتـــْعـــُفـــْو الــــرَّ

مدينة  اأي:  ال��م��ن��ورة))))،  المدينة  هي  طيبة: 
المنزل  والمعهد:  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبّي 
اإليه،  رج��ع��وا  عنه  ن��اأوا  اإذا  ال��ق��وم  ي��زال  ل  ال��ذي 
باب  من  ن��ور  من  الفاعل  ا�سم  المنير«   « وق��ول��ه: 
اإفعال، وهذا الباب يفيد معنى: التعدية، والبتداء 
وغير  والمبالغة  وال�سيرورة،  وال�سلب،  والوجدان، 

ذلك... 
التعدية، فهو -كما نرى- لما و�سل »النور«  اأما 

اإلى المدينة المنورة خرج عن معناه الأ�سلي وظهر 
والحكومة  والمودة  الأخ��وة  مثال:  اأخ��رى،  معان  في 

وال�سيا�سة والعدالة والتعليم والتعلم وغير ذلك. 

اهلل  ر�سول  اأ�سحاب  اأن  على  دللة  والمبالغة: 
والتقوى  الزهد  بالغوا في  �سلى اهلل عليه و�سلم قد 

والورع. 

هكذا  الليل،  ظلمة  ال�سم�س  تزيل  كما  وال�سلب: 
زالت ظلمة الظلم بف�سل هذا النور. 

الذين  والم�سركون-  الكفار  وجد  والــوجــدان: 
كانوا ي�ستهزوؤون بالم�سلمين وي�سَخرون منهم - باأن 
هذه الجماعة القليلة قد اأنارت العالم كله بالإيمان 

والتقوى والحكمة.

وال�صيرورة: �سارت يثرب بعد دخول النبّي �سلى 
�سبحانه  اهلل  من  الوحي  وبنزول  و�سلم  عليه  اهلل 
وتعالى وبنور اهلل عز وجل المدينة المنورة، هذا من 
معرفة  فاعل  ا�سم  »المنير«  ثانية:  جهة  ومن  جهة، 
ي�سير اإلى معنى الخت�سا�س، يعني رفعة �ساأن هذه 
�سلى  النبّي  ب�سبب  فقط  هذا  قدرها،  وعلو  البلدة 
كناية  المنير«  »المعهد  ذكر  وفى  و�سلم،  عليه  اهلل 
مالمحها  ب���داأت  التي  الإ�سالمية  الح�سارة  ع��ن 
الجزيرة  �سبه  من  الم�سلمين  خ��روج  بعد  واآث��اره��ا 
العربية فاتحين البلدان المجاورة ومب�سرين بالدين 

الجديد.

وقوله في رثائه �سلى اهلل عليه و�سلم)))):

ـــَطـــَهـــا ــــــاَن َيـــــْنـــــِزُل َو�ـــصْ ـــــَراٌت َك ـــــُج ِبـــَهـــا ُح

ــــُد ــــْوَق ُي َو  ـــاُء  ـــَتـــ�ـــصَ ـــ�ـــصْ ُي ــــــــْوٌر  ُن اهلِل  ِمــــــَن 

�ساأن  رفعة  عن  ال�ساعر  يتحدث  البيت  هذا  في 
حجرات النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم، الحجرات التي 
كان ينزل فيها نور اهلل �سبحانه وتعالى، النور الذي 
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كان الموؤمنون ي�ستنيرون به، وي�سيء به اأهل التقوى 
ي�ست�سيطون  فكانوا  والمنافقون  الكفار  اأما  قلوبهم، 
وتعالى: �سبحانه  اهلل  ق��ال  كما  وح�����س��دًا،   غيظًا 
چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   چ 
»الآي��ة«  ....چ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ   چ   چ  

)الفتح:9)).

كلمة »نور« هنا ا�ستعارة للقراآن الكريم والوحي 
م�سدر  و«ن��ور«  وتعالى  �سبحانه  اهلل  من  المنزل 
يفيد معنى ت�سل�سل الوحي، واأي�سا نكرة تفيد معنى 
الغراء  ال�سريعة  ه��ذه  يعنى  والجماعة،  ال�سمول 
جانبًا  تعالج  ل  اأو  خا�سة  لطائفة  محددة  لي�ست 
جميع  تتناول  بل  الإن�سانية؛  الق�سايا  من  واح��دًا 
ب  جوانب الحياة  الدنيا والآخرة؛ لأن »النور« ُمَركَّ

األوان:  من �سبعة 

اللون الأخ�سر: هو رمز ل�سهادة الكلمة الطيبة؛ 
الكريم  ال��ق��راآن  في  مثلت  قد  الطيبة  الكلمة  لأن 
مخ�سرة،  تكون  الطيبة  ال�سجرة  الطيبة،  بال�سجرة 

ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   چۆئ   تعالى:  قوله  في  كما 
ی   ی  ی  ی   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

جئ  چ )اإبراهيم:))). 
الركن  لل�سالة  رمز  اللون  هذا  االأزرق:  اللون 
الثاني لهذا الدين الحنيف، وهي معراج الموؤمنين، 
ويحاور  ال�سماء  هذه  يتجاوز  �سالته  حين  والموؤمن 
درجة  وه��ذه  ي��راه،  كاأنه  حتى  وتعالى  �سبحانه  اهلل 

الإح�سان.

المالي  للنمو  رمز  اللون  البرتقالي: هذا  اللون 
التي  ال��زك��اة  اإل��ى  واإ���س��ارة  القت�سادي،  والتوفير 
ال�سدقة  ت��وؤدي  الإ�سالم،  لدين  الثالث  الركن  هي 
والزكاة اإلى النمو والكثرة في الدنيا والآخرة، وهذا 

ڇ   ڇ   چ   چ  الكريم:  القراآن  اإليه  اأ�سار  ما 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑک...  چ الآية » )البقرة:)))).
القلة  بين  يجمع  ال��ل��ون  ه��ذا  االأ�ــصــفــر:  الــلــون 
ال�سائم  فيه  يتذوق  وال��رخ��اء،  وال�سدة  والكثرة، 
حالوة  يتبعها  والعط�س،  الجوع  من  ال�سدة  م��رارة 
وال��م��ع��رف��ة. كما في  وال��ع��رف��ان  وال��ت��ق��وى  الإي��م��ان 
الحديث القد�سي ال�سريف: »ال�سوم لي واأنا اأجزي 

به«)))). 

اللون االأبي�ص: هو يقر العين ويبهج القلب، وهو 
فيه  يالحظ  اإليه  فالناظر  وال�سدة،  الياأ�س  من  قدر 
الجامع  للحج  رمز  وهو  والتاآلف،  التاآخي  عالمات 

لجميع العبادات.

الــلــون االأحـــمـــر: ه��ذا ال��ل��ون ه��و ل��ون الأزه���ار 
لدم  رمز  هنا  ال�سديد،  الحب  عالمة  يعنى  والورود 
ال�سهداء الذين يظهرون الحب ال�سديد هلل ولر�سوله 

عند ا�ست�سهادهم لإعالء كلمة اهلل.

اأنظار  بجتذب  اللون  ه��ذا  البنف�صجي:  الــلــون 
يت�سرب  حتى  الناظرين  وي�سر  اإل��ي��ه،  الناظرين 
للمعامالت  رمز  وهو  الأذه��ان،  ي  وُينقِّ القلوب  اإلى 
التي  المعاني  تكتمل  هكذا  والأخالقيات.  وال�سلوك 

يخرج اإليها »النور« والتي توؤدي المعنى المطلوب.

ان: واأي�سا يقول ح�سَّ

ـــَع ِفــــْيــــِه َمـــــْنـــــَزُل الـــــَوْحـــــِي َعـــْنـــُهـــْم       ـــطَّ ـــَق َت

ُيـــْنـــِجـــُد َو  ـــــْوُر  ـــــُغ َي ُنــــــــْوٍر  َذا  َكـــــــاَن  َوَقــــــــْد 

المنخف�س  وهو  الغور،  يبلغ  ويغير:  يغور،  غار، 
من  المرتفع  وهو  النجد  يبلغ  وينجد:  الأر���س،  من 
قول  ومثله  الأمكنة،  جميع  يعم  وال��م��راد  الأر����س، 

الأع�سى:
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تـــــــــــروَن وذكـــــــــــُرُه مــــــا ال  يــــــــرى  نـــــبـــــيٌّ 

اأغــــــــاَر لـــعـــمـــري فــــي الــــبــــالِد واأْنـــــَجـــــَدا

يتح�سر ال�ساعر على و�سال النبّي �سلى اهلل عليه 
و�سلم، وعلى حرمان اأهل البلد من النعمة العظيمة، 
اهلل  �سلى  النبّي  على  ينزل  كان  الذي  الوحي  وهي 

عليه و�سلم متتابعا. 

ينّور  ال��ذي  ب��ال��ن��ور))))  الوحي  ال�ساعر  ُه  وُي�َسبِّ
ي�سمل  ما  الت�ساع  من  كان  يعني  والأنجاد،  الأغ��وار 
نجدًا واليمن و�سوًل اإلى العراق وخرا�سان. ي�ستخدم 
اأح��د  »ذا«  ب���  مقترنة  نكرة  »ال��ن��ور«  كلمة  ال�ساعر 
�سيئًا  ال��وح��ي  لي�س  يعني  وه��ذا   ، ال�ستة  الأ���س��م��اء 
القلب.  في  ويلقى  ُي�ْس�َسْعُر  هو  بل  مرئيا،  اأو  ح�سيًا 
وو�سول »النور« اإلى الأغوار والأنجاد هو رمز لالأخوة 
ونفٌي  الإ�سالمية،  الأم��ة  بين  والتحاد  والم�ساواة، 
اإل  والأحمر  والأ���س��ود  والعجم،  العرب  بين  للفرق 
بحلية  الموؤمن  تحلِّي  اإلى  اإ�سارة  هو  كما  بالتقوى. 
والتقوى  بالإيمان  قلبه  وتنوير  الح�سنة  الأخ���الق 

والمعرفة والعرفان.

وقوله اأي�سا يرثي النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم:

َغــــَدا اإْذ  ـــــْوِر  الـــــنُّ َذِلـــــــَك  فـــي  ـــاٌهـــُم  ـــَن ـــْي َفـــَب

اْلــَمــْوِت ُمْق�َصُد ِمــَن  �ــَصــْهــٌم  ُنـــْوِرِهـــْم  اإَلـــى 

َد ال�سهُم:  قوله: ُمْق�َصُد: اأي م�سيب، ِمْن: »اأق�سَ
اأي اأ�ساب فقتل مكانه، قال الأخطل:

رميتني      اإذ  اأقــ�ــصــدتــنــي  قـــد  كــنــت  فــــاإن 

يــدرى وال  ي�صيد  فــالــرامــي  ب�صهميك 

ان بن ثابت ر�سي اهلل  في هذا البيت ي�سور ح�سَّ
عنه اأمامنا �سورتين: 

ال�صورة االأولى: تلك البقعة المباركة المعطرة 

كان  ال��ت��ي  المقربين،  وال��م��الئ��ك��ة  ال��وح��ي  ب��ن��زول 
يتنف�سون  و�سلم  عليه  هلل  �سلى  الر�سول  اأ�سحاب 
التي  ال�سكينة  وتلك  الإيمان،  فيها حالوة  ويتذوقون 
وتلك  وال��ع��ب��ادة،  ال��ت��الوة  عند  عليهم  تنزل  كانت 
الر�سول  عند  يجدونها  كانوا  التي  وال�سرور  البهجة 

�سلى اهلل عليه و�سلم. 

الر�سول  اأ�سحاب  األم  �سدة  الثانية:  وال�صورة 
حين  ا�سطرارهم  وكيفية  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
»اإذ«  با�ستخدام  و�سلم،  عليه  النبّي �سلى اهلل  وفاة 
عند  �سغير  طفل  وي�سيح  ي�سطرب  كما  الفجائية 
من  متخوفا  ال�سيف  ف�سل  في  الكهربا  انقطاع 
�ساعرنا  ك��رر  الحر.  �سدة  م��ن   ومتاألما  الظلمة، 
معرفة  ومرة  التعريف  بالم  مرة  مرتين،  »النور« 
عليه  اهلل  �سلى  النبّي  اأ���س��ح��اب  اإل��ى  ب��الإ���س��اف��ة 
اإظهار  الأول  فالخبر  خ��ب��ران،  وكالهما  و�سلم، 
للتاأ�سف  الثاني  الخبر  بينما  والتناف�س،  التفاخر 

والتح�سر.

وقال اأي�سا يرثي النبي �سلى اهلل عليه و�سلم:

ـــَهـــا     ـــــِة ُكـــلِّ ــــى اْلـــــَبـــــِريَّ ــــلَ ــــــاَء َع ــــــــــْوراً اأ�ــــــصَ ُن

ــــاَرِك َيـــْهـــَتـــِدي ــــُمــــَب ـــْوِر اْل ـــنُّ ـــل َمـــــْن ُيـــْهـــَد ِل

لهذا البيت عالقة بالبيت ال�سابق:

ــــــَة اْلــــــُمــــــَبــــــاَرِك ِبــــْكــــُرَهــــا     َيـــــا ِبـــــْكـــــَر اآِمــــــَن

ـــَعـــِد ـــْعـــِد االأ�ـــصْ ـــَنـــًة ِبـــ�ـــَص َوَلــــــَدْتــــــُه ُمـــْحـــ�ـــصَ

اآمنة المح�سنة نورًا. ففي هذا  اأمه  يعنى ولدت 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبّي  ال�ساعر  ي�سبه  البيت 
ابن  روى  كما  كلها،  البرية  على  اأ�ساء  الذي  بالنور 
�سعد اأن اأم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، قالت: 
ق�سور  له  اأ�ساءت  نور  فرجي  من  خرج  ولدته  »لما 
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�سارية  بن  العربا�س  عن  اأحمد  وروى  ال�سام،«))))، 
ما يقارب ذلك. 

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبّي  وج��ود  �سبب  يعنى 
ووج��وده  وال��ع��دوان،  والظلم  الجهل  اإزال��ة  المبارك 
ال�سعيد مثل ال�سراج المنير، فمن اهتدى بنوره فقد 

فاز ونال ما يتمناه. 
»النور« الأول نكرة يفيد معنى ال�سمولية العموم، 
وهذا يعني اأن �سخ�سية النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم 
كلمة  »نــوراً«  واأي�سا  به،  ي�ست�ساء  الذي  كالم�سباح 
والرتفاع،  وال�ستقرار  الثبات  معنى  تفيد  من�سوبة 
م�سباح  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  ك��اأن  يعنى 
الرياح  ي�سادف  وُيالَحُظ،  ُيْنَظُر  جبل،  راأ���س  على 
الرغم من  ولكن على  الجوانب  العا�سفة من جميع 
ذلك يثبت وي�ستقر، اإ�سارة اإلى عزمه وهمته العالية 
اأمام الم�ساكل والإيذاء من جانب الكفار والم�سركين 

والمنافقين. 

ان بن ثابت يرثى النبّي �سلى اهلل عليه  قال ح�سَّ
و�سلم: 

َنـــْتـــَبـــُعـــُه          ـــــْوَر  الـــــنُّ َو كـــــاَن  ـــَيـــاَء  كـــــاَن الـــ�ـــصِّ

ـــَرا ـــَد االإلـــــه وكـــــاَن الــ�ــّصــْمــَع َواْلـــَبـــ�ـــصَ ـــْع َب

النور هنا خبُر كان من�سوب، والن�سب هو رمز 
في  مقت�سرًا  يكن  لم  نوره  يعنى  وال��دوام،  الثبات 
بعد  باق  هو  بل  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  حياته  حال 
كما  القيامة،  يوم  اإلى  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  وفاته 
الوداع: »قد  قال عليه ال�سالة وال�سالم في خطبة 
به،  اعت�سمتم  اإن  بعده  ت�سلوا  لن  ما  فيكم  تركت 

كتاب اهلل«)))). 

بين  اأو  �سيئين  بين  للفرق  رمز  اأي�سًا  والن�صب 
ق بين الحق والباطل  موجودين، يعنى هذا النور يفرِّ
ويهدى �ساحبه اإلى ال�سراط الم�ستقيم، و به يكف 

عن المعا�سي والمحرمات، كما قال النبي �سلى اهلل 
واإّن حمى  األ  لكل ملك حمى،  واإّن  »األ  و�سلم:  عليه 

اهلل محارمه«)))).

ف بالالم يفيد معنى الخت�سا�س، بمعنى  ومعرَّ
اأن هذا النور هو خا�س بالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم، 

اإذ لم يكن لأحد غيره عليه ال�سالة وال�سالم.

ووردت هذه الكلمة عقب كلمة » ال�صياء«، مبينا 
الأ�سعة  هو  ال�سوء  اأما  وال�سوء،  النور  بين  الفرق 
كال�سم�س  الم�سيء،  الج�سم  ذات  من  ت�سدر  التي 
عن  المنعك�سة  الأ�سعة  هو  النور  بينما  والم�سباح، 
ذلك  ومع  ذلك،  وغير  كالقمر  الج�سم  اأو  ال�سيء 
النور  بينما  ومتماوجًا  متقدًا  متوهجًا  ال�سوء  يكون 
وج��وده  اأن  يعني  وه��ذا  ورق��ي��ق��ا)9)).  لطيفا  يكون 
�سياء  هو  العطاء  حيث  من  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
يعطي العلم لالآخرين كال�سم�س عندما تمنح الكون 

ال�سياء. 

ولكونها )خبر كان) فاإنها تمثل الأغرا�س الآتية: 

و�سلم،  وفاته �سلى اهلل عليه  ر على  التح�سُّ اأوًل: 
وعلى حرمان اأ�سحابه من تلك النعمة الغالية التي 

لن ينالها اإل الكرام.

عليه  اهلل  �سلى  بالنبّي  بعالقته  التفاخر  ثانيًا:   
و�سلم وبم�ساحبته والقتداء بالنور الذي جاء به.

والتغني  و�سلم  النبي �سلى اهلل عليه  ثالثا: مدح 
بمكانته التي هي اأرفع من المنال واأعلى من الفهم 
بها  وينال  القلوب  اإليها  تطمئن  التي  والإدراك، 

المطلوب وت�ساء بها الب�سائر.

ان ر�سي اهلل عنه عندما فقد ب�سره:  وقال ح�سَّ

ُنــــْوَرُهــــَمــــا     ـــيَّ  ـــَن ـــْي َع مـــن  اهلُل  يــــاأُخــــِذ  اإْن 

ــــْور ُن ِمـــْنـــُهـــَمـــا  ـــِبـــي  َقـــْل َو  ِلـــ�ـــَصـــاِنـــي  ـــي  ـــِف َف
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َدَخـــــــٍل     َغـــــــُر ذي  َوَعــــــقــــــٌل  َذِكــــــــــيٌّ  َقــــلــــٌب 

َوفـــــي َفـــمـــي �ــــصــــاِرٌم َكــالــ�ــَصــيــِف َمــــاأثــــوُر

ب�سره  فقدان  ان  ح�سَّ يذكر  البيتين  هذين  في 
على  ولكنه  العظيمة،  النعمة  ه��ذه  م��ن  وحرمانه 
ن��راه  ب��ل  ي��اأ���س��ًا،  يكن  ل��م  ب�سره  �سلب  م��ن  ال��رغ��م 
م�سرورًا؛ لأن ل�سانه منور بمدح النبّي �سلى اهلل عليه 

و�سلم، وقلبه منور بحبه واإيمانه به.
في الجزء الأول جاء »النور« مفعوًل به من�سوب 
الظاهرية  لالأ�سياء  الب�سرية   الروؤيا  معنى  يفيد 
الروؤيا  اإلى  اإ�سارة  الثاني  الجزء  في  بينما  المادية، 
يقال  التي  الباطنية،  والأ�سرار  الرموز  من  القلبية 
عنها  ق��ال  والتي  الفرا�سة«،  اأو  »الب�سيرة  عنها: 
فرا�سة  اتقوا   « و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 

الموؤمن فاإنه ينظر بنور اهلل«)1)).
بعرى: �ُس بالزُّ وقال ُيَعرِّ

ـــــــ     ــــــداِرعــــــي ــــــــَج ال ــــــــَه ــــــهــــــا َنـــــخـــــَتـــــلـــــي ُم ِب

ــــلــــنــــاِظــــِر ِل ــــبــــُح  الــــ�ــــصُ َر  َنـــــــــــــوَّ اإِذا  ــــــــَن 

يقطع.  اأي:  يختلي،  وال�سيف  ننزع،  اأي:  نختلي: 
والدارعين، اأي: لب�سي الدروع.

قد وقع »النور« هنا في معنيين: المعنى الحقيقي 
والمجازي. 

اإلى ميدان الحروب  المعنى الحقيقي: يدفعنا 
�سورة  اأمامنا  وي�سور  الم�ستمر،  والجهاد  والقتال 
العرب  ب��اأن  الأع��ن��اق،  و�سرب  ال�سيوف  وقع  �سدة 
طلوع  عند  العدو  على  ال��غ��ارات  �سن  تتعود  كانت 

الفجر.
بال�سكينة  ي��غ��ط��ي��ن��ا  الــــمــــجــــازي:  والـــمـــعـــنـــى 
والطمئنان ويمالأ قلوبنا بالإيمان والإيقان، وي�سيء 
ال�����س��راط  اإل���ى  يهدينا  ال��ه��دى  م�سباح  اأم��ام��ن��ا 

ٿ   چ  القراآنية:  الآية  اإلى  م�سيرًا  الحميد، 
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ چ. 
)اإبراهيم :اآية)) يعني قبل الإ�سالم كان النا�س في 
ال�سالل كاأنهم في ظالم ليٍل يتيهون في الغي، ففلق 
الإ�سالم هذا الظالم وظهر الحق كال�سبح المنور؛ 

لذلك فرق النا�س بين الحق والباطل.

»ن���ّور«  الما�سي  �سيغة  ف��ي  »ال��ن��ور«  ج��اء  ��ا  ول��مَّ
وال�سمول  الت�ساع  معنى  يفيد  التفعيل،  ب��اب  من 
والمبالغة، ويعنى بهذا النور نور القراآن الذي ي�سلط 
ال�سوء على الأحوال الما�سية بالأ�ساليب المتنوعة، 
وي�ستخدم  الق�س�س،  ويحكى  الأم��ث��ال  وي�سرب 
والخفايا  الأ���س��رار  ويكت�سف  ال�ستفهام،  اأ�سلوب 
يترك  ول��م  والخطاب،  ال��ن��داء  اأ�سلوب  م�ستخدمًا 
كان  �سغيرًا  والفكرية  العلمية  الجوانب  من  جانبًا 

اأو كبيرًا.

بن  ُعَيْيَنة  ِلِ عنه  اهلل  ر�سي  ثابت  بن  ان  ح�سَّ قال 
�سرح  على  اأغ��ار  حين  ب��در  بن  حذيفة  بن  ن  ِح�سْ

المدينة:

ـــــــــْوُل الــــَمــــِلــــيـــــ      ـــــا َر�ـــــــــصُ ـــــَن ـــــْي اأَِمـــــــــيـــــــــٌر َعـــــلَ

ـــــرا ـــــْي ـــــا اأِم ـــــَن ـــــْي ــــــِك اأْحـــــــِبـــــــْب ِبــــــــــــَذاَك اإَل ـ

ُق َمــــــــــا َجــــــــــــاءُه    ــــــــدِّ ــــــــــــْوٌل ُنــــــــ�ــــــــصَ َر�ــــــــــــصُ

ـــرا ـــْي ـــِن ــــراًجــــا ُم ــــــِي كــــــاَن �ــــصِ ــــــَوْح ــــــَن اْل ِم

جاءت كلمة: »منير« ا�سم فاعل من باب اإفعال، 
ال�ساعر  ي�سبه  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  للنبي  �سفة 
النبيَّ �سلى اهلل عليه و�سلم بال�سراج المنير، ال�سراج 
حي  لكل  الحياة  منبع  هي  وال�سم�س  ال�سم�س،  هو 
من  لكل  نفع  وم�سدر  النمو،  وو�سيلة  ال��ك��ون،  في 
باأنواعها  القوة  اأن  كما  والنبات،  وال�سجر  الإن�س 
النبّي �سلى  اأن  يعني  ال�سم�س. وهذا  ت�ستمد من  قد 
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حقيقية،  حياة  الموؤمن  اأعطى  قد  و�سلم  عليه  اهلل 
الروحية  الحياة  م�سدر  هي  الإ�سالمية  فال�سريعة 
ُم بحبل اهلل  والقوة الإيمانية، التي من خاللها ُيْعَت�سَ

َبُع �سنة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.  وُتتَّ

معنى  يفيد  من�سوب  كان  خبر  »منيراً«  وكلمة 
لي�ست  الحقيقة  في  الحياة  لأن  وال�ستمرار؛  الدوام 
ما  اإلى  ممتدة  بل  فقط،  الدنيا  هذه  على  مقت�سرة 
اإلى  كيفية  ومن  اآخ��ر  لون  اإل��ى  وتنتقل  الموت،  بعد 
الحياة  قيد  اإل��ى  الج�سد،  قيد  من  وتخرج  اأخ��رى، 
عر�سها  بجنة  وتتمتع  ت�سعد  اأن  اإم��ا  الحقيقية، 
نار  في  العذاب  اأنواع  تذوق  اأو  والأر���س،  ال�سماوات 

جهنم اأعاذنا اهلل منها.

ان يذكر غزوة بنى قريظة:  وقال ح�سَّ

ـــــــــــــــاَلٌء كـــــــــــاَن فـــــْيـــــِهـــــْم       ـــــــُم َب ـــــــُه ـــــــاَب اأ�ـــــــصَ

ــِر ــْي ــ�ــصِ ــــاَب َبـــِنـــي الــنَّ ـــَوى مـــا َقـــــْد اأ�ــــصَ ـــصِ �

ــــــــِوْى اإَلــــــْيــــــِهــــــْم     ــــــــْه ـــــــــاُهـــــــــُم َي ــــــــــــــَداَة اأَت َغ

ــــْيــــِر اْلــــُمــــِن ــــِر  ـــــ ــــَم ــــَق ــــاْل َك اهلِل  ـــــــــــــــــْوُل  َر�ـــــصُ

القعدة  ذي  في  وقعت  قريظة  بنى  يهود  غ��زوة 
من ال�سنة الخام�سة للهجرة، دام ح�سارهم خم�سًا 
وع�سرين ليلة، وانتهت ب�سرب اأعناق الرجال واأ�سر 
الن�ساء وال�سبيان، نكاًل بما غدروا وخانوا ونق�سوا 

المواثيق.

ه ال�ساعر النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم بالقمر  �سبَّ
المنير ل�سببين: 

اهلل  �سلى   - وفرا�سته  ب�سيرته  االأول:  ال�صبب 
قريظة  بني  على  بها  ق�سى  ال��ت��ي   - و�سلم  عليه 

وا�ستاأ�سل خبثهم من تلك البلدة المباركة. 

وال�صبب الثاني: الرعب الذي ُقِذَف في قلوبهم.

يفيد معنى  اإفعال  باب  ا�سم فاعل من  و)منير) 
ولر�سوله  هلل  الموؤمنين  حب  �سدة  وهى  المبالغة، 
بنى  اإلى  توجهوا  وب�سالتهم، حيث  �سجاعتهم  وغاية 
والعرق  الأح��زاب  غزوة  من  رجوعهم  عقب  قريظة 
جروحهم.  من  ينزف  وال��دم  منهم،  يت�سبب  ك��ان 
ولكونه مجرورًا يحمل معنى النقياد والت�سليم؛ لأن 

قبائل اليهود انقادوا بعد ذلك وا�ست�سلموا.

ان في مكانة جبريل عليه ال�سالم: ويقول ح�سَّ

ــــابــــنــــا ِْجـــــــبـــــــِرْيـــــــُل فـــــي اأبـــــَيـــــِاتـــــَنـــــا          ــــنــــَت َْي

ــــــــاَلِم َوااْلأْحــــــــَكــــــــام ِبـــــَفـــــَرائـــــ�ـــــصِ االإ�ــــــــصْ

ـــَهـــا ُمــْحــَكــمــاً    ـــْي ـــــَور ِف ْ ـــْيـــَنـــا الـــــنُّ َْيـــتـــُلـــْو َعـــلَ

ــــام قـــ�ـــصـــمـــاً َلـــــَعـــــْمـــــُرَك َلــــْيــــ�ــــَص كــــااَلأْقــــ�ــــصَ

الكريم،  ال��ق��راآن  م��ن  ا�ستعارة  هنا  »الـــنـــور« 
جبريل  �سيدنا  به  ياأتي  ال��ذي  الوحي  اإل��ى  اإ���س��ارة 

ال�سالم.  عليه 

و»النور« هنا اأي�سًا م�سدر معرف بالالم يحقق 
قلوب  ينور  باأنه  ويعنى  والخت�سا�س،  الثبات  معنى 
في  ويتدبرون  تالوته  ويالزمون  به  يوؤمنون  الذين 
في  الكامنة  والأ�سرار  الرموز  في  ويتفكرون  اآياته 

طياته.

�سيدنا  �سعر  في  »الــنــور«  اأن  الــكــالم  فملخ�ص 
ان بن ثابت ر�سي اهلل عنه لم يرتكز على زاوية  ح�سَّ
محدودة في التعبير فقط، بل اأحاط بجميع النواحي 

البيانية والإن�سانية.
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الحوا�شي
الع�سر   ، العربي  الأدب  �سيف،تاريخ  �سوقي  الدكتور    .(

الإ�سالمي، ) القاهرة: دار المعارف) ط))،�س )).
الذهبي، العالمة الحافظ، الموؤرخ ،�سم�س الدين بن محمد   .(

ابن اأحمد بن عثمان، تاريخ الإ�سالم ووفيات الأعيان. 
الع�سر  م��ن  ال�����س��ع��راء  معجم  ال��ج��ب��وري،  �سلمان  ك��ام��ل   .(
العلمية،  الجاهلي حتى �سنة )11)م،) بيروت: دار الكتب 

طبعة اأولى ، ))))ه� ، )11)) ج)، �س)). 
العربي،)  ال�سعر  ف��ي  النقائ�س  ت��اري��خ  ال�سايب،  اأح��م��د   .(
 ((11( ع��ام  ط)  الم�سرية،  النه�سة  مكتبة  القاهرة: 

�س))). 
العالمة عز الدين اأبو الح�سن على بن اأبي بكر ال�سيباني،   .(
ال�سحابة،  معرفة  في  الغابة  اأ�سد  الأثير،  بابن  المعروف 

)بيروت : دار اإحياء التراث الإ�سالمي) ج)،�س).
وال�سرح  وال�سبط  التحقيق  النبوية،  ال�سيرة  ه�سام،  ابن   .(
البابي  م�سطفى  )م�سر:مطبعة  �سلبي،  الحفيظ  لعبد 
���س))،  ج)،  11))ه�������-))9)م)  ع��ام  واأولده،  الحلبي 
للمزيد انظر: ال�ستيعاب، �س1))، والمغنى،   .((( ،(11
�س)))، والخزانة، ج) ، �س )1)، و ال�سعر وال�سعراء ج)،  

�س))).
الفريد،  الأندل�سي،العقد  رب��ه  عبد  بن  محمد  بن  اأحمد   .(

)بيروت: دار الكتب العلمية،) �س9)). 
ع��ل��ى ب���ن ح�����س��ي��ن ، اأب����و ال���ف���رج الأ���س��ف��ه��ان��ي، ك��ت��اب   .(
ال��ع��رب��ي،) ج)،  ال��ت��راث  اأح��ي��اء  دار  الأغ��ان��ي،)ب��ي��روت: 

�س))).
مر  على  ال�سعبية  وطوابعه  ال�سعر  �سيف،  �سوقي  الدكتور   .9

الع�سور، )القاهرة : دار المعارف، ط)) �س1).
الع�سر  ال��ع��رب��ي،  الأدب  �سيف،تاريخ  �سوقي  ال��دك��ت��ور   .(1

الإ�سالمي، ) القاهرة: دار المعارف) ط)، �س)). 
تحقيق  العرب،  ل�سان  منظور،العالمة،  ابن  الدين  ل�سان    .((
�سادق  ومحمد  ال��وه��اب،  عبد  محمد  اأم��ي��ن  وت�سحيح، 
العبدي،)بيروت: دار اإحياء التراث العربي، طبعة جديدة 
م�سححة)ج)مادة ، )ن و ر).اأنظر للمزيد من التفا�سيل: 
الطبري، ج))، �س))، و�سفوة التفا�سير، �س)))، ج)، و 

القرطبي، ج))، �س))).
الزمخ�سري،  عمر  بن  محمود  القا�سم  اأبو  الكبير،  الإمام   .((

المعروف بجار اهلل، اأ�سا�س البالغة، تحقيق: الأ�ستاذ عبد 
الكريم )بي�ساور: دار الكتب العربية ) �س9)) 

تف�سير  الأندل�سي،  حيان  بابي  ال�سهير  يو�سف  بن  محمد   .((
والن�سر  للطباعة  الفكر  دار  بيروت:   ( المحيط،  البحر 

والتوزيع، ط)، عام )1))-))9))ج)، �س))) 
الإم�������ام ج����الل ال���دي���ن ع��ب��د ال���رح���م���ن ب���ن اأب�����ي بكر   .((
الإتقان  زمرلي،  اأحمد  فّواز  والتعليق،  ال�سيوطي،التحقيق 
في علوم القراآن) بيروت: دار الكتاب العربي، )))))ه�-

)11)) �س))). 
دار  التفا�سير)القاهرة:  �سفوة  ال�سابوني،  علي  حمد   .((

الحديث) ج)، �س9)). 
ثابت،  ان بن  الأن�ساري، �سرح ديوان ح�سَّ ثابت  ان بن  ح�سَّ  .((
البرقوقي،  الرحمن  عبد  و�سرحه،  الديوان  و�سبط  و�سعه 
راجعه وفهر�سه دكتور يو�سف محمد البقاعي )بيروت: دار 

الكتاب العربي، ط)، عام))))ه�-)11)م) �س)). 
الزمخ�سري،  عمر  بن  محمود  القا�سم  اأبو  الكبير،  الإمام   .((
الكريم  عبد  الأ�ستاذ  تحقيق:  البالغة،  اأ�سا�س  اهلل،  جار 

)بي�ساور: دار الكتب العربية) �س9)).
جامع  الترمذي،  �سورة  بن  عي�سى  بن  محمد  عي�سى  اأب��و   .((
حديث  الر�سيدية)  المكتبة  ال��ه��ن��د:  )ده��ل��ى  ال��ت��رم��ذي 
ورد  واأي�سا  الحديث)))))).  رقم  الخدري،  �سعيد  اأب��ي 
ج)،  البغدادي،  الخطيب  بغداد،  تاريخ  في  الحديث  هذا 

�س)9)-)9)، وحلية الأولياء لأبي نعيم،ج)، �س)9. 
بن  ان  ح�سَّ ديوان   ، عنه  تعالى  اهلل  ر�سي  ثابت  بن  ان  ح�سَّ  .(9
عام   ،( ط  للمطبوعات،  العلمي،  موؤ�س�سة  ثابت،)بيروت: 

))))ه�-)99)) �س1)
العربي،  ال�سعر  تاريخ  الدكتور،موجز   ، نبوى  العزير،  عبد   .(1
 ((11( عام  للكتاب،  العامة  الم�سرية  الهيئة  )القاهرة: 

�س)).
الأزه���ري،  الها�سمي  م�سطفى،  بن  اإبراهيم  بن  اأحمد   .((
جواهر البالغة في المعانى والبيان والبديع، )بيروت: دار 
اأحياء  التراث العربي،طبعة جديدة وم�سححة) �س،99، 

 .(9(
ال�سفا  اليح�سبي،  عيا�س  الف�سل  اأب��و  القا�سي  العالمة   .((
بتعريف حقوق الم�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم، )بيروت: 

المكتبة الع�سرية،عام))))ه�-)11)) �س9)). 
الإمام الحافظ اأبو عبد اهلل محمد بن محمود ابن النجار   .((
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البغدادي، الدرة الثمينة في اأخبار المدينة، تحقيق ح�سين 
محمد علي �سكري )المدينة المنورة: دار المدينة المنورة 
ورد  قد  ))))ه���-)99)م) �س)).  والتوزيع، ط)،  للن�سر 
في الفردو�س للديلمى، �س )1)،ج،)، وفي الجامع ال�سغير 
من  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبّي  رجع  لما  قيل  لل�سيوطي، 
فاأثاروا غبارًا فخمروا،  تلقاه رجال من المخلفين،  تبوك، 
فغطى بع�س من كان معه اأنفه، فاأزال النبّي �سلى اهلل عليه 
و�سلم اللثام عن وجهه وقال: »اأما علمت اأن عجوة المدينة 

�سفاء من ال�سم، وغبارها �سفاء من الجذام«.
الترغيب  المنذري،  القوي  عبد  بن  العظيم  عبد  الحافظ   .((
دار  )م�سر:  �سالح،  اأيمن  وتخريج  تحقيق  والترهيب، 

الحديث، القاهرة، ط)، ))))-)99)م،) ج)، �س9)). 
ثابت،  ان بن  الأن�ساري، �سرح ديوان ح�سَّ ثابت  ان بن  ح�سَّ  .((
البرقوقي،  الرحمن  عبد  و�سرحه،  الديوان  و�سبط  و�سعه 
)بيروت:  البقاعي،  محمد  يو�سف  دكتور  وفهر�سه،  راجعه 

دار الكتاب العربي، ط)، عام))))ه�-)11)م) �س)).
محمد بن اإ�سماعيل البخاري ، �سحيح البخاري)  ديوبند   .((
رقم  ال�����س��وم،  ف�سل  ب��اب  الرحيمية)  المكتبة  ال��ه��ن��د: 

الحديث،9)9). 
الإم����ام ع��ب��د ال��ق��اه��ر ال��ج��رج��ان��ي، دلئ���ل الإع���ج���از في   .((
وال�سيخ  ع��ب��ده،  محمد  المفتي  ت�سحيح  المعاني،  علم 
ال��ق��اه��رة،  مكتبة  )م�����س��ر:  ال��ت��رك��زي  م��ح��م��ود  م��ح��م��د 

عام))))ه�-))9))�س)))-))). 
بيروت   ( المختوم  الرحيق  المباركفوري،  الرحمان  �سفي   .((

لبنان: المكتبة الع�سرية، ط )11)-))))ه�) �س))).
نف�س الم�سدر.   .(9

الحافظ ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم في �سرح   .(1
خم�سين حديثا من جوامع الكلم، ) القاهرة: دار الحديث، 
اأخرجه  �سحيح  )حديث   .(( �س   ( )11)-))))ه���  �سنة 
وابن   ،(((9 داود  واأب��و   (((99 وم�سلم)   (((( بخاري 

حبان 9))).
ال�سيخ محمد بن �سالح العثيمين رحمه اهلل، �سرح الأربعين   .((

النووية، �س)))-9)). 
جامع  الترمذي،  �سورة  بن  عي�سى  بن  محمد  عي�سى  اأب��و   .((
اأبي  حديث  الر�سيدية)  المكتبة  الهند:  )دهلى  الترمذي 

�سعيد الخدري، رقم الحديث)))))). 

الم�شــادر والمراجع
الأعظم  والمحيط  المحكم  اإ�سماعيل،  بن  على  �سيدة  ابن   ((
في اللغة، م�سر: مطبعة م�سطفى البابي الحلبي واأولده، 

الطبعة الأولى، ))))ه�-))9)م.
)) اأحمد بن الأمين ال�سنقيطي، �سرح المعلقات الع�سر واأخبار 

�سعرائه، بيروت: دار الأندل�س للطباعة والن�سر.
ال�سنن،   الأزدي،  اإ�سحاق  بن  الأ�سعث  بن  �سليمان  داود  اأبو   ((
البابي  م�سطفى  م�سر:مطبعة  علي،  �سعد  اأحمد  تعليق 

الحلبي واأولده، الطبعة الأولى، ))))ه�-))9)م.
بيروت:  كثير،  ابن  تف�سير  اإ�سماعيل،  الفداء  اأبو  كثير  ابن   ((
الثانية،  الطبعة  وال��ت��وزي��ع،  والن�سر  للطباعة  الفكر  دار 

9)))ه�-1)9)م.
في  المف�سل  اآمين على جارم،  واأحمد  ال�سكندري،  اأحمد   ((

تاريخ الأدب العربي، القاهرة: مكتبة الأدب.
الزمخ�سري،  عمر  بن  محمود  القا�سم  اأبو  الكبير،  الإمام   ((
الأ�ستاذ عبد  البالغة، تحقيق  المعروف بجار اهلل،اأ�سا�س 

الكريم، بي�ساور: دار الكتب العربية.
)) ابن ه�سام، ال�سيرة النبوية، التحقيق وال�سبط وال�سرح لعبد 
الحلبي  البابي  م�سطفى  مطبعة  م�سر:  �سلبي،  الحفيظ 

واأولده، 11))ه� - ))9) م.
الأزه���ري،  الها�سمي  م�سطفى،  بن  اإبراهيم  بن  اأحمد   ((
دار  بيروت:  والبديع،  والبيان  المعاني  البالغة في  جواهر 

اأحياء  التراث العربي، طبعة جديدة وم�سححة.
الجامع  اإب��راه��ي��م،  ب��ن  اإ�سماعيل  ب��ن  محمد  ال��ب��خ��اري،   (9
الحلبي،ط،))))ه�- البابي  م�سطفى  م�سر:  ال�سحيح، 

))9)م.
ان بن ثابت،  ان بن ثابت الأن�ساري، �سرح ديوان ح�سَّ 1)) ح�سَّ
البرقوقي،  الرحمن  عبد  و�سرحه،  الديوان  و�سبط  و�سعه 
راجعه وفهر�سه، دكتور يو�سف محمد البقاعي، بيروت: دار 

الكتاب العربي، ط)، ))))ه�-)11)م.
الع�سر  العربي،  الأدب  تاريخ  �سيف،  �سوقي  الدكتور   (((

الإ�سالمي، القاهرة: دار المعارف.
مر  على  ال�سعبية  وطوابعه  ال�سعر  �سيف،  �سوقي  الدكتور   (((

الع�سور، القاهرة : دار المعارف.
))) عبد العزيز، نبوى، الدكتور، موجز تاريخ ال�سعر العربي، 
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القاهرة: الهيئة الم�سرية العامة للكتاب،ط )11)م.
الأغاني،  كتاب  الأ�سفهاني،  الفرج  اأبو  ح�سين،  بن  على   (((

بيروت: دار اأحياء التراث العربي.
)))  عز الدين اأبو الح�سن على بن اأبي بكر ال�سيباني، المعروف 
بابن الأثير، اأ�سد الغابة في معرفة ال�سحابة،بيروت : دار 

اإحياء التراث الإ�سالمي.
ف��ي علم  الإع���ج���از  ال��ج��رج��ان��ي، دلئ���ل  ال��ق��اه��ر  )))  ع��ب��د 
محمد  وال�سيخ   ، عبده  محمد  المفتي  المعاني،ت�سحيح 
ط،))))ه����- القاهرة،  مكتبة  م�سر:  التركزي  محمود 

))9)م.
))) عبد الباقي محمد فوؤاد، المعجم المفهر�س لألفاظ القراآن 

الكريم، لبنان: دار اأحياء التراث العربي.
البيان  جامع  اإ�سماعيل،  بن  محمد  جعفر  اأب��و  الطبري،   (((
في تف�سير القراآن، بيروت: دار المعرفة للطباعة والن�سر، 

ط،)9))ه�- ))9)م.
تحقيق  العرب،  ل�سان  منظور،العالمة،  ابن  الدين  ل�سان   ((9
�سادق  ومحمد  ال��وه��اب،  عبد  محمد  اأم��ي��ن  وت�سحيح، 
العربي، طبعة جديدة  التراث  اإحياء  دار  بيروت:  العبدي، 

م�سححة.
اأبو الف�سل عيا�س بن مو�سى، ال�سفا بتعريف  1)) اليح�سبي، 
واأولده،  الحلبي  البابي  الم�سطفى، م�سر: مطبعة  حقوق 

ط،9)))ه�-1)9)م.
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�شعُر
ل )ت نحو 240هـ( اأحمد بن الُمَعذَّ

)جمع وتحقيق ودر��شة(
ا�س هاني الـچرَّاخ الدكتور/ عبَّ

جامعة بابل - العراق

حياتُه:

ل)1(بن غيالن بن الحكم بن اأعين العبدّي, من عبد القي�ص  هو: اأبو الف�صل اأحمد بن الُمَعذَّ
من عمرو )2(.

َق��ِدَم  الكوفة،  اأه��ل  ال��م��ع��ّذل))) م��ن  وال���دُه  ك��ان 
الَب�سَرَة َمَع عي�َسى بن جعفر بن المن�سور واأََقاَم َبَها 
َمد  وولده، وخلََّف اأحد ع�سر ابنًا، اأ�سهرُهم عبد ال�سَّ

واأحمد. 

بع�َس  ُيلِقي  ما  ِتبيان  عْن  الم�سادُر  �سكتِت  وقد 
قة،  متفرِّ �سذراٍت  �سوى  الأُوَل��ى  ن�ساأتِه  َعَلى  ال�سوِء 
اأع��الِم  لأَح��ِد  عِهَد  ل  المعذَّ وال���َدُه  اأنَّ  منها  عرفنا 
وهو  اأحمد،  ومنُهم:   - اأولِدِه  بتدري�س  والنحو  اللغِة 
)))ه�)))،  )ت  م�سعدة  بن  �سعيد  الأو�سط  الأخف�س 
بنا  ليوؤدِّ الأخف�ُس  جاءنا  ا  لمَّ قولُه:  اأحمد  عن  وُنِقل 
قال: »جّنبوني ثالثة اأ�سياء: اأْن تقولوا »ب�س«)))، واأن 

تقولوا: »َهْم«)))كذا، ولي�س لفالن »بخت«))) « ))).

يد  على  )النظري)  بالتدري�س  يكتِف  لم  لكّنه 
البادية، يكتُب عن الأعراب،  اإلى  اأُ�ستاذِه، بل ذهَب 

ي لغته.  ليقوِّ

عوفي �سعره اأنه �َسافَر الى َطر�سو�س، وهي مدينٌة 
بثغور ال�سام بين اأنطاكية وحلب وبالد الروم. 

�ساعًرا،  اأديًبا   - الَع�َسَرة  واأخوته   - كاأبيِه  ون�ساأَ 
ينظم ال�سعَر في اأوقاتِه. 

ذا  كان   « بقوله:  )))ه�)  )ت  الجاحُظ  وو�سَفُه 
ٍف في الألفاظ«)9). رُّ ر في المعاني، وت�سَ بيان وتبحُّ

وقد ا�ستهر بالفقه، ورَوى عن مالك)1))، حّتى قال 
في ذلك اأحُد َتالمذته، وهو اأبو اإ�سحاق اإ�سماعيل بن 
اإ�سحاق الأزدّي الب�سرّي )ت )))ه�)))): »اأفخُر على 
ل يعلمني  النا�س برجلين بالب�سرة: اأحمد بن المعذَّ

الفقَه، وعلّي بن المديني ُيعلمني الحديَث«)))).

لتعّبِدُه  )الراهب)،  ي�سموَنُه  الب�سرة  اأهل  وكان 
وِدينه)))).

و�سغلْت ق�سية خلِق القراآن اختالًفا بين الفقهاء 
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بها  النا�َس  امتحن  قد  الماأمون  وكان  ع�سره،  في 
بذلك  وكتب  )))ه����))))،  �سنة  باأ�سهر  وفاته  قبل 
ُثمَّ  )ت)))ه�)،  المعت�سم  ولده  وتابعه  كتاًبا))))، 
َرَجع  ُثمَّ  اأَبيِه في ذلَك،  َنْهِج  الواثق الذي �َساَر على 
الذي رفَع  باأنه هو  ل  الُمَتَوكٍّ وا�سَتَهَر  اأَمرِه،  اآِخِر  في 

المحنة. تلك 
خلق  في  يقف  كان  اإْذ  فيها،  راأٌي  لأحمد  وك��ان 
ِذكِر  عن  الم�سادر  �سكوت  ر  يف�سِّ وهذا  القراآن))))، 
ُر - في الوقِت نف�سِه-  لقائه بالخلفاء الثالثة، ويف�سِّ

ل اأكثر من مّرة. اإ�سارتها اإلى لقائه بالمتوكِّ
زه��ادًة  ال��ح��دي��ث))))؛  طلِب  عن  ينَهى  ك��ان  كما 

ِمنُه.
من اأقوالِه واأخبارِه:

موتكم،  بعد  وحياتكم  اأمامكم  دياركم  ق��ال)))): 
واأن�سد في اأثره لل�سمواأل:

ــا  ــَه ــِل ــْب ـــُت وَلــــــْم اأَُكـــــــْن ِمـــــْن َق ـــْق ــا ُخـــِل مــيــًت

ـــــَن َحــــِيــــْيــــُت ـــــُمـــــتُّ ِحـــــْي �ـــصـــيـــًئـــا نــــمــــوت َف

واحتمى لعلٍة به فبراأ فقال: الحمية �سالحة لأهل 
�سالحة  الآخرة  ولأهل  المر�س،  من  تبرئهم  الدنيا 

تبرئهم من النار )9)).
وَذَكَر يومًا العافية فقال: اأّي ِغطاء واأّي ِوطاء)1)).

ِلحيَتُه  َخ�سَب  وقد  الَخثَعِمّي  اُك  الن�سَّ عليه  وَمرَّ 
ما  ل  اأوَّ ْيَب  ال�سَّ اأنَّ  ا،يوهم  ِبْي�سً �سعراٍت  فيها  وَتَرَك 

.(((( َوَخَطُه، َفَقاَل َلُه: ما هذا؟ فقاَل: ِغ�سُّ الِغ�سِّ
ُذوؤابٌة - في مجل�س  اأحمد - وهو �سبّي له  وكان 
ال�سحاك  بن  مخلد  بن  ال�سحاك  عا�سم))))  اأب��ي 
عا�سم،  اأبو  فمزح  الب�سري،  ال�سيباني  م�سلم  ابن 
ا،  اإن اهلل خلقك جدًّ اأبا عا�سم،  يا  اأحمد:  له  فقال 
َتَعاَلى: ق��اَل  جاهٌل.  الُم�ستهزَئ  ف��اإنَّ  تهزَلن،   فال 

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ   ھ   چ  
م، ُثمَّ كاَن ُيْقِعُد  ڭ  چ))))، َفَخِجَل اأبو َعا�سِ

ل اإلى جنبه)))). اأحمَد ْبَن الُمَعذَّ

اأبي  الملك بن  بَن عبد  ُل محمَد  المتوكِّ ودعا)))) 
التميمّي  واإبراهيَم  ل،  الُمَعذَّ بن  واأحَمَد  ال�سوارب، 
اَء  َق�سَ منهم  واح��ٍد  ُكلِّ  على  وعر�س  الب�سرة،  ِمَن 
الق�ساة، فاحَتجَّ محمُد بُن عبد الملك بال�سنِّ العالية 
ِر  ل ب�سعِف الَب�سَ وغير ذلك، واحتجَّ اأحمُد بُن المعذَّ
وغير ذلك، وامتنَع اإبراهيُم التميمّي، فقال: لم يبق 

َمد. غيرك، وجزم عليه فوِلَي َمَع اأخيِه عبد ال�سَّ

العلماء،  واإَلى غيره من  اإليِه  اإلى  المتوكُل  َه  وَوجَّ
النا�ُس  َفَقاَم  َعَليهم،  َخ��َرَج  َداِره،ُث���مَّ  ِفي  َفَجَمَعُهْم 
المتوكُل  فقال  ل،  ال��ُم��َع��ذَّ بن  اأحمد  غير  َل��ُه  ُكلُُّهم 
لعبيد اهلل بن خاقان: اإن هذا الرجل ل يرى بيعتنا، 
ب�سره  في  ولكْن  الموؤمنين،  اأمير  يا  بلى  له:  فقال 
�سوٌء،  ب�سري  في  ما  الموؤمنين  اأمير  يا  �سوٌء،فقاَل: 
النبي �سلى اهلل  هُتك من عذاب اهلل؛ قال  نزَّ ولكن 
ِقيامًا  له  الرجال  َيَتمثََّل  اأْن  اأحبَّ  »َمْن  و�سلَّم:  عليه 
اإلى  َفَجَل�َس  المتوكُل  النار«،َفَجاَء  فليتبواأ مقعَدُه من 

جنبِه)))).

وكان بي���ن الأخوين عب���د ال�سمد واأحمد ُمنافرة 
وُمباع���دة، فاأحم���د يميل اإل���ى اله���دوء، والكّف عن 
َم���د -بُرغم  اأذى النا����س، ف���ي حي���ن كان عب���د ال�سَّ
�ساعرّيت���ه- ب���ذيء الل�س���ان، هج���اًء، ي���وؤذي النا�س 
حت���ى اأقاربه واإخوانه وجيران���ه، وكانوا يتقون ل�سانُه 
ويجانبونه ويبغ�سونه، ويودون اأحمد، وكان ذلك مما 
يزيدُه غيظًا ويحملُه على اأْن َيَقَع في ُكلِّ َمْن ُي�ساحب 

اأخاُه اأحمد.

ل  َمد اإتيانه المتوكِّ وقد َعاَب عليه اأخوُه عبُد ال�سَّ
واأَْخَذ الأَموال ِمنُه )))):
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ـــــاٌت ــــــ ــــــ ـــــمــــــ ُدَريـــــِه اأتــــــــتــــــــُه  اأْن  ـــــــا  ولـــــــمَّ

ـــــْه ــــــ ــــلــــطــــاِن َبــــــــــاَع ِبــــــِهــــــنَّ َربَّ ــــــــَن الــــ�ــــصُّ ِم

ـــــــم ِفــــــــي ُكــــــــــلِّ َيــــــــــــــوٍم ـــــــُه ـــــــُذمُّ وكــــــــــان َي

ـــــاِن ُخـــطـــَبـــْه ـــــَذَي ـــي ِبـــالـــجـــهـــِل والـــــَه َيـــ�ـــصِ

وكان اأحمد قد خرج عن الب�سرة ليجاور الثغر، 
اإبراهيم،  ب��َن  اإ�سحاَق  ال�سرطة  �ساحب  زار  لكّنُه 
بق�سيدة  مدحُه  عليِه  دخل  ا  ولمَّ للغزِو،  اأ  تهيَّ الذي 
ورجع  فقب�سها،  دينار  مئة  بخم�س  له  فاأمر  �سينّية، 
اإلى الب�سرة، من دون اأْن يذهب اإلى الغزو، وبلغ عبد 

ال�سمد خبرُه، فقال فيه:
ـــُتـــه ــــ ــــ ِهـــّمــــ اهلّل  ــــــــــاأنَّ  ب الـــــــغـــــــزاَة  ــــــــــِري  ُي

ـــحـــاِق ــــ واإنـــــمـــــا كــــــان َيـــــغـــــزو كـــيـــ�ـــَص اإ�ـــص

لــه َنــــفـــــــــــــــــــاَد  ثــــــوابــــــاً ال  ُزهـــــــــــداً  فـــــبـــــاَع 

وابــــتــــاَع عـــاجـــل ِرفــــــِد الـــقـــوم بــالــبــاقــي

َليِه  اإِ َكَتَب  مّرة  اأكثر  وهجاوؤُه  لُه  اأذاُه  زاَد  ا  ولمَّ
اأَحَمد:

»اأما بعد، فاإنَّ اأعظم المكروه ما جاء من حيث 
اأ�سمل  حتى  مرجوًا  كنت  ولقد  المحبوب،  يرتجي 
اإْن  العاق،  كالبِن  ِفيَنا  ف�سرت  اأذاك،  وعمَّ  �سّرك 
ْنَت  َخ�سَّ اأن��ك  واأعلم  نق�س،  م��اَت  واإْن  �س  نغَّ عا�س 

�سدَر اأٍخ نا�سٍح. وال�سالم«)))).

اإْن  الزائدة،  كالإ�سبع  »واأن��ت  ا:  اأي�سً فيِه  وق��ال 
ُتركْت �سانْت واأن ُقِطَعْت اآَلَمْت«)9)).

وكان اأحمد من التجّنب للعيب والتعر�س لما في 
اأيدي النا�س على غاية، فلما ُحمل اإلى بغداد في جملة 
مد  َلَة، َنِقَم عليه عبد ال�سّ فقهاء الب�سرة، وَقِبَل ال�سِّ
كان  ما  عَلى  خروًجا  ذلك  في  وجد  اأْن  بعَد  وهجاُه، 

ام.  هِد وعدم التقّرب اإلى الُحكَّ يدعو اإليه من الزُّ

َمد فيِه)1)): ا قالُه عبد ال�سَّ وِممَّ
ــــــْه ــــــنَّ ــــــَة َوالــــــ�ــــــصُّ اأََطــــــــــــــــــــاَع الــــــَفــــــريــــــ�ــــــصَ

ــــــْه  ـــــــــصِ والــــــِجــــــنَّ ـــــــــ� ـــــــــاَه عـــــلـــــى االإن ـــــــــَت َف

ـــــــــــاَر مـــــــــــْن ُدونـــــــــــــِه كــــــــــــــــاأنَّ لـــــــَنـــــــا الـــــــــــنَّ

ـــــــــــــــْه  ِبـــــــالـــــــَجـــــــنَّ اهلل  ــــــــــــــَرَدُه  ـــــــــــــــ واأفـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــُه ُزرُت اإذا  َنـــــــــحـــــــــوي  ويــــــــنــــــــُظــــــــُر 

ـــــْه ــــــ ــــــ ــــــ ـــــنَّ ــــــعــــــيــــــِن َحــــــــــــَمــــــــــــاٍة اإلـــــــــــــــى َك ب

فقال:  واأوجَعُه.  ُه  َغمَّ �سيء  اأخيه  اأحمد عن  وبلغ 
َي  ما ع�سيت اأْن اأقوَل في َمْن ُلِفَح بين قدٍر وتنّور، وُربِّ

َمد طّباخًة. بين زّق وطنبور. وكانْت اأمُّ عبد ال�سَّ

وكان يومًا تحت اأخيه مع جماعة من اأخوانه على 
كالُمُهم  وارَتَفَع  وُتُهم  �سَ َعال  وَقد  �سراِبهم  مجل�ٍس 
َعَلى  �ُسوا  ال�سراب،َف�َسوَّ ع��ادة  على  وغيِرِه  ِبُفح�ٍس 
عبد  اإل��ى  راأ�سه  ورف��ع  اإليِهم  َفَتَطلََّع  ح��اَل��ُه،  اأحمد 

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   چ   وق��ال:  َمد  ال�سَّ
وقال:  َمد  ال�سَّ عبُد  َلَع  َفاطَّ چ))))،  ڤ   ڤ   ڤ  
چ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ)))).))))

ت�صانيفه:

اإنَّ »له  اإ�سحاق ال�سيرازي والّذهبيُّ  اأبو  قال عنه 
�سوى  ترجمته  م�سادر  تذكر  ولم  م�سّنفات«))))، 

كتاب )العّلة)، الذي ين�سر فيه مذهب مالك )))).

ووجدُت له كتابين لم يذكرُهما مترجموُه، هما:

منه  نقل  وقد  المالكّي،  الفقه  في  )المب�سوط)، 
اأ. �ساحب المنتَقى - �سرح الموطَّ

والآخر في: ف�سائل القراآن )))).

رجاالت ع�صره:

عقبة  بن  الحكم  بن  عمر  بن  ب�سر  عن  َث  ح��دَّ
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الزهراني )ت )1)ه�))))).

و�سليمان بن داود بن الجارود، اأبو داود الطيال�سّي 
)ت )1)ه�))))).

واأيوب بن اأبي تميمة ال�سختياني )ت )))ه�)9)). 

واأبو قالبة الجرمي )ت نحو )1)ه�) )1)).

الأزدي  بجيل  بن  حرب  بن  �سليمان  اأّي��وب  واأب��و 
عبد  ب��ن  وُع��م��ر  )))ه����)،  )ت  القا�سي  الب�سرّي 
الوهاب اأبو حف�س الرياحي الب�سري )ت )))ه�). 

بن  اهلل  عبد  بن  العزيز  عبد  بن  الملك  عبد  و: 
الماج�سون، الذي دارْت عليه الفتيا في زمانه، وعلى 
لديه  وكانت  )))ه���))))،  �سنة  نحو  توّفي  قبله.  اأبيه 
ومّما  كثيًرا،  يعّزه  الماج�سون  وكان  كبيرة،  مكانة 
ْلُت على  ُيوؤّكد هذا قول اأحمد: دخلُت المدينة، َفَتَحمَّ
ويعني  يخ�سني،  برجل  الماج�سون،  بن  الملك  عبد 
�سفيع،  اإلى  اأنَت  تحتاج  ما  قال:  فاتحني،  فلما  بي، 
ال�سجر،  ُلّب  به  تاأكل  ما  قاء  وال�سِّ الحذاء  ِمَن  معَك 

وت�سرب به �سفو الماء)))).

كلما  وق��اَل:  �سيخِه،  لوفاة  كثيًرا  اأحمُد  وح��زن 
ُغَرِت  �سَ الملك  عبد  ل�ساَن  ياأكُل  التَُّراَب  اأنَّ  تذكرُت 

نيا في عيني.)))) الدُّ

عبد  اأ�ستاذك  ل�سان  من  ل�سانك  اأي��ن  له:  وِقيل 
الملك؟ فقال: كان ل�سان عبد الملك اإذا تعاَيى اأحيا 

ِمْن ل�ساني اإذا َتحاَيى)))).

ول���ه ���س��داَق��ٌة م��ع ال��ق��ا���س��ي َي��ح��َي��ى ب���ُن اأك��ث��م 
)ت)))ه�).

بن  اهلل  عبد  ب��ن  ���س��ّوار  ب��ن  اهلل  ع��ب��َد  وعا�سر 
قدامة العنبرّي القا�سي )ت )))ه�)، وابَنه �سّواًرا 
)ت)))ه�)))))، وقد َنَقَل عنُه اأحَمُد ِقطَعًة َراِئّيًة في 

الغزِل)))).

تالميذُه:

واأخوه حماد))))،  القا�سي،  اإ�سماعيل  عنه:  اأخذ 
الب�سرّي  دو�سّي  ال�سَّ �سيبة  بن  يعقوب  يو�سف  واأب��و 
المالكّي )ت )))ه�)،وهو من كبار علماء الحديث، 
وقد تاَبَع �سيخه اأحمد في القول بالوقف ِفي القراآن، 

فهجرُه النا�ُس)))).

ورَوى عنه عبد الملك بن محمد بن عبد العزيز 
َقا�سّي )ت )))ه�))9)) خبًرا عن اأبيه المعّذل)1)). الرَّ

اهلل  عبد  ب��ن  علي  ب��ن  ال��ف��رج  ب��ن  العبا�س  و: 
لغوي  وه��و  )))ه������)))))،  )ت  الب�سري  الريا�سي 

وراوية وعارف باأيام العرب، التَقى به في مّكة)))).

بن  الح�سن  ب��ن  محمد  بكر  اأب��و  عنه  رَوى  كما 
عبد  لأخيه  ْيَدًة  َق�سِ دريد ))))ه�))))) عن طريِقِه 

ن.  مد))))، وكان �سغيَر ال�سِّ ال�سَّ

وفاته

قال الذهبيُّ في اأحِد ُكتبه: »َلْم اأََر َلُه َوَفاًة«))))، 
مئتين  �سنة  َوفيات  ِفي  َعُه  َو�سَ اآخر  ِكَتاٍب  ِفي  لكنه 
اأخيه عبد  واأربعين))))، وهذه ال�سنة هي �سنة وفاة 
َي  توفِّ اأّن��ه  منه  ا  َظنًّ هذا  ذكر  ��ُه  اأنَّ واأظ��نُّ  مد،  ال�سّ

فيها.

ومئتين  الأربعين  قبَل  َي  ُتُوفِّ اأنه  َفِديُّ  ال�سَّ وذَكَر 
تقريًبا.

ولّما ماَت رثاُه اأبو العالية ال�سامي)))) بقوله: 

ــــــــًرا ــــــــاِث ُهـــــــــم َع ـــــــْن َجـــــــــدُّ لـــــــو لـــــــــْم يـــــــُك

ـــــــــــــــــاَح بــــــــــــِه َطـــــــــاِئـــــــــُح ـــــــــُهـــــــــم َط وَحـــــــــظُّ

ـــى مــــا مــــــات مـــنـــهـــم اأحـــــَمـــــد الـــمـــرَتـــ�ـــصَ

ــــَمــــد الـــفـــا�ـــصـــُح وَعـــــــا�ـــــــصَ َعــــــْبــــــُد الــــ�ــــصَّ
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�صعرُه

اإذا كان ما و�سلنا من �سعر عبد ال�سمد كثيًرا، 
وقد ُجمع في ديوان ))))، فهو قليل عند اأحمد، واأهم 
َمْن ترجم لُه واأورد بع�َس �ِسعره هو القا�سي عيا�س 
بن مو�َسى اليح�سبّي ال�سبتّي )ت )))ه�) في كتابِه 
ت�سعة  في  بيًتا   (( له  اأثبَت  اإْذ  المدارك)،  )ترتيُب 
ن�سو�س، وانفرَد ب�سبعة اأبيات من ن�سٍّ واحد وبيتين 
الكتب  اأنَّ  ن��رى  ا  كنَّ واإن  مختلفتين،  قطعتين  من 
الذي ا�ستركت باإيراد باقي الأبيات اإنما نقلْت منه، 
رجع  �ساحَبُه  اأنَّ  ره  تاأخُّ برغم  كتابه  اأهمية  وجاءْت 
)نزهة  كتاب  منها  المفقودة،  الكتب  من  عدد  اإلى 
كما  بيتين،  لل�ساعِر  اأورد  الذي  للدلئي  الأ�سرار) 
من  ال�ساقط  الق�سم  في  ال�ساعر  ترجمة  اإل��ى  رجع 

كتاب )الورقة) لبن الجّراح )ت)9)ه�))9)). 

ال��دي��ن��ورّي  محمد  ب��ن  م���روان  ب��ن  اأح��م��د  ويليه 
اأورد  فقد  العلم)،  وجواهر  )المجال�سة  كتابِه:  في 
ال�سفدّي  ثمَّ  ن�سو�س،  اأربعة  في  اأبيات  ع�سرة  له 
اإذ  بالوفي������ات)،  )الوافي  كت�������ابِه  في  )ت)))ه�) 
واأورد  منها،  بنتفٍة  وانفرد  ن�سو�س،  ثالثة  له  اأورد 
كتابِه  في  11)ه����)  نحو  )ت  التوحيدي  حيان  اأب��و 
َجِز،  الرَّ ِمَن  اأ�سطاٍر  خم�َسَة  والذخائر)  )الب�سائر 
اأبو الفرج  له  اأورد  وفي ترجمته لأخيه عبد ال�سمد 
الأ�سبهاني )ت نحو )))ه�) في )الأغاني) لأحمد 
نتفًة جديدة من ثالثة اأبيات �سينية، اأما المرزبانّي 
ة  يائيَّ بمقّطعة  )المو�ّسح)  في  فاأفادنا  )))ه�)  )ت 
من خم�سة اأبيات؛ الأخير منها بيٌت ُم�سّمن لجرير، 
دالّية  بمقّطعة  1))ه�)  )ت  الرّفاء  ال�سري  وانفرد 
البغدادي  الخطيب  انفرد  كما  اأب��ي��ات،  ثالثة  من 
من  بنتف����ة  العلم)  )تقييد  كتاب�����ه  في  )ت)))ه�) 
في  )))ه��)  )ت  النجار  ابن  له  اأثبَت  كما  بيتين، 

كتابه )ذيل تاريخ بغداد) بيتين بائيين لم يردا عند 
�سواُه... وغيرها.

في  الُكتبّي  �ساكر  اب��ُن  يقوَل  اأْن  الغريب  وم��ن 
َمد بن  كتابِه: )فوات الوفيات) في ترجمة عبد ال�سَّ
اأحمد«)1))، في  اأخيه  ل: »وله ذكر في ترجمة  الُمَعذَّ

ُه لم ُيَترجم لأحمد على الإطالق. حين اأنَّ

ِل�َسخ�سيتِه،  انعكا�ٌس  �ِسعرِه فهي  اأما مو�سوعاُت 
هد وذّم الدنيا وو�سف ظواهر  اإْذ تدور في َفَلك الزُّ
ال�ّسوؤال  وذّم  والقناعة  والِحكمة  والر�سا  الكون، 
وروؤيته لالأمور، والمدِح والعتاب، وبع�سُه في الو�سف.

راأينا  الخارجية  المو�سيقى  اإل��ى  انتقلنا  واإذا 
اِعر بها، ويتجلى ذلك في اعتماده على  اهتمام ال�سَّ
الأبحر الطوال، وهي الطويل وتبعه الوافر فالكامل، 
وذلك ب�سبب مو�سيقاها الهادئة الرزينة التي ت�سمح 
وا�ستيعابها  وتفخيمه،  وتطويله  النغم  ب��ام��ت��داد 
قدرته  على  وليدّل  الخطابية،  اأو  المبا�سرة  الأَفكار 
التجويد، ف�ساُل عن  في  وبراعتِه  الفني  الأداء  على 
ال�سعري  الفن  عنا�سر  من  تمّكنه  اأّكدْت  اأُخر  بحور 

في نظمه عليها.

َنْهَج  تر�ّسمه  بف�سِل  بالجزالة  �سعره  ويّت�سُم 
ة. َعَراء الذيَن �َسَبُقوُه وثقافته الخا�سّ ال�سُّ

على اأنَّ الذي بين اأيدينا لي�س �سعره كّله، بل ما 
َواأَوَرَدْت  َلُه  ترجَمْت  التي  الم�سادر  من  اإلينا  و�سل 
عات وُنَتف،  �سيئًا منُه، وهذا وا�سٌح في اأنَّ اأكثَرُه مقطَّ
وذكر القا�سي عيا�س في كتابِه )ترتيب المدارك): 
�سفة  في  م�سهورة  »ق�سيدة  المعّذل  بن  لأحمد  اأنَّ 
في  اأبيات  ثالثة  �سوى  منها  ْل  َت�سِ َلْم  لكن  النخلِة«، 

و�سف الرطب.

وُيالحظ اأنَّ البيت:
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ـــي ــــ ــــ لــــ ــــــــــــــــَدا  َب اإذا  اإلــــــــــيــــــــــِه  اأقـــــــــــــــــــوُم 

ــــالمــــا واأكــــــــــرمــــــــــُه واأمــــــــَنــــــــحــــــــُه الــــ�ــــصَّ

لهذا  انتبه  وق��د  ال��واف��ر،  على  ال���وزن  مك�سور 
ق��ال:  اإذا  ي�ستقيم  ال�سدر  اأنَّ  وراأى   ، الَحميديُّ
»اأقوم اإليه اإعظاًما و�سوًقا«، ثم قال: »وابن المعذل 
الخطيُب  ه��ذا  واأث��ب��ت  ه���ذا«،  مثل  عليه  يجوز  ل 

.(((( البغداديُّ

اأخذ  ثعلب  يحَيى  بن  اأحمد  اأنَّ  المرزبانيُّ  وذكر 
المعنى  غيِر  على  جرير  بيت  ت�سمينه  ال�ّساعر  على 

المراد، وذلك في معاتبة �سديقه اأبي حف�س:
لـــُه  اأرى  اأْن  اأخــــــي  الأ�ــصــتــحــيــي  واإنـــــــي 

ــا ــَي ـــيَّ ِمـــــَن الــــَحــــقِّ الــــــِذي ال َيــــــَرى ِل عـــلَ

وقال: »وهذا البيت تاأّولُه اأحمد بن المعّذل على 
اأن  ي�ستحيي  ��ُه  اأنَّ ت��اأّوَل  لجرير،  والبيت  وجهه،  غير 
كان  وه��ذا  ل��ه.  ذل��ك  ي��راُه  ول  ل�سديقه حقًا،  ي��رى 
اأراده جرير عند  والذي  البيت  فاأما معنى  تاأول،  له 
الحّذاق فهو:واإني لأ�ستحيي اأن اأرى ل�سديقي عندي 
حقًا واأيادي ل اأكافئه عليها، ول اأرى لي عنده مثلها، 

فهذا الذي ي�ستحيي منه«)))).

ا قولُه: اأمَّ
فـــــــال تــــــعــــــَجــــــْب الإ�ــــــــصــــــــَراعــــــــي اإلــــــيــــــِه 

ــــــاإنَّ ِلـــــِمـــــْثـــــِلـــــِه ُذِخـــــــــــــَر الــــِقــــَيــــاَمــــا ـــــــ َفـــــــ

فِع )القياُم) على  اأْن تكوَن بالرَّ َفاإنَّ حقَّ القافيِة 
انها ا�سم فاعل.

�ُسِبَق  ال�سعر  م��ن  مترجموه  اأورده  م��ا  وبع�ُس 
بها،  اإعجاًبا  اأن�سدها  اأّنما  ونظّن   ،» اأن�سد   « بعبارة: 
وِمْن َثمَّ فهي لي�َسْت لُه ))))، وقد تاأّكد لنا ذلك بعد 

بحٍث وتنقير �سديدين.

ن اأنَّ البيتين: بيِّ ومن المنا�سب اأْن اأُ
َهـــا ـــزِّ ــــ ــــ ـــِع ِل ـــي  ـــصِ ـــ� ـــْف َن اإِْذالَل  ُتــــَكــــلِّــــُفــــِنــــي 

ِلـــُتـــْكـــَرَمـــا  اأَُهـــــــــــاَن  اأَْن  َعـــلَـــْيـــَهـــا  وهـــــــاَن 

اأَكــَثــٍم  تــقــوُل: �ــَصــِل الــَمــعــروَف َيحَيى بــن 

اأْكــثــمــا بـــن  َيــحــَيــى  َربَّ  ــِه  ــْي ــِل ــَص � َفـــُقـــْلـــُت: 

اأورده��م��ا د. زهير غ��ازي زاه��د في دي��وان عبد 
ل �س 9)) فقط، مْن دون التنبيه  َمد بن الُمَعذَّ ال�سَّ
مياًل  نميُل  ونحُن   ،! اأحمد  اأخيه  مع  تنازعهما  على 
�سديًدا اإلى انهما لأحمد لأنهما اأ�سبه به وبنف�سّيتِه، 
ف�ساًل عن ورودهما في ثالثة كتٍب هي: )المجال�سة 
وج���واه���ر ال��ع��ل��م) لأح��م��د ب��ن م����روان ال��دي��ن��ورّي 
للقا�سي  المدارك)  )ترتيب   ،((9 �س  )ت)))ه�) 
فقط  الثاني  وج���اء   ،((/( )))ه����)  )ت  عيا�س 
)1)ه�)  )ت  وكيع  للقا�سي  الق�ساة)  )اأخبار  في: 
)/)))، وعلى الّرغم من ذلَك فقد اأثبتناُه في ِق�ْسِم 

)المن�سوب) على َوْفق الَمْنَهج الِعْلِمّي.
منهج الجمع والتحقيق

بلَغ مجموع اأبيات هذا العمل الذي قمنا به )))) 
ونتفة،  عة  ُمقطَّ بيَن  ما  ا،  ن�سًّ بيتًا، في خم�سَة ع�سر 
ف�ساًل عن )))) بيًتا في �سّت نتٍف من المن�سوب له 
ثالثٍة  في  بيًتا  النهائّي))))  المجموع  ليكون  ولغيرِه، 

ا. وع�سرين ن�سًّ
النحو  في  وتحقيقِه  جمعِه  في  منهجنا  ويتمثَّل 

الآتي:
اأَبتثيًّا  ترتيبًا  روي��ه��ا  وف��ق  على  القطع  ترتيب   -(
ثم  فالمفتوح  ال�ساكن  م��ن  ب���دءًا  )األفبائيًّا)، 

الم�سموم ثم المك�سور.
وقد اعتمدنا في اإثبات الن�سو�س على الم�سادر   
الم�سادر  ُث��مَّ  كاملة،  النَّ�سو�س  اأوردت  التي 
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ُدون  م��ْن  اأق���ّل،  ب��درج��ة  اأوردت��ه��ا  التي  الأخ���رى 
النظر اإلى قدمها، وقد اأ�سرنا اإلى اأرقام الأبيات 

ب�سورٍة دقيقة اأمام كلِّ م�سدر.
جعلت لكل ن�ّس - ق�سيدة كانت اأو قطعة - رقمًا   -(

خا�سًا، لالإ�سارة اإليه عند الدرا�سة والتخريج.
تقويم الن�ّس عرو�سًيا، واإثبات ا�سم البحر.  -(

بطًا ُيعيُن على َفْهِم المعَنى.  �سبط الّن�ّس �سَ  -(
بعد   - المختلفة  المظان  من  الّن�سو�س  تخريج   -(
وردت  الِتي  الأبيات  عدد  واإثبات   - ا�ستق�ساِئها 

في كلِّ م�سدٍر.
وترجيح  الروايات  في  الحا�سل  الختالف  ِذْكر   -(
النف�س  اإليها  تطمئن  التي  ال�سحيحة  الرواية 

واإثباتها في المتن.
ترجمة الأعالم الذين وردوا في الّن�سو�س، ولْم   -(

َرا�َسِة. ُنَترجم َلُهم ِفي الدِّ
)�- الإ�سارة اإلى الأخطاء الواردة في الم�سادر التي 

رجعُت اإليها.
اإثبات ق�سم للمن�سوب له ولغيرِه.  -9

وبعُده: 
اأْن  راأي��ُت  اأح��ٌد،  اإليه  ي�سبقني  ل��ْم  الجهد  فهذا 
اأخي  اإل��ى  واأه��دي��ه  العربّية،  المكتبة  اإل��ى  ُي�ساَف 
الدكتور عبد الرازق حويزي الذي اقترَح عليَّ َجْمع 

�سعر ابن المعذل.
ما تبّقى من �شعرِه:

قافية الهمزة
]1[

بالب�سرة فا�سترَجَع  ل  الُمَعذَّ اأحمد بن  ابُن  مات 
ُثمَّ اأن�ساأ يقوُل: )الوافر)

ِفـــــْيـــــَهـــــا  ـــــــــــــوَت  َم ال  ــــــــًة  َجــــــــنَّ نــــــــــوؤَّمــــــــــُل 

الــــــــبــــــــالُء رهـــــــــا  يـــــــــكـــــــــدِّ ال  وُدنـــــــــــيـــــــــــا 

التخريج: المجال�سة ))، ترتيب المدارك)/)).

قافية الباء
]2[

قال: )الطويل)
ـــــْت َلــــــُه َيـــــًدا  ـــــلَ ـــــــــــاُم اأَع ــــِت االأَيَّ ــــْن كــــاَن ــــِئ َل

ــــــاُب ــــــَج يـــــطـــــول بــــهــــا فـــــي ُظـــــْلـــــِمـــــِه وُي
َفـــوَقـــَهـــا  اهلل  َيـــــــُد  اإالَّ  َيـــــــٍد  ِمـــــــْن  ــــا  ــــَم َف

ــــــُب َغــــــاِل اهلُل  َلــــــــــُه  اإالَّ  غــــــالــــــٌب  وال 

التخريج: ذيل تاريخ بغداد )/))).

]3[
قال: )ال�سريع)

الـــــِذي ِعــــْنــــِد  ــــــْن  ِم االأرزاَق  ـــ�ـــِص  ـــِم ـــَت ال

حــــاِجــــِب مـــــن  ـــــْيـــــَل  �ـــــصِ اأْن  دونــــــــــُه  مـــــا 

ــــُه ــــاآَل ـــــ ـــــ ــــص ــــ� ــــغــــمــــر الـــــــــتـــــــــارك ت َمــــــــــــْن ي

ـــاِلـــِب  ـــى َعــــــِن الـــطَّ ُجــــــــوداً,وَمــــــــْن يـــر�ـــصَ

ـــــــُه ـــــــْوُل َق ــــَرى  ـــــ ـــــ جـــــ قــــــــــاَل  اإذا  وَمــــــــــــْن 

ـــــــِب َكـــــــاِت وال  َتــــــــوِقــــــــْيــــــــٍع  ِبـــــَغـــــْيـــــــــــــــــــــــــــــِر 

ترتيب   ،(((/( القراآن  لأحكام  الجامع  التخريج: 
المدارك )/9، التمهيد لما في الموطاأ من المعاني 

والأ�سانيد )/1)).

الروايات:

التمهيد: التارك عن �ُسوؤلِه.

الجامع لأحكام القراآن، التمهيد: اإلى كاتٍب.  -(
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]4[
قال: )الطويل)

النهى ذوي  تميق  الــقــربــى  ذي  َعــــــَداَوُة 

وُتـــتـــِعـــُب وُتــــــــوؤِذي  ـــقـــَوى  الـــتَّ وتــــوؤثــــُم ذا 

َوا الـــــدَّ ـــِل  ـــَب ِق ــــْن  ِم اُء  الــــــدَّ ـــــــاَك  اأََت َمـــا  اإذا 

ــــدُعــــُه َلـــيـــ�ـــَص ُيـــــــراأُب اأََتــــــــــاَك ِبــــــاأَْمــــــٍر �ــــصَ

التخريج: الوافي بالوفيات )/))).

قافية الّدال
]5[

ل: )الطويل) قال اأحمد بن الُمَعذَّ
قــنــاعــُه داٍج  ـــبـــِح  الـــ�ـــصُّ لــــوجــــِه  مــــا  اأال 

ُد تــــقــــدَّ ال  َجـــــى  الـــــدُّ اأرواَق  بـــــــاُل  ومـــــا 

هــل الــغــوُر مــ�ــصــدوٌد؟ اأم الــنــجــُم غــائــٌر؟

�ــَصــرَمــُد؟ الليُل  اأِم  مــكــبــوٌل؟  ال�صبُح  اأِم 

ــــــُه  اأطـــــــــــــاَل عـــــلـــــيَّ الـــــلـــــيـــــَل حــــتــــى كــــــاأنَّ

ـــُد مـــقـــيَّ اأ�ـــــصـــــيـــــٌر  اأو  بــــهــــيــــٌر  ـــــْيـــــٌر  َحـــــ�ـــــصِ

التخريج: المحب والمحبوب )/))).

قافية الّراء
]6[

قال يهجو ُزفَر بن الهذيل وهو من اأقدم اأ�سحاب 
اأبي حنيفة، وقد كان �سديد القيا�س: )الكامل)

حـــدثـــتـــنـــي بـــــمـــــا  َكـــــــــاذبـــــــــًة  كــــــنــــــِت  اإن 

ُزَفـــــــْر اأو  حــنــيــفــة  اأبـــــــي  اإثـــــــم  فـــعـــلـــيـــِك 

ــــًدا ــــــــى الــــِقــــَيــــا�ــــِص َتــــَعــــمُّ الــــَمــــاِئــــلــــْيــــن اإَل

ـــبـــيـــن عـــن الــتــمــ�ــصــِك بــالــَخــَبــْر والـــراِغ

والألقاب  الكَنى   ،(((/(( بغداد  تاريخ  التخريج: 
.((/(

بال عزو في: ال�سراط الم�ستقيم )/1)).

الروايات:

الذي  في  كاذب  كنَت  اإْن  الم�ستقيم:  ال�سراط   -(
حدثتني

ال�ّسريعِة  عن  العادليَن  الم�ستقيم:  ال�سراط   -(
والأَثر.

قافية ال�ّشني
]7[

 قال يمدح �ساحب ال�سرطة اإ�سحاق بن اإبراهيم: 
)الب�سيط)

اأفــ�ــصــْلــَت ُنــعــَمــى عــلــى قـــوٍم َرَعـــْيـــَت َلــُهــْم

ـــا قـــديـــمـــاً مــــن الـــــــوّد الــــــذي َدَر�ــــصــــا حـــقًّ

ــــِد بــــــاالآمــــــال اإّنـــــهـــــُم وحـــــرمـــــَة الــــقــــ�ــــصْ

ـــا ـــ�ـــص ـــــــــــْوا �ـــــصـــــواَك فـــمـــا الَقـــــــــْوا بــــه اأََن اأََت

ــــتــــِه ـــــَد ِرفــــَع ـــــن ـــــُه ِع ـــــن الأنــــــــــَت اأَكـــــــــــــــَرُم ِم

َقـــــــــْواًل وفــــعــــاًل واأخــــــالقــــــاً وُمـــْغـــَتـــر�ـــصـــا

 التخريج: الأغاني ))/))).

اد قافية ال�شّ
]8[

ُم�سحًيا  بعرفات  اأحمد  راأي���ُت   : الريا�سيُّ ق��ال 
الف�سل؟  اأبا  يا  هذا  ما  َفُقْلُت:   ، َي�سَتِظلُّ ل  لل�سم�ِس 

فقال: )الطويل)
بــظــلــِه ا�ـــصـــتـــظـــلَّ  كــــي  لـــــُه  ـــُت  ـــِحـــْي 1- �ـــصَ

قال�صا القيامة  فــي  اأ�ــصــَحــى  الــظــلُّ  اإذا 
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حــابــًطــا اأجــــــُرَك  كـــان  اإْن  اأ�ــصــفــا  فــيــا   -2

ــا نــاقــ�ــصَ حــــّجــــَك  كـــــان  اإْن  حــــزنــــاً  ويـــــا 

ُحلوِقِهْم عنَد  النَّا�ِص  نفو�ُص  ـــاَرْت  3-وَغ

ــا ـــَر الـــَمـــاِء �ــَصــاِخــ�ــصَ يــريــقــون زيـــفـــاً غـــاِئ

ــي  ــِن 4- هــنــالــك قـــاَل الـــمـــرُء: َيـــا َلــيــَت اأَنَّ

ــا َقــاِمــ�ــصَ ــنــُت  ُك َقـــد  ــبــُل  َق واأُ�ــصــِحــي   , اأَُردَّ

َحــّرَهــا يــنــالــك  اأْن  َتــرجــو  ُكــنــَت  5-ومــــا 

ــا ــِهــْيــَرِة َخــاِئــ�ــصَ وقـــد كــنــَت فــي َحـــرِّ الــظَّ

ــَهــا 6-لــعــمــري لــقــد �ــصــاعــْت اأُُمـــــوٌر الأَْهــِل

ــا َخــاِلــ�ــصَ َكــــاَن  َمـــْن  ــدِق  بــالــ�ــصِّ  ليغتبطْن 
ال��ث��ان��ي. ع���دا   ،9(-9( ال��م��ج��ال�����س��ة  الـــتـــخـــريـــج: 

 ،(/( ال��م��دارك  ترتيب  ف��ي:   (  ،( البيتان   -
الفقه  في  الذخيرة   ،((/(( دم�سق  مدينة  تاريخ 
الحيوان  حياة   ،(((/( المغني   ،(1(/( المالكّي 
�سحيح  من  اأُ�سكل  ِلما  الُمفِهم   ،(((/( الكبَرى 
المقنع  متن  على  الكبير  ال�سرح   ،(((/(1 م�سلم 

 .((1/(

- الأبيات )، )، )، ) في: ترتيب المداِرك )/9.

الروايات:

تاريخ دم�سق:  -(

يا ح�سرتا اإن كان �سعيك خائبا 

حياة الحيوان:
بـــاطـــاًل �ـــصـــعـــُيـــَك  كـــــان  اإْن  ـــفـــا  ـــص اأ� فـــيـــا 

نــاقــ�ــصــا ـــك  َحـــجُّ كـــــاَن  اإن  ــا  ــرَت ويــــا حــ�ــص

)- ترتيب المدارك: وعادت ريًقا.

ا. )- ترتيب المدارك: حاِئ�سً

قافية الفاء
]9[

ِف الّرطِب: )َمجزوء الكامل) قاَل في َو�سْ
ـــــــَهـــــــا ــــــــقَّ جـــــــــيـــــــــُب َقـــــــِمـــــــْيـــــــ�ـــــــصِ ــــــــص ــــــــ� ان

فـــــــــــــالـــــــــــــدمـــــــــــــُع عــــــــنــــــــهــــــــا واكــــــــــــــــــــُف

يـــــــــــْلـــــــــــفـــــــــــى بــــــــــــــقــــــــــــــاع اإنـــــــــــائـــــــــــهـــــــــــا

ْت قـــــــــاطـــــــــُف حـــــــــيـــــــــث ا�ـــــــــــصـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــرَّ

ومــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــغـــــــــــــــرائـــــــــــــــب اأنـــــــــــهـــــــــــا

ــــــــــُف ــــــــــا�ــــــــــصِ ـــــــــــــــْكـــــــــــــــٌر َعــــــــــــــــــــــــــــــــــَواٌن َن ِب

التخريج: ترتيب المدارك )/))-)).
قافية الالم

]10[
قال: )الرجز)

وقيلي ا�صمعي  النف�ُص  اأّيتـها 

ــيــِل اأَ�ــصِ ِفــي  الــَحــَيــاِة  ِمــَن  اأنـــِت 

ــِت �ــصــّب االأمــــل الــطــويــِل ـــ واأنـــ

التَّاأِميـِل َمـــــَدى  ْنـِك  َيغرَّ َفــال 

اأفــوِل ِمــْن  �َصْم�ُصَك  َدنــْت  وقــد 

التخريج: الب�سائر والذخائر )/)).
]11[

قال: )الب�سيط)
َرُجــٍل ِمــْن  الــودِّ  َخَباَيا  َحتَك  نا�صَ ما   -1

مــــا لـــــْم يـــنـــلـــَك بــــَمــــْكــــُروٍه مـــــَن الـــعـــذِل

ُتــ�ــَصــاِمــَحــِنــي اأَْن  تـــاأَبـــى  لـــك  تـــي  مـــودَّ  -2

َلــــِل الــــزَّ ِمـــــَن  ــــْيٍء  �ــــصَ ـــى  ـــلَ َع اأََراَك  ِبــــــــاأَْن 
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مدينة  تاريخ   ،((/( بغداد  تاريخ  ذي��ل  التخريج: 
دم�سق ))/)).

قافية امليم
]12[

دخ����ل ع��ل��ي��ِه م��ح��م��د ب���ن ���س��ل��ي��م��ان ب���ن ع��ل��ّي 
لُه  فقال  ل،  ال��ُم��َع��ذَّ اب��ن  اإليه  فقام   ،(((( الها�سميُّ
ابن  فاأن�ساأ  الف�سل،  اأبا  يا  مكانك  على   : الها�سميُّ

ل يقوُل: )الوافر)  الُمَعذَّ
لــــي َبـــــــــــــــــــَدا  اإذا  اإلـــــــــــيـــــــــــِه  اأقــــــــــــــــــــــوُم 

ــــالمــــا ـــــــــــُه واأمــــــــَنــــــــحــــــــُه الــــ�ــــصَّ واأكـــــــــــرُم

فـــــــال تــــــعــــــَجــــــْب الإ�ــــــــصــــــــَراعــــــــي اإلــــــيــــــِه

َفــــــــــــــاإنَّ ِلــــــِمــــــْثــــــِلــــــِه ُذِخــــــــــــــَر الـــــِقـــــَيـــــاَمـــــا

التخريج: الجامع لأخالق الراوي واآداب ال�سامع 
)/)))، تاريخ مدينة دم�سق ))/))).

والبيت الأول مك�سور الوزن كما تَرى.
قافية الّنون

]13[
َ ِبِه اأَمٌر: )الكامل) قال اإذا َحزَّ

ــــــــا اأَقــــلـَـــقــــَنــــِنــــي ـــــَك َحــــــــَواِدًث ـــــي اأ�ــــصــــكــــو اإل

ـــــَل االأَحـــــــــــــَزاِن ـــــَوا�ـــــصِ َفــــَتــــَرْكــــَنــــِنــــي ُمـــــَت

َدتــــــنــــــي لــــــــوال رجــــــــــــــاوؤك والــــــــــــذي َعــــــوَّ

ــنــعــَك ال�ــصــتــطــاَر جناني ــِن �ــصُ ُحــ�ــْص مـــْن 

-((( المجال�سة   ،9/( المدارك  ترتيُب  التخريج: 
.(((

]14[
عي�سى  يحيى  اأبي  اإلى  المعذل  بن  اأحمد  اأهدى 
وَكَتَب  دعاٌء،  فيه  دفتًرا  ار))))  ال�سفَّ حرب  اأبي  ابن 

اإليه )الب�سيط): 

ــلَــنــي  اأعــ�ــصَ االأمـــــُر  اإذا مـــا  1-فـــيـــه دعـــــاٌء 

َقـــِنـــي رَّ ــي َفـــاأَ ــِب ــْل ـــي َق ــَم الـــَهـــمُّ ِف وا�ــصــَتــحــَك

ـــٍة ـــَب ـــاِئ 2-نـــــاديـــــُت ُمــعــتــمــدي فـــي ُكـــــلِّ َن

ــــى هــــو ُيــخــلــ�ــصــنــي ـــــُه َحــــتَّ ـــــْم ـــــمِّ َفـــــلَـــــْم اأَُت

التخريج: تقييد العلم ))).

