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الملظك:
الٙمعِة ِوع ًٍؿػؿ ٝما ِػاًا الباشح مّن الًائُ ًُ الٍشعة المٍهٍِّة الجُ
ٔ
ثوُٗ االهؾرام والجػابى ِلَ ازؼاء المّوَٖ .المّوَ ال ِوبد٘ من مصملة قبٜات الّالٚات
الجػّٝبّة والعاللّة للوك بٍِٜ ٞن وزٍدا هازؼا ومجّالّا ِلَ الٍشعات الومّة ،مٜاهي ًٍ
وُِ المؤلٕ وِلجي ًُ ٚمعِة ذل ٛالمؤلٕ.
ٔ
ٔ
"الغاٝػة اال لّمة" ثػزمة للغٝػِات اإلهؾاهّة ،وثؾرّ ٞلجارِض اّٖالٌا وهفايٌا ِلَ
الؾاطػة لمٍازٌة ثارِض ّ
لٗصة الجارِض .وثوٌن الٜػجابة اإلبعاِّة ّ
الؾّػ والؼِٕ ِبػ الٍٔص
ٔ
ً
ِمّٙا ُٖ الجارِض الموؾُ ،وِبػ ّ
"الؾػد الصٗػي" ِجم ثصػِػ الغاٝػة من االوًام الجُ رؿمجٌا
ٔ
ٝػجب ّ
"الؾّػ والجػازم" ،وًغا ما ِجّس للٙمعِة الجاوِلّة اؿجصوار "المؾٍٜت ِوي" ُٖ ؿػد
ٔ
الؾلًة بصّح ِصل٘ "الظًاب اللٍٔي المومػ" لًّمؽ "اٝاذِب ّ
ّ
الؾلًة" ُٖ ،الٍٚت
الغي ثؾَّ ّٖي "شٜاِة الؾلًة" إلَ إهٜار رواِات مججّعة للجارِض واالؿجصٍاذ بص٘ ثمدّٞ
الصّٙٙة.
ً ٔ
ّإن الًٍػاهُ ،ال ثظلٍ ٝػجاباثي من لمؾة ثارِظّة ،لغا ٝان واِّا باًمّة االؿجظعام
الجارِظُ والٍخائػٝ ُٖ ُٙػجاباثي الٙممّةً ،غا االؿجّماؿ ُّ
ِوم ِن إدراؾ ٖوُ باإلقٜاالت
الجُ ًِػشٌا ًغا "الومى الٜػجابُ الظًابُ.
ٔ
الٜلمات المٗاثّس :الجػزمة الؾػدِة وٚمعِة الجاوِ ُٖ ٞالجػاث الّػبُ ،مٍازٌة زِٕ ٝػجب
ٔ
الجػازم والؾّػة -الؾظػِة -الوٙع والجّػِة ،ثصػِػ الغاٝػة الّػبّة من االوًام ،ثمصّس
مٙالع ٝػجب ّ
الؾّػ بومٍص ؿػدِة إبعاِّة ....الض.
Narrative translation as a mechanism to activate interpretative intentionality
in the ancient Arab narration, Al-Wahrani's dreams, denominations, and
epistles as a model.
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Abstract:
Painful Memory" is a translation of human memories and a recording of the
history of its actions and activity . The satirical writing rise up to confrontate
the history of biographies through diving deeply in the forgotten history and
via "the fossil narration '' the memory is freed from the delusions of
biographies books which allows the sarcastic narrative to evoke the " un told
and who silent about it '' on the gouvernement writings in which the
satirical speech deny all its lies in the same time the official story try to play
the role of the only representatif of the truth and also disqualify all the other
versions.
Al-Wahrani Works have a historical touch because he was conscient about
using it and its documentation in his sacastical works , this manner is due to
the artistical perception that this kind of writing propose .
Keys words : Narrative translation in the Arabic heritage - Confronting the
mispresentation of the biographies ans sarcastic books , critics and freed the
arabic memory from illusions , correcting these books with creative’s
writing.
ػجبٝ ػاءة المجٍاهّة ثجظلك ثماما من بّن اإللجؼامات الجُ ثجمجُ بٌاٙ ّإن ًغى ال:عمةٙم
ً  ِبعوٛان ذلٝ  وإذا،ػجُٗ بالراهب اإلِرابُ من شّاة الفظمّةٜ الجُ ث،الجػازم
ُا مٙٗمج
ٔ
ّ بّن الومٍص
الب ؿػدي ِالٗيٚ ُٖ ػِب مالمس بّن الفظمّاتٙالؾػدِة الجُ شاولت ث
ٔ
ٔ
ٍن ِالمة من ِالماتٜ ٌُٖ ثػِع ان ث،ارئ ٖدمة همٍص اطػى ال ثػهَ بٌغا الجومّىٙال
ػؿجي موٍَمةٝ ِٕ زٞٝ َ ثؾَّ إلَ الػٖن والجمػد ِل،ثر ػبة إهؾاهّة ِاِفت الصعث
ٔ
ٔ
 مُ ٓالّات ٔاطػىِٞ ثجٗا،الجاوِلّة
،ّةّٙالجػازم والجرػبة بًبّّجٌا ذات االبّاد الجٍخ
ُاُٖ والغًوُ لّمػًا مٙ واهؾرامٌا مُ الؾّاؽ الد،اؿجصوار الفظمّات المؾاِعةٝ
ٔ
ّ  شّح ِعت ثػزمجي،اثب إِمالٌاٜمعِات الجُ ٔاراد الٙ للٞ ٔاالمدِٞالجاو
ُٖ الؾػدِة
.اّٖة وازجماِّةّٙة خٚ وا،ةٙايُ الؾابٙالم

ٔ
:ُ ُٖ الظًاب الموام.ا

ٔ
ٔ
 اي ممّػ ِوجَػ الفظك بّع المٍت؟:ثػثبى ِادة الومٍص الموامّة باالؿلئة الجالّة
ٓ
ٓ
ٔ
ػجب لي الوراة ام ؿّمادؼٜ ؿجًٞ ما ًٍ مالي ُٖ االطػة بّعما ِػٖت ؿّػثي ُٖ العهّا؟
209
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الفٙاء؟ هرع ًغى ٔاالؿئلة ،بمٗة لػِصة ٔاو هموّة ُٖ ثػازم ٔاالقظاص ٝما ثػد ً
مدال ُٖ
ٝػجب الجارِض الٙعِمة ،ومن بّوٌا "الموجَم البن الرٍزي"" ،والبعاِة والوٌاِة البن ٝػدّػ"،
ٔ
ٔ
ٖالمؤرخ ِؾػد اشعاث  ٞٝؿوة ،وِظجم ؿػدى بالصعِح ِمن ثٍُٖ ٌّٖا من اال ٝابػ ،وِوعما
ِجّل٘ ٔاالمػ بماشب مغًب من المغاًبِ ،بػز ٔاشّاها ؿؤاؿ ِن ممّػى بّع ٔان ٖارؽ
ٔ
الصّاةٗٓ ًٞ :ػ لي ام ال؟ ًغا الؾؤاؿ ِجم ِبػ " ٚمعِة ثمٍر لوامفٌع ؿّػي" ِٜػجؾُ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
لبٔة شلم او رؤِاٖ ،ورع اشع مّارؼ المّت او من الغِن ؿمٍّا بي ِػاى ُٖ الموام وِؾالي
ٔ
ٔ
ٔ
ٓ
ِما اؿ إلّي امػى ،وؿوغٝػ بّن االمدلة وهّل٘ ِلٌّا بؾػِةٝ " .ان لوا قّض هٙػا ِلّي ٖمات
ٓ
ٔ
بّن الصابيٖ ،ػاى ُٖ الموامٖٙ ،اؿ لي :ما ّٖ ٞهللا بٛ؟ ٚاؿٗٓ :ػ لُٚ ،اؿٖ :ما شال ٛمُ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
موٜػ وهّٜػ؟ ٚاؿ :لما ازلؾاهُ وؿاالهُ الٌموُ هللا ان ٚلت :بص٘ ابُ بٜػ وِمػ دِاهُ.
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
ٖٙاؿ اشعًما لالطػٚ :ع اٚؾم بَّّمّن ٖعِي ٖجػٝاهُ وذًبا" .1ال ِظَٗ ِلَ الٙارئ ا ّن ًغا
ٔ
الموام ِوعرج ُٖ إيار الظالؼ بّن اً ٞالؾوة والفّّة وِلة ذل ٛثٜمن ُٖ ٚمعِة المؤلٕ.
ٔ
اما الموام الجالُٖ ،إهي ِصِّ ٞلَ ما ِبعو إلَ طالؼ شٍؿ ٝػجابة الجارِض ،وهلمس ّٖي
ثصٌٗ الػاوي من ابن شّان لاشب المٙجبؽ ":و ٔراِجي ُٖ الوٍم بّع وٖاثي ً
إلُُ ،
مٙبال ّ
ٖٙمت
ٖٙلت :ما ّٖ ٞهللا بٛ؟ ٖٙاؿٗٓ :ػ لُُ ،
إلّي وؿلم ِلُ وثبؾم ُٖ ؿالمةُ ،
ٖٙلت لي:
ّ ّٔ
ٔ
ٖالجارِض الغي لوٗت هعمت ِلّي؟ ٚاؿ :اما وهللا لٙع هعمت ِلّي ،إال ان هللا ِؼوز ٞبلًٗي
ٔ
ِٗا ِوُ وٓٗػ لُ" .2واطّ ًػا هٍرد شالة "الجٌامُ الفاِػ" ،وٝان المّػي ِّػٖي وِّربي إهفاد
ٔ
ٓ
ٚمّعثي الجُ ِػخُ بٌا ولعى ":وبّع مٍثي راى بّن الصابي ُٖ الوٍمٖٙ ،اؿ لي :ما ّٖ ٞهللا
ٔ ٔ
بٛ؟ ٖٙاؿٗٓ :ػ لُ ٖٙاؿ باي االِماؿ؟ ٖٙاؿ :بٍٙلُ ُٖ مػخّة ولعي المّٔػ:
ٔ
زاورت اِعائُ وزاور ربي قجان بّن زٍارى وزٍاري ". 3
وًٜغا ّ
ٖإن الؾّػة ال ثوجٌُ بمٍت الفظك ،وإهما ثمجع إلَ ما بّع المٍت ،ال ثفٜٞ
ّ
الٍٖاة هًٙة الوٌاِة ُٖ ًغا الوٍع من الجػازمٖ ،ال ِٜػجمّ ٞ
الؾػد إال ِوعما ِجصعد الممّػ ُٖ
الّالم الجظّّلُ .وًٜغا ِمبس ِ ٞٙالمؤلٕ الرًٍػ المٍشع لِ ٜٞوالػ الوك الصلمُ وٞٝ
مؾجٍِاثي العاللّة واالؿلٍبّة. ...
هٌوت "الموامات" بٍلٌٗا ِالمات دالة ال ثظلٍ من مٙمعِات ِمّٙة ُٖ ؿّاؽ
الجػزمة للفظٍص؛ إذ ؿاًمت ُٖ إٝماؿ بوّة المفٌع ّ
الؾّػي المٙجػح للمجػزم لي،
ٔ
ٔ
دلّال وبػًاهاً
وٝا ّهٌا بغل ٛثؤؿؽ ً
ً
موؾرمة بغل ٛمُ رؤِة المؤلٕ الرامُ الطبار ال ّؾّػة،
ِلَ لٍابّة ما ِٙاؿ ُٖ ش٘ المجػزم لي ٔاالمػ الغي ًِػح الجؾاؤؿ ّ
زلّ ًا ِما إذا ٝاهت
ٔ
ٔ
همٍص الموامات ًغى مٍهٍِة لجظعم االِعلٍزّة الجُ رؿمت لٍرة الجػزمة بابّادًا
الّامة؟! ٖالومٍص الصلمّة قارٝت ُٖ طل٘ ٚمعِة ثصم ُٖ ٞيّاثٌا لٍرة ٖٜػِة ودِوّة
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ٔ
وؿّاؿّة ،ولم ثٙبُ ُٖ إيار الجٍلّع الّرائبُ المرػد ّ
ولّ ٞالصعِح ِن االهؾاؽ المومػة
ُٖ ًغى الٙمعِة المومػة ِؾلى الوٍء ِلَ ِعم بػاءة ٔاالشالم من ٍٝهٌا ؿّاٚات ّ
مٍزٌة
ٔ
لػؤِة اهجٙائّة ِموٌّا المؤلٕ 4من از ٞثصٌٖ ّ٘ٙم مٍهٍُِ للمّوَ الومُ والغي ِجًاب٘
مُ ٚمعِجي.