]15[

ل من الب�سرة اإلى طر�سو�س  خرَج اأحمد بن الُمَعذَّ
فاأطال بها المكث، وكتَب اإلى ابنه: )الطويل)

ــهــا رّب الــنــفــيــ�ــصــة  بــالــنــفــ�ــص  تـــاأمـــُن  اأ   -1

ولـــيـــ�ـــَص لــهــا فـــي الـــنـــا�ـــِص كــلــهــم ثــمــْن؟

2- بــهــا اأمـــلـــك الــدنــيــا فـــــاإْن اأنــــا ِبــعــُتــهــا

نــــيــــا فـــذلـــكـــم الــغــبــْن ــــــَن الــــدُّ بـــ�ـــصـــيٍء ِم

ــالــهــا ــَن َت بــدنــيــا  نــفــ�ــصــي  ذهـــبـــْت  اإذا   -3

فــقــد ذهــبــْت نــفــ�ــِصــي وَقــــد َذَهـــــَب الــثــمــْن

م�صيرها  اإلـــيـــه  ـــْن  ِمـــمَّ بــهــا  ــا  ــعــَه ــِب َف  -4

ــــــــَك فــــيــــهــــا لــــلــــمــــنــــيــــِة ُمــــــرَتــــــَهــــــْن فــــــــاإنَّ

خـــالـــًدا  لــتــنــعــم  الـــدنـــيـــا  َة  َلــــــــذَّ َدْع  5-و 

َحـــــَزْن فــيــهــا وال  لــــدى جـــنـــٍة ال خــــوف 

َنــفــَعــُه ــمــلــُك  َت ــَت  لــ�ــْص 6- فــتــبــذل �ــصــيــئــاً 

والِمَنْن ِل  الَف�صْ ذو  ِباالإح�صاِن  َفَيجِزيك 

التخريج: ترتيب المدارك )/1).

- الثاني والثالث في:الزهرة )/91) بال عزو.
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الروايات:

هرة: لدنيا اأ�سبتها. )- الزَّ

قافية الياء

]16[

اأبو  �سديقُه  يعدُه  فلم  المعّذل  بن  اأحمد  اعتلَّ 
بن  �سليمان  علَِّته  في  ولزمه  الرياحّي))))،  حف�س 
حرب))))، وب�سر بن داود المهلبي، فكتب اإليه اأحمد: 

)الطويل)

ــــٌة ــــالٌم اأََبــــــــا َحـــفـــ�ـــصٍ َعــــلـَـــْيــــَك وَرحــــَم �ــــصَ

ُمــــَتــــَجــــاِفــــَيــــا ــــائــــيــــاً  َن ــــا  عــــنَّ ُكـــــنـــــَت  واإْن 

ـــــرٍب ِعـــَيـــاَدِتـــي َكــــَفــــاَك �ـــُصـــلـَــْيـــَمـــاُن ْبـــــُن َح

ـــــا ـــــَي َواِف َيـــــــاَرِة  ِبـــــــالـــــــزِّ بـــ�ـــصـــٌر  َزاَل  وَمـــــــا 

ـــــا ـــــَه ُدوَن َتـــــراَخـــــيـــــَت  اإالَّ  مــنــهــمــا  َومـــــــا 

ـــيـــِهـــَمـــا مـــتـــراخـــَيـــا ـــَت ــــــا كـــنـــت عــــن ِكـــْل وَم

ــفــْيــَن َمــقــاَلــًة وَقــــد َقــــاَل َبــعــ�ــُص الــُمــنــ�ــصِ

ـــا: ـــاِرَي ِء َج ــْت َمـــَثـــاًل َبـــيـــَن االأِخــــــــالَّ َمــ�ــصَ

َلــُه اأَرى  اأَْن  اأَِخـــــي  الأَ�ــصــَتــحــيــي  ـــــي  واإنِّ  (

ــــَرى ِلــَيــا ( ــــِذي ال َي عــلَــيَّ ِمــــَن الـــَحـــقِّ ال

التخريج: المو�ّسح ))).

الثاني فقط في: َت�سحيفاُت المحّدثين ))).

ديوانه  في  لجرير  وهو  ن،  م�سمَّ الأخير  والبيت 
)1)، باختالِف الرواية.

الروايات:

ثين: » �سليمان اأخوك «. )- ت�سحيفاُت المَحدِّ

املن�شوُب
]1[

وهو  َمد  ال�سَّ عبد  باأخيه  ل  الُمَعذَّ بُن  اأحمُد  َمرَّ 
يخطر فاأن�ساأ يقول:)مجزوء الخفيف)

اأَُرى ـــــــــــــــــــــــــــــَرى  َي هــــــــــــــــــــذا  اإن 

ـــــــــــِب ـــــــــــــــــــــــــــــــــُه ابـــــــــــــــــــــــُن الـــــــــــُمـــــــــــَهـــــــــــلَّ اأنَّ

ـــــــــــــِجـــــــــــــٌب ُمـــــــــــــْع واهلّل  ـــــــــــــــــــــــــــت  اأن

ـــــــــــــِجـــــــــــــِب ولــــــــــــــنــــــــــــــا غــــــــــــــيــــــــــــــُر ُمـــــــــــــْع

التخريج: الأغاني ))/)). 

ل في: ديوانه )). َمد بن الُمَعذَّ - لعبد ال�سَّ
]2[

قاِل اأحمد بن المعّذل يهجو الّنرج�َس: )الكامل)
بــعــدَمــا ذكـــرنـــا  مـــا  تــنــكــُر  كـــنـــَت  اإْن   -1

ــــــَواِهــــــُد َقـــــــاَمـــــــْت َعـــــلـَــــيـــــِه َدالِئـــــــــــــٌل و�ــــــصَ

ِمنُهَما لــوًنــا  الُم�صفرِّ  اإلـــى  فــانــُظــر   -2

ـــُد الـــَحـــا�ـــصِ اإالَّ  ــفــرُّ  ــ�ــص َي ـــا  ـــَم َف وافـــــِطـــــْن, 

التخريج: �سكردان ال�سلطان 1)).

- لأحمد بن يون�س الكاتب في: الالآلي في �سرح 
اأمالي القالي )/9))، زهر الآداب )/))). 

المرق�سات  ف��ي:  الكاتب  يو�سف  بن  لأحمد   -
في  المجموع  �سعره  ب��ِه  واأخ���لَّ   ،((( والمطربات 

م�سر. 

]3[
قال: )الرمل(

قــــــال لــــــي: اأنـــــــــَت اأخـــــــو الــــكــــلــــِب, وفـــي 

ــــْد واجــــَتــــَهـــــ ـــــي  َهـــــَجـــــاِن قـــــد  اأْن  ـــــِه  ظـــــّن
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ـــــُه ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ اأَنَّ َتــــــــَعــــــــاَلــــــــى  اهلل  اأحـــــــــمـــــــــُد 

ـــَمـــْد الـــ�ـــصَّ َعــــْبــــد  ــــــــو  ُخ اأَ ــــــــي  نِّ اأَ َدَرى  َمـــــا 

التذكرة   ،(((/( ب��ال��وف��ي��ات  ال��واف��ي  الــتــخــريــج: 
ال�سالحّية ج )) غير مرّقم.

الدهر  يتيمة  ال�سورّي في:  المح�سن  لعبد  وهما 
محققا  ونقلهما   ،(((/(( دم�سق  تاريخ   ،(((/(
عن   ،((1-((9/( ال���دي���وان  تكملة  ف��ي  دي��وان��ه 
لبن  ن�سبته  اإلى  ُي�سيرا  ولم  فقط،  الأول  الم�سدر 

ل. الُمَعذَّ

]4[
قال: )الوافر)

ـــــَدْتـــــُه اأخــــــــو َدَنـــــــــــٍف َرمــــْتـــــــــــــــــــُه َفـــــاأَقـــــ�ـــــصَ

َتـــِطـــيـــ�ـــُص ُجـــُفـــوِنـــــــــــِك ال  ِمـــــــْن  ــــاٌم  ــــَه �ــــصِ

اأحـــــــــــــــــِوَراٍر ـــــَوى  �ـــــصِ ِقــــــــــــَداَح  قـــــواتـــــل ال 

ــــ�ــــُص ـــــَوى الــــلــــَحــــَظــــاِت ِرْي ,وال �ـــــصِ بـــــهـــــنَّ

ـــاأَ�ـــصـــَحـــى ــــــَواَد ُمــــْهــــَجــــِتــــِه َف اأ�ــــصــــبــــَن �ــــــصَ

َيــــِعــــْيــــ�ــــُص وال  َيــــــــُمــــــــْوُت  ال  ــــًمــــا  ــــْي ــــِق �ــــصَ

َجــــْيــــ�ــــٌص ــــــُه  ــــــْن َع ــــــــَل  َتــــــــَرحَّ اإْن  كــــئــــيــــٌب 

ــــو�ــــُص ــــــــِه ُجــــُي ـــــــــــــمَّ ِب ــــــــَن الــــــَبــــــْلــــــَوى اأََل ِم

التخريج: ترتيب المدارك )/9– 1).

الأوُل في: زهر الآداب )/))).

يذكر  ولْم   ،(9 ديوانه  في:  ان  هفَّ لأبي  عة  المقطَّ
جامعه ن�سبته اإلى اأحمد ول الروايات المختلفة.

دي���وان اأب��ي ه��ّف��ان: » ل ِن�����س��اَل..... الأه���داَب   -(
ري�ُس«.

ديوان اأبي هّفان: »فوؤاَد مهجتِه«.  -(

ديوان اأبي هّفان: » كئيًبا «.  -(

]5[
القا�سي)9)):  �سّوار  بن  اهلل  عبد  يخاطب  ق��ال 

)الوافر)

ـــــي ـــــنِّ َع ار  ــــــوَّ ـــــــ ـــــــ ــــــصَ � اأَبـــــــــــــــا  اأبـــــــــلـــــــــْغ  اأال 

ــــــــٍب اأهــــــــــــــَدى �ـــصـــالمـــا ـــــــاَلـــــــَة َكــــــــاِت ر�ـــــــصَ

ــــي اأُقــــ�ــــصِّ اأَْن  ِة  االأُخــــــــــــــــوَّ َحــــــــقِّ  ِفـــــــي  اأ 

ِذَمــــــاَمــــــا؟ ـــوا  تـــقـــ�ـــصُ وال  ِذَمـــــــاَمـــــــُكـــــــُم, 

ـــــْدٍق وقــــــد قـــــــاَل الـــحـــكـــيـــُم َمــــــَقــــــاَل �ـــــصِ

اإَِمـــــــــاَمـــــــــا: َلـــــــُهـــــــْم  ــــــــــــــــــــــــْوَن  ُل االأَوَّ َراآُه 

ـــــي ـــــُمـــــوِن واأَهـــــنـــــُت اأْكـــــَرْمـــــُتـــــُكـــــــــــــــــْم  اإذا 

ـــــْب ِلـــــذِلـــــُكـــــُم فـــــــَذا َمــــــا ؟ َوَلــــــــــْم اأَغـــــ�ـــــصَ

التخريج: ترتيب المدارك)/)).

- لُه في: الوافي بالوفيات )/)))، عدا الأّول.

عدا   ،(((/(( الأغ��ان��ي  ف��ي:  المعّذل  لأبيه   -
بعبد  غيالن  ب��ن  المعذل  »م��رَّ  فيه:  وج��اء  ل،  الأوَّ
عبد  فا�ستنزله  القا�سي،  العنبري  �سوار  بن  اهلل 
اأن ينزل عنده، فاأبى،  اهلل، وكان من عادة المعذل 

واأن�سده:«.

 الروايات:

)- ترتيب المدارك: اأْن اأُقّفي 

ي. الأغاني: اأْن نق�سِّ  

)- الأغاني: قال الأديُب... راآه الآخرون.
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اللغة:

ي ذلَك ؟. )- فذاما: ماذا ت�سمِّ

]6[
َوَرَد القا�سي َيحَيى بُن اأكثم)1)) الب�سرة: فقالْت 
رٍّ اأ�سابهم،  زوجُة اأحمد: لو اأتيَت يحَيى َف�َساأَلَتُه، ِل�سُ

فلم يجبها ثمَّ قال: )الطويل)

ــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َه ــزِّ ــِع ِل ـــي  ـــْفـــ�ـــصِ َن اإِْذالَل  ـــي  ـــِن ـــُف ـــلِّ ـــَك ُت

ــا ـــ ـــ ـــ ــَرَم ــْك ــُت ِل اأَُهــــــــــاَن   اأَْن  ـــْيـــَهـــا  َعـــلَ وهــــــاَن 

اأَكــَثــٍم تــقــوُل: �ــَصــِل الــَمــعــروَف َيحَيى بــن 

اأْكــثــمــا بـــن  َيــحــَيــى  َربَّ  ــِه  ــْي ــِل ــَص � َفـــُقـــْلـــُت: 

التخريج: الُمجال�سة 9))، ترتيب المدارك )/)).

الثاني فقط لُه في: اأخبار الق�ساة )/))).

ل في: ديوانه 9)). َمد بن الُمَعذَّ - لعبد ال�سَّ

]7[
قال: )الطويل)

اأنــيــَنــُه ُيــخــِفــي  الــلــحــِظ  �صقيُم  غـــزاٌل   -1

وُيــ�ــصــِحــي كــئــيــَب الــبــاِل عــنــِدي َحــزيــنــُه

َطــاِلــًبــا لــلــعــلــِم  ــُت  ظــْل اأَْن  عــلــى  يــلــوُم   -2

ــُه ـــ ـــ ـــ ــنــوَن واِة ُف ــــِد الــــــــــرُّ ــــْن ــــــُع ِمــــــْن ِع اأَُجــــــمِّ

ـــُه ــــ وُعـــوَنــــ الـــــَكـــــالِم  اأبـــــكـــــاَر  واأكـــــتـــــُب   -3

ـــُد ُعـــيـــونـــُه ـــفـــي ـــَت ـــص ـــــــــــــــــــا اأ� واأحــــــفــــــُظ ِمـــمَّ

ــي ــِت ــَم ــْي ــِق فــيــا حـــا�ـــصـــدي َدعـــنـــي اأُغــــــــاِل ِب

ــــا�ــــِص َمـــــا يــحــ�ــصــنــوَنــُه فــقــيــمــُة كـــــــــــلِّ الــــنَّ

التخريج: لُه في: الذخيرة في محا�سن اأهل الجزيرة 
.(9( – (91/(

ال�سريف  ال��ق��ا���س��م  ب��ن  محمد  ب��ن  للقا�سم   -
الح�سني المعروف بابن طباطبا، في: العقد الفريد 
الزدهار   ،(((/( والم�ساوىء  المحا�سن   ،(((/(

))، مع بيت اآخر. 

بن  اأح��م��د  ب��ن  محّمد  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  لمحّمد   -
الأدباء  معجم  في:  )))ه�)،  )ت  طباطبا  اإبراهيم 
اأَُخر. واأخلَّ بها مجموع  اأبيات  )/))))، مع خم�سة 

�سعره.

- لَيحَيى بن محمد ال�سريف بن طباطبا العلوي 
)ت )))ه�)، في: معجم الأدباء )/)))، )/9))). 

اللغة:

)- العون: جمع عوان، المتو�سطة في ال�سن.

)- العجز ي�سير اإلى قول اأمير الموؤمنين علي بن اأبي 
نهج  �سرح  يح�سنه«  ما  امرئ  كلِّ  »قيمُة  طالب: 

البالغة ))/1)).
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الحوا�صي

َف والدُه اإلى )المعّدل) بالدال المهملة في: ديوان  ت�سحَّ  (((
�ُسعب   ،(((/( العبر   ،((/( الثقات   ،(((/( المعاني 
الإيمان )/)))، تاريخ مدينة دم�سق ))/))، ))/)))، 
زاد المعاد )/)))، رحلة العبدري )))، مواهب الجليل 

.(((/(
وفي: دّرة الغوا�س 9)): اأحمد بن اإبراهيم المعّدل !  

وُينظر: تو�سيح الم�ستبه )/)))، تب�سير المنتبه 99))،   
ه موؤلفاُهما على هذا الخطاأ. اإْذ نبَّ

َترَجَمُتُه واأخبارُه في: طبقات ابن المعتز )/)))، العبر   (((
الإ�سالم  تاريخ   ،(-(/(1 النبالء  اأعالم  �سير   ،(((/(
 ،(((-(((/( بالوفيات  الوافي   ،(( �س   (((1-((((
 ،(( النور  �سجرة   ،(1 المذهب  الديباج   ،((/( الثقات 

تاريخ التراث العربّي )-)/)).
ترجمته في: معجم ال�سعراء )/)))، الأعالم )/))).  (((

ترجمته في: معجم الأدباء )/))))-))))، نور القب�س   (((
)9، اإنباه الرواة )/))، وفيات الأعيان )/1))، الأعالم 

.(1(/(
ب�س: َح�ْسب.  (((

هم  للمخاطب:  يقولون   «  :((9 الغوا�س  دّرة  في:  جاء   (((
الكالم  افتتاح  في  )هم)  فيزيدون  خرجت،  وهم  َفعلت 
في  لغة  هي  وقيل   .« والأوه���ام  الأغ��الط  اأ�سنع  من  وهو 
)اأما) ال�ستفتاحّية، وقد ُتحذف األُفَها. ُينظر: �سرح درة 

الغوا�س ))).
. البخت: الحظُّ  (((

ت�سحيح   ،9( الألبا  نزهة   ،((9/( والذخائر  الب�سائر   (((
الت�سحيف ))).

البيان والتبيين )/)1).  (9(
)1)) تهذيب الكمال ))/)1).

العبر )/))،  )))) ترجمته في: معجم الأدباء )/)))-)))، 
بالوفيات 9/)9، بغية  الوافي  المذهب )/)))،  الديباج 

الوعاة )/))).
المذهب )9،  الفقهاء )))،الديباج  )))) ترجمته في:طبقات 

العبر )/)).
)))) �سير اأعالم النبالء 1)/).

)))) تاريخ الخلفاء ))).
)))) كتاب بغداد 1))- 9)).

)))) �سير اأعالم النبالء 1)/).
)))) �سوؤالت الآجري )/1).

)))) المجال�سة وجواهر العلم ))).
)9)) محا�سرات الأدباء )/1))، الم�ستطرف )/)1).

َمد في:  )1)) لمح الُملح ))). وُن�سب القول اإلى اأخيه عبد ال�سَّ
لطائف اللطف ))).

الجعيني«،  »الن�ساك  اللطف )))، وقد ورد فيه:  )))) لطائف 
خطاأ.

�سنة  توّفي  م���زاٌح.  فيه  ك��ان  الأث��ب��ات،  المحدثين  )))) �سيخ 
)))ه�. ترجمته في: �سير اأعالم النبالء 1/9))- )))، 
العبر   ،9(/( التهذيب  تهذيب   ،(((/( الكبير  التاريخ 
التهذيب  تهذيب   ،(((/( الع��ت��دال  م��ي��زان   ،(((/(

)/1))، �سذرات الذهب )/)).
)))) �سورة البقرة )).

دم�سق  تاريخ   ،(((  -  (((/( الكافي  ال�سالح  )))) الجلي�س 
))/)))، �ِسير اأعالم النبالء 1)/).

)))) تاريخ بغداد )/))، الب�سائر والذخائر )/9))، التذكرة 
الحمدونية 9/))).

 ،((9/( المغيث  فتح   ،(9 العلم  وج��واه��ر  )))) المجال�سة 
البداية والنهاية 1)/)))، تاريخ الخلفاء ))).

ل ))-9). َمد بن الُمَعذَّ )))) ديوان عبد ال�سَّ
)))) ُينظر: اأمالي القالي )/)1)، الب�سائر والذخائر )/))، 
قد  »اإن��ك  وفيه:   ،((1 العوام  لحن   ،((( المقال  ف�سل 
الت�سحيف  ت�سحيح  نا�سح«،  لك  جيُبه  ب�سدٍر  خ�سنت 

19)، وفيه: ».... ب�سدٍر قلُبه... «.
)9)) الب�سائر والذخائر )/))، التذكرة الحمدونية )/)))، 
وفي   .((( الآداب  زه��ر   ،((( ع��ون  اأب��ي  اب��ن  ت�سبيهات 
محا�سرات الأدباء )/))): » قال بع�سهم لبن له عاق«.

ل ))). َمد بن الُمَعذَّ )1)) ديوان عبد ال�سَّ
)))) �سورة الأعراف )9.

)))) جزٌء من �سورة الأنفال )).
)))) لطائف اللطف )))، الوافي بالوفيات )/))).

)))) طبقات الفقهاء )))، العبر )/)))، �سير اأعالم النبالء 
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.(/(1
)))) �سمط الالآلي 9)).

)))) الفهر�ست 9).
والتعديل  الجرح   ،(1/( الكبير  في:التاريخ  ترجمته    ((((

.(((/(
في:  ترجمته  الب�سرة.  �سكن  الحديث.  حفاظ  كبار  )))) من 
الأعالم   ،(((/( التهذيب  تهذيب   ،((/9 بغداد  تاريخ 

.(((/(
)9)) ترجمته في: تهذيب التهذيب )/)9)، الأعالم )/)).

)1)) ترجمته في: تهذيب التهذيب)/))).
م�سالك   ،(((-(((/( الأع��ي��ان  وف��ي��ات  ف��ي:  )))) ترجمته 
نكت   ،((1/( المدارك  ترتيب   ،((9-(((/( الأب�سار 
العتدال  ميزان   ،((( المذهب  الديباج   ،(9( الهميان 
)/)))-9))، العبر )/)))، تهذيب التهذيب )/ )1)، 

�سذرات الذهب )/))، الأعالم )/1)).
)))) محا�سرات الأدباء )/)))-))).

تهذيب  المدارك )/9،  ترتيب  الفقهاء )/)))،  )))) طبقات 
الأعيان  وفيات   ،(9( الهميان  نكت   ،(((/( التهذيب 
الإ�سالم  تاريخ   ،((1/(1 النبالء  اأعالم  �سير   ،(((/(
))/)))، ميزان العتدال )/9))، رحلة العبدري ))). 
وفي: وفيات الأعيان )/)))، م�سالك الأب�سار )/9))،   

ل. اأنَّ القائل هو: يحيى بن اأحمد بن الُمَعذَّ
)))) وفيات الأعيان ) / )))، ترتيب المدارك ) /)))، �سير 

اأعالم النبالء 1)/1))، م�سالك الأب�سار )/9)).
�ساعًرا مح�سًنا ف�سيًحا.  وكان  ببغداد،  الر�سافة  )))) قا�سي 
النبالء  اأعالم  �سير   ،((1/9 بغداد  تاريخ  في:  ترجمته 
))/)))، العبر )/)))، تهذيب التهذيب )/)))، 9))، 

النجوم الزاهرة )/)))، �سذرات الذهب )/)1).

)))) �سير اأعالم النبالء ))/)))، ال�سعور بالُعور ))).
و�سامراء.  بغداد  في  العبا�س  بني  عند  مكانة  له  )))) كانت 
ترجمته في: �سذرات الذهب )/ )))، الأعالم )/))).

الحفاظ  تذكرة   ،(((/(( بغداد  تاريخ  ف��ي:  )))) ترجمته 
)/)))،النجوم الزاهرة )/))،�سذرات الذهب )/9))، 
اإي�ساح   ،(((/( العارفين  هدية   ،(((( الظنون  ك�سف 

المكنون )/)))،الأعالم )/99).
)9)) ترجمتُه في: تاريخ بغداد 1)/)))-))).

)1)) الطيوريات )).
)))) ترجمتُه في: اإنباه الرواة )/)))، وفيات الأعيان )/)).

)))) حياة الحيوان الكبَرى )/))).
)))) ُوِلَد في الب�سرة �سنة )))ه�. ترجمته في: وفيات الأعيان 
الرواة  اإنباه   ،(((/( العبر   ،((( القب�س  نور   ،(((/(

.9(/(
)))) ديوان المعاني )/))).

)))) �سير اأعالم النبالء 1)/).
)))) العبر )/))).

َب  َف��اأَدَّ بغداد،  َقِدَم  ثم  الب�سرَة  نزل  مالك،  بن  )))) الح�سن 
من  راوي��ًة،  �ساعرًا،  اأديبًا  وك��ان  الماأمون.  بَن  العبا�َس 
اأ�سحاب الأ�سمعي. ترجمُتُه في: نور القب�س 1))،الوافي 

بالوفيات ))/19)-1))، فوات الوفيات )/1))-))).
الماج�ستير من جامعة بغداد،  )))) نال به زهيُر غازي زاهد 
النعمان،  مطبعة  الأ�سرف،  النجف  في  وُطِبَع  ))9)م، 
العلمي  المجمع  �ساعد   ،((( متمردون  �سعراء  �سل�سلة: 

العراقي على ن�سره، 91))ه�/ 1)9)م.  
من  اأكثر  القي�ِسّي  وِدي  نوري حمُّ الدكتور  عليه  وا�ستدرك   
مئة بيت في مجلة المجمع العلمي العراقي، مج ))، ج)، 

1)9)م، �س )1)- ))).
ون�سر الدكتور زهير م�ستدركًا على عمله في مجلة )كلية   
التربية)، جامعة الب�سرة، العدد )، ))9)م، و�سّم ))) 

َبيًتا.
في  ثانًيا  م�ستدركًا  فن�سَر  القي�سي  ن��وري  الدكتور  وع��اَد   
 -((1 �س  9)9)م،   ،( العدد   ،(( مج  )الَموِرد)،  مجلة 
في  ذلك  واأع��اد  الفريد)،  )ال��در  كتاب  عن  نقاًل   ،(((
 /( بغداد،  َواوي��ن،  ال��دَّ اع  نَّ �سُ على  )الم�ستدرك  كتاب: 
 -(((  /( بيروت،   ،( )ط  َبيًتا   (( و�سّم   ((((  -((1

.((((
الديوان عن دار �سادر،  ُزهير غازي زاهد  د.  اأ�سدَر  ثمَّ   

بيروت، )99)م.
طبعة  اآخر  على  نقدية  ونظرات  مالحظات  ولدينا  قلُت:   

منه.
من  ا  ن�سًّ  9( له  واأ�سفنا  )الورقة)،  كتاب  تحقيق  )9)) اأعدنا 
 ،( برقم  المعذل  اب��ن  ترجمة  وتقع  المفقود،  الق�سم 
في  ة  العامَّ الثقافية  ال�سوؤون  دار  عن  الكتاُب  وي�سدُر 
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بغداد.
)1)) فوات الوفيات )/1)).

)))) الجامع لأخالق الراوي واآداب ال�سامع )/))).
)))) المو�سح ))).

ق�سيدة   (1(/( والتبيين  في:البيان  ج��اَء  ما  ذلك  )))) من 
مطلعها:

تـــــواعـــــد لـــلـــبـــيـــن الـــخـــلـــيـــط لــيــنــبــتــوا
ال�صبُت موعدك  الظهر:  لراعي  وقالوا 

بن  لمحمد  والّرابع  الأّول  فالبيتان  لُه،  لي�سْت  والق�سيدة   
ُنمير الثقفّي في: �سعراء اأمويون )/))).

وورد في: �ُسعب الإيمان )/))) اأنه اأن�سد:  
تـــاِئـــًبـــا جـــــاء  ذنــــبــــِه  مــــن  امـــــــروؤ  مــــا  اإذا 

ْنــــُب ــــَك الــــذَّ ـــــُه َفــــلَ اإلــــيــــك, فــلــم تــغــفــْر َل
ديوانه  في:  )))ه�)  )ت  الباهلّي  حازم  بن  لمحمد  وهو   

))، فالبيت لي�َس لأحمد.
ال��واف��ي   ،(((-(((/( الق�ساة  اأخ��ب��ار  ف��ي:  )))) ترجمته 

بالوفيات ))/)1)، تهذيب التهذيب )/))).
)))) اأمير الب�سرة، وليها في اأيام المهدي، وُعِزَل �سَنة )))ه�، 
َجُه اأخته العبا�سة، وا�ستمر في  واأعاده هارون الر�سيُد، وزوَّ
َي �سنة )))ه�. ترجمُتُه واأخبارُه في:  الب�سرة اإلى اأْن ُتُوفِّ
النجوم  بالوفيات )/)))،  الوافي  بغداد )/)9)،  تاريخ 

الزاهرة )/))، البيان والتبيين )/)9)، )/9)).
بغداد،  قدم  الب�سري،  حرب  اأبي  بن  مو�سى  بن  )))) عي�سى 
في:  واأخ��ب��ارُه  َترَجَمُتُه  )))ه���.  �سنة  َي  توفِّ بها.  ث  وح��دَّ

تاريخ بغداد ))/))).
اأبو حف�س الرياحي الب�سرّي )ت  )))) ُعمر بن عبد الوهاب 
الثقات   ،(((/( الكبير  التاريخ  في:  ترجمته  )))ه���). 

.(((/(
الب�سرّي  الأزدي  بجيل  بن  حرب  بن  �سليمان  اأّي��وب  )))) اأبو 
وُعِزَل  )))ه�،  �سنة  ق�ساءها  وولي  مكة  �سكن  القا�سي. 
�سنة 9)) ه�، فرجع اإلى الب�سرة وتوّفي فيها �سنة )))ه�. 
ترجمته في: المعارف 9))، تاريخ بغداد 9/))، تهذيب 

التهذيب ): )))، الأعالم )/))).
ال��واف��ي   ،(((-(((/( الق�ساة  اأخ��ب��ار  ف��ي:  )9)) ترجمته 

بالوفيات ))/)1)، تهذيب التهذيب )/))).

�سنة  ي  توفِّ )1)ه���.  �سنة  الب�سرة  ق�ساء  الماأمون  )1)) وّلُه 
 ،(((/( الق�ساة  في:اأخبار  واأخ��ب��ارُه  َترَجَمُتُه  )))ه���. 
 ،(((/( ال��زاه��رة  النجوم   ،(((/( الأع��ي��ان  وف��ي��ات 
ميزان   ،(((/( ال��ج��ن��ان  م���راآة   ،((9/( )1)،ال��ع��ب��ر 
الأع��الم   ،(1(/( الذهب  ���س��ذرات   ،(((/( الع��ت��دال 

.(((/(
الم�صــادر والمراجع

حياته  العّبا�سي  الع�سر  في  القي�س  عبد  �ساعر  هّفان  اأب��و   -
مان، دم�سق، )11)م. وديوانه: هالل ناجي، دار الزَّ

َدَقَة  اَن ْبن �سَ ُد ْبُن َخَلِف ْبن َحيَّ اأخبار الق�ساة: اأَُبو َبْكٍر ُمَحمَّ  -
َحُه  �سحَّ )1)ه���)،  )ت  »َوِكيع«  ِب�  ب  الُمَلقَّ الَبْغَداِدّي  ّي  بِّ ال�سَّ
المراغي،  العزيز م�سطفى  اأحاديَثُه عبد  وعلََّق عليه وخّرج 

المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ))))ه�/))9)م.
جالل  والآث��ار:  الأحاديث  من  ال�سعراء  عقده  فيما  الزدهار   -
الدين عبد الرحمن ال�سيوطي )ت ))9 ه�)، تحقيق د. علي 
الخاني،  دار  بيروت،  الإ�سالمي،  المكتب  البواب،  ح�سين 

الريا�س، ))))ه�/)99)م.
البر  عبد  ب��ن  اهلل  عبد  ب��ن  يو�سف  عمر  اأب��و  ال���س��ت��ذك��ار:   -
النمرّي )ت )))ه�)، تحقيق �سالم محمد عطا، محمد علي 
معو�س،دار الكتب العلمية، بيروت، ط )، ))))ه�/111)م.

العلم  دار  )ت)9))ه�����)،  الزركلّي  الدين  خير   الأع���الم:   -
للماليين، ط)، بيروت، 9)9)م.

نحو  )ت  الأ�سفهانّي  الح�سين  بن  علي  الفرج  اأبو  الأغاني:   -
)))ه�)، تحقيق د. اإح�سان عبا�س، دار �سادر، بيروت.

البغدادّي  ال��َق��اَل��ي  القا�سم  ب��ن  اإ�سماعيل  ال��َق��اَل��ي:  اأم��ال��ي   -
 / ))))ه���  القاهرة،  الم�سرية،  الكتب  دار  )ت)))ه����)، 

))9)م.
الظنون:اإ�سماعيل  ك�سف  على  الذيل  في  المكنون  اإي�ساح   -
الفكر،  دار  )ت9)))ه��������)،  ال��ب��غ��دادي  ال��ب��اب��ان��ي  ب��ا���س��ا 

بيروت،)1))ه�/ ))9)م.
تحقيق  )))ه�)،  الدم�سقّي )ت  كثير  ابن  والنهاية:  البدايُة   -
العربي،  ال��ت��راث  اإح��ي��اء  دار  �سيري،  علّي  وتعليق  وتدقيق 

بيروت،)1))ه�/ ))9)م.
ان التوحيدي )ت نحو 11)ه�)،  اأبو حيَّ الب�سائُر والذخائر:   -
�سادر،  دار  القا�سي،  وداد  د.  و  عبا�س  اإح�سان  د.  تحقيق 
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بيروت، ))9)م.
اأب���و ع��ث��م��ان ع��م��رو ب��ن ب��ح��ر الجاحظ  ال��ب��ي��اُن وال��ت��ب��ي��ي��ن:   -
الخانجي،  مكتبة  هارون،  ال�سالم  عبد  تحقيق  )ت)))ه�)، 

القاهرة، ))9)م.
الدين  �سم�س  والأع��الم:  الم�ساهير  ووفيات  الإ�سالم  َتاريُخ   -
محمد بن اأحمد الذهبّي )ت )))ه�)، تحقيق  د. عمر عبد 

ال�سالم تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت 111)م.
تاريخ بغداد:اأحمد بن علي اأبو بكر الخطيب البغدادي، دار   -

الكتب العلمية، بيروت.
العربية  اإل��ى  َنَقَلُه  �سزكين،  ف��وؤاد  العربي:  ال��ت��راث  تاريخ   -
الهيئة  الف�سل،  اأب��و  فهمي  د.  و  حجازي  فهمي  محمود  د. 

الم�سرية العامة ِللكتاب،القاهرة،))9)م.
البخارّي )ت )))ه�)،  اإ�سماعيل  الكبير: محمد بن  التاريخ   -
اأباد،  حيدر  ي،  المكِّ اليمانّي  المعلمّي  الرحمن  عبد  تحقيق 

1)))ه�.
ال�سافعّي  تاريخ مدينة دم�سق: علّي بن الح�سن بن هبة اهلل   -
علّي  وتحقيق  درا�سة  )))ه���)،  )ت  ع�ساكر  بابن  المعروف 

�سيري، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع، بيروت. 
الع�سقالني  حجر  اب��ن  الم�ستبه:  بتحرير  المنتبه  تب�سير   -
)ت)))ه�)، تحقيق محمد علّي النجار، مراجعة علّي محمد 

البجاوي،المكتبة العلمية، بيروت.
التذكرة الحمدونية: ابن حمدون، تحقيق د. اإح�سان عبا�س،   -

دار �سادر، بيروت، )99)م.
عبد  بن  اأيبك  بن  خليل  الدين  �سالح  ال�سالحّية:  التذكرة   -
اهلل ال�سفدّي )ت )))ه�)، م�سورة اإدارة المخطوطات في 

وزارة الأوقاف الكويتية.
مذهب  اأع��الم  لمعرفة  الم�سالك  وتقريب  المدارك  ترتيُب   -
ال�سبتّي  اليح�سبّي  مو�َسى  ب��ن  عيا�س  القا�سي  م��ال��ك: 
ال�سوؤون  ال�����س��ح��راوي،  ال��ق��ادر  عبد  تحقيق  )ت)))ه�����)، 

الإ�سالمية، المغرب، ط)، ))9)م.
اأبي عون )ت )))ه�)، ت�سحيح محمد بن  الت�سبيهات: ابن   -

المعين خان، مطبعة كمبردج، 9)))ه�/1)9)م.
اأيبك  ب��ن  خليل  التحريف:  وتحرير  الت�سحيف  ت�سحيح   -
َفَهاِر�َسُه  و�سنَع  عليه  وعّلق  حّققه  )))ه���)،  )ت  فدّي  ال�سّ
مكتبة  اب،  التوَّ عبد  رم�سان  د.  راجعُه  ال�سرقاوّي،  ال�سيُد 

الخانجي، القاهرة، )1))ه�/ ))9)م.

اهلل  عبد  ب��ن  الح�سن  اأح��م��د  اأب��و  ِثْين:  الُمحدِّ ت�سحيفات   -
المطبعة  ميرة،  محمود  تحقيق  )))ه����)،  )ت  الع�سكرّي 

الحديثة، القاهرة.
الجامع  ف��ي  ال��ب��خ��اري  َل���ُه  َج  َخ���رَّ لمن  والتجريح  التعديل   -
الباجّي  �سعد  بن  خلف  بن  �سليمان  الوليد  اأب��و  ال�سحيح: 
للن�سر  اللواء  دار  لبابة ح�سين،  اأبو  د.  )ت )))ه�)، تحقيق 

والتوزيع، الريا�س، )1))ه�/))9)م.
البغدادي  الخطيب  ثابت  بن  علي  بن  اأحمد  العلم:  تقييد   -
)ت)))ه� )، تحقيق يو�سف الع�س، دار اإحياء ال�سنة النبوية، 

ط )، ))9)م.
عمر  اأب��و  والأ�سانيد:  المعاني  من  الموطاأ  في  لما  التمهيد   -
)))ه���)،  )ت  النمرّي  البر  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  يو�سف 
الكبير  عبد  محمد  و  العلوّي  اأحمد  بن  م�سطفى  تحقيق 
البكرّي، وزارة عموم الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، المغرب، 

))))ه�.
تهذيب التهذيب: ابن حجر الع�سقالني )ت )))ه�)، حيدر   -

اأباد، ))))ه�-))))ه�.
تهذيب الكمال في اأ�سماء الرجال: الحافظ جمال الدين اأبو   -
يو�سف المّزّي )ت )))ه�)، تحقيق د. ب�سار عواد معروف، 

موؤ�س�سة الر�سالة، )1))ه�/ ))9)م.
تو�سيح الم�ستبِه في �سبِط اأ�سماء الرواة واأن�سابهم واألقابهم   -
وُكَناُهم: �َسْم�س الدين محمد بن عبد اهلل بن محمد القي�سي 
موؤ�س�سة  العرق�سو�سي،  نعيم  محمد  تحقيق  الدم�سقي، 

الر�سالة، بيروت، )99)م.
التميمي  ح��ات��م  اأب���و  اأح��م��د  ب��ن  ح��ب��ان  ب��ن  ال��ث��ق��ات: محمد   -
الفكر،  دار  اأح��م��د،  الدين  �سرف  ال�سيد  تحقيق  الب�ستي، 

)9))ه/))9)م. 
الجامع لأحكام القراآن: اأبو عبد اهلل محمد بن اأحمد بن اأبي   -
القرطبي  الدين  �سم�س  الخزرجي  الأن�ساري  فرح  بن  بكر 
)ت)))ه�)، تحقيق ه�سام �سمير البخاري، دار عالم الكتب، 

الريا�س، ))))ه�/ )11) م.
بن  علّي  بن  اأحمد  ال�سامع:  واآداب  ال��راوي  لأخالق  الجامع   -
محمود  د.  تحقيق  )))ه���)،  )ت  البغدادّي  الخطيب  ثابت 

الطحان، مكتبة المعارف، الريا�س، )1))ه�.
اأبو  ال�ّسافي:  الّنا�سح  والأني�س  الكافي  الح  ال�سّ الجلي�س   -
الفرج المعاَفى بن زكرّيا النهرواني الجريرّي )ت 91)ه�)، 
بيروت،  الكتب،  عالم  الخولي،  مر�سي  محمد  د.  تحقيق 
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))))ه�/)99)م.
��ى ال��دم��ي��ري  ح��ي��اة ال��ح��ي��وان ال��ك��ب��رى: م��ح��م��د ب��ن م��و���سَ  -
دم�سق،  الب�سائر،  دار  �سالح،  اإبراِهْيم  تحقيق  )ت)1)ه�)، 

)11)م.
درا�سة في اأدب اأحمد بن يو�سف الكاتب وال�ساعر: اإعداد د.   -
محمد يون�س عبد العال، دار حّراء بالمنيا، م�سر، ))9)م.

دّرُة الغّوا�ِس في اأوهام الخوا�س: القا�سم بن علي بن محمد   -
بن عثمان الحريري )ت )))ه�)، تحقيق محمد اأبو الف�سل 

اإبراهيم، دار نه�سة م�سر، القاهرة، ))9)م.
الديباج المذهب في معرفة اأعيان علماء المذهب: اإبراهيم   -
دار  )ت99)ه����)،  المالكي  فرحون  بن  محمد  بن  علّي  ابن 

الكتب العلمية، بيروت، د. ت.
9))ه���)،  )ت  محمد  بن  المح�سن  عبد  ؛  ال�سوري  دي��وان   -
الر�سيد  د جا�سم و�ساكر هادي �سكر، دار  ال�سيِّ ي  تحقيق مكِّ

للن�سر، بغداد، 1)9)-))9)م.  
زهير  د.  َلُه  َم  وَق��دَّ َقُه  حقَّ ل:  الُمَعذَّ بن  َمد  ال�سَّ عبد  دي��وان   -

غازي زاهد، دار �سادر، بيروت، )99)م.
ديوان محمد بن حازم الباهلّي، �سنعة �ساكر العا�سور، تموز   -

للطباعة والن�سر، دم�سق، ))1)م.
�سهل  بن  اهلل  عبد  بن  الح�سن  ه��الل  اأب��و  المعاني:  دي��وان   -
الع�سكرّي )ت )9)ه�)، مكتبة القد�سي، القاهرة، ))))ه�.

الذخيرة في الفقه المالكي: �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�س   -
القرافي )ت )))ه�)، بيروت.

الذخيرة في َمحا�سن اأهل الجزيرة: علّي بن ب�سام ال�سنترينّي   -
)ت )))ه�)، تحقيق د. اإح�سان عّبا�س، بيروت.

ال��ب��غ��دادي )ت )))ه����)،  النجار  اب��ن  ب��غ��داد:  ت��اري��خ  ذي��ل   -
الكتب  دار  عطا،  ال��ق��ادر  عبد  م�سطفى  وتحقيق  درا���س��ة 

العلمية،بيروت.
العبدرّي )ت بعد  رحلة العبدري: محمد بن محمد بن علّي   -
�سعد  دار  ك��ردي،  اإبراهيم  د.  لها  وق��ّدم  حّققها  11)ه����)، 
الدين للطباعة والن�سر والتوزيع، دم�سق، 9)))ه�/999)م.

زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن اأبي بكر بن اأيوب   -
ابن �سعد �سم�س الدين ابن قيم الجوزية  )ت )))ه�)، ط )، 

بيروت ، )1))ه��/))9)م.
تميم  ب��ن  علّي  ب��ن  اإب��راه��ي��م  الأل��ب��اب:  وثمر  الآداب  زه��ر   -
محمد  علّي  تحقيق  )))ه����)،  )ت  القيروانّي  الح�سرّي 

البجاوي، دار اإحياء الكتب العربية، القاهرة، ))9)م.
اأبي حجلة التلم�ساني )ت )))ه�)،  �سكردان ال�سلطان: ابن   -

تحقيق د. علي عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، )11)م.
�سمُط الالآلي في �سرح اأمالي القالي: اأبو عبيد عبد اهلل بن عبد   -
الميمني،  العزيز  تحقيق عبد  البكرّي )ت )))ه�)،  العزيز 
لجنة التاأليف والترجمة والن�سر،القاهرة،))))ه�/))9)م.

الأ�سعث  بن  �سليمان  داود  اأب��ا  الآج��ري  عبيد  اأب��ي  ���س��وؤالُت   -
ال�سج�ستانّي في معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم، درا�سة 
دار  مكتبة  الب�ستوي،  العظيم  عبد  العليم  عبد  د.  وتحقيق 
والن�سر  للطباعة  الريان  المكرمة،موؤ�س�سة  مكة  ال�ستقامة، 

والتوزيع،بيروت، ))))ه��/)99)م.
�سير اأعالم النبالء: محمد بن احمد الذهبي )ت )))ه�)،   -

تحقيق �سعيب الرناوؤوط وزمالئه، بيروت،))9)-))9)م.
المالكّية: محمد بن محمد  الزكية في طبقات  النور  �سجرُة   -

مخلوف )ت 1)))ه�)، دار الكتاب العربي، بيروت، د. ت.
الخفاجي )ت 9)1)ه�)،  الدين  �سهاب  الغوا�س:  ُدّرة  �سرح   -

َمطبعة الجوائب، ا�ستانبول، 99))ه�.
دار  ال�ساوي،  اإ�سماعيل  محمد  تحقيق  جرير،  ديوان  �سرح   -

مكتبة الحياة، بيروت، ))9)م.
الرحمن  عبد  الفرج  اأب��و  المقنع:  متن  على  الكبير  ال�سرح   -
ابن محمد بن اأحمد بن قدامة المقد�سّي )ت )))ه�)، دار 

الكتاب العربي للن�سر والتوزيع، بيروت.
تحقيق  )))ه���)،  )ت  الحديد  اأبي  ابن  البالغة:  نهج  �سرح   -
محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، مطبعة البابي الحابي، القاهرة، 

))9)م.
البيهقّي  الح�سين  ب��ن  اأح��م��د  ب��ك��ر  اأب���و  الإي���م���ان:  ��َع��ُب  ���سُ  -
)ت)))ه�)، تحقيق محمد ال�سعيد ب�سيوني زغلول، بيروت، 

1)))ه�. 
القي�سّي،  حّمودي  نوري  د.  وتحقيق  درا�سة  اأُمويُّون:  �ُسعراء   -

المجمع العلمي العراقي، )1))ه/))9)م.
�سعر ابن طباطبا العلوي،جمع وتحقيق جابر الخاقاني، دار   -

الحرية للطباعة،بغداد، ))9)م.
َفِدّي )ت )))ه�)، حّققه  ال�سعور بالُعور: خليل بن اأيبك ال�سَّ  -
ان،  عمَّ عّمار،  دار  ح�سين،  ال��رزاق  عبد  د.  عليِه  وا�ستدرك 

19))ه�/))9)م.
)))ه�)،  )ت  العاملّي  يون�س  بن  علّي  الم�ستقيم:  ال�سراط   -
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مطبعة  البهبودي،  الباقر  محمد  وتعليق  ت�سحيح  تحقيق 
الجعفرية.-  الآث��ار  لإحياء  المرت�سوية  المكتبة  الحيدرّي، 
المعتز )ت )9)ه�)، تحقيق  ال�سعراء: عبد اهلل بن  طبقاُت 

عبد ال�ستار اأحمد فراج، دار المعارف،القاهرة ))9)م.
بن  محمد  َبُه:  هذَّ ال�سيرازّي،  اإ�سحاق  اأبو  الفقهاء:  طبقات   -
د.  تحقيق  )))ه���)،  )ت  منظور  ابن  المكرم  الدين  جالل 

اإح�سان عبا�س، دار الرائد العربي،بيروت، 1)9)م.
بن  المبارك  الح�سين  اأبي  من  ال�ّسلفّي  انتخاب  الطيورّيات:    -

عبد الجبار ال�سيرفي الطيوري الحنبلّي، القاهرة.
فتُح المغيث �سرح األفية الحديث: �سم�س الدين محمد بن عبد   -

الرحمن ال�سخاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، )1))ه��.
البكري  عبيد  اأب��و  الأم��ث��ال:  كتاب  �سرح  في  المقال  ف�سل   -
المجيد  عبد  د.  و  عبا�س  اإح�سان  د.  تحقيق  )ت)))ه����)، 

عابدين، دار الأمانة، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، ))9)م.
بن  م�سطفى  والفنون:  الكتب  اأ�سامي  عن  الظنون  ك�سف   -
المكتبة  )ت))1)ه����)،  خليفة  بحاجي  المعروف  اهلل  عبد 

الإ�سالمية، تبريز ط)، ))))ه�.
طيفور  طاهر  اأب��ي  بن  اأحمد  الف�سل  اأب��و  بغداد:  )كتاب)   -
َم  البغدادي الكاتب )ت 1))ه�)، َن�َسَرُه َعن ُن�سَخٍة َفِرْيَدٍة وَقدَّ
ائعة د. اإح�سان ذنُّون الثامرّي،  لُه وجمع بع�س ن�سو�سه ال�سَّ

دار �سادر، بيروت، ط)، 1)))ه�/ 119)م.
الُكَنى والأَلقاب: ال�سيخ عبا�س القمي )ت 9)))ه�)، المطبعة   -

الحيدرية، النجف الأَ�ْسَرف، ))))ه�/ ))9)م.
الالآلي في �سرح اأمالي القالي: عبد اهلل بن عبد العزيز بن   -
الميمني،  العزيز  عبد  تحقيق  )))ه�)،  )ت  البكري  محمد 

دار الكتب العلمية، بيروت، ))))ه��/)99)م.
بيدّي )ت9))ه��)،  لحن العوام: محمد بن ح�سن بن مذحج الزُّ  -
القاهرة،  الخانجي،  التّواب، مكتبة  د. رم�سان عبد  تحقيق 

1)))ه��/111)م. 
لطائُف اللطف: عبد الملك بن محمد الني�سابورّي الثعالبي   -
)ت 9))ه�)، تحقيق د. عمر الأ�سعد، دار الم�سيرة، بيروت، 

11))ه�/1)9)م.
لمح الُملح: �َسعد بن علّي الحظيري )ت )))ه�)، تحقيق د.   -

علّي عبد العظيم، القاهرة، )11)م.
المجال�سة وجواهر العلم: اأبو بكر اأحمد بن مروان بن محمد   -
بيروت،  ح��زم،  اب��ن  دار  )))ه����)،  )ت  المالكي  الدينورّي 

))))ه�/)11)م.
المحا�سن والم�ساوىء: البيهقي، القاهرة، ))))ه��.  -

محا�سرات الأدباء ومحاورات ال�سعراء والبلغاء: الأ�سبهاني   -
دار  م��راد،  الحميد  عبد  ريا�س  د.  تحقيق  )1)ه����)،  )ت 

�سادر، بيروت، )11)م.
المحبُّ والمحبوب والم�سموم والم�سروب: ال�سري الرفاء )ت   -
العربية،  اللغة  مجمع  غالونجي،  م�سباح  تحقيق  1))ه���)، 

دم�سق، ))9)م.
اليافعّي  اأ�سعد  بن  اهلل  عبد  اليقظان:  وعبرة  الجنان  مراآة   -
)ت )))ه�)، دائرة المعارف الإ�سالمية، حيدر اأباد، الهند، 

))))ه��.
المرق�سات المطربات:  ابن �سعيد الأندل�سّي )ت )))ه�)،   -
عبد  د.  و  الجمل  ح�سن  محمد  اإب��راه��ي��م  وتحقيق  تقديم 

الحميد هنداوّي، دار الف�سيلة، القاهرة، )11)م.
بن  اأحمد  بن  محمد  م�ستظرف:  فن  ك��ّل  في  الم�ستطرُف   -
من�سور الأب�سيهي )ت )))ه�)، تحقيق اإبراِهْيم �سالح، دار 

�سادر، بيروت، 1)))ه� /999)م.
معجُم الأُدباء: ياقوت الحموّي الرومّي )ت )))ه�)، تحقيق   -

د. اإح�سان عّبا�س، دار الغرب الإ�سالمّي، بيروت، )99)م.
ة  وَتِتمَّ تحِقيق  )))ه����)،  )ت  المرزباني  َعراء:  ال�سُّ معجُم   -
بيروت،  الِعْلِمّية،  الكتب  دار  ال���چراخ،  هاني  ا�س  عبَّ الدكتور 

1)1)م.
الُمغني في فقِه الإمام اأحمد بن حنبل ال�سيبانّي: عبد اهلل بن   -
اأحمد بن قدامة المقد�سّي )ت )))ه�)، دار الفكر، بيروت، 

)1))ه��.
ا�س  العبَّ ُم�ْسِلم:اأبو  كتاِب  تلخي�سِ  ِم��ْن  اأَ�ْسَكَل  ِلَما  الُمْفِهم   -
الأن�ساريُّ  الحافظ  اإبراهيَم  بِن  ُعَمَر  َحْف�سٍ  اأبي  بُن  اأحَمُد 

، القاهرة. القرطبيُّ
مواهُب الجليل: محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي   -
�سبطه  تحقيق  ))9ه�)،  )ت  الرعينّي  ِبالحطاب  المعروف 
الكتب  دار  عميرات،  زكريا  ال�سيخ  واأحاديثه  اآياته  وخ��رج 

العلمية، بيروت،))))ه��/ )99)م.
عمران  بن  محمد  ال�سعراء:  على  العلماء  ماآخذ  ؛  المو�سح   -
ال��ب��ج��اوي،  محمد  علي  تحقيق  )))ه)،  )ت  ال��م��رزب��ان��ّي 

القاهرة، ))9)م.
بن  محمد  الدين  �سم�س  الرجال:  نقِد  في  العتدال  ميزاُن   -
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البجاوي،  محمد  علّي  تحقيق  )))ه���)،  )ت  الذهبّي  اأحمد 
القاهرة، ))9)م.

تغري  اب��ن  وال��ق��اه��رة:  م�سر  ملوك  ف��ي  ال��زاه��رة  النجوم   -
بردي )ت )))ه�)، مطبعة دار الكتب الم�سرية، القاهرة، 

))9)م.
الأن��ب��ارّي  البركات  اأب��و  الأدب����اء:  طبقات  ف��ي  ��ا  الأل��بَّ نزهة   -
مطبعة  اإبراهيم،  الف�سل  اأب��و  محمد  تحقيق  )ت)))ه����)، 

المدني، القاهرة، ))9)م.
َفِدّي  ال�سَّ اأيبك  بن  خليل  الِعميان:  ُنَكِت  في  الِهميان  َنْكُت   -
المطبعة  بك،  زكي  اأحمُد  َطْبِعِه  على  َوَق��َف  )))ه��)،  )ت 

الجمالية، القاهرة، 9)))ه��/ ))9)م.
اليغمورّي  الحافظ  المقتب�س:  من  المخت�سر  القب�س  ن��ور   -

)ت)))ه�)، تحقيق رودلف زلهايم، في�سبادن، ))9)م.

الم�سنفين:  واآث���ار  الموؤلفين  اأ���س��م��اء  ؛  العارفين  ه��دي��ة   -
اإ�سماعيل با�سا البغدادّي )ت 9)))ه�)، دار الفكر، بيروت، 

)1))ه�/))9)م.
)))ه���)،  )ت  َفِدّي  ال�سَّ اأيبك  بن  خليل  بالوفيات:  الوافي   -
والعرب،  الم�ست�سرقين  قين  المحقِّ من  مجموعة  تحقيق 
ا�سطنبول  �ستاينر،  فرانز  الألمانية،  الم�ست�سرقين  جمعية 

وبيروت.
ابن  محمد  بن  اأحمد  الزمان:  اأبناء  واأنباء  الأعيان  وفيات   -
خّلكان )ت )))ه�)، تحقيق د. اإح�سان عبا�س، دار الثقافة، 

بيروت،))9)م.
)ت9))ه���)،  الثعالبي  محمد  بن  الملك  عبد  الدهر:  يتيمة   -
ال�سعادة،  الحميد، مطبعة  الدين عبد  تحقيق محمد محيي 

م�سر، ))9)م.
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�شعرية التنا�ص في مرثية 
ابن الرومي للب�شرة

االأ�شتاذ/ محمد عبد الب�شير م�شالتي 
جامعة فرحات عبا�س- �سطيف- الجزائر

المقدمة

خ�صبا  ميدانا  الطويل  م�صارها  عبر  العبا�صي  ال�صعر  في  الحديثة  العربية  القراءة  وجدت   
من  له  متفرد,  متميِّز  ن�ص  العبا�صي  فال�صعر  المعرفية,  وروؤاها  االإجرائية,  اأدواتها  لتطبيق 
اأن  اأي قراءة تحاول  خ�صو�صية االأ�صالة والتفرد الق�صط الوافر, وهذا ما جعله ن�صاً ال يرف�ص 
ت�صتنطق جوانبه من اأجل الك�صف عن بع�صها, اأو محاولة ا�صتنطاق ما غم�ص منها, ومن ثم ثبت 
ذات  الراقية  االإبداعية  النُّ�صو�ص  وتلك خا�صّية  دائما,  ن�صٌّ متمنع  العبا�صي  ال�صعري  الن�ّص  اأّن 

البعد االإن�صاني.
الع�سٌر  هو  العبا�سي  الع�سر  اإّن  الحق  والقول 
الحركة  ازده���رت  ففيه  العربي،  لل�سعر  الذهبي 
ة،  ع��دَّ ت��ي��ارات  اإل��ى  ت�سعبت  و  تبلورت،  و  ال�سعرية 
�ستَّى،  علمية  حقول  و  معرفية،  اآفاق  على  وانفتحت 
والجتماعية  ال�سيا�سية  الظروف  اأنَّ  في  جدال  ول 
في  الأث��ر  عميق  لها  كان  الع�سر  يعي�سها  كان  التي 
يميز  فما  ج��دي��دة؛  اأدب��ي��ة  وخطابات  اأ�سكال  ب��روز 
اأ�سحى  ال�سعر  اأنَّ  الع�سر  لذلك  ال�سعرية  الحركة 
وثيقة تاريخية تن�ساف اإلى �سفته الفنية الجمالية، 
اإّل اأّن هذا التجدد لم يكن اعتباطيا بل كان طبيعيا 
مادام اأن المجتمع العربي اأطل على دنيا غير دنياه 
وحروبا  فتنا،  معها  حملت  جديدة،  دنيا  ال�سابقة، 

بل  ودوره��م،  ح�سورهم،  لل�سعراء  كان  وقد  اأهلية، 
تاريخيًا؛  وموثقة  لعدد منهم مواقف م�سهودة،  كان 
وفي طليعة هذه الخطابات ال�سعرية، نجد �سعر رثاء 
المدن، بحيث اأذكت نكبات، وم�سائب ذلك الع�سر 
وفق  ال�سعرية.  تجاربهم  وعمقت  ال�سعراء  مواهب 
الملحة  ورغبتنا  العميق  ان�سغالنا  تولد  الطرح  هذا 
الذي  العربي  ال�سعري  تراثنا  من  جزء  معالجة  في 
الحياة  جوانب  من  هامًا  جانبًا  الع�سور  عبر  �سور 
ق�سيدة  لمقاربة  ت�سعى  بذلك  والدرا�سة  الإن�سانية؛ 
ابن الرومي في رثاء الب�سرة مقاربة تنا�سية ولكن 
وطازجة  جديدة  ال��ق��راءة  ه��ذه  تحكم  التي  ال��روؤى 
القديم)الخطاب)،  تفاعل  على  م�سغولة  ومهمة، 
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المرتقب...  الجديد  لتوليد  الحديث)المنهج)  مع 
النظرية،  المعطيات  بع�س  اإل��ى  ن�سير  اأن  ويمكن 
والمالحظات المتوا�سعة، التي ت�سكل تمهيدًا لتحليل 

ظاهرة التنا�س في ق�سيدة ابن الرومي.
1- التنا�س من المفهوم اإلى االإجراء:

ال���ت���ن���ا����س م�����س��ط��ل��ح م����ن ال��م�����س��ط��ل��ح��ات 
الم�سطلح  ويعود  والنقد،  الأدب،  في  الم�ستحدثة 
جميع  تنتمي  حيث  )ن�س�س)،  م��ادة  اإل��ى  لــغــويــاً 
القامو�ص  ففي  واحد  دللي  حقل  اإلى  ا�ستقاقاتها 
عند  القوم،«  للفيروزاآبادي:«)تنا�س)  المحيط 
)تنا�س)  م��ادة  اح��ت��واء  ويالحظ  اجتماعهم«)))، 
اأَُخر تقابله،  على )المفاعلة) بين طرف، واأطراف 
بع�س  في  هي  تتمايز  اأو  ويتمايز،  معها،  يتقاطع 
فهو  ا�صطالحاً  التنا�س  مفهوم  عن  اأما  الأحيان. 
الــغــذامــي م�سطلح  اهلل  عــبــد  ال��ب��اح��ث  روؤي���ة  ف��ي 
ويف�سل  تفكيكي؛  اأو  )وت�سريحي)  �سيميولوجي 
ت�سميته )بالن�سو�س المتداخلة) ترجمة للم�سطلح 
اأنه  ذل��ك  من  واألهم   ،)Intertextuality( الغربي 
روؤيتين:  به  يوؤكد  ال��ذي  له،  »�سولز«  تعريف  ي�سوق 
م�سطلح  التنا�س  ب��اأن  تتعلق  منهجية  اإح��داه��م��ا 
�سيميولوجي ) كما اأنه في روؤية الغذامي عالوة على 
بوعي،  يتم  التنا�س  اأّن  والأخ��رى  ت�سريحي)،  ذلك 
الن�سو�س   « �ــصــولــز:  يقول  ه��ذا  وف��ي  وع��ي،  وبغير 
مثل  ال�سيميولوجيون  به  اأخذ  ا�سطالح  المتداخلة 
بارت، وجينيت وكري�ستيفا وريفاتير، وهو ا�سطالح 
ناقد  بين  تختلف  الخ�سو�سية،  وثيقة  معان  يحمل 
ت�سير  الن�سو�س  اأن  هو  فيه  العام  والمبداأ  واآخ��ر، 
 )Signs( الإ�سارات  اأن  مثلما  اأخرى،  ن�سو�س  اإلى 
ت�سير اإلى اإ�سارات اأخرى ولي�س اإلى الأ�سياء المعنية 
الطبيعة،  من  ل  وير�سم،  يكتب  والفنان  مبا�سرة، 
اإلى  الطبيعة  تحويل  في  اأ�سالفه  و�سائل  من  واإنما 

يت�سرب  ن�س  هو:  المتداخل  الن�س  فاإّن  لذا  ن�س؛ 
اإلى داخل ن�س اآخر، ليج�سد المدلولت، �سواء وعى 

الكاتب بذلك اأم لم يِع))). 
من  ف�سيف�ساء   « مفتاح:  محمد  ح�سب  والن�س 
مختلفة«)))،  بتقنيات  فيه  اأدمجت  اأخ��رى  ن�سو�س 
ويمنحه  ال�سعر،  يتعاي�س مع  فالتنا�ّس  العموم  وعلى 
ما  وه��ذا  التوا�سلية،  فاعليته  وينّمي  جديدًا،  ثوبًا 
»وعلى  بقوله:  الغذامي  الباحث عبد اهلل  اإليه  اأ�سار 
ذلك فاإن الن�ّس يقوم كرابطة ثقافية، ينبثق من كّل 
الن�سو�س،  من  يح�سى  مال  ويت�سّمن،  الن�سو�س، 
لأنَّ  وجود؛  عالقة  هي  القارئ  وبين  بينه،  والعالقة 
خا�سيته  الن�ّس  يمنح  ما  هو  للن�ّس  القارئ  تف�سير 

الفّنّية«))).
وا�ستيعابنا  فهمنا،   « فاإّن  ما�سبق  على  وتاأ�سي�سا 
الأحيان  من  كثير  في  يتوقف  نواجهه  الذي  للن�س 
ع��ل��ى ق��درت��ن��ا ع��ل��ى ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ن�����س ال��ذي 
جدلية  لأن  فقط  لي�س  محله.  حل  الذي  اأو  اأزاح��ه، 
يتجزاأ  ل  جزء  "المزاح"  والن�س  الن�س"الحال"، 
فاعلية  لأن  اأي�سا  ولكن  نف�سه،  الن�س  تكوين  من 
الجدلية تعود اإلى ما قبل تخلق اأجنة الن�س الأولى، 
�سواء،  الن�س  طبقات  �ستى  في  تر�سباتها  وتترك 
عند  وللتنا�ّس  ي��ع��ه))).  لم  اأم  ذل��ك،  الن�س  اأوع��ى 
�ساعرنا في هذه الق�سيدة اأهمية خا�سة في الك�سف 
تربط  التي  العالقات  وك�سف  العميقة،  البنية  عن 
وهنا  الغائبة،  بالن�سو�س  الحا�سر  ال�سعرّي  الن�ّس 
�ساغطة،  قّوة  توجيه  اإلى  ال�سعرّي،  الخطاب  يعمد 
الغائب  الن�ّس  ا�ستح�سار  اإلى  المتلقّي  تدفع  خفّية 
لبع�س  والت�سمينات  الإ���س��ارات،  بع�س  خ��الل  من 
المفردات، والتراكيب، وعلى هذا الأ�سا�س �سنتناول 
البنية  في  المختلفة  واأ�سكاله  التنا�س  تجليات  هنا 
في  �ساهمت  التي  والعوامل  للق�سيدة،  التركيبية 
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ومدى  عنها،  نتج  التي  الثقافية  والخلفية  تكوينه، 
دللت  اإ�سفاء  في  الثقافية  الخلفية  هذه  م�ساهمة 

وا�سعة على ن�سنا. 

اأنماط  اأهم  يلي  التنا�صية: وفيما  التجليات   -2
التنا�س في الق�سيدة:

2/اأ- التنا�ص القراآني )االقتبا�ص(: 

التنا�س القراآني هو اقتبا�س عند القدماء »وهو 
اآية من  اأو  اآية،  كلمة من  المتكلم كالمه  ُي�سّمن  اأْن 
كتاب اهلل تعالى.....«)))؛ وقد �سكل القراآن الكريم 
الع�سور،  مختلف  في  ال�سعراء  لقرائح  ثريًا  منبعًا 
الأح��ك��ام،  م��ن  وا���س��ت��ف��ادوا  مبا�سرة،  ب��ه  ف��ت��اأث��روا 
اأّن  غير  منه،  الم�ستنبطة  الإ�سالمية  والت�سريعات 
عامة  الإ�سالمية  والأحكام  الكريم،  بالقراآن  التاأثر 
يتباين بتباين الع�سور، ويختلف في الع�سر الواحد 
مو�سوعات  بتباين  يتباين  كما  و�ساعر،  �ساعر  بين 
اإلى تدين  المختلفة وهو«ل يحيل  واأغرا�سه  ال�سعر، 
ال�سعراء اإنما يحيل اإلى م�سدر اأ�سا�سي من م�سادر 
من  ال��م��دن-  رث��اء  ق�سيدتنا-  وغ��ر���س  ثقافتهم، 
اأكثر الأغرا�س ال�سعرية اتكاء على القراآن الكريم، 
ل  وت�سريعات،  ومواعظ،  اأحكام،  من  ت�سمنه  وما 
الخال�س،  الديني  ال�سعر  �سوى  ذلك  في  ي�ساهيه 

و�سعر الزهد اأحياناً)))«.

اإّن وجوه ال�ستفادة من القراآن الكريم، واأحكام 
وكثيرة  متعددة،  ق�سيدتنا  في  الإ�سالمي  ال�سرع 
من  الن�س  وح��دات  من  وح��دة  تخلو  تكاد  ل  بحيث 
نماذج عدة من تلك ال�ستفادة مبا�سرة- اأي اقتبا�سًا 
اأي  مبا�سر-  غير  ب�سكل  اأو  الكريم-،  القراآن  من 
ع��ن ط��ري��ق ال��م��ف��اه��ي��م الإ���س��الم��ي��ة، والأح���ك���ام، 
والت�سريعات-، يقول العقاد متحدثا عن معجم ابن 
وخطاأ  �سحيح،  هو  حيث  من  لفظه  اأم��ا  ال��روم��ي:« 

فلفظ عالم بالنحو، مطلع على �سواهد العربية، ول 
في  القتبا�س  �سور  اأهم  ومن  ال��ق��راآن...«)))،  �سيما 

هذه الق�سيدة نذكر قوله:
هـــول  اأيَّ  بـــهـــم  راأوا  هـــــــوٍل  اأيَّ   -17

ــــــــق مــــنــــه تـــ�ـــصـــيـــب راأ�ــــــــــــــصُ الــــغــــالم ُح

ير�سم  اأْن  البيت  ه��ذا  في  ال��روم��ي  اب��ن  يحاول 
في  دّب  الذي  هذا  عظيم،  فزع  واأّي  الفزع؛  �سورة 
وهذا  الغلمان،  روؤو�س  ل�سدته  فابي�ست  اأهلها،  روع 

ې   ې   ې   ې   چ   تعالى:  قوله  اإل��ى  يحيلنا 
مبينا هول  اأي�سا  ويقول  چ)9)،  ى  ى  ائ  ائ  
مما  عالنية  �سيوفهم  الزنوج  امت�سق  حيث  الفتنة؛ 
اأن  قبل  منهن  الحوامل  فاأ�سقطت  الن�ساء،  اأرع��ب 

يحين موعد الإنجاب:
فاألقت ِجــهــًرا  بــالــمــهــنــدات  طــلــعــوا   -15

ــــام حـــمـــلـــهـــا الـــــحـــــامـــــالت قــــبــــل الــــتــــمَّ

ڀ   چ   تعالى:  ق��ول��ه:  اإل��ى  البيت  ه��ذا  ويحيل   
ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڦ  چ)1)). وفي بيت اآخر لبن الرومي يقول فيه:

منهم الـــقـــوُم  فــكــابــَد  �ــصــّبــحــوُهــْم   -27

ــــــــــه األـــــــــــــــــُف عــــــام طـــــــــــول يــــــــــــــوٍم كــــــــــاأنَّ

تتجلى في هذا البيت ترجمة الو�سع النف�سي في 
القلق  للحظات  الرومي  ابن  ر�سمها  التي  ال�سورة 
في  الب�سريون  عا�سها  التي  والخوف  وال�سطراب 
فيها  يلتفت  وال��ت��ي  ال��زن��ج،  ي��د  على  محنتهم  ي��وم 

اإلى قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پپ   ٻ  

ٺ  چ)))).
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ها في الأربع  اأ�سدَّ ية على  التنا�سّ وتتبلور الدللة 
لعتماد  نتيجة  ق�سيدتنا،  م��ن  الأخ��ي��رة  وح���دات 
ناحية،  م��ن  والتراكيب  ال��م��ف��ردات  على  ال�ساعر 
ذات  ال��ق��راآن��ي��ة،  الآي���ات  م��ن  ل�سل�سلة  وا�ستدعائه 
وهنا  ثانية.  ناحية  من  المتعّددة  الإن�سانية  الأبعاد 
ات؛ يتّم فيها  تكثر الدفقة ال�سعرية بمجموعة تنا�سّ
ل�سحن   ، القراآني ح�سورًا جماعياً  الخطاب  ح�سور 
يقول في  والإيحاء،  القدا�سة  بكّم هائل من  العبارة 

و�سف مظاهر الح�سارة بالب�سرة: 
اإلـــيـــهـــا وفــــلــــك  فـــيـــهـــا  فــــلــــّك  اأيـــــــن   -42

ــــر كــــــاالأعــــــالم؟ ــــْح ــــب ــــاآٌت فـــــي ال مــــنــــ�ــــص

وفي القراآن الكريم: چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ))))، و هكذا نالحظ اأّن ال�ساعر قد ا�ستقى 
من  الرحمن  �سورة  من  ودللتها  باإيقاعها  قافيته، 
خالل دالة »الأعالم«. ويقول- اأي�سا- م�ستفهما عن 
التبرير، الذي يقدمه، واأهله حين يناديهم اهلل يوم 

الح�ساب على مراأى، وم�سهد من النا�س: 
جــــــواب  واأيُّ  ــــا  لــــن عــــــــــذٍر  اأيُّ   -60

ــــــــام ـــــدعـــــى عــــلــــى روؤو�ـــــــــــص االأن حــــيــــن ُن

وهذا يحيلنا اإلى قوله تعالى: چ   ں  ں  ڻ  ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ)))).

وفي المحاكمة التي يت�سورها ابن الرومي عندما 
يحا�سب اهلل عباده، وعندما ي�ساأل النبي )�سلى اهلل 
عليه و�سلم) اأبناء ملته عما فعلوه لمنكوبي الب�سرة 
الدللة،  وا�سحة  الإ�سالمية  المعاني  اإل��ى  اإح��ال��ة 

والأبعاد، اإّنهم م�سوؤولون )لأن الأديان كالأرحام):
مــااْلــتــقــيــنــا اإذا  مــنــهــم  واحـــيـــائـــي   -59

وهــــــــــــــــُم عـــــــنـــــــد حــــــــاكــــــــم الــــــــُحــــــــّكــــــــام

جــــــواب واأيُّ  ــــا  لــــن عــــــــــذٍر  اأيُّ   -60

ــــــــام ـــــدعـــــى عــــلــــى روؤو�ـــــــــــص االأن حــــيــــن ُن

وَقـــعـــدتـــم اإخـــــوانـــــكـــــم  ــــم  ــــت اأخــــذل  -62

ـــــئـــــام؟ عــــنــــهــــُم- ويــــحــــكــــم- قـــــعـــــوَد الـــــلَّ

الرومي،  ابن  اإليها  �ُسبق  المحاكمة  هذه  وفكرة 
تقول ابنة عقيل ابن اأبي طالب بعد مقتل الح�سين: 

لــكــم الـــنـــبـــّي  قـــــال  اإن  تـــقـــولـــون  مـــــــاذا 

مـــــــاذا فــعــلــتــم واأنـــــتـــــم اآخـــــــر االأمـــــــــِم ؟

بــــعــــتــــرتــــي وبـــــاأهـــــلـــــي بــــعــــد مـــفـــتـــقـــدي
بـــدِم)))) ــّرجــوا  �ــصُ وقتلى  اأ�ــصــارى  منهم 

ال�ستدعاء  اأّن  نلحظ  تقدم  ما  على  وتاأ�سي�سا 
التنا�سي القراآني)القتبا�س) في هذه الق�سيدة دار 
تنا�س  اأن  بمعنى  الخفاء،  ل  التجلي  اأغلبه في حيز 
الم�سمون،  اإلى  �سبيال  الآيات  مع  كان  الرومي  ابن 
�سيميولوجيًا،  داًل  القراآني  الن�س  ال�ساعر  فتمثُّل 
تحولت  في  يطرحه  اأن  اأراد  ِلَما  مقنعًا  واأ�سلوبيًا 
�سيا�سي،  اإل��ى  تاريخي،  ديني  من  ال�سعري  خطابه 

اجتماعي، اأخالقي. 
يقول الباحث عبده بدوي:«على اأنه مما يالحظ 
اأّنه في هذا الجانب ي�ستخدم �سورا دينية كثيفة«))))، 
الرومي  ابن  اأولى مظاهر وعي  لنا  تتبدى  ومن هنا 
وفق   ،» الإي��ق��اع��يَّ »التجريب  اأ�سميه  اأن  يمكن  بما 
ة  نف�سيَّ بواعث  مع  �ساقًا  اتِّ الفاعل؛  القراآني  التنا�س 
يتداخل  ديني  خطاب  من  تحوُّلٍت  وفق  واإبداعيَّة؛ 
على  ال�ساعر  ي�سقطه  حوار  في  متباينة  بتداعيات 
خطاب �سيا�سي، واجتماعي، تلعب فيه اللغة اأ�سواتًا، 
التي  التنا�س؛  منظومة  في  البطولة،  دور  واإيقاعًا 

تحمله هذه الخطابات المتباينة. 
 ونح�س ونحن نقراأ هذه الق�سيدة اأّن ابن الرومي 
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الإخبار،  في  البالغية  الآلة  هذه  اأهمية  يدرك  كان 
والتاأثير، لذلك جاء �سعره يعبق  والتبليغ، والإقناع، 
لذة، لتوفيقه في ا�ستخدام الآيات القراآنية، وح�سن 
ا�ستعمالها في موا�سعها. ويتلقف �ساعرنا ما ي�سمه 
الخطاب الديني لغًة، واإيقاعًا م�سجوعًا جاء تعبيرًا 
عبر  لي�سقطها-  اأُخروية،  وم�ساهد  م�سامين،  عن 
اأمته  واق��ع  على   - ال�ست�سراخي  البكائي  خطابه 
التركيب  وفق  خطاَبيًة  اًل  م�سكَّ باأبنائها،  المنكوبة 

ال�سوتي للقراآن الكريم؛ يقول:
خـــفـــاًفـــا الــــــكــــــراُم  ــــهــــا  اأي ــــــفــــــروا  اأْن  -75

ـــــغـــــام وثــــــــقــــــــااًل اإلـــــــــــى اْلـــــعـــــبـــــيـــــد الـــــطَّ

البيت:«فهو  هذا  على  معلقًا  ب��دوي  عبده  يقول 
المتعلق  بنا-  م��ّر  ال��ذي  الديني  المناخ  من  ق��ادم 
الم�ساعر،  به  حرك  الذي  وهو  ال�سابقة-  بالوحدة 
ولهذا كان من الطبيعي اأن ينظر اإلى قول اهلل تعالى: 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   {چ 
ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پڀ   پ   پ   پ    
ت�ستثير  يالحظ  كما  والأب��ي��ات  چ))))،  ٺ  
�سور  من  و  الم�سلمين«)))).  لدى  الديني  الحما�س 
على  حا�سا  قوله  ق�سيدتنا؛  في  القراآني  الت�ساجر 

جهاد �ساحب الزنج، واأن�ساره يقول:
ــٍر وا الــعــيــوَن مــنــهــم بــنــ�ــصْ تـــقـــرُّ 79- لـــم 

ــــقــــام ــــت ــــان وا عـــــيـــــونـــــهـــــم ب فـــــــاأقـــــــــــــــــــــــــــــــرُّ

اإنه يرتكز على قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  
ٺ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻٻ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ)))).

الق�سيدة  بيت من  اآخر  في  الرومي  ابن  ويرمي 
اإلى اأن يكون الكفاح بداية، وفاتحة الطريق، واأن تكون 
العودة؛  الذي يمثل طريق  الأمثل  الخيار  الثورة هي 

القراآني  الأ�سلوب  با�ستخدام  ي�ستاأن�س  نجده  ل��ذا 
مع  الق�سيدة-  من  الأخير  البيت  القفل-  بناء  في 
التغيير في مفرداته بما يتوافق ومدلول ن�سه، يقول:

االأْد باْلَعر�ص  الباقياِت  فا�ْصتروا   -86

وام ــــــدَّ ــــــال ــــه ب ــــعــــوا انــــقــــطــــاَع ــــي ـــى وب ــــ ــــ ن

القراآنية  الآي��ات  عديد  اإلى  البيت  هذا  ويحيلنا 
على  والإق��ب��ال  الديني،  الجهاد  معنى  المت�سمنة 

الآخرة، منها قوله تعالى: چ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ)9))، كما 
ال�سعرّي  المت�سا�س  فاعلية  ق�سيدتنا  في  تتجّلى 
ابن  وّظفها  القراآنية،  والمفردات  التراكيب،  لبع�س 
من  نوعًا  اأك�سبها  ا  ممَّ جديدة،  ب�سياغة  الرومي 
يعتمد  لم  هنا  التنا�ّس  وكاأّن  والتميّز،  الخ�سو�سية 
الت�سمين المبا�سر فقط اأي »الت�سمين اللفّظي«، اأو 
التمّثل  من  نوع  على  اأي�سا  اعتمد  واإنما  الوظيفّي«، 
والمفردات  التراكيب،  لبع�س  الخفّي  اأو  الرمزّي، 
القراآنية، ب�سكل يثير في نف�س المتلّقي قدرة اإيحائية 
ومدى  ال�سعرّي،  الن�ّس  ي�ستجلي  اأن  تمّكنه  خا�سة، 
لبع�س  ا�ستقطابه  وم��دى  القراآني،  بالن�ّس  تاأثره 
ف�ساء  تو�ّسع  التي  القراآنية،  والوم�سات  اللمحات، 
ق�سيدته، وتغني تجربته كّلها، »والذي يجب الإ�سارة 
اإليه اأن التنا�ّس بالمفردات، ل يمكن العتماد عليه 
في ر�سد المحاور وتداخالتها في الن�ّس اأحيانًا، اإل 
اإذا كانت هذه المفردات ت�ستح�سر �سورًا«)1))، ومن 
التراكيب، والمفردات التي ا�ستدعت �سورًا تنا�سية 

قوله:
�ــصــريــًعــا اأخـــــــاُه  راأى  قـــد  اأٍخ  كــــْم   -21

َتــــــــــِرَب اْلــــــخــــــِدّ بـــيـــن �ــــصــــْرعــــى كــــــرام؟

في  وت��ع��ال��ى  �سبحانه  ق��ول��ه  اإل���ى  يحيلنا  وه���ذا 
وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   چ   الحاقة:  �سورة 
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ېئ   ېئ    ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  
م�ستوى  على  اآخ��ر  تنا�س  وف��ي  چ))))،  ىئ   ېئ  

التراكيب، يقول:
اإمــــــامــــــا حـــــــق  بــــغــــيــــر  ـــــى  وتـــــ�ـــــصـــــمَّ  -7

اإمـــــــــام مـــــــن  ـــــْعـــــيـــــه  �ـــــصَ اهلل  هـــــــــدى  ال 

القراآن  في  تكرر  حــق«  »بغير  الأول  فالتركيب 
الكريم في موا�سع خم�سة؛ ثالثة منها في �سورة اآل 
�سورة  في  ومرة  )الآي���ات:))-)))-))))،  عمران 
)الآية  الن�ساء  �سورة  في  واأخرى  )الآي��ة1))،  الحج 
تكرر  والذي  الثاني »هدى اهلل«  التركيب  )))).اأما 
 في القران الكريم في عديد الآيات منها قوله تعالى:
ۆئۆئ   ۇئ   وئۇئ   وئ   ەئ   ەئ   چ  
ی   ی   ىئ   ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ  

في  اأي�سا  التركيب  هذا  ونجد  چ))))،  ی  

�سورة  من   (( والآي��ة  البقرة،  �سورة  من   ((( الآي��ة 
النحل؛ غير اأّن المفارقة تتفّجر في التركيب الثاني 
بين  الت�سويرية  المخالفة  خ��الل  من  اهلل«  »ه��دى 
ا�ستدعى  فال�ساعر  وال�سعرّي«.  »القراآنّي  ين  الن�سّ
في  ووظفه  الفكري،  بم�سمونه  القراآني  التركيب 
اإطار بنائّي اأو اإيقاعّي مخالف تمامًا للن�ّس القراآنّي، 
وظفه  اإذ  والإيجاب،  ال�سلب  الم�سمون:  ناحية  من 

باأ�سلوب النفي« ل هدى اهلل....«. 
هذا  في  المندرجة  والتراكيب  المفردات  ومن 
دعائه  اإط��ار  في  »�سالم«،  دالة  مكررا  قوله  الإط��ار 
عليها  اهلل  يمن  ب��اأن  الطاهرة،  القتلى  عظام  على 

�سالما منقطع النظير:
�ـــصـــالٌة الـــمـــلـــيـــك  مـــــن  وعـــلـــيـــهـــا   -74

ـــــــــــالم ـــــــــــــــٌد بـــــ�ـــــصــــــ و�ـــــــــــــصـــــــــــــالٌم مـــــــــــــــوؤكَّ

وفي القراآن الكريم: چ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  
م�ستوى  على  التنا�ّس  �سور  ومن   . چ))))  ۀ   ۀ  

المفردات والتراكيب، قوله: 
نـــيـــاٌم واأنـــــتـــــم  ـــــم  اأمـــــرُه ـــــــَرُمـــــــوا  اأْب  -76

�ــــــــــصــــــــــوءًة �ــــــــــصــــــــــوءًة لـــــــنـــــــوم الـــــنـــــيـــــام

�سورة  في  تعالى  قوله  اإل��ى  البيت  هذا  ويحيلنا 
چ)))) ومن باب  چ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   الزخرف: 
دالة  ا�ستعماله  ال�سائع  ح�ساب  على  النادر  تكري�س 

»الخلد« م�سدرا بديال »للخلود«، يقول:
اْلخْلـ جنة  عــن  الــمــقــاَم  تطيلوا  ال   -85

ـــــام مـــــَق دار  ـــــر  غـــــي فــــــــي  فــــــاأنــــــتــــــم  د 

الطرابل�سي  ال���ه���ادي  محمد  ال��ب��اح��ث  وي���رى 
قي�س  م��ا  اإذا  �سيوعا  اأك��ث��ر  »خـــلـــود«  الم�سدر  اأّن 
بالخلد«))))، اأما ا�ستعمال ابن الرومي لهذا الم�سدر 

فيمكن اأن نعزوه اإلى:

• حر�س ابن الرومي على �سالمة الوزن )باعتبار 
اأن الكلمة وقعت في بيت مدور).

الدين، ذلك  بنف�س من  الرومي  ابن  احتفاظ   •
اأن هذا الم�سدر ورد في القراآن الكريم، من خالل 

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    چ   تعالى:  قوله 
»ويدخل  چ))))،  چ   چ   ڃ   ڃ     ڃڃ   ڄ  
اأّن  ذلك  الخ�سو�س  تعميم  باب  في  الإج��راء  هذا 
»الخلد« يقترن بالجنة كثيرا وينزع اإلى الخت�سا�س 
وان  �سبق  -كما  بذلك  الرومي  ابن  فيكون  بها«))))، 
لحتفاظه  الم�سدر  لهذا  موؤثرا  ذلك-  اإلى  اأ�سرنا 
بنف�س من الدين. من هذا المنطلق �سكلت ال�سيغ/
التراكيب القراآنية في ن�ّس ابن الرومي بوؤرة دللية، 
تمّثل  كان  لهذا  اآن،  في  والبناء  الإيقاع،  ا�ستقطبت 
القراآن في هذا الن�ّس جليًا اأمام القارئ. ي�ستخل�س 
مما مّر اأن ن�س ابن الرومي قد تاأثر بالجو الإ�سالمي، 
ومناخه، وروحه في المعنى، واللفظ وطريقة التناول 
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معًا، فتجلت - بذلك- البنية القراآنية في الق�سيدة، 
اأو لنقل اإّن الن�س امت�سها على اأنحاٍء مختلفة.

الذي  التنا�س  وه��و  الــداخــلــي:  )/ب-التنا�ص 
نحن  ال��ت��ي  ال��ك��ات��ب  ن�سو�س  ع��الق��ة  ل��ن��ا  يك�سف 
وبخا�سة  معا�سريه،  بن�سو�س  درا�ستها  ب�سدد 
ن�سو�سهم  اإنتاج  في  انطلقوا  »قد  ه��وؤلء:  كان  اإذا 
م�ستركة«))))،  خلفية  من  ن�سو�سه،  مع  ة  المتنا�سَّ
االإن�صانية)9))،  التجربة  ف«وح��دة  العموم  وعلى 
اإلى  حتمًا  ت��وؤدي  اإليها  النظر  زاوي��ة  اختلفت  مهما 
وتماثل  ال�سور،  بع�س  وت�سابه  الأفكار،  بع�س  وحدة 
بع�س التراكيب، والتعابير التي تتناول تلك التجربة، 

وتتحدث عنها، وت�سف اآثارها)1)).« 

وقد راأى علي بن اأمية اأن اأيام النكبة البغدادية 
ل�سّدتها،  وال�سيخوخة  ال�سيب،  اإلى  الأطفال  نقلت 

وق�سوتها، ومرارة لحظاتها:
ـــــــاٌت تــــ�ــــصــــيــــب الـــــولـــــيـــــَد ومـــــنـــــهـــــا هـــــــن

ويـــخـــذل فــيــهــا الــ�ــصــديــق الــ�ــصــديــُق))))

وهذا ما راآه ابن الرومي في اأهوال دمار الب�سرة 
على يد الزنج، و�ساحبهم:

هـــول اأيَّ  بـــهـــم  راأوا  هـــــــوٍل  اأيَّ   -17

ــــــــق مــــنــــه تـــ�ـــصـــيـــب راأ�ــــــــــــــصُ الــــغــــالم ُح

وتاأ�سي�سا على هذا ف«تاأثر �ساعر باآخر، وا�ستفادته 
اإنكاره،  يمكن  ل  اأمر  و�سوره  وطريقته،  اأفكاره،  من 
اأو  واح��د،  معنى  على  �ساعرين  وقوع  ف��اإنَّ  وبالمقابل 
رّده  يمكن  ل  اأمر  م�سترك  تعبير  اأو  م�سابهة،  �سورة 
بنيران  ال�صاعران  يكتوي  عندما  خ�سو�سًا  اأي�سًا، 
وفي  م�صتركاً))))،  مو�صوعاً  ويعالجان  واحــد  تنور 
ق�سيدتنا تتكرر �سورة الدعاء بال�سقيا، واإلى جانبها 
على  بال�سالة  تمثلت  الديني  الموروث  من  ا�ستفادة 

اأرواح القتلى، وال�سالم لهم، وعليهم:
عـــظـــاًمـــا الــــعــــظــــاُم  تـــلـــكـــم  بـــــاأبـــــي   -73

ــــــْوَب الـــغـــمـــام ـــهـــا الـــ�ـــصـــمـــاُء �ــــــصَ ـــْت ـــَق ـــصَ و�

�ـــصـــالٌة الـــمـــلـــيـــك  مـــــن  وعـــلـــيـــهـــا   -47

ــــــــــــــٌد بــــ�ــــصـــــــــــــــــــالم و�ــــــــــــصــــــــــــالٌم مــــــــــــــوؤكَّ

درج  في  بال�سقيا  الدعاء  �سورة  ت��رددت  قد  و 
في  كما  الب�سرة،  نكبة  تناولت  التي  الق�سائد 
درج  ف��ي  بال�سقيا  ال��دع��اء  ���س��ورة  ت���رددت  وق��د  و 
الق�سائد التي تناولت نكبة الب�سرة، كما في بائية 
مدينة  نكبة  في  وا�ستبكى  بكى،  ال��ذي  ال�سدو�سي 

الب�سرة:
ـــهـــم اأَخــــلــــوك فــابــكــي عــلــيــِهــُم فــيــا اأر�ـــصَ

ـــمـــاُء و�ــصــوبــي وجـــــــودي عــلــيــهــم يــــا �ـــص

فــاإنــنــي كــئــيــبــاً  ــ�ــصــعــد  ُي لـــم  الــــدمــــُع  اإذا 

�ـــصـــاأبـــكـــي واأبـــــكـــــي الـــــدهـــــَر كــــــلَّ كــئــيــِب

عـــلـــى ِدَمــــــــٍن جــــــّرت بـــهـــا الــــريــــح بــعــدنــا
ذيــــوَل الــبــلــى مــن �ــصــمــاأٍلٍ و جـــنـــوِب))))

على  الوقوف  اأي�سا  الداخلية  التنا�سات  وم��ن 
الأطالل- واإن كنا �سنفرد له حيزا اآخر- يقول:

هـــ الــزَّ بــالــبــ�ــصــرة  جـــا �ــصــاحــبــيَّ  39- عـــَرّ

�ـــصـــقـــام ذي  مــــــــْدَنــــــــٍف  تـــــعـــــريـــــَج  ـــــــــــراء 

لــدْيــه لــديــهــا  فــا�ــصــاأالُه وال جــــواَب   -40

ــــــــوؤاٍل ومـــــــــــــْن لــــــهــــــا بــــــاْلــــــكــــــالم لــــــــ�ــــــــص

عند  ال��روم��ي  اب��ن  �سنيع  مثل  ون��ج��د  وي��ق��ول: 
في  وقف  الذي  م��روان  بن  خالد  بن  يحيى  ال�ساعر 
نكبة الب�سرة اأمام �سورة ال�سمت المعبرة عن و�سع 

المدينة المنكوبة، يقول)))):
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اأَِبــــــن لـــي جـــوابـــاً اأيـــهـــا الــمــنــزل الــقــفــر

الــقــطــُر بـــجـــرعـــائـــك  مـــنـــهـــاًل  زال  فــــال 

اأبــــن لـــي عـــن الــجــيــران اأيــــن تــحــمــلــوا؟

الــدنــيــا وهــل رجــع ال�صفُر؟ وهــل عـــادت 

وكـــيـــف تــجــيــب الـــــــدار بـــعـــد درو�ـــصـــهـــا؟

ولــــم يـــبـــَق مـــن اأعــــــالم �ــصــاكــنــهــا �ــصــطــُر

مــــــنــــــازل اأبــــــكــــــانــــــي  مـــــغـــــانـــــي  اأهـــلـــهـــا
ال�صبُر)))) واأ�صلمني  الدنيا  بي  و�صاقت 

اللعين«  »الخائن  �سيغة  تكرار  اأّن  نلحظ  كما 
اإلى بيئة  اإطار الن�س فح�سب بل تتعداه  ل تقف في 
ابن الرومي حيث اأّن هذه« النبرة كانت �سائعة عند 
وزعيم  ال��زن��ج؛  �ساحب  ع��ن  كتبوا  ال��ذي��ن  الكتاب 

الفتنة«))))، يقول ابن الرومي:
عــلــيــهــا  الـــلـــعـــيـــُن  الـــخـــائـــُن  اأقـــــــدم   -60

اإْقــــــــــــــــــــــدام ـــــــــــــمـــــــــــــا  اأيَّ اهلل  وعــــــــــلــــــــــى 

فــاأنــتــم الــلَّــعــيــن  عـــن  قـــعـــدتـــْم  اإن   -82

ــــــعــــــيــــــِن فــــــــي االآثـــــــــــــام �ـــــــصـــــــركـــــــاُء الــــــلَّ

الب�سرة-  نكبة  اأي   - اأي�سا  الفتنة  نف�س  وف��ي 
له،  بتهديده  الزنج  بقائد  تعري�سه  المهلبي  يمزج 
ومحاججته اإياه، وقد ادعى النت�ساب اإلى اآل النبي 
النت�ساب  ادعائه  خالل  من  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

للبيت العلوي يقول:
اأيها الخائن الذي دّمر الب�صـ 

ـــــــــرة اأبــــــ�ــــــصــــــر مـــــــن بـــــعـــــدهـــــا بــــــدمــــــاِر ـ

اأنــــــــ فـــــمـــــا  الـــــنـــــبـــــي  جـــــــــدي  تـــــقـــــل  اإن 
ـــــــت مــــــن الـــطـــيـــبـــيـــن واالأخــــــــــيــــــــــار))))

ويقول ابن المعتز- بعد اأن عّدد اأ�سماء المتمردين 

الخارجين على �سلطة الخالفة وطاعتها- مبينا ما 
كان من المعت�سد، و�ساحب الزنج:

فــــــلــــــم يـــــــــــزل بــــــالــــــعــــــلــــــوي الــــــخــــــائــــــِن
الـــمـــهـــلـــك الــــُمــــخــــْتــــِرب لــــلــــمــــدائــــِن))))

ويقول اأحدهم:
ـــــــــــن نـــــــجـــــــوُم الـــــــــكـــــــــاذِب الـــــــمـــــــارق؟ اأي

الــــــــحــــــــاذِق)9)) وال  بــــالــــطــــِب  كــــــان  مـــــا 

  وفي �سوت اآخر يجعله ابن الرومي على ل�سان 
امراأة  قالتها  التي  ب�»وامعت�سماه«  يذكرنا  ما  النبي 
في  ال��روم  علوج  من  علج  عند  الأ���س��ر  في  �سريفة 
اأبو  ذكيا  ا�ستخداما  قبل  من  وا�ستخدمها  عمورية، 

تمام«)1))، يقول:
فـــهـــالَّ �ــــصــــرخــــت:«يــــامــــحــــمــــداه«   -71

قـــــــــاَم فـــيـــهـــا رعـــــــــــاُة حـــــّقـــــي َمــــقــــامــــي.

رافدًا من  الإن�سانية  التجربة  �سكلت وحدة  وبذا 
اعتمد  الرومي  ابن  اأّن  غير  الق�سيدة.  بنية  روافد 
فيما تبّقى على ذوقه، وتفاعله مع الحدث، معول على 
نف�سه في ا�ستنباط الطرائق التي ي�سوغ فيها اأبياته. 
وعلى العموم فغر�س رثاء المدن عبر محاكاة الواقع 
في المدن المنكوبة نجده قد كان �ساحب ال�سبق في 

�سيوع اأ�سلوب الت�سابه بين ال�سعراء)))). 

)/ج-الـــــــتـــــــنـــــــا�ـــــــص الـــــمـــــفـــــتـــــوح )الــــتــــنــــا�ــــص 
به  يمتلئ  التي  الن�سو�س  تداخل  الخارجي(:»وهو 
العالم، ول يرتبط بدرا�سة عالقات الن�س بن�سو�س 
بل  الن�سو�س،  من  معين  جن�س  اأو  معين،  ع�سر 
الن�سو�س  بين  الن�س  فيه  يتحرك  حر  تداخل  هو 
اأن يجد لنف�سه مكانا في هذا  بحرية تامة، محاول 
من  النمط  ه��ذا  ن�ست�سف  اأن  ويمكن  ال��ع��ال��م«))))، 
التنا�س في عالقة ق�سيدتنا بالمعلقات، وخ�سو�سا 
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الي�سكري؛  حلزة  بن  ال��ح��ارث  بمعلقة  يتعلق  فيما 
فيكفي اأن نقراأ البيت ال�ساد�س وال�سبعين )))) من 

ق�سيدتنا، وهو:
نـــيـــاٌم واأنـــــتـــــم  ـــــم  اأمـــــرُه ـــــــَرُمـــــــوا  اأْب  -76

الـــــنـــــيـــــام لـــــــنـــــــوم  ـــــــــوءٌة  ـــــــــص � ـــــــــوءٌة  ـــــــــص �  

باأننا  غ��ري��ب  ح�����ّس  مخامرتنا  ف��ي  ي��ب��داأ  حتى 
حلزة  بن  الحارث  يقول  قبل،  من  هذا  �سمعنا  قد 

الي�سكري: 
ـــــاءا فـــلـــمـــا اأجــــــمــــــعــــــوا اأمــــــــرهــــــــم عـــــ�ـــــص

اأ�ــصــبــحــوا اأ�ــصــبــحــت لــهــم �ــصــو�ــصــاء))))

الق�سيدة،  نقراأ  م�سينا  ما  اإذا  اأننا  والحا�سل   
هذا  اأخ��ذ  الأخ���رى،  بعد  ال��واح��دة  قوافيها  ونتلقى 
ب��دوي:  عبده  الباحث  يقول  يت�ساعف،  الإح�سا�س 
»ويالحظ اأنه في هذا الق�سم - اأي الوحدة الأخيرة 
من  الأخير  البيت  اإل��ى   (((( البيت  من  الممتدة 
الحارث  همزية  من  ري��اح  عليه  تهب  الق�سيدة- 
الخفيف  البحر  من  هي  التي  الي�سكري؛  حلّزه  بن 
اأو  ال��ت��ق��ارب،  م��دى  لنا  يظهر  وه��ك��ذا  ك��ذل��ك«))))، 
ين رغم اختالف رويهما، الأولى:  التماثل بين الن�سّ
همزية، والثانية ميمية؛ اإل اأنهما تلتقيان في حركة 

القافية، وحركة التفعيلة الأولى: »فاعالتن«. 

القافية،  في  الق�سيدتين  توا�سج  على  عطفا     
فائ�س-  �سعري  فاإنهما ي�سدران عن منهل  والبحر 
ابن  ي�سع  حيث  ال��روؤي��ة-؛  وتناظر  الفكرة،  ت��وازي 
الرومي من معاني الحزن ما يناظر معاني ال�ساعر 
اختلفت  واإن  الي�سكري-  حلزة   بن  الحارث  الأول- 
في  الرومي  ابن  اأّن  غير  ال�ساعرين.  عند  دواعيه 
اإلى  البيت))))  من  ق�سيدته-  من  الأخير  الق�سم 
البيت ) )))- فتق المعاني، وفّرعها، وجاء ب�سور 

�سعرية جديدة.
من  اأف���ادت  ال��روم��ي  اب��ن  ق�سيدة  اأّن  �سحيح    
به-  ن�سلم  اأم��ر  وه��ذا  حلزة،-  بن  الحارث  معلقة 
»وهو  جدا  مهم  �سيء  عن  نغفل  ل  اأن  يجب  ولكننا 
اأّن الق�سيدة المتاأخرة، تعطي لل�سابقة مثلما تاأخذ 
منها. وهذه هي العالقة الت�سريحية التي تنبثق من 
اإننا ن�ستك�سف معلقة  المداخلة بين الن�سو�س«))))، 
ابن  لق�سيدة  قراءتنا  خالل  من  حلزة  بن  الحارث 
ا�ستح�سار  في  �سبب  اإذًا  ال��روم��ي  فابن  ال��روم��ي، 
الحارث بن حلزة، وهذه وحدها اإ�سافة كبيرة لها؛ 
من  ببعثها  جديدة  حياة  الحارث  معلقة  تهب  لأنها 
عليها،  عملية  اإ�سافات  هناك  ذلك  وغير  الن�سيان، 
تقوم  وب��ذا  لإ���س��ارات��ه��ا،  وت��ط��ور  لها،  ام��ت��داد  فهي 
وبناءة،  مت�سابكة  تطورية  عالقة  الق�سيدتين  بين 
كخلفية  ت��ق��وم  ف��اإح��داه��م��ا  مختلفين،  لع�سرين 
لالأخرى، وهذه تقوم كاأمامية لتلك، فيتدخالن في 
ذهن القارئ تداخال يوحد بينهما.وعلى الجملة فاإّن 
في ت�سمين ابن الرومي لأ�سطار من معلقة الحارث 
وال�ستفادة من  التاأثر،  نماذج  نموذج من  بن حلزة 
الآثار الممتازة، وتلك ظاهرة طبيعية ل يخلو منها 

زمان، ول مكان.
اأي  التنا�س-  من  النمط  هذا  لنا  يتبدى  كما    
التنا�ّس المفتوح- في تعانق الق�سيدة بخا�سية من 
الأط��الل،  على  الوقوف  وهي  المعلقات  خ�سائ�س 
الطريقة  ن�سه  ن�سيج  في  ال�ساعر  ا�ستدعى  حيث 
الفنية التي اتبعها بع�س اأ�سحاب المعلقات في بناء 
اأعمالهم ال�سعرية، وقد عالج جّل �سعراء الجاهلية - 
اإن لم نقل كلهم- في م�ستهل ق�سائدهم ق�سة الدار 
وتفّننوا في  الدار�سة، فو�سفوها، وحّددوا معالمها، 
تحديد موا�سعها، والإ�سارة اإلى مالمحها التي تدّل 
عالقة  له  الذي  الما�سي،  الزمن  في  وجودها  على 
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حميمة بذكرياتهم؛ ولقد تجّلى اأثر ال�سورة الطللية 
اأ�سعار  تجّلى في  اأكثر مما  الب�صرة  نكبة  اأ�صعار  في 
نكبة بغداد الأولى، وهذا ناتج عن و�سعية المدينتين 
في اأثناِء نكبتهما، وبعدهما، فالب�سرة دّمرت خالل 
زمني  لقتراب  طلليًا  م�سهدًا  نكبتها  جعل  مما  اأيام 
البداية، والنهاية، ولأّن ال�سعراء كانوا بعيدين عنها 
مما جعل الم�سهد الطللي حا�سرًا في اأخيلتهم وهم 
امتّد  بينما  فيها،  الدمار  م�ساهد  ت�سوير  يحاولون 
ال�سعراء  وعا�سه  اأ�سهرًا،  بغداد  في  الخراب  زمن 
اآث���اره،  و�سّجلوا  اأخ��ب��اره،  وتابعوا  بلحظة،  لحظة 
في  الطلل  فقد جعل  الرومي  ابن  اأما  ومواقعه«))))، 
الجاهلية  الق�سائد  بخالف  وذلك  الق�سيدة،  متن 
التي كان الطلل ياأتي في م�ستهلها؛ وذلك راجع في 
راأيي اإلى عظم الحدث، ومرارة الألم. فابن الرومي 
كلها طلل؛  فالق�سيدة  الب�سرة،  اأطالل  يتنا�سى  لم 
واإن انزاح عن طابعها ال�ستهاللي، فاإننا نجده في 
اأبيات لحقة يعود بنا اإلى هذه النغمة التراثية، يقول 
محمد حمدان« وقد لعب هذا الغر�س ال�سعري دورًا 
بقية  مع  دمجها  وفــي  ت��ارة،  المقدمات  تجاوز  في 
المعاني تارة اأخرى. كما لعب دورًا في تك�سير وحدة 
الجديد  من  وه��ذا  المعنى.  وح��دة  ل�سالح  البيت 

النكبوي على كل حال.«))))، يقول ابن الرومي:
هـــ الــزَّ بــالــبــ�ــصــرة  جـــا �ــصــاحــبــيَّ  39- عـــَرّ

�ـــصـــقـــام ذي  مــــــــْدَنــــــــٍف  تـــــعـــــريـــــَج  ـــــــــــراء 

لــدْيــه لــديــهــا  فــا�ــصــاأالُه وال جــــواَب   -40

ــــــــوؤاٍل ومـــــــــــــْن لــــــهــــــا بــــــاْلــــــكــــــالم لــــــــ�ــــــــص

فال�ساعر كما يظهر يوظف الطلل في متن الن�س، 
نماذج  عند  وقف  وقد  المعاني،  بقية  مع  ويدمجه 
التاأثير  اإلى  لجاأ  حين  وذلك  القارئ،  على  للتاأثير 
بالمدينة ككل، فال�ساعر هنا ياأمر �ساحبيه بالمرور 

بالب�سرة، مرور المري�س الذي اأو�سك على الموت؛ 
وكاأّن ابن الرومي اأراد اأن يقول اإنكما �ستعانيان من 
هذه  على  للب�سرة  روؤيتكما  فور  والموت  المر�س، 
�سيعدمان  اأنهما  اإل  ب�سوؤالها،  ياأمرهما  ثم  الحالة، 
جوابا منها. وكيف لها اأن تجيب؟ يقول عبده بدوي: 
بنغمة  الق�سم  بداأ هذا  ال�ساعر هنا حين  ُوفق  »وقد 
وفي  الأط��الل؛  على  بالوقوف  تذكر  تراثية،  قديمة 
ومن  حزينة،  اأط��الل  المدينة  اأ�سبحت  لقد  الواقع 
على  ال��وق��وف  فكرة  ا�ستدعاء  م��ن  منا�س  ل  هنا 
الأطالل في هذا الق�سم من الق�سيدة... فال يكون 
والإح�سا�س  المنا�سبة،  ب��الأداة  معبرا  واإنما  مقلدا، 

المنا�سب«)))).

ويقول ابن الرومي:
لــــدْيــــه جــــــــــواَب  وال  فــــــا�ــــــصــــــاأالُه   -53

ـــــــــاُده الـــــــــّطـــــــــواُل الــــقــــيــــام؟ اأيــــــــــن ُعـــــــــبَّ

وعلى الجملة فالوقوف على اأطالل الب�سرة عند 
من  اأع��رب  نف�سية،  حاجة  عن  تعبيٌر  الرومي  اب��ن 
حولها،  فيما  نظرت  التي  نف�سه  خبايا  عن  خاللها 
فوجدت الديار قد خربت، وما كان يزينها، وي�سفي 
بالجمال،  والإح�سا�س  الموؤان�سة،  من  �سيئًا  عليها 
اأّن  وبالطمئنان، قد غادرها هو الآخر، ول ن�ستبعد 
هذا المكان قد ربطته بال�ساعر م�ساعر عاطفية ما، 
فجا�ست عواطفه، وراح ي�سفه، ويتاأ�سى على الزمن 
ق�سيدته  فجاءت  ذك��رى،  مجرد  اإل��ى  تحّول  ال��ذي 
وعموًما  والأحا�سي�س.  الم�ساعر،  تلك  عن  معبرة 
يمثل الوقوف على الأطالل مظهرًا اإبداعيًا، وو�سيلة 
اإلهامية تثري تجربة ال�ساعر، وتحفزه على البتكار؛ 
بمعنى اأّن الطلل عند ال�ساعر يعد قناعًا فنيًا ي�سقط 
عليه جملة اأحا�سي�سه، ويتخذه �ستارًا لتاأزم نف�سيته؛ 
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اإذ نالحظ اأّن بيئة ابن الرومي اأمدته بروافد طللية، 
ووج��دان��ه؛  نف�سه،  عليها  اأ�سقط  حتى  فيه  ف��اأّث��رت 
متنف�س  لأنها  اأماكنها؛  وذكر  ذكرها،  في  فاأ�سرف 
على  الوقوف  ي�سبح  لم  بحيث  واأحالمه؛  عواطفه، 
بل  فح�سب،  فنيا  تنا�سًا  الرومي  اب��ن  عند  الطلل 
الرومي  ابن  بكاء  ياأت  لم  اإذ  اأي�سا؛  نف�سية  �سرورة 
الملتاعة،  نف�سه  ل�سفاء  عّلًة  اأتى  ولكنه  للبكاء،  هنا 
تتلم�س  فتارة  التاأزم،  درجة  النف�س  هذه  تبلغ  حيث 
ال��دم��وع،  اإل��ى  تلجاأ  واأخ���رى  والتجلد،  التما�سك، 
التخفيف  ق�سد  ذل��ك  وك��ل  وال�ستفهام،  وال��ن��داء، 
في  -اإذن-  فالق�سيدة  النف�سية؛  المعاناة  تلك  من 
اإلى  ال�سعرية  اللغة  م�سار  لتعديل  محاولة  مجملها 

البنى التراثية، ثم اإ�سقاطها على حا�سر ال�ساعر.
2/د- التنا�س ال�صعبي:

لي�ست  التي  ال�سعبية  ال�سائعة  المعاني  هناك     
كل  منها  ياأخذ  التي  اأي  اأح��د،  لكل  ولكنها  لأح��د، 
كالهواء  فهي  اإن�سان؛  كل  اإليها  وي�سيف  اإن�سان، 
العن�سر  بداأ  »وقد  ي�ساء،  من  ن�سيب  منه  يت�ساوى 
مجال  في  ذوق��ه  يفر�س  الع�سر  ه��ذا  في  ال�سعبي 
ال�سعراء«)9))،  مفاهيم  ت�سكيل  في  ويدخل  الأدب، 
اإلى جانب  اأّن ابن الرومي كان  »ولي�س من �سك في 
ات�ساع مح�سوله في اللغة �ساعرا �سعبيا بكل ما يحمل 
تم�سهرات  اأب��رز  ومن  م��ع��ان«)1))،  من  التعبير  هذا 

هذا النمط في الق�سيدة نذكر قوله:
اإالَّ الــــزنــــُج  اأتـــــى  مـــا  ــــرُت  تــــذكَّ مـــا   -33

اأوجـــــــعـــــــْتـــــــنـــــــي مــــــــــــــــــــرارُة االإرغـــــــــــــــــام

توجع  قولنا حاجة  » قريبة من  اأوجعتني؛  فقوله 
في القلب«))))، ونالحظ قوله كذلك مكررا دالة »اأخ« 

وم�ستقاتها:

�ــصــريــًعــا اأخـــــــاُه  راأى  قـــد  اأٍخ  كــــْم   -21

َتــــــــــِرَب اْلــــــخــــــِدّ بـــيـــن �ــــصــــْرعــــى كــــــرام؟

وَقـــعـــدتـــم اإخـــــوانـــــكـــــم  ــــم  ــــت اأخــــذل  -22

ـــــئـــــام؟ عــــنــــهــــُم- ويــــحــــكــــم- قـــــعـــــوَد الـــــلَّ

»اأخ«،  ل��دال��ة  ال��ت��ك��رارات  ه���ذه  ن�سمع  فحين   
وم�ستقاتها على الم�ستوى العمودي؛ فكاأننا ل ن�سمع 
�سور  ومن  يتكلم.  حزين  رجل  اإلى  بل  �ساعر،  اإلى 

هذا النمط من التنا�س اأي�سا قوله:

اْلخيـ مــْعــَدن  يــا  عليك  نف�صي  لــهــَف   -9

ــــنــــي اإْبـــــهـــــامـــــي ــــا ُيــــعــــ�ــــصُّ ــــــــــــرات, لــــهــــًف ـ

هـــول اأيَّ  بـــهـــم  راأوا  هـــــــوٍل  اأيَّ   -17

ــــــــق مــــنــــه تـــ�ـــصـــيـــب راأ�ــــــــــــــصُ الــــغــــالم ُح

العامة  يرددها  التي  المعاني  تلك  ومن  وقوله: 
وقوعه  يت�سور  مال  اأو  ي�سدق،  مال  حدوث  ت�سبيه 

باأحالم النائم، يقول:

الأمـــــــٌر االأمـــــــــــــوِر  مـــــن  هـــــــذا  اإنَّ   -04

االأوهــــــــــــام فــــــي  يــــــقــــــوَم  ال  اأن  كــــــــــاَد   

ومن ذلك اأي�سا تلك المعاني، و ال�سيغ الندبيه 
يواجهون،  الب�سريين  لترك  النفو�س  بها  قرع  التي 

واقعهم المر منفردين«))))، يقول:
عنهم ـــخـــُلـــِف  الـــتَّ عــلــى  وانــــدامــــي   -58

ـــــــدامـــــــي وقـــــــلـــــــيـــــــٌل عـــــنـــــهـــــم غـــــــنـــــــاء ِن

الــتــقــيــنــا مـــا  اإذا  مــنــهــم  واحـــيـــائـــي   -59

ـــــام ــــــ ــــــ وهــــــــــــــُم عــــــنــــــد حـــــــاكـــــــم الـــــُحـــــّكــــــ

مــا اإذا  ــــبــــي  الــــنَّ مـــــن  واحــــيــــائــــي   -67

ـــــدَّ الــــــمــــــالِم ــــــ ــــــ المــــــنــــــي فـــــيـــــهـــــُم اأ�ـــــصــــــ
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ــمــونــي خــا�ــصَ هــــُم  اإذا  وانــقــطــاعــي   -68

ـــــــى الـــــنـــــبـــــيُّ عــــنــــهــــم خـــ�ـــصـــامـــي وتـــــــولَّ

ال�سعبية في ق�سيدتنا كذلك ما يمكن  اأثر  ومن 
ت�سميته بالتعابير الجاهزة الم�سترة، من ذلك قوله:

يمين مـــن  بـــنـــارهـــم  رمــــْوهــــْم  اإْذ   -18

و�ـــــــــصـــــــــمـــــــــاٍل وخــــــــْلــــــــِفــــــــهــــــــم واأمــــــــــــــــام

الفتنة،  عموم  و  �سمول،  على  داٌل  تعبير  وه��و 
بالب�سرة؛  باأهل  الذي حّل  الف�ساد  وعلى  وعظمتها؛ 

يمينا و�سمال...

ومن التنا�سات المندرجة في هذا النمط اأي�سا، 
قوله م�ستعمال ال�سهم بمعنى الن�سيب:

اْلّز و�ْصط  المقا�صِم  في  راآهــَنّ  من   -30

ــــهــــام ّ ــــمــــن بـــيـــنـــهـــم بــــالــــ�ــــصِ ــــ�ــــصَّ ــــَق َنـــــــــْج ُي

قال  الن�سيب.  والمق�سود  �سهم  جمع  وال�سهام 
وال�سهم:  ال�سهام،  واح���د  »ال�سهم  منظور:  ابـــن 

الن�سيب، وال�سهم الحظ...« )))). 

اأما عن اأ�سل الكلمة فيقول: » ال�سهم في الأ�سل 
واحد ال�سهام التي ُي�سرُب بها المي�سر، �ُسمي به ما 
يفوز به الفالج )الظافر) �سهمه، ثم كثر حتى �ُسمي 

كل ن�سيب �سهما«)))).

ال�سعر  ي�ستخدم  »ح��ي��ن  ف  الجملة  وع��ل��ى     
الدللت  بال�سرورة  يعك�س  فاإنه  اليومية  النا�س  لغة 
هذه  اكت�سبتها  التي  المعنوية  والإيماءات  الإ�سارية، 
األ�سنة  على  وال��دوران  ال�ستعمال،  خالل  من  اللغة 
النا�س، وفي هذا قدرتها التعبيرية«))))، وقد �ساهم 
في  عامة  ال�سعبي-  اأي  التنا�س-  من  النمط  هذا 
على  مت�سلة  ظلت  »والتي  الخطابية،  النزعة  بروز 

قطاع عري�س من �سعر الع�سر«)))). 

  وهكذا كان حتما اأن يبقي للغة الأدبية المتوارثة 
العبا�سي،  الع�سر  النفوذ في  القرون كثير من  عبر 
واأن ي�ستمر كثير من تقاليدها التعبيرية في اأدب ذلك 
كفاتحة  الرومي  ابن  ن�س  يقف  وبذا  الع�سر«)))). 
تنا�سات  قراآنية،  اقتبا�سات  متعددة-  لمداخالت 
مداخل  من  تاأتي  و�سعبية...-  وخارجية،  داخلية، 
عنها،  بعيدة  كانت  ن�سو�س  مع  لتتالقى  متباينة 
وهو ق�سيدة )رثاء  واحد،  ن�س  بينها جميعا  فاألّف 
الخطابات،  لعديد  تمددا  �سارت  التي  الب�سرة) 
الن�س من  اإب���داع  اأي  ال��روؤي��ة)؛  )اإع���ادة  وه��ذا هو 
تتيح  جديدة  بروؤية  وت�سكيلها  الن�سو�س،  مختلف 
هذا  قلب  م��ن  تنبثق  ك��ي  اأخ���رى  لن�سو�س  مجال 
بالحياة،  ناب�سا  حيا  دائما  الأدب  ليبقى  الن�س. 
تاأ�سي�ًسا  و  يميته.  �سبات  اإل��ى  يركن  ول  والتجدد، 
التنا�س في هذه الق�سيدة  على هذا لم يكن تناول 
من باب الر�سد، ول لتتبع م�سادر هذه التنا�سات؛ 
هذا  اأت��ى  اأي��ن  م��ن  لي�س  التنا�س  ���س��وؤال  اأّن  ذل��ك 
ال�سعري  الن�س  يحول  كيف  واإنما  ذاك،  اأو  الن�س، 
ل  �سوؤال  وهو  يجادله،  وكيف  المقتب�س  الن�س  هذا 
الجدل  ذلك  اإلى  اللتفات  دون  عنه  الإجابة  يمكن 
�سياق  المقتب�س منه، ووجوده في  الن�س  �سياق  بين 
الن�س ال�سعري الجديد بو�سفه ن�سًا يعيد اإنتاج هذا 

الن�س المقتب�س.

وعلى هذا النحو كانت ديباجة ابن الرومي-كما 
بين مبحث التنا�س- تتغذى من ر�سيد ثقافي وا�سع 
مراجعه: اأدبية ولغوية ودينية...والجدير بالذكر اأّن 
هي  الق�سيدة  في  وكثافة  ا�ستدعاءا  الظواهر  اأكثر 
الرومي  ابن  نجح  وقد  القراآنّي؛  الخطاب  ا�ستدعاء 
ف�ساهمت  الن�س،  و�سياق  يتالءم  بما  توظيفه،  في 
جديدة  روؤي��ة  ت�سكيل  في  القراآنية  التراكيب  بذلك 
للق�سيدة، وفتحت لها اآفاقًا ممتّدة، حّتى غدت اأ�سبه 
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والتقاطع  والتمازج  التكامل  من  فيها  ّفنية،  بلوحة 
على  ي��ّدل  رائعة....وهذا  �سعرية  تحفة  يجعلها  ما 
رهافة اإح�سا�س ابن الرومي، اإذ جعل الن�ّس القراآنّي 
ال�سيء  وروحانيته  قيمه  من  ا�ستمد  رئي�سا،  مرجعًا 
من  جديدًا  لونًا  عليه  اأ�سفى  اأّن��ه  الكثير،....غيَر 
وطبيعة  يتنا�سب  بما  ووجدانه  واأحا�سي�سه  م�ساعره 
الروؤية الماأ�سوية ال�ست�سراخية التي يمّثلها...، من 
ذلك تنّويعه اأ�ساليب ال�ستح�سار، بحيث لم يقت�سر 
اإلى  كّله  ذلك  تعّدى  واإنما  الآي��ة،  على  ا�ستح�ساره 
الّلفظة،  ا�ستح�سار الإ�سارة القراآنية، و الإيماءة، و 
الق�سيدة  منحت  ثرّية  جوانب  وه��ي  التركيب،  و 
بيّن مبحث  نف�سا ملحمّيا، دراميا.... وعلى الجملة 
حّية  كانت  ال�سعرية  الرومي  اب��ن  لغة  اأّن  التنا�س 
لة لُكّل الأَْطَوار ال�سعرية،  ناب�سة بثقافة وا�سعة، ومتمثِّ
فجاءت  ي،  المتلقِّ نف�س  في  َحّية  تغدو  جعلها  مّما 
الق�سيدة بذلك م�سحونة بفي�س هائل من الدللت 

التراثية.

الحوا�شي
القامو�س . ) يعقوب:  ابن  الدين محمد  اآبادي، مجد  الفيروز 

المحيط، ط)، تحقيق مكتب التراث في موؤ�س�سة الر�سالة، 
)99).، مادة )ن�س�س).  

اإلى . ) البنيوية  من  والتكفير،  الخطيئة  اهلل:  عبد  الغذامي، 
الهيئة  ط)،  معا�سر،  لنموذج  نقدية  ق��راءة  الت�سريحية، 

الم�سرية العامة للكتاب.، �س )))،))).
اإ�ستراتيجية . ) ال�سعري،  الخطاب  تحليل  محمد:  مفتاح، 

التنا�س، ط)، المركز الثقافي العربي،)99).، �س ))).
الغذامي، عبد اهلل: الخطيئة والتكفير، �س )).. )
نظرية . ) درا�سات  النقدي،  الخطاب  اأفق  حافظ:  �سبري، 

والتوزيع،  للن�سر  �سرقيات  دار  ط)،  تطبيقية،  وق��راءات 
القاهرة،)99)، �س9).

الأعمال . ) ابتكار  الأدبية، درا�سة في  بدوي طبانة:ال�سرقات 

الم�سرية،9)9)،  الأنجلو  مكتبة  ط)،  وتقليدها،  الأدبية 
�س))).  

العربي، . ) التراث  في  النكبة  حمدان:اأدب  اإبراهيم  محمد، 
الم�سرق  في  الداخلية،  الأ�سباب  ذات  المدن  نكبات  اأدب 
اتحاد  من�سورات  د/ط،  العبا�سي،  الع�سر  في  العربي 

الكتاب العرب، دم�سق )11).، �س ))).
�سعره، . ) من  حياته  الرومي،  ابن  محمود:  عبا�س  العقاد، 

د/ط، دار الهالل، 9)9).، �س))).
�سورة: المزمل، الآية:)).. 9

�سورة: الحج، الآية:).. 1)
�سورة: الحج، الآية:)).. ))
�سورة: الرحمن، الآية:)).. ))
�سورة: المر�سالت، الآية:))،)).. ))
ببيروت، . )) الفكر  دار  التاريخ،  في  الكامل  علي:  الأثير،  ابن 

))9)،ج)، �س )1).
عبده، بدوي: درا�سات في الن�س ال�سعري العبا�سي، د/ط، . ))

القاهرة، 111).،  والتوزيع«عبده غريب«،  للن�سر  قباء  دار 
�س91).

�سورة: التوبة، الآية:)).. ))
العبا�سي، . )) ال�سعري  الن�س  ف��ي  درا���س��ات  ب���دوي:  ع��ب��ده، 

�س)9).
�سورة: مريم، الآية:)).. ))
�سورة: غافر، الآية:9).. 9)
الجبل، . 1) بدوي  �سعر  في  اأ�سلوبية  ظواهر  �سرتح:  ع�سام، 

من�سورات اتحاد الكتاب العرب، دم�سق، )11).، �س))).
�سورة: الحاقة، الآية:).. ))
�سورة: الأنعام، الآية:91.. ))
�سورة: الرعد، الآية:)).. ))
�سورة: الزخرف، الآية:9). . ))
في . )) الأ���س��ل��وب  الهادي:خ�سائ�س  محمد  الطرابل�سي، 

ال�سوقيات، د/ط، الجامعة التون�سية، ))9). �س1)). 
�سورة: الفرقان، الآية:)).. ))
في . )) الأ���س��ل��وب  الهادي:خ�سائ�س  محمد  الطرابل�سي، 

ال�سوقيات، �س))). 
ح�سن، محمد حماد: تداخل الن�سو�س في الرواية العربية، . ))
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الهيئة الم�سرية 
العامة للكتاب، م�سر،)99)، �س))، )).. 9)
اأو . 1) النف�سية  الكاملة  »ال�سورة  ال�سعرية  بالتجربة  يق�سد 

من  اأم��ر  في  يفكر  حين  ال�ساعر  ي�سّورها  التي  الكونية 
واإح�سا�سه)، محمد،  �سعوره  عميق  عن  ينّم  تفكيرًا  الأمور 
ودار  الثقافة  دار   ، الحديث  الأدب��ي  هالل:النقد  غنيمي 

العودة، بيروت، ))9)، �س ))).
العربي، . )) التراث  النكبة في  اأدب  اإبراهيم حمدان:  محمد، 

�س ))).  
المرجع نف�سه، �س ))).. ))
العربي، . )) التراث  النكبة في  اأدب  اإبراهيم حمدان:  محمد، 

�س ))).
المرجع نف�سه �س ))).. ))
ت: . )) الر�سل،  و  والملوك  الأمم  تاريخ  جرير:  ابن  الطبري، 

اإبراهيم، دار المعارف بم�سر، ))9)،  اأبو الف�سل  محمد 
ج)/)).حوادث �سنة 1))ه..

الر�سل، . )) و  والملوك  الأم���م  ت��اري��خ  ج��ري��ر:  اب��ن  الطبري، 
حوادث �سنة 1))ه..

العبا�سي، . )) ال�سعري  الن�س  ف��ي  درا���س��ات  ب���دوي:  ع��ب��ده، 
�س))).

الكبرى . )) التجارية  المكتبة  الآداب،  زهر  ذيل  الح�سري: 
بم�سر،ج)، د/ت �س))) 

ابن المعتز، عبد اهلل: الديوان، تحقيق محمد بديع �سريف، . 9)
 .(( العرب  ذخائر  �سل�سلة   ،(9(( بم�سر،  المعارف  دار 

�س)))، وما بعدها. 
)ج، . 1) والر�سل،  والملوك  الأمم  تاريخ  جرير:  ابن  الطبري، 

�س)))، حوادث 1))ه. 
العبا�سي، . )) ال�سعري  الن�س  ف��ي  درا���س��ات  ب���دوي:  ع��ب��ده، 

�س)9).
التراث . )) في  النكبة  اأدب  حمدان:  اإبراهيم  محمد،  ينظر 

العربي، �س))).
ح�سن، محمد حماد: تداخل الن�سو�س في الرواية العربية، . ))

�س)).
العبا�سي، . )) ال�سعري  الن�س  ف��ي  درا���س��ات  ب���دوي:  ع��ب��ده، 

�س)9).
المعلقات . )) اأحمد:�سرح  بن  الح�سين  اهلل  اأبو عبد  الزوزني، 

العالمية  ال��دار  في  التحقيق  لجنة  تحقيق  د/ط،  ال�سبع، 
للنا�سر، النا�سر الدار العالمية، )99)، �س9)).

الغذامي، عبد اهلل: الخطيئة والتكفير، �س ))).  . ))
العربي، . )) التراث  النكبة في  اأدب  اإبراهيم حمدان:  محمد، 

�س))). 
المرجع ال�سابق �س 9)). . ))
عبده، بدوي: درا�سات في الن�س ال�سعري العبا�سي،�س91).. 9)
العبا�سي،الروؤية . 1) الأدب  اإ�سماعيل:في  الدين  عز  ينظر: 

والفن، دار النه�سة العربية، ببيروت، ))9)، �س))).
ال��روم��ي، . )) اب��ن  عند  الهجاء  ج��ي��دة:  محمد  الحميد  عبد 

المكتب العالمي، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،))9)، 
�س))).

المرجع نف�سه، �س))).. ))
التراث . )) في  النكبة  اأدب  حمدان:  اإبراهيم  محمد،  ينظر: 

العربي، �س ))).
مكرم . )) بن  محمد  الدين  جمال  الف�سل  اأب��و  منظور،  اب��ن 

عبد  تحقيق  د/ط،  العرب،،  ل�سان  الم�سري:  الأفريقي 
اهلل علي الكبير، ومحمد اأحمد ح�سب اهلل، وها�سم محمد 
ال�ساذلي، دار المعارف، القاهرة، د/ت.مادة)�سهم)، �س 

 ((((
المرجع نف�سه �س ن.. ))
والفن، . )) العبا�سي،الروؤية  الأدب  اإ�سماعيل:في  الدين  عز 

�س))).
المرجع ال�سابق �س ن.. ))
المرجع نف�سه، �س))).. ))

قائمة الم�شادر والمراجع
• القراآن الكريم برواية حف�س عن عا�سم.

اأوال- الم�صادر:
الديوان، �سرح  العبا�س:  الح�سن علي بن  اأبو  الرومي،  ابن   .(
بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ط)،  ب�سج،  ح�سن  اأح��م��د 

لبنان،)99)، ج ). 
ثانيا- المراجع التراثية:

ببيروت،  الفكر  دار  التاريخ،  في  الكامل  علي:  الأثير،  ابن   .(
))9)،ج)، �س )1).
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ابن المعتز، عبد اهلل: الديوان، تحقيق محمد بديع �سريف،   .(
دار المعارف بم�سر، ))9)، �سل�سلة ذخائر العرب )).

الكبرى  التجارية  المكتبة  الآداب،  زهر  ذيل  الح�سري:   .(
بم�سر، ج)،د/ت.

المعلقات  اأحمد:�سرح  بن  الح�سين  اهلل  اأبو عبد  الزوزني،   .(
العالمية  ال��دار  في  التحقيق  لجنة  تحقيق  د/ط،  ال�سبع، 

للنا�سر، النا�سر الدار العالمية
ت:  والر�سل،  والملوك  الأم��م  تاريخ  جرير:  ابن  الطبري،   .(
 (9(( بم�سر،  المعارف  دار  اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  محمد 

ج)/))
ثالثا- المراجع الحديثة:

الأعمال  ابتكار  الأدبية، درا�سة في  بدوي طبانة:ال�سرقات   .(
الأدبية وتقليدها، ط)، مكتبة الأنجلو الم�سرية،،9)9).

ح�سن، محمد حماد: تداخل الن�سو�س في الرواية العربية،   .(
الهيئة الم�سرية العامة للكتاب، م�سر، )99).

نظرية  درا�سات  النقدي،  الخطاب  اأفق  حافظ:  �سبري،   .9
والتوزيع،  للن�سر  �سرقيات  دار  ط)،  تطبيقية،  وق��راءات 

القاهرة،)99).
في  الأ���س��ل��وب  خ�سائ�س  ال��ه��ادي:  محمد  الطرابل�سي،   .(1

ال�سوقيات، د/ط، الجامعة التون�سية، ))9).
الرومي،  اب��ن  عند  الهجاء  جيدة:  محمد  الحميد،  عبد   .((
المكتب العالمي، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ))9).
عبده، بدوي: درا�سات في الن�س ال�سعري العبا�سي، د/ط،   .((

دار قباء للن�سر والتوزيع«عبده غريب«، القاهرة، 111).
عز الدين اإ�سماعيل:في الأدب العبا�سي: الروؤية والفن ، دار   .((

النه�سة العربية، ببيروت، ))9).
الجبل،  بدوي  �سعر  في  اأ�سلوبية  ظواهر  �سرتح:  ع�سام،   .((

من�سورات اتحاد الكتاب العرب، دم�سق، )11).
�سعره،  من  حياته  الرومي،  ابن  محمود:  عبا�س  العقاد،   .((

د/ط، دار الهالل، 9)9).
اإلى  البنيوية  من  والتكفير،  الخطيئة  اهلل:  عبد  الغذامي،   .((
الهيئة  ط)،  معا�سر،  لنموذج  نقدية  ق��راءة  الت�سريحية، 

الم�سرية العامة للكتاب.
العربي،  التراث  في  النكبة  حمدان:اأدب  اإبراهيم  محمد،   .((
الم�سرق  في  الداخلية،  الأ�سباب  ذات  المدن  نكبات  اأدب 
اتحاد  من�سورات  د/ط،  العبا�سي،  الع�سر  في  العربي 

الكتاب العرب، دم�سق )11).
الثقافة  دار   ، الحديث  الأدبي  محمد، غنيمي هالل:النقد   .((

ودار العودة، بيروت، ))9).
اإ�ستراتيجية  ال�سعري،  الخطاب  تحليل  محمد:  مفتاح،   .(9

التنا�س، ط)، المركز الثقافي العربي،)99).
رابًعا- المعاجم والقوامي�ص:

مكرم  بن  محمد  الدين  جمال  الف�سل  اأب��و  منظور،  اب��ن   .(1
عبد  تحقيق  د/ط،  ال��ع��رب،  ل�سان  الم�سري:  الأفريقي 
اهلل علي الكبير، ومحمد اأحمد ح�سب اهلل، وها�سم محمد 

ال�ساذلي، دار المعارف، القاهرة، د/ت.
القامو�س  يعقوب:  ابن  الدين محمد  اآبادي، مجد  الفيروز   .((
المحيط، ط)، تحقيق مكتب التراث في موؤ�س�سة الر�سالة، 

 .(99(
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ن�شو�ص �شعرية جديدة م�شتخرجة
ّر �لفريد من مخطوط �لدُّ

د. عبد الرازق حويزي
جامعة الطائف، كلية الآداب 

�صخمة  ح�صيلًة  تيها  دفَّ بين  ت  �صمَّ التي  ال�صعرية  المو�صوعات  من  الفريد  ّر  الدُّ كتاب  يعد 
اأن نح�صل على  عراء في مختلف الع�صور, يندر  عرية لل�صُّ عات والنُّتف ال�صِّ من الق�صائد والمقطَّ
نوادِر  على  ا�صتمَل  ما  االأ�صعار  من  الكتاب  هذا  �صمَّ  وقد  التراثيَّة,  المكتبة  في  مثلها  مو�صوعة 
التُّراث,  له قيمَته بين كتب  ا جعَل  ِممَّ االأ�صاليب,  االألفاظ, وجيِد  المعاني, وُحرِّ  الحكم, وفاخِر 
يُدلُّ  «, وم�صنَُّفه هذا  اأيدمر  ت710هـ  د بن  » محمَّ عرية, وموؤلِّفه هو  ال�صِّ المختارات  ا  وخ�صو�صً
كثيٍر  على  الكتاب  هذا  ا�صتماَل  اإن  االأخالقي,  هه  توجُّ وعلى  ذوقه,  وعلى  اختياراته,  على طبيعة 
�صيدة يدلُّ على منزع موؤلفه في االختيار, وقد دلَّ عنواُنه على  من النَّ�صائح الحانية والحكم الرَّ
ّر الفريد وبيت الق�صيد «, لذا اختار » ابن اأيدمر « من كل ق�صيدة  م�صمونه, فالعنوان هو: » الدُّ
اأجود بيٍت فيها مع التعليق واالإ�صافة في هوام�صه في اأحيان كثيرة. )ينظر كتاب الم�صتدرك على 

�صناع الدواوين 265/1 – 272(.  

الكتاب  لهذا  المحدثون  الباحثون  ع��َرف  وقد 
والتنويه  به،  التَّعريف  اإلى  بع�سهم  فبادر  قيمَته، 
عري،  ال�سِّ التُّراث  مكتبة  فات  م�سنَّ بين  بمكانته 
ه به الدكتور »نوري حمودي القي�سي« الذي  ن َنوَّ وممَّ
 ((( �س  العراقية  ال��م��ورد  مجلة  في  مقاًل  كتب 
»الم�ستدرك  بعنوان:  ع)/9)9)  مج))/   ،(((  -
ف فيه به، وراح ي�ستدرك  على دواوين ال�سعراء« عرَّ
ة المطبوعة،  عريَّ واوين ال�سِّ منه على طائفٍة من الدَّ

وم��ن��ذ ه���ذا ال��م��ق��ال وال��ب��اح��ث��ون ي��رج��ع��ون اإل��ى 
اأ�سبحت متاحًة - بعد  التي  مخطوطِة هذا الكتاب 
رة على ما �سُيذكر بعد -، ي�سنعون  طباعتها م�سوَّ
المفقودة،  واوي��ن  ال��دَّ بع�َس   - عليها  اعتماًدا   -
جمُعه  تمَّ  ما  بع�س  في  الكامن  الخلل  ُمون  يرمِّ اأو 
ُة ا�ستدراكات على  ون�سره من دواوين، فظهرت عدَّ

اأ�سا�س عمل »ابن اأيدمر« هذا.

الباحثين  بع�س  ي���راود  حلًما  تحقيقه  وظ���لَّ 
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اأن  اأنَّه يبدو  اإلَّ  عري،  التُّراث ال�سِّ ين ب�سوؤون  المهتمِّ
مخطوطاته  ن�سخ  وقلََّة  حوا�سيه  وكثرة  �سخامته، 
لم  هذا  اأن  اإل  بع�سهم،  اأمام  منيًعا  حاجًزا  مثَّلت 
الهتماِم  درب  في  بع�سهم  اأمام  عثرة  حجَر  يقف 
اأو  اأجزائه،  بع�س  تحقيق  اأو  بالتَّعريف،  �سواء  به 
الجهود  فمن  ائعة،  الرَّ قدية  النَّ مقدمته  درا���س��ة 
الجهود  خال  طاق  النِّ هذا  في  كر  الذِّ ت�ستحقُّ  التي 

ال�ستدراكية:
 » �سزكين  ف���وؤاد  محمد   « م��ة:  ال��ع��الَّ جهد   -(
رة، وجاء هذا  الذي بادر اإلى ن�سر مخطوطته م�سوَّ
بن�سر  الجليل  العالم  هذا  اهتمامات  �سمن  الجهد 
»م�سالك  منها  رة،  الم�سوَّ المخطوطات  من  كثير 
اهلل  ف�سل  لب��ن  الأم�����س��ار  ممالك  ف��ي  الأب�����س��ار 
و»قالئد  البهائي«،  و»المنثور  ت9))ه���«،  العمري 
عار  مان لبن ال�سَّ الُجمان في فرائد �سعراء هذا الزَّ
زاوي��ة  ل��ه  ه��ذا  وم�سروعه  )))ه����«،  ت  الَمْو�سلي 
خا�سة في دار الكتب الم�سرية با�سم مكتبة »فوؤاد 
ميالد  في  البالغ  اأثُره  هذا  لجهده  وكان  �سزكين«، 
بع�س البحوث حول هذه الم�سادر، اأو حول اأجزاٍء 
اإن جهوده  بل  اأ�سا�ِسها،  اأو طرح ق�سايا على  منها، 
الم�سادر  تحقيق  على  الباحثين  بع�َس  حملت 
اأ�سبحت  اأن  بعد  ن�سره  ا  ممَّ غيرها  اأو  ال�سابقِة 
فجزاه  الباحثين،  اأي��دي  متناول  في  مخطوطاُتها 
خدمة  في  المباركة  الجهود  هذه  على  خيًرا  اهلل 

في�س. النَّ وتراثها  العربيَّة  اللُّغة 
في  المتمثِّل   » عناية  م�سطفى   « د.  جهد   -(
في  مطبوعين  جزاأين  في  الكتاب  مة  مقدِّ تحقيق 
في  ودرا�سته  111)م،  عام  م�سر،  طنطا،  مدينة 
ة المن�سورة على  اِتيَّ كتاب - كما ن�سَّ في �سيرته الذَّ
عر وقوانينه  بكة العالمية - عنوانه: » قواعد ال�سِّ ال�سَّ
الفريد  ّر  الدُّ كتاب  مة  مقدِّ درا�سة  اأيَدمر:  ابن  عند 

وبيت الق�سيد «، ون�سره في م�سر عام )99)م، ومن 
ا  اأي�سً و�ساحبه  الفريد  ّر  الدُّ بكتاب  المتَّ�سل  جهده 
هذا،  كتابه  من   » اأيدمر  ابن   « �سعر  بجمع  نهو�سه 
وقد ن�سر د. » عناية « ما جمعه في حوليَّة كلية اللُّغة 

ة بالمن�سورة، م�سر. العربيَّ

المتَمثِّل   » خال�س  محمود  وليد   « د.  جهد   -(
ا، ون�سرها في كتاب  مة الكتاب اأي�سً في تحقيق مقدِّ

ع الثقافّي، اأبو ظبي، )11)م. �سدر عن المجمَّ

الوهاب«  عبد  غانم  �سليم  »اأحمد  د.  جهد   -(
ّر  »ال��دُّ ع��ن��وان:  تحت  الكتاب  درا���س��ة  في  المتمثِّل 
ة  تحليليَّ درا�سة  اأيَدمر:  لبن  الق�سيد  وبيت  الفريد 
��ة«، ون�����س��ر ع��م��ل��ه ف��ي م��ج��لَّ��ة عالم  ك��ودي��ك��ول��وج��يَّ
 ،(((  -  ((( �س  عودية  ال�سَّ وادر  والنَّ المخطوطات 

مج1)، ع)، )11)م. 

قازيق  الزَّ مدينة  في  التقيُت  )11)م  عام  وفي 
الجبوري«  �سلمان  »كامل  الفا�سل  الأ�ستاذ  بم�سر 
بما  ة  التُّراِثيَّ المكتبة  على  ولى  الطُّ اليد  �ساحب 
بتحقيقه  �سدرت  �سخمة،  مو�سوعاٍت  من  اأتحفها 
��ة،  الأدب��يَّ ّرا���س��ات  ال��دُّ في  الوا�سُح  الأث��ر  لها  ك��ان 
التُّراثيَّة »مجلُته  للمكتبة  مه  مة ما قدَّ ياأتي في مقدِّ
الآن  حتَّى  منها  �سدر  التي  خائر«  ب�»الذَّ المو�سومُة 
حول  حديٌث  بيننا  دار  اللقاء  واأثناء  عدًدا،   ((((
تحقيق  من  انتهى  اأنه  فاأخبرني  ة  البحثيَّ الم�ساريع 
ك��ت��اب »ق��الئ��د ال��ج��م��ان ف��ي ف��رائ��د ���س��ع��راء ه��ذا 
»م�سالك  كتاب  تحقيق  في  ما�ٍس  واأن��ه  ال��زم��ان«، 
ّر الفريد لبن اأيدمر، وبعدها  الأب�سار«، وكتاب الدُّ
�سدر بتحقيقه عن دار الكتب العلميَّة كتاب »قالئد 
فيه  و�ساركه  الأب�سار«  »م�سالك  وكتاب  الُجمان«، 
اأنه  بلغني  فقد  الفريد  ّر  ال��دُّ كتاب  اأم��ا  بع�سهم، 

ما�ٍس الآن في تحقيقه.
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لبع�س  تحقيًقا  ن  تت�سمَّ ��ال��ي��ة  ال��تَّ ��ط��ور  وال�����سُّ
ّر  »ال��دُّ مخطوط  من  المنتقاة  عرية  ال�سِّ النُّ�سو�س 
ي��اأِت  لم  انتقاءها  ولكنَّ  الق�سيد«،  وبيت  الفريد 
ول  ها،  اأغرا�سِ طريق  من  ول  جودتها،  طريق  من 
اأتى  بل  لأ�سحابها؛  ة  عريَّ ال�سِّ المكانِة  طريق  من 
قة  من طريق اإ�سافِتها اإلى دواوين اأ�سحابها المحقَّ
والمن�سورة. اإذن فالَمَحكُّ الرئي�ُس في اإثباتها يرجع 
من  عدٍد  على  م�ستدركًة  ة  مرَّ ل  لأوَّ ُتن�سر  اأنها  اإلى 
وبيت  الفريد  ّر  »ال��دُّ هو  واح��د  كتاب  من  واوي��ن  ال��دَّ
واوين،  الدَّ هذه  اإلى  الرجوع  بعد  وذلك  الق�سيد«، 
واإلى ما تمَّ ا�ستدُراكه عليها على يد بع�س الباحثيَن 
ما  ك���لُّ  ه��ي  �����س��و���س  ال��نُّ ه���ذه  ولي�ست  الأف��ا���س��ل، 
الأخرى  النُّ�سو�س  بعد  الكتاب  هذا  من  ُي�ستدرك 
فال  ون�سرها،  ا�ستدراكها  اإلى  هم  بع�سُ �سبقني  التي 
الإ�سافات  من  لكثير  ا  ثرًّ منبًعا  الكتاب  هذا  يزال 
اإ�سارة  د  يوؤكِّ ذاته  حدِّ  في  وهذا  واوين،  الدَّ وتكملِة 
ة، اإذن  ته، وقيمته الأدبيَّ العلماء والباحثين اإلى اأهميَّ
�س في جمع  طور يتلخَّ ال�سُّ اإعداد هذه  فالهدُف من 
لطرِح  ديوانه  على  عر�سه  ثم  منه،  اعر  ال�سَّ �سعر 
ا�ستدراكه،  اإل��ى  هم  بع�سُ �سبق  ما  اأو  فيه،  ورد  ما 
د  التاأَكُّ بعد  به لإزجائه هنا  اأخلَّ  والإم�ساك على ما 
بعات المعتمدة من  اعر حقيقة، اأما الطَّ من اأنه لل�سَّ
ة المتعارف بين  بعات العلِميَّ واوين فهي الطَّ هذه الدَّ
الباحثين على اعتمادها اأكاديميًّا، ول مجال لر�سِد 
بياناتها في ثنايا هذه النُّ�سو�س، ويكفي اأنه مذكورة 
اإليها  جوع  الرُّ تمَّ  التي  الم�ستدركات  م�سادر  ومعها 
في فهر�س الم�سادر. معنى هذا اأن هذه النُّ�سو�س 
��ه  اأنَّ اأن��ك��ر  ول  ة،  م���رَّ ل  لأوَّ واوي��ن  ال��دَّ لهذه  ت�ساف 
جديدٌة  طبعات  اأو  ا�ستدراكاٌت  هناك  تكون  ربَّما 
هنا  اأوردُته  ما  بع�س  على  م�ستملة  واوين  الدَّ لبع�س 
اأ�ستطِع  لم  اأو  عليها،  اأقْف  لم  وبالتَّالي  علمي،  دون 

اأملُك  اأنَّني بذلُت ق�سارى ما  اإليها، المهمُّ  الو�سول 
ة  ل مرَّ من جهد لكي تكون هذه النُّ�سو�ُس م�سافًة لأوَّ
اأنَّه ربَّما ل  اأنكُر - كذلك -  التَّكرار، ول  بعيدًة عن 
عراء  ّر الفريد « اأبياٌت اأخرى لل�سُّ تزاُل في كتاب » الدُّ
المذكورين هنا فاتني اإثباُتها، ول اأقوُل باأنني اأتيُت 
عراء الذين ُي�ستدرك  في هذه النُّ�سو�س على كلِّ ال�سُّ
يزال  فال  في�س،  النَّ الكتاب  هذا  من  دواوينهم  على 
ن�سو�سهم  جمع  اإلى  يفتقرون  اآخ��رون  �سعراُء  فيه 
واإ�سافِتها منه اإلى دواوينهم، وقد اتَّبعُت منهًجا في 

ما ر�سدُت من ن�سو�ٍس، يتمثَّل في: 
)- توزيِعها على كلِّ �ساعر.

على  قوافيها  ح�سب  �ساعر  كلِّ  لدى  ترتيِبها   -(
حروف المعجم.

اإلى  الأقدِم  من  زمنيًّا  ترتيًبا  عراء  ال�سُّ ترتيِب   -(
الأحدث.

الموؤلِّف  كتبها  اأ�سطٍر، وقد  الأبيات على  تق�سيِم   -(
ه  َتَتَوجَّ لم  وما  بيت،  كلِّ  �سطَري  ف�سل  دون 
الن�سخة  عن  رة  الم�سوَّ النُّ�سخة  من  قراءته  لي 
اإليه،  الإ�سارة  مع  نقاًطا  مكانه  و�سعت  الأ�سلية 
فة فقد اقترحُت  حَّ فة اأو الم�سَ ا الألفاظ المحرَّ واأمَّ
بدًل منها ح�سب روؤيتي المتوا�سعِة األفاًظا اأخرى 
وو�سعُتها بين اأقوا�ٍس، وهي ل تتجاوز اأ�سابَع اليد 
لدللت  نة  المت�سمِّ الأبياُت  واأما  ا،  عدًّ الواحدة 
في  عليها  هُت  ونبَّ اأ�سقطُتها  فقد  الحياء  تخد�س 

ن�سو�سها. 
ة اأعلى ي�سار كلِّ ن�سٍّ بعد  )- ر�سِد البحور الَعرو�سيَّ

وزنه.
ّر  الدُّ  « من  ال�سفحة  ورقم  الجزء  رقم  ر�سِد   -(
الفريد » في ن�سو�س كثيرة قبل ذكرها مراعاة 
لالإيجاز اإلَّ اإذا كان هناك تعليٌق اأو �سرح فيكون 
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التخريج اأ�سفل الن�س.
عر المتدافع وقد اأورده الموؤلِّف على اأنه  )- طرِح ال�سِّ

عراء. �سبة لل�سُّ خال�س النِّ
معناها  ي�سعب  ربَّما  التي  الألفاظ  بع�س  �سرِح   -(
ْرُح على  اء بالعتماِد في هذا ال�سَّ على بع�ِس القرَّ

المعاجم اللُّغوية. 
دون  الأخرى  النُّ�سو�س على م�سادرها  تخريِج   -9
معنى  ولي�س  وايات،  الرِّ تثبيت  في  ا�ستطراد 
في  ورد  ما  كلُّ  هي  النُّ�سو�س  هذه  اأنَّ  هذا 
م�سادر التُّراث مما ُي�ستدَرك على دواوين هوؤلء 
عراء، فال تزاُل الم�سادر المختلفُة م�ستملًة  ال�سُّ
كلِّ  على  الإ�سافِة  اإلى  تفتِقُر  اأخرى  اأ�سعاٍر  على 

ديوان، واأبداأ اأوًل بديوان 
)1( عديِّ بن زيد الِعَبادي )ت 36 ق. هـ(:

)1(
ِويل[ قال                                            ]من الطَّ

فـــكـــْم مـــن كـــريـــٍم اأفـــ�ـــصـــَد الـــيـــوم ُجــــــوَدُه 

َغِد في  الفقِر  من  يْخ�َصى  ما  و�صاو�ُص 

جوع اإلى �س )/)))  ّر الفريد )/1))، وبالرُّ الدُّ
عة في على  يوان ق�سيدة موزَّ الدِّ اأنَّ في  يتَّ�سح  منه 

ق�سيدتين.
)2(

بحذف   ((  /( فيه  له  والثَّامن   ،(((/( وق��ال 
لى:           ]من الخفيف[ كلمة الأوَّ

ــي  ــعــا�ــصِ ُن ـــي  لــيــلــي وطـــــــاَر عـــنِّ 1- طــــــاَل 

ــــي ـــبـــَن را�ــــصِ ـــيَّ ـــــَن �ـــص مـــــن هـــــمـــــوٍم طـــــرْق

ـــْت َتــــــــُزوُل وحـــلَّ َفـــَمـــا  بـــي  اأحـــــَدقـــــْت   -2

ــي فـــي �ــصــمــيــِر الـــــفـــــوؤاِد مــنــهــا الــمــرا�ــصِ

ــابــيـــ كــالــمــ�ــصَ ـــــهـــــْم  ُرزيـــــُت ـــــــا�ـــــــصٍ  الأَُن  -3

ــــــصِ ــــــا� ن ـــــــن اأُ ــــــح خـــــيـــــاٍر اأكــــــــــرم بــــهــــم ِم

ــــي َكــــاأَنِّ قـــومـــي  اأُظــــــــلُّ  ـــَتـــهـــاًمـــا  ُمـــ�ـــصْ  -4

ــــي ُحـــــــــــزَّ قــــلــــبــــي َعــــلــــيــــهــــم بــــالــــمــــوا�ــــصِ

ــْهــاًل  هـــَر َك مـــاَن والـــدَّ 5-قــــد لــبــ�ــصــُت الـــزَّ

ـــــــنـــــــي غـــــ�ـــــصـــــُن اآ�ــــــــــصِ وغــــــــــريــــــــــًرا كـــــــاأنَّ

َخـــديـــٍن  غـــيـــَر  ـــبـــاَب  الـــ�ـــصَّ فــــوجــــدُت   -6

ــــي ــــوا�ــــصِ مــــــــاَن غـــــيـــــَر ُم ووجــــــــــــدُت الــــــــزَّ

هـ  الدَّ َتاأَمني  ال  رمّي  الح�صْ ابنَة  يا   -7

ــــــــر وُكــــــــونــــــــي مـــــنـــــه عـــــلـــــى اإيــــــَجــــــا�ــــــصِ

اأبــــــو قــا  لـــــــــى واأيــــــــَن  اأيـــــــَن عــــــاُد االأوَّ  -8

ـــــوؤا�ـــــِص  ُن ُذو  ـــْم  قـــبـــلـــُه اأيــــــــَن  اأم  بــــو�ــــَص 

ــــاهــــم  فــــاأَت عـــنـــهـــم  الــــــمــــــوُت  ـــــب  نـــــقَّ  -9
واالأْحــــــــرا�ــــــــصِ الـــــحـــــجـــــاِب  وراِء  مـــــن 

والما  الِعر�ِص  َحووا من  ما  خلَّفوا   -10
االأرمــــــا�ــــــصِ ُظــــلــــمــــِة  فــــي  ــــــاروا  و�ــــــصَ ِل 

اأخــــرى بــعــد  هــــُر دولــــــٌة  الــــدَّ ــــمــــا  اإنَّ  -11
ــــــــصِ ــــــــا� َن ـــــوَن بـــــعـــــَد اأُ ــــــ ــــــ ــــــــصٍ يـــــاأتــــــ ــــــــا� الأن

بيانّي )ت 18 ق. هـ(: ابغة الذُّ )2( النَّ
)1(

قال )/)1)، والبيتان )، ) له فيه )/))):
ِويل[ ]من الطَّ

األــــوكــــًة ـــي  عـــنِّ ـــعـــمـــاَن  الـــنُّ ــــِغ  اأبــــل اأال   -1
الِحلِم الوا�صُع  الماجُد  الملوِك  وخيُر 

نْلَتني  ـــَك  اأنَّ  - اللَّعن  اأبــيــَت   - اأَتــانــي   -2

ــِم ــْت وبــالــ�ــصَّ بــالــوعــيــِد  ِداري  ـــعـــِد  ُب عــلــى 
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بباطٍل  الــَحــا�ــِصــُدوَن  اإلــيــَك  بــي  �َصعى   -3

َوْهِمي وال  بباِلي  َيْخطْر  لم  القوِل  من 

اأَْجــــريــــُت الــلِّــ�ــَصــاَن بــمــثــِلــِه  اأَنـــــا  4- فـــــاإْن 

ــي فــمِّ مــــن  اهلُل  لــــه  ـــا  قـــطـــًع ـــــعـــــَده  فـــــاأَْب

ُمنعًما  كاَن  َمْن  �ُصْكُر  ُجرًما  كاَن  واإن   -5

عــلــيَّ َفــ�ــصــكــري نــعــمــٌة لـــَك مـــن جــرِمــي

بـــكـــاِذٍب  بـــريـــًئـــا  ُخـــــْذ  َتـــــاأْ وال  ـــْن  تـــبـــيَّ  -6

ــْلــِم َظــنــيــٍن وخــــْف فـــي ذاك عــاقــبــَة الــظُّ

نــوُرهــا ــق  طــبَّ االأر�ــــصِ  �صم�ُص  ــــَك  واأنَّ  -7

والُعْجِم الــُعــْرب  من  نيا  الدُّ بني  جميَع 

)2(
،(((/( المنذر   ب��ن  النُّعمان  يخاطب   وق��ال 

)/))):                                          ]من الوافر[

ُظــلــًمــا  - الــلــعــن  اأبـــيـــت   - ـــدنـــي  تـــوعَّ  -1

وؤاُم ــــــــــــــــزُّ ال الـــــــمـــــــوُت  وعـــــــيـــــــَدك  واإنَّ 

َقــــْوٍل 2- و�ـــَصـــى بـــي الـــَحـــا�ـــصـــدوَن بـــــُزور 

اأثــــــــــــاُم مــــ�ــــصــــمــــُعــــه  ـــــــــوِل  ـــــــــَق ال وُزوُر 

َهــــذا بـــعـــَد  ـــمـــكـــُن  ُت فـــــــاأيُّ االأر�ــــــــــصِ   -3

ـــــهـــــا الــــــمــــــَقــــــاُم ــــــــــــــــاًدا فـــــــي مـــــعـــــاِقـــــِل زي

َعــــبــــًدا مـــنـــك  ـــــــــراٌر  ِف ُيـــنـــجـــي  4- وهـــــل 

ــــــالُم ــــمــــ�ــــُص ُنـــــــــــوًرا والــــــظَّ واأنـــــــــــَت الــــ�ــــصُّ

)3(
]من الكامل[ وقال:    

ِمـــثـــلَـــُه َوتـــــــاأتـــــــَي  ُخــــــُلــــــٍق  َعــــــن  َتـــــْنـــــه  ال 

َعــــظــــيــــُم فــــعــــلــــَت  ذا  اإِ ـــــَك  ـــــي ـــــلَ َع عــــــــــاٌر 

اإّنه له، واأخذه  ّر الفريد )/)))، وفيه: قيل:  الدُّ
، قلت: هو في ديوانه �س ))، وينظر  ل اللَّْيِثيُّ المتَوكِّ
ا وم�سادر  تدافعه في هام�سه، وفي ))) تدافعه اأي�سً

تخريجه، وهو من م�سهور الأبيات.
ابغة الَجْعدي ) ت 50 هـ(: )3( النَّ

)1(
ِويل[ ]من الطَّ قال )/))):     

ُقرو�َصهم واأجــــزي  اأقـــواًمـــا  اأقــار�ــص   -1

ــــــُب ــــــــم مـــــــا اآتــــــــــــي ومـــــــــا اأتــــــجــــــنَّ واأعــــــــل

ــهــم روؤو�ــصِ ـــَح  َوَمـــ�ـــصْ ــد  ــْعٍ �ــص بــنــي  واأن   -2

ــجــلــُب عــلــى َدائــــهــــم والــــقــــرح ُيـــدمـــي وُي

�صعِره اأطـــراف  المدهون  لــكــاالأقــرِع   -3

ُب يــتــقـــــــــــــــــــــــــــــوَّ ــــــــــه  دوَن داٌء  ولــــلــــجــــلــــِد 

في  الثَّاِلث  البيت  وورد   ،(((/( الفريد  ّر  ال��دُّ
ن�سبٍة، وعجزه  البالغة )م�سح) )/))) بال  اأ�سا�س 

فيه هكذا: »على َدائهم والقرح لم يتقوِب«.

ل�سدر  �سرح  البالغة  اأ�سا�س  في  ورد  ْرُح:  ال�سَّ
فالن:  راأ���س  يم�سح  »وف��الن  هكذا:  الثَّاني  البيت 
يخدعه«، ومعنى يتقوَّب على ما ورد في ل�سان العرب 
الَجَرُب  َتَقلََّع عنه  ِجْلُده:  َب  َتَقوَّ  « )قوب) )/)))): 

َعُر «. واْنَحَلق عنه ال�سَّ
)2(

وقال )/))، 

ِويل[ ابغة فقط في )/))):      ]من الطَّ وهو للنَّ

ــــى اأنـــــ�ـــــصـــــاُه اأرحــــــــــــاَم قــــوِمــــِه بــــكــــفِّ فــــًت

مــــحــــارُم ُتـــْغـــ�ـــَصـــى مــــن ُعـــــُقـــــوٍق وَمــــاأثــــِم
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ن�صو�ص  
�صعرية 
جديدة 

م�صتخرجة
من  

مخطوط 
ّر  الدُّ

الفريد

)4( قي�س بن َذِريح )ت 68 هـ(:

)1(

ِويل[ قال:                                          ]من الطَّ

َداِرهـــا   َنـــاأِي  على  �ُصعدى  اإلــى  َت�َصبُّ   -1

ولـــــم تـــــُك ُتـــــجـــــدي, والــــــمــــــزاُر َقــــريــــُب

2- والحــــظَّ مــن �ــُصــعــدى لــنــا غــيــَر اأنــّنــا

ـــــــُع اأنـــــــفـــــــا�ـــــــصٌ لـــــنـــــا وُقـــــــلـــــــوُب َتـــــــقـــــــطَّ

المحبِّ  في  فقط  ولقي�س  ال��ف��ري��د)/)9،  ّر  ال���دُّ
ولم  برواية:«  فيه  ل  الأوَّ والبيت   ،9(/( والمحبوب 

يك يجدي » 

المعروف اأن » قي�س بن َذريح « كان يلهج  •	من 
ُلْبَنى « في �سعره كثيًرا، وهو غير قي�س بني  با�سم » 
َليلى  بمجنون  المعروف  الملّوح  بن  )قي�س  عامر 
ت)))، والبيتان لي�سا في ديوان مجنون ليَلى، فهل 
من  ي�سائل  »�ُسعدى«  ا�سم  فيهما  ذريح«  »ابن  ِذكر 
اَر ابن ُبْرٍد »كان  ن�سبتهما اإليه؟ ربَّما، وُيذكر اأنَّ » َب�سَّ
كر ل�»�ُسعَدى« في �سعره، ووردت في ديوانه  دائَم الذِّ
مراٍت  خم�َس  »�سعدى«  فيها  ذكر   ق�سيدة   (1(/(

من وزن البيتين وقافيتهما، مطلُعها:

ــــــَت َطــــروُب ـــى« َواأَن ــــى »َحـــو�ـــصَ َطـــِربـــت اإِل

َكــثــيــُب  » ــــيــــِن  االأَبــــَرَق  « ـــيـــَن  َب َو�ـــصـــاَقـــَك 

هنا  البيتين  اأث��ب��تُّ  فقد  اأم���ٍر  م��ن  يكن  ومهما 
م�سنِّف  اأوردهما  كما  ذري��ح«  بن  ل�»قي�س  من�سوبين 
ّر الفريد، ونبَّهت على ما نبَّهت هنا لحين اتِّ�ساح  الدُّ
اأمرهما ب�سورٍة قاطعة، حيث لم اأقْف على ن�سبِتهما 

لغيره.

)2(

ِويل[ وقال:                                        ]من الطَّ

الُعلى  اأنــيــابــَي  ال�صيِف  ُذبـــاُب  اأَ�ــصــاَب   -1

َمـــالئـــُح لــيــلــى وا�ـــصـــحـــاٌت  واأنـــــيـــــاُب   -2

كًة �صَ الحرُب  ُه  كَّ �صَ َثغري  َيــُك  فــاإْن   -3

ـــحـــائـــُح ــــقــــيــــْت مــــنــــي نــــــــــواٍح �ـــصَ لــــقــــد َب

المحبِّ  في  فقط  ولقي�س   ،(((/( الفريد  ّر  ال��دُّ
والمحبوب )/))، ون�سبا في فهر�س قوافيه )/ ))) 
في  عليهما  التعليُق  وج��اء  الملّوح«،  بن  »قي�س  اإل��ى 
وقد  ديوانه،  في  يردا  لم  باأنَّهما   ((/( �س  هام�س 
اإثباتهما  وراأي��ُت  فيه،  اأجدهما  فلم  ديوانه  راجعت 
اأيدمر«  ن�سبِة »ابن  ل�»قي�س بن ذريح« بناء على  هنا 
لهما، ولأنَّني لم اأجد م�سدًرا قديًما ُيعتمد عليه في 

نفي ن�سبتهما عنه.

)5( المقّنع الِكندي )ت 70 هـ(

)1(
ِويل[ قال:                                          ]من الطَّ

كـــّلـــهـــا غـــيـــُر طـــائـــٍل  ثــــــالُث خــــــالٍل   -1

ـــِه ـــاِئ ِغـــ�ـــصَ ُدوَن  الـــــمـــــرِء  لـــقـــلـــِب  بــــُطــــّن 

ها 2- َهوى النَّف�ص ما ال خيَر فيه و�ُصحُّ

بـــراِئـــِه ــفــيــِه  الــ�ــصَّ اأي  الـــــــرَّ ِذي  واإعــــجــــاُب 

وَت�ْصَتهي تــتــوُق  َنْف�ِصي  جعلْت  وقــد   -3

ــــِه ــــاِئ ــــَق ِل ِمــــــن  ُبـــــــدَّ  الـــــــذي ال  لـــقـــــــــــــــــــــــاَء 

ــــه ــــاَب ــــَق وِع ــــــَوه  ــــــْف َع مـــــْنـــــُه  ـــــــــــــُر  واأذُك  -4

ـــــه بـــــَرَجـــــاِئـــــِه ـــــوَف ـــي َخ ـــفـــ�ـــصِ فـــتـــخـــلـــُط َن
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لقلِبِه       �ــُصــْقــم  الــمــرِء  جــ�ــصــِم  ــُة  و�ــصــحَّ  -5

ـــُة َقـــلـــِب الـــمـــرِء ِحـــيـــَن ا�ــصــتــكــاِئــِه ـــحَّ و�ـــصِ

والبيت الخام�س  الفريد )/)))، )/91)،  ّر  الدُّ
اِبع في )/91) هي:  له فيه )/)))، ورواية البيت الرَّ

»فتحلط نف�سي«. 

ْرُح: »قاَم ِبُطن نف�ِسه:اأي كفى نف�َسه«. جمهرة  ال�سَّ
اللُّغة )طنن) )/))).

)2(
ِويل[ وقال:                          ]من الطَّ

وقِطَعيِتي مًعا  ْرمي  �صَ اأجمُعوا  واإن   -1

ــلَــِة الـــــُودَّا ـــي مـــع الــ�ــصِّ جــمــعــُت لــهــم ِمـــنِّ

ــمــروا ــْغ ُي اأن  َخــ�ــصــيــة  ــالــي  بــَم اأجــــــوُد   -2

العقَدا ــَرِر  الــ�ــصُّ على  وا  ــدُّ �ــَص هــُم  مــا  اإذا 

َداقة  ال�سَّ في  ن�سبٍة  وبال   ،(1(/( الفريد  ّر  ال��دُّ
 ((( رق��م  للق�سيدة  وي�سافان   ،((( ديق  وال�سَّ
)�سمن كتاب �سعراء اأُمويُّون) �س )/)1) ومطلعها:

ــــمــــا يـــــن قـــومـــي واإنَّ يــعــاتــبــنــي فــــي الـــــدَّ

ـــيـــاء تــكــ�ــصــُبــهــم َحـــمـــدا ُديــــونــــي فــــي اأ�ـــص

ل، وهو: يوان بيت ي�سبه البيت الأوَّ وفي الدِّ

�ــصــلــة االأوا�ـــــــصـــــــَر  ــــي  مــــنِّ ـــعـــوا  قـــطَّ واإن 

ا ـــة والــــــــُودَّ و�ـــصـــلـــُت لـــهـــم مـــنـــي الـــَمـــَحـــبَّ

ْرُح: معنى اأن يغمروا: اأن ي�سيروا مغمورين،  ال�سَّ
ة:  رَّ ال�سُّ و«   ،((9(/( )غمر)  العرب  ل�سان  ينظر 
ّراهم  ة الدُّ رَّ ة: �سُ رَّ ّراهم والدنانير... ال�سُّ �َسَرْج الدُّ
�سددتها...  ة:  رَّ ال�سُّ ��َرْرت  و���سَ معروفٌة،  وغيرها 
رِّ الجمع وال�سدُّ ». ل�سان العرب )�سرر)  واأَ�سل ال�سَّ

 .(((1/(

)6( اأع�صى َهْمدان )ت 83 هـ(:

)1(

ِويل[ قال:                               ]من الطَّ

ــــــُه ـــــــــانـــــــــي َنــــــِعــــــيُّ ــــــا اأَت اأقــــــــــــــــوُل لـــــــه لــــــمَّ

ــريــمــِة اأَْعـــــَفـــــَرا ِبـــَظـــبـــي فـــي الــ�ــصَّ بـــه ال 

الفرزدق  اإن  موؤلِّفه:  وقال   ،(9(/( الفريد  ّر  الدُّ
َنه �سعره في هجاء م�سكين بن عامر. قلت: هو  �سمَّ

في �سرح ديوان الفرزدق �س )/))).

معظم  من  تنقطع  قطعة  ريمة:  ال�سَّ ��ْرُح:  ال�����سَّ
�س 1)/)))، وفي مقايي�س اللُّغة  مل ». المخ�سَّ الرَّ
في مادة )عفر) )/)) بيت قريب من هذا البيت، 
ا، قال ابن فار�س:  وهو هناك مذكور بال ن�سبٍة اأي�سً

»ويقال للّظبي اأعَفُر للونِه. قال:

�ــصــاقــٌط ــــــا  اأن اإْذ  االأنـــــبـــــاط  لـــــَي  يـــقـــول 

ــريــمــة اأعــــَفــــرا« بـــه ال بــظــبــٍي فـــي الــ�ــصَّ

عند  دع��اء  »ه��ذا  الهام�س:  ف��ي  قه  محقِّ وق��ال 
ل  له  م��الزًم��ا  اأ�سابه  ما  اهلل  جعل  اأي  ماتة،  ال�سَّ

بي« للظَّ
)2(

وقال:                          ]من الكامل[

ــــهــــم ـــــُت اأحــــبُّ فــــــارقــــــُت اأْحــــــَبــــــابــــــي وكـــــن

ـــــاَن واأعـــــنـــــُف َم ـــــزَّ ـــــل فـــــــــــاالآَن اأخــــ�ــــصــــُع ل

ّر الفريد )/)1)، وي�ساف للق�سيدة رقم ))  الدُّ
بيت قريب من هذا  يوان  الدِّ �س ))) - )))، وفي 
البيت، ولعلَّ هذا رواية ثانية لذاك، والبيت المذكور 

يوان هو: في الدِّ
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ـــــنـــــُت اأُ�ـــصـــيـــُبـــُهـــم َفــــاأَ�ــــصــــاَبــــنــــي َقـــــــوٌم َوُك

َفـــــــــــاالآَن اأَ�ـــــصـــــِبـــــُر ِلــــلــــزمــــاِن َواأَعــــــــــــِرُف

ة )ت 105 هـ(:  ر عزَّ )7( كَثيِّ
)1(

ِويل[ قال:                             ]من الطَّ

ـــْت َدَع اإذا  واأْدُعـــــو  ــْت  ــلَّ �ــصَ اإذا  ــلــي  اأُ�ــصَ  -1

ــــــــِت َولَّ ــــــي  َه اإذا  َطــــــْرفــــــي  واأُْتــــــِبــــــُعــــــَهــــــا 

ــهــا اأحــبُّ ــــي  بــــاأنِّ ي  ــــرِّ �ــــصِ 2- كــ�ــَصــفــُت لــهــا 

ـــــِت ـــــَجـــــنَّ ـــــَت َف ــــاهــــا...  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ِر�ــــص واأنَّ 

عزيزًة نف�ِصي  االأْحـــواِل  على  وكــانــْت   -4

ــــِت َذلَّ الـــُبـــْعـــِد  عــلــى  ــبــري  �ــصَ راأْت  فــلــمــا 

اأولها  من  بيًتا  وحذفُت   ،(((  /( الفريد  ّر  ال��دُّ
وكلمة من البيت الثاني. والبيت الثالث فيه )/1)) 
وهو  ��ي«،  ذلِّ راأت  ��ام...  الأيَّ »على  هي:  فيها  وروايته 
عراء، منهم - على �سبيل  في دواوين طائفة من ال�سُّ
المثال ل الح�سر -: علي بن اأبي طالب - كرم اهلل 
الّزبيدي  كرب  معدي  بن  وعمرو  ���س))،   - وجهه 
ى من �سعره  )9)، والحاجب الم�سحفي �سمن ما تبقَّ
الم�ستن�سريَّة  اآداب  مجلَّة  في   ((1 �س   ،((( رقم 
وابن  التَّخِريج،  م�سادر  بع�س  وفيه  ))9)م،  ع))، 
بيت  ومعه   (((/( الحمدونّية  الّتذكرة  في  المعتّز 
ل ذلَّت«،  ام  على الذُّ اآخر وروايته فيه هي: »على الأيَّ

وت�ساف الأبيات للق�سيدة ذات المطلع �س )9:

َة َفـــاعـــِقـــال ــــيَّ َهــــــــذا ربــــــــُع َعـــــــــــزَّ َخــــلــــيــــلَ

ــمــا ُثــــــمَّ ابـــِكـــيـــا َحــــيــــُث َحـــلَّـــت ــيــُك قــلــو�ــصَ

)2(
وقال:                                        ]من الكامل[

ــة عــ�ــصــيَّ ــعــَن  ــِم �ــص قـــد  الـــكـــواعـــَب  اإنَّ   -1

ـــيـــَدا ًجــــا ونـــ�ـــصِ فــــي الـــــقـــــوِم مــــنــــَك تــــهــــزُّ

واقًفا ُتن�صُد  حين  �صوَتك  فــعــَرفــَن   -2

ــــيــــَدا ــــ�ــــصِ ـــــا َوَق �ـــــصً َرجـــــــــــًزا بــــهــــنَّ ُمـــــَعـــــرِّ

ـــبـــادًرا َت يـــبـــتـــدرَن  نـــحـــوَك  3- فــخــرجــَن 

ــيــَدا ُنــــْجــــَل الـــُعـــيـــوِن اإلـــــى حــديــثــك �ــصِ

بـــْت 4- وو�ــصــعــَن عــنــهــنَّ الــِحــجــاَل وُقـــرِّ

ــــــَدْت َتــمــهــيــَدا ـــخـــاِم وُمــــــهِّ ُفـــــُر�ـــــُص الـــ�ـــصُّ

ـــهـــا ـــنَّ دخَّ ـــجـــامـــٍر  َم فــــــوَق  َوَو�ــــصــــعــــَن   -5

تـــحـــَت الـــمـــجـــا�ـــصـــِد والــــمــــطــــارِف عـــــوَدا

ـــٍك ُمـــَمـــ�ـــصَّ بـــهـــنَّ  عـــبـــٍق  عـــنـــبـــٍر  ـــــن  ِم  -6

ــــــــــِح وقـــــــودهـــــــن وقــــــــودا يــــــا طـــــيـــــَب ري

ّر ال��ف��ري��د)/)))، وت�����س��اف الأب��ي��ات اإل��ى  ال����دُّ
الق�سيدة ذات المطلع �س))): 

ــــِة َلــيــلَــًة ــــَج ّري ــــدُّ ــــد َلـــقـــيـــَت َعـــلـــى ال ــــَق َوَل

ـــــعـــــودا كـــــاَنـــــت َعــــلــــيــــَك اأَيـــــــاِمـــــــًنـــــــا َو�ـــــصُ

والمحبوب  ال��م��ح��بِّ  ف��ي  ل��ه  الخام�س  وال��ب��ي��ت 
)/)))برواية: »اأدخلنها «.

اللتفات  ي�ستطيع  ل  َمن  »الأَ�سَيُد...  ْرُح:  ال�سَّ
العين  ونحوه«.  داٍء  من  و�ِسماًل  يمينًا  ا�س  النَّ اإلى 
اأَو  �سوف  من  ليِّن  �سيٍء  كلُّ  خاُم:  و»ال�سُّ  ،(((/(
قطن اأَو غيرهما«. ل�سان العرب )�سخم) )/))9)، 
بك�سر  فالِمْجَمر  وُمْجَمر،  ِمْجَمر  َجْمع  و»المجامر: 
ع فيه النار للَبُخور. والُمْجَمر  الميم: هو الذي ُيو�سَ
النهاية  الَجْمر«.  له  واأُِعّد  به  ر  ُيَتَبخَّ الذي  م:  بال�سَّ
في غريب الحديث والأثر )/)9)، والحجال: جمع 
بالثِّياب  ُي�سَتر  ة  كالُقبَّ بيت  هو  بالتحريك  »الَحَجلة 
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)حجل)  ال��ع��رب  ل�سان  ك��ب��ار«.  اأَزرار  ل��ه  وي��ك��ون 
.(((/(

)3(
وقال:                                         ]من الكامل[

عـــــنـــــِدي َة  بــــــــعــــــــزَّ لــــــلــــــُو�ــــــصــــــاِة  مـــــــا   -1

دِّ ـــــكـــــذيـــــِب والــــــــــــرَّ ــــــوى الـــــتَّ �ــــــصــــــيٌء �ــــــصِ

َبـــــــُعـــــــَدْت واإن  عــــــنــــــِدي  ُة  وَلــــــــعــــــــزَّ  -2

ــــــــِد ــــــــَوَل ــــــــــــــــى مــــــن االأَهــــــــِلــــــــيــــــــَن وال اأْدَن

عــلــى ــــــــــــــَزاُل  َن َمـــــــا  ُة  َوَعــــــــــــــــزَّ ـــــــــــي  اإنِّ  -3

حـــكـــِم الـــــَهـــــَوى فــــي الــــــُقــــــْرِب والــــُبــــْعــــِد

وبـــَنـــا ـــــًرا  ـــــتُّ َتـــــ�ـــــصَ ــــوَّ  ــــُل الــــ�ــــصُّ ُنــــــبــــــِدي   -4

ــــــــالَف مــــا ُنــــبــــِدي ــــلــــوِع َخ تــــحــــَت الــــ�ــــصُّ

َفــــُهــــْم ـــــاَة  ـــــص ـــــو� ال َعــــــــّز  ـــــا  ي ـــــــــــــاِك  اإيَّ  -5

اأعــــــــــــــــــــداُء اأهـــــــــــــــِل الـــــــــُحـــــــــبِّ والـــــــــــــــُودِّ

ــــْم  ــــُك ــــ�ــــصَ ــــِغ الأب لـــــكـــــُم  عــــــائــــــٍب  كـــــــْم   -6

ــــــَوى الــــــَوْجــــــِد ـــا �ــــــصِ مـــــا َزاَدِنــــــــــــــي �ـــصـــيـــًئ

لــكــم بـــالـــمـــغـــيـــِب  الأحـــــــَفـــــــُظ  ــــــــــي  اإنِّ  -7

ــــُظــــوا َعــــْهــــِدي ِة فــــاْحــــَف ــــــمــــــودَّ َعـــــْهـــــَد ال

الثَّاِلث  البيت  دون   ((1/(  ،((/( الفريد  ّر  الدُّ
الأبيات  بع�س  اأوائ��ل  في  الكلمات  بع�س  طم�س  مع 
نزال«،  »ل  برواية:  فيها  والثَّاِلث  المو�سع،  هذا  في 
ابع فيه )/))). اِبع له فيه )/)))، وال�سَّ والبيت الرَّ

)4(
وقال:                                      ]من الكامل[

َخـــيـــاُلـــَهـــا َيــــُمــــرَّ  اأن  َة  عـــــــزَّ اأ�ــــصــــتــــاُق   -1

ــــــــــــــُروِرِه بــــالــــَخــــاِطــــِر بـــالـــعـــيـــِن قــــبــــَل ُم

ـــا َوَم َيـــــوٌم  َيــنــقــ�ــصــي  اأن  ـــُووؤِنـــي  وَيـــ�ـــصُ  -2

َة َنـــاظـــِري ـــعـــُت ِمــــن اأَْعــــــَطــــــاِف َعـــــــزَّ َمـــتَّ

د  ن اأبو محمَّ ّر الفريد )/)9)، )/)))، و�سمَّ الدُّ
له  عة  مقطَّ �سمن  ل  الأوَّ البيت  )))ه�)  )ت  قيب  النَّ
بالَوفيات ))/))) مع اختالف  الوافي  مذكورة في 

في رواية بع�س الكلمات.

)5(
ِويل[ وقال:                                        ]من الطَّ

مخلًقا اليوَم  ها  حبُّ اأم�َصى  قيَل  واإن   -1

ــــَيــــاِلــــي الــــَغــــوابــــُر ـــا الــــلَّ ـــَه ـــَن حـــبُّ ـــمَّ َتـــ�ـــصَ

بــكــم وغـــدرتـــُم نـــغـــدْر  ـــا ولــــم  ـــيـــَن 2- وَف

وَغـــــــــاِدُر واٍف  ــــــّز  َع يــــا  يـــ�ـــصـــَتـــوي  وهــــــْل 

 ،(9(/( فيه  ل  الأوَّ والبيت   ،((/( الفريد  ّر  الدُّ
وي�سافان للق�سيدة ذات المطلع �س ))):

ــــــِه فــــالــــَظــــواِهــــُر هــــــِل ـــــــــٌغ ِمـــــن اأَ َعــــفــــا راِب

ــنــاُف َهــر�ــصــى َقــد َعــَفــت َفــاالأَ�ــصــاِفــُر ــاأَك َف

)6(
ِويل[ وقال:                                       ]من الطَّ

النَوى علَى  الم�صتعاُن  اأنــَت  ربِّ  فيا   -1
ِحــــــذاُرهــــــا بـــقـــلـــبـــي  اأودى  قـــــد  ة  فـــــعـــــزَّ

ــهــْم كــّل ــــَة  اأهـــــــَل مــــكَّ ـــَهـــا  اأُ�ــــصــــائــــُل عـــْن  -2
ـــجـــاُرهـــا ـــاُجـــهـــا وِت بـــحـــيـــُث الـــتـــقـــْت حـــجَّ

ُيـــ�ـــصـــادُف رفــقــًة 3- عــ�ــَصــى خـــبـــًرا مــنــهــا 
جـــمـــاُرهـــا ُتـــــرَمـــــى  حـــيـــُث  اأْو  ـــقـــًة  مـــحـــلَّ

ّر الفريد )/)))، والبيت الثَّاِلث فيه )/)))  الدُّ
في  اأع��راب��يٌّ  واأن�سدها  التقت«،  م��ا  »اإذا  ب��رواي��ة: 
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ن�صو�ص  
�صعرية 
جديدة 

م�صتخرجة
من  

مخطوط 
ّر  الدُّ

الفريد

 (((  –  ((( جاجي  الزَّ واأم��ال��ي   ،((9/( الزهرة 
باختالف في رواية بع�س الألفاظ في هذه الموا�سع 
التَّاليان، ولم  البيتان  الأبيات، ومعها فيه  في بع�س 

يوان: ترد الأبيات جميعها في الدِّ

َة لــــْم تــكــْن 1- ومــعــتــمــٍر فـــي ركـــــِب عـــــزَّ

لــــُه حـــاجـــٌة فـــي الـــحـــجِّ لــــوال اعــتــمــاُرهــا

2- لـــئـــْن عـــزفـــْت يـــا عــــّز نــفــ�ــِصــي عــنــكــُم

لــبــعــد اأ�ـــصـــّد الـــوجـــِد كـــــاَن ا�ــصــطــبــاُرهــا

)7(

وقال:                                         ]من الكامل[

تــنــفــُع اأراَهــــــــــا  ال  ـــَك  خـــيـــِل بــــــاُل  مــــا   -1

ـــقـــَطـــُع ُت عــــقــــٍد  بــــعــــَد  ــــــوَدك  بــــــُن واأََرى 

ــا ــًي ــاِه �ــَص ـــاِذِق  ـــي ـــَب ـــال ِب تــــوَلــــُع  َواأَراَك   -2

ـــَك َتـــلـــَمـــُع ـــاِه ـــُة َحـــــــوَل �ـــص َوالـــَمـــ�ـــصـــَرِفـــيَّ

ُمــَبــلَّــٌد 3- قــــْد اأحـــجـــرْتـــه الــخــيــُل فــهــو 

يــــنــــزُع... �ـــصـــيـــاٍق  فـــي  اأو هـــو  قـــد مـــــاَت 

ـــٌر ـــاأْ�ـــصِ ـــَت ُمـــ�ـــصْ مـــنـــهـــم:  ــــوٌل,  فــــل فـــهـــم   -4

ـــــــــــــــاَن فـــُيـــْمـــَنـــُع ٌد يـــبـــِغـــي االأََم ومـــــ�ـــــصـــــرَّ

هــم 5- جــابــوا كــمــيــَن بــنــي الــمــَهــلَّــب غــرَّ

ُعـــوا ـــدَّ اأهــــــُل الــــعــــراِق وجــمــُعــهــم فـــَتـــ�ـــصَ

وخـــيـــُلـــنـــا بــــالــــبــــنــــوِد  نـــــزاحـــــُف  ـــــــــا  اأنَّ  -6

ـــِرُق االأديـــــــــَم وتـــمـــزُع وِع تـــخـــت فــــي الـــــــــرَّ

ــا َتــحــويــلــَن فــــي  ـــولـــيـــَة  الـــتَّ ونـــــحـــــاذُر   -7

ــــ�ــــصــــرُع ونـــــــريـــــــُث اأحــــــيــــــاًنــــــا وحـــــيـــــًنـــــا ُن

نــــا لــــعــــُدوِّ عـــــــــورًة  نـــــرمـــــُق  ونــــ�ــــصــــدُّ   -8

ـــــالِت �ــــصــــاعــــَة َتــــْطــــُلــــُع ـــــَف ونــــنــــاهــــُز الـــــَغ

ـــنـــا مــثــَل الـــذي 9- ونـــخـــاُف مـــن اأعـــداِئ

ــــنــــُع ــــيــــهــــُم فــــيــــَمــــا نــــكــــيــــُد ونــــ�ــــصْ نــــبــــِغ

مخرًجا االإ�ــصــاءَة  ِخفنا-  اإن  ونعد-   -10

ــــــُع ــــــصُّ ــــــَو� ــــاه فـــــيـــــه ُفـــــ�ـــــصـــــحـــــٌة وت ــــص ــــ� ــــل ل

بها فــالــعــب  فــهــكــذا  لــعــْبــت  فــــــاإذا   -11

يــــْخــــدُع بــــالــــذي ال  الــــمــــالِعــــُب  لـــيـــ�ـــص 

ـــنـــا اأنـــاُت تـــــــراُد  اإذا  االأَنـــــــــــاُة  فـــيـــَنـــا   -12

ـــــفـــــَزُع َن مـــــا  اإذا  �ـــصـــيـــمـــُتـــنـــا  والـــــخـــــتـــــُل 

بيتان  الثَّاِلث  البيت  وبعد   ،(((/( الفريد  ّر  الدُّ
لجحظة  الثَّاِلث  والبيت  قراءتهما،  من  ن  اأتمكَّ لم 

البرمكّي في ديوانه ))) خطاأ.