ٔ
ٔ
ٔ
ّ
ّ
ُٖ ًغا المعد ِٙػ "ٝلًٍّ" ان  ٞٝثػزمة ذاثّة مبوّة ِلَ اهجٙاء بالوػورة ،وان مؾالة
ٔ
ٔ
اطجّار اطبار الجػزمة /وًوا االشالم ،مصٍٜمة بعواُٖ ٚمعِة ،قظمّة ،وخٙاّٖة ،وهٍِّة !5
ٔ
ٔ
وٚع اٝعت دوٓالس ِلَ ًغى االهجٙائّةِ ،وعما ٚػرت ٍٝن " الصلم باٝملي ِظوُ للمؤخػات
الدٙاّٖة والدٙاٖة اإلؿالمّة لّؾت بالدٙاٖة المؾجدواة من ًغا".6
ٔ
ٔ ٔ
ؿاشاوؿ ان اًجم ُٖ ًغا المبصح بالفظمّات الجُ ثٍاثػ ذٝػًا ُٖ الموامات
والمٙامات والػؿائ ،ٞوالٜػجابة الجُ ِوٍهٌا الٜاثب بالٗمٍؿ ،وٝاهت ًغى الٜػجابات ً
مراال
ً
طمبا لصفع الٙمعِات المظجلٗة المرجمُ؛ شّح ثٙايّت مُ همٍص ثصم ُٖ ٞيّاثٌا
ٚمعِات المٔالًة والجُ اِجوت الجػزمة الّػبّة بٌا ،لغلِ ٛمع المؤلٕ إلَ الصعِح ِن
ٔ
الفظمّات المظجلٗة(الؾّاؿّة-االدبّة -الّامة من الواس )...الجُ زؾعثٌا همٍلي وشٜت
ِن مٍا ٕٚمظجلٗة ثفٍى ٍالؿ المٍرة الجُ ثػٝػجٌا الجػازم لٌا.
ّ
والصعِح ِن قظمّات ثارِظّة ،ازجماِّةّٓ ،بّة ،بٌغى الًػِٙة ال ِصع من ّٚمة
الموامات ِلَ ثٍلّع لٗات مٔاِػة ثجواٚن مُ ما ورد ذٝػى ُٖ ؿّاٚات دِوّة ،لجٍٜن
الؾاطػة بمدابة الوك الغي ِجػزم للفظٍص من ُ
شّح ّ
"الموامات ّ
الؾمات الفظمّة"،7
الؾمات الجُ وهّجٌا ُٝػجب الجػازم ّ
ػجاباثي ،والجُ ثظجلٕ ِن ّ
والؾّػ
الجُ ِاِوٌا المؤلٕ ُٖ ِ ٝ
ً
والّمِ ٞلَ ذٝػ الصٍادث الجُ ّمػ بٌا مُ ًغى الفظمّات لّجظغ موٌا مٍٗٚاٝ ،ما ٚام بوٙع
ثمػٖات ًغى الفظمّات ْ
وإن بعت مٔاِػة للٍزٌة الّٙالهّة ُٖ ذل ٛالجٗؾّػ الغي ؿوػاى
ً
الشٙا.
ٓ
وٚع ثّمعها إِػاد الوك ً
ثاما؛ لما ِصملي من مٗػدات ثوم ِن الّة الجػزمة ،ب ٞوثّػض
ٔ
الؾّػ والجػازم ِادة؛ َالز ٞذلَ ٛو َ
بعٚة ثٗالّ ٞشّاثّة ثصجووٌا مؤلٗات ّ
زب ِلَ اشعًم
ِ
الؾاطػة لجٗ ّٜٛالٙمعِة ّ
الٍٙؿٔ ُٖ " :اشّان ٔاطػى ثّمع الموامات ّ
الٜلّة وثصٍِلٌا إلَ
موامات ٝاقٗة"ُ ،8المػاد من ًغا الٍٙؿ ٔا ّهٌا ثؾَّ إلَ إزالة الؾجار ِن ّ
الؾّاٚات الجارِظّة
ٔ
الجُ ٔاؿؾجٌا موٍَمة ّ
"الؾّػ والجػازم" ٝما ًٍ ُمبّن ُٖ الٌامـ ،وللجٍهّس اٝػدػ ُهٍرد ٚمة
"بن زِػًِ..." "ٛغا يالئُ بن رزِ 9ٛمُ ؿظاٖة ِٙلي وؿٜػى من طمػ الٍالِة ٚاؿ ً
ٍِما
ٔ
ُٖ مرلؾي لما ِػض ِلّي الفّؼري ٚمائع الفّػاء ورٚاع المٜعِّن من اً ٞالفام وُٖ
ٔ
ٔ
زملجٌا رّٚة البن الّمّع ٌّٖا ؿًػ مٜػجٍب باالطوػ الّاهُ وؿًػ بااللٗػ الٗا ،ُٚوؿًػ
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ٔ
ٔ
باالبّن الوالُ وؿًػ بالغًب االشمػ الٙاهُ مًػز الرٍاهب بالغًب اإلبػِؼ :من لاشب
ٔ
ًغى الػّٚة ِا زُٝ؟ ٖٙاؿ :رز ٞمن رؤؿاء دمف٘ ومٙعمٌّم اشغؽ الواس بالجػوِ٘ ُٖ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االوراؽ والجمصّٕ لال لٗاظ ،ومّػٖة الواؼ الٍٗاٝي والدمار ٖٙاؿ لي ابن رزِ :ٛما ادري ما
ٔ
ثٍٙؿ ّٓػ اه ٛؿلبت ًغا المغٍٝر ٖو ٞالٗوالء ،وهؾبجي إلَ الٗالشة والػوِوة والروٍن،
ٔ
ٔ
ومُ ًغا ًُ رّٚة رز ٞمٌّنٖ " ،"...ؾالوا بّن اوالئ ٛالصاهػِن ِن ذل ٛالٗػح ،وِن
ٔ
ٔ
ٔ
االربّة الغِن ِػٚمٍن ٖٙاؿً :ؤالء اقػار االمة إبلّؽ وِبع الػشمن بن ملرم والصراج
ٔ
ٔ
والفمػ بن ذي الرٍقن وًم ٖػشٍن ال َّن هللا ٚع ٓٗػ للّٗٙي المرّػ والمٌغب الوٙاش واما
ٔ
الٗػح الغي الٌاًم ِن ثٍ ُٚالّٙاب شجَ اؿجٗؼًم الؾػور ورٚمٌم الًػب مُ ما ٝاهٍا ِلّي
ٔ
من رزاشة الٍّٙؿ وهؼاًة الوٍٗس ٌٍٖ...الًمُ ُٖ رشمة هللا ثّالَ بّع الّاس بما ازجػشٍا
ٔ
من الَّائم .وإهما ٍٚى ايماٌِم ٍٝن الباري زلت ٚعرثيٗٓ -ػ الٍّم للّٗٙي والمٌغب
ٔ
الوٙاشٖٙ ...اؿ ابٍ المرع بن الصٜم :والّفػة دهاهّػ الجُ لِ ٛوع ابن الوٙاش إلَ مجَ
ثظلٌّاٚ .م الصٙي ٚبٔ ٞان ِعط ٞالروة ٖما ثػزُ ثػاى ٔا ً
بعا "ً ُٖ .10غا الموصَ االؿجفٌادي
ٓ
الؾاطػ" ُ
هرع "الظًاب الموامُ ّ
ِمع للجػزمة زؾ ًػا اطػ ثّبػ موي ،وًٍ ٖواء ٍِم الّٙامة
ٔ
شّح ٌَُِػ ّٖي الٜاثب قظمّات ِعِعة هالت باب الجٍبة(الصراج-ابن ملرم) وال ق ٛان
ٓ
ذلِ ٛصم ٞإقارة ثصّ ٞمباقػة للٗواء العهٍّي الغي ثواربت ّٖي االراء شٍؿ ممّػ ًغى
ٔ
الفظمّات وًوا ثجرلَ وٍّٗة الٙػاءة ُٖ ثمصّس ٚمعِة الٙارئ الجُ ثؾَّ ِادة إلَ ثاوِٞ
ٔ
ٓ
ٔ
ممّػ بّن الفظمّات ُٖ الّالم االطػ وٝا ّهٌا ؿظػِة من اشٜام الواس الجُ ثجعطُٖ ٞ
ِالم الّٔب.
ُ
َ
ومن يػِٕ ما يػشجي الموامات ،ثّلّلٌا لبّن الٍَاًػ الٜاموة ُٖ شّاة المجػزم لي-
ٔ
وإن بعا الجّلّّٓ ٞػ موؾرم مُ االداة الّٙلّة الجصلّلّةٝ ،-ما ٍِهصي ًغا المداؿ... :خم
ٔ
ِػهٍا الٍّم لصائػٕ اِمالي(الصاٌٖ الّلّمُ )11بّن ِعي الص٘ ،وًُ مد ٞزب ٞؿوّػ
ٔ
ٔ
ٖٙالت المالئٜة :اي رب اقٔالوا ٝػدّػة ُٖ ًغا الٍّم ،وٚع زاء الػز ٞبجظلّى َِّم ،وٚع
ٔ
ؿبٙي امم من الواس ،وًٍ ِػِع ٍِم الّٙامة وشعى .وال ِصاؿب ّٖي ؿٍاى ،ومٍازِن بػؿمي ال
ِفػٝي ٌّٖا ّٓػى ٍّٖٙؿ الباري زلت ٚعرثي :ما طلٜٙم وال بّدٜم ّإال ٝوٗؽ واشعة ؿلمٍى إلَ
ٔ
ٔ
الػوح االمّن ٍّٖٙؿ زبػِِ ٞلّي الؾالمً :غا قّض من قٍّخ اإلؿالم ،ومن َِماء امة
ٔ
ٔ
ٔ
مصمع ِلّي الؾالم ،ولي من اِماؿ البػ ما ٍُِٖ ِوي مَالم الّباد ،اوٍٗٚا امػى وللٍا ِلّي،
ٔ
ٔ
ٖجٔاهَ الص٘ ؿبصاهي ِوي بٜػمي واوٗٚي بّن الروة والوار12"...؛ إذ ِمٜن ان همٍغ ٖصٍى
ٓ
ًغا الم ُٖ ًُٙقِ ٜٞملّة اؿجعاللّة ٝاالثُ:
ٔ
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 المالئٜة ثجٌػب من مّاٚبجي()- الصاٌٖ ِػِع ٍِم الّٙامة وشعى ()- الصاٌٖ ِػِع مػاؿّم الّغاب وشعى()-ٔ
 هللا ِؼوزٍِٙ ٞؿ بان الظل٘ والبّح ٝوٗؽ واشعة()+ٔ
 هللا ِؼوزًِ ٞلب من المالئٜة ان ثٍٗٚي بّن الروة والوار()+ زبّػؿ ِلّي الؾالم ِعاُٖ ِن الصاٌٖ()-ٔ
 زبػِِ ٞدوُ ِلَ اِمالي()-ٔ
لجمبس المّادلة :المالئٜة ثؾاهع الصاٌٖ والٙمعِة الموًّٙة موٌا ان المالئٜة ثؾاهع
هللا.
ٔ
زبػِِ ٞؾاهع الصاٌٖ ،والٙمعِة الموًّٙة موٌا ان زبػِِ ٞؾاهع هللا.
ٔ
الصاٌٖ الّلّمُ ِػِع الّٙامة وشعى ومػاؿّم الّغاب وشعى والٙمعِة الموًّٙة موٌا ان
الّٙامة بّع هللا.
ٔ
ٔ
َّ
زبػِِ ٞدوُ ِلَ اِماؿ الفّض والٙمعِة الموًّٙة موٌا ان الفّض زاء بظلى َِّم لغلٛ
ٔ
ٝان ِلَ زبػِ ٞان ِّاٚب الصاٌٖ الّلّمُ.
ٔ
والص٘ ا َّن لرٍء الًٍػاهُ إلَ ًغى الّملّة الموًّٙة الجُ ثجواَٖ مُ ٚمعِة الٙارئ ،لم
ٔ
ِٜن الٔػض موٌا ؿٍى ّ
الؾظػِة من قّظي ،لغلٍٖٙ ٛؿ هللا ِؼوز( ٞبان الظل٘ والبّح
ٔ
َّ
ٝوٗؽ واشعة) ُ
ًِٗ ٛغا الجمٍِي الغي ِمع إلّي ّ
الؾارد ،والغي ٌِٗم من ًغا اهي ِؾظػ من
ٔ
"الفّض الّلّمُ" ،مما ادى بي إلَ زّ ٞٝ ٞمن المالئٜة وزبػِِ ٞعاّٖان ِوي ،والٔاِة من
الؾاطػ ًٍ ،ممارؿة الجمٍِي الٙمعي الغي ِجظغى ٝػجٙوّة ُِ ّ
ًغا الٙلبّ 
َل ٞبٌا ُالمجػزم
ٔ
لي(الصاٌٖ الّلّمُ) ،وٝغل ٛمصاولة إٓػائي ،ال َّن "اإلٓػاء لي ِم ٞثٍزٌُّ ِّمِ ٞلَ ثٙػِب
المػؿ ٞإلّي ،بلؼوم ما ِصمع".13
شرازّا ً
ً
ًاماِ ،جمدٝ ُٖ ٞػّٗة إمجاع المجل ،ُٙوًُ
َّإن لٌغى الٙمعِة ُالمٔالًة دو ًرا
َّ
َّ
الًػِٙة الّٙالهّة الجُ ثرّلي ِؾلم بالوجّرة ،وِّجبػًا ّٓػ هٌائّة ،وًغى الوجّرة الجُ زّلٌا
الًٍػاهُ مصمٍرة بّن الروة والوار ،ولم ِصعد ممّػًا ،ثٌعؼ إلَ اإلٚواع من هاشّجّن؛ إذ
َّ
ٓ
اؿجّم ٞالٍزي الصرازُ ٌّٖا ُٖ ،إِػادى االِة الٜػِمة الجُ ثوُٗ وزٍد الصؾاب لػز ٞواشع
َّ
ٔ
ٔ
ٔ
ٖٙى واؿجّان بمٜاهة هللا ِؼوز ٞالغي ال ِمٜن ان ِٜغب او ِف ُٖ ٛاٍٚالي.