ْرُح: قال ابن منظور: »ومما اأُعرب الَبياِذقة:  ال�سَّ
ة  فار�سيَّ واللفظة  ْطَرنج...  ال�سِّ َبْيَذُق  ومنه  الة،  الرجَّ
لي�س  ��ه��م  واأنَّ حركتهم  ة  لِخفَّ بذلك  وا  �ُسمُّ بة،  معرَّ
معهم ما ُيْثِقُلهم«. الل�سان )بذق) )/)))، و»ال�ساَه: 
: المنهِزمون«.  الَمِلُك«. ل�سان العرب )/))))، والَفلُّ
�سيٍء  كلُّ  و»اأدي��م   ،((((/( )فلل)  العرب.  ل�سان 
الو�سيط  المعجم  الأر����س«.  اأدي��م  يقال:  ظ��اه��ره، 
)اأدم) �س 1)، و»الَمْزُع: �سّدُة ال�سير« ل�سان العرب 
)مزع) )/)9))، و»الَخْتل: َتخاُدٌع عن َغْفَلٍة«. ل�سان 

العرب )ختل) )/11)).
)8(

ِويل[ وقال:                                    ]من الطَّ

بِر عن بع�ِص المَطامِع راحٌة 1- وفي ال�صَّ

واأودُع �ـــصـــبـــرَت  اإن  اأبــــَقــــى  ـــبـــر  ولـــلـــ�ـــصَّ
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نافًعا يا قلب  الحبِّ  كــان طــوُل  فــاإن   -2

ــُع ــَف فـــقـــد طـــالـــمـــا اأحـــبـــبـــُت لــــو كـــــان يــن

ه �ِصرَّ النَّا�ِصِ  اإلى  يف�صي  كمن  ول�صُت   -3

ــُع ــدِر ِحـــرٌز ومــو�ــصِ وعــنــدي لــه فــي الــ�ــصَّ

فــفــجــعــُتــهــا خـــلـــٌة  ائــتــمــنــتــِنــي  ومـــــا   -4

ــُع ــيَّ ـــرِّ الـــحـــديـــِث الــمــ�ــصَ بـــَبـــثٍّ ومــــن �ـــصَ

ذات  للق�سيدة  وت�ساف   ،(((/( الفريد  ّر  ال��دُّ
المطلع �س )1):

ـــُع ـــُل اأَجـــَم ـــَع ِمــــن َظــــالَمــــَة الـــَو�ـــصْ َتـــَقـــطَّ

ـــُع َيـــَتـــَقـــطَّ َيــــُكــــن  َلـــــم  اأَن  ـــلـــى  َع ـــــًرا  اأَخـــــي
)9(

وقال:                                   ]من الكامل[
ـــبـــاُب فــلــ�ــصــُت مـــــدرَك َغـــرِبـــِه ذهــــب الـــ�ـــصَّ

َة غــــيــــَر هــــجــــِر تــــقــــاِل وهــــــجــــــرُت عــــــــــزَّ
ذات  للق�سيدة  وي�ساف   ،(9(/( الفريد  ّر  ال��دُّ

المطلع �س ))):
ــــــَحــــــيِّ َمــــــــعــــــــاِرَف االأَطــــــــــــالِل ـــــــــــــْع َف اإرَب

ــــالــــجــــزِع ِمــــــن ُحـــــُر�ـــــص َفـــــُهـــــنَّ َبـــــــواِل ِب
وال��َغ��ْرُب  ت��ه  ِح��دَّ اأَي  باب:  ال�سَّ »َغ���ْرَب  ��ْرُح:  ال�����سَّ
�ساط والتَّماِدي«. ل�سان العرب )غرب) )/))))،  النَّ

و»القلى: البغ�س«. العين )/))). 
)10(

ِويل[ وقال:                                    ]من الطَّ
ــــيــــاُت بــحــمــلــه ا�ــــصِ هــــــوًى ال تـــطـــيـــُق الــــرَّ

ف�صْل عن �صعيِف الج�صم كيف احتمالُه

المحّب  ف��ي  ل��ه  وه���و   ،(1(/( ال��ف��ري��د  ّر  ال�����دُّ
احتماله...  ا�سيات  »الرَّ ب��رواي��ة:   (/( والمحبوب 

يوان. �سعيف القلب«، وفي هام�سه اأنه لم يرد في الدِّ
)11(

ِويل[ وقال:                                     ]من الطَّ

ِعر�َصه ــَع  ــيَّ �ــصَ الِجْب�ُص  مــا  اإذا  واإنـــي   -1
ائُن �صَ الَمْجِد  من  اأحــوي  وما  ي  لعر�صِ

ُم�ْصَتِكنٍَّة على  َك�ْصِحي  انَطوى  ما  اإذا   -2

َفاطُن هــر  الــدَّ له  يفطْن  لم  االأمـــِر  من 

الثَّاني  والبيت   ((/(  ،((1  /( الفريد  ّر  ال���دُّ
من  وهما   ،« لها  لم...  الداء  من  برواية:«  هنا  فيه 

ق�سيدته ذات المطلع �س 9)):

اأَهـــــــاَجـــــــَك َمـــغـــنـــى ِدمــــــَنــــــٍة َوَمــــ�ــــصــــاِكــــُن

ــواِفــُن ــفــاهــا الــُمــعــ�ــصــراُت الــ�ــصَّ ــت َوَع ــلَ َخ

وهو  ديُء...  ال���رَّ الَجباُن   » الِجْب�ُس:   « ْرُح:  ال�سَّ
اللَّئيم « ، العين )/))، )). 

)12(

ِويل[ وقال:                                       ]من الطَّ

ــِنــي اأَنَّ غيَر  با  ال�صِّ ودَّعـــُت  واأ�صبحُت   -1

ــهــا... ــيــُن حــِن ــي  �ــصــجــاِن ـــْت  حـــنَّ والــــــٌه  اإذا 

ــا ــلــْت لــيــلَــى االأمــــانــــَة راعــًي 2- لــقــد حــمَّ

يــخــوُنــهــا ـــــراِرهـــــا ال  اأ�ـــــص اأمــــيــــًنــــا عـــلـــى 

من  ن  اأتمكَّ لم  بيًتا  وتركت   ،((/( الفريد  ّر  الدُّ
ذات  للق�سيدة  وي�سافان  ل،  الأوَّ البيت  بعد  قراءته 

المطلع:

ــــــــُه ـــَن َودوَن ـــي ـــن ـــوؤِم ـــُم ـــاأتـــي اأَمـــــيـــــَر ال ـــَي �ـــصَ

ـــهـــا َجـــمـــاهـــيـــُر ِحــ�ــصــمــى قــــوُرهــــا َوُحـــزوُن
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)13(
وقال )/)))، وبقيُته غير وا�سحة:

ِويل[ ]من الطَّ
ًة مــــــــودَّ لـــنـــفـــ�ـــٍص  نـــفـــ�ـــصـــي  حــــَمــــلــــْت  اإذا 

اأو... ــــا�ــــِص  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الــــنَّ مــــــــن 

)8( ُم�صِلم بن الوليد )ت208هـ(: 
)1(

قال:                                         ]من الوافر[

التَّ�َصابي ُطـــوِل  )اإلـــى(  بها  ــبــوُت  �ــصَ  -1

ـــــــَمـــــــٍة كـــــــَعـــــــاِب ــــــــــــــى َخــــــــــــــــــــْوٍد مـــــــنـــــــعَّ اإل

ـــى حـــتَّ طــــــــاَب  تـــــراًبـــــا  وطـــــئـــــْت  اإذا   -2

ــــــراِب الــــــتُّ ذاَك  فـــــي  الــــمــــ�ــــصــــَك  كــــــــــاأنَّ 

ـــوانـــي الـــَغ عــنــهــا  �ــصــكــلَــهــا  وتـــــاأخـــــُذ   -3

ــــاِب كــــــاأخــــــِذ الـــــِعـــــلـــــِم عـــــن اأهــــــــــِل الــــكــــَت

ـــْتـــهـــا َعـــلَ اإذا  ــــيــــاب  الــــثِّ مـــــن  تـــــغـــــاُر   -4

ـــــيـــــاِب وِمـــــــــن حــــ�ــــصــــٍد اأغـــــــــــــاُر مــــــن الـــــثِّ

قـــــوٍم اأذلَّ  الـــعـــا�ـــصـــقـــيـــَن  راأيــــــــــــُت   -5

قـــــاِب ــــــِة لـــــلـــــرِّ وفـــــــي الــــعــــ�ــــصــــِق الــــــمــــــذلَّ

ـــجـــيـــهـــا ـــْرَت َي َمـــــــن  َهــــــــا  بــــــــُودِّ ــــــُغــــــرُّ  َت  -6

ـــــَراِبِ الـــــ�ـــــصَّ لــــمــــَع  اأو  ــــــلِّ  الــــــظِّ ــــــــــــُروَر  ُغ

وَتــــاأبــــى ــــهــــا  ــــاأُل اأَ�ــــصْ حـــيـــَن  ــــــــــي  7- )و(اإنِّ

* ــــاِبِ الأ�ــــصــــْجــــُع مــــن ُعـــمـــيـــر بــــن الــــحــــَب

جــمــيــًعــا نـــــَهـــــوا  الــــــــــوالُة  لــــيــــَت  اأال   -8

ـــــقـــــاِب حـــــ�ـــــصـــــاَن الـــــغـــــانـــــيـــــاِت عــــــن الـــــنِّ

ـــذاٌب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 9-...لـــــــــــنـــــــــــا عــــ

الــــــعــــــذاِب ذاَك  مــــــن  يـــــــرجـــــــوَن  ومــــــــا 

�ـــــصـــــغـــــاًرا اأبــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاًرا   ...-10

وقـــــــــــد اأحــــــكــــــمــــــت لــــــيــــــل الـــــ�ـــــصـــــحـــــاِب

َجــوابــي عــن  ُعُف  ت�صْ الــَخــوَد  اأحـــبُّ   -11

ـــــرِة الـــــــَجـــــــواِب واأهـــــــــــــــَوى كــــــــلَّ حـــــا�ـــــص

والبيت   ،(((/( ق�سيدة  م��ن  ال��ف��ري��د  ّر  ال����دُّ
اد�س فيه )/)))،  الخام�س فيه )/99)، والبيت ال�سَّ
البيت  وورد  طم�س،  والعا�سر  التَّا�سع  البيتين  وفي 
ل فيه هكذا: »�سبوت بها حتَّى طول الت�سابي«،  الأوَّ
واب اأو القريب منه، وحذفت  ولعل ما اأثبت هو ال�سَّ

بيًتا بعد البيت ال�ساد�س لدللته المك�سوفة.
 111( ال�سلمي  جعدة  بن  الحباب  بن  •»عمير 
- 1) ه�): راأ�س القي�سيَّة في العراق، واأحد الأبطال 
ب��ن زي���اد مع  ق��ات��ل عبيد اهلل  ��ن  ك��ان م��مَّ ه��اة.  ال��دُّ
»قرقي�سيا«  اأت��ى  ثم  بالخازر،  الأ�ستر  بن  اإبراهيم 
على  وتغلب  م���روان.  ب��ن  الملك  عبد  على  خ��ارج��ا 
ون�سبت  كلها.  قي�س  كلمة  عليه  واجتمعت  ن�سيبين، 
منها:  وقائع،  وتغلب  كلب  وبني  ة  اليمانيَّ وبين  بينه 
الثَّرثار  وي��وم  ل،  الأوَّ الثرثار  وي��وم  ماك�سين،  ي��وم 
ة،  الثَّاِلث، والفدين، وال�سكير، والمعارك، وال�سرعبيَّ
�ساحب  فيه  قتل  الذي  وهو  الح�ساك  ويوم  والبليخ، 
بنو  قتله  كلها،  الوقائع  هذه  بطل  وك��ان  الترجمة، 

تغلب«. الأعالم )/)).
)2(

ِويل[ وقال )/))):                            ]من الطَّ
َمـــْتـــُنـــه الن  اليــــنــــَتــــُه  اإن  الـــ�ـــصـــيـــُف  هــــو 

ــــيــــن ِغـــــــراريـــــــه الــــمــــنــــايــــا الـــــلَّـــــوائـــــُح وب
اللُّغة  مقايي�س  ه«.  ح��دُّ يف:  ال�سَّ »ِغ��َراُر  ْرُح:  ال�سَّ
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)غر) )/))). 
)3(

وقال:                                      ]من الخفيف[

اأبــــــــدْت لــــي الــــــــُودَّ فــــي الــحـــ 1- وفــــتــــاٍة 

ــــِن الــــــــــــوداِد ــــهــــا بــــُحــــ�ــــص ــــــــبِّ فــــجــــازيــــُت ـ

ـــا اإلـــيـــَن ــــا  وهــــًن ــــعــــاَل  ت اأن  ــــْت  ــــل ــــص اأر�  -2

االأعـــــــــاِدي عــــيــــوَن  ـــــنـــــا  ُزرَت اإن  واخـــــ�ـــــَص 

لــــذا ــــَي  لــــنــــقــــ�ــــصِ خـــــالـــــًيـــــا  الـــــِقـــــنـــــا   -3

االأكـــــــــبـــــــــاِد َحـــــــــــــــــــراَرة  ـــــي  ـــــِف ـــــ�ـــــص ون ٍت 

ا�ـــصـــتـــيـــاًقـــا قــــمــــُت  ثــــــمَّ  ـــت  ـــ�ـــصْ ـــفَّ فـــتـــَن  -4

ـــــٌب طـــــويـــــُل الـــــّنـــــَجـــــاِد ــــي َعـــــ�ـــــصْ ــــكــــفِّ وب

عــلــيــَهــا َدخــــــلــــــُت  ــــى  حــــتَّ ــــى  اأتــــمــــ�ــــصَّ  -5

ــــَهــــاِدي ــــــــذاَك الــــتَّ ــــْن ب ــــــهــــــادى اأحــــ�ــــصِ اأَت

حــــ�ــــصــــاٌن ِقـــــــيـــــــاٌن  َحـــــولـــــهـــــا  واإذا   -6

ــــَن بـــالـــُحـــ�ـــصـــِن ُكــــــلَّ حـــ�ـــصـــٍر وَبـــــــاِدي ــــْق ُف

ـــا َذكـــيًّ ِمــ�ــصــًكــا  ـــحـــوَر  الـــنُّ 7- قـــد طــلــيــَن 

وعــــــــَقــــــــْدَن الــــــُعــــــُقــــــوَد فـــــي االأَْجـــــــــَيـــــــــاِد

ـــى: اأتـــَمـــ�ـــصَّ َراآنــــــنــــــي  اإْذ  لــــي  ُقــــلــــَن   -8

! لــــــلــــــِعــــــَبــــــاِد  ــــــتــــــنــــــٌة  ِف واهلِل  اأنـــــــــــــــَت 

َهــــا قــــــــْد  ــــك  بــــحــــبِّ ـــــا  ـــــن مـــــوالَت اأن   -9

ــــــاِد َق ــــا َتــــ�ــــصــــَتــــِلــــذُّ َطـــــعـــــَم الــــــرُّ مــــــْت فــــَم

والـــِحـــلــــ م  ــــَكــــرُّ لــــلــــتَّ اأُجــــْبــــهــــن  لــــم   -10

ــــــــــــــي َعـــــلـــــى الــــــــَجــــــــواب ِلـــــقـــــاِد ـــــــــِم واإنِّ

وولـــــــ َخـــــــــارجـــــــــاٍت  ـــــيـــــَن  وَتـــــَمـــــ�ـــــصَّ  -11

ــــَن رو�ـــــــصَ الـــــَبـــــَواِدي ـــيـــٍن َرعــــي ــــيـــن كـــِع

قـــالـــْت: ثــــمَّ  ــِنــهــا  بــُحــ�ــْص اأخـــبـــرْتـــنـــي   -12

ــــــــوُر الـــبـــالِد ـــَحـــى وُن اأنــــــا �ــصــمــ�ــُص الـــ�ـــصُّ

ــي فــاإنِّ �صم�ًصا  اأنــــِت  كــنــِت  اإن  قــلــُت:   -13

ــــــــاِد ــــــيُء فــــــي ُكــــــــــلِّ َن ــــــ�ــــــصِ اأنــــــــــا بــــــــــدٌر ُي

فــــقــــالــــْت: ــــي  بــــكــــفِّ ــــهــــا  وتــــنــــاولــــُت  -14

ـــــاِدي ـــــ�ـــــصَ َف َخــــلــــيــــلــــي  يــــــا  واهلِل  رمـــــــــَت 

ـــي ِمـــنِّ تــــطــــالــــُب  مــــا  ُت  تــــــعــــــودَّ مــــا   -15

ــــــاِدي ٌد فــــــاعــــــَت ـــــــــــــي ُمــــــــــَعــــــــــوَّ قـــــــلـــــــُت: اإنِّ

ا:  ُمــــِجــــدًّ َراأتــــنــــي  ـــا  لـــمَّ قـــالـــْت  ثــــمَّ   -16

ـــــَهـــــاِد ــــــــــــو لـــــبـــــْذِلـــــهـــــا بـــــاجـــــِت لــــ�ــــصــــُت اآُل

اأخـــــرى لــــمــــرٍة  ـــيـــِدي  �ـــصَ اقـــتـــ�ـــصـــْد   -17

ـــاِد ـــ�ـــصَ ـــى �ــــصــــيٌء بـــغـــيـــِر اقـــِت ـــبـــَق لـــيـــ�ـــَص َي

فــــــــــوؤاِدي  فــــــــــَرقَّ  خــــيــــفــــًة  ـــــكـــــْت  وب  -18

ــــــَعــــــاِد ارِت ذاُت  لــــلــــَخــــوِف  ـــــي  ِمـــــنِّ وهــــــي 

فقالْت: ــي؟  ِمــنِّ تنقِميَن  قــلــُت:مــا   -19

ــــــي َفــــــَقــــــد رعــــــبــــــَت ُفـــــــــــــوؤاِدي كـــــــفَّ َعــــــنِّ

وُقـــوِمـــي بـــذنـــٍب  َتــقــرفــي  قـــلـــُت: ال   -20

ـــــــــَديـــــــــِك ِقـــــــيـــــــاِدي نـــــتـــــالَهـــــى وفـــــــــي َي

كا فـــقـــلـــُت:واهلِل ال  اأحـــلـــْف  قـــالـــْت:   -21

ــــاِدي ــــَم َهـــــَويـــــَت اعــــِت اإلـــــــى غــــيــــِر مــــا  ن 

ـــِحـــبُّ بــو�ــصــٍل ُن ــن  22- قـــْد حــظــيــَنــا مــمَّ

ـــــــاِد الـــــــُحـــــــ�ـــــــصَّ اأنـــــــــــــــــَف  اهلُل  اأرغـــــــــــــــــــَم 

البيت  بعد  بيتين  الفريد )/)1)، وحذفت  ّر  الدُّ
الثالث  البيت  بعد  اأب��ي��ات  وثمانية  ع�سر،  ال��راب��ع 

والع�سرين. 
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ن�صو�ص  
�صعرية 
جديدة 

م�صتخرجة
من  

مخطوط 
ّر  الدُّ

الفريد

العين  ال��ق��اط��ع.  ال�سيف  ��ُب:  ال��َع�����سْ ��ْرُح:  ال�����سَّ
وعيناء،  اأعين  جمع  و»الِعين:   ،(((/( )ع�سب) 
اأعينها«.  ل�سعة  بذلك  يت  �سُمِّ الوح�س،  بقر  وهي 
�سرح ديوان زهير بن اأبي �سلمى �س 1)، لقاد: اأي 

لقادر. 
)4(

ِويل[ وقال )/9):                            ]من الطَّ

اإليِك �صوى الَهوى اإذا لم يكْن ذنبي   -1

ــــوَف اأعـــــــوُدد فــــال تـــغـــِفـــري َذنــــبــــي َفــــ�ــــصَ

الَهوى في  يادَة  الزِّ تبغيِن  كنِت  لئْن   -2

فـــمـــا فــــــوَق مــــا بــــي مــــن هـــــــواِك مـــزيـــُد

)5(
ِويل[ وقال:                                ]من الطَّ

1- هُلّما ا�صقياِني الكاأ�َص اإْن لم يكن َخمرا

ــْكــَرا ــِكــرانــي لــ�ــصــُت اأحــتــمــُل الــ�ــصُّ ُتــ�ــْص وال 

ــهــا ــي الـــَغـــوايـــُة حــقَّ 2- لــقــْد اأخــــــذْت مــنِّ

ــــُت بــهــا ُخـــْبـــَرا ــــْط ــــْد اأََح ــــــي َق ــا واإنِّ قــديــًم

با وال�صِّ الــلَّــهــو  قــائــُد  ــانــي  َدَع مــا  اإذا   -3

اأجـــبـــُت ولــــْم اأ�ـــصـــَمـــْع َمـــالًمـــا وال َزْجـــــَرا

حفَظه تــقــلَّــْدُت  ا  ـــرًّ �ـــصِ وُمــ�ــصــَتــوِدعــي   -5

ـــَرا ـــْب اأُتـــه ِمــــن ُمــ�ــصــتــقــرِّ الـــَحـــ�ـــَصـــا َق فـــبـــوَّ

ــهــا ــتــرُت �ــَص قـــــْد  فــــاجــــٍر  ـــــــــِة جــــــاٍر  5- وَزلَّ

ــَرا ــْت الــ�ــصِّ ـــَك  َهـــَت َراأى  ــي  مــنِّ مــثــلَــهــا  ولـــو 

ُعــــْذَره يــدفــُع  الـــمـــرِء  ذنــــُب  كـــان  اإذا   -6

ـــي لـــه عــــْذَرا �ــصــفــحــُت فــكــان الــَعــْفــو ِمـــنِّ

ـــُه ِغـــبَّ اآمـــــَن  ُكـــنـــُت  لـــي  اأٍخ  مـــن  وكـــــْم   -7

ــَره الـــَوا�ـــُصـــوَن فــا�ــْصــَتــْحــ�ــَصــَن الـــَغـــْدَرا ــيَّ ــَغ َف

اأََبــــى واإْن  ــــِرْرُت  �ــــصُ دهــــٌر  نــي  �ــصــرَّ اإذا   -8

ـــــْدَرا �ـــــصَ بــــه  اأ�ــــصــــيــــَق  اأن  عـــلـــيـــِه  اأبـــــيـــــُت 

ــَمــٍة ــْع ــَر فـــي ُكــــلِّ ِن ــْك ـــــي اأعـــــدُّ الــ�ــصُّ 9- واإنِّ

ـــْبـــَرا �ـــصَ َنــــَزَلــــْت  اإن  اِء  ـــرَّ لـــلـــ�ـــصَّ واألـــبـــ�ـــُص 

10- وكْم من ُم�ِصيٍء َقْد لقيُت َوُمح�ِصٍن

ــْكــَرا �ــُص َذا  واأو�ـــصـــعـــُت  ــــا  ذمًّ َذا  فــاأو�ــصــعــُت 

ــ�ــًصــا َتــلــبُّ اإالَّ  االأ�ـــصـــيـــاُء  ـــــِت  اأب )اإذا(   -11

والــَوْعــَرا ْهَل  ال�صَّ َتــعــرِف  فِق�ْصها  عليَك, 

12- اأُخو الُجوِد ي�صقي الَقوَم َف�صَل اإناِئِه

البْحَرا َجــاوَز  ولو  َينَدى  ال  الُبخِل  وذو 
ِه عر�صِ قيمَة  يعطيَك  امــرئ  وكــلُّ   -13

والــَفــْقــَرا َة  الَخ�َصا�صَ َي�صُكو  ال  كــاَن  اإذا 
َمْوِقًعا اأح�صُن  الَياأ�ِص  14- ل�َصبُرَك عنَد 

ــــُره ُذْخـــــــَرا ــــيِّ واأفــــ�ــــصــــُل مــــن َمـــــــاٍل ُتــــ�ــــصَ
َرا�ــصــًيــا لــلــحــوادِث  ُيــ�ــَصــلِّــم  15- وَمـــن ال 

ــــــــاُم يـــر�ـــَص بــهــا قــ�ــْصــَرا ــا َتـــْحـــُكـــُم االأَيَّ ــَم ب
ع�سر  الحادي  البيت  وورد   ((/( الفريد  ال��در 

هكذا: »األ اأبت«.
واآخ��ره«.  عاقبته  �سيٍء:  كلِّ  من  »الغبُّ  ْرُح:  ال�سَّ

المعجم الو�سيط )غبب) �س )))، 
)6(

ِويل[ وقال:                                     ]من الطَّ

با فاجتنيُته 1- عطفُت على غ�صِن ال�صِّ

ــــه بـــحـــَره الـــَغـــْمـــَرا اِت وخـــ�ـــصـــُت اإلـــــى لــــذَّ
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ــْنــُت �ــصــّرهــا ــمِّ 2- ومـــاأمـــونـــٍة بــالــغــيــِب �ــصُ

ا ـــبـــْرَ ــا َق ــرِّ الــَحــ�ــص ــَق ــت ــ�ــص اأُتــــه مـــن ُم فــــبــــوَّ

�ـــصـــهـــدُت وغـــــادٍة فـــتـــيـــاٍن  3- ومــجــلــ�ــِص 

حـــمـــيـــُت واأمـــــــــٍر قـــــْد بـــعـــثـــُت لــــه اأْمــــــــَرا

فــحــمــلــُتــهــا ُحــــمــــلــــُتــــهــــا  ومــــثــــقــــلــــٍة   -4

وخـــطـــٍب جــلــيــٍل قـــد رحـــبـــُت بـــه �ـــصـــْدَرا

يقول منها: 

نــيــا بـــورهـــاَء فـــارٍك 5- ُمــنــيــنــا مـــن الــدُّ

�ـــصـــْزَرا نـــظـــًرا  اأعــقــبــْت  اأغــ�ــصــْت  اإذا هـــي 

ــــاءٌة اإ�ــــص ـــيـــالـــي  الـــلَّ اإحــــ�ــــصــــاِن  واآخــــــــُر   -6

ــَرا ــ�ــْص ــَر الــُي ــ�ــص ــتــبــُع الــُع ـــهـــا قـــد ُت عــلــى اأّن

بها ُمـــثـــرًيـــا  لــلــُمــنــى  �ــصــمــيــًرا  اأبـــيـــُت   -7

ــْفــَرا واأغــــــدو �ــصــلــيــًبــا مـــن َمــواِهــبــهــا �ــصِ

ّر الفريد )/)))، وقبل البيت الخام�س بيت  الدُّ
ه لي قراءته، والبيتان )، ) له فيه )/)))،  لم تتوجَّ
ال�سدة  بعد  الفرج  في  ن�سبٍة  بال  ال�ساد�س  والبيت 
والعرر  الغرر  في  ن�سبٍة  بال  ابع  ال�سَّ والبيت   ،((/(
وي�سحى  �سميًرا...  »يبيت  هي:  فيه  وروايته   ،(1(
محا�سرات  في  ن�سبٍة  بال  اد�س  ال�سَّ والبيت  �سليًبا«، 
الغرر  وفي  بالي�سر«،  »الع�سر  برواية:   (9/( الأدباء 

يوان هو: والعرر بيت لم يرد في الدِّ

عــــمــــره بــــقــــيــــة  ــــــغــــــدو  ي طـــــمـــــع  وذي 

ويــمــ�ــصــي ولـــــم تــجــمــع يــــــداه لــــه وفــــرا

وت�ساف الأبيات اإلى رقم )))))، �س 1)) من 
:الورهاء:  اأيدمر )/)))«  »ابن  وقال  يوان،  الدِّ ذيل 
الأر�س غ�سًى: كثر فيها  و »غ�سيت  العقل«.  القليلة 

حدقتيه«.  على  جفنيه  اأطبق  الرجل:  و   - الغ�سى 
ْزر: نظٌر  المعجم الو�سيط )غ�سا) �س )))، و»ال�سَّ
فيه اإعرا�س كَنَظر الُمعادي الُمْبِغ�س. العين )�سزر) 

.(((/(
)7(

المهديِّ  خال  من�سور  بن  يزيد  مدح  في  وق��ال 
باهلل )/)))، والبيتان تابعان للق�سيدة رقم ))))، 

�س 1)):                                        ]من الكامل[

اإذا  - ُتـــــه  عـــــدَّ ــــاِج  بــــالــــتَّ ـــٌب  مـــتـــعـــ�ـــصِّ  -1

والـــتـــ�ـــصـــمـــيـــُر االإقـــــــــــــداُم  مـــــا حـــــــــارَب - 

ــيــِث يـــبـــُدو حــيــن يـــبـــُدو خــلــَفــُه 2- كــالــلَّ

ـــــيـــــُر ـــــوِق ــــعــــظــــيــــُم والـــــتَّ واأمـــــــــاَمـــــــــه الــــتَّ

)8(
وقال:                                      ]من الب�سيط[

َمـــــعـــــِذرٍة ــــمــــويــــِه  َت اإلـــــــى  اأ�ــــصــــتــــريــــُح  ال 

َقــــلــــُق لـــــي  فــــيــــه  ــــــاٌب  عــــــَت ـــــــانـــــــي  اأَت اإالَّ 
ّر الفريد )/)))، )/)9)، وي�ساف للمقّطعة  الدُّ
البيت  بعد  فيها  البيت  ويو�سع   ((( �س   ،((1 رقم 

الثَّاِلث. 
)9(

الخليفة  م���دح  ف��ي  ط��وي��ل��ة  ق�سيدة  م��ن  وق���ال 
الماأمون:                        ]من الكامل[

ــــعــــواذِل لـــو قــنــعــَن بـــَذاكـــا 1- حــ�ــصــُب ال
ِلـــــهـــــواَكـــــا افـــــــــــــــــــــــٌة  َقـــــذَّ ــــــــوى  الــــــــنَّ اأن 

يقول في المدح منها:

ــاللــِة بــعــَدمــا َيــــرى اأهــــُل الــ�ــصَّ 1- مــــاذا 

ــاَكــا اأي الــحــكــيــِم َعــ�ــصَ َقـــرعـــْت لـــذي الــــــرَّ
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ــدوَرهــا ــنــي بـــَك قــد عــدلــت �ــصُ 2- فــكــاأنَّ

وهـــــديـــــَت َقــــ�ــــصــــَد �ــصــبــيــلَــهــا الــ�ــصــكــاكــا

قــــــادًرا عــلــيــهــْم  ـــاًنـــا  مـــنَّ و�ـــصـــفـــحـــَت   -3

ـــك فـــيـــهـــُم وَنــــــَداكــــــا وبــــ�ــــصــــْطــــَت �ـــصـــجـــلَ

بــعــَدهــا واالأمــــــانــــــَة  االإمــــــاَمــــــَة  اإن   -4

ـــن لـــــــــــم... ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ قــــــــــــــــراٌن لـــكــــ

ـــِه بـــمـــنِّ ـــيـــُم  الـــحـــل اهلُل  اأعــــطــــاَكــــهــــا   -5

ـــــا فــــا�ــــصــــكــــْر عــــطــــيــــَتــــه الـــــتـــــي اأعـــــَطـــــاَك

َيـــعـــهـــُدوا لـــك َعــهــَدهــا 6- تــــاهلل لـــو لـــم 

ـــواَكـــا �ـــصِ ـــ�ـــصـــيـــَب  ُت اأن  ــــَة  ــــريَّ ــــب ال ـــــا  اأعـــــَي

ــــه عـــْنـــك قــ�ــصــُد خــالفــة تــــَوجَّ ــــــى  اأنَّ  -7

ــــــا ــــــراَك اأطـــــــنـــــــاُبـــــــهـــــــا مــــــــ�ــــــــصــــــــدودٌة بــــــُع

ــا ــًت مـــغـــار�ـــًصـــا ومــنــاب الـــــفـــــروِع  8- خـــيـــُر 

ــــــا بــــــك غــــ�ــــصــــُنــــه ونـــــَمـــــاَكـــــا ــــــَم فــــــــــرٌع َن

مــحــمــٌد ــــيُّ  ــــب ــــنَّ ال لـــــك  بــــنــــاه  بــــيــــٌت   -9

ـــــاكـــــا ـــــُم دعــــــــًمــــــــا لــــــــــُه ومـــــ�ـــــصَ ـــــقـــــت وخـــــل

بــكــيــِده بـــَغـــاك  الـــثـــواكـــُل مـــن  ثـــِكـــَل   -10

َرداَكــــــــــا اأراَد  مـــــن  الـــــبـــــواكـــــَي  وبــــكــــى 

بــنــعــمــٍة تـــــــــزاُل  مـــــا  ــــة  الــــبــــريَّ اإن   -11

اأبــــــــــقــــــــــاَكــــــــــا مــــــــــــا  هلل  هــــــــا  ــــــــدُّ ــــــــعــــــــت ت

نظاُمه يــديــك  فــي  لــُمــلــك  فــا�ــصــلــْم   -12

ـــــا ـــــعـــــمـــــاَك ـــــهـــــُم ُن ـــــــــــــــــــــــــٍة �ـــــصـــــمـــــلـــــْت والأُمَّ

ورعــيــَتــهــا الــــُهــــَدى  اأحــــكــــاَم  اأثـــبـــتَّ   -13

ـــا ـــاَك ـــتـــرَع ا�ـــص الـــــــذي  اهلل  لـــــك  ـــــى  فـــــَرَع

البيت  بعد  بيًتا  واأ�سقطت   ،((1/( الفريد  ّر  الدُّ

المقطعة  مطلع  في  ي��وان  ال��دِّ في  ورد  لأن��ه  الحادي 
اأ�سقطت  كما  اأ�سقطته،  لذا   ((( �س   ،((((( رقم 
ّر  الدُّ في  العا�سر  والبيت  الق�سيدة،  مطلع  من  بيًتا 
الفريد )/)))، والبيت الحادي ع�سر فيه )/)))، 
اأثبتهما  لذا  المو�سعين  هذين  في  وا�سحان  وهما 

بروايتهما فيهما، وفي عجز البيت الرابع طم�س.
)10(

وقال )/))):                          ]من الخفيف[

نــ�ــصــُف َقــلــبــي قـــْد مــــاَت �ــصــوًقــا ونــ�ــصــٌف

ـــــــوُل ـــــا َر�ـــــــصُ ـــــاَي قــــــــْد اأتـــــــــــــاُه مــــــن الـــــمـــــَن

)11(
ِويل[ وقال:                                      ]من الطَّ

َجــاهــلــيــٌة اأطـــــراِفـــــَنـــــا  وفـــــي  ـــــــــا  وَردَن  -1

ـــُم تـــقـــحُّ و  ُجــــــــــــــراأٌة  وفــــيــــَنــــا  ـــــٌم  وَغـــــ�ـــــصْ

ـــَة �ــَصــاِمــًخــا نـــيَّ 2- وكــنــُت امـــــراأً اآبــــي الـــدَّ

ــــــُم اأتــــــكــــــلَّ وال  اأحــــــــيــــــــاًنــــــــا  ــــــــــُم  واأظــــــــــل

3- اإذا ما قرنَت الَجهَل بالَجهِل )قالوا(

ــــُم َتــــَحــــلُّ اأو  ــــَحــــْت  ــــمَّ �ــــصَ ِحـــــلـــــٍم  خـــلـــيـــقـــُة 

هكذا:  فيه  الثَّاِلث  و�سدر   ،(((/( الفريد  ّر  الدُّ
في  يرد  لم  بيت  قبلها  فيه  وورد  ق��ادوا«،  »بالجهل 
بن  م�سلم  الغواني  �سريع  كتاب  في  وورد  ي��وان  ال��دِّ

الوليد: حياته و�سعره �س 91).
)12(

وقال:                           ]من مخلع الب�سيط[

ُيـــــْكـــــِرُمـــــوه ـــــا�ـــــَص  الـــــنَّ ُيـــــــْكـــــــِرِم  َمــــــن   -1

ــــــــا ــــــــواَن ــــــــِجــــــــد َه ومـــــــــــن ُيـــــــِهـــــــْنـــــــهـــــــْم َي
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ــــَقــــلــــهــــا ُي عـــــــثـــــــرًة  ُيـــــــِقـــــــل  وَمــــــــــــن   -2

ــــــا ــــــاَن ومــــــــــن ُيـــــــــْعـــــــــْن لــــــــم َيـــــــــــــــَزل ُمــــــَع

لــم اإذا  الـــــفـــــَتـــــى  حــــــــــاِل  وخــــــيــــــُر   -3

ــــــا ـــــــا وُمــــــ�ــــــصــــــتــــــعــــــاَن ـــــــعـــــــيـــــــًن يـــــــــــــــــزْل ُم

كـــــاَنـــــا حـــــيـــــن  كـــــــــــاَن  ــــــاحــــــٍب  و�ــــــص  -4

نـــــــــــــــــــــــا وَخــــــــــاَنــــــــــا ــــــــدَّ عــــــــــن ُودِّ فــــــــ�ــــــــصَ

ــــاِرمــــيــــه �ــــصَ ـــــْفـــــ�ـــــِص:  لـــــلـــــنَّ ــــُت  فــــقــــل  -5

فــــامــــتــــَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــْت...

راآنــــــــــــا �ــــــصــــــلــــــطــــــاُنــــــه  زال  ـــــــــو  ل  -6

ــــــــــــا ــــــــــــراَن ــــــــهــــــــا َي ــــــــغــــــــيــــــــِر عــــــــــيــــــــــٍن ب ب

بع�س  ��ق��اط  ال��نِّ وم��ك��ان   ،(((/( الفريد  ّر  ال���دُّ
الكلمات المطمو�سة، والبيت الثَّاِلث له فيه )/)))، 
لن ومعهما بيتان لم يردا هنا للعاقولي  والبيتان الأوَّ
اإلى  ق  المحقِّ واأ�سار   ،(1(/( المجال�س  بهجة  في 

تدافع البيتين اللَّذين لم يردا هنا.
)9( اأبو العتاهية )ت211هـ(: 

)1(
قال )/)9، وهو من مزدوجاته كما قال الموؤلف:

]من الرجز[
اِد عـــــلـــــيـــــَك يـــــــا هـــــــــذا بـــــُحـــــ�ـــــصـــــِن الـــــــــــــزَّ

الـــــــمـــــــَعـــــــاِد ِمـــــــــــن  واهلِل  ـُـــــدَّ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ البـــــــ
)2(

وقال:                                 ]من المن�سرح[
ـــــِحـــــبُّ فــــاإن ــــن ُي والــــــمــــــرُء َيــــعــــَمــــى َعــــمَّ

ــــْر بــــ�ــــصَ ـــــَر عــــن بـــعـــ�ـــصِ مــــا بــــــِه اأَ اأَقـــــ�ـــــصَ
المجال�س  بهجة  في  وله   ،(((/( الفريد  ّر  ال��دُّ

يوان،  الدِّ في  يرد  لم  اإن��ه  ق:  المحقِّ وق��ال   ،(((/(
قلت: هو بال ن�سبٍة في �ِسمط الالآلي )/))).

)3(
ِويل[ وقال:                                       ]من الطَّ

ــِه ــ�ــصِ ــْف ومـــطـــروفـــٍة َعـــيـــنـــاُه عـــن َعـــيـــِب َن
ـــرا خـــــيـــــِه الأبـــ�ـــصَ ولـــــو بــــــاَن َعــــيــــٌب مــــن اأَ

ّر الفريد )/ 99)، وبال ن�سبٍة في ربيع الأبرار  الدُّ
واية. )/))) باختالف في الرِّ

)4(
وقال:                             ]من مجزوء الكامل[

)بـــــــــــاإذِنـــــــــــِه( االأَمـــــــــــيـــــــــــُر  َبـــــــــِخـــــــــَل   -1

فـــــجـــــلـــــ�ـــــصـــــُت فـــــــــي بــــــيــــــِتــــــي اأِمــــــــــيــــــــــَرا

لـــــه اإمـــــــــــــــــرَتـــــــــــــــــه  وتـــــــــــــــركـــــــــــــــُت   -2

كـــــــــثـــــــــيـــــــــَرا مــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــوٌد  واهلُل 

ًفا  محرَّ فيه  ل  الأوَّ وورد   ،((/( الفريد  ّر  ال���دُّ
في  تحريف  ودون  ن�سبٍة  بال  وه��و  »ب��اإذت��ه«،  هكذا: 

ر�سائل الجاحظ )/9).
)5(

وقال:                                     ]من الب�سيط[

َتـــ�ـــصـــَتـــِلـــذُّ به فــيــمــا  عــــــــذاَرَك  ــــْع  اخــــلَ  -1

اِت مــن َجــ�ــَصــَرا ــْر فــــاإنَّ اأخـــا الـــلَّـــذَّ واجــ�ــُص

اأبــــًدا 2- واحـــفـــْظ خــلــيــلـَـك ال تــغــدْر بــه 

غــــدَرا اأو  خـــــاَن  َمـــــَن  فـــي  اهلل  بـــــارَك  ال 

 ،(((/( فيه  له  والثَّاِلث  الفريد)/)))،  ّر  ال��دُّ
يوان، وهما له  ل في الدِّ برواية: »احفظ«، وعجز الأوَّ
قه  في الجلي�س والأني�س )/)))، وانظر تعليق محقِّ
ل برواية: »فاخلع«  وتخريجه في الهام�س. والبيت الأوَّ
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رفاء  رف والظُّ وقبله بيت اآخر بال ن�سبٍة في كتاب الظَّ
)))، والبيت هو:

مـــــا طـــــــــاَب ُحـــــــــبٌّ الإنـــــ�ـــــصـــــان َيـــــلـــــّذ بــــِه

ـــا�ـــِص ُمــ�ــصــتــَهــرا حــتــى يـــكـــوَن بـــه فـــي الـــنَّ

)6(
ِويل[ وقال )/)):                            ]من الطَّ

ــعــْت تــقــطَّ بـــــاأمـــــٍر  يــــــوٌم  ـــى  مـــ�ـــصَ مــــا  اإذا 

ــــــــــْت اأحــــــدثــــــْت لـــيـــلـــٌة اأْمــــــــَرا ُقــــــــواه ورثَّ

)7(
وقال:                            ]من مجزوء الكامل[

ـــ�ـــصـــو َي مـــــــا  عـــــــايـــــــَن  عـــــــا�ـــــــصَ  مـــــــــَن   -1

ـــــــّرْ َيـــــــ�ـــــــصُ ومـــــــــــا  االأمــــــــــــــــــــــوِر  ـــــــــــن  ِم ُء 

فــــــــوَقــــــــه حــــــــــتــــــــــٍف  ــــــــــــــــــــــــــــربَّ  وَل  -2

! ودّرْ ـــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــوٌت  وي ذهــــــــــــــــــــــــٌب 

ـــــه تـــــر�ـــــصَ ـــــك  بـــــعـــــيـــــ�ـــــصِ فـــــــاقـــــــنـــــــْع   -3

ــــــــــْك هـــــــــــــــــواَك واأنــــــــــــــــــــَت ُحــــــــــــّرْ وامــــــــــل

ّر الفريد )/)))، والبيت الثَّاِلث فيه )/)))،  الدُّ
وهو في الغرر والعرر )9 برواية: »اقنع«، ومعه بيت 

اآخر م�ستدرك هو:

ـــــــهـــــــوى ال تـــــــــبـــــــــُع  َدى  الــــــــــــــــــــــــــــرَّ اإّن 

ــــــــــــــّر ومــــــــــــــن الــــــــــــَهــــــــــــوى ُحـــــــــــلـــــــــــٌو وُم

)8(
وقال:                        ]من مجزوء الخفيف[

ـــــي ُقـــــ�ـــــصِ ِي  ـــــــــــــــــــذَّ ال ـــــــوُن  ـــــــيـــــــُك �ـــــــصَ  -1

ـــــــي َر�ـــــــصِ اأَْم  اْلـــــــــَعـــــــــْبـــــــــُد  ـــــــِخـــــــَط  �ـــــــصَ

َفــــــــَتــــــــي يـــــــــــا  الـــــــــــــَهـــــــــــــمَّ  فــــــــــــــــــدِع   -2

ـــــــي ـــــــ�ـــــــصِ ـــــــَق ـــــــْن ـــــــَي ُكــــــــــــــــــــلُّ اأمـــــــــــــــــــــــٍر �ـــــــصَ

اأ�سعار  في  ولي  ال�سُّ وقال   ،(((/( الفريد  ّر  الدُّ
العتاهية  لأبي  البيتان  وهذان   ،(1( الخلفاء  اأولد 
هكذا:  فيه  الثَّاِلث  البيت  �سدر  وورد  اأب��ي��ات«،  من 
في  ن�سبٍة  بال  وهما  ه��ذا«،  •	كل  بدائم  هذا  »لي�س 
اأخبار قزوين )/1) برواية: »كل هم«،  التَّدوين في 
 (((/( الأدب��اء  محا�سرات  في  ل  الأوَّ البيت  وورد 
وكذلك  خاتمه،  على  منقو�ًسا  كان  اأنه  موؤلِّفه  وقال 

قال »ابن اأيدمر«.
)9(

وقال )/))):                           ]من المديد[

نـــــــــــيـــــــــــا كــــــمــــــنــــــزلــــــٍة ــــــــــــــمــــــــــــــا الـــــــــــدُّ اإنَّ

ـــــهـــــا االإنــــــــ�ــــــــصــــــــاُن فــــــــارَتــــــــَحــــــــال ! حـــــلَّ

)10(
وقال:                                   ]من الب�سيط[

ُة الــَعــيــ�ــِص عـــنـــِدي غــيــر واحـــــدٍة مـــا لـــــذَّ

ــــــــى حــــاِل ــــُل ِمــــــن حـــــــاٍل اإِل ــــقُّ ــــَن هــــي الــــَت

اأب��ي  دي���وان  ف��ي  وع��ج��زه   ،((/( الفريد  ّر  ال���دُّ
ي�سلح  »ل��ن  ه��و:  هناك  و���س��دره  ���س)))  العتاهية 
عبد  ديوان  في  والعجز  فة«،  م�سرَّ كانت  اإن  النف�س 
لأب��ي  ن�سبته  قه  محقِّ و�سحح   ،(( طاهر  ب��ن  اهلل 

العتاهية.
)11(

وقال )/))):                             ]من الوافر[

َفـــــــــــــْيٍء مـــــــثـــــــُل  اإال  ُدنــــــــــيــــــــــاَك  ومــــــــــا 

بــــــانــــــتــــــَقــــــاِل اآذَن  ثــــــــــــمَّ  اأظــــــــــــلَّــــــــــــَك 
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)12(
وقال:                                     ]من الوافر[

ـــُرِنـــي الــــــِهــــــالُل بـــــهـــــْدِم ُعـــــْمـــــِري يـــبـــ�ـــصّ
ـــــمـــــا َطــــــلــــــَع الــــــــِهــــــــالُل ! واأفـــــــــــــــــَرُح ُكـــــلَّ

ّر الفريد )/)))، وله في التَّمثيل والمحا�سرة  الدُّ
))) ِهالٍل

قريب  بيت   ((( �س  يوان  الدِّ وفي  اأَ،   َك  َوَنق�صُ
منه، هو:

لى الِهالِل ! ُت�َصرُّ اإِذا َنَظرَت اإِلى ن َنَظرَت اإِ

)13(
وقال:                                        ]من الكامل[

لــقــاوؤُه ديِق  ال�صَّ على  خــفَّ  عــفَّ  َمــْن   -1
ـــــــــــو الـــــحـــــوائـــــِج وجــــــُهــــــُه مــــمــــُلــــوُل واأُخ

كي�ِصِه فــي  مــا  ــــرت  وفَّ مــن  واأُخــــــوك   -2
ــــــثــــــَت بـــــــه فــــــــاأنــــــــَت ثــــِقــــيــــُل فـــــــــــــاإذا َعــــــِب

تــــرَزه لـــم  بــالــتــرحــيــِب مـــا  يـــلـــَقـــاك   -3
ذلــــيــــُل فـــــــاأنـــــــَت  اأًخــــــــــــا  رزاأَت  فــــــــــــاإذا 

4- والــمــوُت اأهــــوُن مــن �ــصــوؤاِلــك بــاِخــاًل
بـــخـــيـــُل عــــلــــيــــَك  ـــــنـــــْن  ـــــْم َي ال  َفــــــــَتــــــــَوقِّ 

بــطــبــاِعــه �ــصــبــيــهــٌة  الـــبـــخـــيـــِل  ِهــــبــــُة   -5
ـــــنـــــيـــــُل قـــلـــيـــُل فــــهــــو الــــقــــلــــيــــُل ومــــــــا ُي

كلِّها الــمــطــامــِع  حــ�ــصــِم  فـــي  والـــِعـــزُّ   -6
ُتـــنـــيـــُل واأنـــــــــَت  فــــمــــْت  ا�ـــصـــتـــطـــعـــَت  واإن 

ّر الفريد )/)9) دون البيت الثَّاِلث، والأبيات  الدُّ
في  ن�سبٍة  بال   (  ،( والبيتان   ،(((/( فيه   (  -  (
والبيت  الكيالني)،  ))))ط.  وال�سديق  ال�سداقة 

ل بال ن�سبٍة في المنتحل ))، والتذكرة الحمدونية  الأوَّ
في  الأبيات  بع�س  رواي��ة  في  اختالف  مع   ،(((/(
تخريج  الحمدونّية  التذكرة  وفي  الم�سادر،  بع�س 
على عيون الأخبار، وبهجة المجال�س والم�ستطرف. 
م�ستدركان  بيتان   (1(/( الم�ستطرف  وفي  قلت: 

اآخران مع هذين البيتين، هما:
َحــــاَجــــًة ـــديـــٍق  �ـــصَ اإلــــــى  تـــ�ـــصـــاألـــنَّ  ال   -1

مـــــاُن يـــحـــوُل ـــك كـــمـــا الـــــزَّ فـــيـــحـــوَل عـــْن

ـــه فـــاإنَّ ــيــِل  الــقــل ـــيء  بـــالـــ�ـــصَّ 2- وا�ـــصـــتـــغـــِن 

ـــــقـــــاُل قــلــيــُل ُي ــــك ال  مــــا �ــــصــــاَن عــــر�ــــصَ

ورواية البيت الثَّاِلث فيه هي: » ما في كفه •	فاإذا 
علقت به «.

)14(
وقال:                                     ]من الرجز[

اأِعـــــْد عــلــى نــفــ�ــِصــك اأ�ـــصـــالَف االأَمـــــْم  -1

وقـــــْف عــلــى مـــا فـــي الـــقـــبـــوِر مـــن ِرمــــْم

الــــ ـــــِويُّ مـــْنـــكـــم  الـــــَق اأيــــــن  2- ونـــــاِدهـــــْم 

ــْم؟ الــمــهــَتــ�ــصَ ــعــيــُف  الــ�ــصَّ اأيــــَن  اأْم  ــقــاِهــُر  ـ

اأقـــَداُمـــهـــم الـــثـــرى  3- تــفــا�ــصــلــْت فــــوَق 

ـــهـــا كـــــــلُّ قــــــــــَدْم ! وقـــــــد تـــــ�ـــــصـــــاوْت تـــحـــَت

واِحــــــٌد والــــَبــــِخــــيــــِل  الــــَكــــريــــِم  ـــُر  قـــب  -4

ـــــَرْم ! الـــــَك ــــرَّ  َنــــفــــَع الـــبـــْخـــُل وال �ــــصَ مــــا 

اأَمــــــــــاَمــــــــــه ـــــــٍق  لـــــــمـــــــتَّ واعـــــــجـــــــًبـــــــا   -5

! َهــــــَجــــــْم  اإذا  ــــَقــــي  ُيــــتَّ ال  مـــــا  هـــــجـــــوُم 

ــَبــا الــ�ــصِّ ـــِر  َعـــ�ـــصْ عــلــى  ـــاُه  َتـــَخـــطَّ اإذا   -6

الـــــَهـــــَرْم ! فـــي  َيـــُفـــْتـــُه  لـــم  ـــبـــاِب  الـــ�ـــصَّ اأو 
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اأَبـــــــــًدا اهــــــــراِت  الــــــــزَّ ـــــجـــــوَم  الـــــنُّ اإن   -7

ـــْم ـــ�ـــَص ابـــَت اإذا  ــــٍم  ُمــــْبــــَتــــ�ــــصِ مــــن  تــــعــــَجــــُب 

ّر الفريد)/)9)، والبيت الثَّاِلث فيه )/)))  الدُّ
المده�س  ف��ي  ن�سبٍة  ب��ال  وه��ي  »ت�����س��اوى«،  ب��رواي��ة: 
وبزيادة  الألفاظ،  بع�س  في  واية  الرِّ باختالف   (((

البيتين التاليين قبل البيت الأخير:

ــِه ـــاَن مـــــوُت بــعــ�ــصِ ـــ�ـــص َكـــَفـــى االإن اأمـــــا   -1

ــَمــْم الــلِّ فــي  الم�صتطيُر  الــمــ�ــصــيــُب  وهـــو 

اأَبـــــــــــــًدا اأقـــــــــاَمـــــــــا  خــــلــــيــــلــــيــــَن  اأي   -2

ـــَرْم؟ انـــ�ـــصَ مـــا  ـــٍل  حـــْب واأيُّ  افـــتـــرَقـــا  مـــا 

)15(
وقال )/))):                            ]من الكامل[

ـــُه وْجـــُه ـــَر  َتـــ�ـــَصـــتَّ واإن  الـــُمـــِريـــَب  اإن   -1

ـــــه ُعـــرَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُن ــــِه فـــــكـــــاأنَّ بــــثــــيــــاِب

قــبــيــحــٌة ــــنَّ  ــــُه وجــــوُه والــــمــــنــــكــــراُت   -2

ـــــاُن والــــــــعــــــــارفــــــــاُت وجــــــوُهــــــهــــــن َحـــــ�ـــــصَ

)16(
وقال )/))):                          ]من الخفيف[

ـــي عـــــن الــــــَغــــــيِّ َمـــــــن لــيـــ ــــَمــــا يـــنـــتـــِه قــــلَّ

ــــــاُه ــــــنــــــَه ـــــــــــــــــٌظ َي ـــــص لــــــــه ِمــــــــنــــــــُه واِع ـــــ� ـ

)17(
وقال:                            ]من مجزوء الكامل[

ـــــــــُق الــــــَفــــــَتــــــى ـــــــــُل ــــــْق ُخ ــــــ�ــــــصِ مــــــــا لــــــــم ي

ـــــيـــــِه فــــــــــــــــاالأر�ــــــــــــــــصُ وا�ــــــــــصــــــــــعــــــــــٌة عـــــل

ُطـــــــــوبـــــــــى لــــــــَمــــــــن َجـــــــــــــــــرِت االأُُمـــــــــــــــــو

يـــــــَديـــــــِه عـــــــلَـــــــى  ـــــــالـــــــحـــــــاِت  الـــــــ�ـــــــصَّ ر 

والبيت  ال��ف��ري��د)/9)،  ّر  ال���دُّ ف��ي  ل  الأوَّ البيت 
الُعقالء  رو�سة  في  واأن�سدهما   ((/( فيه  الثَّاِلث 
بيت  ومعهما   ،(( الأبر�س  �سليمان  ابن  العزيز  عبد 

اآخر، هو:

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزا ال  اأهــــــــــــــــٌل  لـــــلـــــخـــــيـــــِر 

اإلـــــــــيـــــــــِه تـــــــــدعـــــــــو  ـــــــــهـــــــــم  وجـــــــــوُه ُل 

)10( اأبو ُدَلف الِعْجِلي )ت 226 هـ(:

)1(
ِويل[ قال )/)):                            ]من الطَّ

ـــــُه وفـــــعـــــلَ الـــــلـــــئـــــيـــــَم  اهلُل  لــــــعــــــَن  اأال 

ــْكــَرا الــنُّ َخــ�ــِص  والــدَّ ــــِك  االإْف ُبــَغــاَة  واأرَدى 

العين   .« اللحم  الكثير  الّرجل  خ�ُس:  الدَّ ْرُح:  ال�سَّ
)دخ�س) )/)9).

)2(
وقال )/1)):                          ]من الكامل[

ــــــــــــاِرِه ــــــــــئــــــــــنَّ الــــخــــيــــَل ُعــــــْقــــــَر ِدي الأَُوطِّ

ايـــــــاِت واالأَعـــــــــــــــالِم يــــــْخــــــُطــــــوَن بـــــــالـــــــرَّ

من�سوبين  الفريد  ّر  ال���دُّ ف��ي  البيتين  ورد  	•
ّر  الدُّ لأبي ُدلف فقط، وهما في فهر�س الأعالم في 
الفريد 9)) لأبي ُدلف العجلي، ولما لم اأقف عليهما 
من�سوبين لأبي دلف اآخر، ولأنَّهما ي�سبهان �سعره تم 

اإثباتهما هنا اإلى اأن يثبت عك�س ذلك.

الــُخــَزاِعــّي  عــلــي  ــن  ب ـــل  ِدْعـــِب  )11(
)ت246هـ(:

)1(

ِويل[ قال في كثرة الجي�س )/1)):      ]من الطَّ
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الَح�َصا ــــَدِد  َع اأو  ــيــِل  َكــالــ�ــصَّ اأو  وكــالــلــيــِل 

ـــُح ـــبِّ ـــ�ـــصَ ِرَجـــــــــــاٌل َوِفـــــر�ـــــصـــــاٌن َوَخــــــيــــــٌل ُت

)2(

ِويل[ وقال )/1)):                           ]من الطَّ

ــَن ِعــْنــَده ــَظــْم ــْن ـــْوِل ُي ـــَق ــــَرى َخـــــــَرَزاِت ال َت

ــبــُح لــلــَفــْحــ�ــَصــاِء والـــَهـــْجـــِر َهـــاجـــَرا ــ�ــصْ وُي

)3(

وقال )/))):                            ]من الكامل[

ـــ�ـــَصـــْت ـــِه َفـــَتـــَبـــجَّ ـــاِن ـــصَ ـــ� ـــمـــاُء ِل َهــــَطــــلـَـــْت �ـــصَ

بــــــَمــــــَقــــــاَلــــــٍة َفــــــ�ــــــصــــــٍل وحـــــــلـــــــٍم را�ـــــــــصِ

)4(
وقال )/1)):                          ]من الكامل[

�ـــصـــفـــراوؤُهـــم يـــكـــن  قــــوًمــــا  ــــبــــوا  َعــــاَت اإن 
ـــهـــا بـــهـــا تـــقـــِريـــَعـــا ـــا يــــكــــون عـــتـــاُب بـــيـــ�ـــصً

)5(
وقال )/))):                         ]من الكامل[

ــحــابــٌة �ــَص عــلــيــه  َعـــَكـــَفـــْت  اغــــتــــَدى  واإذا 
ــــيــــِر تـــــطـــــُلـــــُب عــــــنــــــَده اأرزاَقـــــــهـــــــا لــــلــــطَّ

)12( الوزير الُمَهلَّبي )ت352هـ(:
)1(

ِويل[ قال:                                      ]من الطَّ
اآنـــًفـــا ــِبــيــبــة  الــ�ــصَّ ِديــــــــَواَن  ـــُر  �ـــَصـــاأُْقـــ�ـــصِ  -1

اأو طـــلـــِب االأجـــــِر الـــَعـــلـــيـــاِء  ـــِب  عــلــى طـــلَ
ــِه ـــكـــرٌة مــــن حــبــيــِب �ـــصَ ــــبِّ  ــــِح ُم لـــكـــل   -2

ــــــَزاُل عــلــى �ــُصــْكــِر ــــي مــنــَك �ــُصــْكــٌر ال َي وِل

َوا�صٌح ِة  الَمَحبَّ في  ُعـــْذِري  فديُتَك,   -3
ُعـــْذِر مــن  الُمِحبيَن  َهــْجــِر  فــي  ــَك  ومــاَل

ــــــه نَّ فـــيـــَك الأَ ـــــوِم  الـــــلَّ ـــمـــاَع  �ـــصَ اأحـــــــبُّ   -4
ــِري ــْغ ــك بــل ُي وعــيــ�ــِصــَك ال ُيــ�ــْصــِلــي مــحــبَّ

َلــيــالــًيــا اأنَّ  ـــراِن  الـــُخـــ�ـــصْ مـــن  األــيــ�ــَص   -5

تـــمـــرُّ بـــال نــفــع وُتـــْحـــ�ـــَصـــُب ِمــــن عـــْمـــِري

 ،(((/( ف��ي  ل��ه   (  -  ( الأب��ي��ات  الفريد  ّر  ال���دُّ
في  باختالف   ،(((  ،(((/( فيه   (  ،( والبيتان 
ح  رواية بع�س الألفاظ في بع�س هذه الموا�سع، و�سرَّ
بع�س  في  التَّغيير  مع  باأخذها  اأيدمر« )/)))  »ابن 
ال�سفحة  في  المذكورة  ق�سيدته  �سمن  األفاظها 
ذاتها، والبيت الأخير لبع�س ال�سعراء منهم: الوزير 
الّتهامي  الح�سن  واأب���و   ((( دي��وان��ه  ف��ي  المغربي 
المالكي  الوهاب  عبد  والقا�سي   ،((( ديوانه  في 

البغدادي في ديوانه )).
)2(

وقال:                                     ]من الخفيف[

يحدى ــعــِن  الــظَّ ليلَة  الــَهــمُّ  �صاَفني   -1

وا�ــصــتــطــاَر الــُغــمــو�ــُص هــيــَهــاَت غــْمــ�ــُص!

َقــَنــاتــي ــْت  تــحــنَّ اأن  الــِبــيــ�ــُص  �ــصــحــَك   -2

ولــــــقــــــد اأْغــــــــــتــــــــــِدي وُعــــــــــــــــودي غــــ�ــــصُّ

بــَراأ�ــِصــي ــبــِح )الــقــتــيــر( الَح  ــوُء �ــصُ 3- �ــصَ

ــــــهــــــمِّ نــــْبــــ�ــــصُ ـــبـــي لــــــطــــــاِئــــــِف ال فـــبـــقـــل

ــبــيــبــِة بــعــ�ــُص الـــ ِة الــ�ــصَّ 4- �ــصــاَع فــي ُغــــرَّ

ــيــِب بْع�ُص ـــاَع فــي الــ�ــصَّ ــْطــاًل و�ـــصَ ُب ـــعــمــِر 

ب�صيفيـ مـــفـــرَقـــيَّ  ــيــُب  الــ�ــصَّ ــــَرَب  �ــــصَ  -4

ــــا بـــــي اإلــــــــى هــــــوى لـــــي نـــْهـــ�ـــصُ ـــــه فــــَم ـ
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يـــٍد كـــان فيها ِمـــن  الــبــطــ�ــُص  ــف  5- �ــصــعَّ

وَقـــــْبـــــ�ـــــصُ ــــــــاُء  اأ�ــــــــصَ اإذا  ـــــٌط  ـــــ�ـــــصْ َب لــــــــَي 

ــــَل الـــَغـــواِنـــي َمــــا طــلــبــُت َو�ــــصْ ــلَّــة  6- �ــصَ

ــــي الــــــــَغــــــــَداَة لــــلــــَغــــيِّ َرْفـــــ�ـــــصُ حــــــــاَز مــــنِّ

بــنــْفــ�ــِصــي ــُمــوِّ  الــ�ــصُّ ــنــي عــلــى  7- �ــصــاَفــرْت

ـــفـــ�ـــصُّ ُي مــــــا  َجــــــْحــــــَفــــــٍل  ذاُت  َعــــــزمــــــٌة 

َكــا اإذا  ثـــــراٌء  ــى  الــفــَت عــيــ�ــِص  ــنــُك  �ــصَ  -7

َمـــــ�ـــــصُّ ــــــَراعــــــِة  لــــــلــــــ�ــــــصَّ فــــــيــــــِه  ـــــــه  ب ن 

َزمـــــــاٍن فــــي  ِرفـــــعـــــٌة  الـــــُحـــــرِّ  ــــَعــــُة  �ــــصَ  -9

ـــــبـــــيـــــِد يــــغــــ�ــــصُّ ــــــــه فـــــــيـــــــِه لـــــلـــــَع طــــــــرُف

ِلـــَهـــَنـــاٍت ـــِنـــىُّ  الـــَغ ـــالـــُب  الـــطَّ ــــَرَع  �ــــصَ  -10

ـــي عــــْنــــُهــــنَّ َوجـــــــٌه وِعــــْر�ــــصُ �ـــصـــيـــَن مـــنِّ

واٍد  ــــُة  َوحــــيَّ الــــَوَغــــى  فـــي  ــيــَغــٌم  �ــصَ  -11

وَعـــــ�ـــــصُّ ــــــــــْوَن  اأ�ــــــــــصَ اإذا  نــــهــــ�ــــٌص  ــــــــَي  ل

هــــذا جــَنــاحــي يـــعـــزُّ  ــثــلــي  ِم ـــيـــُم  �ـــصَ  -12

َخــــْفــــ�ــــصُ فــــيــــه  لـــــمـــــوؤمـــــٍن  اإالَّ  لــــيــــ�ــــَص 

فــلــالأَبـــ الــــبــــالِد  ِجـــــنُّ  ـــي  مـــنِّ �ـــصـــجَّ   -13

ـــ�ـــصُّ ــــوٌع وَغ ـــ�ـــصـــاِر مــــن َهـــيـــبـــِتـــي ُخــــ�ــــصُ ـ

الــحــّبـــ َظــهــَر  واإن  كــامــٌن  ــْغــُنــهــم  �ــصِ  -14

ـــــْغـــــ�ـــــصُ ـــــهـــــم والـــــُب ــــيــــان ُحـــــبُّ ـــــــــُب فــــ�ــــصِ

الّزبـ َتخرُج  هــْل  َغاِر  بال�صَّ �َصرُعوا   -15

ـــــــدُة حـــتـــى يــــطــــوَل بــــالــــَوْطــــِب مــْخــ�ــُص

ِمنهم الَهاِم  برْغٍم ع�صاَك في  �صْع   -16

ـــــــَدى لــــنــــعــــِلــــَك اأْر�ــــــــــصُ فــــــخــــــدوُد الـــــــِع

اِبع  ّر الفريد )/))، والثَّاِلث فيه )/9)، والرَّ الدُّ

ع�سر،  والخام�س  التَّا�سع،  والأب��ي��ات:   ،((/( فيه 
فيه  العا�سر  والبيت   ،((/( فيه  ع�سر  اد�س  وال�سَّ
�سبح  »�سوء  هكذا:  فيه  الثَّاِلث  البيت  وورد   ،(1/(

القنير«، وهو ت�سحيف. 

العرو�س  ت��اج  ال�ّسيب.  اأي  القتير:  ��ْرُح:  ال�����سَّ
ول  الكثير  الجي�س  و»الَجْحَفٍل:   ،(99/(( )يفن) 
العرب  ل�سان  َخ��ْي��ل«.  فيه  يكون  حتى  ذل��ك  يكون 
الوا�سع  الأ���س��د  يغم:  و»ال�سَّ  ،(((/( )جحفل) 
 ،((( ���س  )�سغم)  الو�سيط  المعجم  ��دق«.  ال�����سّ
واأوطاٌب«.  ِوطاٌب  وَجْمُعُه:  اللََّبن  �سقاُء  و»الَوْطَب: 

العين )وطب) )/1)). 
)13( الَوزير المغربي )ت 418 هـ(:

)1(
ّي«:    ]من الخفيف[ كتب اإلى »اأبي الَعالء المَعرِّ

ْ كــــيَّ وقـــــْد قــ�ــصـــ نــــــْزَح الــــرَّ اأتـــَعـــاَطـــي   -1

ـــــاُء ر�ـــــصَ مــــــــاًء  َيـــــــَنـــــــاَل  اأْن  َعـــــــن  ــــَر  ــــ�ــــصَ ـ

َتـــْنـــَجـــا وْهــــــي  بـــفـــكـــَرتـــي  وَلــــَعــــهــــدي   -2

ــــلــــَمــــاُء الــــظَّ ــــَبــــاِحــــهــــا  �ــــصَ عـــــــْن  لــــهــــا  ُب 

ْ الــهــمـــ َتـــــَعـــــاَوَرِنـــــي  واإن  ـــــــي  اأنِّ غـــيـــَر   -3

ــــــاُء اأ�ــــــصَ َمــــــا ال  َمــــــــاُن  الــــــــزَّ ـــــــاَء  َو�ـــــــصَ ـــــــُم 

ــا ــًب قــل اأنَّ  ـــا  ـــًن ـــِق ـــْي ُمـــ�ـــصـــَت ـــــــي  وَرَمـــــــاِن  -4

ـــــــْخـــــــَرٌة �ــــصــــَمــــاُء بـــــيـــــَن َجــــــْنــــــَبــــــيَّ �ـــــــصَ

الــَيــو اأِم  طــــاَل  الــلــيــُل  مـــا  اأًبــــاِلــــي  ال   -5

ـــــَواُء �ـــــصَ ِعــــــِنــــــِدي  ــــيــــِن  ــــَت ــــَب ْت الــــرُّ كـــــال  ُم 

ـــ ــْم َه الـــــُمـــــراوُح مـــن  الــــمــــَغــــاِدي هـــو   -6

الـــمـــ�ـــَصـــاُء ذاك  ـــاُح  ـــب الـــ�ـــصَّ ـــــَهـــــَذا  َف ـــي  ـــِم ـ
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و ال�صُّ �ــصــوى  تــعــايــْن  لــم  الــَعــيــُن  واإذا   -8

�ــــــصــــــَيــــــاُء اأو  ظــــــلــــــمــــــٌة  فـــــ�ـــــصـــــيـــــان  ء 

قــيـــ اإذ  اأنــــــا  ابــــُنــــه  ال  الــــَهــــمُّ  وابــــنــــَي   -8

ـــــــاُء ـــــــَي ـــــــْم ــــــٌة َع ــــــيَّ ــــــل ـــــــــــَل ابـــــــــــــُن َهـــــــــــــمٍّ ب

الفريد  ّر  ال��دُّ في  ل  الأوَّ البيت  ورد   ((( واية  الرِّ
)/)1) برواية: »نزح البكاء«

برواية:   (1(/( فيه  الخام�س  البيت  وورد   (((
»ل اأبالي باليوم طال اأم الليل«.

برواية:   (((/( فيه  اد�س  ال�سَّ البيت  وورد   (((
»من هم فهذا«.

ّر الفريد )/)))، )/ )1)، والبيت  التَّخِريج: الدُّ
اد�س فيه )/)))،  الخام�س فيه )/ )9)، والبيت ال�سَّ
وعجز البيت الأخير ت�سمين من ديوان الحارث بن 

ِحلَِّزة �س )).

ِكّي  الرَّ قلت:  فاإذا  ُتْحَفُر،  بئٌر  »الّركّيُة:  ْرُح:  ال�سَّ
فقد َجَمْعت«. العين )/)1). 

)2(

وقال )/))):                         ]من ال�سريع[

الــــَوَرى دوَن  ــِل  الــَفــ�ــصْ اأهــــَل  ـــْطـــُرُق  َت  -1

نـــــــيـــــــا واآَفــــــــاُتــــــــَهــــــــا   ــــــائــــــُب الـــــــدُّ َمــــــ�ــــــصَ

بــيــِنــهــا مــــن  ـــ�ـــُص  ـــْحـــَب ُت ال  ـــيـــِر  كـــالـــطَّ  -2

! ـــــــواُتـــــــَهـــــــا  اأَ�ـــــــصْ ــــــــْطــــــــِرُب  ُت الـــــتـــــي  اإال 

)3(

ي « واأخيه  وقال في ر�سالة اإلى » اأبي الَعالء المَعرِّ
)/)):                   ]من المتقارب[

ــــمــــوم الــــُه اأحـــــــ�ـــــــصُّ  فـــــــــــــوؤاٍد  بـــــــــــــاأَيِّ   -1

َقــــــــاَدا؟ الــــــــرُّ اأَلــــــــــــذُّ  َجــــــْفــــــٍن  اأيِّ  وفـــــــي 

ُمــــْقــــلـَـــًة لــــي  ــــــُع  ْم ــــــدَّ ال َتــــــــــَرَك  وَمـــــــا   -2

ُفـــــــــــــوؤَاَدا ! عــــنــــِدي  الـــبـــيـــُن  ــــَف  وال خــــلَّ

)4(
ّر  وقال في ر�سالة اإلى » اأبي العالء المعرّي « الدُّ

الفريد )/9))، والبيت الثَّاِلث فيه )/))):

ِويل[ ]من الطَّ
َقاِتلي والــبــعــُد  البعَد  لــَجــاِنــي  ـــي  واإنِّ  -1

و�ــصــاحــُذ َحــدِّ الــَبــيــِن والــَبــيــُن ِلــي ُمـــْرِدي
النَّوى؟ على  اأُلـــوم  ذا  َمــن  اأ�صًفا  فــوا   -2

ِعــْنــِدي ! ومــن َقْبِلي كــاَن الــِفــراُق ومــن 
ْهـــَر مــن َخــَطــاأٍ 3- وكــــْم قـــْد اأَقـــْلـــُت الـــدَّ

َفــْرِد؟ َخطاأ  من  هُر  الدَّ اأقــاَل  فهالَّ  ُثنى 
َد ِمـــن ظمى ــــْرٍب وَبـــــرَّ َك ــ�ــص مــن  َفــَنــفَّ  -4

ـــِد؟ ـــْع ـــــْن ُب َب ِم ـــتٍّ وَقــــــــرَّ ــــن �ـــصَ ـــع ِم وجـــمَّ
)5(

وقال )/)):                            ]من الكامل[

غـــيـــِرُكـــم عـــنـــد  ــــــرُف  ــــــْع ُي كــــــــاَن  مـــــا   -1

ـــــــُد! ْف ـــــــرِّ ُم ال ــــــــدَّ ــــــــَق ـــــــوؤاِل ُي قـــــبـــــَل الـــــــ�ـــــــصُّ

ولـــم جـــــــاَء  بــــالــــَغــــيــــِث  ـــــِمـــــْعـــــُتـــــُم  اأَ�ـــــصَ  -2

َرْعــــــــــــــُد؟ وال  ــــــــــــــــْرٌق  َب ِبــــــــــــِه  ُيـــــــــــــــــــــوؤَْذن 

)6(
وقال )/)):                         ]من المتقارب[

ـــِمـــِه جـــ�ـــصْ فــــي  الـــــمـــــرُء  ـــــَي  ُعـــــوِف اإذا   -1

ــــــا ــــــوَع قــــــُن ــــــا  ــــــًب قــــــل اهلُل  ـــــــــُه  ـــــــــَك ومـــــــــلَّ
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ن�صو�ص  
�صعرية 
جديدة 

م�صتخرجة
من  

مخطوط 
ّر  الدُّ

الفريد

ـــِه َنـــْفـــ�ـــصِ ـــــن  َع الــــمــــَطــــاِمــــَع  ـــــى  واألـــــَق  -2

ــــا ــــــــو َمـــــــــاَت ُجــــوَع ـــــيُّ وَل َفـــــــــــذاَك الـــــَغـــــِن

)7(
وقال:                                    ]من الب�سيط[

ــُم ــُه َمــالَم َنــْفــ�ــِصــي  ـــــْت  َرَن اإن  نــي  يــهــزُّ  -1

ـــا بـــــــــاالأََذى َبـــاِعـــي ـــى َتـــــَراِنـــــي َرِحـــيـــًب حـــتَّ

اأَرٍب ُذو  َنـــــاَل  ـــــا  اإمَّ اأنــهــ�ــُص  َفـــ�ـــَصـــوَف   -2

ـــــــاِع ــــــــــــا َقـــــــــام بــــــي َن ـــــــاُه واإمَّ ـــــــَن ــــــي ُم ِمــــــنِّ

ّر الفريد )/)9)، والبيت الثَّاِلث فيه )/)9)،  الدُّ
 ،(( رقم  المقطعة  في  الثَّاِلث  البيت  بعد  ويو�سعان 

ّر الفريد )/)9). وهي برمتها له في الدُّ
)8(

في  واأخ��ي��ه   » المعري  ال��َع��الء  اأب��ي   « اإل��ى  وكتب 
ِويل[ ر�سالته اإليهما )/)):                 ]من الطَّ

ـــَر الـــَبـــيـــُن عــظــَمــُه َكـــ�ـــصَّ 1- بــقــيــُة �ـــَصـــْلـــٍو 

ومــــــــزق جـــــلـــــًدا كــــــان يـــ�ـــصـــتـــر مـــــا بـــِقـــي

تطيُعه الـــَخـــواِفـــي  ــَك  تــل فـــال  اأقــــــاَم   -2

َتـــْرَتـــِقـــي الــــــَقــــــَواِدُم  ِتــــْلــــُك  ــا وال  ُنــهــو�ــصً

�سيٍء  كلِّ  من  والجلُد  الج�سد  لو:  ال�سَّ  « ْرُح:  ال�سَّ
»اأبو  العين )�سلو) )/))). وقال   .» الع�سو  لو:  وال�سَّ
مقدم  في  اللَّواتي  الع�سر  ي�سات  الرِّ ى  ت�سمَّ حاتم: 
وال��ق��وادم  ق��دام��ى،  واحدتها  القداميات،  الجناح 
الخوافي  الّري�س  من  بعدها  وما  قادمة،  واحدتها 

�س )/1)). واحدتها خافية«. المخ�سَّ
)9(

قال:                                      ] من الوافر[

وعـــْقـــٍل اأدٍب  فــــي  ـــَن  الـــُحـــ�ـــصْ راأيــــــــُت   -1

َمـــــاَمـــــُة والــــــَهــــــَواُن ــــــي الــــَجــــْهــــِل الـــــدَّ وِف

بـــزيـــٍن لـــهـــم  الـــــرجـــــاِل  ُحـــ�ـــصـــُن  2- ومـــــا 

الــــبــــَيــــاُن الــــُحــــ�ــــصــــَن  ــــِد  ــــِع ــــ�ــــصْ ُي لـــــم  اإذا 

َتــــــراه اأن  عـــيـــًبـــا  بــــالــــمــــرِء  ــــى  كــــَف  -3

ـــــاُن ـــــــه لـــــ�ـــــصَ ـــــــٌم ولــــــيــــــ�ــــــَص ل ـــــــه ِجـــــــ�ـــــــصْ ل

ــقــ�ــِص لــيــ�ــَص لـــه َحــ�ــِصــيــ�ــٌص 4- كــمــثــِل الــنَّ

ــــــــــاُن ِعــــــــــَي ولـــــــــــــه  رتــــــــــه  ــــــــــوَّ �ــــــــــصَ اإذا 

 (  ،( والبيتان   ،(9(/( الفريد  ّر  ال��دُّ التَّخِريج: 
بال ن�سبٍة في عيون الأخبار )/9))، والغرر والعرر 
))) برواية: »له وجه« فيهما، والبيت الثَّاِلث لرجل 
»الح�سن  برواية:   (( الأدب��اء  معجم  في  قري�س  من 

الل�سان«، ومعه البيت التَّالي:
ـــا وكـــــــم مــــــن مـــــاجـــــد اأ�ــــصــــحــــى عـــديـــًم

ــــــــٌن, ولـــــيـــــ�ـــــص لــــــــه بـــــيـــــاُن لــــــــه ُحــــــــ�ــــــــصْ

على  للبيتين  تخريج  الأدباء  معجم  هام�س  وفي 
بع�س الم�سادر الأخرى.

عليهما  وبنى  اأخذهما  المغربي  ال��وزي��ر  فلعلَّ 
�سعر  من  بالمقطعة  تمثَّل  لعلَّه  اأو  تلك،  عته  مقطَّ

غيره، وقد اأثبتها هنا لحين ات�ساح اأمرها.
هاية لبدَّ من الإ�سارة اإلى اأنَّني اأ�سقطُت  وفي النِّ
ب�سبب  عراء  ال�سُّ بع�س  دواوي���ن  على  ا�ستدراكات 
دي���وان  م��ث��ل  ن�سراتها  اآخ���ر  ع��ل��ى  ع��ث��وري  �سعوبة 
ُن�سر م��وؤخ��ًرا بعد  اأن��ه  ق���راأت  ال��ذي  »ال��ُخ��ب��زاأرزي« 
وا�ستدراكات  يا�سين«،  اآل  ح�سن  »محمد  تحقيق 
هم عليه، وليلتم�س لي القارئ الكريم العذر اإن  بع�سِ
ي ودون ق�سد - هنا  كنت قد اأثبتُّ �َسيًئا - وْهًما منِّ
اإليها،  الم�ساف  الأ���س��ول  في  م��وج��وًدا  يكون  ربَّما 
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من  يعدو  ل  فالأمر  عليها،  ا�ستدراكه  َتمَّ  ما  في  اأو 
من  بدَّ  ول  ال�ستق�ساء،  على  الحر�س  �سوى  جانبي 
التراث  م�سادر  في  وقفت  اأنَّني  اإلى  ا  اأي�سً الإ�سارة 
ترد  لم  ال�سعراء  لهوؤلء  اأخرى  اأ�سعار  على  العربي 
في دواوينهم، وقيَّدُت كثيًرا منها لبع�سهم على اأمل 
ة  ورة التَّامَّ اإليها حتى تكتمَل ال�سُّ اأن تكوَن لي عودٌة 
التي  حقيقتها  على  �ساعريتهم  وتظهر  لدواوينهم، 
ّرا�سات  اد القدماء، وحتى تكون نتائج الدُّ ه بها النُّقَّ نوَّ
حينئٍذ  لأنَّها  �سحيحة  عري  ال�سِّ تراثنا  على  الأدبية 
اأ�سا�ٍس متين، ل يعتورها خداٌج.  �سًة على  تكون موؤ�سَّ

وعلى اهلل ق�سد ال�سبيل. 

الم�شادر
تحقيق: محمد  للزمخ�سري )ت)))ه���)،  البالغة:  اأ�سا�س   -(

با�سل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)، )99)م.
لأبي  الأوراق:  كتاب  من  واأخبارهم  الخلفاء  اأولد  اأ�سعار   -(
الهيئة  ولي )ت)))ه�)، تحقيق: ج هيورث. دن،  ال�سُّ بكر 

العامة لق�سور الثقافة، القاهرة، )11)م. 
)- الأعالم: لخير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، ط))، 

)11)م.
الم  ال�سَّ عبد  تحقيق:  )ت)))ه����)،  للّزجاجّي  الأم��ال��ي:   -(

هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ))))ه� 
المدى،  دار  الأعرجي،  ُح�سين  د  لمحمَّ المحققين:  اأوهام   -(

�سورية، ط)، )11)م.
)- بهجة المجال�س واأن�س المجال�س و�سحذ الذاهن والهاج�س: 
محمد  تحقيق:  )ت)))ه�����)،  القرطبّي  البر  عبد  لب��ن 

الخولي، دار الكتب العلمية، د. ت.  
 ((1( )ت  بيدّي  للزَّ القامو�س:  جواهر  من  العرو�س  تاج   -(
ه�)، ج))، تحقيق: عبد الكريم العزباوي، �سل�سلة التراث 

العربي، الكويت، )11)م .
)ت  القزوينّي  الكريم  لعبد  قزوين:  اأخبار  في  التَّدوين   -(
)))ه�)، بعناية: عزيز اهلل العطاردي، دار الكتب العلمية، 

))9)م.
التذكرة الحمدونّية: لبن حمدون؛ محمد بن الح�سن )ت   -9
واآخر، دار �سادر، ط)،  اإح�سان عبا�س  ))) ه�)، تحقيق: 

)99)م.
1)- التمثيل والمحا�سرة: لأبي من�سور الثعالبّي )ت9))ه�)، 
ط)،  للكتاب،  العربية  ال��دار  الحلو،  الفتَّاح  عبد  تحقيق: 

))9)م.
ال�سافي:  النا�سح  والأن��ي�����س  الكافي  ال�سالح  الجلي�س   -((
محمد  تحقيق  )ت91)ه�)،  هروانّي  النَّ زكريا  بن  للمعافي 

مر�سي الخولي، واآخر، عالم الكتب، بيروت، ))9)م.
تحقيق:  )ت)))ه���)،  الأزدي  دريد  لبن  اللُّغة:  جمهرة   -((
ط)،  بيروت،  للماليين،  العلم  دار  بعلبكي،  منير  رم��زي 

))9)م. 
د بن اأيَدمر )ت1))ه�)،  ّر الفريد وبيت الق�سيد: لمحمَّ ))- الدُّ
مخطوط اأ�سرف على طباعته م�سوًرا: فوؤاد �سزكين، معهد 

تاريخ العلوم العربية والإ�سالمية، فرانكفورت، 9)9)م.
والمجاميع  وريات  الدَّ في  والم�ستدركات  عر  ال�سِّ دواوي��ن   -((
المخطوطات  معهد  المعيبد،  ��ار  ج��بَّ د  لمحمَّ عرية:  ال�سِّ

العربيَّة، ط)، )99).
د. ح�سن  وتحقيق  َهْمدان )ت))ه�): جمع  اأع�سى  ديوان   -((

عي�سى اأبو يا�سين، دار العلوم، الريا�س، ))9)م.
اهر بن  ))- ديوان ب�سار بن برد )ت )))ه�)، تحقيق: محمد الطَّ

عا�سور، وزارة الثقافة، الجزائر،  )11) م.
وتحقيق  جمع  ه���):   ((( )ت  البرمكّي  َجْحظة  دي��وان   -((

و�سرح: جان توما، دار �سادر، بيروت، ط)، )99)م. 
))- ديوان الحاجب الم�سحفي )ت ))) ه�)، جمع وتحقيق: 
ع))،  الم�ستن�سرية  اآداب  مجلة  يون�س،  محمود  محمد 

))9)م. 
9)- ديوان اأبي الح�سن الّتهامي )ت ))) ه�)، تحقيق: محمد 

بيع، مكتبة المعارف، الريا�س، ط)، ))9)م. الرُّ
الخزاعي )ت)))ه�)، �سنعة: عبد  ِدْعِبل بن علي  1)- ديوان 
بدم�سق،  العربية  اللُّغة  مجمع  مطبوعات  الأ�ستر،  الكريم 
دار  نجم،  يو�سف  محمد  وتحقيق:  وجمع   ، م   (9(( ط)، 

الثقافة، بيروت، ))9)م.
))- ديوان اأبي ُدلف الِعجلي )ت)))ه�): جمع وتحقيق: يون�س 
)ج))،  عبا�سيون  �سعراء  كتاب  �سمن  ال�سامرائي،  اأحمد 

عالم الكتب، بيروت، ط )، ))9)م.
))- ديوان عبد اهلل بن طاهر )ت1)) ه�)، تحقيق: قحطان 

عبد ال�ستار، مجلة الخليج العربي، ع)، ))9)م.
عبد  تحقيق:  القا�سي:  المالكي،  ال��وه��اب  عبد  دي��وان   -((

الحكيم الأني�س، دار البحوث الإ�سالمية، دبي، )11)م.
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))- ديوان اأبي الَعَتاهية )ت))) ه�) �سمن كتاب اأبو العتاهية 
دار  مكتبة  في�سل،  �سكري  د.  تحقيق  واأخ��ب��اره،  اأ�سعاره 

المالح، دم�سق، د. ت.
))- ديوان عدي بن زيد العبادي )ت)) ق. ه�): جمعه وحققه: 
بغداد،  والإر���س��اد،  الثقافة  وزارة  المعيبد،  جبار  محمد 

))9)م.
))- ديوان علي بن اأبي طالب – كرم اهلل وجهه - ) ت 1)ه� 
): جمعه و�سبطه و�سرحه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ))9)م.
وتحقيق:  جمع  الّزبيدي،  ك��رب  معدي  بن  عمرو  دي��وان   -((

مطاع طرابي�سي، دم�سق، ط)، ))9)م.
ار،  َذريح )ت ))ه�) تحقيق: ح�سين ن�سَّ ))- ديوان قي�س بن 
�سمن كتاب: قي�س ولبنى: �سعر ودرا�سة، مكتبة م�سر، دار 

م�سر للطباعة، 9)9)م 
ة )ت)1)ه�): تحقيق: اإح�سان عبا�س، دار  ر عزَّ 9)- ديوان كثيِّ

الثقافة، بيروت، ))9)م.
ل الليثي )ت )) ه�): تحقيق: يحيى الُجبوري،  1)- ديوان المتوكِّ

مكتبة الأندل�س، بغداد، ))9)م.
))- ديوان مجنون ليلي )ت )) ه�)، تحقيق: عبد ال�ستار اأحمد 

فراج، مكتبة م�سر، القاهرة، 9)9)م.
نوري  وتحقيق:  جمع  ه�):  ت1)   ( الكندي  ع  المقنَّ ديوان   -((
�سعراء  كتاب  من  اِبع  الرَّ الجزء  �سمن   ، القي�سي  حمودي 

اأمويون، عالم الكتب، بيروت، ط)، ))9)م.
وا�سح  وتحقيق:  الَجعدي )ت1)ه�): جمع  ابغة  النَّ ديوان   -((

ال�سمد، دار �سادر، بيروت، ط)، )99) م 
محمد  تحقيق:  ه���):  )ت))ق.  بياني  الذُّ ابغة  النَّ دي��وان   -((
اأبي الف�سل اإبراهيم، دار المعارف، م�سر، ط)، ))9)م، 
وتحقيق: �سكري في�سل، دار الفكر، دم�سق، ط)، 991)م، 
التون�سية،  ال�سركة  عا�سور،  بن  الطاهر  محمد  وتحقيق: 
المطبوعات  دار  قميحة،  مفيد  محمد  وتحقيق:  ))9)م، 

الحديثة، ال�سعودية.
))- ديوان الوزير المغربّي )ت )))ه� ): �سمن كتاب الوزير 
 : اآث��اره  من  تبقى  وما  واأدب��ه  �سيرته  في  درا�سة  المغربي: 

اإح�سان عبا�س، دار ال�سروق، عمان، ط)، ))9)م. 
))- ديوان الوزير المهلبي )ت)))ه�): �سنعة: جابر الخاقاني، 

مجلة المورد، مج)، ع)، ))9)م.
))- ربيع الأبرار ون�سو�س الأخبار: للزمخ�سري )ت)))ه�)، 

تحقيق د: �سليم النعيمي، بغداد، د.ت.

ال�سالم  عبد  تحقيق:  )))ه����)،  )ت  الجاحظ  ر�سائل   -((
هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط)، 9)9)م.

الب�ستي  حاتم  لأب��ي  الف�سالء:  ون��زه��ة  العقالء  رو���س��ة   -(9
الحميد  عبد  الدين  محي  محمد  تحقيق:  )ت)))ه�����)، 

وغيره، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت. 
هرة: لأبي بكر محمد بن داود الأ�سفهاني )ت)9)ه�)،  1)- الزَّ
الأردن،  المنار،  دار  واآخر،  القي�سي  حموي  نوري  تحقيق: 
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ال��ق��ال��ي: لأب���ي عبيد  اآم��ال��ي  ���س��رح  ف��ي  ال��الآل��ي  ��م��ط  ���سِ  -((
الميمني  العزيز  عبد  العالمة:  تحقيق  البكري))))ه�)، 
القاهرة،  والترجمة،  التاأليف  لجنة  مطبعة  )ت))9)م)، 

))9)م.
))- �سرح ديوان زهير بن اأبي �سلمى: �سنعة الأعلم ال�سنتمري، 
تحقيق: فخر الدين قباوة، من�سورات دار الآفاق الجديدة، 

بيروت، ط)، 1)9)م.
))- �سرح ديوان الفرزدق: اإيليا الحاوي، دار الكتاب اللبناني، 

ط)، ))9)م.
�سامي  تحقيق:  )ت)1)ه���)،  الغواني  �سريع  ديوان  �سرح   -((

الدهان، دار المعارف، م�سر، ط)، ))9)م 
))- ال�سداقة وال�سديق: لأبي حيان الّتوحيدي ) ت ))) ه�) 

تحقيق:اإبراهيم الكيالني، دار الفكر، دم�سق، ))9)م.
و���س��ع��ره:  ح��ي��ات��ه  ال��ول��ي��د،  ب��ن  م�سلم  ال��غ��وان��ي،  ���س��ري��ع   -((
عبدالقادر الّرباعي، عالم الكتب الحديث، عمان، الأردن، 

ط)، )11).
ت)))ه���)،   ( الو�ساء  الطيب  لأب��ي  رفاء:  والظُّ رف  الظَّ  -((
ط)،  بيروت،  الكتب،  عالم  �سعد،  فهمي  ودرا�سة:  تحقيق 

))9)م.
))- الَعين: للخليل بن اأحمد الفراهيدي )ت )))ه�)، تحقيق: 
ومكتبة  دار  ال�سامرائي،  واإبراهيم  المخزومي،  مهدي 

الهالل، بيروت.
9)- عيون الأخبار: لبن ُقَتْيَبة الّدَيَنوِري )ت )))ه�)، مطبعة 

دار الكتب الم�سرية ))9)م.
الفا�سحة:  النقائ�س  ودرر  الوا�سحة  الخ�سائ�س  ُغرر   -(1

لبرهان الدين الكتبي ) ت )))ه�)،  دار �سعب، بيروت.
تحقيق:  التنوخي،  علي  بن  ال�سدة:للمح�ّسن  بعد  الفرج   -((

عبود ال�سالجي، دار �سادر، بيروت ))9)م 
))- ل�سان العرب: لبن منظور )ت)))ه�)، تحقيق: عبد اهلل 

علي الكبير، واآخرين، دار المعارف، م�سر. 
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الربيعان،  ع)،   ،(( مج  الريا�س،  الكتب،  عالم  مجلة   -((
)99)م.

))- مجلة عالم المخطوطات والنوادر، مج1)، ع)، )11)م. 
))- مجلة العرب، الريا�س، ج ) - )، ))))ه�.  

))- مجلة كلية اللُّغة العربية، جامعة الأزهر، المنوفية )11)م.
))- مجلة مجمع اللُّغة العربية بدم�سق، مج))، ج)، 1)9)م.

 ،(9((  ،((  ،(1 مج  العربية،  المخطوطات  معهد  مجلة   -((
))9)م. 

9)- مجلة المورد، مج))/ ع)/9)9).
1)- محا�سرات الأدباء ومحاورات ال�سعراء والبلغاء: للراغب 
الحميد  عبد  ريا�س  تحقيق:  )ت)1)ه�����)،  الأ�سفهاني 

مراد، دار �سادر، بيروت، ط)، )11)م.
لل�سري  وال��م�����س��روب:  والم�سموم  وال��م��ح��ب��وب  ال��م��ح��ّب   -((
دم�سق  واآخر،  الذهبي  جد  تحقيق:ما  )))ه�)  فاء)ت  الرَّ

))9)م.
�س: لبن �سيده الأندل�سي )ت )))ه�)، دار الكتب  ))- المخ�سّ

العلمية، بيروت.
و�سححه  �سبطه  )9)ه���)  )ت  الجوزي  لبن  المده�س:   -((

وعلق عليه: مروان قباني، دار الكتب العلمية، بيروت.
القي�سي، وهالل  لنوري  الدواوين:  الم�ستدرك على �سناع   -((

ناجي، عالم الكتب، بيروت، ط)، )99)م.
))- الم�ستطرف في كل فن م�ستظرف: لالأب�سيهي )ت)))ه�)، 
تحقيق: اإبراهيم �سالح، دار �سادر، بيروت، ط)، 999)م.
تحقيق:  )ت)))ه����)،  الحموي  لياقوت  الأدب���اء:  معجم   -((

اإح�سان عبا�س، دار الغرب الإ�سالمي، )99)م.
العربية  اللُّغة  اأع�ساء مجمع  من  نخبة  الو�سيط:  المعجم   -((

بالقاهرة، مكتبة ال�سروق الدولية، ط)، )11)م.
�سححه:  )ت9))ه���)،  الثعالبي  من�سور  لأبي  المنتح�ل:   -((

اأحمد اأبو علي، المطبعة التجارية، الإ�سكندرية، )91) م.
ظبي،  اأبو  الثقافي،  المجمع   ،(cd( ال�سعرية  المو�سوعة   -(9

)11)م.
عر وتحقيقه في العراق حتى نهاية القرن ال�سابع  1)- ن�سر ال�سِّ
ال��ج��راخ،  هاني  وعبا�س  الطاهر،  ج��واد  لعلي  الهجري: 

بغداد، )11)م.
))- النهاية في غريب الحديث والأثر: لبن الأثير )ت)1)ه�)، 
المكتبة  ال����زاوي،  وط��اه��ر  ال��ط��ن��اح��ي،  محمود  تحقيق: 

الإ�سالمية، ط)، ))9)م.
)ت)))ه���)  ال�سفدي  الدين  ل�سالح  بالوَفيات:  الوافي   -((
فرانز  ن�سر  دار  ال��ت��واب،  عبد  رم�سان  تحقيق:  ج))، 

�ستاينر، �ستوتجارت، ))9)م.
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محمد بن محمد بن اأبي القا�سم الغربيِّ 
الميليِّ الق�سنطينّي

من اأهل القرن 9هـ/15م
االأ�شتاذة/ �شهام دحماني

الجزائر

التعريف به:
ومن�صاأ,  مولداً  الق�صنطيني  ن�صباً  التميميِّ  الميليِّ  الغربي  القا�صم  اأبي  بن  محمد  بن  محمد  هو 
�صرح  في  الوهاب  الملك  من  عنوان:االفتتاح  يحمل  الذي  كتابه  مقدمة  في  كامال  ا�صمه  ورد  هكذا 

اأمير الموؤمنين عمر بن الخطاب ر�صي اهلل عنه)1(. ر�صالة موالنا 

هذا  ا�سم  تحقيق  في  ا�سطرابًا  هناك  اأن  غير 
من  به  للتعريف  تطرق  من  لندرة  نظرًا  العالم، 
لر�سالة  �سرحه  و���س��ار  ال��ت��راج��م،  كتب  اأ�سحاب 
�سارح  اإلى  فاهتدينا  عليه،  علما  الخطاب  بن  عمر 
الر�سالة عند عبد الكريم الفكون لكن ا�سمه ح�سب 
الفكون هو اأبو العبا�س اأحمد الغربي، وجاء عنه اأن 

اأ�سله من ميلة))).

 عا�س محمد الغربي الميلي في الن�سف الثاني 
في  ج��اء  م��ا  ح�سب  الهجري  التا�سع  ال��ق��رن  م��ن 
عمرو  اأبو  الحف�سي  ال�سلطان  عا�سر  واأنه  كتابه، 
عثمان )9))ه�-)9)ه�) الذي األف له هذا ال�سرح 
عا�سر  اأن��ه  ال�سرح  في  وج��اء  و�سعه،  في  الفريد 

حدوث نازلة بتون�س �سنة 9))ه�/م))).

الزرك�سي  الحف�سية  الدولة  م��وؤرخ  اإلى  وبالعودة 
حمل  ق�سنطينة  اأه��ل  من  فا�سلين  قا�سيين  نجد 
اأحدهما ا�سم اأبو القا�سم الق�سنطيني، وا�سمه الكامل 
كان  الق�سنطيني،  الو�ستاتي  �سالم  بن  القا�سم  اأب��و 
ي�سغل من�سب قا�سي الجماعة والإمامة والفتيا بجامع 
الزيتونة غير اأنه توفي �سنة )))ه�/ م))).اأما الثاني 
الزرك�سي  �سماه  الق�سنطيني  اأحمد  العبا�س  اأبو  فهو 
الفقيه المكرم، كان قا�سي الأنكحة بح�سرة ال�سلطان 
اأبي عمرو عثمان قدمه لهذا المن�سب �سنة )))ه�، 
واأ�سند اإليه اأي�سا التدري�س بمدر�سة المنت�سرية التي 
ب�سوق الفلقة، وفي عام )))ه�/ م قدم خطيبا بجامع 
اأبي محمد والفتيا به، مع قيامه بخطة ق�ساء الأنكحة 
)))ه�/  �سنة  القا�سي  هذا  توفي  تون�س،  بالح�سرة 
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قا�س  وهناك  �سنة))).  واأربعين  اإحدى  و�سنه  بتون�س 
ثالث لكنه تولى من�سب ق�ساء المحلة في ع�سر اأبي 
الق�سنطيني  محمد  الفقيه  وهو  دائما  عثمان  عمرو 

�سنة )))ه�/م))).

عن  تقدم  وما  الأع��الم  اأولئك  بين  بالمقارنة 
الأول؛  القا�سي  ا�ستبعاد  يمكن  الترجمة  �ساحب 
وجدناها  التي  النازلة  تاريخ  قبل  توفي  لأنه  نظرا 
عن  ك��اف��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات  ل��دي��ن��ا  ال�سرح.لي�ست  ف��ي 
اأحمد  العبا�س  اأبو  القا�سي  اأما  الثالث،  القا�سي 
ّف به كما قلنا الزرك�سي فاإنه  الق�سنطيني الذي َعرَّ
�سخ�س اآخر غير مترجمنا؛ لأن ا�سم هذا القا�سي 
ورد في النازلة المذكورة وقال عنه محمد الغربي 
تون�س  بح�سرة  م�ساألة  نزلت  وق��د  »ق��ل��ت:  فيها: 
في  الف�سل  هذا  ينا�سب  مما  تعالى  اهلل  حر�سها 
مولنا  اأي���ام  ف��ي  وثمانمائة  واأرب��ع��ي��ن  ت�سعة  ع��ام 
اهلل  وح��زب  ال��دي��ن  نا�سر  الهمام  ال��ع��دل  الملك 
اأبقاه اهلل  اأبي عمرو عثمان  اأمير الموؤمنين  المتين 
مطالبا  ذل��ك  بعد  ل��الإ���س��الم...ق��ام  كهفا  وذري��ت��ه 
يريد  عليه  الحاكم  القا�سي  وف��اة  بعد  بزوجته 
ال�سيخ  عند  اإليه  زوجته  لي�سترجع  حكمه  نق�س 
العبا�س  اأب��ي  الخطيب  المدر�س  القا�سي  الفقيه 
الأنكحة  ق�ساء  متولي  هو  اإذ  الق�سنطيني  اأحمد 
اإليه...« ))) كما  بعد وفاة القا�سي الحاكم الم�سار 
)9)ه���)،  )ت  اع  الر�سّ عند  ورد  ال��ذي  الخبر  اأن 
الق�سنطيني  القا�سم  اأبو  القا�سي  باأن  يفيد  والذي 
الق�سنطيني،  اأحمد  العبا�س  اأبو  ا�سمه  ابن  له  كان 
اأبو  القا�سي  فاإن  وعليه  قا�سيًا))).  الآخر  هو  وكان 
العبا�س اأحمد الذي اأ�سار اإليه الر�ساع قد يكون هو 
القا�سي الذي ورد في النازلة، مما يزيد في دعم 
العبا�س  اأبو  نف�سه  لي�س  هذا  العبا�س  اأبو  اأن  فكرة 
بن  محمد  هو  ول  الفكون  به  عرف  ال��ذي  الغربي 

الغربي. محمد 

العبا�س  اأبو  مطروحا:هل  ال�سوؤال  يبقى  وعليه 
نف�سه  هو  الفكون  به  ع��رف  ال��ذي  الغربي  اأحمد 
محمد بن محمد بن اأبي القا�سم الغربي الذي ُخطَّ 

ا�سمه على �سرح الر�سالة ؟ 

العبا�س  باأبي  الفكون قد عرف  اأن  اإلى  ا�ستنادًا 
عن  بالتواتر  �سمعه  ما  خ��الل  من  الغربي  اأحمد 
هذا  ترجمة  بداية  في  ق��ال  حيث  المدينة،  اأه��ل 
�سماعا  اأي   ،(9( ب����ه...«  �سمعنا  ال��ع��ال��م:«وم��م��ن 
اأفراد هذه العائلة كانوا على �سلة  اإن  بالتواتر، ثم 
�سديقًا  كان  نف�سه  الفكون  اأن  بل  الفكون،  بعائلة 
و�سهرا  الر�سالة  �سارح  الغربي  عائلة  اأفراد  لأحد 
المدعو  اأح��م��د  العبا�س  ب��اأب��ي  الم�سمى  وه��و  ل��ه، 
نرجح  فاإننا  الغربي)1)).  الح�سن  اأبي  بن  اأحميدة 
اأن يكون القا�سي محمد بن محمد بن اأبي القا�سم 
العبا�س  اأبو  نف�سه  هو  الق�سنطيني  الميلي  الغربي 

الغربي الذي عرف به الفكون.

لكنه  ت�����س��اوؤل،  محل  يبقى  الإ���س��ك��ال  ه��ذا  اإن 
�سيزول بالعثور على فهر�سة هذا العالم التي اأ�سار 
المفقود  حكم  ف��ي  ت��زال  م��ا  التي  الفكون،  اإليها 
حتى الآن، ن�ساأل اهلل اأن يي�سر العثور عليها لتكملة 

الفذ. العالم  تحقيق ترجمة هذا 

القا�سم  ب��ن  محمد  ب��ن  محمد  اأن  ن��ق��ول  ل��ذا 
اأ�سله  الغربي،  اأحمد  العبا�س  اأبو  المدعو  الغربي، 
من ميلة، ولد ون�ساأ في ق�سنطينة، ن�سب عائلته في 
فهر�سته  �سمنهم  كثر  �سيوخ  على  در�س  تميم)))). 
واحد  �سيخا  ذكر  الفتتاح  كتابه  وفي  المذكورة، 
الأخير عيَّنه  القل�ساني))))، هذا  اأبو علي عمر  وهو 
اأبي عمرو عثمان )9))-)9)ه�) قا�سيًا  ال�سلطان 
الو�ستاتي  الق�سنطيني  القا�سم  اأبي  بعد  للجماعة 



123 اآفاق الثقافة والتراث

محمد بن 
محمد بن 

اأبي القا�سم 
الغربيِّ 
الميليِّ 

الق�سنطينّي
من اأهل 
القرن 

9هـ/15م

)ت )))ه�)))))، وكان حيا �سنة 9))ه�.

من  نتمكن  فلم  الغربي  محمد  وفاة  تاريخ  اأما 
اأب��ي  وف��اة  �سنة  يذكر  ل��م  الفكون  وحتى  �سبطه، 

الغربي. اأحمد  العبا�س 

الحفاظ  وا�سلوا  اأبناء  العالم  هذا  اإلى  ينت�سب 
بق�سنطينة  الم�سهورة  الغربي  عائلة  اإرث  على 

وهم: والخطابة  والفتيا  بالق�ساء 

اأحمد  العبا�س  اأب��ي  الغربي:ابن  الف�سل  اأب��و   .(
اأه��ل  وم���ن  ق�سنطينة،  ف��ق��ه��اء  م��ن  ال��غ��رب��ي، 
الجماعة  قا�سي  من�سب  بها  �سغل  ال�سورى، 
وت��ج��ارة،  م��ال  ذا  ك��ان  التدري�س،  جانب  اإل��ى 
العطار  محمد  اهلل  عبد  اأب���و  ال�سيخ  عا�سر 
)ت))9ه�)))))، وقا�سم الفكون )ت))9ه�))))) 
عم موؤلف من�سور الهداية عبد الكريم الفكون، 
باأنه  الفكون  عنه  منه.قال  اأ�سن  ك��ان  اأن��ه  اإل 
فيه  الأم��ر  اأف�سى  خبل  عمره  اآخ��ر  في  اأ�سابه 
وفاة  �سنة  الفكون  يحدد  ب�سببه.لم  �سجنه  اإلى 

القا�سي)))). هذا 

اأبي  اب��ن  المفتي  الغربي:الفقيه  الح�سن  اأب��و   .(
بق�سنطينة  لالإفتاء  ت�سدر  الغربي،  الف�سل 
معا�سرًا  كان  الأخير  وهذا  الفكون،  جد  زمن 
وكان  ))9ه�))))،  �سنة  توفي  الذي  الوزان  لعمر 
الح�ساب  فن  عليه  الغالب  ك��ان  بها،  مدر�سًا 
بقوله:«...  الفكون  والمنطق.جرحه  والتعديل 
اأن��ه  بقوله  يقتدى  ممن  كثير  جمع  واأخ��ب��رن��ي 
اأ���س��الف��ه  ���س��ه��رة  اأن  اإل  ال��ع��ل��م  ف��ي  ل��ه  ب���اع  ل 
اإل��ى  وين�سبون  ال��م��ذك��ور،  المن�سب  اأورث���ت���ه 
 .(((( الخطيب...«  اأحمد  العبا�س  اأب��ي  ال�سيخ 
في  بيا�س  ب�سبب  الوفاة  �سنة  الفكون  يثبت  لم 

المخطوط.

اأب��ي  ب��ن  اأحميدة  المدعو  اأح��م��د  العبا�س  اأب��و   .(
القا�سي  الف�سل  اأبي  حفيد  الغربي:هو  الح�سن 
العبا�س  ب��اأب��ي  الفكون  لقبه  ال��ذك��ر،  ال�سابق 
ال��م��ي��ل��ي وال���غ���رب���ي)9))، ك���ان م��ن اأك��اب��ر اأه��ل 
العثمانيين،  باياتها  من  مقربًا  كان  ق�سنطينة، 
البلدة،  مفتي  من�سب  �سغل  خدمتهم،  وف��ي 
اأحوال  في  نجابة  ذا  الفكون:«...كان  عنه  قال 
عند  مقليا  ري��ا���س��ت��ه��ا...وك��ان  وط��ل��ب  ال��دن��ي��ا 
اأمورا ل يليق �سدورها  اإليه  الخا�سة، وين�سبون 

بعاقل...«)1)).

ثالث  عنده  وبقيت  ابنته  في  الفكون  �ساهر 
ح�سبه   - ذل��ك  وك��ان  الفكون،  طلقها  ثم  �سنوات 
في  اأنهما  رغ��م  الرجلين،  بين  الوح�سة  �سبب   -
الفكون:«... قال  هذا  في  �سديقين،  كانا  البداية 
واأح��ب��ب��ن��اه  اأح��ب��ن��ا هلل  م��م��ن  زم��ان��ه  اأول  ف��ي  ك��ان 
عدة  العثمانيين  ال��ولة  من  امتحن  ف��ي��ه...«)))). 
مرات و�سجن واأغرم المال، وكان ح�سب الفكون - 
ب�سبب  والعامة  الخا�سة  ل�سخط  متعر�سا   - دائما 
توفي  اأنه  غير  والولة،  الأعراب  ومداخلته  الر�سا 
�سنة  بال�سهادتين  يلهج  وهو  العافية  ب�ساط  على 

1)1)ه�)))).

هذه هي عائلة الغربي الميلي التي نالت �سهرة 
فا�ستهروا  الترجمة،  �ساحب  جدهم  بف�سل  كبيرة 
بتولي خطة الق�ساء والتدري�س والإفتاء والخطابة، 

وباأنهم ذوي جاه ومال.

اآثــاره:

ح�سب الفكون فاإن هذا القا�سي كان له موؤلفات 
العلماء  من  ب�سيوخه  عامرة  فهر�سة  منها  عديدة 
واأخرى  المقترح))))،  على  و«...حا�سية  الم�ساهير، 
رتبها  الفوائت  في  م�سائل  وله  الإر���س��اد))))،  على 
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ما  على  دالة  التعليقات  في  واأخرى  ترتيب،  اأح�سن 
الترتيب...«)))). التحقيق وح�سن  هو عليه من 

بالإ�سافة اإلى كتاب الفتتاح من الملك الوهاب 
عنه  قال  الخطاب))))،  بن  عمر  ر�سالة  �سرح  في 
اأبو العبا�س �سارح ر�سالة �سيدنا  الفكون:«...ال�سيخ 
اإلى  ي�سبق  لم  ب�سرح  ف�سرحها  الخطاب،  بن  عمر 
التي  الأحكام  من  جملة  �سمنه  و�سفه،  في  مثله 
وم�سائل  التاريخ  توجد في مثله، وجملة من  اأن  قل 
ذلك  وكل  م�ستطرفة،  وحكايات  و�سوفية  اعتقاديه 
مبني على تبحره في العلم وقيامه بوظيفته...«)))).

و�صف المخطوط:
هذا الكتاب ما يزال مخطوطا بالمكتبة الملكية 
اأي  ))) �سفحة  في  يقع   ،9(( رقم  تحت  بالرباط 
الكلمات  ،))�سم، عدد  ))ر9)  قيا�سه:  ورقة،   (((
نوع   ،(1 م�سطرته  ))كلمة،  ال��واح��د  ال�سطر  في 

الخط مغربي جميل، لون الحبر بني.

دفعت  اعتبارات  ثالث  التاأليف:هناك  دواع��ي 
اإلى تاأليف هذا الكتاب هي : محمد الغربي 

راأ�سهم  وعلى  حف�س  بني  ملوك  عادة  جرت   -
اأبي عمرو عثمان عقد مجال�س علمية  ال�سلطان 
الأ�ساليب  المتباينة  العلوم  اأفانين  فيها  تجلب 
والرقوم، فجرى في اأحد المجال�س التي ح�سرها 
الموؤلف ذكر ر�سالة عمر بن الخطاب في الق�ساء 
واأهميتها لعلم الق�ساء، واأنه اأنكر بع�س المنكرين 
هذا  نف�س  فت�سوفت  الفاروق،  لعمر  ن�سبتها 
مجمل  ي�سرح  م�ستقل  كتاب  لتخ�سي�س  العالم 
الأمر  هذا  وعن  تلويحها،  ويبين  الر�سالة  هذه 
يحدثنا قائال:«...فحث على جمعه ما جرى من 
ذكرها وت�سوف النفو�س اإليها، ولم اأ�سبق ب�سرح 
الهمام  العدل  الإمام  مولنا  مجل�س  في  عليها 

وال�سالطين...اأمير  الملوك  وفخر  الدين  حامي 
الموؤمنين اأبي عمرو عثمان...على عادة مجل�سنا 

المبارك...«)))).

اأهميتها،  رغم  عليها)9))،  ب�سرح  ي�سبق  لم  واإنه   -
كثيرًا  تلويحًا  ت�سمنت  الخطاب،  ف�سل  فهي 
قليل،  الأدب  في  باعه  من  فهمه  عن  يعجز 
فت�سدى هذا الفقيه القا�سي المالكي لإفرادها 

ب�سرح م�ستقل.

الخليفة  اإلى  حب  �سلة  لتكون  اأي�سا  كتبها   -
اأحب، وفي هذا  الفاروق، فيح�سر في زمرة من 
ب�سبب  الفاروق  اإلى  الإدلء  لي  »...وح�سل  قال: 
متين والتح�سن اإن �ساء اهلل بحمى كنف جنابه 

الح�سين...«)1)).

منهج التاأليف:
فيها  ن��وه  ال��ت��ي  الكتاب  بخطبة  التاأليف  ب��داأ 
الخ�سو�س،  على  منه  والأح��ك��ام  العلم،  باأهمية 
ومنهجه  �سرحها،  ودواع��ي  الر�سالة،  اأهمية  وكذا 
فوائد  على  قال:«...يحتوي  هذا  وفي  ال�سرح،  في 
الر�سالة  لفظ  على  م��وزع��ة  ف�سول  ف��ي  وف��رائ��د 
مك�سفة  م��ع��ان��ي��ه��ا،  ل��رق��ة  م��و���س��ح��ة  ل��ه��ا  ���س��ارح��ة 
في  وينخرط  ذل��ك  يتبع  وم��ا  مبانيها،  اأ�س�س  عن 
تعلق  له  يكن  لم  ولو  المعنى  ينا�سب  مما  م�سلكه 

باللفظ...«)))).

اأظهر الموؤلف براعته الأدبية بكتابة �سعر يجمل 
اأغرا�س خطبة الكتاب وفيه قال)))):

مــــطــــالــــع اأنـــــــــــــوار الـــــغـــــربـــــي اأ�ــــصــــرقــــت

الــ�ــصــرور مـــدا الــدهــر بـــدا يبقي  بــ�ــصــرح 

واأبــــــــــدع فـــــي تـــر�ـــصـــيـــع رونـــــــق جــمــعــهــا

بالفكر والــبــحــث  الــعــزو  �صحيح  بــنــقــل 
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كــــرامــــة اإال  اال�ــــصــــتــــمــــداد  ذاك  ومـــــــا 

بــ�ــصــعــد اأمـــيـــر الــمــوؤمــنــيــن اأبـــــي عــمـــــرو

ــــر �ــــــصــــــرور الـــــعـــــز فــــــــوق لــــوائــــه ونــــ�ــــص

يــلــوح بــجــاه الــمــ�ــصــطــفــى طــيــب الــذكـــــر

اأوائـــــــــــلـــــــــــه تـــــــجـــــــري عـــــلـــــيـــــه بـــنـــعـــمـــة 

ـــري واآخـــــــــــــــره فـــــــي مـــــثـــــل اأولـــــــــــــه يـــجــــ

وبعد خطبة الكتاب �سرع في نقل ن�س الر�سالة، 
ونبه على تعدد الروايات بزيادات ونق�س واختالف 
والمتيطي،  �سهل  ابن  روايتي  خا�سة  الألفاظ،  في 
ن�س  عنه  اأخ��ذ  ال��ذي  بالم�سدر  ي�سرح  اأن  دون 

الر�سالة)))).

بفقرة،  فقرة  كلمة،  كلمة  �سرحها  في  اأخذ  ثم 
عنه،  اهلل  ر�سي  عمر  وقول  بعبارة:  ذلك  رًا  ُم�سدِّ
المنا�سبة  وبح�سب  ع��ن��ه.  اهلل  ر���س��ي  وق��ول��ه  اأو 
من  ال�سرح  مو�سوع  نا�سب  ما  ذك��ر  في  ي�ستطرد 
ال�سنية))))،  العقول  ذوي  المحقين  العلماء  اأقوال 
9))ه�)  مالك )ت  كالإمام  منهم  المالكية  خا�سة 
ر�سد  واب��ن  �سهل،  واب��ن  )ت1))ه�����)،  و�سحنون 
واب��ن  واب����ن ع��رف��ة )ت )1)ه������)،  )ت1))ه�������) 
الهواري  ال�سالم  عبد  واب��ن  )ت)))ه���)،  م��رزوق 
اإلى  ا�ستطراده  في  ويم�سي  )ت9))ه�).  التون�سي 
نثر  من  الأدبية  والأمالي  التاريخية،  الأخبار  ذكر 

للفائدة)))). تتميما  وطرائف،  و�سعر، 

كما �سمن �سرحه اإ�سارات �سوفية، حين تحدث 
وكرامات  المحبة،  و�سرائط  العارف،  اأح��وال  عن 
الحا�سلة  الخواطر  على  وتكلم  ودلئلها،  الأولياء 

والتفتازاني)))). الغزالي  لالإن�سان نقال عن 

عدة  في  والترجيح  المقارنة  منهج  ا�ستخدم 
ال�سيخ  حد  بين  ما  ...ت��اأم��ل  قوله:«  منها  موا�سع 

ال�سيخ  فكاأن  م��رزوق،  ابن  ال�سيخ  وحد  عرفة  ابن 
ابن مرزوق حد الق�ساء بثمرته...«)))).

اأنه  ومثاله  ال�ستنباط،  منهج  اإل��ى  بالإ�سافة 
ر�سول  اإلى  الوحي  بدء  حديث  �سرح  من  ا�ستنبط 
فائدة،  و�سبعين  اإحدى  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
على  الأم����ور.  وق��ا���س  ع��م��ر:  ق��ول  م��ن  وا�ستنبط 

َوَردَّ بذلك على منكره)))). القيا�س،  م�سروعية 

�سرحه  في  التزم  الموؤلف  اأن  تقدم  ما  خال�سة 
وهي  اآل  ال�سرح،  ثمرة  تحقيق  على  قائمة  خطة 
التلويح.وا�ستخدم  واإظ��ه��ار  المجمل،  تف�سيل 
ال��ل��غ��وي،  ك��ال�����س��رح  علمية  اأدوات  ذل��ك  لتحقيق 
جاء  وال�ستنباط.وقد  والمقارنة  وال���س��ت��ط��راد، 
�سرحًا مرتفعًا عن الإيجاز ومنحطا عن الإطناب. 

الفــوائد:

عديدة،  ف��وائ��د  دفتيه  بين  ال�سرح  ه��ذا  �سم 
اأن نجمل بع�سها في: يمكن 

اللغة  كتب  من  نقوله  في  اأدبية:تظهر  فوائد   -(
اأئ��م��ة  م��ن  وغ��ي��ره��م��ا  وال��خ��زرج��ي  ك�سيبويه 
بعد،  اأما  ومعنى  الب�سملة،  �سرح  عندما  اللغة 
والحكم  ال�سعر  اإلى  بالإ�سافة  والق�ساء...الخ، 

للفائدة. تتميما  بها  التي جاء  الكثيرة 

فائدة  ذات��ه  ح��د  ف��ي  تاريخية:الكتاب  ف��وائ��د   .(
ت��اري��خ��ي��ة؛ لأن���ه ن��ت��اج ح�����س��ارة ازده����رت في 
اأبي  ال�سلطان  عهد  خا�سة  الحف�سية،  اإفريقية 

عثمان. عمرو 

نقل  فقد  الموؤرخين،  كتب  من  نقوًل  فيه  نجد   
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �سيرة  لنا 
الرا�سدين،  الخلفاء  باأخبار  وج��اء  وغ��زوات��ه، 
بن  عمر  الر�سالة  اأط���راف  ب�سخ�س  وع���رف 
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اهلل  ر���س��ي  الأ���س��ع��ري  مو�سى  واأب���ي  ال��خ��ط��اب 
وبني  اأمية  بني  اأخبار  عن  تحدث  كما  عنهما، 
الإي��ج��از  بين  ذل��ك  ف��ي  تو�سط  وق��د  العبا�س، 

والإطناب.

فيه اأخبار تعود اإلى الع�سر الحف�سي نقاًل عن   
ابن عرفة حول كيفية تعيين ال�سالطين لق�ساة 
ال�سلطان  زم��ن  وقعت  حادثة  منها  الح�سرة، 
ابن  الفقيه  تعيين  اأراد  اأبو بكر حين  اأبي يحيى 

عبد ال�سالم الهواري )ت9))ه�).

9))ه�  �سنة  بتون�س  وقعت  نازلة  وقائع  لنا  نقل   
حول مو�سوع تطليق الزوجة على زوجها الغائب 

ببينة.

لكتابة  ا  مهمًّ م�سدرًا  منه  تجعل  اأخبار  وه��ي   
الحف�سي،  الع�سر  في  الق�ساء  خطة  تاريخ 

اأبي عمرو عثمان. ال�سلطان  وخا�سة عهد 

الر�سالة  ت�سمنت  ال��ق�����س��اء:  علم  ف��ي  ف��وائ��د   .(
الفقه  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء  تخ�س  ك��ث��ي��رة  اأح��ك��ام��ا 
نق�س  واأحكامه،  القا�سي  ك��اأح��وال  المالكي، 
ال�سهادة  وحكمه،  ال�سلح  لأحكامه،  القا�سي 
واأحكامها، عزل القا�سي، وغيرها من الأحكام 
يفيد منها من يدر�س مو�سوع  اأن  ي�ستطيع  التي 
ال��ق�����س��اء ع��ن��د ال��م��ال��ك��ي��ة، وح��ت��ى وج����وه من 

الحالية. تطبيقاته 

يدل  الكتاب  ه��ذا  اأن  اإل��ى  نخل�س  الختام  في 
على عالم متبحر له حظ من علم ال�سريعة والأدب 
والت�سوف، رجل م�سارك في ق�سايا ع�سره، يبحث 

اأن ياأتي بالجديد فيها. عن ثمرات العلوم، ويريد 

الحوا�شي
م��ح��م��د ب���ن م��ح��م��د ب���ن ال��ق��ا���س��م ال��غ��رب��ي ال��م��ي��ل��ي . )

�سرح  في  الوهاب  الملك  من  الق�سنطيني:الفتتاح 
الملكية  بالخزانة  الخطاب، مخطوط  بن  ر�سالة عمر 

بالرباط، رقم ))9.�س.)1.
حال . ) وك�سف  الهداية  من�سور  الفكون:  الكريم  عبد 

اأبو  وتعليق  وتحقيق  تقديم  والولية،  العلم  ادعى  من 
بيروت،  الإ�سالمي،  الغرب  دار  اهلل،  �سعد  القا�سم 

))9)، �س.1).
�س. . ) مخ،  الوهاب،  الملك  من  الغربي:الفتتاح  محمد 

الموؤمنين  لأمير  الق�ساء  �سحنون:ر�سالة  اأحمد   .((9
الأوق��اف  وزارة  عنه،  اهلل  ر�سي  الخطاب  بن  عمر 
 ،(99( المغربية،  المملكة  الإ���س��الم��ي��ة،  وال�����س��وؤون 

�س.)1).
الزرك�سي:تاريخ . ) اإبراهيم  اب��ن  محمد  اهلل  عبد  اأب��و 

وتعليق،  تحقيق  والحف�سية،  الموحدية  الدولتين 
)د.ت)،  تون�س،  العتيقة،  المكتبة  ما�سور،  محمد 

�س،)))، 9))، 1)).
( . ،(((  ،((1 ����س.9))،  الدولتين،  الزرك�سي:تاريخ 

.(((
الدولتين، �س.))).. ) تاريخ  الزرك�سي: 
مخ، . ) ال��وه��اب،  الملك  م��ن  ال��غ��رب��ي:الف��ت��ت��اح  محمد 

�س.9)).
الر�ساع:فهر�ست . ) الأن�����س��اري  محمد  اهلل  عبد  اأب���و 

المكتبة  العنابي،  محمد  وتعليق  تحقيق  ال��ر���س��اع، 
العتيقة، تون�س، ))9)، �س.))).

�س.1).. 9 الهداية،  الفكون:من�سور 
�س.)).. 1) الهداية،  الفكون:من�سور 
الحجاز . )) �سرق  �سمال  م�ساربها  عربية،  قبيلة  تميم 

الأعالم  من  العديد  اإليها  ينت�سب  العراق،  تخوم  على 
واأب��و  الأغلبية،  ال��دول��ة  اأم���راء  منهم  المغاربة،  من 
افريقية  علماء  طبقات  �ساحب  التميمي  تميم  العرب 

وتون�س.
القل�سانيين . )) عائلة  م��ن  القل�ساني،  عمر  علي  اأب���و 

في  ي�سغل  كان  تون�س،  الح�سرة  لق�ساء  المت�سدرة 
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الميليِّ 

الق�سنطينّي
من اأهل 
القرن 

9هـ/15م

قا�سي  من�سب  عثمان  ع��م��رو  اأب���ي  ال�سلطان  عهد 
فيها  ي�سغل  ك��ان  التي  الفترة  نف�س  ف��ي  الجماعة، 
ق�ساء  خطة  )ت)))ه���)  القل�ساني  عمر  حف�س  اأبو 
يجعلهما  م��م��ا  ال�����س��ل��ط��ان،  ذات  ع��ه��د  ف��ي  الأن��ك��ح��ة 
�سخ�سين ل رجال واحدا كما ذهب اإلى ذلك الأ�ستاذ 
الخطاب،  بن  لعمر  الق�ساء  ر�سالة  اأحمد �سحنون في 
�س )1)-)1).الزرك�سي: تاريخ الدولتين، �س.))).

�س.))).. )) الدولتين،  الزرك�سي:تاريخ 
(( . ((.(1 الهداية، �س.9)،  الفكون:من�سور 
اأنظر ترجمته في من�سور الهداية، �س.))، )).)) . ))
(( ..(( الهداية، �س.))،  الفكون:من�سور 
(( ..(( الهداية، �س.))،  الفكون:من�سور 
المق�سود . )) اأن  اهلل  �سعد  القا�سم  اأب��و  المحقق  ذك��ر 

قنفذ  اب��ن  الأرج��ح  على  هو  الخطيب  العبا�س  باأبي 
�سنة  توفي  وكان  ال�سم  الذي يحمل ذات  الق�سنطيني 
الغربي  العبا�س  اأبو  هو  اأكثر  الأرجح  اأن  غير  1))ه�، 
اأنه  يعني  مما  الورقة،  في هذه  له  نترجم  الذي  الجد 

الهداية.�س)). الفكون:من�سور  اأي�سًا.  كان خطيبًا 
ين�سب . 9) نويه�س  ع��ادل  الأ�ستاذ  جعلت  الن�سبة  ه��ذه 

والحقيقة  اإل��ي��ه  ال��وه��اب  الملك  م��ن  الفتتاح  كتاب 
اأن����ه ل��ج��ده ال����ذي ل��ه ن��ف�����س ال��ك��ن��ي��ة )اأن���ظ���ر:ع���ادل 
الإ�سالم  �سدر  الجزائرمن  اأع��الم  نويه�س:معجم 
الثقافية،  نويه�س  موؤ�س�سة  الحا�سر،  الع�سر  حتى 

لبنان، 1)9)، �س.1)).
�س.)).. 1) الهداية،  الفكون:من�سور 
الهداية، �س.)).. )) الفكون: من�سور 
�س.)).. )) الهداية،  الفكون:من�سور 
هو كتاب مقترح الطالب.مو�سوعه الجدل والمناظرة . ))

ال��ب��روي  �سعد  ب��ن  محمد  ب��ن  محمد  المظفر  لأب���ي 
قنفذ:الوفيات،  اأنظر:ابن  بغداد،  في  )))ه���)  ت   (
لالأ�ستاذ  الهداية  من�سور  تحقيق  وهام�س  ���س.)))، 

اأبو القا�سم �سعد اهلل، رقم )1، �س.)).
محمد . )) بن  الملك  عبد  المعالي  لأبي  الإر�ساد  كتاب 

الدين  اأ�سول  في  كتاب  وهو  )))ه���)،  )ت  الجويني 

)��س.)). التحقيق، رقم  والعتقاد.اأنظر هام�س 
�س.)). . )) الهداية،  الفكون:من�سور 
الميلي . )) الغربي  القا�سم  اأب��ي  بن  محمد  بن  محمد 

�سرح  في  الوهاب  الملك  من  الق�سنطيني:الفتتاح 
ر�سالة مولنا اأمير الموؤمنين عمر بن الخطاب، ر�سي 

اهلل عنه، مخ الخزانة الملكية بالرباط، رقم ))9.
الهداية، �س.1).. )) الفكون: من�سور 
من . )) الق�سنطيني:الفتتاح  الميلي  ال��غ��رب��ي  محمد 

الملك الوهاب في �سرح ر�سالة مولنا اأمير الموؤمنين 
عمر بن الخطاب، مخ، �س.)1.

عدة . 9) ط��رف  من  الر�سالة  ه��ذه  �سرح  تم  ال��واق��ع  في 
علماء، منهم المبرد ) ت )))ه�) في كتابه الكامل، 
بكر  واأبو  المب�سوط،  كتابه  في  ))))ه�)  وال�سرخ�سي 
الأح��وذي  عار�سة  كتابه  في  )))ه���)  العربي)ت  بن 
حوالي  في  يقع  لها  �سرح  واأطول  الترمذي،  �سرح  في 
والثاني  الأول  ال��ج��زاأي��ن  ف��ي  متفرقا  11)���س��ف��ح��ة، 
لبن  العالمين  رب  عن  الموقعين  اأع��الم  كتاب  من 
القيم الجوزية الحنبلي ) )))ه� ).عن هذه ال�سروح 
الموؤمنين  لأمير  الق�ساء  �سحنون:ر�سالة  اأنظر:اأحمد 
))).غير   ،(((  ،((( ���س.)))،  الخطاب،  بن  عمر 
بكتاب  اإف���راده  هو  موؤلفنا  ل��دى  التجديد  مظهر  اأن 
ال�سرح  ج��اء  ال�سابقة  ال�����س��روح  حين  ف��ي  م�ستقل، 
وال�سهادات  لالأق�سية  المر�سودة  اأبوابها  �سمن  فيها 

فرعي. كمو�سوع 
الغربي:الفتتاح، �س.))).. 1) محمد 
الغربي:الفتتاح، �س.)1.. )) محمد 
العربي:الفتتاح، �س.)1.. )) محمد 
الق�ساء، �س.)1).. )) �سحنون:ر�سالة  اأحمد 
الغربي:الفتتاح، �س.))).. )) محمد 
الق�ساء، �س.9))، ))).. )) اأحمد �سحنون:ر�سالة 
محمد الغربي:الفتتاح، �س.))، ))، 1))، ))).. ))
الغربي:الفتتاح، �س.1)).. )) محمد 
الق�ساء، �س.)))، ))).. )) اأحمد �سحنون:ر�سالة 
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الم�شادر والمراجع
بن  عمر  ر�صالة  �صرح  في  الــوهــاب  الملك  من  االفتتاح   -
الميلي  الغربي  القا�سم  بن  محمد  بن  لمحمد  الخطاب, 
رقم  بالرباط،  الملكية  بالخزانة  مخطوط  الق�سنطيني: 

.9((
والوالية,  العلم  ادعى  وك�صف حال من  الهداية  من�صور   -
اأبو القا�سم  لعبد الكريم الفكون: تقديم وتحقيق وتعليق 

�سعد اهلل، دار الغرب الإ�سالمي، بيروت، ))9).
ر�صالة الق�صاء الأمير الموؤمنين عمر بن الخطاب ر�صي   -
اهلل عنه, لمحمد الغربي و اأحمد �سحنون، وزارة الأوقاف 

المغربية، )99)، �س. المملكة  الإ�سالمية،  وال�سوؤون 
اهلل  عبد  لأبو  والحف�صية,  الموحدية  الدولتين  تاريخ   -
محمد  وتعليق،  تحقيق  الزرك�سي:  اإبراهيم  ابن  محمد 

ما�سور، المكتبة العتيقة، تون�س، ) د ت).
تاريخ الدولتين, لزرك�سي.  -

الأن�����س��اري  محمد  اهلل  عبد  لأب���و  الــر�ــصــاع,  فــهــر�ــصــت   -
المكتبة  ال��ع��ن��اب��ي،  محمد  وتعليق  تحقيق  ال��ر���س��اع: 

.(9(( تون�س،  العتيقة، 
من�صور الهداية, الفكون.  -

كــتــاب االإر�ـــصـــاد الأبـــي الــمــعــالــي عــبــد الــمــلــك بــن محمد   -
الجويني )ت )))هـ(. 
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مظاهر 
كوديكولوجية:
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وراء الختم

مظاهر كوديكولوجية:
التراث العربي وف�شاءات ما وراء الختم

محمد بوزيان بنعلي 
فجيج � المغرب

م�صطلح  فاإن  المخطوطات,  وو�صف  تحليل  فن  يعني  »الكوديكوغرافيا«  م�صطلح  كان  اإذا 
»الكوديكولوجيا« يتعلق بدرا�صة كل اأثر مكتوب ال يرتبط بالن�ص االأ�صا�صي )المتن(, وبالتالي 
هو  ما  كل  درا�صة  اإلى  يهدف  علم  هو  اأخرى  وبعبارة  للمخطوط..  المادية  العنا�صر  بحث 
مكتوب في الهوام�ص من �صروح وت�صحيحات, ما اإلى ذلك من معلومات عن االأ�صخا�ص الذين 
الذي  والم�صدر  اإليها,  اآل  التي  الجهة  ثم  وقفوه,  اأو  ا�صتعملوه  اأو  قراأوه  اأو  ن�صخوه  اأو  تملكوه 
وترقيم  وتوريق  ترتيب  من  المخطوط:  ب�صناعة  المتعلقة  المادية  العنا�صر  ثم  منه,  جاء 
وفهار�ص  والك�صافات,  العلمية,  والفهار�ص  القوائم  وو�صع  المجموعات,  تاريخ  ثم  ذلك,  وغير 

وغيرها..)1(. الفهار�ص 

واإذا كان هذا العلم قد ن�ساأ في الغرب حديثا، 
خا�سة  وبيبليوغرافييهم  العرب  الدار�سين  فاإن 
باعتبار عنا�سره  العناية،  يولونه حقه من  بداأوا 

من مكونات 

اأهمية  تقل  ل  التي  وم�ستلزماته  المخطوط 
ل  نتائج  عن  ي�سفر  بع�سها  اإن  بل  المتن،  عن 
ح�سارية  ظواهر  وبف�سر  نف�سه،  المتن  يقدمها 
يتقا�سر عن مقاربتها، بحيث ت�ستوجب � بجدارة 
� التعجيل باإدراجها �سمن �سروط التحقيق الذي 

لم يتحرر بعد من التركيز �سبه التام على عملية 
هيئة  اإل��ى  المخطوط  هيئة  م��ن  المتن  اإخ���راج 

المطبوع..

مت�سعبة  ال��ع��ل��م  ه���ذا  ع��ن��ا���س��ر  ك��ان��ت  ول��م��ا 
ومتنوعة - كما يظهر اأعاله - فاإننا �سنركز في 
المقالة على واحد منها، هو ما يكتب على  هذه 
الطرر، علما باأن مفهوم الطرر هنا يت�سع لي�سمل 
تبعا  المخطوطة،  ال�سفحة  من  الأرب��ع  الجهات 
لمدلولها اللغوي الذي يعني حافة ال�سيء وطرفه 
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توابعها  م��ن  ي�سير  وب��ذل��ك  تحديد،  غبر  م��ن 
الهوام�س والحوا�سي.. غير اأن ا�ستيعابها جمعاء 
تتطلب  التي  المباحث  يفوق طاقة مثل هذه  اأمر 
ما  على  �سنقت�سر  وعليه  والخت�سار؛  التركيز 
تلك  اأي   « الختم  وراء  ما  ف�ساءات   « اأ�سميناه 
الكتابات التي تبداأ عادة حيث ينتهي المتن بذكر 
ا�سم النا�سخ، ومكان الن�سخ، والدعاء والت�سلية 

وحمد اهلل تعالى..

ولن نبداأ قبل الإ�سارة اإلى اأن اأجدادنا رحمهم 
األبابهم  اهلل ا�سترعى اهتمامهم، واأخذ بمجامع 
ما   - خلت  بقرون  الكوديكولوجيا  ظهور  قبل   -
تزخر به تلك الف�ساءات من نوادر الفوائد وغرر 
كنا�سات  في  ب�سخاء  ي�سجلونها  فراحوا  العوائد، 
كتبا  فاألف  ذلك  على  زاد  وبع�سهم  ومجاميع، 
كاملة في المو�سوع، منهم: الوزير علي بن يو�سف 
الحا�سر  »نهزة  كتابه  في  )ت)))ه���)  القفطي 
على  م��ن  نقل  م��ا  اأحا�سن  ف��ي  الخاطر  ون��زه��ة 
المعا�سرين  ومن  وال��دف��ات��ر«)))..  الكتب  ظهور 
م�سطفى  بن  جميل  المو�سوعي  الأدي���ب  نذكر 
وكتابه:  ))))ه���)   -  ((91( الدم�سقي  العظم 
من  الكتب  ظهور  على  وجدته  فيما  »ال�سبابات 
الكتابات«، و�سار على منواله محمد خير رم�سان 

في كتابه »الغرر على الطرر«))).. و�سواهم.

هذه  اأهمية  اأن  اإل��ي��ه  الإ���س��ارة  ت��ج��در  وم��م��ا 
جامعوها  اعتقده  فيما  تنح�سر  ل  الف�ساءات 
ممن ذكرنا ولم نذكر في تقديم فوائد جديدة، 
ذلك  من  اأكبر  هي  واإن��م��ا  غمي�سة،  ومعلومات 
ي�سلط  ك�سافًا  ت�سبح  اأن  يمكن  اإن��ه��ا  بكثير.. 
�سخ�سية  من  خفية  جوانب  على  نا�سعة  اأ�سواء 

الم�سنف، ويو�سح المراحل المعتمة في م�سيرة 
وو�سعيته  النف�سية،  وحالته  بل  العلمية،  حياته 
في  النا�سخ  ي�سعف  قد  فالحظ  الجتماعية.. 
عليها  اأت��ى  م�سادر  من  الأواب���د  ه��ذه  اقتنا�س 
تداولها  في  تتجاوز  لم  اأو  فاأ�ساعها،  ال��زم��ان 
معارف ثّلة من النجباء.. وتزداد تلك المعلومات 
ت��الم��ذت��ه  اأت����ت م���ن ج��ه��ة  اإن  وث���وق���ا وج�����دوى 
اأعرف  به  فهم  المبا�سرين؛  غير  اأو  المبا�سرين 
واأعلى عينا من غيره.. وللتدليل على ذلك ن�سوق 
من  التقطناهما  ثمينْين  عزيزين  ن�سْين  هنا 
ظهر مخطوطة تف�سير القراآن مبوبا على حروف 

الهجاء))) لبن عزيز ال�سج�ستاني رحمه اهلل:

حفيل،  مجل�س  في  الكتاب  �سماع  االأول:  	•
جاء  الأعالم،  النبهاء  من  غفير  جمهور  ح�سره 

فيه: 

على  اآخره  اإلى  الكتاب  اأول  من  ال�سماع  »بلغ 
ال�سيخ الأوحد الإمام الحافظ، اأبي طاهر اأحمد 
اإبراهيم  ب��ن  محمد  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  محمد  ب��ن 
بقراءة  عنه،  اهلل  ر�سي  الأ�سبهاني)))،  ال�سلفي 
المكين  القا�سي  ب��ن  اأح��م��د  المكين  القا�سي 
بن حديد)))،  الح�سين  بن  الف�سل عبد اهلل  اأبي 
�ساحبه ال�سيخ اأبو علي ح�سن بن عبد الباقي بن 
الناجي  بابن  المعروف  الأن�ساري  القا�سم  اأبي 
اأبو  ال�سقلي)))، نفعه اهلل به، والجماعة ال�سادة 
الحّراني  حماد  ب��ن  اهلل  هبة  ب��ن  حماد  الثناء 
بن  المف�سل  بن  علي  الح�سن  واأب��و  الحنبلي)))، 
محمد،  الطاهر  اأب��و  وول��ده  المقد�سي)9)،  علي 
الواحد  عبد  بن  بن طاهر  اهلل  عبد  واأبو محمد 
الكناني)1))، وولده اأبو النجم فرقد، واأبو القا�سم 
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اأبو  وول��ده  ال��ن��ح��ا���س))))،  بن  علي  بن  اهلل  هبة 
ال�ساكلة  هذه  على  م�سى  ثم  محمد...«..  الفتح 
يعدد ع�سرات من نبهاء العلم، وفطناء الأحالم 

اآنذاك...)))).

الفقيه  النا�سخ  على  اأم���اله  ف�سل  الــثــانــي: 
اإبراهيم  بن  اهلل  عبد  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  اأبو 

البلن�سي))))، ون�سه:

الرحمن)))):  عبد  بن  اأحمد  النمر  اأبو  »قال 
قراأت هذا الكتاب على ابن خالويه، رحمه اهلل، 
ت�سحيحًا،  الزاهد  عمر  اأب��ي  على  قراأته  ق��ال: 
اأبي  الأنباري  ابن  على  يقراأ  وهو  و�سمعته،  قال: 
اأبو بكر محمد بن  بكر.. قال ابن خالوْيه: »كان 
اأ�سحاب  اأكابر  الكتاب من  ُعزْيز)))) موؤلف هذا 
يوؤدب  الأنباري علمًا و�سترًا و�سالحًا، وكان  ابن 
جمعة  كل  المدينة  جامع  وياأتي   - العامة  اأولد 
ال�سمت،  فيطيل  دفاتر،  فيه  �سغير  زنبيل  ومعه 
غير  يوؤلف  ولم  ثقة،  وكان  حقا،  قال  تكّلم  واإذا 
الدولة  �سيف  عند  رج��ل  واّدع���اه  الكتاب.  ه��ذا 
لنف�سه، فذكر ابن خاويه اأنه لبن ُعزْيز، واأخرج 
ن�سخة ُوجدْت في المجل�س؛ ف�سقط ذلك الرجل 

عند �سيف الدولة واأق�ساه)))).« 

�ساأنه  م��ن  الن�سين  ه��ذي��ن  ا���س��ت��غ��الل  اإن 
اإحداث ثورة بيوغرافية في �سخ�سية اأبي النمر، 
و�سخ�سية ابن عزيز التي ل تزال اأ�سيه بهّيان بن 
المجهول، فال زال  الأقدمون عن  بّيان كما عبر 
اأرباب معاجم الرجال وكتب الطبقات يراوحون 
اأو  ب��زاي  ُعزْيز  هو  هل  اأبيه،  ا�سم  في  مكانهم 
اأن  اليقين  مثل  على  واإن���ي  ب�����راء؟))))..  عزير 
على   � قريب  عهد  في  منه  وهو   � النا�سخ  حر�س 

اأراد  ت�سغير  و�سيغة  بزايْين  م�سبوطًا  تقديمه 
اأن يح�سم هذا الإ�سكال، وي�سع ال�سم في مداره 
ال�سحيح.. ناهيك عما قيل عن خموله وتوا�سعه 
اإليها  التي لم نجد  القراءة  و�سهرة كتابه، وهذه 
اأي م�سدر، ولم يذكرها ابن العديم  اإلماعًا في 

في ترجمة اأبي النمر 

تو�سيع  الف�ساءات  هذه  وظيفة  ى  تتخطَّ وقد 
التراجم نحو ن�سر طي اأعالم مغمورين، وتوثيق 
العربي..  الثقافي  الم�سهد  �سواهد ميالدهم في 
فما اأكثر الذين �سخروا حياتهم في خدمة العلم 
اأ�سماوؤهم  معهم  وُدف��ن��ت  م��ات��وا،  ث��م  وال��ف��ك��ر، 
وجهودهم وعطاءاتهم، وتلك ظاهرة عامة عند 
بتاريخ  تكون  تكاد  اأنها  اإل  والم�سلمين،  العرب 
المغرب األ�سق، حتى قال العاّلمة الموؤرخ ال�سيخ 
عبد ال�سالم القادري)))): »وكم عالم كبير، وولي 
به  التعريف  اأهمل  المغربي  القطر  في  �سهير 
حتى  والمتاأخرون؛  منهم  المتقدمون  المغاربة 
التحق عند المتاأخرين بمن ُجهل حاُله وزمانه«.

اإ�سحاق  اأب��و  اللغوي  العالم  مثال  ه��وؤلء  من 
المنتخل)9))،  الإمالء  �ساحب  ال�سبتي،  البهاري 
الفجيجي)1))،  حامد  اأب��و  الموحدين  وحكيم 
و�سيخه اإبراهيم بن يو�سف بن اأحمد المراك�سي 
معدودون  واأ�سباههم  بال�سكاج))))..  ال�سهير 

غزيرون!

ما  ف�ساءات  توفره  فيما  ثقتنا  ت��زداد  ولكي 
اأمام  نقف  بالذات  المجال  هذا  في  الختم  وراء 
به  وكاأني  فيها..  اإل  لها  اأثر  ل  �سخ�سية مغربية 
ينهي  بعد موته؛ فراح  �سيلفه  الذي  بالغبن  �سعر 
جوانب  م��ن  جانب  على  ي��دل  ي��اأث��ر  من�سوخ  ك��ل 
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يا�سين  الأع��الم  اأبي  اإل��ى:  والق�سد  �سخ�سيته، 
ال�سابع  القرن  اأهل  من  المغربي،  اإبراهيم  ابن 
�ساعرًا،  اأديبًا  فقيهًا،  كان  الهجريْين،  والثامن 
بين  تنقل   .. معجب  بديع  خط  ذا  وكان  لغويًا.. 
العلم..  وغيرهما من حوا�سر  ومكنا�س  مراك�س 
اإلى عاهة م�سته في بيتين  وقد نبهنا رحمه اهلل 
لتحديه؛  واإكبارًا  بهمته  اإعجابًا  فازددنا  رائقْين 
الكتب  ن�ساخة  النكباب على  لم ت�سرْفه عن  اإذ 
النفي�سة، ول �سيما منها اللغوية، قال بعدما فرغ 
ر�سيق  لب��ن  العمدة  كتاب  م��ن  ق�سم  ن�سخ  م��ن 
القيرواني)))) مبديًا عذرًا، ووا�سفًا يدًا، وم�سبها 
كّفا، في بيتين جميلْين، ينبئان عن اأديب اأريب، 
التعبير،  اأدوات  ف��ي  متحكم  مقتدر،  و�ساعر 
“ ومما قلته في  ومت�سرف في اآليات الت�سوير: 

�سفتي يدي نظما: ] الطويل [
ــــه ـــــدّي فـــــــــاإنَّ ــــــذري فـــــي يــــــ ـــُت وعـــــــ كـــتـــبــــ

ــــــــٍع مــــن الـــكـــفِّ تـــقـــّطـــع مـــنـــهـــا نـــحـــو رْب

اإنَّها الكوِع  اإلــى  الو�صطى  اإ�صبعي  فمن 
مــ�ــصــارعــة فـــي بـــْريـــهـــا بــفــم الــــخــــف)23(

قلق  عن  »ن�سخه  اأنه  نف�سه  المحل  في  وذكر 
على  يحيل  ما  الإلماعة  هذه  في  ولعل  وتعجيل« 
�سوية،  ول  مريحة  غير  ونف�سية  حياتية  ظروف 
وقد تكون هذه الظروف التي ل نعلمها وراء عدم 

اإكمال ن�سخ الكتاب.. 

لنا  ت��راءت  الأخ���رى،  من�سوخاته  اأح��د  وف��ي 
المريع  »الرو�س  كتاب  وجوه  وجه من  اأول  على 
العالم  ومجايله  لبلدّيه  البديع«  �سناعة  ف��ي 
اإج��ازة  المراك�سي))))  البّناء  اب��ن  المو�سوعي 
العبدري �ساحب  اأ�ستاذه  يتيمة كتبها بخط يده 

م�سيرته  اإلى  اإ�سافة  اأف�سل  فكانت  الرحلة))))، 
ال�سيوخ  بلقاء  حافلة  اأنها  نرجح  التي  العلمية 
البحث  موا�سلة  اأن  �سك  ول  العلمي،  والنهم 
�سيقودنا اإلى لبنات اأخرى تفيد ال�سائرين وراء 

�سناعة تراجم الأغمار مثله.. ون�س الإجازة:

الفقيه  اآخره  اإلى  اأوله  من  جميعه  علي  »قراأ 
يا�سين  الأع��الم  اأبو  الم�سارك:  المبارك  الأج��ل 
تعالى،  اهلل  اأك��رم��ه  زك��ري��اء،  بن  اإبراهيم  اب��ن 
قراءة �سبط وت�سحيح لألفاظه، وحّدثته به عن 
اأحمد  العبا�س  اأبي  القدوة:  العالم  الفقيه  موؤلفه 
ابن محمد بن عثمان الأزدي، ُعرف بابن البّناء، 
حفظه اهلل تعالى، قراءة مني عليه، واهلل تعالى 
ير�سى  فيما  وي�ستعملنا  بالعلم،  جميعنا  ينفع 
في  وكتبه،  ذلك  قال  كريم..  منعم  اإنه  عنا،  به 
ع�سر  خم�سة  عام  الثاني،  لربيع  ع�سر  الحادي 
محمد  تعالى  اهلل  اإلى  الفقير  العبد  و�سبعمائة، 
بن  اأح��م��د  ب��ن  علي  ب��ن  محمد  ب��ن  محمد  اب��ن 

م�سعود العبدري...«)))). 

هذه  نفا�سة  نتبّين  اأن  الي�سير  ال�سهل  وم��ن 
للتلميذ  ل  العلمية  الم�سيرة  اإ�ساءة  الإجازة، في 
نف�سه،  لأ�ستاذه  نف�سها  بالدرجة  ولكن  فح�سب، 
فهو على الرغم من �سهرة رحلته، »فاإننا ل نعرف 
له ترجمة ول نعلم من خ�سه بالذكر من القدماء 
القا�سي في جذوة القتبا�س))))، وقد  ابن  �سوى 
يعرف  ل  فلذا  رحلته؛  من  ي�ستفاد  بما  له  ترجم 
كيف  ول  وف��ات��ه،  ت��اري��خ  ل  و  ولدت����ه،  ت��اري��خ  ل 
من  رجوعه  بعد  اأخ��ب��اره  من  ك��ان  ما  ول  ن�ساأ، 
ومن  اهلل..«))))..  رحمه  توفي  اأن  اإل��ى  رحلته، 
التراجم  اأرباب كتب  لأنف�سهم  العنان  اأطلق  هنا 
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في   � م�سكورين   � فاجتهدوا  ال��رج��ال،  ومعاجم 
تلفيق ترجمة له، اجتهادًا جانبتهم فيه الإ�سابة، 
القتراب  في  وهم  من  منهم  التوفيق:  وجفاهم 
من تاريخ وفاته)9)).. ومنهم من وهم في �سل�سلة 
اثنْين،  رجلين  جعله  م��ن  ومنهم  اآب���ائ���ه)1)).. 

فترجمه مرتْين))))... 

وفي مجال التاريخ ال�سيا�سي يمكن الت�سريح 
هنا  المتناثرة  النقول  ع�سرات  م�ساهدات  بعد 
ا�ستثمار  ب��دون  معتمًا  م�سطربًا  ل  اأن��ه  وهناك 
األح على  الأيام  مع  �ستغدو  التي  الف�ساءات  هذه 
بالحوا�سر  الأمر  تعلق  اإذا  �سيما  ول  الباحثين، 
ال�سغرى التي اأخذت تنتف�س في وجه الحوا�سر 
المناكب باحثة عن معالمها  الكبرى، وتزاحمها 
تاريخ  في  واآثارها  واأدواره��ا  مكانتها  المندثرة، 
بلدها.. وبما اأن عملي في هذا المقال مح�سور 
الراب�سة في مختلف الخزائن  في المخطوطات 
و الديار الفجيجية، ف�ساأبرهن على ما اأرمي اإليه 
من خالل هذه النقول التي زين بها النا�سخ اآخر 
بن  علي  الح�سن  لأب��ي  القاري  معونة  مخطوطة 
محمد المالكي الم�سري)))) بعد حمد اهلل، قال: 

وبين  بينهم  القتال  وقع  حين  الترك  »تاريخ 
وذل��ك  بينهم،  كثير  خ��ل��ق  م���ات  ح��ت��ى  ال��ب��ل��دي 
وثمانين  واح��د  ع��ام  الأول��ى  جمادى  اأواخ��ر  في 
وثمانمائة. تاريخ نزول الترك بالد فجيج، وذلك 
اأول المحرم، وقع القتال والهرج بينهم وبين اأهل 
مطلبهم  في  الترك  منهم  واأخ��ذ  كثيرًا،  فجيج 
ون�سفها  �سلعة،  ن�سفها  دينار،  ومائة  ع�سرين 
وت�سعمائة..  وت�سعين  واحد  عام  وذلك  دراه��م، 
حكمها،  وتولى  تلم�سان،  ؟  �سالبي  نزول  وتاريخ 

ثمانية  ع���ام  ال��ح��رام  ال��ق��ع��دة  ذي  ف��ي  وذل���ك 
بن  ْمحمد  مولنا  نزول  وتاريخ  واأل��ف..  واأربعين 
مولنا ال�سريف بالد فجيج، وذلك في �سوال عام 
اأهل  من  كثير  خلق  وقتل  واألف،  وخم�سون  واحد 
فجيج، في قبلة تامّزوْغْت، واأما الجراح فقد ف�سا 

كثيرا... اإلخ«)))). 

كل  في  المعلومات  ه��ذه  ت�ستق�سي  اأن  ول��ك 
اآخر  في  و�ستنتهي  المغرب،  تاريخ  عن  كتب  ما 
المطاف اإلى اأن خطتي ل�سمانة فرادتها وجدتها 
اأن رغبة  اأعتقد  لم تخب ولم تنتهك.. ومن هنا 
والوديان  الحوا�سر ال�سغرى، والقرى والأرياف 
اإل  تتحقق  لن  التاريخية  �سخ�سيتها  اإثبات  في 
من خالل هذه الف�ساءات وما والها من الطرر، 
هذه  بقاء  اإلى  اإهمالها  ا�ستمرار  �سيف�سي  التي 
الختاللت المتعددة والمتنوعة في ح�سارتنا.. 

يتفرع  ما  بكل  الكوديكولوجيا  اأن  �سك  ول 
لو�سع  اآل��ي��ة  خير  �ستكون  العنا�سر  م��ن  عنها 
ت��راث��ن��ا ال��م��خ��ط��وط ف���ي م�����داره ال�����س��ح��ي��ح، 
بلورة  في  درج��ة  اأق�سى  اإل��ى  منه  وال�ستفادة 
من  يفلت  ف��ال  ال�ساملة،  ح�سارتنا  مقومات 
ما  و  مدادا  اأو  ورقًا  كانت:  جزئية  اأي  مكوناته 
اإليه من اأدوات واأوعية، اأو موؤلفًا اأو م�سمونًا اأو 
غير  اإلى  واقفًا...  اأو  متملكًا  اأو  نا�سخًا  اأو  خطًا 
الآن  حد  اإلى  تزال  ل  التي  العنا�سر  من  ذلك 
الهتمام  اإن  حتى  التحقيق،  عالم  في  هام�سية 
ل يكاد ين�سب منها اإل على ما يت�سل بالموؤلف 
والمتن، اإلى بع�س الإ�سارات التي �ستتطور - ول 
�سك - على يد هذا العلم، الذي اأ�سبح يمتح من 
من  وي�ستفيد  وحديثة-  -قديمة  الأخرى  العلوم 
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لتبليغ  وا�سطة  لي�س  مثال  فالنا�سخ  مناهجها، 
المتن فح�سب، اإذ لبد اأن يحا�سب على طريقته 
بل  ومزاجه،  �سلوكه  في  »بالبحث  التبليغ  في 
التي  والتعديل،  الجرح  لنظرية  اأخ�سعناه  ربما 
نقبل  حتى  واللغة؛  الحديث  رواة  على  طبقت 
�سكل  حتى  ب��ل  ف��ق��ط،  ال��ت��واري��خ  ل  نرف�س  اأو 
مخطوط  من  فكم  ن�سخها..  التي  الن�سو�س 
فثبت  محققه،  اإليه  اطماأن  تاريخ  في  من�سوخ 
اأنه  بعد درا�سة المخطوط درا�سة كوديكولوجية 
ُن�سخ في زمن تف�سله قرون من التاريخ المثبت 

عليه!..«))))..

موؤلفه  غ��ي��ر  اإل���ى  ن�سب  م��وؤل��ف  م��ن  ك��م  ب��ل 
وكم  الأ�سلي!  نا�سخه  غير  اإلى  وخط  الحقيقي! 
ل�ساحب  فيه  ي��د  ل  المحقق  اخ��ت��رع��ه  ع��ن��وان 
الم�سّنف  خالط  ا�سطراب  من  وكم  التاأليف! 
ب�سبب حوا�س اأو تعاليق م�سافة!.. وهي اختاللت 
منها  الحد  اأو  تفاديها  المحققون  ي�ستطع  لم 
اإل��ى يومنا ه��ذا، ول��و ك��ان وراءه���م خ��ب��راء في 
ويهدونهم  باأيديهم،  ياأخذون  الكوديكولوجيا، 
التي  الهفوات  هذه  ا�ستمرت  لما  الأي�سر  ال�سبيل 
في  وتطعن  المحققة،  الأع��م��ال  قيمة  من  تقلل 

قدرات اأ�سحابها وكفاءاتهم..

اإن اأي عملية تحقيق لن�سو�س التراث ينبغي 
الفتي  العلم  بهذا  دراية  ذا  بها  القائم  يكون  اأن 
متكاماًل،  من�سجمًا  عماًل  يقدم  اأن  اأراد  هو  اإن 
يجب  الذي  التحقيق،  موثوقًا م�سونًا من عيوب 
اأن يتو�سع، وتتجدد �سوابطه؛لنت�ساله من �سرنقة 
خالة  اإل��ى  المخطوط  حالة  من  المتن  اإخ���راج 
المطبوع كما �سبق القول.. فالعملية بهذا ال�سكل 

واأ�سق،  اليوم  الحال  عليه  اأعقد مما هو  الجديد 
ممن  الفر�سان  المحققون  اإل  عليها  يقدر  ول 
لهم قدم را�سخة في �ستى العلوم، واإن لم يكونوا 
كذلك، فال منا�س من اأن ي�سبح التحقيق عملية 
م�ستركة بين المحقق والكوديكولوجي.. اأويتزود 
قدراته،  ليثري  وتقنياته  الثاني  علم  من  الأول 
و�سيكون  ال��ت��راث..  على  اأمينًا  و�سيًا  وي�سير 
العالم  ف��ي  تنت�سر  حينما  ج���دًا  ممكنًا  ذل���ك 
اأو  المخطوطات  علم  لدرا�سة  »معاهد  العربي 
هذا  ف��ي  مخت�سين  وتكوين  الكوديكولوجيا، 
باأ�سخم  والعناية  الهتمام  على  قادرين  العلم، 

تراث مخطوط عرفه تاريخ الإن�سان..«)))).. 

تنتظر  عقبات  والماأمول  الواقع  بين  زال  ول 
يملوؤها،  من  ترقب  فارغة  وم�ساحات  التذليل، 
وطرق اأطول من مدرجات المطار علينا اأن نقطع 
م�سقتها بكد و�سبر وجد لنلتحق بالغرب، ونعانق 
تجربته المتقدمة في هذا العلم الذي هبت علينا 

رياحه من جهتهم..

اأع��داد  وت��زداد  الآن،  ينتع�س  العلم  ه��ذا  اإن 
المنجذبين اإليه بقوة الرغبة في تجديد تاريخنا 
وت�سحيح  ف��ي��ه،  ال��ن��ظ��ر  واإع�����ادة  ال��ح�����س��اري، 
العلمي  التقدم  من  وال�ستفادة  م�ساراته،  بع�س 
المدنية  وم��واك��ب��ة  ال��م��ت�����س��ارع،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
يزالون  ل  الواقع  في  اأغلبهم  لكن  المعا�سرة.. 
هذه  اإلى  النظر  ي�سترقون  العتبة،  على  واقفين 
الأط���راف،  المترامية  التراثية  الأم��ب��راط��وري��ة 
انتقائية  بطرق  م�سمولتها  في  النب�س  ويحاولون 
فر�ستها  مثلما  ال��م��رح��ل��ة  ظ����روف  فر�ستها 
الأم��ر  وت��ع��دده��ا،  الكوديكولوجيا  ف���روع  �سعة 



135 اآفاق الثقافة والتراث

مظاهر 
كوديكولوجية:
التراث العربي 

وف�ضاءات ما 
وراء الختم

واق��ت��دار  بنجاعة  ح�سمه  اإل��ى  ُيتو�سل  ل  ال��ذي 
عليه،  والنكباب  واحد  فرع  في  بالتخ�س�س  اإل 
تغدو  ل  بطرف، حتى  فرع  كل  من  الأخذ  عو�س 
- كما هي الآن - �سظايا ت�سعب الموؤالفة بينها، 
وجمعها في يد واحدة خال نخبة من المت�سلعين 
يكثروا  اأن  يجب  زمن  في  قليلون  وهم  المهرة، 
ُة حا�سرة ت�ستمل على  اآيَّ فيه، واأن ل تخلو منهم 

خزائن ومخطوطات.. 

الإ�سارات  بع�س  من  نلتقطه  قد  ذلك  وبيان 
ال�سابقة حول فجيج تلك الواحة التي تبدو هادئة 
المغربية..  المملكة  من  ال�سرقي  الجنوب  على 
وهي اإ�سارات اأقل ما يقال عنها اإن جزءا معتبرا 
ال�سيا�سي   - غيرها  وتاريخ   - تاريخها  من  جدا 
والديني  والعلمي  والق��ت�����س��ادي  والج��ت��م��اع��ي 
الختم،  بعد  ما  ف�ساءات  تحت�سنه  وال�سوفي، 
وهي فرع من الكوديكولوجبا، ينبغي -اإجرائيًا- 
وقواعد،  اأه��داف  له  ويكون  بنف�سه،  ي�ستقل  اأن 
بها؛ وي�سيرون وفق مقت�سياتها  يلتزمون  واأعالم 
التي ل تربطها عالقة مبا�سرة بعملية التحقيق، 
اإلى ال�سناعة الدقيقة اأقرب،  اإذ �سيغدو عملهم 
ب�سيب كثرة المخطوطات التي �سيتعاملون معها، 
وت�سنيف  فرز  اإل��ى  يحتاج  تنوعًا  مادتها  وتنوع 
واإنما  فح�سب،  ه��ذا  ولي�س  وتنقيح..  وترتيب 
عليهم اأن يكونوا ملمين بما فيه الكفاية بمختلف 
القراآن  علوم  مثل  التراثية،  المعرفية  الحقول 
والت�سوف  وال��ت��اري��خ  واللغة  والفقه  والحديث 
والأدب، فبكل هذا - وزيادة - تزخر ف�ساءات ما 
وراء الختم... وعليهم بنف�س الدرجة اأو اأكثر اأن 
يتزودوا بمعرفة كافية في الفروع الكوديكولوجية 

اأو ين�سقوا مع زمالئهم المبّرزين فيها  الأخرى، 
اإنجاز مهاّمهم بنجاح عقبات  الآقل؛ فدون  على 
كاأداء منها ما يتعلق بقراءة المخطوط، ومعرفة 
النا�سخ،  بعدالة  يت�سل  ما  ومنها  الخط،  ن��وع 
ال���ورق،  ن��وع  وح��ت��ى معرفة  ال��م��ك��ت��وب،  وت��وث��ي��ق 
والمداد... وهلم جرا اإلى ما يوؤكد اأن هذا العلم 
مو�سولة  ك�سل�سلة  وعنا�سره،  بفروعه  متكامل 
اأ�سلها  ول  اآخرها،  من  اأولها  تعرف  ل  الحلقات 

من فرعها.. 

وهي   - فجيج  مخطوطات  اإل��ى  عدنا  واإذا 
نقطة �سئيلة في بحر تراثنا المتالطم - وحّدقنا 
باإمعان في ف�ساءات ما وراء الختم، وما تراكم 
عليها من معلومات، اكت�سفنا من زخمها وتنوعها 
اأن هذا الفرع �سي�سفي على الكوديكولوجيا اأهمية 
خا�سة؛لأنه �سي�سمح - اأكثر من غيره - باكت�ساف 
تاريخها  في  المعتمة  ال��زواي��ا  من  �سخم  ع��دد 
اإلى  ويتعداه  بل  عامة،  المغرب  وتاريخ  خا�سة، 
والعالقات  ورجالتها،  الإ�سالمية  الأم��ة  تاريخ 
ول   - ذلك  و�سي�سفر  والأم�سار..  الأقطار  بين 
�سك - عن نقا�سات م�ستفي�سة، و نتائج جديدة، 
و اأحكام موؤّثرة، وتنفتح بالتالي بوابة كبيرة نلج 
منها اإلى عملية وا�سعة من المراجعة والت�سحيح 

ت�ستهدف ذلك التاريخ برمته.. 
نماذج و�صور: 

فعاليتها  ثبتت  العامة  الخا�سية  ه��ذه  ولعل 
اأيدينا  وتحت  اآنفا..  نماذج  من  قدمناه  ما  عبر 
ينثر جزئياتها  لتاأليف م�ستقل  تت�سع  اأخرى  اأدلة 
ودقائقها، ح�سبنا منها الآن اأن نختار ما يوؤازرها، 
وراء  ما  ف�ساءات  اأهمية  عن  ت�سورنا  وي���وؤازر 
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الختم، وتبرير �سبب اإحالله محل ال�سدارة في 
فروع الكوديكولوجبا:

ما يت�صل بالموؤلف :

�سابقا،  بع�سها  اإلى  تجليات عدة �سربنا  وله 
عثرنا  م��ا  في�س  م��ن  غي�سا  الآن  اإليها  ون�سم 
واإ�سافات  واأ�سمعة،  ومناولت  اإجازات  من  عليه 
ال�سيات، تلقي مزيدًا من الأ�سواء  قيمة متنوعة 
يتيمة  اإجازة  مثالها:  ذاك،  اأو  الكاتب  هذا  على 
اأرج���وزة  على  ت��ع��ل��ي��ق))))  خاتمة  ف��ي  وج��دن��اه��ا 
مما  وهو  الجوامع،  جمع  نظم  في  الالمع  البدر 
بن  علي  الفقيه  اللغوي  ال�سيخ  و�سرحه  نظمه 
محمد الأ�سموني ال�سافعي، ثم اأهداه اإلى تلميذه 
الجبار  عبد  بن  اإبراهيم  فجيج  �ساعر  الأحظى 
ون�سها  يده،  كتبها بخط  ياإجازة فريدة  ممهورًا 

بعد الحمدلة والت�سلية:

»اأم���ا بع���د.. فق���د تن���اول مني �سرح���ي هذا 
�سيدن���ا العب���د الفقي���ر اإل���ى اهلل تعال���ى ال�سيخ 
الإم���ام العال���م العام���ل ال�سال���ح اأب���و اإ�سح���اق 
اإبراهي���م بن �سيدنا ال�سيخ ال�سالح عبد الجبار 
ابن اأحم���د الورتدغيري اأمتع اهلل بحياته، ونفع 
ببركات���ه. وق���د اأج���زت اأن يرويه عن���ي، ويروي 
عن���ي نظم���ي ]ه���ذا[))))، وجمي���ع ما يج���وز لي 
وعن���ي روايت���ه. موؤلف���ه الفقير العاج���ز علي بن 
ب���ه  اهلل  لط���ف  ال�سافع���ي،  الأ�سمون���ي  محم���د 
 ف���ي الدارْي���ن. قيده ف���ي الثان���ي والع�سرين من
�سه���ر ربي���ع الأول �سن���ة )91، والحم���د هلل رب 

العالمي���ن «)))).. 

اللغويين  الأع�����الم  م��ن  ه���ذا  والأ���س��م��ون��ي 
رت كتب التراجم في ن�سر  الم�سريين الذين ق�سّ

فترجمه  وفاته،  في  تواريخها  وت�ساربت  طيه، 
م�����رات)9))،  ث���الث  ال��م��وؤل��ف��ي��ن  معجم  ���س��اح��ب 
متفاوتة،  وف���اة  وت��واري��خ  متباينة،  بمعلومات 
 911 لحوالي  الموافق  اأو�سطها  الزركلي  واط��اأ 
للهجرة)1))، وفّنده الأ�سموني بخط يده.. ولو لم 
وقد  فكيف  لكفى!  الف�سل  هذا  اإل  لإجازته  يكن 
تلميذًا ح�سيًا حفيًا،  الآخذين عنه  اإلى  اأ�سافت 

و�سرحًا اأغفله الجم الغفير!! 
ما يت�صل بالنا�صخ:

يمكن  م��ا  اأول  ول��ع��ل  ���س��ت��ى،  ج��وان��ب  وه���ي 
ا���س��ت�����س��ع��اره م��ن اإك��ث��ار ال��ن�����س��اخ م��ن ال��دع��اء، 
لهم  الدعاء  طلب  على  وحر�سهم  وال�ستغفار، 
واعين  كانوا  اأنهم  والناظرين،  القراء  لدن  من 
قد  بما  قلقين  الكتب،  ن�ساخة  م�سوؤولية  بخطر 
ي�سيبهم من تبعات التق�سير وفتور التيّقظ، فلم 
بالأ�سول  من�سوخاتهم  مقابلة  في  اأكثرهم  يتوان 
اأو ما ن�سل منها، ثم يخل�س في الدعاء نثرًا، ثم 
�سعرًا.. وهكذا وجدنا عدة اأبيات طريفة في هذا 
برواية  مالك  الإم��ام  موطاأ  نا�سخ  كقول  ال�سياق 

يحيى بن يحيى الليثي: 
اأقــــــ�ــــــصــــــم بـــــــــاهلل عـــــلـــــى مـــــــن كـــــــل مـــن

ــــره ـــــر خــــــّطــــــي حــــيــــثــــمــــا اأبــــ�ــــصـــــ ـــــ�ـــــص اأب

جــــاهــــدا ــــــي  ل الـــــرحـــــمـــــن  يـــــدعـــــو  اأن 
بـــالـــعـــفـــو يـــــوم الــــديــــن والــــمــــغــــفــــرة)41(

ن�سخ الأجرومية)))) ما  الفراغ من  ونقراأ بعد 
يترجم قلق الن�ّساخ، وخوفهم من انزلق اأيديهم 
عليها،  بمار�سونها  التي  ال�سارمة  الرقابة  رغم 

ون�سه:
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اأنــــنــــي �ــــصــــك  اأيــــقــــنــــت ال  كـــتـــبـــت وقـــــــد 

�ــصــتــفــنــى يـــــدي يــــومــــا, ويـــبـــقـــى كــتــابــهــا

غـــــدا �ــــصــــائــــلــــهــــا  اهلل  اأن  �ـــــصـــــك  وال 

فــيــا لــيــت �ــصــعــري مـــا يــكــون جــوابــهــا؟!

فــــــاإمــــــا نــــعــــيــــم فــــــي الـــــجـــــنـــــان مــخــلــد
يــــطــــاق عــــذابــــهــــا)43( واإمــــــــا جـــحـــيـــم ال 

مخل�س  مجهود  من  بذله  ما  اإلى  ي�سير  وقد 
حتى  وال��ت��ج��وي��د؛  والتنميق  الكتابة  ف��ي  ع��زي��ز 
اإع��ارة  اأو  هبة  اأو  ببيع  عنه  ال�ستغناء  ا�ستحال 
اأجزاء  اأحد  نا�سخ  اأن�سد  هذا  وفي  اأ�سبه،  ما  اأو 

ال�سبريختي على مخت�سر خليل: 
ـــــــد وتـــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــب ــــــــ ــــــــ تـــــــــــــــــــــّم بـــــــجـــــــهــــــــ

ــــــــــاط وطـــــــــــــــــــــــــــــرب بــــــــعــــــــــــــــــــــــــد نــــــــــ�ــــــــــص

ــــــب ـــــــ ـــــــ تــــــهـــــــ وال  تـــــــــبـــــــــــــــــــع  فـــــــــــــــــال 
ــــــــب)44( ـــــــــ ـــــــــ ولــــــــــــــو بـــــــــــــــــواد مـــــــــــن ذهـــــــــ

فيه  ينظر  اأن  كتابه  التم�س من مطالع  وربما 
بعين الإن�ساف، كتنبيه نا�سخ كتاب الإعراب عن 

قواعد الإعراب))))، يقول: 

يــــا نـــــاظـــــراً فــــي كـــتـــابـــي حـــيـــن تــــقــــروؤه

اأن�صف - هديت - بال حيف وال �صطط

اإمــــــا �ـــصـــمـــْوت فــــال تــعــجــل بــ�ــصــّبــك لــي
الــغــلــط)46( مــن  بمع�صوم  فل�صت  واعـــذر 

عبد  وال��ج��زري��ة  ال��ل��وام��ع  ال���درر  نا�سخ  اأم���ا 
المومن بن عبد اهلل فقد ارتجل بيتين على قدر 
ويعتذر  الدعاء،  يطلب  ن�سخته،  بهما  ذيل  ملكته 

عن ال�ستعجال، قال: 

يــــا نـــــاظـــــراً فــــي الــــخــــط كـــيـــف �ــــصــــّورا

فــــــــــــــادع لــــــنــــــا �ـــــصـــــيـــــدنـــــا بــــالــــمــــغــــفــــرا

فــــــاإن بـــقـــي فــــي الـــخـــط �ـــصـــيء فـــاعـــدال
ــــه مـــــ�ـــــصـــــتـــــعـــــجـــــال)47( ــــبــــت الأنــــــــنــــــــي كــــت

ولم تاأت هذه الأبيات واأ�سباهها مما �سربنا 
فح�سب،  لهم  ب��ان  فراغا  لت�سغل  �سفحا  عنه 
جدلية  عالقة  ذات   - كبرها  في   - هي  واإنما 
حالة  تف�سر  قد  ب��دللت  تلتحم  ب�سخ�سيتهم 
نف�سية، اأو تقدم موقفا، اأو ت�سّفنا اأمام و�سع... 
في  معها  تفاعل  م��ن  اإل  ذل��ك  على  يقف  ول��ن 
بين  ما  وقراأ  ال�سطحية،  ل  العميقة  م�ستوياتها 

الحاذقون. ال�ّسّراح  يفعل  �سطورها كما 
ما يتعلق بالن�س المنت�صخ: 

ي�ست�سعرون  كانوا  اأجدادنا رحمهم اهلل  وكاأن 
اأنه  الن�سخ  وراء  ما  ف�ساءات  على  يرقمونه  بما 
خطوات  فاتبعوا  كامل،  ب�سري  لن�س  وج��ود  ل 
�سواء  للقارئ،  وتقريبه  اإ�ساءته،  في  مختلفة 
اأم  تبيين مق�سدية �ساحبه،  اأم  ب�سرح غام�سه، 
اإلى ن�سو�س  الإ�سارة  اأم  به،  المحيطة  الظروف 
ما  ذلك  اأمثلة  ومن   ..( )التنا�س  مماثلة  اأدبية 
قاله نا�سخ ق�سيدة اأنوار ال�سرائر و�سرائر الأنوار 

لل�سري�سي)))):

كنى  الب��ت��داء،  ف��ي  بما  انتهاء  و���س��رح   ...«
في   � اهلل  رحمه   � ومق�سده  عليه،  وح�س  عنه، 
�سبيل  على  القلب  بتنبيه  تي�سير  الق�سيدة  هذه 
الحب من باب التقوى، تعر�سا لنفحات القرب، 
في  بالغزل  ابتداأ  فلذلك  الو�سول؛  لغيب  وبلوغًا 
ف�سادفه  المعرفة،  فتاة  وهي  الكون  اأنثى مطلق 
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اأنواع الباليا من الرقباء واللوام  في باب الهوى 
في  ولج  ثم  والبعد.  والهجر  وال�سد  اح،  والُف�سّ
ل��ّذة،  والأل��م  �سحة،  ال�سقم  فعاد  الحب  �سبيل 
حْوز  اإلى  الفناء  بغلبة  انتهى  ثم  ذكرى،  والعذل 

القرب... اإلخ »)9)).

لبن  القرطْين  كتاب  نا�سخ  كتبه  م��ا  ومنه 
مطّرف الكناني القرطبي المتوفى عام ))) ه�:

المقرئ  مطرف  بن  اأحمد  بن  محمد  قال   «
في  الكتاب  ه��ذا  جمعت  كنت  عنه:  اهلل  ر�سي 
�سنة اإحدى وع�سرين ]واأربعمائة[ )1)) في معرفة 
اأبي  الجليل  ال�سيخ  ي��دي  بين  ال�سبعة  اختالف 
]-[ )))) العام،  اأبي طالب ر�سي  محمد مكي بن 
فجمعت هذا الكتاب من اأقاويل اأهل العلم، منهم 
اأبو اإ�سحاق الزجاج، والفّراء، واأبو جعفر ]-[))))، 
ابن  الطيب  لأب���ي  ال��ف��ائ��دة  اإك��م��ال  ك��ت��اب  وم��ن 
غلبون))))، وربما كتبت فيه ما اأخذته عن ال�سيخ 
م�سافهة لئال ي�سقط عني لفظه بالن�سيان. وكان 
هذا الجمع كله مجماًل غير منظم، ثم اأخذت في 
نظمه �سنة اأربع وثالثين واأربع مائة، مبتدعا في 
التاأليف والتنظيم على غير ما األفه من راأينا من 
القراء؛ ذلك اأني نظمته تارة اأ�ساًل، وتارة فرعًا 
مع  الأ�سول  انتظمت  وقد  ذلك،  عمل  كمل  حتى 
فر�س الحروف.. جعل اهلل ذلك لوجهه خال�سًا، 

واإلى ر�ساه �سائقًا... اإلخ«)))).

م�سنفاتهم  مدح  على  الموؤلفين  بع�س  وداأب 
وتقريظها، معربين عن جودتها وعلو كعبها بين 
الفجيجي))))،  حامد  اأب��و  ذل��ك:  فعل  الأت���راب، 
خير  ف��ي  ال��ف��وائ��د  مفيد  كتابه  ح��ق  ف��ي  ق��ائ��ال 

العوائد: 

لـــو قــ�ــصــت بــالــجــوهــر الــغــالــي طــرائــقــه

ثــمــنــا اإذن  اأغــــــلــــــى  طــــرائــــقــــه  كـــــانـــــت 

ـــــدا ــــــ ـــه اأهــــــــــال لــــــــــــــه اأب ــــ فــــــــاهلل يـــمـــنـــحــــ

زنــــى كـــــل  ــــــــــد  ُوْل مـــــن  يـــحـــفـــظـــه  واهلل 

ال�سواهد  ه��ذه  ننتزع  اأن  الإج��ح��اف  وم��ن 
دللتها  اإل  منها  نفهم  فال  العام،  �سياقها  عن 
الحرفية، ول نرى فيها غير الوجه الذي يربطها 
بالن�س المنت�سخ، فتلك روؤية �سطحية لي�س اإل.. 
ن�سيج  في  باعتبارها خيطا  نعاملها  اأن  علينا  بل 
مت�سابك، تتالحم خيوطه وتت�ساوى في الأهمية، 
وعقلية  نف�سية  م��واق��ف  ط��ي��ات��ه��ا  ف��ي  وت��ح��م��ل 
� لي�س من من�ساأ  � مثال  وثقافية.. فالمادح كتابه 
مق�سود  غير  ك�سفا  يكون  فقد  فعله،  الإعجاب 
اأو  الأن���ا،  كت�سخم  �سخ�سيته،  ج��وان��ب  لبع�س 
لثقافة  الترويج  اأو  زنا)،  )ولد  اأعدائه  اأحد  لمز 
المتعلقة  المادة  اأم��ا  ذل��ك..  �سوى  اأو  كا�سدة، 
اأنها  في  �سك  فال  وفرطه  القرطْين  ب�ساحب 
والإن�سان  والمكان  ال��زم��ان  في  جديدة  حركة 
غير  ونتائج  اأح��ك��ام  اإل��ى  بنا  تن�ساق  والمكتوب 

م�سبوقة..

كثيرة  اأخرى  عنا�سر  �سبق  ما  بكل  ويرتبط 
الن�سخ  وراء  م��ا  ف�����س��اءات  اإل���ى  كلها  تنتمي 
المن�سوخ  وتح�سين  والتمليكات،  كالتحبي�سات 
وال�سالحين،  ب��الأول��ي��اء  والتو�سل  بالتعاويذ، 
وا�ستح�سار الأ�سعار والفتاوى والحكم والأمثال 
الطبية،  الو�سفات  ت�سجيل  اإل��ى  وال��م��واع��ظ، 
والتعقيبات  الجغرافية  ب��الأع��الم  والتعريف 
توجد  التي  العنا�سر  من  ذلك  وغير  المختلفة، 
وا�ستق�ساوؤها  الفجيجية..  المخطوطات  خارج 
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مهما  ت��ج��ول   - ري���ب  ول   - �سيحدث  جميعا 
اآخر  في  بنا  يتجه  التراثي  العلمي  البحث  في 
تجديد  اأهمها  ملمو�سة  نتائج  اإل��ى  المطاف 
جوانبها  في  ح�سارتنا  مكونات  اإل��ى  النظرة 
المخطوط  تراثنا  تقويم  واإع���ادة  المختلفة، 

ت�سكيله.  واإعادة  وتف�سيره  وتقييمه 
وا�صتنتاجات: •	خال�صات 

تحدثنا في هذا المفال عن ف�ساءات ما وراء 
ل  الأخرى؛  العنا�سر  دون  عليها  وركزنا  الختم، 
باعتبار تفّوق في اأهميتها، ولكن باعتبار عالقتها 
اهتمامنا  على  �سيطر  الذي  المخطوط  بالمتن 
وت��الزم،  تكامل  عالقة  اإنها  بعيد..  زم��ان  من 
المعالم،  نا�سعة  تكون  ل  بدونها  المتن  وهوية 
ومن يق�سيها عندما ينظر فيه اأ�سبه بمن ينظر 

بعين واحدة.. 

اإن من �ساأن الكوديكولوجيا اأن تخلخل عددًا 
وق��واع��ده،  ال��ت��راث  مع  التعامل  منطلقات  من 
ال��دار���س��ي��ن  ت�ستقطب  ل��م  الآن  ل��ح��د  ولكنها 
يوؤكد  مما  الأهمية،  هذه  ينا�سب  الذي  بالقدر 
اأ�سحابها  واأن  تعاني من عقبات،  زالت  ما  اأنها 
اأحد  اأن  واأتذكر  �سعف..  مو�سع  في  يزالون  ل 
من  اأزيد  منذ  اأر�سل  المغاربة  الكوديكولوجيين 
�سادقة  دعوة  يت�سمن  نداء  �سنة،  ع�سرة  ثماني 
وتدري�س  لدرا�سة  معهد  اإن�ساء  اإل��ى  مخل�سة 
هذا  في  مخت�سين  وتكوين  المخطوطات،  علم 
وتجّمعْت،  الجهود  ُب��ذل��ْت  ول��و   (((( العلم.." 
البذرة  وتعاونت دولنا وموؤ�س�ساتنا لأثمرت هذه 

هدف  نحو  كلها  تنطلق  عديدة  مراكز  الغربية 
حركة  ع��ن  تنحط  ل  دائ��ب��ة  ح��رك��ة  ف��ي  واح���د 

النحل.. خاليا 
بقي اأن ننهي بهذه المقترحات الب�صيطة: 

مرحلة  الختم  وراء  ما  ف�ساءات  اعتبار  	•
جوهرية �سمن عملية تحقيق المخطوطات الذي 
ل يزال يتمتع با�ستقالل ذاتي يح�سره في دائرة 

اإخراج المتن.. 

ل  الف�ساءات  تقدمها هذه  التي  المادة  •	اإن 
ينبغي اختزالها في الفوائد والعوائد كما فغل من 
الزائد عن  الح�سو  خانة  في  ت�سنيفها  اأو  قبلنا، 

المتن ولكن علينا اأن نميزه بما يلي 

الأط��اري��ح  حوله  ت��دور  محورا  يكون  اأن  	•
الجامعية..

العربية  الجامعات  ك��ل  ف��ي  تحدث  اأن  	•
�سعبة الكوديكولوجيا، قد يمهد لها بمحاور ذات 

�سلة في الم�ستويات التعليمية الثانوية 

العربية  الجامعات  بين  الخبرات  تبادل  	•
عبر �سراكات ولقاءات..

في  الغرب  تجارب  على  التام  النفتاح  	•
هذا العلم الفتي. 