وٚع ثجّارض مٗػدات "الجػزمة" ٝما ٌَِػًا "المفٌع الصلمُ" ُٖ ٝػجب الجػازم ذاثٌا
ٔ
شّح ِف ٜٞالظًاب الموامُ ٔاداة دالة ِلَ ّ
الؾّاؽ الومُ الغي ِٜفٕ شّدّاثيٜٖ ،ا ّن
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ً
الموام ّ
ومظالٗا للبّع المغٍٝر ُٖ خواِا
الؾاطػ اؿجػاثّرّة ٚمعِة ِؾاؽ لٍّٜن قاًعا
"الجػازم والؾّػ" ،لّؤٝع زِٕ المٗة المغٍٝرة.
ٓ
ُٖ مٍهُ اطػ من هك "الموام الٜبّػ" ثٜفٕ "الموامات" ِن ٚعرة الٜاثب ُٖ إشٜام
ّ
الؾًّػة ِلَ ًغى الفظمّات ،وإطواٌِا لصٜمي ومفّئجيٖ ،إذ ٌِػب موي رز(ٞالصاٌٖ
ٔ
ّٔ ٔ
ٔ
الّلّمُ)؛ اي ِجوٜػ لٗؾٙي ُٖ العهّا ،هرع باهي ايلّي ِلَ ٝػدّػ من اؿػارى ،بعلٍّٚ ٞلي ُٖ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
الموام ":الّؽ اهت الغي ادطلت ٖالها إلَ الظػابة المَلمة وهّمجي(ِ ،)...ا مػزٍس الّؽ
ٔ
ٔ
ٔ
اهت الغي اطغت ِصُ المًػز وما ٚام ِلّ ٛوراح ِو ٛواهت مٔبٍن( ،)....ولٍ ِعدت ِلّٛ
ٔ
ٔ ٔ
المظازي الجُ راِجٌا امؽ ُٖ لصّٗج ٛلواع ِلَ الؼمانِ ،14"...جوس من ًغا الم ًُٙبا ّن
الموام ّٝملّة اؿجػزاِّة ُ
ِّّوي ِلَ الٙبن ِلّي؛ شّح ِػى الٜاثب ُٖ ًغا الَػؼ ٖػلة
ؿامصة لٜػجابة ؿّػة ؿاطػة ُثمٔػ من ّٚمة المجػزم لي وثّّع ثمصّس ِملّة المٙالع
الػاؿظة ُٖ ٝػجب الؾّػ والجػازم.
ٔ
خم ثؾػد الموامات شاؿ الصاٌٖ الّلّمُ ٍِم الّٙامة ،وًُ بغل ٛثّٜؽ رؤِجّن :اما
ٓ
ٔ
ٔ
َ
للمجػزم لي ،واما الداهّة ٖالػؤِة ثجوس
االولَ ٖػٓبة المؤلٕ (الًٍػاهُ) بجصً ّ٘ٙغا الماؿ
ٔ
ٌّٖا اإلشالة الشٍاؿ العهّا ،وؿّاٚات شٍادخٌا ثرّ ٞالموامات الصاٌٖ الّلّمُ مٍٔٗ ًرا لي،
ٓ
وًغا ٝما ًٍ زلُ ِص ٘ٙرٓبة "الفّض الّلّمُ" الصالم بٌغا الماؿ .وُٖ الٍٚت هٗؾي ِص٘ٙ
رٓبة الٜاثب الجٌٜمّة ِن يػِ٘ اؿجػاثّرّة ال ثظلٍ من ٚمعِة ذّٝة ِؾجّػض ٌّٖا مورؼات
ٓ
ٔ
الّٙاب الجُ اًلجي لٌغا الماؿ ٝما ًٍ ٍاًػ ُٖ ًغا الم...":ًُٙخم ِػهٍا الٍّم لصائػٕ
ٔ
ٔ
اِمالي(الصاٌٖ الّلّمُ) بّن ِعي الص٘ وًُ مد ٞزب ٞؿوّػٖٙ ،الت المالئٜة :رب اقٔالوا
ٝػدّػة ُٖ ًغا الٍّمٍّٖٙ ،ؿ زبػِِ ٞلّي الؾالمً :غا قّض من قٍّخ اإلؿالم ،ومن َِماء
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
امة مصمع ِلّي الؾالم ،ولي من اِماؿ البػ ما ٍُِٖ ِوي مَالم الّباد ،اوٍٗٚا امػى وللٍا
ٔ
ِلّي ٖجٔاهَ الص٘ ؿبصاهي ِوي بٜػمي واوٗٚي بّن الروة والوارِ .15"...جَاًػ الٜاثب ُٖ ًغا
الم ًُٙبجبػئة الصاٌٖ الّلّمُ من الرٍر والٗؾ٘ مؾجٔال ٖواء ٍِم الّٙامة ،الغي ِمٕ
ّ ٔ
ٔ
الؾّػة او هعِجٌا.
اشٍاؿ المجػزم لي وٌَِػ شؾن
ِمٍدا ٔا ً
ً
ؿاؿّا لٜفٕ الصٙائ٘ ،وثّػِة المرجمُ
ِجظغ الًٍػاهُ من "ٖواء الّٙامة"
ً
مجٍؿال لغل ٛبػاؿجّػاض ِعد ٝبّػ من رزاالت العولة؛ شّح ِجػزم لٌم
وٖوس ؿًٙاثي،
ٔ
ً
وِوٜػ ِلٌّمٖ ،الصاٌٖ الّلّمُ ِٙجوُ الٔلمان ،وًٍ مجٌم اطالّٚا ،وِوٍء ٝماؿ العِن بن
الفٌػزوري بمّاص َِّمة (ثجّارض مُ ّ
الؾّػة المٍخٙة ُٖ الٌامـ) ّق َ٘ ِلَ المالئٜة
ً
زاًال بمواِة الٜػجابةٍ ،اًػ الجٜلٕ،
اإللمام بٌا وشمػًا ،وٌَِػ "المؤِع بن الّمّع"
ٔ
ٔ ٔ
ّ
هاٚك االداة وِبػًن ِلَ ًغا الػاي بػاي يالئُ بن رزِّٖ ٛي الغي ٚاؿ ِوي " :إهي رز ٞمٌّن
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ٓ
زاً ٞثٍل ٞللعولة بلّب البوات وزطارؼ ّ
المبّان ،وٌَِػ يالئُ ذاثي ُٖ مٍهُ اطػ
ٔ
16
ؿظّٕ الّ ،ٞٙؿً ّٜػا من طمػ الٍالِة...وًٜغا"  .لٙع اؿجًاع الًٍػاهُ ان ٍِؿُ دائػة
ٔ
الجاوِلّة ُبّٔة هٙع ٔادوات ّ
الؾلًةِ ،بػ ثفػِس د ّ٘ٚؿاطػ لمٍاِ ٕٚعِعةّ ،ثوم ِن
الٙمعِة
ٔ
ّ
ّ
ثف ّٜٞؿًٍر بّوة لٌم ُٖ لٗصات ثػازمٌم وؿّػًم ،مما ِّوُ ان هك "الموام" ِؾٌم
بالوػورة ُٖ ثمصّس هك ّ
الؾّػة وبوائي.
ً
وُٖ ٖواءات الّٙامة ثجٍلع المٔٗػة ً
لالصا إلخبات
ٓالبا ،والجُ ثٙجػن بما ِبػرًا ،مما ٍِٜن
ٔ
ؿّػة المجػزم او هٌّٗا.
وٚع وِت مواماثي ّٚمة المٔٗػة/الّٙاب المجٍلعة ُٖ ٖواء الّٙامة؛ شّح ثٍٜن ً
قاًعا
الؾػدِة ّ
الؾّػة العهٍِّةٖ ،ػؿمجٌا ُٖ همٍلٌا ّ
مؤخ ًػا ِلَ شؾن ّ
الؾاطػة.
ٔ
ٖالصاٌٖ الّلّمُ الجازػ لاشب الٌمة ِؾاؿ الًٍػاهُ ِن ممّػى ُٖ الّٙامة ،لّػد ِلّي
ٔ
ً
مّلال ذل ٛبٌغا "المفٌع الصلمُ" [ ،خم ِػهٍا الٍّم لصائػٕ اِمالي(الصاٌٖ الّلّمُ) بّن
ٔ
ِعي الص٘ وًُ مد ٞزب ٞؿوّػٖٙ ،الت المالئٜة :رب اقٔالوا ٝػدّػة ُٖ ًغا الٍّم]ٍّٖٙ[ ،ؿ
ٔ
زبػِِ ٞلّي الؾالمً :غا قّض من قٍّخ اإلؿالم ،ومن َِماء امة مصمع ِلّي الؾالم ،ولي
ٔ
ٔ
ٔ
من اِماؿ البػ ما ٍُِٖ ِوي مَالم الّباد ،اوٍٗٚا امػى إلَ شّن .]...هالشٌ ُٖ هٌاِة ًغا
ٔ
ٔ
الم ًُٙبا ّن الػواي ِلرا إلَ ثٍ ّٕٚاإلزابة الجُ ثجومن ممّػ الفّض الّّلمُّٖ ،رّب
ً
مٜٜٗا ٚمعِة المٔٗػة إلَ لٍرًا المٗازئة ،بعلٍّٚ ٞليٖ" :جٔاهَ
الػاوي ُٖ م ًُٙالش٘
ٔ
الص٘ ؿبصاهي ِوي بٜػمي واوٗٚي بّن الروة والوار"ِ .لَ هٍء ذلِ ،ٛجوس إؿٌام الموامات
ٔ
ُٖ بواء الؾّاٚات المومػة لل ّؾّػة والجػزمة للفظٍص ،ؿٍاء ُٖ ٝػجب طالة بالجػازم او ُٖ
ٔ
ٔ
مؤلٗات ثارِض االدب وّٓػًا ،وهػى بّع ًغا الًػح ان الموامات ؿّٙت لجٍٜن إقارة دالة
ٔ
ِلَ الوك المٜػجٍب ابجعاء ُٖ ش٘ َ
المجػزم لٌمٜٖ ،ا ّهٌا مٍهٍِة للصراج ِلَ الجٍزي الّام
الغي ثبواى المؤلٕ لماشب الجػزمة.