ل��ل��ج��ام��ع��ات  ت��اب��ع��ة  م���راك���ز  اإح�������داث  	•
المخطوطات  مع  تتعامل  التراثية،  وللخزانات 
ب�سوابط الكوديكولوجيا وقواعده، كل في ميدان 

اخت�سا�سه.
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الحوا�شي
المخطوطات . ) علم  في  درا�سات  بنبين،  �سوقي  اأحمد 

والبحث الببليوغرافي، �س: )) 
يعتبر الكتاب في حكم المفقود . )
ن�سرته دار الب�سائر الإ�سالمية � بيروت � ط) / )11) . )
هكذا ورد في المخطوطة، وعنوانه الذي لم يرد فيها: . )

نزهة القلوب 
وانتهى . ) الحديث،  طلب  في  رحل  مكثر،  حافظ  عالم 

به المطاف اإلى الإ�سكندرية، وبها توفي عام ))) ه�، 
له ثالثة معاجم في م�سيخته، والف�سائل الباهرة في 

م�سر والقاهرة...) الأعالم: ) / ))) )
� 9)) ه� ) من . ) اأحمد ) )))  اأبو طالب  الدين  جمال 

للقراءة  ويقدمه  كثيرًا،  يكرمه  كان  ال�سلفي،  تالمذة 
عليه مع �سغر �سنه، وهو من �سيوخ المنذري ) تاريخ 

الإ�سالم للذهبي � وفيات 9)) ه�، �س: 11) ) 
لم اأعثر له على ترجمة، وهو عالم جليل من تالمذة . )

ال�سلفي، يعرف بالعطار، كان بم�سر عام )9) ه� � عن 
موقع: ) اإ�سالم ويب) 

م�سر . ) اإلى  رحل   . الهجري  ال�ساد�س  القرن  اأهل  من 
نظم،  وله  واأف��اد.  وخرج  وكتب،  وخرا�سان،  والعراق 
عنه  وحدثت  طائفة،  عن  حميدة.روى  و�سيرة  واأدب، 

طائفة، وتوفي بحّران عام )9) ه�. 
� ))) ه� ) . 9 الإ�سكندري ) )))  اللخمي  الدين  �سرف 

القد�س، وتوفي  اأ�سله من  فقيه مالكي، من الحفاظ، 
بالقاهرة، له ت�سانيف في الحديث وغيره ) الأعالم: 

( (( / (
لم اأعثر له على ترجمة. 1)
لم اأعثر له على ترجمة . ))
(( . .. والعلم  ذكر جما غفيرا جدا من رجالت الحديث 

والع�سرين  ال�سابع  الجمعة  يوم  في...  و�سح  قال:  ثم 
مائة  وخم�س  و�سبعين  ث��الث  �سنة  الحجة  ذي  م��ن 
كنب  وق��د  ح��م��ده...  حق  هلل  والحمد  بالإ�سكندرية، 

بخط مغاير.
لم اأعثر له على ترجمة. ))
ابن . )) خلف  ب��ن  قابو�س  ب��ن  الرحمن  عبد  ب��ن  اأح��م��د 

القرن  اأه��ل  من  لغوي،  اأدي��ب  الأطرابل�سي،  قابو�س 
ابن  على  ق��راأ   .. ه���   ((1 �سنة  بحلب  ك��ان  ال��راب��ع، 
)ابن  كثير  خلق  عنه  وروى  الجمهرة..  كتاب  خالوْيه 
موقع: ع��ن  ح��ل��ب،  ت��اري��خ  ف��ي  الطلب  بغية   ال��ع��دي��م: 

http://islamport.com

خالفًا . )) وزايْين،  �ساكنة  وي��اء  م�سمومة  بعين  �سبطه 
ابن  �سبط  ولعل  راء..  الأخير  الحرف  ي�سبط  لمن 
والتلميذ  تلميذه،  فهو  المنطق،  اإل��ى  اأق��رب  خالويه 

اأعرف ب�سيخه، واأعلى به عينا..
ال�سفحة الأخيرة من المخطوط . ))
انظر على �سبيل المثال: الأعالم للزركلي )) /))) ): . ))

فالترجمة فيه، وفي الم�سادر المحال عليها مقت�سبة 
الآفاق،  �سهرته  طبقت  كتاب  ب�ساحب  تليق  ل  جدًا، 
وترقيمه  كتابه  بت�سحيح  عنيت  التي  اللجنة  اإن  بل 
العلماء،  اأفا�سل  وكلهم من  وتعليق حوا�سيه،  و�سبطه 
عملهم  ي�سدروا  فلم  التحقيق،  تقاليد  عن  خرجوا 
بعقد ترجمة وافية له، واإنما اكتفوا بتعريف موجز في 
ومطبعة  مكتبة   - القلوب  )نزهة   ( ال�سفحة  هام�س 

محمد علي �سبيح واأولده - ط / ))9) ) 
عبد ال�سالم بن الطيب القادري )))1) - 1)))ه�)، . ))

اأبرز علماء المغرب، ملكته في العلوم ل تجارى،  من 
والحديث  والمنطق  وال��ب��ي��ان  النحو  ف��ي  خ�سو�سا 
ال��ق��ادري،   ( موؤلفات  ع��دة  له  وال��ت��اري��خ،  والأ�سلْين 

التقاط الدرر، ترجمة: ))) � �س: ))) ) 
في حوزتنا قطعة مخطوطة منه. . 9)
ال�سيا�سة . 1) ال�سعديين،  عهد  في  فجيج   : كتابنا  انظر 

والثقافة والمجتمع، �س: ))).
نف�سه، �س: ))) . ))
ال�سفحة ما قبل الأخيرة ) رقم ) ). ))
ال�سفحة ما قبل الأخيرة ) رقم )) ). ))
بابن . )) الم�سهور  الأزدي،  عثمان  بن  محمد  بن  اأحمد 

علوم  في  نبغ  ه�)،   (((  -  (((  ( المراك�سي  البّناء 
�ستى، وخلف وراءه موؤلفات قيمة وكثيرة... ) الأعالم: 

( ((( / (
لرحلته . )) ال��ف��ا���س��ي  محمد  ال��م��رح��وم  م��ق��دم��ة  ان��ظ��ر 

المو�سومة: الرحلة المغربية ) الرحلة العبدرية )
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الرو�س المريع، وقد تم ن�سخ الكتاب في حياة موؤلفه . ))
و�ستمائة  وت�سعين  �سبع  �سنة  القعدة  ذي  �سهر  في 

بمدينة مراك�س حر�سها اهلل تعالى.
فا�س، . )) مدينة  الأعالم  من  فيمن حل  القتبا�س  جذوة 

�س 9)) - 1)) 
محمد الفا�سي، مقدمة الرحلة العبدرية، �س: ت . ))
انظر على �سبيل المثال: الأعالم: ) / ))، وقد جعل . 9)

وفاته حوالْي 11) ه� � 
مقدمة الرحلة، م�سدر �سابق . 1)
�س: . )) ج)،  الموؤلفين:  معجم  كحالة،  ر�سا  عمر  انظر 

))) و)1) 
ال�سفحة الأخيرة من ال�سرح. ))
ظهر ال�سفحة الخيرة. ))
المخطوطات . )) علم  في  درا�سة  بنيبن،  �سوقي  اأحمد 

والبحث الببليوغرافي، �س: ))
نف�سه، �س: )). ))
الرحالة . )) راآه��ا  الن�سخة  وهذه  الطالع،  الكوكب  �سماه 

اله�ستوكي، واأ�سار اإليها في رحلته با�سم: »لمع اللوامع 
في �سرح جمع الجوامع« قال: »بخط يده الكريمة، وفي 
اإبراهيم بن  ال�سيخ الأ�سموني لل�سيخ  اإجازة من  اآخره 

عبد الجبار« ) هداية الملك العالم، �س: )1))
كلمة غير وا�سحة، ولعلها كما قدرنا . ))
ال�سفحة الأخيرة من الكتاب . ))
(9 . (1( �س:  جم،  الموؤلفين:  معجم  كحالة،  ر�سا  عمر 

و)9) و))) 
الأعالم: ) / 1). 1)
يوم . )) في  ن�سخه  من  انتهى  وق��د  الأخ��ي��رة،  ال�سفحة 

الثالثاء موفى ع�سرين من �سهر رم�سان المعظم، من 
عام ت�سعة وع�سرين و�سبعمائة... 

مخت�سر . )) والأج��روم��ي��ة  الن�سخ،  ت��اري��خ  اإل��ى  ي�سر  ل��م 
م�سهور في النحو 

ال�سفحة الأخيرة ) رقم ) ). ))
مجموع يحمل رقم )). ))
فرغ من ن�سخه يوم الأحد لثمان ليال بقين اأو بقيت من . ))

�سهر �سعبان من عام ثمانية و�ستين وثمانمائة 

ال�سفحة الأخيرة ) رقم 9 ). ))
ال�سفحة الأخيرة ) رقم )) ). ))
اأحمد بن محمد ال�سري�سي ال�سلوي ) ))) - )))ه�)، . ))

مت�سوف مالكي، برع في علم الكالم، واأ�سول الفقه، 
بهذه  ا�ستهر  بم�سر..  وت��وف��ي  الم�سرق،  اإل��ى  رح��ل 
الأع��الم:   ( الت�سوف  في  وه��ي  الرائية،  الق�سيدة 

( ((9/(
ال�سفحة الأخيرة رقم ) . 9)
مزق بقدر كلمة. 1)
مزق يقدر بثالث كلمات �سغيرة. ))
مزق بقدر كلمة. ))
اإكمال الفائدة في القراءات ال�سبع، لأبي الطيب عبد . ))

المنعم بن عبيد اهلل بن غلبون ) 9)) - 9)) ه� )، 
اأديب، مقرئ، ولد بحلب، و�سكن م�سر، وبها توفي.. 

من كتبه: الإر�ساد، والإكمال ) الأعالم: ) / ))) )
ال�سفحة الأخيرة ) رقم )). ))
اأبو حامد محمد الفجيجي، من علماء القرن ال�ساد�س . ))

الكيمياء،  علوم  في  ب��رع  فا�س،  في  عا�س  الهجري، 
وكان مدمنا على القراءة، من �سيوخه اأحمد التازي، 
بال�سكاج..  ال�سهير  المراك�سي  يو�سف  بن  واإبراهيم 
عهد  ف��ي  فجيج  كتابنا:   ( ه���.   ((( ع��ام  حيا  ك��ان 

ال�سعديين، �س: ))) وما بعدها )
انظر ديوان الفجيجيين، �س ))) . ))
بنبين، . )) �سوقي  اأحمد  المدقق  العاّلمة  اإل��ى  الق�سد 

انظر: درا�سات في علم المخطوطات... �س: ))

م�شادر البحث ومراجعه
	 في • توجد  مخطوطات  المح�سرة  الم�سادر  اأغ��ل��ب 

لم  ما  ومنها  والمبتور،  الكامل  منها  فجيج،  خزائن 
يتبق منه اإل اأوراق اأو ورقة يتيمة..

	 المخطوطات • علم  في  درا�سات  بنبين،  �سوقي  اأحمد 
الآداب  كلية  من�سورات   - الببليوغرافي  والبحث 
بجامعة محمد الخام�س � �سل�سلة بحوث ودرا�سات، رقم 

) -مطبعة النجاح- الدار البي�ساء - ط )/)99).
	 في • القتبا�س  المكنا�سي - جذوة  القا�سي  ابن  اأحمد 
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من حل بمدينة فا�س - الطبعة الحجرية الفا�سية.
	 • - ال��ع��اّلم  الملك  ه��داي��ة  رحلة   - اله�ستوكي  اأح��م��د 

مخطوط، الخزانة الوطنية: ق ))) 
	 خير الدين الزركلي - الأعالم - دار العلم للماليين •

- بيروت - ط ) / 1)9)
	 عمر ر�سا كحالة - معجم الموؤلفين - موؤ�س�سة الر�سالة •

-بيروت - ط ) / )99)
	 �سل�سلة •  - الفجيجيين  ديوان   - بنعلي:  بوزيان  محمد 

 - وج��دة   - الج�سور  مطبعة   -  ( رق��م  فجيج  ت��راث 
ط)/1)1) 

	 والثقافة • ال�سيا�سة  ال�����س��ع��دي��ي��ن،  ع��ه��د  ف��ي  فجيج 
مطبعة   -  ( رق��م  فجيج  ت��راث  �سل�سلة   - والمجتمع 

الج�سور � وجدة - ط ) / )11) 

	 التقاط الدرر - درا�سة • محمد بن الطيب القادري - 
الآف���اق  دار   - القا�سمي  ال��ع��ل��وي  ها�سم  وتحقيق: 

الجديدة - بيروت - ط ) / ))9) 

	 محمد العبدري الجيحي - الرحلة المغربية - جامعة •
محمد الخام�س - �سل�سلة الرحالت - ) - حجازية - 
) - تحقيق وتقديم وتعليق: محمد الفا�سي - ط))9).
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موؤلفات المو�صليين المخطوطة 
في العلوم ال�صرعية

) اإح�ساء ودرا�سة (
�أ.م.د. محمد ذنون يون�س فتحي

جامعة المو�صل/كلية التربية للبنات
ق�صم اللغة العربية

قّدم �لأ�ستاذ �سالم عبد �لرز�ق عماًل كبير�ً، ��ستغرق منه جهد خم�س �سنو�ت، من �أجل �إنجاز 
تحمله  ما  بكل  ومتعب  و�ساق  �سخم  عمل  وهو  �لمو�سل،  في  �لمركزية  �لأوقاف  مكتبة  فهر�س 
هذه �لأو�ساف من معان ودللت، ذلك �أن �لمخطوطات ل ي�سهل في �لأعم �لغالب �لتيقن مما 
كتب على غالفها �لأول، من معلومات د�لة على �لموؤلف وعنو�ن �لتاأليف، وتاأريخ �لتاأليف و�سنة 
�لن�سخ... وما ور�ء ذلك من م�سكالت و�سعوبات جمة، وفي �أحيان كثيرة يكون �لمخطوط خاليا 
من �سفحة تعريفية، ول يحتوي �إل على �لمادة �لعلمية، في�سعب �إثبات ن�سبتها، ويحتاج �لأمر 
�أو وجه ر�جح في �لفترة �لزمنية �لتي كتبت  �إلى در��سة معمقة من �أجل تقديم و�سف لمادتها، 
فيها، وقد ي�ستغرق �لأمر �سنو�ت من �أجل مطابقة م�سمون تلك �لمادة مع غيرها؛ للحكم باأنها 
�أخرى  �سعوبة  بفهر�ستها  �سالم  �لأ�ستاذ  قام  �لتي  �لكتب  وفرة  �سّكلت  كما  معين،  لموؤلف  تعود 
جديدة، �أ�سيفت في طريق عمله �لمليء بالعقبات، ومع ذلك فقد ��ستطاع بالعمل �لدوؤوب على 
تذليل ق�سم كبير منها، و�لتغلب على �لعديد من �لم�سكالت �لتي و�جهت م�سيرته في �لفهر�سة 
و�لت�سنيف، ولكنه وقع في �لكثير من �لهنات و�لم�سكالت، بدء�ً بطريقة �لتاأليف �لتي �سار عليها، 
لكي  ذلك؛  من  �أ�سهل  طرق  �عتماد  من  بدل  و�لمخطوطات،  للكتب  �لو�قفة  �لجهة  �عتماد  من 
�لمن�سودة، بالح�سول على �لمخطوط وعدد ن�سخه  �إلى بغيته  �لقارئ و�لمحقق و�لباحث  ي�سل 
�لت�سعة، من  باأجز�ئه  �أور�قه  تقليب  �إلى جهود م�سنية من  �أولئك  يحتاج  ولذ�  وجوده،  و�أماكن 
�أنه لم يقم  �أم ل، كما  �لمكتبة  �لذي يبحثون عنه، موجود في تلك  باأن �لمخطوط  �لقول  �أجل 
�أخرى  بفهر�سة �لمجاميع وفق �لمو�سوع كما �سار عليه في �لكتب �لمنفردة، مما �سّكل �سعوبة 

بالغة �لأهمية في �لو�سول �إلى �لمخطوطات �لمتعلقة بعلم من �لعلوم.
الفهار�س  اإن�صاء  من  الغاية  اأن  نن�صى  وال 
االإ���ص��ك��ال��ي��ات  وت��ق��ل��ي��ل  ال�����ص��ع��وب��ات،  تخفيف 
للو�صول اإلى المق�صد باأي�صر طريق واأقل جهد، 

الت�صنيف  يفقد  ذلك  دون  ومن  زمن،  واأق�صر 
م�صكلة  واجهته  كما  ومعناه،  جدواه  والفهر�صة 
اأخرى من م�صكالت عديدة، تمّثلت في ت�صنيف 
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العلمية،  تبعيتها  وتحديد  المخطوطات،  بع�س 
اإليه،  تنتمي  الذي  المعرفي  الحقل  في  ون�صبها 
ت�صنيف  اأي  اإخ���راج  اأن  ج��ازم��ا  اأعتقد  ول���ذا 
واالإ�صالمية،  العربية  العلوم  يتناول  بيبلوغرافي 
اإذ  مح�صا،  ف��ردي��ا  عمال  ي��ك��ون  اأن  ينبغي  ال 
ي�صعب على اأّي �صخ�س مهما بلغ علمه، وات�صعت 
والم�صلمين،  للعرب  العلمية  بالح�صارة  ثقافته 
فللعلوم  والمعارف،  العلوم  تلك  باأ�صتات  يلّم  اأن 
وللتاآليف  اأب��ج��دي��ت��ه��ا،  واالإ���ص��الم��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ح�صره  ي�صعب  هائل  تنوع  واالإ�صالمية  العربية 
ال�صّباقة  العربية  االأمة  »تعّد  حيث:  واإح�صاوؤه، 
والفنون  العلوم  مختلف  ابتكار  في  وال�صامخة 
على  المتتابع  المت�صل  داأب��ه��ا  وف��ي  واالآداب، 
التنويع  ف��ي  واال���ص��ت��ب��ح��ار  وال��ت��غ��ل��غ��ل،  ال��ت��وغ��ل 
كل  في  لها  فكان  �صيء،  بعد  �صيئا  واالإ�صافة 
بالمئات  تعد  وموؤلَّفات،  موؤلفون  فن  وكل  علم 
من  اأكثر  بلغت  البالد،  خزائن  وتمالأ  واالألوف، 
العربية  علوم  موؤلفات  ع��دا   – ن��وع  ثالثمائة 
المتعلقة  ال��ع��ل��وم  منها  ال�����ص��رع��ي��ة-  وال��ع��ل��وم 
باالأعيان، وتدخل فيها الطبيعيات والريا�صيات 
والفرا�صة،  الطبيعي  والتاريخ  والطب  والفلك 
تدبير  منها:  علما،  وع�صرون  اثنان  وجملتها 
واالجتماع...«)))،  ال�صيا�صي  واالقت�صاد  المنزل 
فهر�صة  اإل��ى  اليوم  الفهر�صة  هذه  تحتاج  ول��ذا 
وتتجاوز  الكثير،  ال�صيء  منها  تفيد  ج��دي��دة، 
تلك  ع��ان��ت  ك��م��ا  ال���ك���وؤود،  وعقباتها  هناتها 
االأكاديمية،  للمنهجية  افتقار  م��ن  الفهر�صة 
المخطوطات  ت��ل��ك  م��ن  الكثير  ت��ع��ان��ي  ح��ي��ث 
تقدم  وق��د  بموؤلفيها،  التعريف  نق�صان  م��ن 
في  الترجمة  من  الكثير  ال��واح��دة  لل�صخ�صية 
ذكر  م�صكلة  القارئ  وتواجه  مو�صع،  من  اأكثر 
وعنونة،  باأكثر من طريقة  الواحد  الكتاب  ا�صم 
الذي  ولكن  متغايران،  كتابان  اأنهما  فيعتقد 

وال�صبب  واحد،  كتاب  اأنهما  البحث  عند  يتبين 
في  مثبت  هو  ما  على  الموؤلف  اعتماد  ذلك  في 
دون  من  النا�صخ  يكتبه  الذي  الغالف،  �صفحة 
موؤلفه،  ل��ه  اخ��ت��اره  كما  الكتاب  ا�صم  اعتماد 
ويحدث ذلك كثيرًا في الكتب العلمية القديمة، 
كما ال يخفى على الم�صتغلين بها، كما كان يذكر 
الكتاب في المجموع من دون بيان  ا�صم  اأحيانًا 
اأخ��رى  مع�صلة  وه��ذه  فيه،  يبحث  ال��ذي  العلم 
المخطوط  اإل���ى  ال��ع��ودة  ال��ب��اح��ث  على  ت��وج��ب 
اأن  ينبغي  الفهر�صة  اأن  مع  التفا�صيل،  لمعرفة 
بغية  للمخطوط  الرجوع  دون  من  ذلك  تو�صح 
مف�صاًل  ت��ارة  الموؤلف  يذكر  وقد  منه،  التاأكد 
كتب  ما  على  اعتماده  ب�صبب  مخت�صرًا  واأخرى 
اأن  المنهجية  اأن  مع  وغالفه،  المخطوط  على 
يكون ذكر ا�صم الموؤلف مف�صال كل مرة ليتبين 
اأنها  يظن  ول��ئ��ال  المخطوطة،  ن�صخ  الباحث 
ا�صمه. نتيجة االقت�صار على بع�س  اآخر  لموؤلف 

ذكر  ب�صدد  البحث  ه��ذا  ف��ي  هنا  ول�صنا 
م�����ص��ك��الت ال��ت��األ��ي��ف، ال��ت��ي ظ��ه��رت ف��ي ه��ذه 
�صياغة  اإع����ادة  اإل���ى  ت��ح��ت��اج  ال��ت��ي  ال��ف��ه��ر���ص��ة 
واإخراج جديد، واأن يقوم بها اأكثر من مفهر�س، 
في  متخ�ص�صين،  علماء  الإ���ص��راف  يخ�صعون 

القديمة. التراثية  المعرفة  �صنوف 

نعود من هذا كله اإلى الجهود المو�صلية التي 
المو�صلية  والموؤلفات  الفهر�صة،  هذه  احتوتها 
المخطوطة في مكتبة االأوقاف، لنتبيَّن م�صاركة 
واالإ�صالمية،  العربية  العلوم  ف��ي  المو�صليين 
الم�صاركة  ت��ل��ك  وم��ك��ان��ة  وغ��ي��ره��ا،  ال�صرعية 
العربي  للعالمين  بالن�صبة  والبلد  الم�صر  لهذا 
اأجدادنا  عناية  �صدة  على  ولنقف  واالإ�صالمي، 
وكثرتها،  المختلفة  االإن�صانية  والمعارف  بالعلوم 



145 اآفاق الثقافة والتراث

م�ؤلفات 
الم��صليين 
المخط�طة 

في العل�م 
ال�صرعية
) اإح�صاء 
ودرا�صة (

على الرغم من �صعوبة الظروف التاريخية التي 
االن�صغاالت  وكثرة  المو�صل،  مدينة  بها  م��ّرت 
والفتن التي ع�صفت بها، وقلة االأدوات الكتابية، 
يحتذى  نبرا�صًا  تكون  لكي  االإمكانيات،  و�صّحة 
ملكاتهم  تطوير  اأج���ل  م��ن  ال��ي��وم  للمو�صليين 
واإحياء  التاريخية،  مكانتهم  وا�صتعادة  العلمية 
تلك المخطوطات من خالل التعريف بها وبقيمة 
ما تحتويه، ون�صرها بين اأيدي الجمهور لدرا�صتها 

ونقدها.
الم�صاركة  خالل  من  المو�صليون  اأب��دع  لقد 
وكتبوا  والتاأليف،  البحث  ميادين  في  الفاعلة 
مجاالت  �صتى  في  النيرة  وعقولهم  باأقالمهم 
ولغوية  �صرعية  علوم  من  االإن�صانية،  المعرفة 
اأن��ن��ا  اإال  وري��ا���ص��ي��ة،  وف��ل��ك��ي��ة  واأدب���ي���ة وط��ب��ي��ة 
العلمية  االإن���ج���ازات  على  ال��ح��دي��ث  �صنق�صر 
ونبعد  فح�صب،  ال�صرعية  العلوم  في  التاأليفية 
بدء  االأخرى  العلوم  في  الت�صنيف  عن  الحديث 
بالدرا�صات اللغوية وانتهاء بالموؤلفات الفل�صفية،  
دواوي���ن  م��ن  ال��ك��ب��ي��رة  ال�صعرية  واالإن���ج���ازات 
ومنظومات  وتخمي�صات  ومعار�صات  وق�صائد 
ودوبيتات  ال�صرعية،  العلوم  في  غير متخ�ص�صة 
المو�صليون،  قدمها  التي  واأبيات...  وتقري�صات 
العلمية  االإجازات  اأعر�صنا �صفحا عن ذكر  كما 
نتاجا  ت�صكل  ال  الأنها  الفهر�صة؛  احتوتها  التي 
اأراد  لمن  و�صهادة  توثيق  هي  ما  بقدر  علميا، 

القيام باأعباء الفتوى والتدري�س.
وبعد االإح�صاء والتدقيق في قراءة الفهر�صة، 
االإح�صائية  الدرا�صة  هذه  نق�صم  اأن  لنا  يمكن 
المو�صليون،  فيها  بحث  التي  المو�صوعات،  وفق 
باإنجازاتهم  العالم  و�صاركوا  موؤلفاتهم،  واأن�صاأوا 

العلمية والمعرفية.

تف�س��يره  الكريم،  القراآن  الأول:  المحور  	•
وعلومه:

ال��ق��راآن  تف�صير  ف��ي  المو�صليون  كتب  لقد 
والموؤلفات  الجيدة،  الم�صنفات  وعلومه  الكريم 
المهمة، خدمة لكتاب اهلل تعالى الكريم، ودينهم 
عموما،  االإ���ص��الم��ي��ة  ل��الأم��ة  وت��وع��ي��ة  الحنيف، 
ه��ذا  بقيمة  االإ���ص��الم��ي  المو�صلي  والمجتمع 
الكتاب العظيم، وما يحتويه من اأ�صرار، وي�صتمل 
وما  الحقيقة،  واأن���وار  الهداية  كنوز  م��ن  عليه 
المجتمع  بيد  تاأخذ  اإن�صانية،  قيم  من  يت�صمنه 
واالأخ��روي��ة،  الدنيوية  ال�صعادة  نحو  الب�صري 
الدرا�صات  مجال  ف��ي  المو�صليون  اأن��ج��ز  فقد 
وعلومه  الكريم  بالقراآن  المتخ�ص�صة  القراآنية، 
 ((2( عليها  عكف  موؤلفًا،   (20( به  المتعلقة 
عالما مو�صليًا متخ�ص�صًا، وتك�صف هذه العناية 
وعلومه  الكريم،  بالقراآن  المو�صليين  ولع  عن 
وقراءاته، ولكن تقف القراءات ور�صائل التجويد، 
عن  يك�صف  مما  االهتمامات،  تلك  مقدمة  في 
تعلق المو�صليين بهذا الفن قديما، وال يزال يقف 
الوقت  المدينة حتى  في �صدارة اهتمامات هذه 

الراهن، واأهم هذه االأعمال التي اأح�صيناها:

التهاني،  ووجه  االأماني  حرز  �صرح  المعاني  كنز   .(
بن  اأحمد  بن  محمد  اهلل  عبد  اأب��ي  تاأليف: 
ال��م��ع��روف  الح�صين  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  محمد 
ت  ال��م��وق��ع  و)اب����ن  ال��م��و���ص��ل��ي)  )�صعلة  ب����: 

656ه�=258)م))2). 

الدين  موفق  تاأليف:  التف�صير،  في  التلخي�س   .2
ال�صيباني  الح�صن  ب��ن  ي��و���ص��ف  ب��ن  اأح��م��د 
)28)م)  680ه���=  )ت  المو�صلي  الكوا�صي 

)مجلدان)))).
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التكبير، تاأليف: �صلطان بن نا�صر بن  ).  ر�صالة 
اأحمد الجبوري )ت8)))ه�= 726)م)، وهي 

ن�صخة وحيدة))).
�صرح  المبتكرة،  وال��الآل��ي  المجوهرة  العقود   .(
القواعد المقررة والفوائد المحررة، لمحمد ابن 
700)م))5)،   = 609)ه���  )ت  البقري  قا�صم 
تاأليف: �صلطان بن نا�صر بن اأحمد الجبوري 
ن�صخ)6)،  �صبع  ولها  )ت8)))ه� = 726)م)، 
قواعد  )���ص��رح  ب��ع��ن��وان:  ال��ك��ت��اب  طبع  وق��د 
البقري في اأ�صول القراء ال�صبعة) ويليه كتاب 
ال��ع��الء)7)،  ب��ن  عمرو  الأب��ي  الكبير  االإدغ���ام 
عام  مهرة،  واأن�س  الحم�صي  هناء  بتحقيق: 

998)م)8).
تاأليف:   المكيين،  �صنة  تكبير  في  المبين  القول   .5
���ص��ل��ط��ان ب��ن ن��ا���ص��ر اب���ن اأح��م��د ال��ج��ب��وري 

)ت8)))ه�=726)م)، ولها اأربع ن�صخ)9).
ال�صو�صي  �صعيب  اأب���و  يدغمها  ال��ت��ي  االأح����رف   .6
)ت)26ه�����������))0)) ب��رواي��ت��ه ف���ي ال��م��ت��ق��ارب��ي��ن 
اأحمد  بن  نا�صر  بن  ل�صلطان  والمتماثلين، 
ن�صخة  وله  الجبوري)ت 8)))ه���=726)م)، 
اأب��و  اأدغمها  التي  االأح���رف  بعنوان:  اأخ���رى 
عمرو، كما رواه ال�صو�صي برواية الب�صري)))).
�صتة ع�صر مو�صعاً ال يجوز الوقف عليها في تالوة   .7

القراآن الكريم، تاأليف: مجهول.)2)).
تاأليف:  ال��ك��ري��م،  ال���ق���راآن  اأوق����اف  ف��ي  ب��ح��ث   .8

مجهول.)))).
تاأليف:  المنتهي،  وت��ذك��رة  المبتدي  تب�صرة   .9
المو�صلي،  عبا�س  بن  م�صطفى  بن  اإبراهيم 
اإم����ام ال��ح�����ص��رة ال���ق���ادري���ة)ت 59))ه�����= 

6)7)م)، وله ن�صختان)))).

ال��ق��راآن  م��ن  ���ص��ورة  تف�صير  البهية،  ال���درة   .(0
بعد  )ت  ال��واع��ظ  �صليم  ت��األ��ي��ف:  ال��ك��ري��م: 

60))ه�= 7)7)م) )5)).

تاأليف:  والفقهاء،  ال��ق��راء  اأق���وال  خال�صة   .((
محمد بن م�صطفى الغالمي )ت 86))ه�= 
مهداة  وح��ي��دة)6))،  ن�صخة  وه��ي  772)م)، 
اإلى علي اأفندي العمري )ت 92))ه�)، وهو 
القراءات  في  و�صروحات  نقوالت  يت�صمن 

والفقه. القراآن  وعلوم 

2). نقوالت وفوائد في القراءات، منها بيان جمع 
واأول  البقرة  اآخر  من  ال�صبعة  للقّراء  االأوجه 
))2)ه�)  )ت  بكر  الحاج  جمع:  عمران،  اآل 
المو�صلي  ال�صباغ  اهلل  فتح  ال�صريف  اب��ن 
ابن  ال��دي��ن  �صعد  تلميذ  )ت)20)ه�������))7))، 
اأحمد بن م�صطفى الب�صير المعروف ب�صيخ 
وله  )77)م))8))،  88))ه�����=  )ت  ال��ق��راء 

ن�صختان.

الجمع  وج���وه  ب��ي��ان  ف��ي  المر�صية  البهجة   .((
ف���ي ال���ه���م���زات ال���ق���راآن���ي���ة، ت��األ��ي��ف: ال��ح��اج 
اهلل  فتح  ال�صريف  اب��ن  ب���ك���ر)ت))2)ه����) 
ال�صباغ المو�صلي)ت )20)ه�) تلميذ)9))�صعد 
م�صطفى  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  اهلل  �صعد  ال��دي��ن 
)�صيخ القراء) المعروف بالب�صير المو�صلي 

)ت88))ه�= )77)) )20).

تاأليف:  القراآن،  م�صكالت  في  البيان  تيجان   .((
بن  محمود  ب��ن  اهلل  خير  ب��ن  اأم��ي��ن  محمد 
)20)ه�����=  )ت  ال��ع��م��ري  الخطيب  م��و���ص��ى 
قام  وقد  ن�صختان))2)،  منه  وتوجد  788)م)، 
بتحقيقه ودرا�صته: ح�صن مظفر الرزو، وطبع 

في بغداد.
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تاأليف:  الفاتحة،  تف�صير  في  الالئحة  االأن��وار   .(5
محمد  بن  اأحمد  بن  اهلل  عبد  بن  اإ�صماعيل 
حمودة المو�صلي، كان حيا �صنة ) )20)ه�= 

789)م)، وله ن�صختان)22).

ي�صتنكف  لن   ( الكريمة:  االآي��ة  على  تعليقة   .(6
�صالح  تاأليف:  هلل)،  عبدا  يكون  اأن  الم�صيح 
بن  اأف��ن��دي  يحيى  ب��ن  اأف��ن��دي  ال��دي��ن  تقي 
ي��ون�����س اأف���ن���دي ب���ن ي��ح��ي��ى ب���ك ال�����ص��ع��دي 

)ت5)2)ه�)))2).

7). تف�صير اآيات، تاأليف: عبد اهلل اأفندي))2).

ال��ت��ن��زي��ل،  م��ع��ال��م  م���ن  ج��ل��ي��ل  م��خ��ت�����ص��ر   .(8
محمد  اهلل  عبد  اأب��ي  تاأليف:  )ق��ط��ع��ة))25)، 
 نوري بن جرجي�س بن عبد الرحمن بن اأ�صعد
ابن �صليمان القادري المو�صلي )ت 05))ه�= 

887)م)، وله ن�صختان)26).

اأبي  تاأليف:  البيان،  روح  من  التبيان  تلخي�س   .(9
القادري  جرجي�س  بن  نوري  محمد  اهلل  عبد 
المو�صلي )ت 05))ه�= 887)م)، في تف�صير 
القراآن)27)، وهو واقع في اأربع مجلدات، ويبلغ 
والثاني   ،(6(6( االأول  المجلد  ورق  ع��دد 
 ،(5(6( والرابع   ،((2(( والثالث   ،(7(7(
وعليه  ال��م��وؤل��ف،  بخط  االأرب���ع  وال��م��ج��ل��دات 
تقاري�س لكبار العلماء، وهم: عبد اهلل العمري 
)ت 297)ه�= 879)م)، و�صالح الدباغ )ت 
خطيب  �صالح  ومحمد  ويحيى،  298)ه�����) 
زادة )ت 06))ه�= 888)م)، ومحمد فهمي 
)ت25))ه�����=  الح�صني  و�صهاب  ال��م��ع��ري، 
 907)م)، ويون�س الخطيب)28)، ومال �صلطان

ابن ح�صن )كان حيا �صنة 270)ه�= )85)م) 
وعبد اهلل الفي�صي )ت09))ه�= )89)م).

تاأليف:  ال���ق���راآن،  ل��غ��ة  ف��ي  ال��ح�����ص��ان  ال����درر   .20
يو�صف  المال  �صعيد  محمد  بن  اأمين  محمد 

)ت77))ه�= 957)م) )29).

المحور الثاني: الحديث النبوي وعلومه: 	•

النبوي  بالحديث  االه��ت��م��ام  ك��ان  حين  ف��ي 
وعلومه اأقل من ذلك بكثير، فقد اأنجز المو�صليون 
من خالل الفهر�صة )8) موؤلفات حديثية، ل� )5) 
والتخ�ص�س،  العلم  من  رفيع  ق��در  على  علماء 
عناية  ق��ل��ة  ع��ل��ى  ي��دل��ل  القليل  االإن���ت���اج  وه���ذا 
�صهده  لما  الحديثي؛  التاأليف  في  المو�صليين 
المحدثين  اأي��دي  على  ا�صتقرار  من  العلم   هذا 
االأوائل، وقد تر�صخت اأ�صوله، وتحددت معالمه، 
العناية  قلة  تبقى  ولكن  كثيرا،  به  ين�صغلوا  فلم 
ظاهرة  وم�صطلحًا،  �صرحًا  النبوي  بالحديث 
وكتاباتهم،  المو�صليين  اأق���الم  على  م�صجلة 
العلماء  من  الجهود  تكثيف  اإل��ى  يحتاج  واأم���رًا 
منه،  والتقليل  الفراغ  ذلك  ل�صد  المعا�صرين، 

واالأعمال التي اأح�صيناها هي:

اأح��ادي��ث  م��ن  االأ���ص��ول  ج��ام��ع  مخت�صر)0))   .(
ال�صعادات  اأب��و  االأثير  ابن  تاأليف:  الر�صول، 
606ه����=  ال���ج���زري)ت  ب��ن محمد  م��ب��ارك 
في  االأ�صول  جامع  طبع  وقد   ،(((( 209)م) 
اأحاديث الر�صول، وقام بتحقيقه: عبد القادر 
االأرناوؤوط، �صنة 89))ه�، وهو �صمن مجموع 
 ،(256( اأوراق���ه  وع��دد   ،(2(  /(8( برقم 

ونا�صخه: عمر بن محمود بن اأبي بكر.

جامع االأ�صول )قطعة)، تاأليف: اأبو ال�صعادات   .2
االأث��ي��ر  ب��اب��ن  ال��م��ع��روف  ب��ن محمد  م��ب��ارك 

الجزري )ت 606ه�= 209)م) )2)).

ال�صافعي  م�صند  �صرح  في  ال�صافي  الكتاب   .(
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ال�صعادات  اأبي  تاأليف:  االأخير)))))،  )الجزء 
مبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
بابن  المعروف  ال�صيباني،  الواحد  عبد  ابن 
طبع  وقد  )ت606ه����)))))،  المو�صلي  االأثير 
واأب��ي  �صليمان،  بن  اأحمد  بتحقيق:  الكتاب 
مكتبة  في  ون�صر  اإبراهيم،  بن  يا�صر  تميم 
عام  مجلدات،  خم�س  في  بالريا�س  الر�صد 

25))ه�.

ر����ص���ال���ة ت��ح��ت��وي ع��ل��ى ث��الث��م��ائ��ة ح��دي��ث   .(
واأم��ث��ال،  اأ�صعار  م��ن  ينا�صبها  م��ا  م��ع  نبوي 
الح�صين  بن  اإ�صماعيل  بن  المعافى  تاأليف: 
�صفيان  البيان  اأب���ي  الفتح  اأب���ي  ح�صن  اب��ن 
المو�صلي  اأبو محمد  الدين  ال�صيباني، جمال 
ال�������ص���اف���ع���ي)ت0)6ه����=2)2)م))5))  وهي 

ن�صخة ناق�صة االآخر.

البرية  خير  ع��ن  ال��م��روي  ال��ح��دي��ث  ر���ص��ال��ة   .5
تاأليف:  الحنفية،  ال�صادة  باالأئمة  الم�صل�صل 
ب���ن مو�صى   ب���ن م��ح��م��د  ق��ا���ص��م  ب���ن  م��ح��م��د 
العبدلي، المو�صلي مولدا ثم البغدادي اأ�صال 

ومن�صاأ)ت )6))ه�= 750)م) )6))

النووية،  لالأربعين  حجر  ابن  �صرح  مخت�صر   .6
اهلل  عبد  ب��ن  يو�صف  ال��دي��ن  �صياء  ت��األ��ي��ف: 
العمري المو�صلي، كان حيا �صنة )0)2)ه�= 

)82)م))7)).

تاأليف:  الم�صطفى،  باأحاديث  اال�صت�صفاء   .7
القادري  الخ�صري  الجليل  عبد  بن  يو�صف 

)ت ))2)ه�= 825)م) )8)).

يو�صف  و�صرحها:  جمعها  ح��دي��ث��ًا،  اأرب��ع��ون   .8
اب����ن ع��ب��د ال��ج��ل��ي��ل ال��خ�����ص��ري ال���ق���ادري 

)ت))2)ه�))9)).

الثال��ث: العقي��دة وعل��م الكالم  المح��ور  	•
والفرق:

وفي علم العقيدة والكالم والفرق االإ�صالمية 
موؤلفًا   (2(( المو�صليون  اأنجز  فقد  والديانات 
ل�)8)) عالمًا مو�صليًا، عالجوا من خاللها م�صائل 
موقفهم  وو���ص��ح��وا  كالمية،  وق�صايا  عقدية، 
اأ�صحاب  وناق�صوا  االإ�صالمية،  الفرق  بع�س  من 
الن�صارى  خا�صة  االأخ����رى  وال��م��ل��ل  ال��دي��ان��ات 
وتجاورهم  منهم  قربهم  باعتبار  واليزيدية، 
معهم، مما يدلل على اهتمام المو�صليين بق�صايا 
والق�صايا  الكالم  علم  وم�صائل  الدين،  اأ�صول 
اإلى  المو�صلي  المجتمع  يحتاج  التي  العقدية، 
الوعي بها، لحل الم�صكالت الروحية واالعتقادية 
التي تواجهه، كما اأن الحاجة تفر�س نف�صها على 
التاأليف، حيث وجد هوؤالء الموؤلفون المو�صليون 
االإ�صالمي  المجتمع  تعريف  على  قائمة  الحاجة 
المجاورة  الديانات  واأه��ل  بالفرق  والمو�صلي، 
وطبيعة  منهم،  العقدي  الموقف  وب��ي��ان  لهم، 
الم�صلمين  ع��ن  اختالفهم  وم��واط��ن  دياناتهم 
التاأليف  يكن  فلم  اأ�صا�صية،  وم��ب��ادئ  اأ���ص��وال 
تعريفا  ك��ان  ما  بقدر  وتكفيرا،  فرقة  ذل��ك  في 
وتاأ�صيرا  الخالف،  لمواطن  وتحديدا  وتو�صيحا 
للم�صائل بروح علمية ومو�صوعية، وتلك االأعمال 

التي اأح�صيناها هي:

تاأليف:  الح�صنى،  اهلل  اأ���ص��م��اء  ف��ي  منظومة   .(
�صنة  نظمها  المو�صلي،  الملتجي  القادر  عبد 

))0))ه� = 692)م) )0)).

)ر�صالة  ا�صمه  وورد  الراف�صة،  بحث  في  ر�صالة   .2
اهلل  عبد  تاأليف:  الراف�صة)  الطائفة  كفر  في 
المو�صلي)ت 59))ه� =  الربتكي  اأحمد  ابن 
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6)7)م) ))))، وتوجد منه اأربع ن�صخ)2))، وقام 
بتحقيقها: حمدي ال�صلفي، وطبع في دهوك.

الزهر الن�صر في حياة الخ�صر، تاأليف: محمد   .(
ابن عون الدين المو�صلي ثم البغدادي، كان 

حيا))6))ه�=9)7)م)، وله ن�صختان)))).

�صرح  ف��ي  ر�صالة  وه��ي  العقائد،  ف��ي  ر�صالة   .(
العقيدة لل�صيرازي))))، تاأليف: مال يو�صف بن 
رم�صان بن عبد اهلل الواعظ الرم�صاني )ت 

))2)ه�= 827)م)، وله ن�صخة واحدة)5)).

اأفندي مح�صر  تاأليف: علي  القدر،  في  ر�صالة   .5
با�صي )ت في حدود 250)ه�=))8)م) )6)).

ت��األ��ي��ف: علي  ت��ع��ال��ى،  اهلل  اأف��ع��ال  ف��ي  ر���ص��ال��ة   .6
اأفندي مح�صر با�صي )ت في حدود250)ه�= 

))8)م))7)).

بن  النون  تاأليف: ذو  الموحد،  عقيدة  منظومة   .7
جرجي�س المو�صلي )ت 250)ه� اأو 5)2)ه�= 

))8)م اأو 9)8)م)، وله ن�صختان)8)).

الكوكب المتاللي ل�صرح عقيدة الغزالي، تاأليف:   .8
اأبو الح�صن محمد اأمين با�صا بن الحاج عثمان 
بك الحيائي بن �صليمان با�صا بن الغازي محمد 
الجليلي  با�صا  ح�صين  الحاج  بن  با�صا  اأمين 
الحنفي المو�صلي)ت)26)ه�=6)8)م)، وله 

ن�صخة واحدة)9)).

التوحيد  ج��وه��رة  ���ص��رح  م��ن  منتخبة  اأب��ح��اث   .9
محمود  بن  اهلل  خير  جمع:  ل�)اللقاني))50)، 
اب���ن م��و���ص��ى ب��ن ع��ل��ي ب��ن ق��ا���ص��م ال��ع��م��ري 

)ت82))ه�=765)) ))5).

التوحيد  ج��وه��رة  ���ص��رح  م��ن  منقولة  ر���ص��ال��ة   .(0
خير  نقل:  ))0)ه����)  )ت  اللقاني  الإبراهيم 

اهلل بن محمود بن مو�صى بن علي بن قا�صم 
العمري )ت 82))ه�= 765)))52).

)). �صرح ر�صالة العقائد للدواني )ت 8)9ه�)))5)، 
مو�صى  ب��ن  م��ح��م��ود  ب��ن  اهلل  خ��ي��ر  ت��األ��ي��ف: 
82))ه����  )ت  العمري  قا�صم  ب��ن  علي  اب��ن 

=765)م)))5).

اليزيدية،  عقائد  ك�صف  في  ال�صنية  الفريدة   .(2
اليزيدية  على  ال��رد  ف��ي  الذهبية  الر�صالة  اأو 
محمد  تاأليف:  المحمدية،  االأمة  عن  المارقين 
ابن اأحمد اأفندي خياط زادة، واعظ الح�صرة 
)ت285)ه�=  االأمينية  وخطيب  الجرجي�صية 
العلماء  م��ن  لجملة  تقاري�س  م��ع  868)م) 

المو�صليين، وله ن�صختان)55).

)). البراهين المهدية اإلى العقائد المنجية، تاأليف: 
�صلطان اأفندي بن مال عبيد المو�صلي )كان 
حيا �صنة 269)ه�=852)م))56)، وقد طبعها 
اخت�صرها  اأن  بعد  الح�صو  اهلل  عبد  ال�صيخ 

وعّلق عليها)57).

اأفندي  �صلطان  تاأليف  التوحيد،  في  ر�صالة   .((
ابن ح�صن ال�صائغ المو�صلي )كان حيا �صنة 
270)ه�)، من علماء القرن الثالث ع�صر)58).

بهاء  تاأليف:  فرعون،  رقبة  في  العون  �صيف   .(5
بن  الفي�صي  اهلل  ع��ب��د  ال��وف��اء  اأب���و  ال��دي��ن 
09))ه�  )ت  المو�صلي  الخ�صري  م�صطفى 

= )89)م))59).

تاأليف:  ال��ن�����ص��ارى،  على  ال���رد  ف��ي  ر���ص��ال��ة   .(6
المو�صلي  الجليلي  بك  مراد  بن  بك  �صليمان 

)ت26))ه�= 908)م))60).

جرجي�س  ب��ن  �صعيد  محمد  ال��م��ال  ر���ص��ال��ة   .(7
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مو�صى  بالمو�صل  اليعاقبة  مطران  اإلى  الجوادي 
�بن الل�صي))6).

اليزيدية  الطائفة  م��ذه��ب  ب��ي��ان  ف��ي  8).ر���ص��ال��ة 
ال�صيفكي  ح�صن  ت��األ��ي��ف:  اأم��وال��ه��م،  وح��ك��م 

المو�صلي)62).

9). الدالالت القاطعات في الرّد على من اأنكر على 
بن  اأمين  محمد  تاأليف:  الكرامات،  االأول��ي��اء 
77))ه���=  يو�صف)ت  مال  اآل  �صعيد  محمد 

957)م) ))6).

20. الدليل المكين في الرد على من كّفر الم�صلمين، 
تاأليف: محمد اأمين بن محمد �صعيد اآل مال 

يو�صف  )ت 77))ه�= 957)م) ))6).

)2. دليل الموحدين في الرد على �صبه المب�صرين، 
تاأليف: محمد اأمين بن محمد �صعيد اآل مال 

يو�صف )ت 77))ه�= 957)م) )65).

22. الرو�س العطر فيما يتعلق ب�صيدي اأبي العبا�س 
محمد  الوهاب  عبد  اأك��رم  تاأليف:  الخ�صر، 
)7))ه���=   ( المولود  يو�صف،  مال  اآل  اأمين 

)95)م) )66).

)2. ر�صالة في علم التوحيد الم�صمى بعلم الكالم، 
تاأليف: ر�صيد بن �صالح اأفندي الخطيب)67).

واأ�سوله: الفقه  الرابع:  المحور  	•

واأ�صوله  االإ���ص��الم��ي  الفقه  اإل��ى  انتقلنا  ول��و 
الجاني  بهذا  مهتمين  المو�صليين  وجدنا  فقد 
الغراء،  االإ�صالمية  ال�صريعة  علوم  من  الحيوي 
فقهيًا  موؤلفًا  المجال)28)  هذا  في  كتبوا  فقد 
وكان  مو�صليا،  عالما   ((5( اأنجزها  واأ�صوليًا، 
واهتمامهم،  عنايتهم  مت�صدرًا  الحنفي  الفقه 
الع�صور  في  الر�صمي  المدينة  مذهب  اأن  ذلك 

االأعظم  االإم��ام  تقليد  اإل��ى  يميل  كان  االأخ��ي��رة، 
المو�صليون  عكف  فقد  النعمان،  حنيفة  اأب��ي 
على  المعتمدة،  وف��روع��ه  م�صائله  ت��ن��اول  على 
مما  للنقل،  ال�صديد  والفح�س  والنظر  الدليل 
اإلى  تميل  التي  المو�صلية،  العقلية  عن  يك�صف 
اأكثر  والنظر  بالراأي  وتهتم  بالعقليات،  التمتع 
كانت  واإن  والن�صو�س،  بالنقليات  االهتمام  من 
الن�صو�س  روح  العميقة مبنية على  االأنظار  تلك 
في  المو�صليون  اهتم  كما  العميق،  وجوهرها 
التاأليف بحاجة المجتمع المو�صلي اإلى التوعية، 
ببع�س االأحكام الفقهية التي تم�س الحاجة اإليها، 
ي�صود  اأو  الخاطئة،  المفاهيم  بع�س  تنت�صر  اأو 
االعتقاد ب�صحة بع�س االآراء، وهي في الحقيقة 
مجانبة لل�صواب، فينه�س المو�صلي اإلى التعريف 
بالم�صكلة، والتنبيه اإلى وجه ال�صواب فيها، كما 
لت�صهيل  ال�صعرية؛  المنظومات  المو�صليون  اأبدع 
حفظ القواعد االأ�صولية واأحكام الدين الفقهية، 

وقد اأح�صينا االأعمال االآتية:

الف�صل  اأبي  تاأليف:  المختار،  لتعليل  االختيار   .(
مودود  بن  محمود  بن  اهلل  عبد  الدين  مجد 
موؤلف  )68ه����=)28)م))68)،  )ت  المو�صلي 
في الفقه الحنفي، وتوجد منه خم�س ن�صخ)69).

مجد  الف�صل  اأب��ي  تاأليف:  للفتوى،  المختار   .2
ال���دي���ن ع��ب��د اهلل ب���ن م��ح��م��ود ب���ن م���ودود 
اإحدى  وله  )28)م)،  )ت)68ه�=  المو�صلي 

ع�صرة ن�صخة)70).

وال��خ��راج،  الع�صر  اأح��ك��ام  ب��ي��ان  ف��ي  المنهاج   .(
تاأليف: عبد اهلل بن اأحمد الربتكي المو�صلي 
الفقه،  في  كتاب  6)7)م)،  )ت59))ه�����= 
بتحقيقه:  وق��ام  ن�صخ))7)،  اأرب��ع  منه  وتوجد 
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جا�صم عبد �صالل النعيمي)72).

ر����ص���ال���ة ت��ب��ح��ث ف���ي ق��ت��ل ال���م���وؤم���ن وغ�����ص��ب   .(
المو�صلي  الربتكي  اهلل  عبد  تاأليف:  م��ال��ه، 

)ت59))ه�)))7).

 5. ر�صالة في العبادات، تاأليف: عبد اهلل الربتكي 
المو�صلي )ت 59))ه�= 6)7)م) ))7).

هدي الحكم اإلى خير الحكم، تاأليف: عبد اهلل   .6
مخت�صر  وهو  المو�صلي،  الربتكي  اأحمد  ابن 
وله  االأحكام،  خير  اإلى  الحكام  هداية  كتابه 

ن�صختان )ت 59))ه�= 6)7)م) )75).

محمد  ت���األ���ي���ف:  ال���ف���رائ�������س،  ف���ي  ر����ص���ال���ة   .7
86))ه�����=  )ت  ال��غ��الم��ي  م�صطفى  اب���ن 

772)م))76).

فيها،  وم�صائل  المنا�صخة  ق��واع��د  ف��ي  ف�صل   .8
ت���األ���ي���ف: م��ح��م��د ب���ن م�����ص��ط��ف��ى ال��غ��الم��ي 

)ت86))- 772)م) )77).

الدين  فخر  ال�صيد  ب��ن  اأف��ن��دي  يحيى  ف��ت��اوى   .9
االأعرجي الح�صيني )ت 87))ه�= )77)))78).

اأ����ص���ول  ف���ي  )م��ن��ظ��وم��ة  ال���م���اأم���ول  غ���اي���ة   .(0
ال�صرير  اأفندي  م�صطفى  تاأليف:  الفقه)، 
اب����ن ال���م���ال ل��ط��ف��ي ال��ح��ن��ف��ي ال��م��و���ص��ل��ي 

)ت88))ه�=)77)م)، ولها ن�صختان)79).

تاأليف:  ال��ف��ق��ه،  اأ���ص��ول  ف��ي  منظومة  ���ص��رح   .((
لطفي  المال  بن  ال�صرير  اأفندي  م�صطفى 
الحنفي المو�صلي)ت88))ه�= )77)م))80).

المختار  ال���در  ن��ك��ات  اإل���ى  االأب�����رار  م�صلك   .(2
م�صطفى  تاأليف:  مجلدين)،  في  )منظومة 
الحنفي  لطفي  ال��م��ال  ب��ن  ال�صرير  اأف��ن��دي 

المو�صلي )ت88))ه�= )77)م) ))8).

الدين  ع�صام  تاأليف:  النعمانية،  الفتاوى   .((
نعمان بن عثمان العمري المو�صلي، كان حيًا 

�صنة )200)ه�= 785)م) )82).

)). الفوائد المنثورة في الفتاوى الماأثورة، تاأليف: 
العمري  الخطيب  اهلل  خير  بن  اأمين  محمد 

)ت)20)ه�= 788)م)، وله ثالث ن�صخ))8).

الم�صتدير،  ال��ح��و���س  على  الن�صير  ال��زه��ر   .(5
بالجفعتري  الملقب  الوهبي  علي  ت��األ��ي��ف: 

)ت202)ه�)، وتوجد منه ن�صختان))8).

تاأليف:  وك��ف��ر،  نكح  عمن  ال�����ص��رر  كا�صفة   .(6
اأبومحمد معين الدين ذنون بن جرجي�س بن 
الحنفي  محمود  بن  عثمان  ابن  عبدالقادر 
الفقه  في  المو�صلي )ت5)2)ه���=9)8)م)، 

الحنفي)85).

7). نظم الغرر في علم الميراث، تاأليف: محمود 
اأمين  اآل  زادة)  )ف��خ��ري  الفخري  اأف��ن��دي 
868)م)  ال��م��و���ص��ل��ي)ت285)ه���=  الفتوى 
منها  وتوجد  لمو�صليين،  تقاري�س  وعليهما 

ن�صختان)86).

تاأليف: �صالح  الحي�س،  اأحكام  في  التب�صرة   .(8
ع��ب��د اهلل  ب��ن  اإ���ص��م��اع��ي��ل  ب��ن  ال��دي��ن ح�صن 

الدركزلي)ت 27))ه�= 909)م) )87).

والنفا�س،  واال�صتحا�صة  الحي�س  في  ر�صالة   .(9
ت���األ���ي���ف: ح�����ص��ن ب���ن اإ���ص��م��اع��ي��ل ب���ن عبد 
ال��م��و���ص��ل��ي)ت27))ه���=  ال��درك��زل��ي  اهلل 

909)م))88).

مذهب  على  الحي�س  ف��ي  االإخ����وان  تب�صرة   .20
بن  ح�صن  تاأليف:  النعمان،  المطلق  المجتهد 
المو�صلي  الدركزلي  اهلل  عبد  بن  اإ�صماعيل 
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)ت 27))ه�= 909)) )89).

بالجدول،  المنا�صخة  اأع��م��ال  في  المقاي�صة   .2(
�صالح  بن  المو�صلي  الفر�صي  �صليم  تاأليف: 
ع�صر  الثالث  القرن  رج��ال  من  المعماري، 

الهجري)90).

اأه���ل  ذب���ائ���ح  ت��ح��ري��م  ف���ي  ال��ن��دي��ة  ال��ت��ح��ف��ة   .22
بن  اأمين  محمد  تاأليف:  واليزيدية،  ال�صرك 
77))ه���=  )ت  يو�صف  المال  �صعيد  محمد 

957)م)))9).

)2. الر�صالة الكا�صفة الو�صحى عن نقاب ال�صوارب 
واللحى، تاأليف: محمد اأمين بن محمد �صعيد 

اآل مال يو�صف )ت 77))ه�= 957)م) )92).

)2. ق�صد ال�صبيل ومختلف الدليل في ال�صالة وما 
اأمين بن  تاأليف: محمد  اأحكام،  من  بها  يتعلق 
)ت77))ه���=  يو�صف  مال  اآل  �صعيد  محمد 

957)م) ))9).

25. هداية الحائر في البينونة والفراق اإلى معرفة 
ال�صواب في اإيقاع الثالث من الطالق، تاأليف: 
يو�صف  اآل مال  �صعيد  اأمين بن محمد  محمد 

)ت 77))ه�= 957)م) ))9).

26. هداية المرتاب في جواز اإهداء الثواب، تاأليف: 
يو�صف  اآل مال  �صعيد  اأمين بن محمد  محمد 

)ت77))ه�= 957)م) )95).

وال�صيام،  االإف��ط��ار  م�صاألة  ف��ي  ال��م��الم  ك��ف   .27
تاأليف: محمد اأمين بن محمد �صعيد اآل مال 

يو�صف )77))ه�= 957)م) )96).

المالم،  كف  ر�صالة  تحقيق  في  ال�صالم  فتح   .28
اأمين  محمد  ال��وه��اب  عبد  اأك���رم  ت��األ��ي��ف: 
���ص��ن��ة))7))ه���=  ال��م��ول��ود  يو�صف،  م��ال  اآل 

)95)م))97).

والمواعظ  الت�س��وف  الخام���س:  المح��ور  	•
والتربية:

وفي مجال التربية الروحية والموعظة الح�صنة 
 (29( المو�صليون  اأنجز  ال�صوفية،  والتاأمالت 
الو�صول  وط��رق  ال�صلوك  ق�صايا  يتناول  موؤلفا، 
اإلى اهلل تعالى، عن طريق التاأمل واال�صتغراق في 
الذات االإلهية، وقد كتب في هذا المجال )7)) 
والروحية  والتربية  بالت�صوف  مهتمًا  عالمًا، 
اأهل  كان  الذي  المو�صلي،  للمجتمع  وال�صلوكية 
�صالحا،  مجتمعا  جعله  اإلى  يطمحون  فيه  العلم 
واالآداب  ال�صامية  االأخالق  االأعلى من  الحد  اإلى 
اهتمامه  توجيه  اأرادوا  كما  العالية،  االإ�صالمية 
اإلى الق�صايا الروحية، ودعوته اإلى اإ�صغال الوقت 
للنف�س،  لتحقيق مكا�صب عالية  الروحي  بالتاأمل 
اأو  ي�صيئها  عما  والترفع  لها  ال�صمو  توفير  بغية 

ينق�صها، واالأعمال التي اأح�صيناها هي:

العالمين،  رب  ع��ب��ادة  اإل���ى  المنقطعين  اأن�����س   .(
الح�صين  بن  اإ�صماعيل  بن  المعافى  تاأليف: 
�صفيان  اأب��ي  بن  البيان  اأب��ي  بن  الح�صن  بن 

المو�صلي )ت 0)6ه�= 2)2)م) )98).

تاأليف:  المعروف،  اأه��ل  اإل��ى  الملهوف  و�صيلة   .2
�صرف  ابن  محمد  الدين  �صم�س  بن  �صعبان 
زين  االآث���اري  القر�صي  علي  بن  داود  الدين 
 = )ت828ه�����  المو�صلي  �صعيد  اأب���و  ال��دي��ن 
و�صيلة  ب��ع��ن��وان:  طبع  وق��د   ،(99( )2))م) 
الملهوف عند اأهل المعروف، بتحقيق: هالل 
العراقية، مج  المورد  ون�صر في مجلة  ناجي، 

)، ع ). 

حجر،  الب��ن  ال��زواج��ر  مخت�صر  ال��زواج��ر  زه��ر   .(
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59))ه����=  )ت  الربتكي  اهلل  عبد  ت��األ��ي��ف: 
6)7)م) )00)).

الربتكي  اهلل  عبد  نقلها:  ال��زواج��ر،  زواه���ر   .(
المو�صلي)ت 59))ه� = 6)7)م) ))0))، وقام 
الطبع  تحت  وهو  ال�صلفي،  حمدي  بتحقيقه: 
في مكتبة االأ�صالة والتراث في ال�صارقة)02)).

علي  تاأليف:  الوحدة،  �صهود  في  العمدة  القول   .5
الجفعتري)ت202)ه�=  المو�صلي  الوهبي 

787)م)، وتوجد منه ن�صختان))0)).

تاأليف: فتح  الخالن،  تجربة  في  الب�صتان  زهرة   .6
اهلل بن عبد القادر المو�صلي )ت )20)ه�= 

789)م) ))0)).

على  وال�صالم  ال�صالة  في  العمرية  الجوهرة   .7
 الح�صرة الم�صطفوية، تاأليف: محمد بن اأحمد
ابن علي العمري)ت 6)2)ه�= )80)م))05)).

محمد  م��ن��ب��ري��ة):  )خ��ط��ب  ال�صنية  ال��خ��ط��ب   .8
8)2)ه���=  �صنة  حيًا  )ك��ان  المو�صلي  �صعيد 

.((06(((80(

تاأليف:  االأح��ب��اب،  ون�صيحة  االأل��ب��اب  ت��ذك��رة   .9
الخ�صري  الجليل  عبد  ال�صيخ  ب��ن  محمود 
))2)ه�=  )ت  المو�ص�������������لي  الك���������������ردي 

5)8)م))07)).

0). تعليقة على مقدمة علم الهدى واأ�صرار االهتداء، 
الجليل  ع��ب��د  ال�����ص��ي��خ  ب��ن  م��ح��م��ود  ت��األ��ي��ف: 
)ت))2)ه���=  المو�صلي  الكردي  الخ�صري 

5)8)م) )08)).

والم�صافحة  ال�صالم  اآداب  في  االإ�صالم  تحية   .((
ذو  الدين  معين  محمد  اأبو  تاأليف:  والقيام، 
النون بن جرجي�س بن عبد القادر بن عثمان 

ابن محمود الحنفي المو�صلي )ت 5)2)ه�= 
9)8)م) )09)).

وال��ب��رزخ  الدنيا  اأح���وال  ف��ي  ال�صالمة  معدن   .(2
الدين ذو  اأبي محمد معين  تاأليف:  والقيامة، 
النون بن جرجي�س بن عبد القادر بن عثمان 
ابن محمود الحنفي المو�صلي )ت 5)2)ه�= 

9)8)م) )0))).

تاأليف:  ال�صامعين،  وتذكرة  الواعظين  تحفة   .((
الكردي  الخ�صري  الجليل  عبد  بن  يو�صف 

المو�صلي )ت ))2)ه�= 825)م)))))).

تاأليف:  لالأولياء،  االنت�صار  كتاب  من  نقوالت   .((
يو�صف بن عبد الجليل الخ�صري المو�صلي)ت 

))2)ه�= 825)م) )2))).

تاأليف:  النجاح،  مفتاح  �صرح  في  الفتاح  فتح   .(5
المو�صلي  الخ�صري  الجليل  عبد  بن  يو�صف 

)ت))2)ه�= 825)م) ))))).

يو�صف  تاأليف:  االأخيار،  لالأولياء  االنت�صار   .(6
ابن عبد الجليل الكردي الخ�صري المو�صلي 
تقاري�س  وعليه  825)م)،  )ت))2)ه������= 
لجملة من �صيوخ المو�صل وكبار علمائها))))).

البن  ال�صباح  ورد  �صرح  ف��ي  ال��ف��الح  مفتاح   .(7
الجليل  ع��ب��د  اب���ن  ي��و���ص��ف  ت��األ��ي��ف:  ع��رب��ي، 
))2)ه�=  )ت  المو�صلي  الكردي  الخ�صري 
825)م)، وعليه تقري�صان: لجرجي�س اأفندي 
ومحمد اأمين بك ال�صهير بيا�صين اأفندي زادة 
منه  وتوجد   ،(((5( )80)م)  6)2)ه���=  )ت 

ن�صختان)6))).

االأنام،  �صيد  مديح  في  العالم  اهلل  من  االإلهام   .(8
تاأليف: يو�صف بن المال عبد الجليل الخ�صري 
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المو�صلي )ت ))2)ه�))7))).

9). البدور الجلية فيما م�ّست اإليه حاجات الفقراء 
ال�صوفية، تاأليف: ال�صيخ نور الدين البريفكاني 

)ت 268)ه�= )85)م) )8))).

البريفكاني  ال��دي��ن  ن���ور  لل�صيخ  م��ن��ظ��وم��ة   .20
)ت268)ه�= )85)م) )9))).

البريفكاني  الدين  نور  ال�صيخ  ذكر  في  ر�صالة   .2(
زادة  دب��اغ  تاأليف:  )85)م)  )ت268)ه����= 

�صالح )ت 298)ه�= 880)م) )20)).

ال��دي��ن  ن����ور  ال�����ص��ي��خ  ك���رام���ات  ف���ي  ر���ص��ال��ة   .22
�صالح  زادة  دب����اغ  ت��األ��ي��ف:  ال��ب��ري��ف��ك��ان��ي، 

)ت298)ه�=880)م) ))2)).

تاأليف:  ال�����ص��م��اآن،  وم���ورد  االإخ����وان  ب�صتان   .2(
المو�صلي  القادري  محمد نوري بن جرجي�س 

)ت05))ه�= 887)م) )22)) )مجلدان).

االأكمام،  زه��ر  كتاب  من  الكالم  ثمار  قطف   .2(
القادري)  جرجي�س  بن  نوري  محمد  تاأليف: 

ت05))ه�= 887)م) ))2)).

تاأليف:  ال��ن�����ص��ائ��ح،  م��ن  اللطيفة  ال��ف��وائ��د   .25
المو�صلي  القادري  محمد نوري بن جرجي�س 

)ت05))ه�= 887)م) ))2)).

المو�صلي  محمد  تاأليف:  الخلوة،  في  ر�صالة   .26
من خلفاء محمد البريفكاني)25)).

خدمة  م��ن��ه��اج  ف��ي  ال�����ص��ل��وك  م��ع��ال��م  مجمع   .27
بن  ط��اه��ر)26))  محمد  تاأليف:  الملوك،  ملك 
زادة  �صايغ  ال��ن��وري  اأف��ن��دي  اهلل)27))  عبد 
لل�صيخ  وتقري�س   ، 8)9)م)  )ت7)))ه����= 

محمد نوري القادري عليه)28)).

بن  محمد  تاأليف:  واأذك��ار،  واأدعية  اأحاديث   .28
يون�س بن ح�صين الحنفي، كان حّيًا في الثلث 

االأول من القرن الثالث ع�صر الهجري)29)).

االإل��ه��ام،  اأه��ل  اإ���ص��ارات  ف��ي  االأع���الم  لطائف   .29
محمد  اهلل  عبد  اأب��و  ال��دي��ن  �صم�س  تاأليف: 
ابن علي بن جعفر المو�صلي الحنفي ال�صهير 

بالباللي)0))).

�لحو��سي

اأ�صالة المعجمية العربية- بحث العالمة محمد بهجت . )  
العلمي  المجمع  العربية،  المعجمية  ن��دوة  االأث���ري، 

العراقي، بغداد، 992)م: 0).
فهر�س مكتبة االأوقاف المركزية في المو�صل: 7/ 5)، . 2  

الحنبلي،  المو�صلي  محمد  ابن  اأحمد  بن  محمد  وهو 
علم  له  الموقع)،  )اب��ن  له  ويقال  ب�صعلة،  المعروف 
ال�صمعة  ول��ه:  بالمو�صل،  توفي  وغيرها،  ب��ال��ق��راءات 
و�صرح  المر�صية،  ال�صبعة  ق���راءات  بن�صر  الم�صية 
ت�صحيح المنهاج البن قا�صي عجلون، والتلويح بمعاني 
والفتح  ال�صحيح،  في  ال���واردة  الح�صنى  اهلل  اأ�صماء 
حرز  ���ص��رح  ف��ي  المعاني  وك��ن��ز  الفتح،  ح��زب  لمغلق 
الموؤلفين:  معجم   ،(2(  /5 االأع��الم:  ينظر  المعاني، 

.((5 /8
بن . ) الح�صن  ب��ن  يو�صف  ب��ن  اأح��م��د  ه��و   ،20  /( م.ن:   

المو�صلي،  ال�صيباني  �صويدان  بن  الح�صين  بن  راف��ع 
موفق الدين اأبو العبا�س الكوا�صي، عالم بالتف�صير من 
فقهاء ال�صافعية، من كتبه: تب�صرة المتذكر، في تف�صير 
الكوا�صي،  بتف�صير  ويعرف  الحقائق،  وك�صف  القراآن، 
االأع��الم:  ينظر  العزيز،  القراآن  تف�صير  في  وتلخي�س 

)/)27، معجم الموؤلفين: 2/ 209.
فهر�س مكتبة االأوقاف المركزية في المو�صل: 278/5، . )  

وال�صيخ �صلطان بن نا�صر بن اأحمد الجبوري الخابوري 
المو�صل  لواء  في  ولد  العلوم،  بع�س  في  م�صارك  عالم 
ثم طاف  االأعالم،  ال�صيوخ  على  وتتلمذ  �صنة 072)ه�، 
عبد  ال�صيخ  من  علمية  اإج��ازات  على  وح�صل  البلدان، 
القراءات  في  واأجيز  ))))ه���)،  النابل�صي)ت  الغني 
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م�ؤلفات 
الم��صليين 
المخط�طة 

في العل�م 
ال�صرعية
) اإح�صاء 
ودرا�صة (

خطيب  البغدادي،  الخطيب  خليل  ال�صيخ  على  ال�صبع 
القراءات  واأجيز في  القادرية )ت6)))ه�)،  الح�صرة 
الدم�صقي  الباقي  عبد  بن  محمد  ال�صيخ  على  الع�صر 
)ت26))ه�)، له القول المبين في التكبير، وكتاب في 
القراءات ال�صبع، وكتاب في النحو، وتتلمذ عليه جمهرة 
الغفور بن عبد  ال�صيخ عبد  المو�صل منهم:  من علماء 
المو�صلي  اإبراهيم  وال�صيخ  المدر�س،  الربتكي  اهلل 
)ت59))ه�)، وال�صيخ �صعد اهلل الب�صير بن اأحمد بن 
االأعالم:  ينظر  88))ه���).  القّراء)ت  �صيخ  م�صطفى 
من  المقتطف   ،2(8  /( الموؤلفين:  معجم   ،((0  /(
اأكرم  الدكتور  ال�صيخ  واأ�صانيدهم-  العراقيين  اإجازات 
دار  اإ���ص��دارات  المو�صلي،  يو�صف  المال  الوهاب  عبد 
تنظر   ،57 28))ه����:  عمان،  ال�صرعية،  للعلوم  النور 

ترجمته في الفهر�صة: 7/ 02).
�صافعي . 5 مقرئ  فر�صي  قا�صم،  بن  عمر  بن  محمد  هو   

م�صري، ينظر االأعالم: 6/ 7)).
م.ن: 6/ )))، 6/ 266، 6/ )27، 6/ 2))، 7/ 02)، . 6  

 .92 /7 ،9( /7
اأبو . 7 الب�صري،  المازني  التميمي  عمار  بن  زب��ان  هو   

واالأدب،  اللغة  اأئمة  من  بالعالء،  اأب��وه  ويلقب  عمرو، 
ينظر  ))5)ه�����)،  ع��ام  ت��وف��ي  ال�صبعة  ال��ق��راء  واأح���د 

االأعالم: )/ ))، 
8 . http://www.3lsooot.com/booksmal :ينظر  
االأعالم: . 9  ،9( م.ن: 6/ )27، 6/ )27، 8/ 65)، 7/   

)/ 0))، معجم الموؤلفين: )/ 8)2.
هو �صالح بن زياد بن عبد اهلل ال�صو�صي، ثاني راويي . 0)

اأبي عمرو بن العالء، ينظر معجم القراءات القراآنية: 
.89 /(

م.ن: 6/ 266، )27.. ))
م.ن: 6/ )27، واأظن اأن الكتاب للجبوري.. 2)
المو�صل: . )) ف��ي  ال��م��رك��زي��ة  االأوق�����اف  مكتبة  ف��ه��ر���س 

266/6.، واأظن اأن الكتاب للجبوري.
نا�صر . )) بن  �صلطان  �صيخ  وهو   ،92  /7  ،((2  /6 م.ن: 

الجبوري في القراءات، وتلميذ ال�صيخ خليل الخطيب، 
تنظر ترجمته في الفهر�صة: 7/ 92، المقتطف: 57.

الن�صر في . 5) الرو�س  م.ن: )/ 55). تنظر ترجمته في 
وم�صرب  االأولياء  الع�صر: 2/ ))، منهل  اأدباء  ترجمة 

اأمين  محمد  الحدباء،  المو�صل  �صادات  من  االأ�صفياء 
�صعيد  ون�صر:  تحقيق  العمري،  الخطيب  اهلل  خير  ابن 
967)م:  الجمهورية،  مطبعة  المو�صل،  ال��دي��وج��ي، 
اإج��ازات  من  المقتطف   ،(7  /6 الفهر�صة:   ،27(  /(

العراقيين واأ�صانيدهم: )).
م.ن: 5/ 279، وهو محمد بن م�صطفى الغالمي، �صيخ . 6)

و�صروحات،  موؤلفات  له  ع�صره،  في  المو�صل  علماء 
منها: �صمامة العنبر، والعقد الثمين في مدائح االأمين، 
قال  وغيرها،  المعارف،  وخال�صة  الهمزية،  وتخمي�س 
اأقرانه،  على  ال�صعر  في  »فاق  العمري:  الخطيب  فيه 
في   ،(00  /7 االأع��الم:  ينظر  اأهله«،  اأم��ام  فيه  وب��رز 
)76))ه���):  وفاته  اأن  الموؤلفين  ومعجم  ال��درر  �صلك 
اإج��ازات  في  المقتطف   ،2(7/( الفهر�صة:   ،(2  /(2

العراقيين واأ�صانيدهم: ))، 2)، 6)، 9).
الفهر�صة: . 7) في  ترجمته  تنظر   ،92 م.ن: 6/ 2))، 7/ 

92/7، المقتطف: 6).
وال�صيخ �صعد اهلل بن اأحمد بن م�صطفى �صيخ القّراء . 8)

)�صعد الدين) )ت 88))ه�)، المعروف بالب�صير، اأخذ 
علمه في التجويد والقراءات عن ال�صيخ عبد الغفور بن 
عبد اهلل الربتكي، وال�صيخ اإبراهيم المو�صلي، وال�صيخ 
التاريخ  في  عالما  ك��ان  الجبوري،  نا�صر  بن  �صلطان 
ال�صعري، وله خبرة في العلوم ال�صرعية والعربية، تتلمذ 
عليه نخبة من العلماء منهم: محمد اأمين بن خير اهلل 
هما:  ولدين  ت��رك  )20)ه����)،  )ت  العمري  الخطيب 
م�صطفى ومحمد اأمين، وبرزا في القراءات، وبرز من 
اأحفاده: المال �صعدي بن محمد اأمين ، تنظر ترجمته 

في الفهر�صة: 6/ 7، 7/ 02).
اأمين بن خير اهلل . 9) الدين ثالثة تالميذ: محمد  ل�صعد 

وم�صطفى،  اأمين،  محمد  ونجاله  العمري،  الخطيب 
لما  المو�صلي  اهلل  فتح  بن  بكر  اأب��و  اأن��ه  الراجح  لكن 
االأول��ي��اء: منهل  ينظر   ،(((( رق��م  الكتاب  في   تقدم 
)/ 265- 266، المقتطف: )5-55، الفهر�صة: 7/ 92.

المو�صل: . 20 في  المركزية  االأوقاف  مكتبة  فهر�س  ينظر 
منهل   ،(02  /7 الفهر�صة:  في  ترجمته  تنظر   ،92/7

االأولياء: )/280، المقتطف: )5، )5.
االأولياء . )2 منهل  ينظر   ،(26  /8  ،(86  -(85 م.ن:)/ 

 ،((  /6 االأع��الم:   ،(0  -((  /( االأ�صفياء:  وم�صرب 
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معجم الموؤلفين: )/ 7، المقتطف: 29- 0).
م.ن: 2/ )5)، 6/ 265، ولم نطلع على ترجمة له اإال . 22

معا�صر  اأنه  على  يدل  ما  المخطوط  اأول  في  جاء  اأنه 
الجليلي،  با�صا  اأمين  محمد  بن  با�صا  �صليمان  للوزير 

حيث قّدمه تحفة وهدية له.
م.ن: 5/ 272، وهو اأبو خليل �صالح اأفندي ال�صعدي بن . )2

يحيى اأفندي بن يون�س اأفندي بن يحيى اأغا المو�صلي 
الحنفي، ومن �صيوخه: يو�صف اأفندي الرم�صاني، ومال 
ينظر  الخياط،  اأحمد  تالمذته:  ومن  المزوري،  يحيى 

المقتطف: 8).
م.ن: 5/ )27، والراجح اأنه العمري المتوفى)297)ه�).. )2
للبغوي . 25 ال��ك��ري��م  ل��ل��ق��راآن  تف�صير  ال��ت��ن��زي��ل  وم��ع��ال��م 

المتوفى)6)5ه�).
م.ن: 2/ )28، 2/ )))، وال�صيخ ال�صيد محمد نوري نور . 26

الدين اأبو عبد اهلل بن ال�صيد جرجي�س بن ال�صيد عبد 
الرحمن ابن ال�صيد اأ�صعد بن ال�صيد �صلمان بن ال�صيد 
جعفر بن ال�صيد عبد اهلل القادري، يت�صل ن�صبه باالإمام 
الح�صين بن علي )ر�صي اهلل عنهما)، عالم كبير توفي 
في المو�صل)عام 05))ه�)، ودفن في الجامع الكبير، 
واإقامة  التدري�س  تعطل  ولما  النوري،  اأ�صرة  جد  وهو 
ال�صيخ  ق��ام  ومدر�صته  الكبير  الجامع  ف��ي  ال�صعائر 
واإعادة  بترميمهما  القادري  بن جرجي�س  نوري  محمد 
ال�صعائر فيهما، اأخذ الطريقة القادرية من ال�صيخ نور 
اأفندي  الرحمن  عبد  ال�صيخ  واأجازه  البريفكي،  الدين 
الكالك مفتي المو�صل اإجازة عامة مطلقة، واأجازه في 
القراءات ال�صبع مع اإجازة عامة مطلقة ال�صيخ عبد اهلل 
اأفندي الفي�صي، تنظر ترجمته في الفهر�صة: 2/ 8))، 

269، )))- 5))، المقتطف: 8).
م.ن: )/ 209- 0)2.. 27
ينظر المقتطف: 0)- )).. 28
المو�صل: . 29 ف��ي  ال��م��رك��زي��ة  االأوق�����اف  مكتبة  ف��ه��ر���س 

بن  الدين  زكي  اأفندي  اأمين  محمد  ولد  وقد   ،(6(/6
المو�صل،  في  يو�صف  المال  بن  اأفندي  �صعيد  محمد 
ال�صيخ  وال��ده  على  الكريم  القراآن  ق��راأ  )0))ه���،  عام 
محمد �صعيد اأفندي، وتتلمذ على �صيوخ ع�صره منهم: 
عثمان اأفندي الديوجي )ت 60))ه�) وعبد اهلل اأفندي 
77))ه���)  ال��ج��وادي)ت  واأحمد  69))ه���)  النعمة)ت 

اأجيز في  االأخير  الديوجي )ت)6))ه�)، وعن  واأحمد 
العلوم العقلية والنقلية، له اآثار مخطوطة كثيرة،  تنظر 
ترجمته في الفهر�صة: 6/ )6) وما بعدها، المقتطف: 

.5 -(
كذا ورد ا�صم الكتاب، والمعروف اأن ابن االأثير �صّنف . 0)

كتاب جامع االأ�صول، فهل قام باخت�صاره؟
م.ن: 5/ 7)2.. ))
م.ن: 7/ )2).. 2)
واأ�صار الدكتور ماهر يا�صين الفحل من جامعة االأنبار . ))

 بالقيمة العلمية للكتاب واأهميته في تخ�ص�صه، ينظر: 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.

م.ن: 9/ )).. ))
ف����ه����ر�����س م���ك���ت���ب���ة االأوق�������������اف ال����م����رك����زي����ة ف��ي . 5)

 ،259  /7 االأع�������الم:  ي��ن��ظ��ر   ،5(  /6 ال��م��و���ص��ل: 
 وه�����ن�����اك ن�������ص���خ���ة ف�����ي اإي����������ران ع���ل���ى ال���م���وق���ع:

 www.moshar.ir/books/alphabet.

م.ن: 2/ 5)2، وال�صيخ محمد بن قا�صم ابن محمد بن . 6)
اأ�صال ومن�صاأ، ولد  مو�صى العبدلي مولدا ثم البغدادي 
البلدان،  طاف  العلماء،  كبار  من  كان  080)ه���،  �صنة 
وال�صام  م�صر  �صيوخ  من  واأجيز  العلوم،  مختلف  وقراأ 
وحلب وبغداد والمو�صل، وكان حاذقا في الطب، وانتهت 
اإليه الرئا�صة في هذا العلم في ع�صره، كما كان عالما 
واالإ�صطرالب  وال��زي��ج  والجفر  والفلك  بالريا�صيات 
اأخذ  واالإ�صالمية،  العربية  والعلوم  والمنطق  والح�صاب 
اآل  اأمين  محمد  منهم:  العلم  اأه��ل  من  جمهرة  منه 
العمري،   الخطيب  اهلل  وخير  المفتي  اأفندي  يا�صين 
اأدب��اء  ترجمة  في  الن�صر  الرو�س  في  ترجمته  تنظر 
الفهر�صة:  االأولياء: )/ 267،  ومنهل  الع�صر: 2/ 6)، 

)/ 9، المقتطف: 7).
م.ن: 2/ 00)، ينظر المقتطف: 98.. 7)
م.ن: 7/ 206، ينظر المقتطف: 9)).. 8)
م.ن: 5/ )2.. 9)
م.ن: 8/ 28).. 0)
الزيزي . )) اأحمد  بن  ح�صن  بن  اأحمد  بن  اهلل  عبد  هو 

الربتكي، المدر�س، العبا�صي، ال�صافعي، رئي�س العلماء، 
الموافق  ه�   (060 �صنة  الربتكي  اهلل  عبد  ال�صيخ  ولد 
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م�ؤلفات 
الم��صليين 
المخط�طة 

في العل�م 
ال�صرعية
) اإح�صاء 
ودرا�صة (

650)م، في قرية ربتك التابعة لق�صاء ال�صيخان، وهو 
منها  مدار�س  عدة  في  يدر�س  واأخ��ذ  الن�صب،  عبا�صي 
هذا  وك��ان  البقال،  عمو  محلة  ف��ي  المدر�س  م�صجد 
على  لقبه  وغلب  به  يدر�س  فكان  داره  يجاور  الم�صجد 
الم�صجد ف�صار يعرف بم�صجد المدر�س، قال عنه ع�صام 
الفروع  في  عليه  المعول  الفحول  احد  العمري:  الدين 
واالأ�صول فهو اإمام المتورعين ومرجع المت�صرعين ورع 
الغريبة  الفنون  ذو  واالإذع��ان  المعارف  عماد  الزمان 
العلمية:  واآثاره  موؤلفاته  العجيبة، من  المطربة  واالآثار 
المنهاج في بيان اأحكام الع�صر والخراج، زبدة القواعد 
ال�صرعية، ور�صالة ما البد  االأحكام  الفقهية في �صبط 
بيان  ف��ي  ور�صالة  االإ���ص��الم،  عقائد  معرفة  م��ن  منه 
مخت�صر  وه��و  ال��زواج��ر،  وزواه���ر  الراف�صة،  اأح���وال 
اإلى  كتاب الزواجر البن حجر الهيتمي، وهدي الحكم 
اإلى  الحكام  هداية  كتابه  مخت�صر  وهي  الحكم  خير 
نهج  وكتاب  االأعمال،  خلق  في  ور�صالة  االأحكام،  خير 
ور�صالة  االأ�صكال  ومنظومة  ال�صافعية،  فقه  في  المنهج 
ور�صالة  ماله،  وغ�صب  عمدا  الموؤمن  قتل  في  تبحث 
في العبادات، والزاجر بعّد الكبائر، ور�صالة في اأ�صول 
عن  داره  في  واأقعده  المر�س  اأ�صابه  قد  وكان  الدين، 
 ((59 �صنة  الربتكي  اهلل  عبد  ال�صيخ  توفي  التدري�س، 
في  الن�صر  الرو�س  ينظر  المو�صل،  في  م   (7(6  / ه� 
االأولياء:  منهل  بعدها،  وما   5 الع�صر:  اأدب��اء  ترجمة 
: و   ،(7 المقتطف:   (77  /( الفهر�صة:   ،250  /( 

 http://www.daralnawader.com

(2 . /( المو�صل:  في  المركزية  االأوق���اف  مكتبة  فهر�س 
.(78 /8 ،270 /6 ،26( /6 ،(78

م.ن: 2/ 287- 288، 5/ 259، ينظر الرو�س الن�صر . ))
في ترجمة اأدباء الع�صر: 2/ 9)، المقتطف: 9).

فالر�صالة . )) وم��وه��م��ة،  �صحيحة  غير  التعليقة  ه��ذه 
و�صرحها للمال يو�صف الرم�صاني، ولمن االأ�صتاذ �صالم 
راأيت  لما  الكردي:  المح�صي خالد  لقول  و�صفها بذلك 
اأنها  ففهم  زم��ان��ه..،  يو�صف  ال�صيرازي،  اب��ن  عقيدة 

لل�صيرازي، ولي�س ذلك مرادا كما ال يخفى.
فهر�س مكتبة االأوقاف المركزية في المو�صل: )/87)، . 5)

تنظر ترجمته في الفهر�صة: )/ 9، المقتطف: )).
اأبو . 6) ال�صيخ  اأن��ه:  المقتطف:  في  وورد   ،2((  /6 م.ن: 

عبد اللطيف نور الدين علي اأفندي بن عبد اهلل بك بن 

ال�صهير  المو�صلي  الحنفي  اأغا  يحيى  بن  اأفندي  يون�س 
)ابن مح�صر با�صي )، ينظر: 7)- 8).

والمال . 7) المندالوي،  م.ن: 6/ ))2، ومن �صيوخه: علي 
يحيى المزوري، ينظر المقتطف: 7)- 8).

اأبو محمد معين الدين . 8) م.ن: 8/ 7))، 8/ 52)، وهو 
بن  عثمان  ب��ن  ال��ق��ادر  عبد  ب��ن  جرجي�س  ب��ن  ذن���ون 
�صاعرا مقر�صا  عالما  كان  المو�صلي،  الحنفي  محمود 
في  ترجمته  تنظر  ن�صاخًا،  ال�صعري  التاريخ  في  ناظما 

الفهر�صة: )/ 95)، 272/6، المقتطف: 7).
م.ن: 2/ 29.. 9)
جوهرة . 50 �صرح  اللقاني،  اإبراهيم  بن  ال�صالم  عبد  هو 

التوحيد لوالده، توفي عام )078)ه�)، ينظر االأعالم: 
.(55 /(

م.ن: 8/ 59)، ينظر منهل االأولياء وم�صرب االأ�صفياء: . )5
.2(8 /(

م.ن: 8/ 59).. 52
هو محمد بن اأ�صعد ال�صديقي، جالل الدين، يعد من . )5

المتكلمين الفال�صفة، ينظر االأعالم: 6/ 2).
م.ن: 6/ )0)، وهو خير اهلل بن محمود بن مو�صى بن . )5

الحاج علي بن الحاج قا�صم العمري، ولد �صنة )09)ه�، 
وتوفي �صنة 282)ه�، كان فقيها نحويا �صرفيا، عارفا 
الفتوى،  على  نائبا  ك��ان  والح�صاب،  العربية  ب��اأن��واع 
في  ترجمته  تنظر  العمرية،  جامع  في  الخطابة  وتولى 

الفهر�صة: 6/ )0)، المقتطف: 6)- 7).
فهر�س مكتبة االأوقاف المركزية في المو�صل: 08/5)، . 55

.2(6 /6
م.ن: 6/ )0).. 56
ينظر الفهر�صة: 6/ )0).. 57
م.ن: 2/ )))، وهو �صلطان اأفندي بن ح�صن ال�صائغ . 58

المو�صلي، كان من م�صاهير علماء المو�صل في القرن 
اأفندي  علي  ال�صيخ  من  اإج��ازت��ه  اأخ��ذ  ع�صر،  الثالث 
عثمان  ال��ح��اج  العالمة  عليه  وق���راأ  با�صي،  مح�صر 
لل�صيخ  الفهر�صة  في  اإج��ازة  وله  الر�صواني،  اأفندي 
)علي  ج��ده  ا���ص��م  وورد  الح�صيني،  ���ص��ال��ح  محمد 
،292  /2 الفهر�صة:  ف��ي  ترجمته  تنظر   ���ص��اي��غ)، 

.2(0 /( ،29( /2 :.(0( /6
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م.ن: 5/ 28، تنظر ترجمته في الفهر�صة، والمقتطف: . 59
.(29

م.ن: 6/ 6)).. 60
م.ن: 6/ 7))، تنظر ترجمته في الفهر�صة: 2/ 89.. )6
المو�صل: . 62 ف��ي  ال��م��رك��زي��ة  االأوق�����اف  مكتبة  ف��ه��ر���س 

في  )العمادية  مخطوطة  في  ق��راءة  ينظر   ،26(/6
مختلف الع�صور) على الموقع: م.ن: 6/ 65). 

6( .http://taakhinews.org

م.ن: 6/ 66).. )6
م.ن: 6/ 66).. 65
م.ن: 6/ 67).. 66
على . 67 تتلمذ  الخطيب  ر�صيد  وال�صيخ   ،(07  /7 م.ن: 

�صيوخ ع�صره، وح�صل على اإجازته العلمين من ال�صيخ 
محمد اأفندي الر�صواني، وله موؤلفات مخطوطة عدة، 
الترتيب  واأب�صط  االأدب،  تاريخ  في  االأرب  اأ�صنى  منها: 
في تراجم االأدباء، واأو�صح المناهج في تاريخ االأدب، 
والمفيد في اأ�صول الفقه، وغيرها، وقد �صدر له تف�صير 
القراآن العظيم الم�صمى: اأولى ما قيل في اآيات التنزيل، 
كان خطيبا وواعظا وع�صوا في المجل�س العلمي، تنظر 

ترجمته في الفهر�صة: 7/ 07)، المقتطف: 7.
ينظر االأعالم: )/ 5)).. 68
م. ن: )/ 85، )/ 67، 5/ 7)، 7/ 280، 8/ 02).. 69
فهر�س مكتبة االأوقاف المركزية في المو�صل: 72/2)، . 70

 ،256 /7 ،(8 /( ،((9 /7 ،((8 /7 ،72 /6 ،87 /(
.226 /8 ،225 /8 ،((9 /8 ،257 /7

ومن . )7  ،(77  /8  ،(02  /8  ،292  /5  ،(77  /( م.ن: 
�صيوخه: يو�صف النائب المو�صلي، ومن تالميذه: يحيى 
المفتي ابن ال�صيخ فخر الدين االأعرجي، وال�صيد عبد 
اهلل الفخري �صقيق يحيى ال�صابق، ويا�صين وعبد الغفور 
ال��ح��دادي  مو�صى  وال�صيخ  الربتكي،  اهلل  عبد  نجال 
الغالمي،  م�صطفى  ب��ن  محمد  وال�صيخ  المو�صلي، 

وال�صيخ حمد الجميلي، ينظر المقتطف: 7)- 8).
 ينظر:. 72

http://mig33beta.ahlamontada.com/t5083-topic

.م.ن: 2/ 286.. )7
م.ن: 8/ )6).. )7

م.ن: 2/ 286، 6/ 270.. 75
االأ�صفياء: . 76 وم�صرب  االأول��ي��اء  منهل   ،279  /5 م.ن: 

.25(/(
فهر�س مكتبة االأوقاف المركزية في المو�صل: 279/5.. 77
الدين . 78 فخر  ال�صيد  ب��ن  يحيى  ه��و   ،(60  /( م.ن: 

االأعرجي الح�صيني مفتي االأحناف، اأديب عالم �صاعر 
والتركية،  الفار�صية  يتقن  باال�صطرالب،  عالم  فقيه 
وتوفي  2)))ه����  �صنة  ول��د  والعطاء،  بال�صخاء  ع��رف 
�صنة 87))ه�، له مواقف بطولية اأيام ح�صار نادر �صاه 
الجميلي  حمد  �صيوخه:  ومن  56))ه���،  �صنة  للمو�صل 
محمد  تالميذه:  ومن  الربتكي،  اهلل  وعبد  المو�صلي، 
العمري،  اهلل  خير  بن  اأمين  ومحمد  االأردالن��ي  �صليم 
ينظر منهل  �صنة ))))ه���،   �صنة  االأحناف  اإفتاء  تولى 
 ،(60  /(  ،20(  /( الفهر�صة:   ،2(9  /( االأول��ي��اء: 

8/6)2، المقتطف: )).
الفهر�صة: . 79 في  ترجمته  تنظر   ،((5 /8 ،6( م.ن: 8/ 

بن  �صلمان  الحاج  بن  م�صطفى  ال�صيخ  وهو   ،(2  /7
)الب�صيري)  الملقب  النعيمي  الحنفي  اأحمد  ال�صيخ 
يا�صين  واإجازته عن �صيخه  المتوفى ))))ه�،  المقري 
المفتي )ت 5)))ه�) وهو عن والده محمود المفتي بن 
عبد الوهاب المو�صلي، ومن تالمذته ال�صيخ خير اهلل 
ومراد  العمري  الباقي  وعبد  82))ه���)،  )ت  العمري 
الب�صيري  اأمين  محمد  المال  ال�صيخ  ونجله  العمري، 
ابن ال�صيخ م�صطفى الب�صيري، له اأراجيز في المعاني 
ينظر  النحو،  في  ور�صالة  واالأ�صول  والمنطق  والبيان 
منهل االأولياء: 2/ )8)، المقتطف: 0)، 6)، ))، )5.