وو ً
لٍال لٗػز ّ
الؾمات والصعِح ِن المٍا ٕٚالجُ اطجّػ الٍٍٚؼ ِوعًا ،امجعت
ٔ
ٓ
الموامات لجفم ٞالٗوائّن العهٍّي واالطػوي ،مصملة ّإِاًا دالالت ِعِعة ثفٌع اللصاب
الجػزمة وثوبُ ِن ٔاشٍالٌم ،وًغا ِٗوُ للٍٙؿّ :إن هك الموام ّ
المصم ٞبً ٜٞغى ّ
الؾّاٚات
ٔ
إؿٌاما ر ً
ً
والٙمعِات ّالػمؼِةِ ،ؾٌم ُٖ بواء ّ
ئّؾّا! ب ٞهؼِم ا ّهٌا ثّمع لجٍٍّٕ هك
الؾّػة
ٔ
ٔ
الموام مجاخػة بٍهّي االِجباري الغي ٝػٗلجي لي الدٙاٖة الّالمة والفّبّة ،باِجبار ان ّللوك
ٔ
المٙعس (الموام) زؼاء ًمن الوبٍة ُٖ ّ
ٍ ٞالدٙاٖة اإلؿالمّة الجُ راثي.17
وللجٍهّس ٔاٝػدػ هٍرد للٙارئ بّن الظمائك الجُ ثجمجُ بٌا الجػزمة ّ
الؾػدِة ُٖ مواماثي:
 -1الجػزمة الٜاقٗة:
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ٔ
إن المٔ ًُٙاالوؿ من ًغا الوك ّ
الؾػديٝ ،ػٍٙلي ":وٚع لّٙوُ ابٍ الصؾن بن موّػ
ٔ
ٔ
ٖظًٕ الػّٚة من ِعي وٚػاًا وٚاؿً :غى رّٚة رز ٞدًان ِارؼ بر ٞااللباغ وإهؼاؿ
ٔ
الغًب؛ ولٜوي زاً ٞبمواِة الٜػجابة ٍاًػ الجٜلٕ ٌّٖا ِػِع ان ِجمم هٙك المواِة وِؾجػ
ٔ
ٔ
ٍِارًا باال لٍان المفػٚة واالوراؽ الممبٔةِ .18"...ظجؼؿ مّوَ االؿجظٗاؼ بالٜػجابة وِمبس
المًّٙانٔ ،االوؿ والداهُ الٍراردان ُٖ هك ّ
الؾّػةٝ ،ما ًٍ مبّن ُٖ الٌامـِ 19ؾّّان إلَ
ٔ
ّ
المجٜلٗة الجُ ول ٞبٌا بّوٌم إلَ اِلَ
ثٜػِؽ الٙمعِة المػٝؼِة ،وًُ ثٗفُ الٜػجابة
ّ
المػاثب؛ شّح ثٜمن وراء ًغى الٙمعِة الجُ ؿّت إلٌّا الجػزمة الؾػدِة ،والجُ زاءت
ِػهّة ،وُٖ الٍٚت هٗؾي هرعًا مجماًّة مُ الجػزمة الٍاردة ُٖ ٝػجب ّ
الؾّػ ،مالبؾات
ثارِظّة قٌعثٌا الٜػجابة ُٖ المفػؽ.
ٓ
ّ
وُٖ م ًُٙاطػ ثٍٜن ثػزمة الٜاثب قٌادة ِلَ مالبؾات ثارِظّةٖ ،إهي ِؾَّ إلَ
ٔ
الجػزمة الٜاقٗة الجُ ٝبلجٌا ٝػجب ّ
الؾّػة باؿم الفراِة واالطالؽ والعِن وٝلٌا ثصمُٖ ٞ
يّاثٌا مٙالع ثؼِّٗة ،وًغا ٖارؽ رئّؽ بّن ما ًٍ ثظّّلُ ؿػدي ٚمعِجي ٍٚؿ الصّٙٙة،
ُ
ٔ
لٍٜهي ِٗوس الٍَاًػ الٜاموة ُٖ شّاة ال َمجػزم لي ،وما ًٍ ثارِظُ رؿمٝ .ػٍٙليٖ ":ما اقّػ
ٔ
ُ
ٖالجٗت ِن ِؾاري ٖإذا
ّإال بوػية َِّمة ًائلة زاءت من طلُٗ يوت لٌا اٝواؼ المصفػ،
ٔ
برامّة من الصابوا ٝلٌم ّٚام ِوَػون وِوصٍٜن ٖاثٌمت بٌا المُٗ بن ٝػِم الملٛ
ٔ
ٖرػدت ِلّٜم ُ
ُ
وٚلت
وآجَت ِلّي وثٍِعثي ٖصلٕ إهي ما لُٗ لُ ّإال الجاج بن ابُ المٙػ
ٔ
ٔ
لٜمِ :ا ٍٚم ًغا وٚت المرٍن" .20هالشٌ ُٖ ًغا الم ًُٙبان الجػزمة الجُ ثجاؿؽ ِلَ
ّ
الؾظػِةٔ ،اما الجارِظُ المعون ُٖ ّ
الجظّلُ ملجبؾة بمّاهٌّا الجُ ال ثظلٍ من ّ
الؾّػٝ ،ما
ٔ
ٍِهصي الٌامـ ٌٍٖ ،مٙون باؿم الٙمعِة العِوّة ومصعد من الواشّة اللَّٗة؛ ال ّن
ٔ
الجظّّلُ المعون ُٖ الجػزمة ّ
الؾػدِة طًاب ٚمعي مبوُ ِلَ الٜفِٕ ،لَ الجاوِ ،ٞمبوُ
ّ ٔ
ٔ
ِلَ الؾؤاؿ واما الجارِظُ ٖظًاب شٙائ٘ رؿمّة ومن ًوا ٖإن الجاوِِ ٞػثبى بؾؤاؿ
ٔ
المرٍن الغي ربًي الٜاثب بالجاج بن ابُ المٙػ" الغي و ٞٝمن يػؼ "المُٗ بن ٝػِم
ٔ
المل "ٛلمّاٚبة الًٍػاهُ الغي الم٘ بي طػوج الَػية؛ شّح ِػى الٜاثب ُٖ ًغا الَػؼ
ٖػلة ؿاهصة لٜػجابة ؿّػة اؿجظٗاّٖي ُثٙؼم من ّٚمة المجػزم لي.
وال ِّوُ ذلٔ ٛا ّن ّ
الؾّػة الػؿمّة ثجّارض مُ الجػزمة الٜاقٗة الٍاردة ُٖ الموامات،
ً
من ٔازّ ٞالغم ّ
ثظّلّا إلَ وٚائُ الجارِض المًمٍؿة،
والؾظػِة ولٜن ّٚمجٌا ثجصعد باإلقارة
ً
مفٌعا ً
ً
ياٖصا بالٙمعِة الجٌٜمّةٓ ،اِات ثجلظك ُٖ
ؿّػِا
وللوك الموامُ الغي ِمٍر لوا
ً ٔ
ٔ
ثل ٛاإلقارة الجُ اِلوت ِن وٚت المرٍن .وٚع ٝان همي الممٔػ ًغا ،لّبا باال لٗاظ لجمّٜن
لّبة المّؤَ ،ال ّن المّوَ ٔ -اي المّوَ الظالؽ -لّؽ ً
ٝفٗا ،ب ًٍ ٞالمػارة الٍزٍدِة للغات
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ٔ
الجُ ثؾَّ إلَ ثبّان المؾجٍر من ّ
الؾّػة الجارِظّةٖ ،21الؾّػة وخّٙة ِلَ ٚعر ٝبّػ االًمّة،
ّ ٔ
ثوُء زٍاهب ٝػدّػة من الظًاب ،ولم ِّع مبػرا اؿجبّاد ًغى الؾّػة ابعا من ِملّة ثصلّٞ
الؾػدي الجػاخُ ،وٚع ٔاٖعها ٝػدّػا من إهاءات ّ
الوك ّ
الؾّػة الفظمّة ُٖ ًغى الٙػاءات.
ٔ
ٔ
مػة اطػى ِٚ ٕٙارئ هك الموام ِلَ مصٍر مٗجٍح من االؿئلةٝ ،اإلطٗاٚات الجُ وّٚت
الؾّػ والجػازمٖ ،فظمّة ابن الرلّؽ الرّػوهُ ،ثّجبػثٌا ًغى الٜػجب ً
ٌّٖا ٝػجب ّ
اؿما ِعؿ
ِلَ مٜان ٝما ِبّوي الٌامـ ،والجُ ثجّارض بعورًا ،مُ ما زاء ُٖ الوك ّ
الؾػدي ٝػٍٙلي:
ٔ
ٔ
"ٖٙالٍاِ :جٜلم بالٌغِان ُٖ ًغا المٙام ،ما اهت ٓػِب من ًغا الػز ٞوال اهت زاً ٞبي
زمُّ ما وزع ُٖ لصّٗة شؾواثي طمؽ ٚػايّؽ لعٚة بّعؾ البن الرلّؽ الرّػوهُ.22"...
ٔ
ٔ
ٔ
إذا ثاملوا ُٖ الجّبّػ الغي اٚصمت ّٖي ًغى الفظمّة ،واِعها بواء المٙايُ بواء إطبارِا
ولار المّوَ :ابن الرلّؽ ًِمُ ُٖ هّ ٞالدٍاب رٓم قس شؾواثي ّٕٝ ،هٌٗم الٙمعِات
ٔ
المالٍؼ ُٖ هك ّ
الؾّػة الػؿمّة؟ وّٕٝ
المجٍالعة من ًغا االؿجوباط؟  ّٕٝهجّام ٞمُ
هٍازي شّٙٙة ثارِظّة ٓلب ِلٌّا الجؼِّٕ؟ لغل ٛشاوؿ الٜاثب ثعوِن ٍِمّاثي ،لجٍٜن
ٔ
َ
المجػزم ليٜٖ ،ا ّهٌا مٍهٍِة للصراج ِلَ
ٚمعِات دالة ِلَ الوك المٜػجٍب ُٖ ش٘
ٔ
الجٍزي اإلٚمائُ الغي ثبواى الصاب الجػزمة.
 -2الجػزمة الّابػة:
إن ًغا الجّبّػ ّ
الؾػدي ِوًٍي ِلَ ثػزمة مؾاِعةٝ ،ما ِبّوٌا ًغا المٖٙ " ،ًُٙلت
ٔ
ٔ
ل( ٛالصاٌٖ الّلّمُ) ايلب لوا الفػِٕ ابا الّباس الوّٙب ٖمالوا وال لٌم مدليٖ ،ظػزوا ُٖ
ٔ
يلبي ٖلّٙوا زِن العِن بن الصّٜم (لم هرع لي ً
ثّػِٗا) ومّي امم من الوؾاء ال ِصمٌّن إال
هللا ثّالَ ،وًن ِؾصبوي إلَ ِػلة ٍِم الّٙامة و"مل ٛالوصاة" راِس طلٗي ِصػهٌن ِلّي
وٍِٙؿ ما ِظلم ٛوهللا من ًؤالء ُٖ ًغا الٍّم ال قّػؾ الػ ّٛٝوال رؿائل ٛالباردة.23"...
ثؾجوع ًغى الجػزمة ،شؾب ٚمعِة ًغا الوك ،إلَ اؿجعِاء الفظمّة الجُ ثؾاًم ُٖ
بواء الظًاب ّ
الؾاطػ ِن يػِ٘ ّٖ ٞالجصػِن المؾوع إلٌّاٝ ،ما هرع ًغى الفظمّة
الوصٍِة ثمارس االؿجظاؼ بفّػ زِن العِن بن الصّٜم.
ٔ
ٓ
ِمٜن الٍٙؿ بان اؿجصوار الًٍػاهُ لٌغى الفظمّات الّابػة والوصٍِة ُٖ ان واشع من
ٔ
ٓ
اال لّات الجُ ثٍٙم ِلٌّا ؿظػِجي الجٍخّّٙة ،ال ّن ؿّاٌٚا الجارِظُ لّؽ مو ًُٙالرغور ِن
الؾّػ والجػازم ،ولم ِٜن البصح ِن ثل ٛالفظمّات ً
الماهُ المبدٍث ُٖ ٝػجب ّ
ٍِِٗا ،بٞ
ٔ
ِلرا إلٌّا المبعع ،شّح ُ
ِمع
ّثم بػؤِة مظجلٗة ،لٜفٕ يػائ٘ االشجّاؿ الٗوُ والبالُٓ الجُ
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ٓ
للجػزمة ّ
الؾػدِة زؾ ًػا اطػ ثّبػ مويٚ ،مع االؿجّاهة بالٍخائ٘ الجارِظّة الجُ ثٙعمٌا لوا
ٝػجب ّ
الؾّػة.
 -3الجػزمة الجارِظّة:
خمة ؿّػة ثارِظّةٖ ،لؾّٗ ة ُٖ بّن الومٍص ،وِملّة ثصعِع ًغى الفظمّة ُٖ
هٌاِة المًاؼ ثظوُ لٙمعِة الغات الٙارئة والٍخائ٘ الجارِظّة الجُ ثٙعمٌا ٝػجب الجػازم،
ٔ
ٔ
وللجٍهّس هٍرد ًغا الم" :ًُٙواٚبلوا هصن هبصح ِن بًلمٍّس الصّٜم ،إلَ ان وزعهاى
ٔ
ٔ
ٔ
ً
ٚائما مُ زماِة من ِلماء الٍّهان ِؾالٍهي ًٞ ،لس ان الٍٜاٝب المجصّػة يبائُ ام ال،
ٓ
ٔ
وًٚ ٞام لي العلّ ٞوالبػًان ِلَ يٍؿ الٍٜاٝب وِػوهٌا ام ال؟ ٖلما راها  ًُٚالٜالم،
ٔ
والجٗت إلّواٖ ،ؾلموا ِلّي وٚلوا ليِ :ا ؿّعها ِؾَ ان ثجٗوِ ٞلّوا وثمفُ مّوا ؿاِة ثفٌع
ٔ
ٔ
لوا ِوع امّػ المؤموّن بالبػاءة ،مما ٚغٖوا بي ِوعى من الومب واالهصػاؼ ِن اوالد ٖايمة
ٔ
ٔ
ِلٌّم الؾالم ٖٙاؿ :اها وهللا ُٖ ًغا المٍ ٕٚمفٍٔؿ بوٗؾُ وِلَ ان قٌادثُ ما ثوّٜٗم
ٔ
ٔ
ِوعى ٔالهُ ُ
رمّت ُٖ مرلؾي بالٗلؾٗة والّم ٞباشٜام الورٍم وٚع اهػ بُ ذلِ ٛوعى وذوى
ٔ
وزٌي ِوُ .واها من ذلِ ٛلَ طًػ َِّم خم اهمػؼ ٖبّٙوا بّعى شائػِن".24
ثؾجوع ًغى الجػزمة شؾب ٚمعِة ًغا الوك إلَ الجػزمة اإلطبارِة ُٖ ،الم ًُٙالغي
ٔ
اوردهاى إطبا ًرا ِن قظمّة ٖلّٜةًِ ،لب الًٍػاهُ ولعِٙي [الصاٌٖ الّلّمُ] موٌا مؾاِعة
لوّ ٞقٗاِة الػؿٍؿ[ص] ،من طالؿ ًغى الجػزمة الجُ ٔاوردًا ّ
الؾارد إلخبات ٖٜػة الظٍض
ٓ
ُٖ المؾائ ٞالٗلؾّٗة الّٔبّة ،شرة ٚايّة ٌِٗم موٌا الٙارئ ممّػ ًؤالء ُٖ الّالم االطػ،
ٔ
ً
مٌٍٗما ً
ّ
زعِعا
والؾارد ِمع إلَ إِػاد ًغا الٍلٕ شجَ ًُِّ للٙارئ لٍرة ثدّّٗٙة ِاطغ موٌا
ٔ
ومٔاِ ًػا لما ثٜعؿي ٝػجب ّ
الؾّػ من اطبار ثٍٙم بػلٌٗا دون مواٚفجٌا ،لجوٌن ثػزمجي هاٚلة
لوا ممّػ الٗالؿٗة الغِن ِظػزٍن من اإليار المّػُٖ إلَ ما ِؾمَ بالؼهعٚة ،والفظمّة
ٔ
ٔ
الٗلؾّٗة ُٖ ًغا الم ًُٙاالطّػ ،ثوُٗ ِعم ٚعرة مؾاِعثٌا للًٍػاهُ ولعِٙي وثمػح لي با َّهٌا
َّ
ٔ
ُٖ ازمة لٍٜهٌا ٝاهت ثظٍض ُٖ ما ال ِػهُ هللا ِؼوز ٞوِواؼ إلَ َّالػلّع المّػُٖ الغي
ِملٜي الٙارئ ٔبا َّن الفٗاِة َّالجُ ِجمواًا  ٞٝمؤمن ،لن ثٍٜن بفظمّة ٖلؾّٗة ٔاو ٔادبّة ّ
وإهما
ؿجٍٜن بإذن مصمع [ص].
ِٜفٕ ًغا الجواٖػ ِن ثّارض طُٗ ِمٍر إطجالؼ خٙاٖة المٙالع؛ خٙاٖة ّ
الؾارد
ٔ
الجظّّلّة ٚمعِجٌا ثّارض خٙاٖة المجػزم الػؿمّة ،شّح ِوؾاؽ االوؿ وِوعمذ بدٙاٖة
ٔ
ٔ
ِمػى وزوؾي االدبُٖ ،جٍٜن مظّلجي موؾاٚة ًُ االطػى وبًػِٙة ال قٍّرِة إلَ ثػُّٚ
ٔ
ّ
الؾّػة الجُ ثٔٗ ٞاشّاها ِلَ زالت الٗالؿٗة ُٖ شّن ِجري الداهُ إلَ المماراة والوٗاؽ
الؾّػي.
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زملة الٍٙؿ ّٖما ؿلٕ :ثمدلت ُٖ ٍٝن "الموام الٜبّػ" ؿاًم بفّ ٜٞبّن ُٖ إثمام
َ
"المفٌع ّ
المجػزم لٌمِ ٌُٖ ،لَ ًغا االِجبار ِالمات دالة ِلَ ٚمعِات
الؾّػي" للػزاؿ
ٔ
ً
ثارِظّا ِن ٔاولئ ٛالػزاؿ ٔالصاب الجػازمِ .بعو ًغا اإلهراز ّ
"الؾػدي
ثجٙايُ مُ ما ا ُخػ
ٔ
ٔ
ٔ
الؾاطػ" ً
ّ
ٚػِبا من االِماؿ الجُ ؿماًا ٍِهذ بػ ػػ":االِماؿ الٜفّٗة" ،ثل ٛاالِماؿ الٔػِبة
ٔ
الجُ ثفج٘ وزٍدًا من طالؿ اٝػجفاٌٖا لالرض المرٌٍلة ُٖ ِ ٞٙاإلهؾان ،وثفّػ إلَ زمن
إهؾاهّا ً
ً
الؾصّ٘ ِن يػِ٘ الجػزمة ،وثٍّٖ ٌٚي ً
الماهُ ّ
طالا ِجومن لػاع الوٍر
ِالما
ٔ
ً
والَلمة؛ طبػة اولّة ثٗلت دائما من مصاوالت الٌٗم اإلهؾاهُ وّٚمة الظبػة وٍٚثٌا مًّاة من
ٔ
طالؿ هظامجٌا وٖعاشجٌا؛ ّإهٌا ثوبد٘ من االِماؽ الالزماهّة الملجبؾة الٔػِبة مجّعدة
المٙالع؛ وًُ ثراوز مّاِّػها اإلهؾاهّة للّٙمة والف ٜٞالرمالُ ،وثؾمس لوا بالعطٍؿ إلَ
ٔ
ٍِالم اطػى لم ِؾب٘ لوا اٝػجفاٌٖا رٓم ثوٍع ٚمعِاثٌا شؾب ؿّاٌٚا الجارِظُ.25
ِػهت "مواماثي الجػزمة بف ٜٞمجٜام ُٖ ٞبّن المفاًع ّ
الؾػدِةٝ ،ما ُٖ ٚمة
الصاٌٖ الّلّمُ ،بّوما ٚامت ُٖ مفاًع ٔاطػى بجفَّة ًغا ّ
الؾّاؽ وثٙعِم ثػزمة ثّٜؽ
ٔ
خػاء الٙمعِات الجاوِلّة الجُ ٍِردًا المؤلٕ ِوعما ِٙارن بّن الومٍص الؾػدِة وبّن
همٍص الؾّػ والجػازمٝ ،ما ّٖ ٞمُ ٚمة الصراج وإبلّؽ وابن ملرم ،شّح ال ٌِٗم
ٔ
الٙارئ ؿبب ًغا االطجمار ،وٝا ّن الًٍػاهُ ِباقػ مباقػة بجٌٜمي من ًغى الفظمّات الجُ
ٔ
ثجٍ ُٚالمٔٗػة ،من دون ان ِٗم ُٖ ٞؿػد شّدّات وؿّاؽ ًغى الٙمة.
ٖؾػت مواماثي بّن الٍَاًػ الٍاّّٚة بمٍرة ِرائبّة ٝما ُٖ ثّلّ ٞممّػ الصاٌٖ
ٓ
الّلّمُ ،وٚع اثظغت ٖواء العهّا واالطػة مؾاشة واؿّة ثصػٝت ٌّٖا إلخبات ما ثػِع من
ٔ
َ
للمجػزم لٌم.
لٗات زّٝة او هعِة
ب -الجػزمة ُٖ المػ ػ ػػٙام ػ ػ ػػات:
ٔ
داُٖ دائم ثجبواى الٙػاءة المورؼة ُٖ الظًاب المٙامُ من از ٞاالؿجٜماؿ ّ
الؾّػي،
الغي ِػٓب ّٖي المؤلٕ والٙارئ ً
مّا ،الًاٖس ٔبالٍان من الوٙع ّ
الؾاطػ؛ شّح ِػى الٜاثب
ُٖ ًغا الَػؼ ٖػلة ؿامصة لٜػجابة ؿّػة ؿاطػة ُثمٔػ من ّٚمة المجػزم لي ،إذا ٝاهت
الٙػاءات ثؾجٜم ٞذل ٛالوٙك بصؾب يػائػٌٙا الظالةّ ،
ٖإن الٙػاءة المٙجػشة ًواًُ ،
ٔ
الٙػاءة الجُ ثوَػ بّّن االِجبار إلَ ٚمعِة الوك ،وإلَ ٓاِاثي ،وال ِّوُ ذل ٛاهوا هٙجػح
ٚػاءة شػّٖة لٙمعِة المؤلٕ ،بٚ ٞػاءة ثمصّصّة ثؾجٜم ٞالمفٌع ّ
الؾّػيٝ ،ما ٍِهصي
ٔ
ًغا الم " :ًُٙوللَ المل ٛالؼاًع والبً ٞالمراًع هرم العِن وؿّٕ المراًعِن ،اوؿ
ٔ
زمّة لالًا اربّا ولم ِرع ٌّٖا للؾوة مرمّاٖ ،مّب ِلّي ثبًًّ ٞغا الٗم ٞوإؿٙاط
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ٔ
ٔ
ذل ٛااللٖ ،ٞاٚبِ ٞمٌع الٍٙاِع وٌِعٌِا ،وِظمع البعع وِظٌّٗا ،شجَ ٝم ٞاإلؿالم وثم
دِن اإلؿالم.26"...
ثؾجوع ًغى الجػزمة شؾب ٚمعِة ًغا الوك إلَ الجػزمة المؾاِعة للفظمّة الجُ
ثؾاًم ُٖ بواء الظًاب المٙامُ ِن يػِ٘ ّٖ ٞاإلزجٌاد المؾوع إلَ هرم العِنٝ ،ما هرع
ًغى الفظمّة ثمارس ثػ ُّٚالٍٙاِع ّ
الؾوّة الجُ ؿٜػجت ِوٌا ٝػجب الجػازم مٜػجّٗة بغٝػ
ٔ
المصاؿن الظارزّة ٖٙىِ .مٜن الٍٙؿ با ّن اؿجصوار الًٍػاهُ لٌغى الفظمّات المؾاِعة ُٖ
ٓان واشع ،من ٓاال لّات الجُ ثٍٙم ِلٌّا ثػزمجي الجٍخّّٙة الجُ ثجّارض مُ ّ
الؾّػة الػؿمّة الجُ
ؿٜػجت ِن ّٖ ٞاالزجٌاد الغي ِػٖت بي الفظمّة.
ٓ
ٔ
ومن زٌة اؿلٍبّة ،ما ّٚمة ثل ٛالجٙوّات الفٜلّة؟ بمّوَ اطػ؛ ًٝ ٞان الًٍػاهُ
ٔ
ٔ ٔ
ِؾَّ إلَ طل٘ ثومّ٘ قٜلُ ُٖ ثػزمجي لبّن الفظمّات ،ام ان للف ٜٞوٍائػٕ اطػى؟
وللجمدّ ٞهٍرد ًغا المٚ ":ًُٙلتٖ :ما ث ٍٙؿ ُٖ ِوع العِنٖٙ .اؿ :زب ٞشلم راؿض ،ويٍد
ٔ
ٔ
ِلم قامض وؿٌم راي لائب ،وهرم ِعؿ خاٚب ،هر ٞالملٍؾ اال ٝاؿػة ،وابن الجّران
ٔ
ٔ
ٔ
واالؿاورة ،اٝػم من الّٔح الٌامػ ،واقرُ من اللّح.27"..
ثؾجوع ًغى الجػزمة شؾب ٚمعِة ًغا الوك إلَ الجػزمة الجٜمّلّة الجُ ثوٌن ِلَ
ٔ
ِلرا إلّي ّ
الؾارد(،
ّٖ ٞالجومّ٘ الفٜلُ للفظمّة ِن يػِ٘ ّٖ ٞالٍلٕ المبالْ الغي
ٔ
زب ٞشلم راؿض ،ويٍد ِلم قامض ،وؿٌم راي لائب ،وهرم ِعؿ خاٚب ،)...وّٖٞ
الجمػِس الغي ثوٌن بي قٌادثي اإلِرابّة ُٖ ش٘ " الٍزِػ ِوع العِن" .ثٗجػض ًغى
الٙػاءة اإلقارة إلَ ّ
الؾّػة الػؿمّة الجُ ثظجؼؿ ؿّػة الٍزِػ ُٖ بوُ ٝلمات وإن ًغا االطجؼاؿ
بالؾارد إلَ اثمام مّالم المفٌع ّ
الجمّٔػي ًٍ الغي دُٖ ّ
الؾّػي.