م.ن: 7/ 2).. 80
م.ن: 8/ )7- )7، 7/ 2).. )8
ومن . 82 الفهر�صة،  في  ترجمته  تنظر   ،(6(  /5 م.ن: 

�صيوخه: المال علي الوهبي الجفعتري، ينظر المقتطف: 
.(8

فهر�س مكتبة االأوقاف المركزية في المو�صل: 2/)7)، . )8
227/6، 8/ 72، ومن �صيوخه: مو�صى الحدادي والمال 
جرجي�س  ومال  الحيدري  اهلل  و�صبغة  االأردالن��ي  �صليم 

الر�صادي، ينظر المقتطف: 29- 0).
م.ن: 5/ )25، 260، تنظر ترجمته في منهل االأولياء: . )8

.27( /(
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م�ؤلفات 
الم��صليين 
المخط�طة 

في العل�م 
ال�صرعية
) اإح�صاء 
ودرا�صة (

م.ن: 2/ 7).. 85
م.ن: 6/ 5))، 7/ )5)، هو والد  ال�صيخ ال�صيد اأحمد . 86

الفخري القا�صي المو�صلي، العالِم االأديِب ال�صاعر.
الخطيب . 87 اأفندي  يون�س  �صيوخه:  ومن   ،27(  /2 م.ن: 

المو�صلي  اأف��ن��دي  ومحمد  البريفكاني،  الدين  ون��ور 
المعمر، واأبو محمد عبد اهلل بن محمد بن طه ال�صائغ، 

ينظر المقتطف: 9- 0).
م.ن: )/ 8).. 88
م.ن: 8/ 86).. 89
م.ن: 6/ 9)).. 90
م.ن: 6/ )6).. )9
م.ن: 6/ 67).. 92
م.ن: 6/ 68).. )9
م.ن: 6/ 69).. )9
م.ن: 6/ 69).. 95
م.ن: 6/ 70).. 96
فهر�س مكتبة االأوقاف المركزية في المو�صل: 70/6).. 97
الموقع:. 98 على  مخطوطة  ن�صخ  ول��ه   .2((  /5  م.ن: 

http://www.almostafa.info/books/ht m/search

م.ن: 7/ 90، هو �صعبان بن محمد بن داود المو�صلي . 99
الدين،  زي��ن  ب��االآث��اري،  وي��ع��رف  الم�صري،  االأ���ص��ل، 
اأديب �صاعر م�صارك في بع�س العلوم، من اآثاره: �صرح 
في  واأرج���وزة  يكمل،  ول��م  مجلدات  ث��الث  في  االألفية 
ينظر  وغيرها،  العرو�س،  في  واأرج��وزة  الكتابة،  علم 

االأعالم: )/00).
م.ن: 2/ 286.. 00)
م.ن: 8/ )6).. )0)
(02 ..www.daralnawader.com/pages/blogs :ينظر
المو�صل: . )0) ف��ي  المركزية  االأوق����اف  مكتبة  فهر�س 

الوهاب،  عبد  بن  علي  والجفعتري   ،257/5  ،80/5
ع�صره،  �صيوخ  على  قراأ  خطيب،  اأدي��ب،  �صاعر  عالم 
منهم: اأحمد الجميلي وعليه اأجيز، ومن طالبه: محمد 
�صلطان  ب��ن  الرحمن  وعبد  الغالمي،  م�صطفى  ب��ن 
مت�صوف،  العمري،  عثمان  الدين  وع�صام  الكالك، 
دّر�س في مدر�صة جامع خزام، تولى الخطابة في جامع 
ترجمته  تنظر  معتبرة،  وق�صائد  موؤلفات  له  العبدال، 

في الرو�س الن�صر في ترجمة اأدباء الع�صر: 2/ 88)، 
منهل االأولياء: )/ )27، الفهر�صة: )/ 200، 5/ )25، 

ينظر المقتطف: 8).
فهر�س مكتبة االأوقاف المركزية في المو�صل: 6/)22، . )0)

وهو فتح اهلل بن عبد القادر المو�صلي، الحنفي متولي 
وقف جامعي النبي يون�س والنبي جرجي�س، عالم �صاعر 
تالميذه:  وم��ن  ع��دي��دة،  واأراج��ي��ز  موؤلفات  ل��ه  اأدي���ب، 
اأوالده الثالثة: �صيف اهلل والحاج بكر و�صعد اهلل، تنظر 
ترجمته في الفهر�صة: )/ )20، منهل االأولياء: )/ 265، 

المقتطف: )).
اأمين . 05) محمد  ال�صيخ  ع��م  اب��ن  وه��و   ،58  /8 م.ن: 

محمد  ال�صيخ  تالميذ  من  وهو  العمري،  اهلل  خير  ابن 
منهل  ينظر  )20)ه���)،  المو�صلي)ت  االأردالن��ي  �صليم 

االأولياء:)/ 0))، المقتطف: 8)- 9).
م.ن: 9/ 20.. 06)
الحبار . 07) ال��ح�����ص��ن  ���ص��ي��وخ  م��ن  وه���و   ،7(  /5 م.ن: 

الدركزلي، ينظر المقتطف: 0).
م.ن: 5/ 79.. 08)
م.ن: )/ 95).. 09)
فهر�س مكتبة االأوقاف المركزية في المو�صل: 5/)).. 0))
واأب��و . ))) ح�صين  اأب��و  الولي  العالمة  وه��و   ،((  /5 م.ن: 

بن  م�صطفى  بن  الجليل  عبد  بن  يو�صف  اأمين  محمد 
المال  بن  الفقار  ذي  المال  بن  وي�س  اهلل  �صوفي  مال 
ال�صافعي  الخدري  عبا�س  بن  قيما�س  المال  بن  خدر 
ب�)الجليلي)  محمود  واأخ��وه  هو  والم�صهور  ال��ق��ادري، 
الجليل  عبد  اأبيه  عن  العلم  واأخذ  المو�صلي،  الخدري 
البرزنجي،  اإ�صماعيل  ال�صيخ  خليفة  م�صطفى  اب��ن 
ينظر  وغيرهما،  البرزنجي...،  اإ�صماعيل  ال�صيخ  وعن 

المقتطف: 2).
م.ن: 5/ )).. 2))
م.ن: 5/ )9.. )))
عرف . ))) مت�صوف،  عالم  وه��و   ،(06  -(05  /5 م.ن: 

�صيد  مديح  في  العالم  اهلل  من  االإلهام  موؤلفاته:  من 
االأنام، واالنت�صار لالأولياء، وتحفة الواعظين، واأربعون 
الفهر�صة:  في  ترجمته  تنظر  و�صرحها،  جمعها  حديثا 

.(9( /(
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يا�صين . 5)) ابن  يون�س  بن  اإبراهيم  بن  اأمين  وهو محمد 
وبرز  ع�صره،  علماء  اأجلة  على  علومه  تلّقى  المفتي، 
في الطب، وقد اأخذه من كبير العلماء واالأطباء محمد 

العبدلي، تنظر الفهر�صة: )/ 226.
المو�صل: . 6)) ف��ي  المركزية  االأوق����اف  مكتبة  فهر�س 

.(08 /8 ،259/7
م.ن: 5/ 29.. 7))
م.ن: 2/ 272، تنظر ترجمته في الفهر�صة: 2/ )0).. 8))
م.ن: 7/ 200.. 9))
م.ن: 2/ ))).. 20)
م.ن: 2/ ))).. )2)
م.ن: 2/ 272، وهو من تالميذ ال�صيخ عبد الرحمن . 22)

ابن �صلطان الكالك، ينظر المقتطف: 8).
م.ن: 2/ )0).. )2)
المو�صل: . )2) ف��ي  المركزية  االأوق����اف  مكتبة  فهر�س 

.200/7
م.ن: 2/ 287، لعله ال�صيخ محمد ب�صير البريفكاني، . 25)

ينظر المقتطف: 56.
من �صيوخه والده عبد اهلل نور الدين وهو عن �صيخه . 26)

�صهاب الدين اأحمد بن محمد الخياط عن �صيخه عبد 
اهلل العمري، ومن �صيوخه اأي�صا عبد الوهاب الجوادي 

و�صالح الخطيب: ، ينظر المقتطف: 6- 7،  26).
ال�صهير . 27) محمد  بن  الدين  نور  اهلل  عبد  وال��ده  واأم��ا 

ون��ال  الخياط،  اأف��ن��دي  اأح��م��د  على  در���س  بال�صائغ، 
اأن�صاأها  التي  المدر�صة  واأخذ يدر�س في  االإجازة عليه، 
له اأخوه عبد الرحمن )مدر�صة ال�صائغ)، وكان مولعا 
بالتاريخ وال�صير واالأدب والحديث وال�صعر، ف�صال عن 
علومه الدينية، له تعليقات وحوا�س مختلفة، وقد عرف 
اأفندي  �صالح  ال�صيخ  عن  اأخ��ذه  ال��ذي  خطه  بح�صن 

ال�صعدي اآل مح�صر با�صي، الفهر�صة: 7/ )9).
م.ن: 7/ 200.. 28)
م.ن: 7/ 5)).. 29)

م.ن: 8/ )6.. 0))

فهر�س �لم�سادر و�لمر�جع

محمد . ) العالمة  بحث  العربية-  المعجمية  اأ���ص��ال��ة 
المجمع  العربية،  المعجمية  ن��دوة  االأث���ري،  بهجت 

العلمي العراقي، بغداد، 992)م.
للماليين، . 2 العلم  دار  الزركلي،  الدين  خير  االأعالم:   

بيروت، ط6)، 2005م.
ع�صام . ) الع�صر:  اأدب��اء  ترجمة  في  الن�صر  الرو�س   

الدين العمري، عثمان بن علي، تحقيق: الدكتور �صليم 
النعيمي، المجمع العلمي العراقي، )97)م.

 �صلك الدرر في اأعيان القرن الثاني ع�صر: المرادي، . )
محمد خليل بن علي، دار الكتاب االإ�صالمي.

في . 5 ال��ع��ام��ة  االأوق�����اف  مكتبة  م��خ��ط��وط��ات  ف��ه��ر���س   
المو�صل: �صالم عبد الرزاق، وزارة االأوقاف وال�صوؤون 

الدينية، العراق، ط2، 982)م.
 معجم القراءات القراآنية: د. اأحمد مختار عمر، ود. . 6

الكويت،  جامعة  مطبوعات  مكرم،  �صالم  العال  عبد 
ط2، 988)م.

 معجم الموؤلفين: كحالة، عمر ر�صا، بيروت، 957)م.. 7
 المقتطف من اإجازات العراقيين واأ�صانيدهم- ال�صيخ . 8

المو�صلي،  يو�صف  المال  الوهاب  عبد  اأك��رم  الدكتور 
اإ�صدارات دار النور للعلوم ال�صرعية، عمان، 28))ه�.

 منهل االأولياء وم�صرب االأ�صفياء من �صادات المو�صل . 9
الحدباء، محمد اأمين بن خير اهلل الخطيب العمري، 
مطبعة  المو�صل،  ال��دي��وج��ي،  �صعيد  ون�صر:  تحقيق 

الجمهورية، 967)م.

�لإنترنت •	مو�قع 
10. http://www.3lsooot.com/booksmal

11. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.

12. www.moshar.ir/books/alphabet

13. http://www.daralnawader.com

14. http://taakhinews.org
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search
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َماِعيل ْيِخ الَعَرِب اإ�سْ الَقَماِعيُل ِفي َمْدِح �سَ

َتاأِليف 
بيدي  ى الزَّ د مرَت�شَ يد محمَّ ال�شَّ

ى �شنة 1205هـ المتوفَّ

ة َتْحِقيُق وِدرا�سَ

ر اح االأْع�شَ د َفْتِحي َعْبد اْلَفتَّ ُمَحمَّ
ريف و�ِس - جامعة االأزهر ال�شَّ �شُ الَباِحث ِبَمْرَكِز َتْحِقيق النُّ
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مقدمة

ُكُنوزه المْخُطوطة، ومَحاولة  اإلى الَك�ْسف عن  اأنَّ التُّراَث الَعربي في الَع�سر الُعثماني بَحاجٍة َما�سٍة  نعلُم 
قيقة في التَّْحقيق.  ة الِعْلمية الدَّ تْحِقيقه، وَن�ْسِره؛ َوْفق المْنَهجيَّ

بيدي  د ُمرت�سى الزَّ ريف بالقاهرة، وجدُت مْخُطوطًة َنِفي�سة لمحمَّ ومن ِخالل الَبْحِث في مكتبة الأزهر ال�سَّ
المتوفى �سنة )1))ه�، ُكتبت في حياته �سنة ))))ه�. 

اأَْحَمد  ْبن  ِعي�َسى  ْبن  اهلل  عبد  ْبن  اإ�سماعيل  يِن  الدِّ َمْجد  الَعرب  �َسيخ  َمْدح  في  َمقاَمة  عن  عبارة  وهي 
البيت  وباآل  ارة،  هوَّ بقبيلة  ن�سبه  يت�سل  الذي  اْلِحْميرّي،  َعْيِنّي  الرُّ اِرّي  اْلَهوَّ �سيَبة  بن  ام  َهمَّ ْبن  د  ُمَحمَّ ْبن 

الأ�سراف.

ر في ثناياها عن واِقع اجِتَماعي َمِعي�س، وُتبرِهُن على ُقدرِة  والَمَقامُة ُتعدُّ من المَقامات الجيدة التي ُتعبِّ
بيدي في تاأليِف المَقامات البديعة ذاِت الأ�ْسُلوب الَبِليغ  الَّذي اإْن دلَّ على �سيٍء، َفاإنَّما يدلُّ على ُقدرة ُعلماء  الَزّ
ا تحتوي على ق�سيدِته  األيف والإْبَداع، ولي�َس التَّْقليد كما �َساع َهذا الَخَطاأ))). واأي�سً الَع�سر الُعْثماني على التَّ
ائعة في َمْدح �َسيخ الَعرب اإ�سماعيل، وَق�سيَدة اأُْخرى في َطلِب الَعَطايا والمَنح والِهبات التي تعيُن  ة الرَّ الميميَّ
ة: التَّعريَف ب�� »ِر�َصالة الَقَماِعيل«، وتوثيق ِن�ْسبتها  مة التَّمهيديَّ على الَعي�س. ويجدر بنا اأْن َنَتناوَل في هِذه المَقدِّ
ية التي اعتمدُت َعَليها في التَّحقيق،  اإلى موؤلِّفها، واأهميتها الِعلميَّة، وموؤلِّفها وموؤلفاته العْلمية، والنُّ�سخ الخطِّ

وَمْنهجي في ذلك.

بيدي  د مرت�صى الزَّ مة محمَّ العالَّ

�صاأة المولد والنَّ

ا�ْصمُه :
هير بمرت�سى  زاق ال�سَّ د بن َعْبد الرَّ د بن محمَّ د بن محمَّ يد محمَّ هير ال�سَّ يعدُّ الَعالمة الّلغوي والأديب ال�سَّ

))) انظر في ذلك ما قاله جورجي زيدان عن انحطاط الآداب العربية وف�ساد ملكة الل�سان وتجميد القرائح في الع�سر العثماني ): 
)9) - )9)، تاريخ اآداب اللغة العربية، راجعها وعلق عليها د. �سوقي �سيف، دار الهالل، القاهرة، )د.ت).
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بيدي الحنفي)))- الذي يت�سل ن�سبه بالإمام الح�سين بن علي ر�سي اهلل عنهم اأجمعين � اإمام  الح�سيني الزَّ
اأهل الّلغة قاطبة في الع�سر العثماني، ومن اأدبائها العظام رغم قلة ما و�سلنا من اأ�سعاره. 

الًعا ورواية و�سهرًة . نعته تلميذه الجبرتي بكثير من الخ�سال؛ فهو »العَلم  فلم يكن هناك اأعظم منه اطِّ
اثر«)))  النَّ اظم  النَّ الأ�سولي  النَّحوي  الّلغوي  المحدث  الفقيه  �سابة،  النَّ حلة  الرُّ امة،  الفهَّ العمدة  المو�سوف، 

اظ. خاتمة الحفَّ

مولده :
في  الجبرتي  ذلك  اأورد  كما  النبوية ))))ه،  الهجرة  من  واألف  ومئة  واأربعين  �سنة خم�س  بيدي  الزَّ ولد 
اإلَّ اأن اأ�سله من »وا�سَط«؛ بلدة من اأعمال العراق.  بيدي عن البلد التي ولد بها،  »تاريخه«. ولم يحّدثنا الزَّ
الثَّقافة  تاريخ  في  ا  دوًرا مهمَّ لعبت  التي  الهند  وليات  اإحدى  وهي   - »بلجرام«  بلدة  في  بالهند  مولده  وكان 

الإ�سالمية� ون�ساأ باليمن.

رحالته العلمية :
بيدي يجُد اأنَّها اأْبرَزت ِرحالته في َطلِب الِعلم والتَّلمذة على يِد ِكَبار  القارئ في الم�سادر التي ترجمت الزَّ
ث محمد فاخر  ره في اأْنَحاء الَعالم الإ�سالمي كافة، فقد ذكر الموؤرخون اأنَّه »ا�ستغل على المحدِّ �ُسيوخ َع�سْ
ابن يحيى الإلهابادي، وال�ساه ولي اهلل الّدهلوي، ف�سمع عليه الحديث واأجازه. ثم ارتحل لطلب العلم فدخل 

بيدي«. »َزبيد«، واأقام بها مدة طويلة حتى قيل له الزَّ
بيدي اإلى م�سر وغيرها من البلدان طالًبا العلم، ومح�سال  له على يد �سيوخ ع�سره،  وبعد ذلك ارتحل الزَّ
ْندي،  ال�سِّ اهلل  عبد  بال�سيخ  واجتمع  مراًرا،  وحجَّ  العلم  طلب  في  »ارتحل  الجبرتي:  تلميذه  يقول  ذلك  وفي 
المزجاجي،  الدين  بن عالء  والم�سِند محمد  قاف،  ال�سَّ وعبد اهلل  المكي،  َعقيل  بن  اأحمد  بن  وال�سيخ عمر 

و�سليمان بن يحيى، وابن الطيب.
واجتمع بال�سيد عبد الرحمن الَعْيَدرو�س بمكة، وبال�سيخ عبد اهلل ميرغني الطائفي في �سنة ثالث و�ستين. 

الكتب  دار  الرحيم،  عبد  الرحمن  عبد  الرحيم  عبد  تحقيق:   ،(((  -  (1(  :  ( الآث��ار  عجائب  الجبرتي:  ترجمته  في  انظر   (((
الم�سرية، القاهرة، �سنة )99)م؛ عبد الرازق البيطار: حلية الب�سر في تاريخ القرن الثالث ع�سر ) : )9)) - ))))، تحقيق: 
ال�ستار  للدكتور عبد  التحقيق  العرو�س )انظر مقدمة  تاج  بيدي:  الزَّ البيطار، دار �سادر، بيروت، ط)، )99)م؛  محمد بهجت 
فراج، التي ا�ستفدت منها كثيًرا)، وزارة الإر�ساد والأنباء، الكويت، �سنة ))9)م؛ القنوجي: اأبجد العلوم ) : ))- ))، دار الكتب 
العلمية، بيروت، د.ت؛ علي مبارك: الخطط التوفيقية ) : )9 - )9 طبعة بولق، م�سر، )1))ه؛ جورجي زيدان: تاريخ اآداب 
اللغة العربية ): 1)) - )))، مراجعة وتعليق: �سوقي �سيف، دار الهالل، م�سر، د.ت؛ عبد الحي الكتاني: فهر�س الفهار�س) : 
))) - )))، باعتناء: اإح�سان عبا�س، دار الغرب الإ�سالمي، بيروت، ط)، ))9)م ؛ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ) : )) - ))، 
ترجمة: عمر �سابر عبد الجليل، الهيئة الم�سرية  العامة للكتاب، �سنة )99)م؛ الزركلي: الأعالم ): 1)، دار العلم للماليين، 
بيروت، ط))، �سنة )11)م ؛ محيي الدين الطعمي: النور الأبهر في طبقات الجامع الأزهر ))) - )))، دار الجيل، بيروت، 

ط)، �سنة )99)م.
))) انظر: عجائب الآثار ) : )1) .
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 ، يخ عبد اهلل في الفقه  ال�سَّ اإلى اليمن ورجوعه في �سنة �ست و�ستين؛ فقراأ على  ونزل بالطائف بعد ذهابه 
وكثيًرا من موؤلفاته واأجازه.

عد«، ولَزمه مالزمة كلية، واألب�سه الِخْرقة واأجازه  يخ عبد الرحمن الَعْيَدرو�س »مخت�صر ال�صَّ وقراأ على ال�سَّ
قني اإلى دخول م�سر بما و�سفه لي من علمائها واأمرائها واأدبائها،  اته وم�سموعاته. قال: وهو الذي �سوَّ بمرويَّ
كب وكان الذي كان ، وقراأ عليه طرًفا  وما فيها ِمَن الم�ساهد الكرام؛ فا�ستاقت نف�سي لروؤياها وح�سرت مع الرَّ

اته.  من »االإحياء« واأجازه بمرويَّ
اغة ، واأول من عا�سره،  ثم ورد اإلى م�سر في تا�سع �سفر �سنة �سبع و�ستين ومئٍة واألٍف، و�سكن بخان ال�سَّ
واأخذ عنه ال�سيد علي المقد�سي الحنفي من علماء م�سر، وح�سر درو�س اأ�سياخ الوقت كال�سيخ اأحمد الملَّوي 
ى عنهم، واأجازوه و�سهدوا بعلمه وف�سله  عيدي والمدابغي وغيرهم، وتلقَّ والجوهري والحفني والُبَلْيدي وال�سَّ

وجودة حفظه. 
اإلى ال�سعيد ثالث مرات،  له من علم؛ فجاب البالد طالًبا المزيَد، و�سافر  بيدي بما ح�سَّ ولم يكتِف الزَّ
واجتمع باأكابره واأعيانه وعلمائه، واأكرمه �سيُخ العرب هماُم واإ�سماعيُل اأبو عبد اهلل واأبو علي واأولده ن�سير 
وباقي  والمن�سورة،  ور�سيد  دمياط  مثل  البحرية  الجهات  اإلى  ارتحل  وكذلك   . وه  وَب��رُّ وه��ادوه  وافي  واأولد 
واحي.  نة باأهلها عامره باأكابرها واأكرمه الجميع، واجتمع باأكابر النَّ البنادر العظيمة مراًرا حين كانت مزيَّ

ى عنهم واأجازوه واأجازهم . لوك وتلقَّ واأرباب العلم وال�سُّ

بيدي معلًما : الزَّ
بيدي في الآفاق واأقبَل عليه الخا�س والعام من كلِّ حدٍب و�سوب، وذلك بعدما �سرع في  طارت �ُسهرة الزَّ
جين من حفظه على طرق مختلفة. وكل  واة المخرِّ لف في ذكر الأ�سانيد والرُّ اإمالء الحديث على طريق ال�سَّ
جيه ويكتب له �سنًدا  من قدم عليه يملي عليه الحديث الم�سل�سل بالأولية، وهو حديث الرحمة بُرواِته ومخرِّ

بذلك واإجازة و�سماع الحا�سرين، فيعجبون من ذلك.
وو�سَلت درجة �ُسهرته اإلى اأنَّ ُمعَظم ُعلماء الأزهر ال�سريف اآنذاك �َسعوا اإلى ُح�سوِر درو�سه وال�ْسِتماع اإليه 
يخ  ا�س �سعي م�سايخهم من ُعلماء الأزهر مثل: ال�سَّ اأن تناقَل في النَّ بيدي  والإجازة منه. وزاَد من �ُسهرة الزَّ
يخ �ُسليمان الأكرا�سي وغيرهم، لالأخذ عنه. فازداد �ساأنه  ائي، وال�سَّ طفى الطَّ يخ ُم�سْ جاعي، وال�سَّ اأحمد ال�سُّ

وعظم قدره، واجتمع عليه العامة والأكابر والأعيان. 

بيدي : وفاة الزَّ
عام  في  فاح�ًسا  انت�ساًرا  وانت�سر  زاد  قد  اعون  الطَّ مر�س  اأنَّ  »تاريخه«:  في  الجبرتي  تلميذه  ذك��ر 
بعد  �سعبان. وذلك  �سهر  بالطاعون) في  )اأي  به  بيدي  الزَّ فاأ�سيب  والخا�س؛  العام  ونال من  )1))هجرية، 

�سالة الجمعة في م�سجد الكردي المواجه لداره، ودخل بيته واعُتقل ل�ساُنه.
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نة،  ي يوم الأحد من ذلك ال�سهر، ومن تلك ال�سَّ وبعَد حياة حافلة بالجدِّ في تح�سيل العلم والتدري�س توفِّ
اأي يوم الأحد من �سهر �سعبان �سنة )1)) هجرية.

وكان قد تزوج من امراأة اأخرى غير زوجته الأولى ُزبيدة - التي ماتت في حياته �  لعله يرزق بالولد منها؛ 
بنقل  وان�سغلوا   موته،  نباأ  واأقاربها  فاأخفت زوجته  الكثير.  ال�سيء  كثرتها  بلغت من  التي  وكتبه  ثروته  ليرث 
ف�ُسيِّعت جنازته  الثنين.  يوم  اأ�ساعوا موته  ثم  المَكلفة،  والُكتب  والأمتعة  خائر  والذَّ والمال  في�سة  النَّ الأ�سياء 
باإح�سا�س  ينب�س  بليًغا  رثاًء  رثاها  التي   - ُزبيدة  الأولى  زوجته  بجانب  لنف�سه  اأعده  بقبر  ودفن  عليه  و�سلَّْوا 
وذلك  الأزه��ر؛  اأهل  بموته  يعلم  ولم  َة.  ُرَقيَّ بال�سيدة  المعروف  بالم�سهد   � �ساعريته  قوة  على  يدلُّ  مرهف، 

ل�ستغالهم باأمر الطاعون. ولهذا ال�سبب لم َيْرِثه اأحد من �سعراء ع�سره اأو تالميذه. 
بيدي  الكثير من الموؤلفات التي تخلِّد ذكره في الآفاق، وفي مقدمتها معجمه »تاج   ترك لنا مرت�سى الزَّ
وجه  على  والإ�سالمي  العربي  التراث  تاريخ  في  ب��ارزًة  عالمًة  يعدُّ  الذي  القامو�ص«،  جواهر  من  العرو�ص 
العموم، وتاريخ التراث في الع�سر العثماني على وجه الخ�سو�س . ويرد على كثير من الدعاءات التي تقول 

باأن الع�سر العثماني عِقم عن اإنجاب العلماء والمو�سوعيين، اأ�سوة ببقية الع�سور المن�سرمة))).
بيدي )2( موؤلفات الزَّ

بيدي موؤلفات عديدة نذكر منها ما يلي : ترك لنا مرت�شى الزَّ
خان .. ) اإتحاف الإخوان في حكم الدُّ
اإتحاف بني الزمن في حكم قهوة اليمن .. )
اإتحاف ال�سادة المتقين ب�سرح اأ�سرار اإحياء علوم الدين .. )
حمة .. ) اأربعون حديًثا في الرَّ
اإر�ساد الإخوان اإلى الأخالق الح�سان .. )
الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة .. )
اإعالم الأعالم بمنا�سك حج بيت اهلل الحرام .. )
اإقرار العين بما ُن�ِسب اإلى الح�سن والح�سين .. )
الأمالي الحنفية .. 9

ْيخونية .. 1) الأمالي ال�سَّ
))) يقول جورج زيدان في كتابه تاريخ اآداب اللغة العربية ): )9)» اأما الآداب العربية على الإجمال، فاأ�سبح في اأحط اأدوارها، وندر 
اأو الم�ستنبطين فيها. واأكثر ما كتب في هذا الع�سر، اإنما هو من قبيل ال�سروح والحوا�سي، والتعاليق،  نبوغ العلماء المفكرين 
و�سروح ال�سروح ونحوها«. ومما ل �سك فيه اأن هذا الحكم هو خطاأ بيِّن لتعميم الحكم على ع�سر باأكمله اأمتد لعدة قرون، هو 

جزء من تاريخ ثقافتنا وتراثنا المجيد.
بيدي من كتب التراجم والتاريخ التي ترجمت له ولموؤلفاته، وكذا فهار�س المخطوطات اأمثال:  ))) ا�ستفدت في معرفة موؤلفات الزَّ
الجبرتي: عجائب الآثار ) : )1) � )))؛ ابن البيطار: حلية الب�سر في تاريخ القرن الثالث ع�سر ) : )9)) - ))))؛ عبد الحي 

الكتاني: فهر�س الفهار�س ) : ))) � )))؛ الزركلي: الأعالم ) : 1)؛ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ) : )) - )).
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اإي�ساح المدارك عن َن�سِب العواتك .. ))
ُبْلغة الأريب في م�سطلح اآثار الحبيب .. ))
تاج العرو�س من جواهر القامو�س.. ))
ترويح القلوب بذكر ملوك بني اأيوب .. ))
التفتي�س في معنى لفظ »دروي�س« .. ))
تنبيه العارف الب�سير على اأ�سرار الحزب الكبير .. ))
ح�سن المحا�سرة في اآداب البحث والمناظرة .. ))
حكمة الإ�سراق اإلى ُكتَّاب الآفاق .. ))
ر�سالة تحفة القماعيل في مدح �سيخ العرب اإ�سماعيل)وهي الر�سالة مو�سوع التحقيق).. 9)
ر�سالة في تحقيق لفظ الإجازة .. 1)
ر�سالة في طبقات الحفاظ .. ))
يق .. )) دِّ رة ال�سِّ حيق في ن�سب َح�سْ ر�سف �ُسالف الرَّ
رفع نقاب الخفا عمن انتمى اإلى وفا واأبي الوفا .. ))
ْدر في اأ�سماء اأهل بدر .. )) �سرح ال�سَّ
يد الَبَدوي .. )) �سرح �سيغة ال�سَّ
عقد الجواهر المنيفة في اأدلة مذهب الإمام اأبي حنيفة .. ))
العقد المكلَّل بالجواهر الثَّمين في طرق الإلبا�س والذكر والتَّْلقين .. ))
العقد المنظم في اأمهات النبي �سلى اهلل عليه و�سلم .. ))
القول ال�سحيح في مراتب التعديل والتجريح .. 9)
القول المثبوت في تحقيق لفظ التابوت .. 1)
ك�سف الغطا عن ال�سالة الو�سطى .. ))
ك�سف اللثام عن اآداب الإيمان والإ�سالم .. ))
المعجم الأكبر .. ))
المعجم ال�سغير .. ))
معجم �سيوخ ال�سجادة الوفائية .. ))
اء بم�سر .. )) معجم �سيوخ العالمة عبد الرحمن الأجهوري �سيخ القرَّ
المقاعد العندية في الم�ساهد النق�سبندية .. ))
مناقب اأ�سحاب الحديث .. ))
المواهب الجلية فيما يتعلق بحديث الأولية .. 9)



ن�سق الغوالي من تخريج العوالي )عوالي �سيخه علي بن �سالح ال�ساوري) .. 1)
ن�سوة الرتياح في حقيقة الَمْي�ِسر والِقداح .. ))
عة العيدرو�سية .. )) الّنفحة القد�سية بوا�سطة الُب�سْ

تها:  بيدي، واأهميَّ َبتها للزَّ ر�صالة القماعيل توثيق ن�صْ
بيدي، ومعرفة اأهميتها ، يجُب َعلينا  التَّعر�س لمْفهوم َلْفظ  ق من ن�ْسبِة ر�َسالة "الَقماِعيل« للزَّ قبَل التْحقُّ

الَقماِعيل.

 مفهوم » الَقماِعيل » :
ّي  ُد اْلَقْوِم ، والَجْمُع : َقَماِعْيُل ... َقاَل ابن َبرِّ بيدي في تاج الَعُرو�س ))) اأنَّ : الِقْمَعال ِبالَك�ْسِر : �َسيِّ ذكر الزَّ

َعايا َياأُمُرُهْم وَيْنَهاُهم. عاِء ... وَقد َقْمَعَل وَخَرَج ُمَقْمِعال : اإذا َكاَن َعلى الرَّ : الِقْمَعاُل : َرِئي�ُس الرِّ

بيدي: بتها اإلى الزَّ توثيق ِن�صْ
بقات والتَّاريخ وفهار�س المخطوطات المحفوظة بدور المكتبات)))، ومعاجم  من خالل البْحِث في كتب الطَّ
بيدي ر�سالة �سماها »الَقماِعيل في َمدِح �َسْيخ الَعرب اإ�سماعيل«.  المطبوعات وجدُت اأنَّ للعالمة ُمرَت�سى الزَّ
عيِد م�سر في اأواِخر  خ�سيَّات التي ا�ستهرت بها قبيلة الهوارة في �سَ و�َسْيخ الَعَرب اإ�سماعيل هذا واحٌد من ال�سَّ
بيدي  الَزّ بين  قائمة  كانت  التي  والتقدير  الود  عالقة  »تاريخه«)))  في  الجبرتي  ذكر  وقد  الُعثماني.  الَع�سر 
بيدي ر�سالته مدًحا وتكريًما لممدوحه  واإ�سماعيل اأبي عبد اهلل في اأواخر الع�سر العثماني . ولذلك األَّف الزَّ

ريف . وبياًنا لن�سبه ال�سَّ
اأهميتها :

تكمن اأهمية »ر�صالة القماعيل في مدح �صيخ العرب اإ�صماعيل« فيما يلي :
بيدي في مقدمته عن اأهمية الأدب. ث الزَّ اأواًل: تحدَّ

�سالة بمثابة اأنموذج حقيقي على قدرة اأدباء الع�سر العثماني وموؤلِّفيه على اإن�ساء فن  ثانًيا: تعدُّ هذه الرَّ
اأثر بمن تقدمهم . المقامات الجيدة، واإن �ساَحَبها بع�ُس التَّقليد والتَّ

�سالة توؤرخ لَن�َسب �سيخ العرب اإ�سماعيل، وات�ساله بقبيلة الهوارة، وتذكر ما قيل عن اأ�سل  ثالًثا: هذه الرِّ
الهوارة، وترحالها وا�ستقرارها، معتمًدا في ذلك على ما رواه المقريزي في كتابه »البيان والإعراب  قبيلة 
عما باأر�س م�سر من الأعراب«، فهي بذلك م�سدر مهم لمعرفة اأ�سول قبيلة الهوراة اإلى اأن ا�ستقرت ب�سعيد 

 . (((  : (1 (((
))) انظر بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ) : )) - ))؛ الزركلي: الأعالم ) : 1) ؛ جورجي زيدان: تاريخ اآداب اللغة العربية ) : 1)) 
- )))؛ فهر�س المكتبة الأزهرية رقم خا�س ))) اأدب - عام )))) مكتبة اأباظة؛ فهر�س دار الكتب الم�سرية ))) اأدب تيمور.

. ((( - (1( : (  (((
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م�سر، و�سطوع نجمها في الع�سر العثماني .
رابًعا: يرجع ن�سب �سيخ العرب اإ�سماعيل - اأبو عبد اهلل - اإلى اآل البيت الأ�سراف الذين ينتهي ن�سبهم اإلى 
�سيدنا الح�سن والح�سين معا ابني �سيدنا علي بن اأبي طالب - ر�سي اهلل عنهم اأجمعين، وهي بذلك توؤكد 

على عراقة الن�سب لقبيلة الهوارة، والتي يمتد اإلى اآل البيت الأ�سراف .
خام�ًصا: تبرز مجد اآباء �سيخ العرب اإ�سماعيل، واأنَّ ال�سلطان �سليم بن اأبا يزيد العثماني عقد لجده �سيخ 

ام بن �سيبة - اإمارة العرب بوادي ْجْرجا . العرب همَّ
بيدي و�سهولته ومو�سيقاه العذبة، وتبين الكثير من خ�سائ�سه،  �صاد�ًصا: تظهر مدى قوة �سعر مرت�سى الزَّ
الأُخرى  اأ�سعاره  خالل  من  وكذا  اإ�سماعيل،  العرب  �سيخ  بها  مدح  التي  الميمية  ق�سيدته  خالل  من  وذلك 

الواردة في ثنايا ر�سالته .
اأهل  األيف الأدبي، وتبرز ثقافة  التَّ اآنذاك، وكيفية توظيفها في  ائدة  ال�سَّ اللُّغة  قاب عن  النِّ �صابًعا: تك�سف 

الع�سر.

مخُطوطات ر�صالة الَقَماعْيل :
بدار  محفوظة  والثانية  ريف،  ال�سَّ الأزهر  بمكتبة  محفوظة  الأولى  ن�سختين:  القماعيل  ر�سالة  من  يوجد 

الكتب الم�سرية.

ريف : خة مكتبة االأزهر ال�صَّ اأواًل : ن�صْ
اأدب، ورقم عام  الن�سرة. وتقع تحت رقم خا�س )))  اإخراِج هذه  التي اعتمدُت عليها في  النُّ�سخة  وهي 

)))) مكتبة اأباظة. 
 وتقع في 9 ورقات، وم�سطرتها))�سطًرا ماعدا الجانب الأيمن من الورقة الأخيرة، وم�سطرتها 1) اأ�سطر. 
. وكتب  بالأحمر  الفرعية  والعناوين   ، بالأ�سود  الرئي�س  العنوان  ُكتب   . وطولها )٬)) �سم، وعر�سها ))�سم 

المتن بالأ�سود والأحمر.
ل  ة. وبها نظام التَّعقيبة. وهي ن�سخة جيدة وا�سحة المتن، غير م�سكولة  �سهَّ وخطها ن�سخي، وبها اأكل اأَر�سَ

ا�سخ الهمزة في كثير من الأحيان.  النَّ
وهي من وقف من ورثة �سليمان با�سا اأباظة على الجامع الأزهر. ول يعرف ا�سم نا�سخها، ولكنها ن�سخت 

بيدي عام )))) ه.  في حياة موؤلفها محمد مرت�سى الزَّ
اإ�سماعيل . تاأليف الإمام العالم  وجاء على لوحة الغالف: »هذه ر�سالة القماعيل في مدح �سيخ العرب 
بيدي - نفعنا اهلل بعلومه اآمين - والحمد هلل على كلِّ حاٍل  العالمة البحر الفهامة ال�سيد محمد مرت�سى الزَّ

اآمين«.
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لها: »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، َوِبِه ِثَقِتي، َحْمًدا ِلَمْن اأْطَلَع �ُسُمو�َس اللََّطاِئِف ُم�ْسِرَقًة في �َسَماِء الآَداِب،  اأوَّ
واأْوَدَع َرَقاِئَقَها في كنوز ...«.

د،  ِدَنا ُمَحمَّ َعَلى �َسيِّ لَّى اهلل  َبَدائع َمْدحه، َو�سَ اأْبَدت  ِلَمَقاَمة  ُزِهي  بَتاِريٍخ   � ت  واآخرها: »َو�َسَمت - وَقْد عزَّ
ْحِبه و�سلم اآمين«)))) ه� . وَعَلى اآله و�سَ

خُة دار الكتب الم�صرية: ثانًيا : ُن�صْ
وهي ن�سخة محفوظة تحت رقم ))) اأدب تيمور، وتقع في 9 ورقات . وم�سطرتها 9) �سطًرا. ماعدا الجانب 
الأيمن من الورقة الأولى. فاإنها تبداأ من الثُّلث الثَّاني من الجانب الأيمن. وبها نظام التَّعقيبة. جاء على لوحة 
امة  غالفها: »هذه ر�سالة تحفة القماعيل في مدح �سيخ العرب اإ�سماعيل. تاأليف الَعالم الَعالمة الَبْحر الَفهَّ

بيدي«. هير بمرت�سى الح�سيني الزَّ د ال�سَّ يد محمَّ اأبي الفي�س ال�سَّ
لطانية.  اخ بدار الُكتب ال�سُّ �سَّ ونا�سخ هذه النُّ�سخة هو: محمود �سدقي النَّ

وتاريخ ن�سخها هو يوم الثنين )) نوفمبر �سنة ))9)ميالدية، الموافق محرم ))))هجرية.
وهي منقولة من ن�سخة مكتبة الأزهر ال�سريف، المحفوظة تحت رقم خا�س ))) اأدب، ورقم عام )))) 

مكتبة اأباظة. ومقابلة عليها في يوم الثنين ) ربيع الأول �سنة ))))ميالدية.
ريف. ولم اأعتمد هذه الن�سخة في التحقيق؛ لكونها نقلت وقوبلت من الأ�سل الموجود بمكتبة الأزهر ال�سَّ

حقيق َمْنَهِجي في التَّ
ُجوع اإلى مَعاجم اللُّغة، وترجمُت  لالأعالِم  ْبِطه وَتْف�ِسير الَغريب من األَفاِظه ِبالرُّ قمُت بتحقيق النَّ�س و�سَ
فت بالأماكن والُبلدان والَقَبائل واأ�ْسَماء الَحيوان  َنة اإلى قاِئليها، وعرَّ ، وَعزوت الأ�ْسَعار الم�سمَّ الواردة بالنَّ�سِّ

اِدرها.  بوية من م�سَ ْقُت الأحاديث النَّ الواِرَدة، ووثَّ
وو�سعت بع�س الزيات بين معكوفتين ] [، وذيلت العمل بك�ّساف لالأ�سعار، والأعالم، والأماكن والبلدان، 

ريف، والقبائل، واأنواع الحيوان.  بوي ال�سَّ والحديث النَّ
هايِة اأْرُجو اأْن يكوَن َعَملي هذا خدمة للعربيِة واأهلها وُتراثها المِجيد، واهلُل الم�سَتعان. وفي النِّ
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نماذج اللوحات
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  نماذج اللوحات

  

  
  

  1لوحة رقم 
  صفحة عنوان رسالة القماعيل في مدح شيخ العرب إسماعيل ـ مخطوط مكتبة األزهر الشريف

  

لوحة رقم 1
�شفحة عنوان ر�شالة القماعيل في مدح �شيخ العرب اإ�شماعيلـ  مخطوط مكتبة االأزهر ال�شريف
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  2لوحة رقم 
  الورقة األوىل من رسالة القماعيل ـ خمطوط مكتبة األزهر الشريف

  
  
  

لوحة رقم 2
الورقة االأولى من ر�شالة القماعيل ـ مخطوط مكتبة االأزهر ال�شريف
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  3لوحة رقم 

  األخرية  من رسالة القماعيل ـ خمطوط مكتبة األزهر الشريف الورقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لوحة رقم 3
الورقة االأخيرة  من ر�شالة القماعيل ـ مخطوط مكتبة االأزهر ال�شريف
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َهِذه ِر�َساَلُة اْلَقَماِعيل ِفي َمْدِح �َسْيِخ اْلَعَرِب اإ�ْسَماِعيل
اَمة َمة الَبْحر الَفهَّ َتاأِليُف االإَمام اْلَعاِلم اْلَعالَّ

ى  د ُمْرَت�صَ يد ُمَحمَّ ال�صَّ

َنَفَعَنا اهلل ِبُعُلوِمه اآمين

واْلَحْمُد هلِل َعَلى ُكلِّ ِحاٍل 

اآِمين

$ ، وِبِه ِثَقِتي
الأْذِكَياِء  ْذَه��اِن  اأَ ُكُنوِز  في  َرَقاِئَقَها  واأْوَدَع  الآَداِب،  �َسَماِء  ِفي  ُم�ْسِرَقًة  اللََّطاِئِف  �ُسمو�َس  اأْطَلَع  ِلَمْن  َحْمًدا 
ْل�ِسَنِتِهم  اِطَقِة، اإَلى َمَناِهِل اأَ وَر َحَقاِئِقَها، واأَْبَرَزَها في ُنُفو�ِسِهم النَّ اَكِة �سُ رَّ الأَْنَجاِب، وطبَع ِفي ِمْراآِة ُقُلْوِبِهم الدَّ
َفاِت  ال�سِّ ِباأَحبِّ  ُه  َحالَّ َمْن  اإَِلى  الم�ْسَتَطاِب  والَمْدِح  َناِء  الثَّ َمالئَكُة  َتُحثَُّها  َدَقاِئِقَها  ُحَلِل  َتْخَتاُل))) في  اْلَفاِئَقِة، 

ِة َبْيَن َذِوي الأْح�َساِب.  اْلَعِليَّ
ِح�َصاِن  ِعْنَد  اْلَحَواِئَج  »اْطُلُبوا  اْلَقاِئِل:  اِد،  اْلُعبَّ وَزْيِن  اْلِعَباِد  ْفَوِة  �سَ ٍد  ُمَحمَّ ِدَنا  �َسيِّ َعَلى  و�َسالًما  الًة  و�سَ
ى اْلَكِريُم َدْعَوَة اْلُوُفْوِد  َحاِب الأَْنَجاِد. َما َلبَّ َواأَ�سْ اآِلِه الأْمَجاِد،  ِحيِح الإ�ْسَناِد، وَعَلى  الُوُجْوِه«))). في َحِدْيٍث �سَ

وِل اْلُمَراِد.  اِد))). َواأَْتَحَفُهْم ِبُبُلوِغ اْلُمَنى، َوُح�سُ واْلُق�سَّ
ا َبْعُد: اأمَّ

اَعٍة ُت�ْسَتَرى ِبالأْنُف�ِس والأْرَواِح، واأَ�ْسَرُف ِحْلَيٍة َتَتحلَّى ِبَها  فالأَدُب اأَ�ْسَهى َم�ْسَرٍب ِبِه اْلَقْلُب َيْرَتاُح، واأَ�ْسَنى ِب�سَ
ُه ِلَك�َساِد))) �سْوِق اأَْرَباِبِه َقلَّ اأَْن َيِجَد َطاِرًقا ِلَباِبِه. َياَغِة، َلِكنَّ ٍة ُتْفَرُغ في َقْلِب ال�سِّ اْلَبالَغُة، واأَْثَمُن ُدرَّ

َماِن ِبَماِجٍد ُم�َساِعد. وَلْم َيَزْل  ول�ْسِتَغاِل النُُّفو�ِس ِبُحُظوِظَها َعِن اْكِت�َساِب اْلَمَحاِمِد، َلْم َيَكْد َيْظَفُر ِمَن الزَّ

))) تختال: اأي تتبختر.
))) اأخرجه بن اأبي الدنيا في كتاب ق�ساء الحوائج، باب اأطلبوا الحوائج اإلى ح�سان الوجوه، �س1) )حديث رقم ))) من حديث 
عبد اهلل بن عمر - ر�سي اهلل عنهما، تحقيق ودرا�سة: محمد عبد القادر � واأحمد عطا، موؤ�س�سة الكتب الثقافية، بيروت، ط)، 

�سنة )99)م.
اد: هم اأهل ال�سوؤال والحاجة. ))) الُق�سَّ

ُه، والفعل: يْك�ُسُد. و�سوق كا�سدة: بائرة. انظر الأزهري: تهذيب اللغة 1): ))، تحقيق: علي ح�سن  فاق ونقي�سُ ))) الَك�َساُد: خالف النَّ
هاللي - ومراجعة محمد علي النجار، الدار الم�سرية للتاأليف والترجمة، القاهرة، د.ت؛ ابن منظور: ل�سان العرب ) : 1))، 

دار �سادر، بيروت، ط)، د.ت.
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واْهَتزَّ  َعَجًبا.  َمان  الزَّ َثْغُر   ((( اْفَترَّ اأَِن  اإَِلى  ُدْوِر.  الَم�سْ َنْفَثِة  ُكموَن  َخَباَها)))  في  َكاِمًنا  ُدوِر،  ال�سُّ في  ُمْخَتِفًيا 
َحْت  َخَذ الأَمُل �َسِبيَلُه ِفي ِبَحاِرَها �َسَرًبا. وَرنَّ اِرَها �ُسُحًبا. واتَّ ِعْطف اْلَمَعالي َطَرًبا. واأَْجَرْت اأْمواُج اْلَمواِهِب ِمْن َتيَّ
ُعوِد ُمَتَهلِّاًل  َفاِه. وَغَدا َوْجُه ال�سُّ َناء ِمْن َعَقاِئِق))) ال�سِّ َدى َمَعاِطَف اْلُعَفاِة، وَتَناَثرْت َفَراِئُد الَمْدِح والثَّ َن�َسَماُت النَّ
َماِن  الزَّ اأْوَحُد  الأ�ْسَعد،  الَمْجِد  بَطاِلِع  َظَهَر  ِحيَن  و�ُسُمو�ِسِه.  الِكرام  ِباأَِهلَِّة  ْنَيا  الدُّ �َسَماُء  َنْت  وَتَزيَّ ُعُبو�ِسِه.  َبْعَد 
َعًة لإَماَرِتِه . وافَتَخَرْت ِبِه  ْهِر َخا�سِ �ُسوُد الدَّ وَعَلُمُه الُمْفَرد. الَِّذي َفاَحْت ِرَيا�ُس َمَجاِل�ِسِه ِبَن�ْسِر �ِسَياَدِتِه. وذلَّْت اأُ
ُد اآناِء ِجْن�ِسي ول َفْخَر. واأْبَناِء َمْن َعالُه ِل�َساُن �َسْعِدِه. واأَحاَط  ِه اأَنا �َسيِّ ْهُر، وَناَدى ِل�َساُن ِعزِّ ْنَيا وَداَن))) َلُه الدَّ الدُّ
ْبِق))) الأتمَّ ِفي  ب ال�سَّ ُروُر َما لْم َيُكْن ِفي ِح�َساٍب. وَحاَز َق�سَ ِبَمْرَكِز  �َسْبِقِه ُخُطوط َمْجِدِه. واأْهَداُه الأُْن�ُس وال�سُّ
َم اأْعالَها))).  َلى ُذْرَوِة اْلَمَفاِخِر حتَّى َت�َسنَّ اَها. واْرَتَقى اإِ َماِر الآَداِب َوَتَجارى اإَلى ُجلَِّتِه الَمَناِقب، َفَبلَغ اأْق�سَ ِم�سْ
ْت اْلَعْلَياُء َعَلى َهاَمِتِه �ُسَراَدِقَها. َجَواٌد اأْزَرى ِباْلَغَماِم َقْطُر  ت اْلَجْوَزاُء))) ِلِخْدَمِتِه َمَناِطَقَها. َوَمدَّ َماِجٌد �َسدَّ
َتِقُف  َكِريٌم  ِطَباِعِه.  ِمْن  اللُّْطَف  َبا  َن�َسَماُت ال�سَّ ا�ْسَترَقْت  َحِليٌم  َهْيَبًة لَجالِلِه.  وؤ�َساُء  الرُّ َعِت  َرِئي�ٌس َخ�سَ َنَواِلِه. 

ِطَناِعِه:                                                                                             ]الخفيف[ َحاِئُب ُدوَن اأَْدَنى ا�سْ ال�سَّ
ــــيــــه ــــِن َب ِمـــــــــــْن  ـــــــــــــــُه  اأنَّ ْهــــــــــُر  الــــــــــدَّ َدَرى  ـــــــــــْو  االأَْوالِدَل ـــــــِر  ـــــــاِئ �ـــــــصَ َقــــــــــــــــْدَر  الْزَدَرى)8( 
ــــــا ــــــًع ــــــِرْي ـــــــــوا �ــــــصَ ـــــــــثُّ ـــــــــــــوَن ُح ـــــــــــَهـــــــــــا االآمـــــــــــــُل ـــــــــــاِد)9(اأيُّ َن الـــــــــــزِّ َواِري  اْلــــــــِعــــــــَمــــــــاِد  ِلـــــــَرِفـــــــيـــــــِع 

))) خباها: من الفعل خباأ، وهو يدل على المنع و�ستر ال�سيء. انظر ابن فار�س: مقايي�س اللغة ) : )))، تحقيق: عبد ال�سالم محمد 
هارون، دار الفكر للطباعة والن�سر، �سنة 9)9)م.

ِحكًا َح�َسنًا. انظر الفيروز اآبادي: القامو�س المحيط ) : )1)، الهيئة الم�سرية العامة للكتاب، �سنة 1)9)م. ِحَك �سَ : اأي �سَ ))) اْفَترَّ
))) عقائق: مفرد عقيقة، والعقيقة : َخَرٌز اأْحَمر ُتّتخُذ منه الُف�سو�ُس... وعقائق ال�ّسفاه: كناية عن حمرة ال�سفاه وتالألئها. انظر 

بيدي: تاج العرو�س )): ))) . الزَّ
. انظر ابن فار�س : مقايي�س اللغة ) : 9)) . لِّ ))) دان له الدهر: اأي انقاد وَطاَع وخ�سَع له الدهر، وهو نوٌع من الذُّ

: 1))، طبعة   ( المنير  الم�سباح  الفيومي:  انظر  له لحق.  يكن  ولم  بها  ومنفرًدا  اإليها  �سابًقا  اأ�سبح  اأي  ال�سبق:  ))) حاز ق�سب 
الأميرية، القاهرة، ط)، �س)نة ))9)م.
))) ت�سنم اأعالها: يعني عال �ساأنه وارتفع. 

))) الجوزاء: نجم في ال�سماء .
َراَيِة، وُيَقاُل: اأَْزَرى ِبِه َواْزَدَراُه اإَذا اْحَتَقَرُه. انظر المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب):  ))) الزِدَراُء: اِل�ْسِتْخَفاُف اْفِتَعاٌل ِمْن الزِّ

.(((
َناد: اأي كريم. )9) واري الزِّ



177 اآفاق الثقافة والتراث

الَقَماِعيُل 
ِفي َمْدِح 

�َشْيِخ 
الَعَرِب 

اإ�ْشَماِعيل

َطـــــــــــــْيٍء)1( َحـــــــاِتـــــــُم  ـــــنَّ  �ـــــصَ َجــــــــــاَد  اإِْن  اإَِيــــــــــــــــــــاِد)2(َفــــــْهــــــَو  ُقــــــ�ــــــصُّ  قــــــــْل  َقــــــــــــــاَل   اإْن  َوْهــــــــــــــَو 
ِزَيــــــــــــــــــــاُد)3( ــــــــــَن  ــــــــــاأْي َف اْرَتــــــــــــــــــــاأى  َمـــــــــا  ـــــــــــــــــــاِدواإَِذا  ِزَي اآُل  واأْيـــــــــــــــــــــــــَن  ــــــــــــــــــــــالُه   ُع مـــــــــــــْن 

ِظْيِر َعاِدُم الأ�ْسَباِه. الأََجلُّ اْلُمْحَترُم �َسْيُخ الَعرِب اإ�سماعيل اأبو عبد اهلل)))،  ْدُر الأْوَحُد ال�ّسبيل، َفاِقُد النَّ ال�سَّ
اْلَمكاِرِم  َعْيُن  ُه  فاإنَّ اآِميَن؛  واْلُهَدى  ْوِفيِق  ِبالتَّ َدًة  ُم�َسدَّ اآَراوؤُُه  َبِرَحْت  ول  اْلَمَدى،  ُطوِل  َعَلى  َقاِئًما  �َسْعُدُه  َزاَل  ل 
َيِد  ِمْن  ا  َفاأْيَن الّثريَّ ر؛  َتاأخَّ ُل:  ُيَنا�سِ اأَْو  ُيَباِهي  ِلَمْن  ِل�َساُن َحاِلِه  ُتَها. التَّاِلي  اْلَمَعاِلي وُغرَّ َجْبَهِة  َياُء  ُتَها، و�سِ وُقرَّ
ُمَت�ساِبقًة.  َعَلْيه  َناِء  الثَّ َمياِدين  اإَِلى  اْلَبالَغِة  وُفْر�َساَن  َناِطَقًة،  ِبَمْدِحِه  الأْكَواِن  اأَْل�ِسَنَة  َراأْيُت  وِحيَن  اْلُمَتَناِوِل. 
ٍة  َعَرِبيَّ ِبَمَقاَمٍة  الأَ�ْسَمى  اْلَجَناِب  َذِلَك  َعَلى  اًل  ُمَتَطفِّ �ِسْمِطِهْم  في  واأْنَتِظم  َرْهِطِهم)))،  ِفي  اأْنَدِرَج  اأَْن  اأْحَبْبُت 
اإْثَباَت  َبْعَدُه  ُمتَّبًعا  َرَفْيِن  الطَّ ِمن  َن�َسِبِه  ِبُخُلو�ِس  َذِلَك  اأْثَناِء  ِفي  ًحا  رِّ ُم�سَ اآِماًل  ُجوِدِه  ِل�َسان  ٍة،  ِميِميَّ يَدٍة  وَق�سِ

ا ِبِهَما اآِمين. ي اهلل َعْنُهما، وَعنَّ ِدَنا الح�سن والح�سين، َر�سِ ِة))) َلُه ِمن �َسيِّ ْبِطيَّ ال�سِّ

َفار�ًسا، جواًدا، جاهليًّا، ي�سرب المثل  ى عام ))) ق ه�/ )))م) وكان  ))) كذا بالتخفيف للوزن. وحاتم طيِّئ هو ال�ساعر المتوفَّ
بجوده. و�سعره كثير، �ساع معظمه، وبقي منه ديوان �سغير طبع. انظر حاتم الطائي: ديوانه )، �سرح وتقديم: اأحمد ر�ساد، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط)، �سنة ))9)م؛ الزركلي: الأعالم ) : ))).
))) هو ق�س بن �ساعدة بن عمرو بن اإياد، خطيب العرب، و�ساعرها، وحليمها، وحكيمها في ع�سره. واأدركه ر�سول اهلل � قبل 
النبوة وراآه بعكاظ فكان ياأثر عنه كالًما �سمعه منه، و�سئل عنه، فقال: يح�سر اأمة وحده. انظر اأبو الفرج الأ�سفهاني: الأغاني 
)) : )))، تحقيق: �سمير جابر، دار الفكر، بيروت، د.ت؛ المف�سل ال�سبي: اأمثال العرب، تقديم وتعليق: اإح�سان عبا�س، دار 
الرائد العربي، بيروت، ط)، ))9)م )))؛ الجاحظ: البيان والتبيين ): )1) � 19) ، تحقيق: عبد ال�سالم محمد هارون، مكتبة 

الخانجي، القاهرة، ط)، �سنة )99)م.
العرب  خطباء  من  وخطيب  الطائف،  اأهل  من  الفاتحين  القادة  كبار  من  وواٍل  اأمير   : ))ه  عام  المتوفى  اأبيه  بن  زياد  هو   (((
تحقيق: عبد   ،((( :  ( الطوال  الأخبار  الدينوري:  اأبو حنيفة  انظر  زياد.  اأخطَب من  اأحًدا  راأيت  ما  ال�سعبي:  قال  المفوهين، 
الثقافة والإر�ساد القومي، القاهرة، د.ت؛ ابن عبد البر: ال�ستيعاب في  ال�سيال، وزارة  المنعم عامر، ومراجعة: جمال الدين 
معرفة الأ�سحاب )))� )))، ت�سحيح: عادل مر�سد، دار الأعالم، عمان، الأردن، ط)، �سنة )11)م؛ ابن حجر: الإ�سابة في 
الدين،  واأ�سول  الدعوة  كلية  ماج�ستير،  ر�سالة  مخطوط  خان،  علم  بن  نعيم  محمد  وتعليق:  تحقيق   ،((1 :( ال�سحابة  تمييز 
جامعة اأم القرى، �سنة 9)))ه؛ ابن �سعد: الطبقات الكبرى 9: )9 - 99، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

ط)، �سنة )11)م.
بيدي وحبه؛ فاألف فيها هذه الر�سالة مو�سوع التحقيق والدرا�سة، وهناك الكثير من الأحداث  ))) هو ال�سخ�سية التي نالت تقدير الزَّ
التي ورد فيها ذكر �سيخ العرب اإِ�ْسَماِعيل اأبي َعْبد اهلل � عند الجبرتي في »تاريخه«. انظر بع�س هذه الأحداث ) : )))، ) : ))، 

.(1( ،((
هط اأح�سن من تثقيله. انظر  بعة اإلى الثالثِة نفٌر. وتخفيف الرَّ ْهُط: الِع�سابة من ثالثٍة اإلى َع�سرة. قال الخليل: ما دون ال�سَّ ))) الرَّ

ابن فار�س: مقايي�س اللغة ) : 1)) .
ْبُط: ولد الولد، والجمع : اأَ�ْسَباٌط. ))) ال�سِّ



اآفاق الثقافة والتراث 178

ت
طا

طو
مخ

 ال
يق

حق
ت

ت
طا

طو
مخ

 ال
يق

حق
ت

 ]المقامة[
َثَنا َمْي�َصَرُة ْبُن َغاِلٍب َعْن اأَبي اْلِمْقَدام َظَفر ْبِن اأَبي اْلُفُتوِح ))), َقاَل: َخَرْجُت ُمْمَتِرًيا))) اإَِلى     َفُقْلُت: َحدَّ
ًفا َذاَت الَي�َساِر، ُمْعتماًل �َسدَّ الأْوَكاِر)))؛  ف�َسرُت �َسَحاَبَة َيْوِمي  ْعَمِة َمِدْيٍد، ُمَتَع�سِّ ِعيِد، واأََنا ِفي ِظلٍّ ِمن النِّ ال�سَّ
َلى َبْيَداَء َداِوَيٍة، في َلْيَلٍة َطْخَياَء)))  ْيُت اإِ ُجوُب اْلَمَهاِمَه))) واْلِقَفاَر؛ َفاأَْف�سَ ى التَّ�ْسَياِر، َواأَ َهاِر ِبَع�سَ اأْخَتِبُط َوَرَق النَّ
َرْعُت ِمن  ي َلِب�ْسُت ِمن الَعَواِهِق )9) اإَِهاًبا، َوادَّ ُر ِبَها الَوْطَواُط ))) َكاأنِّ ٍة))) َي�سلُّ ِبَها اْلَغَطاُط ))) ول ُيْب�سِ ُغَداِفيَّ
ُبُع، َفَبْيَنَما اأَُخو�ُس َبْطَن اللَّْيِل ِبَحَواِفِر اْلَخْيِل، اإْذ َع�سَفْت  ُبُع، ول َباِرَح اإِلَّ ال�سَّ اللَّيِل ِجْلَباًبا، َول �َساِنَح)1)) اإِلَّ ال�سَّ
َحاُب . فَبِقيُت َيا اأََخا اْلَعرِب � ل اأَ�ْسَمُع ِلَواِطٍئ َهْم�ًسا ، َول  ْلَماُء وَدَنا ال�سَّ ِريٌح �َسِديَدُة الإ�ْسَهاِب، اأَْطَبَقْت ِبَها الظَّ
اأْقَطُع  ِبَعَلٍم لِمٍع  َول  َطاِلٍع،  ِبنجٍم  اأْهَتِدي  َفَما  ُنُجوُمَها  ي  َعنِّ وَتَواَرْت  ُتُخوُمَها))))  َكاأَْت))))  َتَكاأْ َقْد  َجْر�ًسا،  ِلَنابٍح 
ُيوُل  َتْخَطُفِني، وال�سُّ يُح  ْفِر الرِّ ِبال�سَّ َقْفٍر ُمْجِحَفٍة))))  َدْيُمْوَمِة  ٍة في  ُلجَّ َبْعَد  ًة  ُلجَّ ٍة، واأْهِبُط  َبْعَد َمَحجَّ ًة))))  َمَحجَّ
ٍف،  واِئِب َطاِمي اْلَغَواِرِب)))) ِفي َرْعٍد َقا�سِ ُه واهلِل ِمْن َتَكاُثِف اْلَغَب�ِس)))) َمْوِكُب اْلَحَب�ِس، َواِفي الذَّ َتْخِبُطِني، َكاأنَّ
ْت  اَقْت َعَليَّ َمَفاِرِجي، و�ُسدَّ وَبْرٍق َخاِطٍف َقْد اأَْوَح�َسْتِني اآَكاُمَها))))، وَقَطَعْتِني �ِسالُمَها. َفَبْيَنا اأَنا َكَذِلَك، وَقْد �سَ
الُم وَتولَّى  ٌح . واأَْعَر�َس الظَّ الِم َنِقيٌب اأَْو َعَلى النُُّجْوِم َرِقيٌب؛ اإِْذ َبَدا َنْجٌم لِئٌح، وَبَيا�ٌس َوا�سِ ي ِللظَّ َمَخاِرِجي .َكاأنِّ
، وَقْد  وِّ ؛ َفاإَِذا اأََنا ِبَطْرِف الدَّ ْبُح ِنَقاَبُه، واأَ�ْسَرْفُت ِخالَل الَجوِّ ا َتَدلَّى، َوَخَلَع اللَّْيُل ِثَياَبُه، وَحَدَر ال�سُّ َوُعْنُقوُد الثَُّريَّ

بيدي راويه مي�سرة  ))) جرى العرف في تاأليف المقامات اأن يقوم موؤلفوها باتخاذ راويٍة لها يتحدثون با�سمه، وقد اتَّخذ مرت�سى الزَّ
ابن غالب. وكان من الماألوف اأن يتخذوا بطاًل لمقاماتهم، فاتخذ من اأَبي اْلِمْقَدام َظَفر ْبن اأَِبي اْلُفُتوح بطاًل لمقامته.

))) ممترًيا: اأي �ساًكا في اأمري. انظر ابن منظور: ل�سان العرب )) : ))).
بيدي: تاج العرو�س )) : ))) . ائِر. انظر الزَّ ))) الَوْكُر: ُع�سُّ الطَّ

))) المهامه: المفازة البعيدة .
))) ليلة طخياء: �سديدة الظلمة. انظر ابن منظور : ل�سان العرب )) : ) .

))) غدافية: اأي مظلمة .
واإبراهيم  المخزومي،  مهدي  تحقيق:   ،  (((  :  ( العين  الفراهيدي:  انظر   . الَغّطاط  ويقال:  الَقَطا،  اأمثاُل  َطْيٌر  الَغطاُط:   (((

امرائي، دار ومكتبة الهالل، د.ت . ال�سَّ
ا�ُس . انظر ابن منظور : ل�سان العرب ) : ))) . ))) الَوْطواُط: الخفَّ

)9) العوهق: لوٌن كلون ال�سماء ُم�سَرٌب �سواًدا. انظر الأزهري: تهذيب اللغة ) : ))).
انُح: ما اأَتاَك عن يمينك من ظبي اأَو طائر اأَو غير ذلك. انظر ابن منظور: ل�سان العرب ) : 91) . )1)) ال�سَّ

ع.  ُعَف وَنَك�َس، مثل: َتَكْعَكَع. والمتكاأكئ: الق�سير. والتكاأكوؤ: التجمُّ )))) َتَكاأَْكاأ: اأي َجُبَن و�سَ
)))) تخومها: حدودها . 

)))) المحّجة: الطريق الوا�سح البّين. 
)))) الُمْجِحَفُة: التي ُتْجِحُف بالَقْوِم َقْتاًل واإِْف�َسادًا ِلالأَْمَواِل. انظر الزبيدي: تاج العرو�س )) : 9) .  

)))) الَغَب�ُس: �سدة الظلمة. انظر الفراهيدي: العين ) : ))) .
)))) الَغواِرُب: جمع غارب، وهي اأعلى كّل �سيء. انظر الفيومي:  الم�سباح المنير ) : ))) .

ُع ال�سيء وارتفاُعه قلياًل. انظر ابن فار�س: مقايي�س اللغة ) : ))) . )))) الآكام: جمع اأكم، وهي تجمُّ
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الَقَماِعيُل 
ِفي َمْدِح 

�َشْيِخ 
الَعَرِب 

اإ�ْشَماِعيل

اِعُر))): ِتي اْنَتَقْيُتَها، َكَما َقاَل ال�سَّ ُة الَّ ِتي اْمَتَطْيُتَها، واْلَمِطيَّ ُة الَّ َكاَنْت اْلَمْهِريَّ
ـــــا)2( ـــــَه ـــــاَم ـــــَغ ـــــــــــْرٍف َكـــــــــــــاأَنَّ ُب ـــــى َح ـــــلَ ــــا َع ــــَن ــــْتَفــــبــــْت ــــَواَجــــَه ى فــــي اْلــــِعــــَقــــاِل َف ــــدَّ وَقـــــاَمـــــْت َتــــ�ــــصَ
ــــــى َراَعــــــــِنــــــــي ثــــــوؤََبــــــاءَهــــــا ـــــِر)3(َفــــــَمــــــا ُقـــــــْمـــــــُت َحــــــتَّ ـــــجَّ ـــــَف ــــــي يـــــــــــَراٍع ُم ـــــــــاٍء ِف ــــــن َم اأَِجــــــــْيــــــــُج اب
ـــِر ـــثَّ ـــَجــــ ـــُم اْل َداِء  َكــــــــالــــــــرِّ َوْرًدا  ــــْبــــِح  الــــ�ــــصُّ ــــــِر)4(ِمـــــــَن  ـــــالِة ُمــــــَبــــــكَّ ـــــــــْوُت ُمــــــــَنــــــــاٍد ِبـــــالـــــ�ـــــصَّ و�ـــــــــصَ

ا َعَلى  ْوِء ِفي الَجوِّ ُمِلحًّ َمِن والآَثاِر، وا�ْسَتَبْقُت اْنِت�َساَر ال�سَّ ْم�ِس َعَلى الدِّ َهاِر َقْبَل ُذروِر ال�سَّ واْفَتَرْعُت ُعْذَرَة النَّ
َواِحِل، وَتْعِريًجا َعَلى اْلَمَناِزِل، وُوُقوًفا َعَلى اْلَمَناِهِل، اإَِلى اأَْن َوَرْدُت اأَْبُرَق الَخْرَجا،  التَّ�ْسَياِر، اأَِبيُت ِفيِه اإِْجَماًما ِللرَّ
ي  ِكاَلَل اْلَفاَل، وَعاَطْيُت ِمن اْلِقَداِح َمْثَنى  ْوُت َعنِّ َنْخُت ِبَها ُفَواًقا َكالَّ َوَل، َرْيَثَما َن�سَ باِت َتَناُوِح ِجْرَجا، َفاأَ َوَه�سْ

اِعُر))): َوُثاَل، ُثمَّ اْرَتَحْلُت ِفي ُدَرْيَقة َم�ْسُجْوَرة)))، وَظِهيَرة َهاِجَرُتَها َم�ْسُعْوَرٌة، َكَما َقاَل ال�سَّ
]الطويل[

ــــُه)8( ــــاُب ــــَع ــــَرى)7( َيـــــــــُذوُب ُل ــــْع َتـــَتـــَمـــْلـــَمـــُل)11(وَيـــــــــْوٍم ِمـــــن الــــ�ــــصِّ ــــاِئــــِه)10(  َرْمــــ�ــــصَ فـــي   )9( اأَفـــاِعـــيـــِه 

))) هو ُعتيبُة بن ِمردا�س:  من بني كعب بن عمرو بن تميم: �ساعر هجاء مقل، من مخ�سرمي الدولتين.اأدرك الجاهلية والإ�سالم.
و�سهد حنينا مع الم�سركين،واأ�سلم بعدها. انظر في ترجمته ابن قتيبة : ال�سعر وال�سعراء ) : 9))، دار المعارف، القاهرة، �سنة 
وتركي  الأرناوؤوط،  اأحمد  بالوفيات 9): )9)، تحقيق:  الوافي  وال�سفدي:  : )))؛  الأغاني))  الأ�سفهاني:  الفرج  واأبو  ))9)م؛ 

م�سطفى، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، ط)، �سنة 111)م.
ه. انظر الأخف�س الأ�سغر: الختيارين ))) ، تحقيق: فخر الدين قباوة، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت،  ))) البغام: �سوت تختل�سُه ول ُتتمُّ

ط)، �سنة ))9)م.
اأجمة.  ُكركّي في  اأنَّ �سوتها ك�سوت  فاأراد  كلُّها.  الأَجَمُة  واليراعة:  لها.  اأعتق  ة �سوتها. وذاك  رقَّ اأراد  واإنما  ُكركّي،  ابن ماء:   (((

المفجر: الماء الجاري. انظر الأخف�س الأ�سغر: الختيارين ))) .
))) الأبيات ال�سعرية الثالثة موجودة عند الأخف�س الأ�سغر: الختيارين )))  براوية:

ـــــــِرفـــــــــبـــــــــاَتـــــــــْت َعــــــــــلَــــــــــى َخــــــــــــــــــــــوٍف  كــــــــــــــــــــــاأَنَّ ُبــــــغــــــاَمــــــهــــــا ــــــــــــــــــــــراٍع  ُمـــــــَفـــــــجَّ اأَِجـــــــــــــيـــــــــــــُج ابــــــــــــــِن مـــــــــــــــــاٍء  فـــــــــي َي

ــــــْت ــــــَه ى فـــــــي الــــــــِعــــــــقــــــــاِل  فــــــواَج ـــــــدَّ ــــــْت َتـــــــ�ـــــــصَ ــــــِرفــــــقــــــاَم الــــــُمــــــَحــــــبَّ داِء   الــــــــــــــــــــــــرِّ َورًدا   ــــــبــــــِح  الــــــ�ــــــصُّ ــــــــــــَن  ِم

ــــــــــــاوؤُهــــــــــــا ــــــــــــوؤَب ـــــــــــــي ُث ــــــــى راَعـــــــــــــِن ــــــــِرفـــــــمـــــــا ُقــــــــــمــــــــــُت حــــــــتَّ ــــــــبِّ ــــــــَك ـــــــــالِة  ُم ــــــــــــــوُت ُمــــــــــــــنــــــــــــــاٍد  بـــــــــالـــــــــ�ـــــــــصَّ و�ــــــــــــــصَ
))) م�سجورة: اأي مملوءة .

الثانية. كان من فتاك العرب  ))) هو ال�سنفري : عمرو بن مالك الأزدي، من قحطان، �ساعر جاهلي، يماني، من فحول الطبقة 
اأبو الفرج الأ�سفهاني: الأغاني 1): )))؛ عبد  وعدائيهم، وهو اأحد الخلعاء الذين تبراأت منهم ع�سائرهم. انظر في ترجمته 
القادر البغدادي: خزانة الأدب ) : ))) � )))؛ عمر ر�سا كحالة: معجم الموؤلفين ) : )))، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، ط)، �سنة 

)99)م؛ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ) : )1) � )1) .
))) يوم من ال�سعري : اأي يوم من الحرِّ ال�سديد. انظر ال�سنفرىي : ديوانه )) .

))) اللعاب: المق�سود به ما ينت�سر في الحر كخيوط العنكبوت في الف�ساء، واإنَّما يكون ذلك حين يكون الحر م�سحوًبا بالرطوبة. 
انظر ال�سنفرى: ديوانه )) ، تحقيق: اإميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، ط)، )99)م.

)9) الأفاعي: هي الحيَّات .
)1)) الرم�ساء �سدة الحّر. انظر ال�سنفرى: ديوانه )) .

)))) البيت لل�سنفرى، وموجود في ديوانه )) .
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َي��ا اأََخ���ا اْل��َع��َرِب َوَل���ْو َراأْي��َت��َن��ا وق���������������������������د:                                                                   ]ال��واف��ر[
ـــــٍب  ـــــْي ـــــــْطـــــــَن َغ ـــــا ِمــــــــــْن ُهـــــــَنـــــــاِلـــــــَك َب ـــــْطـــــَن ـــــَب ــــــوِمَه ــــــخــــــ�ــــــصُ ـــــــــَل اْل ـــــــــْث ـــــــــَظـــــــــلُّ َحــــــــَمــــــــامــــــــُه ِم َت
ــــــــــــــــــــــاأَنَّ َعـــــــــــِريـــــــــــَن اأَْيـــــــــــَكـــــــــــِتـــــــــــِه َتـــــــــاَلَقـــــــــى  وُروِم)1(َك ــــــــٍط  ــــــــَب َن ِمـــــــــن  َجــــــــْمــــــــَعــــــــاِن  ِبـــــــَهـــــــا 
ــــا ــــيــــَه ـــــــــيِّ ِف ـــــــــْوِل ـــــــــَح ـــــــــِد اْل ـــــــــْدُه ـــــــــُه ـــــــــاُح اْل ـــــــــَب ــــــْيــــــِل اْلــــَبــــِهــــيــــِمُن ــــــــِب ِفـــــــي الــــــلَّ ْئ ــــــــذِّ َكــــــَنــــــْبــــــِح ال

ـــــَهـــــا  ـــــْي ـــــَب ـــــَجـــــاِن ـــــــــــــَرى ُجــــــــَثــــــــَث اْلـــــــَمـــــــِطـــــــيِّ ِب ـــــيـــــِمَت ـــــ�ـــــصِ ـــــَه ـــــــــــــــــــاأَنَّ ِعـــــــَظـــــــاَمـــــــَهـــــــا َنـــــــــْبـــــــــُت اْل َك

]الوافر[
اِعُر: ِة ُرْكَبانا. َكَما َقاَل ال�سَّ َدُقُه، َرْكًبا َكاأَْمَثاِل الأَ�ِسنَّ �سْ ْيَت، َوَخْيُر اْلَقْوِل اأَ اإًذا َراأَ

]الطويل[
ـــــى َرَثـــــــْمـــــــَن اأُُنـــــــوَفـــــــُه ـــــْطـــــَن اْلــــــَفــــــال َحـــــتَّ ـــــنَّ َتــــــَنــــــاُوُحَخـــــَب ـــــِه ـــــِع ــــا ِمـــــــْن َوْق ـــــْوِت اْلــــَحــــ�ــــصَ ِلـــــ�ـــــصَ

]الطويل[
ـــــى َرَثـــــــْمـــــــَن اأُُنـــــــوَفـــــــُه ـــــْطـــــَن اْلــــــَفــــــال َحـــــتَّ ـــــنَّ َتــــــَنــــــاُوُحَخـــــَب ـــــِه ـــــِع ــــا ِمـــــــْن َوْق ـــــْوِت اْلــــَحــــ�ــــصَ ِلـــــ�ـــــصَ

الًل  َفا�ٍس ِفي َمَقاِظ . َفَوَجْدُت ِبَها �سِ اٍء َف�سْ ِعْدُت اإَِلى َف�سَ ْيِر َعَلى َتْفَرٍة))) َحتَّى اأَ�سْ َفَما َزْلُت اأَُكاِبُد اأَْهَواَل ال�سَّ
ِرَباِن  َي�سْ واْلُخَزاَمى)))  ْفَراَء  ال�سَّ َوَوَجْدُت  ٍة)))  َوَحِمي�سَ َوَقْرَمٍل)))  لَِّياَن)))  ِمْن �سِ ِة،  الَحرَّ ٍة  ِري�سَ ِفي  ِبيِع  الرَّ ِمن 
الأََجاِرِع،  ِفي  َباِقَعًة  اْلَحْوَذاَن)1))  َوَتَرْكُت  ٌب  َوَتْن�سُ َوِرْجِرٌج)9)  وُحْرثٌب)))  َقْفَعاُء)))  َتْحَتُهَما  اْلُهَياَمى  الإِِبِل  ُنُحْوَر 
اَن َتِمْيُل َمْياًل، َيْح�َسُبَها  َيا�ِس َماًء َعَلاًل، َي�ِسيُل �َسياًل واأَْغ�سَ اَح ُم�ْسَتْلِقَيًة ِفي اْلَم�َساِرِع، وَراأْيُت في ِتْلَك الرِّ طَّ وال�سُّ

))) في الأ�سل: وردم .
ْعو. انظر ابن  َفِة الُعْليا. قال اأبو عبيد: الّتْفرُة من الإن�سان، وهي من البعير النَّ ))) الّتفرة: الدائرة التي تحت الأنف في َو�َسط ال�سَّ

فار�س: مقايي�س اللغة ): 1)) .
لِّياُن من اأف�سل الَمراعي،  وِله. وال�سِّ لِّيان: �َسَجٌر له ِجْعِثٌن �سخٌم، ُربَّما َجِرَد َو�َسطه وَنَبت ما َحواَلْيِه، وِجْعِثُنه: اجِتماُع اأ�سُ ))) ال�سِّ

وهو ُخْبرُة البعير. انظر الفراهيدي : العين ) : )) .
))) الَقْرَمُل: �سجٌر �سعيٌف ل �َسْوَك لُه. انظر الجوهري : ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية ) : )1)) "، تحقيق: اأحمد عبد الغفور 

عطار، دار العلم للماليين، بيروت، ط)، �سنة 9)9)م.
لحيانّي: كل ملح اأو حام�س من ال�سجر كانت  ))) الَحْم�ُس من النبات، كل نبت مالح اأو حام�س يقوم على �ساق ول اأ�سل له، وقال الِّ
ٌة، من  ٌة، مقيمة في الَحْم�ِس، الأخيرة على غير قيا�س ... وحمي�سَ يَّ ٌة وَحَم�سِ يَّ ورقته حية اإذا غمزتها انفقاأت بماء ... واإبل َحْم�سِ

اأر�سين ُحُم�ٍس، كثيرة الَحْم�ِس. انظر  ابن �سيدة: المحكم والمحيط الأعظم ) : ))) .

. انظر الجوهري: ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية ) : 1)9). ))) الُخزامى: ِخيريُّ الَبرِّ
وَثَمَرُتها  ُم�ْسَتعلياٌت من فوق  َوَرقها  غاُر  راِر، �سِ ال�سَّ اأحَمُر مثل  َنْوٌر  لها  بيِع  الرَّ نبات  الَوَرق من  َخ�ْسناُء  َخّوارة  َح�سي�سٌة  الَقْفعاء:   (((

َعة من تحٍت. انظر الفراهيدي : العين ) : ))) .  ُمَتَقفِّ
باتات الخ�سنة الأوراق . ))) الحرثب: من النَّ

ْجِرُج اأي�سًا: نبٌت.   َقة. والرِّ ة الماء في الحو�س الكدرة المختلطُة بالطين؛ والثَّريدة الُمَلبَّ جِرَجُة: بالك�سر بقيَّ )9) الرِّ
)1)) الَحوذاُن: نبٌت َنْوُرُه اأ�سفُر.
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الَقَماِعيُل 
ِفي َمْدِح 

�َشْيِخ 
الَعَرِب 

اإ�ْشَماِعيل

َنا ِمْن اْلُبْطَناِن،  اًرا َعاَر�سَ ُفوِح، َعطَّ اِئُد َلْياًل، وَراأْيُت ُهَناَك َعَجًبا، راأَْيُت ِبَراِبَيِة اْلُكُلوح)))، َعْن اأَْيَمِن َذاِت ال�سُّ الرَّ
ي�َساِوُمَنا ِبَنَواِفِج))) الِم�سِك َوالأَْدَهاِن، َفِبَقيُت م�ْسَتْعِجًبا، وُقْلُت م�ْسَتْغِرًبا:   ]الطويل[

ـــــــاِر َجـــــــــــاَء َيــــِبــــيــــُعــــَنــــا ـــــــن اْلـــــــَعـــــــطَّ ــــِجَعــــــِجــــــْبــــــُت ِم ــــْفــــ�ــــصِ ــــَن ــــَب ــــــــــــــــــاَلِح ُدْهــــــــــــَن اْل ـــــــِة االأَْك ـــــــَي ـــــــَراِب ِب
ــــــا ــــــَن ــــــَت ــــــْي اأََت َهـــــــــــالَّ  ــــــــاُر  ــــــــطَّ ــــــــَع اْل ـــــــــَهـــــــــا  اأيُّ ــــِج)4(اأَال  َعــــْو�ــــصَ ــــِة)3(  ِبــــُخــــو�ــــصَ اأَْو  ـــٍخ  ـــْي �ـــصِ ِبــــــُجــــــْرَزِة 

ُمَتَطاِرَدْيِن،  َفاِر�َسْيِن  اْلَحيِّ  �َساَحِة  في  ْيُت  َفَراأَ اآِهٌل،  َمْعُموٌر  وُهَو  اِحِل،  ال�سَّ َعَلى  َعَبرُت  وَقْد  ِبَنا�ٍس  وَل�ْسُت 
اَولِن،  وَيَت�سَ َيَتَعاَوَراِن  َباَنْيِن  َغ�سْ اأَ�َسَدْيِن  َول  وَيَتَجاَولِن،  َيَتَماَر�َساِن  ُمَتَهاِر�َسْيِن،  َبْبَرْيِن  َيَر  َلْم  َيَرُهَما  َلْم  َمْن 
ُمَتَهاِيَجْيِن  َنِمَرْيِن  وَل  وَيَتَزاَحَماِن،  َيَتَكاَدَماِن  َحاِمَيْيِن  َفْحَلْيِن  وَيَتَراَكالِن، ول  اَدَماِن  َيَت�سَ �َسْكَراَنْيِن  ِفيَلْيِن  وَل 
ي،  َرزِّ َخ�َسَع  اْلَعَرِب  اأََخا  َيا  َواهلل  ُهَناَك.  وَيَتَناَه�َساِن  َيَتالَوَياِن  ُمَتَكاِفَحْيِن   ((( يَنْيِن  ِتنِّ وَل  وَيَت�َساَدَراِن،  َيَتَواَثَباِن 
ا  فتان، وَقاِر�سً ها ال�سَّ ِب عجيًبا اأ�سرب ر�سئة تجرُّ اأَمٌر ِمن اْلِخ�سْ اإَِلى َراَمَة َفَراَعِني  ْرُت  ي.  ُثمَّ �سِ َع ِعزِّ َوَخ�سَ
ه ال�ّسْلَهاُب)))  ا َي�َسمُّ ْقَباِل، وُخال�سً ِبُل ِبَمَنا�ِسِم الإِ ا)))، َيْجَدُع اأَْنَف الإِْن�َساَن، وَراأَْيُت اْلَكْماأََة))) َتَدلَّ�ُسَها الإِ ُقَماِر�سً
ا، َفَراأَْيُت َمْنَظًرا اآَنَق  ْهَرا ِمْن �َسْوٍح ِبَها َمْهُجْوَرِة اْلَغرَّ َدِة الزَّ وِر اْلُم�َسيَّ َفَيْعَط�ُس في اْلَحاِل. ُثمَّ اأَ�ْسَرْقت َعَلى اْلُق�سُ
َب َعْرَفُجَها)1))  ْيُت َم�َساِرَح َقْد اأُخِلَع �َسْيُخَها،  َواأَْبَقَل ِرْمُثَها)9) وَخ�سَ ا َوَجْدُتُه، َراأَ َب ِممَّ ا َفاَرْقُتُه َوَم�َساِرَح اأَْخ�سَ ِممَّ
َواأَْجَزْت  َنْبُت َجراثيِمَها،  َواْعَتلَّ  ْكَماُمَها،  اأَ َواأَْجَل�َسْت  ُبْطَناُنَها،  ْت  َواأْخَو�سَ ُقْرَياُنَها))))،  ْت  رَّ َواْخ�سَ َنْبُتَها،  َواْن�َسقَّ 
ِبَما  ْثُتَك  َحدَّ َوَلْو  اْلَعرب  اأََخا  َيا  َتياهيَها،  وُعِقَدْت  َثَراَها،  وُحِمَد  ُقُنوَبُتَها،  و�َسِمَنْت  َحُلوَبُتَها،  َو�ُسِكَرْت  َبْقَلُتَها، 
ْحَداٌث َقاَدٌة و�َسَباٌب �َساَدٌة وُكُهْوٌل َراَدٌة، َلُهْم اْلَمْجُد  ْيَت َعَجًبا، َوَوَجْدَت َطَرًبا، اأَ ْهِلَها َلَق�سَ �َساَهْدُتُه ِمْن َمَحا�ِسِن اأَ
اُء،  ِعفَّ ِحيُح، ِبَها ليُل ا�ستحياء َغَطارَفٌة اأَْغِنَياُء، ِكَراٌم اأَ ُر ال�سَّ ِريُح، واْلُعْن�سُ اِمُخ واْلِعزُّ اْلَباِذُخ، واْلَكَرُم ال�سَّ ال�سَّ

نة الُمجِدبة. انظر ابن منظور: ل�سان العرب ) : ))) . ٌر في عبو�س...والُكالُح بال�سم: ال�سَّ ))) الُكلوُح: تك�سُّ
اأي  النافجة،  بنٌت: هنيئًا لك  ُوِلَد لأحدهم  اإذا  الجاهلية  تقول في  العرب  وكانت  ناِفَجٌة.  الواحدة  ال�سلوع،  موؤّخراُت  واِفُج:  النَّ  (((

ه اإلى ماِلك فَيْنَتِفج. انظر ابن منظور: ل�سان العرب ) : ))) . َمُة لماِلَك، لأنَّك تاأخذ مهرها فت�سمُّ الُمَعظِّ
ٌة. ))) الُخو�ُس: ورق النخل، الواحدة ُخو�سَ

جر له �سوٌك. انظر ابن دريد: ال�ستقاق )))، تحقيق و�سرح: عبد ال�سالم محمد هارون، دار الجيل،  ))) الَعو�سج: �سرٌب من ال�سَّ
بيروت، ط)، �سنة )99)م.