ٔ
ٔ
ٔ
مػة اطػى هرع الوك المٙامُِ ،صاوؿ ان ِفاٝؽ مظّلة الٙارئ ّلّّٔػ مؾار ثاوِلي،
وإن ثل ٛالمفاٝؾة لّؾت مفاٝؾة ِبدّة ؿاطػةّ ،
ّ
وإهما مفاٝؾة ِػهّة(ٍِِٗة) ٚمعِة،
ٓ
ٔ
ٔ
ٓ
ثؾَّ إلَ بواء مّوَ اطػ ذي وٍّٗة اطػىٝ ،ما هٍهصي ُٖ الم ًُٙاالثُ ":ومن اِن لُ
ٔ
ٔ
ٔ
بالظّػ واها مد ٞشمار الّؼِػ؟ وهللا ما اٖػؽ بّن الصػوؼ وبّن ٚػون الظػوؼ ٖٙالت :اها
ٔ
ٔ
ٔ
اِلم ٛالّلم ٝلي إال اٚلي ،واِلمٖ ٛمال ُٖ الجعرِؽ ثٔلب بي مصمع بن ادرِؽٖٙ ،اؿ لٌا:
ِا ًغى وهللا ما ٔارزٍ من المعرؿة ً
هّٗا.28"...
ٔ
ً
اؿجظٗاٖا بفظمّة "مصمع
ِلرا الًٍػاهُ إلَ الجػزمة الّػهّة ،الجُ ثصم ُٖ ٞيّاثٌا
بن إدرِؽ"ٝ ،ما ٍِهصٌا الٌامـ ،الجُ وازهجٌا الّرٍز المٔػبّة بٗم ٞمن الجعرِؽ ،وٚع
ثجّارض مٗػدات "الجػزمة" ٝما ٌَِػًا "المفٌع المٙامُ" ِوع الًٍػاهُ" مُ ٝػجب الجػازم
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ذاثٌا شّح ِف ٜٞالظًاب المٙامُ ٔاداة دالة ِلَ ّ
الؾّاؽ الومُ الغي ِٜفٕ شّدّاثي،
ٔ
ً
الؾاطػ اؿجػاثّرّةِ ،ؾاؽ لٍّٜن ً
ٖٜا ّن "الظًاب المٙامُ" ّ
ومظالٗا للبّع المغٍٝر ُٖ
قاًعا
خواِا "الجػازم ّ
والؾّػ" لّؤٝع زِٕ المٗة المغٍٝرة.
ج -الجػزمة ُٖ ال ػ ػ ػ ّػػؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ:ٞ
إذا ٝاهت الجػزمة الػؿمّة شػٝة للجّػِٕ بالمّلٍمّ ،
ٖإن الجػزمة ُٖ رؿائ ٞالًٍػاهُ
ؿٗػ ال ٝػجفاؼ المرٌٍؿ وِصاوؿ الظًاب الػؿائلُ ّٖما بّع ٔان ّ
ِٙػ بٌغى الصّٙٙة ،وؿٍؼ
ثٍٜن ِوعها همٍص ٔادبّة ثجصعث ِن قظمّات مرٌٍلة ومؾجٍرة بؼِٕ ّ
الؾّػة ،بٍاؿًة
طًابات مجظّلة ٔاو طًابات ثؾجوع إلَ همٍص ؿاطػة ،ومُ ذلٖ ،ٛإن ّ
الؾػد ِؾجّّن
ٔ
ٔ
بّومػ الجظّّ ٞال ّن بّن الفظمّات مصرٍبة ِن االهَار ،ؿٍاء ُٖ ٝػجب طالة بالجػازم
ٔ
ٔ
ام ُٖ مؤلٗات ثارِض االدب وّٓػًا.
ً
ً
مّادِا لمرمٍِة من الٙواة ،ؿٍؼ
طمما
ّإن المفٙة الجُ الزمت الًٍػاهُ بٍلٗي
ٔ
ثعُٖ الٙارئ الن ِؾجصوػ ٚػائن ثل ٛالفظمّة الجُ ِٙعمٌا لوا ُٖ ٚالب ؿػدي لٌٗم
ٔ
المٙمعِة الجُ ارادًا المؤلٌَّٕٖ ،ػ ما ٝان طاّٖا موٌا ٝػٍٙلي ":وٝػجب إلَ "الٙاهُ
ٔ
الٗاهِ "ٞبع الػشّم بن ِلُ البّؾاهُ رشمي هللاِ :وٌَ إلَ مرلؽ ؿّعها الٙاهُ االزٞ
ٔ
ٔ
ٔ
الٗاه ٞادام هللا ٍلي ،وٝبت ِ ٞٝعو لي ،ا ّهي ول ٞمن الفام ُٖ ًغى الٙاٖلة رز ٞمجادب
ٔ
ٔ
من ٍػاؼ المّلمّن ممجعشا لػزاؿ العولة باقّار ثمّ ٞإلَ الػٝة والٗجٍرٖ ،اهفع الظادم
ٔ
بّوٌا واؿجفارى ُٖ هفػًا ٖٙاؿ لي :العِن الومّصة والمؾجفار مؤثمن .وِػٖي ان زّع
الفّػ ٝاؿع ،والػديء موي ِػدى لٙائلي ،وال ِصم ٞموي ّإال ِلَ الصػمان بّع الجّب
ٔ
ٔ
الفعِعٖ ،امؾ ٛالػزِ ٞن الٍٙؿ واشرم ِن اإلٚعامٖ ،اشجوٙت ُٖ زؾمي ثل ٛالٗوالت
ٔ ٔ
الجُ اراد ان ِٙغٌٖا ُٖ ؿباؿ الممعوشّن".29
ٔ
ُٖ الم ًُٙالغي اوردهاى من الػؿالة الجُ ٝػجبٌا الًٍػاهُ إلَ "الٙاهُ الٗاهٝ ،ٞما ًٍ
مٍهس ُٖ الٌامـ"ٌ 
إطبار ِن قظمّة الٙاهُ ،والجُ اؿجّار لٌا ّ
الؾارد اؿم الػزٞ
ٔ
المجادبٝ ،صّلة بالّٓة ثّمِ ٞلَ ثمػِػ الػؿالة إلَ الٙاهُ.
ٔ
من طالؿ ًغى الجػزمة الجُ اوردًا الٜاثب إلخبات ٖٜػة الظٍض ُٖ الٜػجابة الٜاؿعة،
شرة ٚايّة ٌِٗم موٌا الٙارئ ثٌٜمي من الٙاهُ الغي ٚالت ِوي ٝػجب الجػازم ّ
والؾّػ " ،لم
ٔ
ِٜن ُٖ زماهي اشؾن ٝػجابة موي".
ُٖ الم ًُٙالجالُِ ،مع الٜاثب إلَ إِػاد ًغى الٜػجابة ،والجُ زاءت ِلَ لؾان الظادم وًٍ
ً
ً
زعِعا ومٔاِ ًػا لما
مٌٍٗما
الًٍػاهُ هٗؾي شجَ ًُِّ للٙارئ لٍرة ثدّّٗٙة ِؾجفٕ موٌا
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ٔ
ثٜعؿي ٝػجب ّ
الؾّػة من اطبار ثػلٌٗا دون مواٚفة لجوٌن ثػزمجي ِلَ ه ٞٙممّػ المرالؽ
ٔاالدبّة الجُ ٝاهت ثمارس ٌّٖا الٜػجابة الفّػِة ،والجُ لم ثؾلم من لؾاهي ّ
الؾاطػ ِلَ شع
ٔ ٔ
ثّبّػىٖ[ :اشجوٙت ُٖ زؾمي ثل ٛالٗوالت الجُ اراد ان ِٙغٌٖا ُٖ ؿباؿ الممعوشّن].
ثؾجوع ًغى الجػزمة -شؾب ٚمعِة ًغا الوك -إلَ الجػزمة اإلطبارِة االؿجظٗاّٖة
ولغلّ ٛ
ٖإن ثل ٛاالؿجظٗاٖات الجُ ثًاؿ قظمّة الٙاهُ ،لّؾت من ٔازّ ٞ
الؾظػِة ،بٞ
مٍهٍِا من المٍهٍِات الصؾاؿة الجُ ٝاهت مراال لجّػِة الٙواة الغِن ؿاًمت ٝػجب
والؾّػ" ُٖ ثوظّم لٗاثٌم ٔاالدبّة والظلّٙة ،والجُ ثجّارض مُ ّ
"الجػازم ّ
الؾّػة الٍاردة ُٖ
الػؿائ.ٞ
ٔ
الؾارد ٔباقٜاؿ ؿػدِةٝ ،اؿجصوار بٔلجي ،شّحُ
ُٖ رؿالة اطػى ،ثجٍؿٝ ٞػجابة ّ
ّ
ثجصٍؿ إلَ لٍرة ثًاب٘ الصالة الفٍّرِة الجُ ِّّفٌاِ ،مٜن ِعًا ذات بّع ؿٍّٜلٍزُ،
ٖدمة شٜاِات ثجػزم لوا زفُ والة ممػ وٚؾاوثٌم شجَ ِلَ الصٍّانٝ ،ما ٍِهصٌا ًغا
ٔ
ٔ
الم ":ًُٙاالمّػ ِؼ العِن مٍؿ ٛالمملٍٝة رِصاهة بٔلة الًٍػاهُ ثٙب ٞاالرض بّن ِعي المٍلَ
ِؼ العِن هراى هللا من شػ الؾّّػ ،وَِم بغٝػى ٍٚاُٖ الّّػ ،ورزٚي من الٙػط والجبن
ٔ
والفّّػ )...(،وٝغل ٛالرم ٞال ِجٔغى بفػح ابّات الرم.30"...ٞ
ثؾجوع ًغى الجػزمة شؾب ٚمعِة ًغا الوك إلَ الجػزمة اإلطبارِة الّرائبّة الجُ
ٔ
ثٍؿلت ُٖ ثف ّٜٞطًابٌا ّ
الؾاطػ بالػمؼ الغي ثرؾع ُٖ بٔلة الًٍػاهُ الجُ ثٙب ٞاالرض بّن
ُ
ً
ٙاؿّي من الرٍع ِلَ لؾان ّ
الؾارد.
ِعي المٍلَ ِؼ
العِن مظبػة إِاها ِن ما ث ٔ ِ
ٔ
ّ
ثفػِس د ّ٘ٚؿاطػ لمٍإٚ
لٙع اؿجًاع ان ٍِؿُ دائػة هٙعى الدوات الؾلًةِ ،بػ
ٍ ٔ
ِعِعة ّثوم ِن ثعلّؽ ؿًٍر ّبّوة ُٖ لٗصات ثػازمٌم وؿّػًم ،وِبعو ان مظّلة الٜاثب ٚع
ٔ
ٔ
اؿجدمػت ًغى المٍا ٕٚالٙابّة ُٖ الالقٍّر ،وٝا ّن ثػزمجي ثػِع ان ثظل٘ رواِة لإلخارة
والجفٍِ٘ وٝفٕ الٙمعِات المجٍارِة ،ومن ًوا ٝان االطجالؼ ُٖ الػواِاتٖ ،ػواِة ّ
الؾّػة
الػؿمّة مجٜػجّٗة بو ٞٙالراهب الفٜلُ ُٖ ،شّن هرع الجػزمة ُٖ الػؿائ ٞثوٌن ِلَ ّٖٞ
ٔ
اإلٓػاء والجوّٜت لوؾذ شٜاِجٌا الجُ ال ثظلٍ من ّ
الؾظػِة ،مما ِّوُ ا ّن هك "الػؿائ"ٞ
ِؾٌم بالوػورة ُٖ هك ّ
الؾّػة وبوائي ،وثفٍِي ٍالؿ المٍرة المؼِٗة الجُ دوهجٌا الجػازم،
ثصت ٍػوؼ ؿّاؿّة وازجماِّة.
ٔ
ٔ
ُ
ّ
وُٖ رؿالة اطػىٍِ ،ال ٞالؾارد ولٕ اشٍاؿ المجػزم لي ،من طالؿ ثؾلّى الوٍء
ّ ٔ
ِلَ الٜػٗاءة الفّػِة الجُ اِجػٖت بٌا موٍَمة ّ
الؾّػة او
الؾّػ والجػازم ،لٌَّػ لوا شؾن
هعِجٌا شّح ِجػزم لٌم وِجوٜػ لٌم بٍاب ٞمن هػوب االؿجظٗاؼٝ ،ما ٌَِػ ُٖ ًغا
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ٔ
ٔ
الم" :ًُٙوإذا ايّمت الصمار قّػ ابن ِمار ش ٞبي العمار ،والبس موٍٗطا ٝالًبِ ٞلَ
باب اإللًب.31"...ٞ
ثؾجوع ًغى الجػزمة شؾب ٚمعِة ًغا الوك إلَ الجػزمة الٜاقٗة لفظمّة الفاِػ
ٔ
"مصمع بن ِمار المٌعي االهعلؾُ" ،الجُ ثؾاًم ُٖ بواء طًاب الػؿائ ،ٞلٍٜهٌا ثٍٙم
بّملّة ًج ٛالمؾجٍرِ ،ن يػِ٘ ًغى الفٌادات االؿجظٗاّٖة الجُ ثؾَّ لجٍرِى الفاِػ ُٖ
شوػة الفٌادات المؼِٗة الجُ ثٍٙم ٝػجب ّ
الؾّػ والجػازم بجعلّؾٌا.
وّٖما ِظك الٜفٕ ِن بّن الفظمّات الٗلؾّٗة ،همد ٞبٌغا الم" :ًُٙولي هؾظة
ٔ
ِؾجصلٕ بٌا ابن الوٙاش :وش٘ الّلة االولَ ،والًبّّة الٗاِلة والٍٙة الممٍرة ،وًٍّال
ٔ
الصٍّان والمّوَ الٙائم باإلهؾان(ّ )...
وإال ٝػٗػت بما ٚالي ارؿًٍ يالّؽ ُٖ ٚعم الّالم ،وما
ٔ
ٚالي اٖاليٍن ُٖ ثٜغِب الوبٍة.32"...
ِّمع الًٍػاهُ إلَ الجػزمة الٜاقٗة ،الجُ ثّمِ ٞلَ إزالة الؾجار ِن قظمّة ابن
الوٙاش  ،الجُ ثًمُ ُٖ هّ ٞالمػاثب الٗلؾّٗة ،رٓم المػثبة الجُ اشجلٌا ُٖ ٝػجب الجػازم،
ٔ
ٔ
ٌٍٖ ٝ-ما ثصً ُٜغى الٜػجب -يبّب وادِب ،ولٜن الًٍػاهُ ِؾجصلٗي ُٖ مؾائ ٞاطػى ٝػٙعم
ٔ
ٔ
ٔ
الّالم وثٜغِب اٖاليٍن وًغا ٝلي من از ٞإماية اللدام ِن الممارؿات االطػى الجُ ؿٜػجت
ِوٌا الجػزمة الػؿمّة.
إلَ زاهب ذل ٛهرع ُٖ بّن الػؿائ ٞإقارة إلَ بّن الفظمّات الجُ ثمٜن
الفًّان من إٍٓائٌا ،لّّمع الٜاثب إلَ لّآجٌا ِبػ ٚالب ؿػدي ؿاطػٝ ،ػٍٙلي ":المٍلَ
ٔ
ٔ
ؿّٕ العِنٝ ان ٚع ثاب واهاب ،واٚلُ ولؼم المٍّٖة والٌٗٙاءِ ،ؾمس الصعِح وِواٍػ
ُ
الفًّان ٍِدى ُٖ ذل ٛواؿجالهي ٍٖزعى رطٍ المالٝة ٖػدى إلٌّم ٝما ٝان
الٌٗٙاء ّٖرم
والؾالم".33
ثؾجوع ًغى الجػزمة -شؾب ٚمعِة ًغا الوك -إلَ الجػزمة الٜاقٗة ِن الفظمّات
الّٙائعِة الجُ ثؾاًم ُٖ بواء طًاب الػؿائِ ،ٞن يػِ٘ ًغى الًػوشات الجُ ًِػشٌا
الًٍػاهُٚ ُٖ ،الب ِٙائعي ِصم ُٖ ٞيّاثي طلّٗة إِعٍِلٍزّة ثّٜؽ ثمٍرى ومٍٗٚي من
ٔ
ٔ
"االمٍر الّٙائعِة الجُ يمجؾٌا ٝػجب ّ
الؾّػ والجػازم طالة ،إذا ثّل٘ االمػ بالفظمّات
الؾّاؿّة الجُ ثمٜن موٌا الفًّانٝ ،ما ًٍ وارد ِلَ لؾان الٜاثب.
ٔ
ِجٍال ّٖٞ ٞالٜفٕ ُٖ الػؿالة االطػى لٌج ٛالمؾجٍر الغي ياؿ بّٙة الفظمّات،
ٔ
ٝما ًٍ ٍاًػ ُٖ ًغا المٖ ":ًُٙإهي لما ؿمُ ذل ٛيار ِٙلي وزً٘ لبي ،واٚبِ ٞمّس لّاح
َّ
العٍِؾ والٔػبان ،وِوٌ٘ هٌّ٘ الصمّػ والبٔاؿٔ ،واٚؾم ب ٔػاس ٖالن َّ
ولّمم َّن
لّٙب َّلن،
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ٔ
ٔ
َّ ٔ
ولّػهّن ،وامؾٜت لي شجَ ّٖ ٞبٌا ذل ٛواٖعى بّمّوي بّع ان شفا ُٖ زّبٌا ِفػِن
ٔ
دِوارا ،وُٖ خٙبٌا ِفػة دهاهّػ ،ال وهللا يػب المٍّٖة ُٖ دٍِة ابن زِن الجرار )...(،وامؾٛ
ٔ
ٔ
ابٍ قّّب الفمّة بّن ِعِي وًٍ ِٔوُ البن رقّٖ٘ :جٍر ِّوِّ ٛوٌاهُ وِامػهُ وورد طعِٛ
ِٔػى بُ ؤِػِوُ.34"...
ٔ
ٔ
ً ٔ
اهًالٚا من اطالّٚة الٍٚار الٙائمة ُٖ ش٘ ًؤالء ال ُٜػجاب ،من المؤٝع ان ُِٙػا ًغا
ٔ ٓ
المّ ًُٙ
الؾػدي بف ٜٞاو باط ػٖ ،مؤلٗي لم ِبجٜػى ،بٙعر ما ؿَّ إلَ معاًمة الٍّمُ الغي
ِّاش ُٖ لمت وًٍ ِعرؾ شٍِّة اإلقارات المؾجظعمة ،وما ثٍٙلي شػٝات زؾعِة مّّوة ُٖ
ٔ
ؿلٌٍٝا الفارُِ او ما وراء المؾجٍر للٍٍٚؼ ِوع مرجمُ مفػ ُٚلي رمٍزى ومٙالعى الٍٍّّٗة
ٔ
ٔ
وابّادى الصّاثّة المٔاِػة ،مرجمُ ال ِمٜن الجٙلّ ٞمن اًمّجي ،وربما الغِن اهظػيٍا ُٖ بواء
ٔ
ٔ
مٍٜهاثي واٚمع الفظمّات المغٍٝرة  [:ابن زِن الجرار ،ابٍ قّّب ،ابن رقّ٘] ،مرػدون
ٔ
من ّ
الؾٍِة االزجماِّة الفائّة ،بالوؾبة للٜاثبّ ،إهٌم ِبعون ٝائوات اطػى ،رٓم ثّاِفٌا
ٓ
مُ االطػِن الغِن ِبعون يبّّّّن؟ لٜن لٌم لٔة طالة مظاثلة ثصجاؿ ِلٌّم ،لٔة إقارِة
ٔ
ثجًلب دراِة والٗة من هٍع طاص ،لغل ٛخمة ما ِؾجعُِ مٙاربة ًغا الّالم المفػ ُٚوًاثي
اللٔة الجُ ٔادلت بٌا ٚػِصة الًٍػاهُٖ ،اللٔة المصٍَرة الجُ اهبوت ِلٌّا الجػزمة ثوذ بًػؽ
ٔ
ُ
ٔ
قجَ ملجٍِة ثعطلوا ُٖ ؿؤاؿ :اِن ًُ الٍَاًػ الٜاموة ُٖ شّاة ال َمجػزم لٌم من االدباء؟ ًٞ
اللٔة المازوة ًُ الجُ ِوٌن ِلٌّا ّٖ ٞالجػزمة ّ
الؾػدِة ُٖ رؿائلي؟
ٔ
ٔ
َ
للجٍهّس اٝػدػ هٍرد ًغا المداؿٍّٖٙ ":ؿِ :ا ٓالم آؾ ٞشلٍؽ الٍٙم من ذ ِٝػ الًٍػاهُ بفُء
من الٜمدػي الّٔالهُ والؾٜػي ،والّدماهُ والؾمػٚوعي ،والصالهُ والبواهُ ،وًٍ مار ِؾػد
مد ٞالماء ،وابن الفّػازيِ ،ؼًؼى ليِ ،لَ لوٕ وٍِٙؿ :باؿم هللا ِلّ ،ٛبؾم الصمع
شٍالّ )...(ٛوهللا ما ِٙعر ابن البّؾاهُِ ،لٍؾ من ًغا ٝلمة ،وما الّرب إال ّٖمن اؿجٜػجبي
وثػ ٛٝبًاال.35"...
قٌعت العاللة الروؾّة(الّوٍ الغٝػي) ُٖ ًغا الم ًُٙهؼ ً
اِا ؿاطػا ِّمِ ٞلَ ثفٍِي
بّن الفظمّات الجُ قٌعت لٌا ٝػجب الجػازم بصؾن الؾّػةٝ ،ما ٍِهصٌا الٌامـُٖ ،
الؾػدِة ّ
الؾارد لبواء ثػزمجي ّ
ًغى العاللة الروؾّة الجُ ِؾجٔلٌا ّ
الؾاطػة ،ب ٜٞما ثّوّي ٝلمة
ٔ
الفٌٍة من اهٗجاح ِلَ الغات والمٜاقٗة دون شػج ،ثجوس لوا زػاة الٜاثب ُٖ مواورة الٍاُٚ
ولّآة الٜلمة الؾاطػةِ ٌٍٖ ،مٍر لوا ابن الفّػازي ُٖ مٍ ٕٚال ِظلٍ من الّبح.
ّالمي ُ ٝ
ّإن ثارِض الرؾع الغي يمؾت َم َ
ػجب ّ
الؾّػ والجػازم الػؿمّة والغي ٚام
الًٍػاهُ بوبفي ًٍ ،ثارِض مرجمّي ٌٍٖ ُٖ لٔجي الجُ ٍِّزًا االهوباط والٍٚارٍِٙ ،ؿ ثارِظي
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ٔ
المرجمُّ ،الغي زِٗجي ٝػجب ّ
الؾّػة الجُ من طالؿ طًاباثٌا الػؿّمة ،ثٍٙد وثامػ وثوٌَ
ثلُٔ وثؤؿؽ لؼِٕ المٗة المغٍٝرة ُٖ الٌامـ.
ثؾجوع ًغى الجػزمة -شؾب ٚمعِة الوك -إلَ الجػزمة الّابدة ،المازوة الجُ ٚامت
بجفٍِي ّ
ز ٞالفظمّات المغٍٝرة ُٖ الم ًُٙوالجُ ثجّارض مُ ما اشجَٗت بي ّ
الؾّػة
الػؿمّة.
ٔ
ٔ
وُٖ مٙايُ اطػى من الػؿائ ٞهرع ٚمعِات اطػى ثجمجُ بٌا ثػزمة ّ
الؾارد ،ولغلٛ
ٔ
ٖإن مٔؼى الوؼاع شٍؿ ممّػ بّن الفظمّاتِ ،جّل٘ بالجفابي الٙائم بّن بّن االؿماء
ٔ
واالماٝن الجُ ثصم ٞهٗؽ االؿم ،بّع ٔان ٔاالمػ مظجلٕ ُٖ همٍص ّ
الؾارد ،وٌَِػ ذلُٖ ٛ
"الجػزمة الّابػة" ،الجُ ثؾَّ إلَ ممارؿة ثمصّصّة ،ثو ٞٙلوا الجوارب الواثذ شٍؿ ممّػ
ٔ
بّن الفظمّاتٝ ،ما ٍِهصٌا الٌامـ ،وللجمدّ ٞهٍرد ًغا الم" :ًُٙوإذا يلب اال ٞٝ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
باإلدام ،ايّمي من الغي ُٖ االٚعامِ ،لَ ان ِوعى من الظبؼ ،ما ٍِل ٞاالِؼاز إلَ اِؼاز
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
واال ٝػاد إلَ ارض مػاد ،واما العوابٖ ،مالٌا ِوعى زٍاب ،الهي ما اِلٕ ٚى إال لّمامجي.36"...
ٔ
ِؾجوع ًغا الم ًُٙشؾب ٚمعِة ًغا الوك إلَ الجػزمة الّابػة لفظمّة " ارض مػاد"
ٔ
والجُ ثؾجٗؼ الٙارئ للبصح ُٖ ٝػجب الجػازم ُبّٔة الجاٝع من ًغا الجٍٍّٕ المصٜم
للفظمّات الجُ اِجبػًا بّن الوٙاد مرػد ثٍٍّٕ ِفٍائُ.
ٔ
ولٜن بّع اؿجصوار الفظمّة من ٝػجب الجػازمِ ،جوس للٙارئ الّٜؽ وِؾجفٕ بان
الجػزمة الّابػة ٝان لٌا دو ٌر ٌ
مٌم ُٖ ممارؿة الّلمّة االؿجظٗاّٖة الجُ ِوٌن ِلٌّا الظًاب
الؾاطػ ،وال قٔ ٛان ذلِ ٛصم ٞإقارة ثصّ ٞمباقػة للجواٚن ّ
الػؿائلُ ّ
الؾّػي الغي
ٓ
ثواربت ّٖي االراء شٍؿ ممّػ ًغى الفظمّة [:وِوؾب إلَ مػاد طل٘ ٝػدّػ من الراًلّة
والمصابة ومن بّعًم].