))) في الأ�سل: تينين. واأعتقد اأنَّ ال�سواب ما اأثبته.
يُن: �سرب من الحيات من اأعظمها. انظر الأزهري: تهذيب اللغة )) : ))) . نِّ - والتِّ  

اِبّي : الُقَماِر�ُس اإِْتَباٌع واإِ�ْسَباٌع  ته، وقال الَخطَّ ِديُد الَقْر�ِس بِزَياَدة الميم اأَراَد اللََّبَن الَِّذي َيْقُر�ُس اللِّ�َساَن من ُحُمو�سَ ))) الُقَماِر�ُس : ال�سَّ
بيدي: تاج العرو�س )): ))).  ِتِه . انظر الزَّ ِة ُحُمو�سَ ة ُيْقِطر َبْوَل �ساِرِبِه ل�ِسدَّ اأَراَد َلَبنًا �َسِديَد الُحُمو�سَ

ُة. انظر الفراهيدي: العين): 1)). ))) الَكْماأُة: نبات ينق�س الأر�س، فيخرج كما يخرج الفطر، واحدها: َكْمٌء، والجميع: الَكْماأَ
ْلهاب: المراأة الجريَئُة. ))) ال�سِّ

ا. انظر الفيروز اأبادي: القامو�س المحيط ) : ))). ْمُث: بالك�سر َمْرًعى لالإبل من الَحْم�ِس و�َسَجٌر ُي�ْسِبُه الَغ�سَ )9) الرِّ
�سجر  من  هو  وقيل:  َعْرَفَجة...  واحدته  النقياد،  �سريع  �َسْهِليٌّ  النبات  من  �سرب  هو  وقيل:  نبت،  والِعْرفج  الَعْرَفج  الَعْرَفُج:   ((1(
يح اأَغبُر اإِلى الخ�سرة، وله َزْهرة �سفراء، ولي�س له حب ول �َسْوك. انظر  ن اأَغبُر له ثمرة َخ�سناء...وهو َطيِّب الرِّ ال�سيف، وهو َليِّ

ابن منظور: ل�سان العرب) : ))) .
ِغير . )))) الَقرياُن: ُم�ْسَتْجَمُع ماٍء كثيٍر في �ِسْبِه واٍد �سَ
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ْيِل، َواأَْحال�ُس اْلَخْيِل، َيْحَتِمُلوَن اْلَمَغاِرَم  َرُة، ِبَحاُر النَّ ا�سِ َرُة، واْلُوُجوُه النَّ اِهَرُة والأْلَباُب اْلَحا�سِ َلُهْم الأَْخالُق الطَّ
ُة َواْلَعَدُد، �ُسُمْو�ُس اْلِبالِد، واأَْقَماُر اْلِعَباِد، وُنُجوٌم  والأَْثَقاَل، وَيْخُذُلوَن اْلُكَماة َوالأَْبَطاَل، َلُهْم اْلِعزُّ َواْلَجَلُد، واْلُقوَّ
ُلُيوٌث،  اُنُهْم  َو�ُسبَّ ُغُيوٌث،  ُكهوُلُهْم  ِب،  اْلُمَكعَّ ْمِح  ِبالرُّ واأَْطَعُنُهْم  ِب)))،  اْلُم�َسطَّ ْيِف  ِبال�سَّ اْلَعَرِب  َرُب  اأَ�سْ اِد،  النَّ ِفي 
َماُح  يوُف الَبواِتُر، والرِّ هْم َفَطمَح، َلُهُم ال�سُّ َوَقائُعهم َم�ْسُهوَرٌة، واأََياُمهْم َماأَُثورٌة، َعال َمْجدُهْم َفَرَجَح، وَطاَل ِعزُّ
�َسِب،  ِريُح النَّ ْجَدُة، ُنُجوُم الأَْنِدَيِة، واأََفاِعي الأَْوِدَيِة، وَرِئي�ُسُهم اْلِمْقَداُم �سَ ُة، والثَّراُء والنَّ ُة والُعدَّ كَّ اْلَخواِطُر، وال�سِّ
َوَباُبُهم  ْوَن،  َيْفَترُّ َعْنُه  الَِّذي  َوَناُبُهْم  َع�ِسيَرِتِه  َوَمَدَرُة  َكِتيَبِتِه،  َواأَْبَلُق  ُرْوَمِتِه،  اأَ َنْبَعُة  الأََرِب،  َف�ِسيُح  الأََدِب،  يُح  َف�سِ
ِتِه  ِبِهمَّ َيْرِمى  اأِْي  الرَّ َم�َساَفِة  َبِعْيُد  ِل�َساَنْيِن،  َذا  ِمْنه  َواْلَجَواَب  اأُُذَنْيِن،  َذا  ِمْنُه  اْلَفْهَم  َكاأنَّ  وَن،  َطرُّ َي�سْ اإِليه  الَِّذي 
َعٌر، ول في  ِه �سَ ْفِوِه َكَدٌر، َول ِفي  َخدِّ ٌر، ول في �سَ َلْيِه، َلْي�َس ِفي ُعْوِدِه َخَواٌر ول في َباِعِه ِق�سَ َحْيُث اأَ�َساَر اْلَكَرُم اإِ
ل َوُهو: �َسْيُخ اْلَعَرِب  ْدِرِه َوَعٌر، ول في َحِديِثِه َزَوٌر، َتاأِْويُلُه َم�ْسُفْوٌح، و�َساِئُلُه َمْمُنْوٌح، َوَجَناُبُه َرِبيٌع، َوَجاُرُه َمِنيٌع، اأَ �سَ
اِم ابن  ِد ْبِن َهمَّ يِن اإ�سماعيل ْبن عبد اهلل ْبن ِعْي�َسى ْبِن اأَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ اْلَعْرَباِء اْلِكَراِم اأبو اْلَمَحاِمِد َمْجُد الدِّ

واِم، َما َهَطَل ُزَكاٌم َو�َسدا َعَلى اأَْيِكه اْلَحَماُم))).  َعْيِنيُّ اْلِحميريُّ � اأََداَم اهلُل َمْجَدُه َعَلى الدَّ اِريُّ الرُّ �سيَبَة اْلَهوَّ
ا َن�َصُبُه  مَّ ِريِف َح�َسَب َما اأَْبَرَزُه الإِْلَهاُم؛ َفاأَُقوُل: اأَ وَحْيُث اْنَتَهى ِبَنا ُهَنا اْلَكالَم؛ َفْلَنْذُكْر َطَرًفا ِمْن ِن�ْسَبِه ال�سَّ
اَرة،  يَّ ارة)))، َكَواِكِب اْلَمْجِد ال�سَّ ٌل اإَِلى هوَّ ُعوِد، َفاإنَُّه ُمتَّ�صِ َياَدِة وال�سُّ اْلَكِريُم ِمْن ِجَهِة االآَباِء َواْلُجُدوِد، اأَْهِل ال�سِّ
َغِر،  َجاِل � ِمْن َوَلِد ُرَعْيِن ْبِن �َسْعِد بن ِحْمَير ْبِن �َسَباإٍ الأَ�سْ ْثَبِت النُُّقْوِل َعْن ُفُحْوِل الرِّ حِّ االأَْقَواِل، َواأَ َوُهْم  � في اأَ�صَ
ى، وُيَقاُل اأبو اْلُمَثَنى َعَلى اْلَم�ْسُهْوِر. وُهو:  ارة اْلُمَثنَّ ِريِح الأَْفَخِر، َوا�ْسُم هوَّ �َسِب الأَْزَهِر، واْلَح�َسِب ال�سَّ اأَْهِل النَّ
ه َخَرَج ِمن م�سر في َطَلِب اإِبٍل َلُه َفَقَدَها  َب ِبِه ؛ لأنَّ َما ُلقِّ ابن الِم�ْسَوِر ْبِن خداع ْبِن اأَْيَمَن ْبِن ُرَعْين اْلَمْذُكوِر، واإنَّ
ْرَنا . َفَغَلَب علْيِه َهذا  َة � َقاَل ِلُغالِمِه : اأَْيَن َنْحُن؟ َقاَل: َتَهوَّ ا))) َدَخَل اأْفِرْيِقيَّ ، َفَذَهَب في اأََثِرَها اإَِلى اْلَمْغِرب . فلمَّ

ْنَعُته ب : الذي  فيه َطَراِئُق واأُْح�ِسَنْت �سَ ))) ال�سيف الم�َسطَّ
))) وعن قبيلة هوارة ون�سبها ون�ساأتها وترحالها، والأحداث التي  األمت بها اإلى اأن نزلت ب�سعيد م�سر. انظر القلق�سندي: قالئد 
الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان )))، )))، )))، )))،)))، تحقيق: اإبراهيم الإبياري، دار الكتب الإ�سالمية - ودار 
الكتاب الم�سري بالقاهرة - ودار الكتاب اللبناني ببيروت، ط)، �سنة ))9)م، ونهاية الأرب في معرفة الأن�ساب العرب )))، 
تحقيق: اإبراهيم الإبياري، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط)، �سنة 1)9)م؛ المقريزي: البيان والإعراب عما باأر�س م�سر من 
بيدي: تاج العرو�س  )):  الأعراب )) )) - 1) - )) ، تحقيق ودرا�سة: عبد المجيد عابدين، طبعة القاهرة، �سنة ))9)م؛الزَّ
ارة«.  تاَرة عن ن�سب الَهوَّ اها »َرْفع ال�سِّ ارة، و�سمَّ بيدي ذكر في »التاج« اأنه األف ر�سالة عن ن�سب الهوَّ ))) - 9))، وللعلم فاإنَّ الزَّ

اإلَّ اأن فهار�س المخطوطات لم تذكرها.
))) وعن قبيلة هوارة ون�سبها ون�ساأتها وترحالها، والأحداث التي  األمت بها اإلى اأن نزلت ب�سعيد م�سر. انظر القلق�سندي: قالئد 
الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان )))، )))، )))، )))،)))، تحقيق: اإبراهيم الإبياري، دار الكتب الإ�سالمية - ودار 
� ودار الكتاب اللبناني ببيروت، ط)، �سنة ))9)م، ونهاية الأرب في معرفة الأن�ساب العرب )))،  الكتاب الم�سري بالقاهرة 
تحقيق: اإبراهيم الإبياري، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط)، �سنة 1)9)م؛ المقريزي: البيان والإعراب عما باأر�س م�سر من 
بيدي: تاج العرو�س  )):  الأعراب )) )) - 1) - )) ، تحقيق ودرا�سة: عبد المجيد عابدين، طبعة القاهرة، �سنة ))9)م؛الزَّ
ارة«.  تاَرة عن ن�سب الَهوَّ اها »َرْفع ال�سِّ ارة، و�سمَّ بيدي ذكر في «التاج» اأنه األف ر�سالة عن ن�سب الهوَّ ))) - 9))، وللعلم فاإنَّ الزَّ

اإلَّ اأن فهار�س المخطوطات لم تذكرها.
))) في الأ�سل: فال ، واأثبت ما في المتن.
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الَقَماِعيُل 
ِفي َمْدِح 

�َشْيِخ 
الَعَرِب 

اإ�ْشَماِعيل

ْنَهاٍج َوَلَمٍط اْبَني َلَمٍط الأَْكَبِر .  ُجوُه اْلَعْرَجاء اأُمَّ �سِ اللََّقُب ِلَهذا ؛ َفَنَزَل َعَلى َقوٍم ِمْن َزَناَته )))، َفَزوَّ
ِل  اُبْوَن. َوَكاَنْت َمَناِزُلُهْم في الأَ�سْ �سَّ اِريُّوَن َكَما َنَقَلُه النَّ َوَكاَنْت ِفْيَما ُيَقاُل: َجِمْيلًة َفَكُثَر َن�ْسُلُه َفَهوؤلِء ُهْم اْلَهوَّ
اِمُخ الَِّذي ل ُيْقَهُر َول ُيْغَلُب اإَِلى اأَْن َخَرُجوا اإَِلى  ِرب ))). َوَكاَن َلُهْم ِبَها اْلِعزُّ ال�سَّ ْنَعاَء َوَماأْ اأَْر�َس اليمن  َحَواَلْي �سَ
ُخوا  ُجوا في َقَباِئِلَها َوَتَنا�َسُلوا َفاأْكَثُروا َوَدوَّ اأَْر�ِس اْلَمْغِرب في َحِدْيٍث �ِسَياُقُه ُمْرِق�ٌس ُمْطِرٌب. َفَغَلُبوا َعَلْيَها َوَتَزوَّ
اِنَها َلَبًنا َوَخْمرا اإَِلى اأَْن  اِقَيِة ِلُقطَّ اِقَيِة اْلَحْمَرا ))) ال�سَّ اْلِبالَد َوَقَهُروا . َفَكاَنْت َمَناِزُلُهْم َما َبْيَن َبْرَقَة ))) اإَِلى ال�سَّ

َرا.  ِعْيد اْلَخ�سْ اِهُر َبْرُقوُق ))) اأَْر�َس ال�سَّ اأَْنَزَلُهم اْلَمِلُك الظَّ
ٍم))) َكَما ُهو َم�ْسُطوٌر ِفي َدَفاِتِر الأَْعالِم. وَهَذا ُهو الْنِتَقاُل الثَّاِلُث الِذي َرنَّ  وَذِلَك َبْعَد َواِقَعِة َبْدِر ْبِن �َسالَّ

ِت اْلَمَثاِني والمَثاِلُث. ِفي اْلِبالِد َكَما َرنَّ
ِحْيِح  ْقِل ال�سَّ ا االأَْوَلى: َفِهَي ِولَدُة الإَِماِم اْلَح�َسن ِبالنَّ : َفِمْن ِجَهَتْيِن؛ َبِعْيَدٍة َوَقِرْيَبٍة: اأَمَّ ْبِطيُّ ا َن�َصُبُه ال�صِّ َواأمَّ
ِريِف  ِد ال�سَّ يِّ َج اإِْحَدى َبَناِت ال�سَّ َواِم � َتَزوَّ اْلُم�ْسَتْح�َسِن، وَذِلك؛ لأنَّ اأََحَد ُجُدوِدِه اْلِكَراِم � َخلََّد اهلُل َمْجَدُهْم َعَلى الدَّ
اْلَحاِئَزِة  يَلِة  اْلَف�سِ َهِذِه  اأَْولِد  اأمُّ   َفِهَي   .((( اوِديِّ الدَّ ْمُهْوِديِّ  ال�سَّ اْلَح�َسِنيِّ  اأَْحَمَد  ْيِن  الدِّ �ِسَهاِب  اِة  اْلُق�سَ ى  اأَْق�سَ

يَلِة.  ْبِق َواْلَف�سِ َب ال�سَّ ِر َق�سَ ِباْلَح�سْ
اْبَني  اْلَمِديَنِة  ِخ  ُموؤرِّ  ((( َعِليٍّ يِن  الدِّ ُنوِر  ِد  يِّ َوال�سَّ ْحَمِن،  الرَّ َعْبِد  ِد  يِّ ال�سَّ َجدُّ  ُهو  اإَِلْيِه   اْلُم�َساُر  ِرْيُف  ال�سَّ وَهَذا 
ِثيَن َم�ْسُهوٌر، َوَحِديُثُه ِعْنَد  ُلُه ِعْنَد اْلُمَحدِّ يِن اأَبي اْلَمَحا�ِسِن عبد اهلل ْبِن اأَْحَمَد اْلَمْذُكوِر. َوَف�سْ ِد َجَماِل الدِّ يِّ ال�سَّ

َفاِتِر َم�ْسُطوٌر .  ِة َمْذُكوٌر، َوِفي الدَّ الأَِئمَّ

))) انظر في ترجمة قبيلة زناته: القلق�سندي: قالئد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان )))، ))) .
العباد 1) ، دار �سادر، بيروت، د.ت؛  اآثار البالد واأخبار  العا�سمة. انظر القزويني:  ))) ماأرب: مدينة باليمن قريبة من �سنعاء 

الحميري: الرو�س المعطار في خبر الأقطار ))) - )))، تحقيق: اإح�سان عبا�س، مكتبة لبنان، بيروت، ط)، �سنة ))9)م.
الرو�س  الحميري:  انظر  المتو�سط.  الأبي�س  البحر  �ساحل  على  الليبية  الدولة  �سرق  في  حاليًّا  تقع  كبيرة  مدينة  ا�سم  برقة:   (((

المعطار في خبر الأقطار )9.
بيدي: تاج العرو�س )) : )9. ِعيد . انظر الزَّ اَرة اإِلى واِدي ال�سَّ ))) ال�ساقَية الَحْمَراُء: َمديَنة بالَمْغرب، ومْنَها كان اْنتَقاُل الَهوَّ

ال�سراك�سة. مات �سنة )1)  ل من ملك م�سر من  واأوَّ بالملك الظاهر،  اأبو �سعيد الجرك�سي...لقب  الملك الظاهر برقوق: هو   (((
هجرية. انظر في ترجمته ال�سوكاني: البدر الطالع بمحا�سن من بعد القرن ال�سابع ): 1))، البدر الطالع بمحا�سن من بعد القرن 
ال�سابع، من�سورات محمد علي بي�سون - و�سع حوا�سيه: خليل من�سور،دار الكتب العلمية، بيروت، ط)، د.ت؛ ابن تغري بردي: 
العامة للكتاب، القاهرة،  الهيئة الم�سرية  الوافي ): )))، تحقيق: نبيل محمد عبد العزيز،  المنهل ال�سافي والم�ستوفي بعد 

�سنة ))9)م.
))) انظر في خبر نزول بدر بن �سالم ال�سعيد والأحداث التي حدثت به. ابن حجر الع�سقالني: اإنباء الغمر باأبناء العمر ): )))، 
): )- 1)، ): )))؛ المراغي الجرجاوي: تاريخ ولية ال�سعيد في الع�سرين المملوكي والعثماني الم�سمى ب »نور العيون في 
النه�سة الم�سرية،  النمكي، مكتبة  اأحمد ح�سين  ذكر جرجا من عهد ثالثة قرون« )1)- )1)، )))- )))، تحقيق ودرا�سة: 

القاهرة، ط)، �سنة )99)م.
خاوي: ال�سوء الالمع من بعد القرن التا�سع ): ))). ))) انظر ترجمته في ال�سَّ

يد علي بن عبد اهلل بن اأحمد بن علي بن عي�سى الح�سيني، المعروف بال�سمهودي، الملقب نور الدين اأبو الح�سن: موؤرخ  ))) هو ال�سَّ
�سنة  المدينة  وا�ستوطن  القاهرة.  في  ون�ساأ  م�سر،  ب�سعيد  �سمهود  في  - 1)))م  ه   ((( �سنة  ولد  ومفتيها.  المنورة  المدينة 

)))ه�، وتوفي بها �سنة ))9 ه � )1))م. انظر ال�سوكاني: البدر الطالع بمحا�سن من بعد القرن ال�سابع ): ))).
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ابن  اأَنَّه:  َوَذِلك  ؛  َجِليٌّ ُبْرَهاُنُه  َوْجٍه  َعَلى   ، َعِليٍّ ْبِن  اْلَح�َسن  ِه  ِبِجدِّ ٌل  ُمتَّ�سِ َهَذا  ْيِن  الدِّ �ِسَهاِب  ِد  يِّ ال�سَّ وَن�َسُب 
ِل ْبِن  ِد ْبِن ِعي�َسى ْبِن َجْعَفٍر اأبى الَف�سْ ِد ْبِن ِعي�َسى ْبِن ُمَحمَّ يِن اأَِبي اْلَعْلَياء ُمَحمَّ اْلَح�َسن ْبِن َعِليِّ ْبِن َجالِل الدِّ
ِد ْبِن �ُسلْيَماَن ْبِن َداوَد  ِد ْبِن اإِ�ْسَحاَق ْبِن ُمَحمَّ ِد ْبِن اْلَح�َسن ْبِن ُمَحمَّ َعِليِّ ْبِن اْلَح�َسن اأَبي َطاِهِر ْبِن اأَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

ي اهلل َعْنَها.  ْهَراِء، َر�سْ ْبِط ْبِن َعِليِّ ْبِن اأَِبي َطاِلٍب؛ ابن َفاِطَمَة الزَّ ى ْبِن اْلَح�َسن ال�سِّ الأِميِر ْبِن اْلَح�َسن اْلُمَثنَّ
ُه اأُمُّ ُكْلُثوِم اْبَنُة َعِليٍّ َزْيِن اْلَعاِبِديَن ْبِن الح�سين بن علي ْبِن اأَِبي  َد ْبَن �ُسَلْيَماَن َهذا اأمُّ َوِمن اْلَغِريِب اأنَّ ُمَحمَّ

اِبَطَة.  �ْسَرَف َهِذِه الرَّ ٌة اأُْخَرى ِباْلوا�ِسَطِة، َفَما اأَ َطاِلٍب. َفَلُه َعَلى َهذا ِن�ْسَبٌة �ِسْبِطيَّ
ُه  ي اهلُل َعْنُه، وَذِلَك اأَنَّ َجدَّ ِدَنا الإَِماِم الُح�َسْين - ر�سِ ِة؛ َفِولَدُة �َسيِّ ْبِطيَّ �ْسَبِة ال�سِّ ا اْلِجَهُة الثَّاِنيُة: ِمن النِّ واأمَّ
ُل ُمُلْوِك م�سر ِمْن اآِل ُعْثَماَن  اُم ْبِن �ِسْيِبية. وُهو الِذي َعَقَد َلُه اأَوَّ يِن �َسْيُخ اْلَعَرِب َهمَّ الأَْدَنى. وُهو الأَِميُر َمْجُد الدِّ
َج اإِْذ َذاك  ْلَطان �َسِلْيُم بُن اأََبا َيِزْيد � َعَلْيِه الّرْحَمة َواْلُغْفَران   اإَمارَة اْلَعَرب ِبَواِدي ِجْرَجا، َواإِْقَطاَعَها. َتَزوَّ ال�سُّ
ريِف ُنوِر  ْحَمِن َنِزيِل اْلَجِزيَرِة قْبليِّ اْلَمَراَغِة � بن ال�سَّ ِريِف َعْبِد الرَّ يِن ْبِن ال�سَّ ِريِف ُنوِر الدِّ ِد ال�سَّ يِّ اإِْحَدى َبَناِت ال�سَّ
ْهَطاِويِّ الّتِلْم�َساِني  يِن اأَبي اْلَقا�سِم الطَّ ِريُف َجالِل الدِّ ِريِر المقري ْبِن اْلُقْطِب ال�سَّ يِن َعِليِّ ْبِن اْلُح�َسيِن ال�سَّ الدِّ
ِه الإَِماِم الُح�َسْين، لأَنَّه ابن  ٌل ِبَجدِّ ى �َسَنة )))) ]ميالدية[. ون�َسُبُه َهذا ُمتَّ�سِ ، اْلُمَتَوفَّ ِل اْلَمغرِبيِّ اْلُح�َسْيِنيِّ الأَ�سْ
ِد ْبِن َحْمَزَة ْبِن  ِد ْبِن اأَْحَمَد ْبِن جحوَن ْبِن اأَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ َعْبد اْلَعِزْيز ْبن َرافِع ْبِن ُجْنُدِب ْبِن �ُسْلَطاَن ْبِن ُمَحمَّ
ٍد اْلَباقِر  اِدِق ْبِن الإَِماِم ُمَحمَّ يباِج ْبِن الإَِماِم َجْعَفٍر ال�سَّ ِد الدِّ ِد ابن الح�سين بن علي ْبِن ُمَحمَّ َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ
ْهَراِء  ِهيِد الح�سين بن علي ْبِن اأَِبي َطاِلٍب؛ ابن َفاِطَمَة الزَّ اْبِن الإَِماِم َعِليٍّ َزْيِن اْلَعاِبِديَن ْبِن الإَِماِم ال�ّسْبِط ال�سَّ

لَّى اهلل َعَلْيِه َو�َسلَّم .  اْبَنِة َر�ُسوِل اهلِل، �سَ
]الق�صيدة الميمية[

ِعْنَد  ُكلُُّه  ُيْتَرُك  ل  ُكلُُّه  ُي��ْدَرْك  ل  َما  لأَنَّ  اِر؛  الْخِت�سَ َوْج��ِه  َعَلى  اْلَمْمُدْوِح  َن�َسِب  ِذْك��ِر  َعْن  َفَرْغَنا  َقْد  َواإِْذ 
َوَقْد  اآنًفا.  اإَِلْيَها  الإِ�َساَرُة  َو�َسَبَقْت  �َسالًفا  ِبِذْكِرَها  َوَعَد  ِتي  الَّ َة  اْلِمْيِميَّ ْيَدَة  اْلَق�سِ َنْذُكَر  اأَْن  َلَنا  َعنَّ  َذِوي الْعِتَباِر 
�َساِع اْلِحَجاِل َبنى حط اأْثَقاِل َوطّي الهامه الْغَفِال، َوِهَي َهِذِه: ْبَرَزها اْلَوْقُت َح�َسَب اتِّ اأَْمالها ِل�َساُن اْلَحاِل، َواأَ
]الب�سيط[

ـــــُه َبــــــــــَرٌد ـــــمَّ ـــــــَك ِرْيــــــــًقــــــــا �ـــــصَ ـــــــَراَب َبِم)2(اجـــــــَعـــــــْل �ـــــــصَ ال�صَّ اْلــَقــْرَقــِف)1(  ِحْيِق  الرَّ ُمْوِل  ال�صُّ اأَْثـــَرى 
ــــَنــــهــــا َمــــَحــــا�ــــصِ ــــــا  ــــــَي ْن الــــــدُّ اأَْبـــــــــــــــــَدْت  ــــــــــَدا  َب ـــــــاَن َيـــــْعـــــُروَهـــــا ِمـــــن اْلـــَفـــَحـــِماإِذا  َواْنـــــــَجـــــــاَب َمـــــا َك
ـــــٍد ـــــَم َع ــــــى  َعــــــلَ َقـــــْلـــــِبـــــي  ــــــى  ــــــَن َث ـــــى  َتـــــَثـــــنَّ ـــــِماإِذا  ِبـــــُمـــــْبـــــَتـــــ�ـــــصَ ـــــــــــــــــــــــي  اأْرَداِن ــــــَم  َتــــــَبــــــ�ــــــصَّ َواإِْن 
ـــا ـــِر�ـــصً ـــَت ـــْع ُم اْلـــــَبـــــْحـــــِر  ُعــــــَبــــــاَب  َقــــَطــــْعــــَت  َمــــــِماإَِذا  ــــِد َوالــــــذِّ ــــْه ــــَع ــــــيِّ اْل ــــــَوِف ـــــِم اْل ـــــِرْي ـــــَك اإَِلـــــــــى اْل
ــــــٌة ــــــَب ــــــاِق َث ـــــْمـــــ�ـــــِص  ـــــالـــــ�ـــــصَّ َك ــــــٌب  ــــــُه �ــــــصُ ـــــــْرِب َواْلـــــَعـــــَجـــــِماآراوؤه  ـــــــُع ــــيُء ِمــــْنــــهــــا ِبــــــــالُد اْل ُتــــ�ــــصِ
ـــَت ِفــــي َدَعـــــٍة ــْمــ�ــِص َتـــْبـــِغـــي ِعـــ�ـــصْ ــــِرَق الــ�ــصَّ ــــ�ــــصْ ـــَعـــِماأََم َوالـــنِّ ـــــاِل  َواالأَْفـــــ�ـــــصَ اْلـــــُجـــــْوِد  ــــِرَق  َمــــ�ــــصْ اأَْم 
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الَقَماِعيُل 
ِفي َمْدِح 

�َشْيِخ 
الَعَرِب 

اإ�ْشَماِعيل

ـــــُه ـــــُب ـــــَجـــــاِئ َع َتـــــْفـــــَنـــــى  َوَمــــــــــــا  َمــــــــــاَن  الــــــــــزَّ ــــْعــــُت ِمـــــــْن َنــــَعــــِماإنَّ  ــــــــا َجــــمَّ ــــَد َوَم ــــْي ــــِل اأَْفــــــَنــــــى الــــتَّ
ــــاِئــــِر اْلــــَمــــْيــــُمــــْوِن ُمــْبــَتــِهــًجــا ـــى الــــطَّ ـــلَ ــــــــِزْل َع ــِماْن ــَت ــَت ــْك ـــَر ُم ـــْي ْحــــِب َجــــْهــــًرا َغ ِفــــي اْلــــَمــــْنــــِزِل الــــرَّ
ـــــٍق)2( َدى ِمـــــْن َنـــــاِئـــــٍر)1(َحـــــِن ـــــــي اأََخـــــــــاُف الــــــــرَّ ــــــْحــــــٍر ُمــــــــْزِبــــــــٍد)3( ُحــــُطــــِماإِنِّ ـــِبـــْيـــِل َوَب ــــى الـــ�ـــصَّ ــــلَ َع
ـــِه ـــِق َخـــالِئ ِمــــــْن  ـــــْوٌب  �ـــــصَ ـــــاِء  ـــــَم اْل ِفـــــي  َكـــــــاَن  ــــُدِماأَْو  ــــــا الــــ�ــــصُّ ــــى االأََواِجـــــــــــــــَن ِمــــــْن اأَْمــــــَواِهــــــَن َحــــلَّ
�ـــَصـــَمـــاَحـــِتـــِه ــــي  ِف ـــٌر  ُعـــ�ـــصْ ـــــْزِن  ـــــُم اْل ــــي  ِف ــــــاَن  َك ـــــــِماأَْو  َي ــــــْهــــــِطــــــُل اأَْنــــــــــــَهــــــــــــاًرا ِمــــــــن الـــــــدِّ ـــــــَظـــــــلَّ َي َل
ـــِه ـــَجـــِت ـــْه َب ِمـــــْثـــــُل  ـــــْوٌء  �ـــــصَ ـــْمـــ�ـــِص  لـــلـــ�ـــصَّ َكـــــــاَن  ــــَحــــُه َخـــــْلـــــٌق ِمـــــــَن االأَُمـــــــــِماأَْو  ــــْم ـــَتـــِطـــْع َل َلـــــــْم َيـــ�ـــصْ
َرَزاَنـــــــِتـــــــِه ِمـــــــْن  ــــٌم  ِقــــ�ــــصْ ـــــْوِد)4(  لـــــلـــــطَّ َكــــــــاَن  ـــــِماأَْو  ـــــصَ ــــــاُن ِمـــــــْن اإِ� َلـــــَمـــــا َتــــــَزْلــــــَزَلــــــْت االأَْحــــــ�ــــــصَ
َمـــــَهـــــاَبـــــِتـــــِه ِمـــــــــْن  ــــــــــــْزٌء  ُج ِلــــــلَّــــــْيــــــِل  َكـــــــــــاَن  ــــَغــــِم اْلـــــَقـــــرماأَْو  ــــْي ـــــــَر الــــ�ــــصَّ ـــــــْي ــــَت َزِئ ــــْع ــــِم َلـــــَمـــــا �ــــصَ
َفـــِرْيـــ�ـــَصـــِتـــِه ـــــْن  َع ــــا  ــــْوًم َح الـــلَّـــْيـــُث  ـــَف  َيـــْكـــ�ـــصِ َزِم)6(اأَْو  الـــــــــرُّ ـــِم)5(  ـــَغ ـــْي الـــ�ـــصَّ اأكــــيــــَل  ــــُكــــوَن  َي اأَْن  اأَْو 
َكــــَمــــا ــــَن  ــــْي ــــِن الــــ�ــــصِّ اأَْزَل  ــــــا  ــــــَه ــــــوارُق َب ـــلَـــِمَتـــــْجـــــُلـــــو  الـــظُّ ـــِل ذي  ـــْي ـــلَّ ال ـــــَواَد  �ـــــصَ ـــاُح  ـــَب الـــ�ـــصَّ َيـــْجـــُلـــو 
ـــــْم ـــــِه ــــا َفـــــــــْوَق اأَْرُحـــــِل ــــْوًح ــــُن ــــــاَل ُج َج ــِمَتـــــــَرى الــــــرِّ ــَق ـــى ِبــــال �ــَص ـــال َمـــْر�ـــصَ ــــوَر الـــطُّ ِمـــْلـــَجـــْهـــد �ــــصُ
ـــــــَهـــــــا َمــــــَرًحــــــا ــــــــــْن اآهـــــــاِب ـــــــــُرُج ِم ـــــــــْخ ــــــــاُد َت ــــــــَك ــــِمَت ــــلَ ــــَع اْل ــــــُمــــــْفــــــَرِد  اْل ِبــــــَحــــــِدْيــــــِث  َحــــــــــــَدْوا  اإَِذا 
ــــَعــــٍة ـــــى َهــــــــْوَجــــــــاَء ُمــــْقــــِل ــــــــمَّ اْرَتـــــَحـــــْلـــــَنـــــا َعـــــلَ َيـــِمُث ــاُب ِفـــي اْلـــَمـــاِء ِمـــْثـــَل اْلــــَبــــْرِق ِفـــي الـــدِّ ــ�ــَص ــْن َت
ــــِر مـــــفـــــرُدُه ـــــــُد اْلــــَعــــ�ــــصْ ـــــَرِمُثــــــــمَّ االأَِمــــــــْيــــــــُر َوِحـــــــْي ـــــَك اْل ُذو  اإ�ـــصـــمـــاعـــيـــل  ــــَنــــاِدْيــــِد  الــــ�ــــصَّ َنــــْجــــُل 
ـــــــْيـــــــُل َكـــــامـــــُلـــــُه ــــــا َوالـــــــنَّ ــــــَه ـــــــــمَّ اْلـــــــُعـــــــال َوالــــــَب ــــــــاُل َلــــــــْم ُيــــــــَرِمُث ــــُة َواالأَْفــــــــ�ــــــــصَ ــــاَح ــــَم ــــ�ــــصَّ ُثــــــــمَّ ال
ــــــــَعــــــــٍة ــــحــــوًكــــا َبــــــْعــــــَد اأَْرَب ـــا مــ�ــصــر ِمــــن اْلـــــَهـــــَرِم)7(ُثــــــــمَّ اْنــــَتــــَهــــْجــــَنــــا �ــــصُ ـــَن ـــْت َل ـــاَن ـــَب ـــَت ـــى ا�ـــصْ َحـــتَّ
ــا ــَه ــِرِق ــ�ــْص َوَم  )8( ِجـــْرَجـــا  ـــي  ِف ـــْرُت  �ـــصِ اإَِذا  ـــى  ـــِرِمـــيَحـــتَّ ـــْخـــَت ـــُت اْلــــــَوْجــــــَد ُم ـــْب َفــــاْلــــَبــــْلــــَنــــَيــــاِء َحـــ�ـــصِ
ــــٍة ــــَي ــــاِج ـــــى َوْجــــــــَنــــــــاَء َن ــــــُت َعـــــلَ ــــــَحــــــْل ـــــى اْرَت ـــــــــــــــٍد َكـــــــــاْلـــــــــَبـــــــــاِزِل اْلـــــَقـــــِطـــــِمَحـــــتَّ َعــــــــْيــــــــَراَنــــــــٍة اأُُح
ـــــًة ـــــَع ـــــَق ـــــْل ـــــَب ــــــــــم َكـــــــــَظـــــــــْمـــــــــاآٍن ِب ــــــــــَراُه ــــــى َت ــــــْت)9( َفـــــَزًعـــــا ِمـــــن َقــــاِنــــ�ــــصٍ لــحــمحــــــتَّ َقــــــْد اأَْجــــــَفــــــلَ
َمـــــْنـــــِزَلـــــُكـــــْم نَّ  اإِ ـــــاًل  ـــــْي َقـــــِل اْلــــــَمــــــِطــــــيِّ  ــــــوا  َواالأَدِمُحــــــثُّ َواْلـــــــــــِغـــــــــــْزالِن  ــــــــــِة  االأَِهــــــــــلَّ َمــــــــــــــــاأَْوى 

))) النائر: الُملقي بين النا�س ال�سرور. انظر الأزهري: تهذيب اللغة ) : 1)) .
))) الَحَنُق : �سّدة الْغتياِظ. انظر ابن منظور: ل�سان العرب 1) : 9) .

اأَْزَباٌد. انظر الزبيدي: تاج العرو�س  ِة واللَُّعاِب: ُطَفاَوُته وَقَذاه، والجْمع:  َبد، وزَبُد الماِء والِجرَّ ))) َبْحر ُمْزِبٌد: اأَي مائج ُيقِذف بالزَّ
. ((( : (

))) الطْوُد: الَجَبُل الَعِظْيُم .
ْيَغُم: الأ�سد . ))) ال�سَّ

))) الّرزُم : الثَّابت القائم على الأر�ِس والأ�سد .
))) الهرم: هو بناء �سخم بناه اأحد الفراعنة من الحجارة ال�سخمة ال�سلبة ليكون قبرا له وهو ذو قاعدة مربعة في الغالب وله اأربعة 
جدران كل منها مثلث ال�سكل راأ�سه اإلى اأعلى وترتفع هذه الجدران مائلة حتى تلتقي رءو�سها فتكون راأ�سا واحدا هو قمة الهرم.

))) جرجا : مدينة من مدن �سعيد  م�سر . انظر الحموي: معجم البلدان ) : 9)) .
)9) اأجفلت : اأي م�ست واأ�سرعت هرًبا .
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ـــــــــَرٍة َقــــــــــــــــــــْوَداَء)1( َذْعـــــــلـَــــــَبـــــــٍة)2( ـــَقـــِمَحـــــــــــْرٍف ُمـــــــــَذكَّ ـــــــــاِل)3( َوالـــ�ـــصُّ ـــــــــاالإِْرَق َتـــــْفـــــِري اْلــــَمــــَهــــاِمــــَه ِب
ــــــَدٍد َم ُذو  ــــِل  اْلــــَفــــ�ــــصْ َبـــــْحـــــُر  ــــــِة  ــــــمَّ االأِئ ــــْبــــُط  َظــِمــي�ــــصِ ـــــِه  ـــــْي اإَِل َواَفـــــــى  اإِْذ  ـــُل  ـــْي الـــنِّ ـــا  ـــَم َف َيـــْهـــِمـــي 
ــــَم ِمـــــــْن ُجــــــــــْوٍد َوِمــــــــــْن َكـــــــَرٍم ـــا َتــــَجــــ�ــــصَّ ـــْمـــ�ـــصً ــــِم�ـــصَ ــــَحــــ�ــــصِ َيــــــْنــــــَهــــــلُّ ُمـــــــــــــْزُن َنــــــــــــــَداُه َغـــــــْيـــــــَر ُمــــْن
ــــــــــــــــاِرِب َواالأَْجـــــــــــــــــــَواِد �ــــصــــاَد َلــــُهــــْم ــــُخ االأََع ــــْي ــْمــ�ــِص ِمــــْن ِعــَظــِم�ــــصَ ــا ِمـــن اْلـــَمـــْجـــِد َفـــــْوَق الــ�ــصَّ ــًت ــْي َب
ــا)4( ــَه ــَزِم ــْل َق َبــْحــَر  ـــْر  ـــُب ــــى م�صر َواْع اإَِل ــْد  َواْلــــِهــــَمــــِمَفــاْقــ�ــصِ اْلــــَمــــْجــــِد  َذا  ــــــَرى  َت ـــِعـــْيـــد  الـــ�ـــصَّ اإَِلـــــــى 
ـــٌر ـــِم ـــَت ـــْع ـــــا حـــــجَّ ُم ـــاِلـــًمـــا َم ـــــ�ـــــْص �ـــصَ ـــــيـــــُب)5( ِفــــــي ِحـــــــلٍّ َوِفـــــــــي َحـــــــَرِمَفــــاْنــــَعــــْم َوِع ـــــــْت الـــــنِّ َوَحـــــــنَّ
ــــــَواِحــــــِظــــــِه ـــــــن َل ـــــــًرا ِم ـــــــْم ـــــــــَرُب َخ ـــَمـــِمَفــــــِبــــــتُّ اأ�ـــــــــصْ ــــُف ِفـــــي الـــ�ـــصَّ ــــْت اُح ِمــــــْن َيــــــــِدِه َوالــــَح َوالـــــــــــرَّ
َلــــَنــــا الَح  ُثــــــــمَّ  َيـــــــْوًمـــــــا  ـــــَن  ـــــِرْي ـــــصْ ـــــ� ِع ـــــَد  ـــــْع ـــــَب ـــــِمَف ـــــَن َي َوُذو  ــــــــْوٍع  �ــــــــصُ ُذو  ــــــــَة  ــــــــلَ ــــــــاأَْي ِب َطــــــــــــــْوٌد 
َمــــْطــــلَــــُعــــَهــــا ــــْمــــ�ــــَص  الــــ�ــــصَّ نَّ  اأَ ـــــُم  ـــــلَ ـــــْع َت ــــــمَّ  ــــــَث ـــــــال َوَهـــــــــِمَف ا ِب ـــــٌر ِبـــــــَبـــــــْهـــــــُجـــــــْوَرَة اْلــــــــَغــــــــرَّ َقـــــ�ـــــصْ
ـــــَدا ــــِل ِحـــــْيـــــَن َب ــــْي ـــْحـــِبـــَي َنـــــْحـــــَو الــــنِّ اِح َلـــــــْم َيــــَنــــِمَفـــــَجـــــدَّ �ـــصَ ـــــــاِدي الــــــــــرَّ ــــْلــــَنــــا َو�ـــــــصَ ــــى َو�ــــصَ َحــــتَّ
ـــــــــــــــَذُرُه ـــــى َمــــــا ُكــــــْنــــــُت اأَْح ـــــــانـــــــي َعـــــلَ ـــــــَتـــــــِزِمَفــــــْجــــــٌر اأََت ُمـــــــْل اهلِل  ــــــــــِن  ــــــــــِدْي ِل ـــــــــــــاٍد  َه ــــــــــــاَء  ــــــــــــَب اأَْن
ــــَطــــهــــا ـــــو َخــــَطــــاِئ ــــِمَفـــــــــُجـــــــــْوُد َراَحـــــــــِتـــــــــِه َيـــــْكـــــ�ـــــصُ ـــــِت ُمــــْبــــَتــــ�ــــصِ ـــــْب ــــــــــــــــواَب ُنــــــــــوٍر اأَثـــــــيـــــــِث الـــــنَّ اأَْث
ــــَل َوْجــــَنــــِتــــِه ــــْث ـــبَّ ِفـــــي اْلــــَكــــاأ�ــــِص َراًحــــــــا ِم ـــَقـــِمَفـــ�ـــصَ ــــَة الـــ�ـــصَّ ــــلَّ ـــِفـــي ِع ـــِحـــْيـــَح َويـــ�ـــصْ ُيـــــــــْدِوي الـــ�ـــصَّ
ـــــْمـــــ�ـــــُص َطـــــاِلـــــَعـــــٌة َيـــــُتـــــَنـــــا َوالـــــ�ـــــصَّ ـــــــاَل ِخـــــرِّ ـــــــَق ــــاأَِمَف ـــِهـــْيـــِد َوالــــ�ــــصَّ ـــ�ـــصْ ــــن الـــتَّ ـــَرى ِم ـــْك ــــــْوُم �ـــصَ ــــــَق َواْل
ـــــــا َزائــــــــــــــًرا َقــــــَمــــــًرا ــــــا َي ـــــــي َمــــــْرَحــــــًب ـــــــاَل ِل ـــــــَق اْلـــــــُحـــــــَرِمَف ــــــــــــــــُد  اأَْوَك ِعـــــــْنـــــــِدي  ــــــــــاَرَة  َي الــــــــــزِّ اإِنَّ 
ــــــاإٍ ـــــــــــى َر�ــــــصَ ـــــي اإَِل ـــــِرًعـــــا ِخـــــلِّ ـــــَيـــــِمَفــــــَمــــــاَل ِبــــــي ُمـــــ�ـــــصْ ـــــــدِّ َوالـــــ�ـــــصِّ ـــــــَق ـــــِن اْل ي ِبـــــُحـــــ�ـــــصْ يـــــقـــــدُّ َقـــــــــــدِّ
َخــــَطــــٍر ُذو  اْلـــــَعـــــْلـــــَيـــــاَء  َيــــْبــــُلــــَغ  ـــــْن  ـــــلَ َف ــِمَقــــــاَلــــــْت  ــلَ ـــُخـــْو�ـــُص اْلـــَمـــَنـــاَيـــا ِحــــْنــــِد�ــــَص)6( الــظُّ ـــى َي َحـــتَّ
ُبــــــوا ِلـــــْلـــــَبـــــْيـــــِن)7( اأْيـــنـــَقـــُهـــْم ـــــْت َوَقـــــــــْد َقــــــرَّ ـــــاَل ـــــــْت َعـــــــــْبـــــــــَرًة َمـــــــــْمـــــــــُزْوَجـــــــــًة ِبــــــــــَدِمَق ـــــــلَ ـــــــَب َواأ�ـــــــصْ
ـــا ـــَه ـــُم ـــلَ ـــْع ـــــَت َت ـــــْن ــــْر الأُُمــــــــــــــْوٍر ُك ــــَطــــِب ـــــُت ا�ــــصْ ـــــْل َتـــُخـــِمُق َوَلـــــــْم  ــــِوي  ــــْن َت اأَْو  ـــْفـــ�ـــِص  الـــنَّ ـــى  ـــَن ُم ـــْغ  ـــُل ـــْب َت
ـــــا �ــَصــَكــِنــي اْلـــــَكـــــَرِمُقــــْلــــُت اْلــــُمــــَنــــى َوالــــــــــِذي اأَْنـــــــِوْيـــــــِه َي ــــُع  ــــْطــــلَ َم ـــــــْواًل  ُو�ـــــــصُ ــــَتــــَطــــْعــــُت  ا�ــــصْ اإِْن 
ـــا ـــًع ـــِل ـــْط ــــــُخــــــْوِط ُمــــــْعــــــَتــــــِداًل َواْلـــــــــَبـــــــــْدِر ُم ــــــاْل ـــِمَك ـــلَ ـــا َيــــْعــــُطــــو اإَِلــــــــــى �ـــَص ـــًب ـــ�ـــصِ ـــَت ـــْن ـــــيِّ ُم ـــــِب َوالـــــظَّ
ـــــْل َلـــْيـــ�ـــَص  ُيــــْدِرُكــــَهــــا ــــْرِق ال َب ــــَب ــــاْل ــــِح َك ْي ـــِمَكــــالــــرِّ ـــَق الـــلَّ ــــى  َعــــلَ ـــــْخـــــِدي  َت اإَِذا  َحــــــِدْيــــــٌد  َطـــــــــْرٌف 
ـــــــِر َواِقـــــــعـــــــة ـــــــْت ـــــــُب ـــــِمُكـــــــــــلٌّ َيـــــــــَخـــــــــاُل ُظـــــــــَبـــــــــاِت اْل ـــــَم ـــــــِل َواالأَْعــــــــــــَنــــــــــــاِق َوالـــــلِّ ـــــــَواِه ـــــــَك ـــــى اْل ـــــلَ َع

))) الَقْوداء: الطويلة .
بيدي: تاج العرو�س ) : ))) . ْيِر. انظر الزَّ ِريَعُة ال�سَّ اَقُة ال�سَّ ْعِلَبُة: بالَك�ْسِر النَّ ))) الذِّ

بيدي:  تاج العرو�س 9) : 9 . ْرَعة ، وهو �سرب من الَعْدو فوق الَخبب. انظر الزَّ ))) الإْرقاُل: ال�سُّ

َي الَبْحُر ُقْلُزمًا. انظر ابن منظور : ل�سان العرب )): )9) . ْيِء، وبه �ُسمِّ ))) الَقْلَزَمُة: اْبِتالُع ال�سَّ
يُب:َجْمُع ناٍب،وهى الّناقُة الُم�ِسّنة . ))) النِّ

لمة . انظر ابن منظور: ل�سان العرب ) : )). ديد الظُّ ))) الِحْنِد�س: الليل ال�سَّ
))) الَبْيُن : بالفتح من الأ�سداد يطلق على الو�سل وعلى الفرقة. انظر الفيومي: الم�سباح المنير ) : )9.
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الَقَماِعيُل 
ِفي َمْدِح 

�َشْيِخ 
الَعَرِب 

اإ�ْشَماِعيل

ـــــــــــــــــُدْوِر اْلـــــــــَمـــــــــاِل ُكــــــــــلَّ َغــــــٍد ـــــي ِب ـــِمَكــــــَمــــــا يـــــَبـــــكِّ ــــَجــــُب اْلــــَمــــْجــــُد ِمــــــْن اأَْفـــــَعـــــاِلـــــِه اْلـــُهـــ�ـــصُ ــــْع َوَي
ــــــٍر َزَه ِذي  ْجــــــِن  الــــــدَّ َغــــــــــَداَة  َرْو�ــــــــــصٍ  ـــِر  ـــُطـــِمَكـــَنـــ�ـــصْ ـــْجـــِر ِفـــــي الـــلُّ ـــلـــتَّ ـــٍك اأََتــــــــى ِل ـــ�ـــصْ َوَعــــــــــْرِف ِم
ــــاإٍ ِمـــــــْن َظــــَم اْلـــــــَمـــــــْوِت  ــــــــــَذاَر  ِح ــــْوَن  ــــِبــــ�ــــصُ َيــــْن ـــــِمال  ـــــِل ـــــَك ـــــاْل ـــــم االإِْيــــــــــــَمــــــــــــاُء َك ـــــُه ـــــَن ـــــْي ــــــاَر َب ــــــ�ــــــصَ َف
ـــَيـــٍة ـــَمـــْعـــ�ـــصِ ِب اأُْهـــــــِمـــــــْم  ـــــــــْم  َوَل ـــا  ـــْحـــ�ـــصً ُف اآِت  ـــا َكـــــاَن َقــــطُّ اْلــُفــْحــ�ــُص ِمــــْن �ــِصــَيــِمــيَلـــــم  َهـــْيـــَهـــاَت َم
ــــَهــــٌم ـــــا َلــــــــُه َف ـــــاًن ـــــ�ـــــصَ ـــــُد اإِْن ـــــْج ـــــَم َر اْل ــــــوِّ ـــــــَع اْلــــــــَقــــــــَدِمَلــــــــْو �ــــــصُ ـــــُم ِمـــــــْنـــــــُه َمـــــــْو�ـــــــصِ ـــــث ـــــْل َلـــــــَظـــــــلَّ َي
ْهــــُر ُمــْنــَهــِزًمــا ـــَحـــى الــــدَّ ـــِر اأَ�ـــصْ ْه ـــالـــدَّ ــــمَّ ِب ــــْو َه ـــِمَل ُمـــْعـــَتـــ�ـــصِ ــــــــاهلِل  ِب ـــــْطـــــَوٍة  �ـــــصَ َخـــــــــْوٍف ذي  ِمـــــن 
ِبــــَهــــا َيــــــُمــــــرَّ  ال  اأَْن  َبـــــــْهـــــــُجـــــــورًة  ــــــرَّ  �ــــــصَ ـــــــا  ِزِم)1()َم ـــِه �ـــَصـــْكـــُب اْلـــــَوابـــــِل الــــــــــرَّ ـــْي ــــــْوِد َكـــفَّ ِمـــــْن ُج
ــــا ــــَن َل ُتـــــــِعـــــــنُّ  اإالَّ  َمــــــْهــــــَمــــــٌه  ــــي  َيــــْنــــَقــــ�ــــصِ ـــــــَعـــــــِمَمــــــــا  ــــــــْوِم َوالـــــــنَّ ــــــــَق ــــــــْل ــــــٌة ِل ــــــَف ــــــّل ــــــَت يـــــْهـــــمـــــاء ُم
ــا ـــــا َيـــــحـــــَتـــــفُّ ِبـــــــاالأََكـــــــِمِمـــــْن اأَْر�ــــــــصِ مــكــة اأَْطــــــــِوي اْلـــِبـــْيـــَد ُمــْعــَتــِر�ــصً ـــــَه ــــــراُب ِب ِحــــــْيــــــَن الــــــ�ــــــصَّ
ـــــــلَّ َغـــــٍد ـــــــْوِد ُك ـــــــُج ــــــــــْوُر اْل ـــــــمَّ َيـــــْطـــــُلـــــُع ُن ـــــــْن َث ــــــِمِم ــــــــــــــــــــــَواِل َواْلــــــَقــــــ�ــــــصَ ـــــــُة االأَْم ـــــــِرَق ـــــــْف ـــــــــــــمَّ َت َوَث
ـــــْزِن َكــــــــاَن َكـــَمـــْن ـــــُم ـــــاْل َهــــــِمَمــــــْن َقـــــا�ـــــَص َراَحــــــَتــــــُه ِب ــــــن الــــــرِّ ـــــــاٍل ِم َقــــــا�ــــــَص اْلــــــِبــــــَحــــــاَر ِبـــــــاأْو�ـــــــصَ
ــــاِجــــٍد َقـــــــرٍم)2( ـــى َواْلــــُمــــَنــــى ِمـــــْن َم ـــَن ـــِغ ـــــــــِه اأَْمــــــــــــــٌن ِمـــــــن اْلـــــــَعـــــــَدِمِنــــْلــــُت اْل ـــــــــِت ــــــْو�ــــــصُ َراَح ــــــُي ُف
َواإِْن الــــّلــــَهــــاَم  ـــ�ـــَص  ـــَجـــْي اْل َيـــــْهـــــِزُم  ـــُمـــُه  ا�ـــصْ ـــــذا  ـــــِمَه اأَ�ـــــصَ َذِوي  ــــــَطــــــاِل  ــــــاإْب ِب ـــــاُء  اْلـــــَفـــــ�ـــــصَ غــــ�ــــصَّ 
ـــَب االأَْمـــــــَثـــــــاَل اأَنـــفـــ�ـــَصـــُهـــْم ـــ�ـــصَ ـــَت ـــَخـــِذِم)4(َهــــــذا الـــــــِذي اْغ ــامــة)3( اْل ــْمــ�ــصَّ ِبــاْلــَعــْزِم َواْلـــَحـــْزِم َوالــ�ــصَّ
ـــــْوُل َدًمـــــا ـــــُب ــــُر اْلــــَخــــْيــــَل ِمــــــْن َخــــــــْوٍف َت ْوِع ِفـــــي االأجـــــمَوُتــــْبــــ�ــــصِ ــــَن الــــــــــرَّ َوتـــعـــلـــك اْلــــــَمــــــْوَت ِحــــْي
ــــْوٍق ِلــَهــْيــَبــتــِه َمـــْن ـــْفـــ�ـــُص ِمـــــْن �ــــصَ ـــِت الـــنَّ ـــــِهـــــِمَوَجـــا�ـــصَ ــــــا�ــــــصِ ُكـــــلِّ ـــــــْت اإِلــــــــيــــــــِه ُقـــــــــُلـــــــــْوُب الــــــنَّ َحـــــــنَّ
ـــــــَر ِمـــــــْن ُبــــُعــــٍد ـــــــَوْف ـــــَك اأَْبــــــِغــــــي اْل ـــــُت ـــــْي ــــِمَوَقــــــــــْد اأَت ــــ�ــــصَ ــــَت ــــْع ــــــُل َمـــــــــْمـــــــــُدْوٍح َوُم ــــــ�ــــــصَ ــــــــــــــــَت اأَْف َواأَْن
ــــاَحــــِتــــِه ـــــــِزْل ِبــــ�ــــصَ ـــــــْن ــــــا َت ــــــاِح َم ــــــا �ــــــصَ ـــــــُت َي ـــــــْل ــــْيــــِر َواالأََلـــــــــــــِمَوُق ــــْكــــ�ــــصِ ـــــــْذَهـــــــُب ِبــــالــــتَّ اُح َت َفــــــــالــــــــرَّ
ـــــًة ـــــَي ـــــاِف ــــَرِمَوَمـــــــــــــــرَّ َيـــــــْبـــــــُذُلـــــــَهـــــــا َحـــــــــــْمـــــــــــَراَء �ـــــصَ �ــــصَ ْو  اأَ ــــْوِد)5(  ــــ�ــــصُ ــــْف ــــَم اْل َكــــــــَدِم  َبــــــــَدْت  ـــا  لـــمَّ
ـــــا ابـــــن االأََعـــــــــــــــاِرِب َواالأَْمـــــــــَجـــــــــاِد ِمـــــــْن َنــــَفــــٍر ـــــــــْوا ُكــــــــلَّ ُمـــــْجـــــَتـــــِرِمَي ـــــــــَن َواُخــــــــــــوا اْلـــــــِبـــــــالَد َواأْف
ــــُه ــــاِهــــُب َغــــَي ــــــُدو  ــــــْب َت اإَِذا  ـــــــــُدْوِر  ـــــــــُب اْل ــــــن  اب ــــــا  ـــــي اْلــــَكــــَرِمَي ــى اأِب ــ�ــَص ــْي ْهــــِر ِمـــــْن ِع َواالأَْنــــــُجــــــِم الــــزُّ
ـــُو َراَحــــِتــــِه ــــارق)6( الـــَفـــِعـــِم)7(َيــــا ُمـــْهـــَجـــَة اْلـــــُجـــــْوِد َيــــا َمـــــْن َحـــ�ـــصْ ــــَم ــُمــِطــيــِع َوَمــــــْوُت اْل ــ�ــُص اْل َعــْي

))) الرزم: الغيث الذي ل ينقطع رعده.
ُد المعظم . يِّ ))) الَقْرُم : ال�سَّ

ْم�سامُة: ال�سيف ال�سارم الذي ل ينثني.انظر الأزهري: تهذيب اللغة ) : ))) . ))) ال�سَّ
ْيِر...والَخْذُم: �ُسْرَعُة الَقْطع. انظر ابن منظور: ل�سان العرب )) : ))) . ))) الَخَذُم: و�ُسْرَعُة ال�سَّ

د مرة ثانية. وي�سمى الدم مف�سوًدا. انظر  ))) المف�سود: يقال َت�ْسِريُح َدم الِعْرق المف�سود: اأي اإِر�ساله بعدما ي�سيل منه حين ُيْف�سَ
في ذلك ابن منظور: ل�سان العرب ) : ))).

))) المارق : الخارج من دينه، والنافذ في كل �سيء ل يتعوج فيه .

بيدي: تاج العرو�س 1) : ))) . ))) الَفْعُم : اأَي الُمْمتلُئ . انظر الزَّ
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ــِكــًبــا ْوِع ُمــْنــ�ــَص ـــيـــوُف َدًمــــــا ِفــــي الــــــــرَّ ــــَحــــُك اْلــــــُعــــــْرُج ِمـــــن اأْبــــَطــــاِلــــَهــــا الـــُبـــُهـــِمَيـــْبـــِكـــي الـــ�ـــصُّ َوَيــــ�ــــصْ
َوَقـــــــــــَدْت ــــــاوؤُهــــــا  َرْمــــــ�ــــــصَ اإِذا  ِفــــْيــــَهــــا  ــــِمَيــــــَحــــــاُر  ــــَه َف ُذو  ـــــــْرِب  الـــــــّت ـــــوِق  ِبـــــ�ـــــصَ َعـــــِلـــــْيـــــٌم  َبـــــــــــْرٌت 
ــــــُه ـــــــْرُجـــــــوُه َوَتــــــاأُْمــــــُل ـــــَت َت ـــــْن ــــِطــــي الـــــــــِذي ُك ــــْع ـــــــال َواْلـــــــــَخـــــــــَدِمُي ـــــــَم ـــــيـــــَر اْل ــــــى َتــــــعــــــوَد َكـــــِث َحــــــتَّ

�َساط، و�َساَوَرْته))) َن�ْسوة  ة النَّ ْته اأِرْيِحيَّ ِحْيَفِتِه. َهزَّ ا اأْنَهى اْلَقَلم َبْع�َس َحقِّ ِخْدَمِته، َوّبيَّ�َس ِبِمَداِدِه َوْجه �سَ وَلمَّ
ُح  رِّ اَر َي�ْسَتْعِطَفُه ِفي الإْنَجاِز، َوي�سَ . َف�سَ الَقِة َقد َب�سَّ الْنِب�َساط ُمْذ َراأى َمْولنا اْلَمْمُدْوح َقْد ّه�سَّ َوَوْجهه ِبالطَّ

َلُه ِباْلَحِقْيَقِة ُدْوَن اْلَمَجاِز:                                                                                                     ]الكامل[
ــــا  ــــَطــــاِرًف ــــْجــــُت ِمـــــن اْلـــــَبـــــِدْيـــــِع َم ــــــْد َنــــ�ــــصَ ــــــَق ـــــــًةَوَل ـــــــــــــِق اْلـــــــَمـــــــِدْيـــــــِح اأَِهـــــــلَّ ـــــــــْوُت ِمــــــــْن اأُُف ـــــــــلَ َوَج
ـــٍةَوَرَجــــــــــــــــْوُت ِمـــــــْن َعـــــاِلـــــي اْلــــــَجــــــَنــــــاِب اإَِغــــــاثــــــًة  ـــا�ـــصَ ـــ�ـــصَ ــــَن َب ـــــَعـــــاِف ُحــــ�ــــصْ ــــْحــــُت ِبـــــاالإِ�ـــــصْ ــــِن ــــُم َف
ــــى ــــَن ــــُم ــــــُل اْل ــــــ�ــــــصِ ــــــُه اأتَّ ــــــــــــي ِمــــــْن ـــــــــْوُت اأَنِّ ـــــــــَرَج ـــــاِئـــــًرا َف ـــــــي َطـــــــــيِّ اْلــــــــِبــــــــالِد َبـــــ�ـــــصَ ـــــْرُت ِف َفـــــَنـــــ�ـــــصَ
ــــــــــــــــــــَدْوُت ُمــــــْرَتــــــِجــــــًيــــــا َهــــــــــَواِمــــــــــَع َوْبـــــــِلـــــــِه ـــىَوَغ ـــ�ـــصَ ـــْرَت ـــُم ـــيـــَل ُيـــْعـــِطـــي اْل ـــمـــاِع ـــاإ�ـــصْ َفـــعـــ�ـــَصـــى ِب
ـــــــَمـــــــَحـــــــاِمـــــــٍد َوَمــــــــَنــــــــاِقــــــــِب ــــــْهــــــُتــــــَهــــــا ِب ــــــبَّ ـــــــاِرٍق َوَمـــــــــــَغـــــــــــاِرِبَو�ــــــصَ ـــــــَمـــــــ�ـــــــصَ ـــــا ِب ـــــًي َتـــــــــْزُهـــــــــو �ـــــصِ
ــــِب ــــاِئ ــــٍم �ــــصَ ــــْه ــــ�ــــصَ َمــــــــاُن َرَمـــــــــى ِب الِزِبَحــــــْيــــــُث الــــــــزَّ ِبــــــــــــَوْعــــــــــــٍد  ــــــــــــــــــــــــْت  اأِذَن َوَطــــــــــــــالَقــــــــــــــًة 
ــــــي ــــــاآِرِب ـــــوِل َم ــــــي ُحـــــ�ـــــصُ ــــا ِف ــــًح ــــْج ـــــــــــــــــــــــــــــــاِرِبَوَعــــــِلــــــْمــــــُت ُن ــــــــــاِئــــــــــٍل الأَبــــــــــــــاِعــــــــــــــٍد َواأََق ِبــــــــــَر�ــــــــــصَ
ـــــِب ـــــَحـــــاِئ �ـــــصَ ِخـــــــــــــالِل  فـــــــي  َبـــــــــــــــْرٌق  الَح  ــــــْوِز َمــــَطــــاِلــــِباإْذ  ــــــُن ـــِة ِمـــــــْن ُك ــــــَد اْلـــَمـــِعـــيـــ�ـــصَ َر�ــــــصَ

ِبَتوالي  َراِف، َداِعًيا لُه  ُجوِع والْن�سِ ْوِع والْعِتَراِف، َطاِلًبا ِمْنُه الإْذَن بالرُّ ُثمَّ َوَقَف في َمَقاِم الأَدِب واْلُخ�سُ
ْكِر َواْلَمَناِقِب. ل َزاَل َمْلُحْوًظا ِبِعَنايِة ِحَماية َمْوله، َمْحُفوًظا  َعِم اْلَمْحُمْوَدِة اْلَعَواِقِب، َوَثباِت الِهَمِم اْلَجِلْيَلِة الذِّ النِّ
َظام. واأتى التَّاِريخ ِباأطيِب اأْح�َصن ِخَتام:    ]الكامل[ ْثِر والنِّ ِبوَقاية ِكَفاية َف�َسيْكفيكهم اهلل ما اأبَدَع  ُمْن�ِسئ ِفي النَّ

ــــــاب ُمـــــَقـــــاَمـــــة ــــــَن ــــــَج ـــــــاهـــــــِب جـــنـــحـــهنـــــــْهـــــــِدي اإلـــــــــى َعــــــالــــــي اْل ـــــــــي َغـــــــَي ـــــــــْدر ِف ـــــــــَب ــــــــْزهــــــــو َك َت
ـــــــٍخ ُزِهـــــــــي ـــــــاِري ـــــــَت ت ب ـــــــَمـــــــت وَقـــــــــــــْد عـــــــــــزَّ ـــــــة اأْبــــــــــــــــــــَدت َبــــــــــَدائــــــــــع َمـــــــْدحـــــــهَو�ـــــــصَ ـــــــاَم ـــــــَق ـــــــَم ِل

1184هـ

ْحِبه و�سلم اآمين. د، َوَعَلى اآله َو�سَ ِدَنا ُمَحمَّ لَّى اهلل َعَلى �َسيِّ َو�سَ

))) في الأ�سل: و�سادرته. 
- الُمْطَرُف: ثوٌب من خّز له اأعالم كانِت الَن�َساُء والرَجاُل َتْلَب�ُسه، والَجِميُع المطاِرف. انظر الفيومي: الم�سباح المنير ) : )1).  
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الك�صافات التحليلة

1ـ ك�صاف االأعالم

ْمُهوِدّي )) اأْحَمد اْلَح�َسِنّي ال�سَّ
اأحمد ال�ّسجاعي )

اأحْمد الملوي )
اإ�ْسَماِعيل بن عبد اهلل بن ِعي�َسى )، )، )، 9، 1)، 1)، 

.(( ،(9 ،((
ْنَهاج )) اأُمُّ �سِ

اأُمُّ ُكلثوم اْبَنة َعِلّي َزين اْلَعاِبِدين  ))
م )) َبْدر ْبن �َسالَّ

َبْرُقوُق ))
البليدي )
َتْيُمور 1)

الجبرتي )، )، )، )، )
الجوهري )، ))

ين  ))     الَح�َسن بن َعِلّي بن َجالل الدِّ
الح�سن والح�سين ر�سي اهلل عنهما)، )، 19)، 1)، 

(( ،((
الحفني )

رقية )
ُزبيدة )

بيدي)، )، )، )، )، )، )، 9، 1)، ))، )) الزَّ
زياد بن اأبيه 9)

�َسِليُم ْبُن اأََبا َيِزيد 9، ))
�ُسليمان الأكرا�سي )

�سليمان با�سا اأباظة 1)
ِعيدي ) ال�سَّ

حمن الَعْيدرو�س ) عبد الرَّ
ابن َعْبد اْلَعِزيز ْبن َرافع ْبن ُجْنُدب  ))

عبد اهلل ال�ّسندي )
عبد اهلل ميرغني الطائفي )

علي المقد�سي )
عمر بن اأحمد بن عقيل المكي )

ْهَراء )) َفاِطَمة الزَّ
ق�ّس بن �ساعدة 9)

د اأحمد )) محمَّ
محمد بن عالء الدين المزجاجي )
محمد فاخر بن يحيى الإلهابادي )

اخ 1) �سَّ دقي النَّ محمود �سِ
المَدابغي )

ر ْبن خداع )) ابن اْلُم�َسوَّ
ائي ) طفى الطَّ ُم�سْ

اأبو الِمْقَدام َظَفر ْبِن اأَِبي اْلُفُتوح ))
المْقِريزي 9

َمْي�َسَرُة بن َغاِلب ))
ْحَمن )) ِريف َعْبد الرَّ ين ْبن ال�سَّ ُنور الدِّ

اُم ْبن �سيبة )، )، 9، ))، )) َهمَّ
ولي اهلل الدهلوي )
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2ـ ك�صاف االأ�صعار
البحرالقافيةالبحرالقافية

وِم ))الكاملوَمَناِقِب )) الوافراْلُخ�سُ
الكاملجنحه ))الطويلالَبَنْف�ِسِج ))

ِر )) ُمَفجَّ
ج

الطويل
ج

تناوُح ))
ج

الطويل

الخفيفالأَْولِد 9)
ج

الطويلَتَتَمْلَمُل ))

َبم )) ال�سَّ
ج

الب�سيط

3ـ ك�صاف االأماكن والبلدان
ريف)، )، 1)، ))، ))،)) الأزهر ال�سَّ

اأفِرْيِقيَّة ))
اِقَية الحمرا  )) ال�سَّ

ِعيد)، ))، ))، 9) ال�سَّ
ائف ) الطَّ
الِعراق )

الَقاهرة )
الَمْغِرب ))، ))

المن�سورة )
اليمن)، )، )، ))

بْرَقة ))
بلجرام )

ِجْرَجا 9، ))، ))، 9)
اغة ) خان ال�سَّ

دار الُكتب الم�سرية 1)
دمياط )
ر�سيد )
َزبيد )

ْنَعاء )) �سَ
َماأِرب ))

م�سجد الكردي )
م�سر )، 9، 1)، ))، ))، 9)

مكة )، 1)
مكتبة اأباظة 1)، ))

ريف )، ))،1)، ))، ))، )) مكتبة الأزهر ال�سَّ
وا�سط )
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اأَ�َسَدْين ))
اأَفاِعْيه ))

الإِِبُل ))،))
ْئب )) الذِّ
ُبُع )) ال�سَّ

ْيَغم )) ال�سَّ
الَعَواِهق ))
الَغَطاُط ))

ُة )) اْلَمْهِريَّ

اْلُهْدُهد ))

اْلَوْطَواُط ))

َبْبَرْين ))

يَنْين )) ِتنِّ

َفْحَلْين ))

ِفيَلْين ))

4ـ ك�صاف اأنواع الحيوان

5 ـ ثبت الم�صادر والمراجع
الأخف�س الأ�سغر ت)))ه، الختيارين "المف�سليات والأ�سمعيات"، تحقيق: فخر الدين قباوة، موؤ�س�سة   -(

الر�سالة، بيروت، ط)، �سنة ))9)م.
علي  محمد  ومراجعة  هاللي،  ح�سن  علي  تحقيق:  ت1))ه،  اأحمد  بن  محمد  من�سور  اأبو  الأزهري،   -(

النجار، الدار الم�سرية للتاأليف والترجمة، القاهرة، د.ت .
الأ�سفهاني، اأبو الفرج، الأغاني، تحقيق: �سمير جابر، دار الفكر، بيروت، د.ت.  -(

العامة  الم�سرية   الهيئة  واآخرين،  الجليل  عبد  �سابر  عمر  ترجمة:  العربي،  الأدب  تاريخ  بروكلمان،   -(
للكتاب، �سنة )99)م.

و�سرح:  تحقيق  العرب،  ل�سان  لباب  ولب  الأدب  خزانة  )19)ه،  ت  عمر  بن  القادر  عبد  البغدادي،   -(
عبدال�سالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط)، �سنة )99)م.

افي والم�ستوفي بعد الوافي، تحقيق: نبيل محمد  ابن تغري بردي، يو�سف الأتابكي ت)))ه، المنهل ال�سَّ  -(
عبد العزيز، الهيئة الم�سرية العامة للكتاب، القاهرة، �سنة ))9)م.

الخانجي،  مكتبة  هارون،  محمد  ال�سالم  عبد  تحقيق:  ت)))ه،  بحر  بن  عمرو  عثمان  اأبو  الجاحظ،   -(
القاهرة، ط)، �سنة )99)م.

عبد  الرحيم  عبد   : تحقيق  والأخبار،  التراجم  في  الآثار  عجائب  ح�سن،  بن  الرحمن  عبد  الجبرتي،   -(
الرحمن عبد الرحيم، دار الكتب الم�سرية، القاهرة، �سنة )99)م. 

جورجي زيدان ، تاريخ اآداب اللغة العربية، مراجعة وتعليق: �سوقي �سيف، دار الهالل، القاهرة، د.ت.  -9
الجوهري، اإ�سماعيل بن حماد، ال�سحاح »تاج اللغة و�سحاح العربية«، تحقيق: اأحمد عبدالغفور عطار،   -(1

دار العلم للماليين، بيروت، ط)، �سنة 9)9)م.
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�سنة  ط)،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ر�ساد،  اأحمد  وتقديم:  �سرح  ديوانه،  ت1))م،  الطائي،  حاتم   -((
))9)م.

الحميري، محمد بن عبد المنعم، الرو�س المعطار في خبر الأقطار ، تحقيق: اإح�سان عبا�س، مكتبة   -((
لبنان، بيروت، ط)، �سنة ))9)م.

ابن اأبي الدنيا، عبد اهلل بن محمد بن عبيد بن �سفيان القر�سي، ت)))ه، تحقيق ودرا�سة: محمد عبد   -((
القادر واأحمد عطا، موؤ�س�سة الكتب الثقافية، بيروت، ط)، �سنة )99)م.

دار  هارون،  ال�سالم   عبد  و�سرح:  تحقيق  ال�ستقاق،  ت)))ه،  الح�سن  بن  محمد  بكر  اأبو  دريد،  ابن   -((
الجيل، بيروت، ط)، �سنة )99)م.

الدينوري، اأبو حنيفة اأحمد بن داود ت)))ه، الأخبار الطوال، تحقيق: عبد المنعم عامر، ومراجعة:   -((
جمال الدين ال�سيال، وزارة الثقافة والإر�ساد القومي، القاهرة، د.ت .

الزركلي، الأعالم، دار العلم للماليين، بيروت، ط))، �سنة )11)م.  -((
الحياة،  مكتبة  دار  التا�سع،  القرن  لأهل  الالمع  وء  ال�سّ ت)91ه،  الرحمن  عبد  بن  محمد  خاوي،  ال�سَّ  -((

بيروت، د.ت .
الخانجي،  مكتبة  عمر،  محمد  علي  تحقيق:  الكبرى،  الطبقات  ت1))ه،  منيع  بن  محمد  �سعد،  ابن   -((

القاهرة، ط)، �سنة )11)م.
بيروت،  العربي،  الكتاب  دار  يعقوب،  بديع  اإميل  ديوانه، تحقيق:  ال�ّسنفري، عمرو بن مالك ت1)قه،   -(9

ط)، )99)م.
وكاني، محمد بن علي ت1)))ه، البدر الطالع بمحا�سن من بعد القرن ال�سابع، و�سع حوا�سيه: خليل  ال�سَّ  -(1

من�سور � من�سورات محمد علي بي�سون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)، د.ت. 
فدي، �سالح الّدين خليل بن اأيبك ت )))ه، الوافي بالوفيات، تحقيق: اأحمد الأرناءوط، وتركي  ال�سّ  -((

م�سطفى، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، ط)، �سنة 111)م.
ابن عبد البر، اأبو عمر يو�سف بن عبد اهلل ت)))ه، ال�ستيعاب في معرفة الأ�سحاب، ت�سحيح: عادل   -((

مر�سد، دار الأعالم، عمان، الأردن، ط)، �سنة )11)م.
بهجت  محمد  تحقيق:  ع�سر،  الثالث  القرن  تاريخ  في  الب�سر  حلية  ))))ه،  ت  البيطار،  الرازق  عبد   -((

البيطار، دار �سادر، بيروت، ط)، )99)م.
الع�سقالني، ابن حجر ت)))ه:  -((

: الإ�سابة في تمييز ال�سحابة، تحقيق وتعليق: محمد نعيم بن علم خان، مخطوط ر�سالة ماج�ستير،   
كلية الدعوة واأ�سول الدين، جامعة اأم القرى، �سنة 9)))ه.

�سنة  ط)،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  خان،  المعيد  عبد  محمد  تحقيق:  العمر،  باأبناء  الغمر  اإنباء   :  
9)9)م.
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علي با�سا مبارك، الخطط التوفيقية، طبعة بولق، م�سر، )1))ه.  -((
عمر ر�سا كحالة ، معجم الموؤلفين، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، ط)، �سنة )99)م.  -((

ابن فار�س، اأبو الح�سن اأحمد بن زكريا ت )9)ه، مقايي�س اللغة، تحقيق: عبد ال�سالم محمد هارون،   -((
دار الفكر للطباعة والن�سر، �سنة 9)9)م.

دار ومكتبة  ال�سامرائي،  اإبراهيم   � المخزومي  اأحمد ت)))ه، تحقيق: مهدي  بن  الخليل  الفراهيدي،   -((
الهالل، د.ت .

الفيروز اأبادي، محمد بن يعقوب ال�سيرازي ت)))ه، الهيئة الم�سرية العامة للكتاب، �سنة 1)9)م.  -(9
الفيومي: اأحمد بن محمد بن علي المقري ت1))ه، الم�سباح المنير، طبعة الأميرية، القاهرة، ط)،   -(1

�سنة ))9)م.
ابن قتيبة، ال�سعر وال�سعراء، دار المعارف، القاهرة، �سنة ))9)م.  -((

القزويني، زكريا بن محمد بن محمود، اآثار البالد واأخبار العباد، دار �سادر، بيروت، د.ت.  -((
القلق�سندي، اأبو العبا�س اأحمد بن علي ت)))ه:  -((

- قالئد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان، تحقيق: اإبراهيم الأبياري، دار الكتب الإ�سالمية �   
ودار الكتاب الم�سري بالقاهرة � ودار الكتاب اللبناني ببيروت، ط)، �سنة ))9)م.  

- نهاية الأرب في معرفة اأن�ساب العرب، تحقيق: اإبراهيم الإبياري، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط)،   
�سنة 1)9)م.

))- القنوجي، �سديق بن ح�سن ت)1))ه، اأبجد العلوم »الو�سى المرقوم في بيان اأحوال العلوم«، دار الكتب 
العلمية، بيروت، د.ت.

الغرب  دار  عبا�س،  اإح�سان  باعتناء:  والأثبات،  الفهار�س  فهر�س  الكبير،  عبد  بن  الحي  عبد  الكتاني،   -((
الإ�سالمي، بيروت، ط)، ))9)م.

محيي الدين الطعمي ، النور الأبهر في طبقات �سيوخ الجامع الأزهر، دار الجيل، بيروت، ط)، �سنة   -((
)99)م.

بيدي، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، تحقيق: عبد ال�ستار اأحمد فراج واآخرين، وزارة  مرت�سى الزَّ  -((
الإر�ساد والأنباء، الكويت، �سنة ))9)م.

المطّرزي، اأبو الفتح نا�سر الدين ت1))ه، تحقيق: محمود فاخوري �  عبد الحميد مختار، مكتبة اأ�سامة   -((
ابن زيد، حلب �سورية، ط)، �سنة 9)9)م.

ط)،  بيروت،  العربي،  الرائد  دار  عبا�س،  اإح�سان  وتعليق:  تقديم  العرب،  اأمثال  بي،  ال�سَّ المف�سل   -(9
))9)م.

ابن منظور، محمد بن مكرم ت)))ه، ل�سان العرب، دار �سادر، بيروت، ط)، د.ت.  -(1
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Manuscripts by Authors of Mosul in Sharia Science, Statistics and Study
Dr. Mohammed Thannoon Yunus 

Manuscripts have a significant impact in the developing of modern research mentality. 
The old heritage book has multiple dimensions, great meanings and rich connotations. 
Whatever, how much the ways of modern writing and techniques of contemporary 
compilation have developed, the old book still occupies the high status in terms of deep 
thinking and accuracy of method. 

This study comes to shed light on the manuscripts of Mosul authors in sharia science 
which are available in the Library of Endowment of Mosul. Prof. Salem Abdul Razzaq 
catalogued the valuable books of the library which authored by prominent scholars of 
Mosul.

The researcher undertakes to count and limit these manuscripts which are mentioned 
by Prof. Salem when he catalogued the manuscripts of the Central Endowments Library 
of Mosul, to  preserve it from loss as well as enrich the modern science.

‘Kitab Al Qamaeel fi Madhi Sheik Al- Arab Ismail’ 
By Murtada Al Zubaidi

Edited and studied by: Mohammed Fathi Abdul Fattah Al Aasar
This short manuscript is composed of ‘Maqamah’(1) in the praise of Sheikh Majduddin 

Ismail bin Abdullah bin Hammam Al Himyari. He belongs to tribe of Hawwarah who 
are believed to be descended from Prophet Mohammed (Peace and blessings of Allah be 
upon him). 

This ‘Maqamah’ is considered as one of the best ‘Maqamah’ which reflects the reality 
of social life and demonstrates the ability of Zubaidi to compile such a splendid and 
eloquent ‘Maqamah’ which indicates the talent and creativity of Ottoman era’s scholars, 
in contrast to what has been popularized about them, that they only copy and imitate their 
ancestors.

This manuscript also contains one of his wonderful poems rhymed by Arabic letter 
‘Meem’ in panegyric of Sheikh Ismail, as well as another poem in seeking gifts, grants 
and donations that help the sustenance of life.  

In the preface, the researcher introduces the ‘Risalatul Qamail’ and discusses the 
authenticity of its attribution to its author along with reflecting its academic importance. 
The biography of author and his other academic contributions have also been dealt with 
in the preface. Furthermore; the researcher also described the copies of manuscript which 
have been used in the process of editing and his method in this work. 

 (1) Arabic literary genre in which entertaining anecdotes, often about rogues, mountebanks, and beggars, written in an 
elegant, rhymed prose (saj’a), are presented in a dramatic or narrative context most suitable for the display of the 
author’s eloquence, wit, and erudition.
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Muhammad bin Muhammad bin Abul Qasim Al Gharbi Al Mili of 
Al Qusantini, 9th A.H. / 15th A.D.

Seham Dahmani

Muhammad bin Muhammad bin Abul Qasim Al Gharbi, Al Mili, Al Tamimi, Al 
Qusantini: This is his full name as stated in the preface of his book entitled: “Al Iftitah 
Minal Malikil Wahhab fi Sharhi Rislati Moulana Ameeril Mumineen Omer bin Al 
Khattab, May Allah be pleased with him”. All of his biographers had stated his name as : 
‘Mohammed bin Mohammed Al Qasim Al Gharbi, and was nicknamed with Abul Abbas’.

Al Gharbi was originally from Mila, but born and grew up in Constantine. He learned 
from many scholars whom he has included in his index of teachers. 

In his commentary the author is committed to uncover the complex and ambiguous 
meanings in order to present the effect result of his work. 

He was succeeded by some of his sons and grandsons who were famous for judiciary, fatwa 
and public speaking, such as Abul Fadl Al Gharbi bin Abul Abbas Ahmed Al Gharbi, the eminent 
jurist of Constantine. Abul Hasan Al Gharbi bin Abul Fadl Al Gharbi the jurist and mufti who 
undertook the responsibility of fatwa in Constantine, in the period of his grandfather. And Abul 
Abbas Ahmed, called Uhamida bin Abul hasan Al Gharbi, he was the paramount figure of 
Constantine. This is ‘Al Gharbi Al Mili’s family who earned great popularity by the virtue of 
their grandfather. They were also famous for their notable positions in judiciary, teaching, fatwa 
and public speaking as well as their high status, prestige and prosperity in the society. 

Codicological aspects in Arabic Heritage; worlds beyond the text
Mohammed Bu Zayan bin Ali

Codicology is the study of marginalia, in other words annotations and corrections 
available on the margins of manuscripts, in addition to information about the owners, 
readers, users and endowers of the manuscripts. It also encompasses the study of 
provenance of manuscript and its final destination, as well as studying the physical aspects 
of making manuscripts like binding, arranging, numbering of papers, and so on. Date of 
collections, making catalogue and indexes of them are also discussed in this subject. 

Briefly, the scholar has talked about the aspects beyond the text, and specifically 
more focused on these elements rather than others, not for its importance but due to 
its relationship with text. It is an integrated and correlated relationship, and without 
exploring these words, the text will be unidentified. In other word, underestimating this 
aspect while studying the text would be similar to viewing it with only one eye. 
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Poetry of Ahmad bin Al Muadhal (deceased 
(Collection, verification and study)

Dr. Abbas Hani Al Charrakh

In this work, the researcher has discussed the biography of Ahmad bin Al Muaddal, his 
academic works, his contemporaries, disciples and the date of his decease. Afterward he 
described his poetry bringing to light its characteristics and quality.  

The researches has succeeded to collect the total number of 54 couplets of the poet, 
from different sources, where as there are 16 other couplets which are attributed to him 
and other poets as well.  Hence the final number reaches to 70 couplets arranged in 
alphabetical order. 

All texts mentioned in the research have been verified from their sources, the researcher 
has also mentioned the difference in narrations if there is any, preferring the correct 
narration.

Poetic Intertextuality in the elegy of Basra by Ibne Al Rumi
Muhammad Abdul Bashir Misalti

Intertextuality is newly term used in literature and criticism. It is semiologic and 
deconstructive term defined as: the interrelationship between texts, especially works of 
literature; the way that similar or related texts influence, reflect, or differ from each other.

Text, is like mosaic in which other texts have been incorporated with different 
techniques. In general, Intertextuality harmonizes with poetry giving it new and elegant 
look and further enhancing it effectiveness. 

Ibne Rumi’s poetry has been nourished by vast cultural knowledge acquired from 
literary, linguistic and religious sources. This can be observed in Intertextuality in his 
elegy on Basra. 

It is to be mentioned, that the poet seems to be more enthralled by Quranic verses 
and terms, and he succeeded to use them effectively in a way that harmonizes with the 
context. 

Thus, Quranic verses have contributed greatly in giving new  shape and opening 
wider horizons to the poem, that it seems as a beautiful painting combined between 
completeness and harmony to be a great poetic masterpiece. 

New poetic texts from the manuscript of “al dur al fared” 
Dr. Abd Al Razek Heweizy

The research studies the manuscript of Al dur Al firid and bait ul Qasid as it contains the 
rare poems and precious stanzas that were neglected by references and poetry collections.

That is why we picked some of the un published texts to get authorized and hence 
added to the poetry volumes of their  outhors . 
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Clarity and ambiguity in classical and modern Arabic
Prof.Dr. Waleed Ibrahim Qassab

Arabic criticism, and rather we can say Arab-Islamic culture in general, has always 
tended towards clarity and urging it, disliking ambiguity and complexity in all forms, 
and disapproving anything which can lead to them such as; using uncommon or strange 
words, changing in the order of sentences without rhetoric reason, going very far in using 
metaphor as well as using philosophical or logical language.

Perhaps, the first indication to ambiguity in our heritage is found in pre-Islamic era. 
Then it became wider in the Abbasid era with the coming of new writers and poets and 
their ideology in  rhetoric.

Abu Tammam is very well known for preferring ambiguity in his poetry, as he rendered 
the comprehension of his work more complicated by using strange words and going very 
far in imagination. Subsequently, some other poets were also accused of ambiguity, like 
Mutanabbi, Abul Ala Almarri and so on.

‘Noor’ in the poetry of Hassan bin Thabit (May Allah be pleased with him)
Dr. Qadirah Saleem

The Arabic word ‘Noor’ is used as a symbol of the Quran, Islam, guidance, culture and 
so on. Hassan bin Thabit is honored to be the poet of Prophet Muhammad (Peace be upon 
him), as well as poet of Islam and Muslims, and he has also the merit of belonging to the 
two golden eras of Arabic poetry :Islamic and pre Islamic era.

The word ‘Noor’ has been repeatedly used in his poetry, inspired by Quranic verses 
that have the meanings of guidance and Islam. His poetry has the diversity and variety in 
terms of rhetorical and literary aspects, which is worthwhile to research and study.

The word ‘Noor’ denotes different meanings in his poetry, the most important of these 
are; guidance, appearance, lightness, right, beauty and charm.

Finally, we can say that the word ‘Noor’ in his poetry is not restricted to one meaning 
of expression but rather he has used the word very professionally and skillfully, and in 
a way that deals with different ways of expression which contains all humanitarian and 
rhetorical aspects.
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 ‘Ta’aweel’ in classical and modern Arabic 
Dr. Mahmud Hassan Al Jasim

The terminological meaning of the Arabic word ‘Ta’aweel’ has retained the main 
linguistic denotations that the word known in Arab environment. That is ‘to return, revert, 
change, transform, meditate and to ponder’. When the original meaning of a word is not 
intended or is changed to another meaning, then the scholar modifies it to a particular 
meaning after long study and carefully examining of the context . Undoubtedly, he wants 
to get to the main denotation of a word after long consideration.

‘Ta’aweel interpretation’ is not restricted to the semantic or grammatical aspects but it 
is included all levels of linguistic lesson. 

   As mentioned above, the researcher has discussed the linguistic and terminological 
meaning of ‘Ta’aweel’ then dealt with the word on grammatical, morphological and 
semantic levels.

Diary of Mohammad Talib and its Significance for 
The Cultural History of Morocco

Dr. Hamahullah Wald Mayabi

The Arabic word ‘Kunnasha’ corresponds to ‘Diary’ in English. It was previously 
used as a main medium of learning and studying. The Moroccan diaries, however, are 
considered as a virgin land that remains untouched by scholars, and have been lying on 
the shelves of libraries for many years.

The diary of Mohammad Talib bin Hamdun bin Al Haaj (1273 AH) is considered the 
most important one, as it contains valuable literary works that are not to be found in 
other sources, which includes prose, poetry, proverbs and other texts related to medicine, 
Sufism and other fields. 

In fact, its real value exists in keeping this great amount of Moroccan poetry in 
particular and Arabic in general for the poets whose works are very hardly to be found in 
other sources, and also for its considerable historical references.
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ال�سروط الخا�سة بن�سر كتب محكمة �سمن �سل�سلة اآفاق الثقافة والتراث
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية  و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت   -
�لثقافية.

ق�شية تر�ثية علمية، ت�شهم في تنمية �لز�د �لفكري و�لمعرفي لدى �لإن�شان �لعربي �لم�شلم، وتثري �لثقافة   -
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لكتاب جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحوٍّ كان، وي�شمل ذلك �لكتب �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لآيات  وعزو  �لكتابة،  في  �لدّقة  مع  بال�شكل  �شبطها  �شرعية  لن�شو�ٍص  �لمت�شمنة  �لكتب  في  ُير�عى  �أن  يجب   -  3

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.
4 - يجب �أن يكون �لكتاب �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 

في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.
و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن، مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل كتاب مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لكتاب مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا بالآلة �لكاتبة، �أو بخط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه و�حد 

من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية، مبّيًنا ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه، و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لعلمية �لمعروفة في تحقيق  �أن يكون �لكتاب تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة تتبع �لقو�عد  9 - يمكن 

�لتر�ث، وترفق بالكتاب �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطّية �لمعتمدة في �لتحقيق.
10 - �أن ل يقل �لكتاب عن مئة �شفحة ول يزيد عن مئتين.

11 - تخ�شع �لكتب �لمقدمة للتقويم و�لتحكيم ح�شب �لقو�عد و�ل�شو�بط �لتي يلتزم بها، ويقوم بها كبار �لعلماء 
و�لمخت�شين، ق�شد �لرتقاء بالبحث �لعلمي خدمًة لالأّمة ورفًعا ل�شاأنها، ومن تلك �لقو�عد عدم معرفة �لمحكمين 
�أ�شماء �لمحكمين، �شو�ء و�فق �لمحكمون على ن�شر �لبحوث من غير  �لباحثين  �لباحثين، وعدم معرفة  �أ�شماء 

تعديٍل �أو �أبدو� بع�ص �لمالحظات عليها، �أو ر�أو� عدم �شالحيتها للن�شر.
مالحظـات

1 - ما ين�شر في هذه �ل�شل�شلة من �آر�ء يعّبر عن فكر �أ�شحابها، ول يمّثل ر�أي �لنا�شر �أو �تجاهه.
2 - ل ُترّد �لكتب �لمر�شلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.

3 - ل يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�شه على �لتحكيم �إّل لأ�شباب تقتنع بها �للجنة �لم�شرفة على 
�إ�شد�ر �ل�شل�شلة، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.

4 - ُي�شتبعد �أّي كتاٍب مخالف لل�شروط �لمذكورة.
5 - يدفع �لمركز مكافاآت مقابل �لكتب �لمن�شورة وثالثين ن�شخة من �لكتاب �لمطبوع.

�سروط الن�سر في المجلة
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

- ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت 
�لثقافية.

�لثقافة  وتثري  �لم�شلم،  �لعربي  �لإن�شان  لدى  و�لمعرفي  �لفكري  �لز�د  تنمية  ت�شهم في  تر�ثية علمية،  - ق�شية 
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لبحث جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحٍو كان، وي�شمل ذلك �لبحوث �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لكتابة، وعزو �لآيات  �لمت�شمنة لن�شو�ٍص �شرعية �شبطها بال�شكل مع �لدّقة في  ُير�عى في �لبحوث  �أن  3 - يجب 

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.

4 - يجب �أن يكون �لبحث �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 
في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.

و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل بحث مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لبحث مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا على �لآلة �لكاتبة، �أو بخٍط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه 

و�حد من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية مبّيًنا، ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لمعروفة في تحقيق  �لعلمية  �لقو�عد  تتبع  �لبحث تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة  �أن يكون  9 - يمكن 

ية �لمعتمدة في �لتحقيق. �لتر�ث، وترفق بالبحث �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطِّ
10 - �أن ل يقّل �لبحث عن خم�ص ع�شرة �شفحة، ول يزيد عن ثالثين.

مالحظـات
1 - ترتيب �لبحوث في �لمجلة يخ�شع لعتبار�ت فنية.

2 - ل ُترد �لبحوث �لمر�شلة �إلى �لمجلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ء ن�شرت �أو لم تن�شر.
هيئة  بها  تقتنع  لأ�شباب  �إّل  �لمجلة  تحرير  هيئة  على  عر�شه  بعد  بحثه  ن�شر  عدم  يطلب  �أن  للباحث  يجوز  ل   -  3

�لتحرير، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
4 - ت�شتبعد �لمجلة �أّي بحٍث مخالف لل�شروط �لمذكورة.

5 - تدفع �لمجلة مكافاآت مقابل �لبحوث �لمن�شورة، �أو مر�جعات �لكتب، �أو �أّي �أعمال فكرية.
6 - يعطى �لباحث ن�شختين من �لمجلة.



�ل 1433 هـ / �أيلول )�سبتمبر( 2012 م �ل�سنة �لع�سرون : �لعدد �لتا�سع و�ل�سبعون ــــ �سوَّ

�لدر��سات  ت�سـدر عـن ق�سم 
و�لن�سر و�ل�سوؤون �لخارجية
ــد ــاجـــ بـــمـــركـــز جـــمـــعـــة �لــمـــ
لــــلــــثــــقــــــــــــــافــــة و�لـــــتـــــــــــــــــر�ث

�أنو�ُر �لحقائق �لربانيَّة في تف�سير �لآيات �لقر�آنيَّة 
تاأليف: محمود بن عبد �لرحمن, �سم�س �لدين, �أبو �لثناء �لأ�سبهاني �لمتوفى �سنة 749 هـ
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Al Uns Al Jaleel bitarikh Al Quds wa Al Khalil
By: Abu Al Yumn Al Ulaimi (D. 928 AH)

�لأُْن�ُس �لجليُل بتاريخ �لُقد�ِس و�لَخليل
تاأليف: �أبو �لُيْمِن �لعليمي, عبد �لرحمن بن محمد �لمقد�سي, مجير �لدين, �أبو �أحمد 928 هـ

مــــــــجــــــــلــــــــة
فــــ�ــــســــلــــيــــة
ثـــــقـــــافـــــيـــــة
تــــــر�ثــــــيــــــة
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