ٔ
ٓ
ثجٍال ٞالٙػاءة المورؼة ،لجّػج هصٍ همٍذج اطػِ ،و ٞٙلوا اًمّة الجػزمة الّابػة الجُ
ٔ
اًجمت ببّن الفظمّات الجُ ورد ذٝػًا ٍِٗ الظايػ ،وٝا ّهٌا شّلة بالّٓة ثصّلوا إلَ ًامـ
الؾّػة ّ
الؾػدِة ،الّػهّة ،والجُ ثرّلوا هؾجصوػ مٜاهة الفظمّة ُٖ ٝػجب الجػازم لوجّػؼ
ٔ
با ّهٌا شلّة ٍِِٗة ثظُٗ وراءًا مٙمعِة ثمصّصّة لبّن الفظمّات الؾّاؿّة ٝفظمّة
قاورٝ ،ما ٌَِػ ُٖ ًغا الم " :ًُٙوٝػجب إلَ المل ٛالوالػ لالح العِن رشمي هللا :الملٛ
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
الوالػ –ادام هللا اِامي -اٝػم من الػٝام اال ٝام ،واهعى من الؾصاب ِلَ الػشاب ،واؿظَ من
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االهٍاء ُٖ الرٍزاء .ومملٍٝي االلٔػ امعح من شؾان لملٍؾ ٓؾان ،واقٜػ من االزًار
ٔ
ٔ ٔ
لرعاوؿ االهٌار واشٍج من الَلماء لممابّس الؾماءٖ ،ما بالي ادام هللا ٍلي ِجٍاهَ ِن ِبعى
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ٔ
ٔ
وِجٍ ُٖ ٕٚرٖعى ،وٚع اهػ بي البؤس واٍِزى الملبٍس ،وٚع ًرم الّّع ،وًٍ ال ِبعي وال
ٔ
ٔ
ِّّع .اثػاى الغي هٌَ قاور ِن االثٗاؽ ،وامػى بالٔعر والوٗاؽ.37"...
ٔ
ً
اؿجظٗاٖا بفظمّة "قاور"
ِلرا الًٍػاهُ إلَ الجػزمة الٍِّٗة ،الجُ ثصم ُٖ ٞيّاثٌا
الغي و ٞٝمن يػؼ "لالح العِن" لمؾاِػة الفؤون الؾّاؿّة ،وًٍ ُٖ ًغى الصالة ِٙجػؼ
إخما وِػثٜب ً
ً
زػما ،وال بع ُٖ ًغى الصالة من إٚمائي.
ٔ
ٔ
وٝا ّن ثػزمة الًٍػاهُ لّؾت ٚارة ،ب ًُ ٞثظالٕ الجػزمة الدابجة الجُ شػص اِالم
ٔ
ّ
الؾّػ ِلَ ان ثٍٜن إِرابّة ولٌغا ِجوس لوا مؾار الّملّة الجمصّصّة الجُ شاولت ثػزمة
ٔ
ٔ
الًٍػاهُ اؿًػثٌا من دون اي مٍاراة.
ٓ ٔ
ُٖ م ًُٙاطػ ثاثُ الجػزمة المؾاِعة ،لجٍٜن همٍذزا ِجٍٙى بي ّٖ ٞاالؿجظٗاؼ الغي
ٔ
ياؿ ًغا المٝ ،ًُٙػٍٙليٚ " :اؿ الًٍػاهُِ :فػة اقّاء ثؾظى هللا وثػهُ الفًّان ،وًُ
اهًٙاع ابن المابٍهُ إلَ هللا ُٖ الٙػاٖة وثّمب الظبٍقاهُ لٙبػ الفاُّٖ .وثو ٞٙالٙاهُ
ٔ
ٚب ٞلالة الرمّة وبّعًا وٌٍٍر ؿرادة ُٖ ًغى االِام ِلَ وزي الؾعِع الًبّب للجػاوِس
ُٖ قٌػ رموان وبٜاء الّٗٙي البٌاء ِلَ الموبػ ٍِم الرمّة ،وٚػاءة الًٍػاهُ الؾبُ ُٖ لبّصة
ٍِ ٞٝم ،وؿماع ابن ِدمان لصعِح الػؿٍؿ (ص) ُٖ زمّة واشعة وإٚػاؤى لغلِ ٛلَ رؤوس
ٔ
ٓ
االقٌاد ،وشوٍر ابن مماثَ لمرالؽ الٌٍِ ُٖ الٙػاٖة ،وبٜاؤى ِوع ٚػاءة الٙػان.38"...
ٔ
ِلرا الًٍػاهُ إلَ الجػزمة الجظّّلّة المؾاِعةٝ ،الجٍؿ ٞبفظمّة ابلّؽ الجُ وردت
ٔ
ً
اؿجظٗاٖا بمرالؽ الٌٍِ ،بعون ان هوؾَ ثّمّم
ٍِٗ الظايػ والجُ ثصم ُٖ ٞيّاثٌا
ّ
االؿجظٗاؼ ِلَ با ُٚالفظمّات شجَ هٗؾي الجُ لم ثؾلم من الؾظػِةٝ ،ػٍٙليٚ [:اؿ
الًٍػاهُِ :فػة ٔاقّاء ثؾظى هللا وثػهُ الفًّانٚ :ػاءة الًٍػاهُ ّ
الؾبُ ُٖ لبّصة ٞٝ
ٍِم.]...
ٓ
ٓ
وُٖ م ًُٙاطػ ،ثجرلَ لوا اال لّة هٗؾٌاٝ ،ػٍٙلي ":وٝػجب إلَ مرع العِن بن ِبع
ٔ
ٔ
المًلب وزِػ ث ُٙالعِنِ ،بع مٍالي الٍزِػ االز ٞالؾّع الٗاه ٞاالوشع مرع العِن قػؼ
ٔ ٔ
اإلؿالم(ٖٙ )...اؿ اها ابٍ طًػش من بوُ بوُ العردبّؽ".39
ِّمع الًٍػاهُ إلَ الجػزمة الجظّّلّة المؾاِعة ،الجُ ثّمِ ٞلَ إزالة الؾجار ِن ًغى
الفظمّة الجُ ثًمُ ُٖ هّ ٞالموالب الؾّاؿّة رٓم اهّعام شؾن الؾّػة ،والمالشٌ لٌغى
ٔ
الجػزمة ِرعًا ثجٍؿ ٞبالفظمّات الظػاّٖة ٝفظمّة "ابٍ طًػش" المفار إلٌّا ُٖ الٌامـ
ٔ
وال ّهي ِفً ٜٞ
ثصعِا لما ًٍ مؤؿؾاثٍُِٙ ٌٍٖ ،ؿ ؿ ًػاِ ،وؼع ِوي شّاءى المؼِِٕ ،رػدى من
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شفمجي المصػوؿةِٗ ،مس ِن الًّب ُٖ المّوَ الٙائم ُٖ ،مرجمُ قٌع ثؼاشم قظمّات
ؿّاؿّة مظجلٗة.
ً
ِدّػ الجٍؿ ٞببّن الفظمّات ،اؿجٗؾارا شٍؿ زعوى ًغى الجٙوّة الجُ ثوًٍي ِلَ
ٔ
ٔ
رٓبة المؾاِعة الخبات اطًاء "الجاج الٜوعي" ،وثؾاًم اِوا ُٖ إهفاء لٔة ؿاطػة ثٙل ٞمن
ٔ
ٔ
قان طمميٝ ،ما ٍِهصٌا ًغا المداؿ" :وٝػجب إلَ بّن العٚائي بؾبب ٚمّعة الجاج
ٔ
ٔ
ٔ
الٜوعي الجُ ِٗجظػ ٌّٖا وِعُِ  ٞٝدٍِىٖ :جاملٌا الظادم ثام ٞموجٙع ٍٖزعى ٚع اٚام العلّٞ
ٔ
والبػًان ِلَ هٗؾي اهي ٚلّ ٞالصّاء ٚلّ ٞالٗوٚ ٞلّ ٞالجٍّٖ٘( ،)...وٚع ٚاؿ ًغا ُٖ ًغى
ٔ ٔ
الٙمّعة :ؿبٙت إلَ ٓاِات ٖ ٞٝوّلةٖ ،ما ادري اي قُء ٌٍػ ِوي من الٗوائ ٞشجَ
ٔ
ٔ ٔ
اؿجص٘ ِوع هٗؾي ًغا الٜالم ،الّؽ اهي الغي طًا مؤِع العِن بن موٙغ ُٖ بّت من الفّػ؟
ٔ
ٔ ٔ
ٖوٙن ابن بػيٍٚ لي وبّن طًاى ُٖ ِفػِن ورٚة .الّؽ اهي الغي اهجٙع ِلَ الٙاهُ
ٔ
ٔ
الٗاه ٞطمؽ مٍاهُ ُٖ رؿائلي ٖػد ِلّي البلًُ الغي ًٍ اهصؽ الّالم وبّن لي طًاى ُٖ
زؼء ٝبّػ.40".
ثؾجوع ًغى الجػزمة -شؾب طمٍلّة ًغا الوك -إلَ "الجػزمة المؾاِعة" الجُ
ثؾاًم ُٖ بواء الظًاب ّ
الؾاطػ ِن يػِ٘ الوٙع الغي وزٌي الًٍػاهُ إلَ "الجاج الٜوعي"،
ٔ
ٔ
زاءت ًغى الفظمّات :ابن بػي -البلًُ ،من از ٞثمصّس االطًاء الجُ وٌّٖ ُٚا الجاج
الٜوعي ،وًُ ثّادؿ الجػزمة الجُ زاءت ُٖ ٝػجب ّ
الؾّػ والجُ ثفٌع ببػاِة الفظمّات ُٖ
مٍهٍع الوصٍ.
ٓ
ٔ
ٔ
ّ
ّإن ّ
الؾارد ُٖ ثػزمجي الؾػدِة المورؼة ُٖ ًغا الم ًُٙاالطّػِ ،جٍؿ ٞبالّجّن ،االولَ
ٔ
ٔ
ٔ
اؿجّاهت بفظمّات هصٍِة ٝما راِوا ،والداهّة لرات إلَ قظمّات ثارِظّة وادبّةٝ ،ػٍٙلي:
ٔ
"إذ ثاملجي( ِٙمع الجاج الٜوعي) لم ثرع بّوٌما(بّن ابن رقّ٘ و الجاج) هؾبة إال قّائ هّّٗا
ِصجاج مّي إلَ الصوٍر ُٖ  ٞٝوٚت لّبّن ما ٔارادى ُٖ ذل ٛللواسّ ،
وإهما ٝان ِصؾن الداهُ
ٔ
لٍ ٚاؿ ُٖ الومٕ االوؿ:
ٔ
ٚعمت ٖاٖوّت الّعى والوعى شؼما.
زٍابا لغلٍّٜٖ ٛن لغلٍٚ ٛلي:
ٝغلِ ٛادى ُٖ الّعى والوعى ٚعما.
ٔ 
ٔ
ٔ
ّ
زٍابا لغل .ٛومُ ًغا ٖال ِوبُٔ ان ِبجعئ بمدً ٞغى البعاة إال ممّب بن الؼبّػ او ِؼِع
ٔ
بن الملٌب ،او ٚجّبة بن مؾلم ،وِمػو بن مّعي ٝػب الغِن زمٍّا بّن
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ٔ ٔ
الفراِة والٜػم .واما اهت إذا ٚلت ًغا الٜالم ٖما ثراوب إال بمٜاوي البًّار ُٖ الّاٍٖخ
ٔ
وااللعاغ".41
ثؾجوع ًغى الجػزمة شؾب طمٍلّة ًغا الوك إلَ "الجػزمة المؾاِعة" الجُ اؿجّاهت ُٖ
ٔ
ثف ّٜٞطًابٌا بفظمّات ثارِظّة مٔمٍرةُ ،بّٔة ثّؼِؼ ٔارٝان الجػزمة ّ
الؾاطػةٜٖ ،ا ّن
الًٍػاهُ ِػد ِلَ ٓباء الجاج الٜوعي بغٝاء الفظمّات وقراِجٌا[:ممّب بن الؼبّػِ -ؼِع بن
ٔ
الملٌب بن ابُ لٗػةٚ -جّبة بن مؾلم بن ِمػ بن الصمّن الباًلُِ-مػو بن مّعي ٝػب بن
ربّّة بن ِبع هللا الؼبّعي].
ّ
وبؾبب بّن الٙػاءات الجٙلّعِة لٙمعِات الوك الؾػدي ،وإدراؾ مّواىٖ ،إهوا هٙجػح
ٔ
ٔ
ٚػاءة اطػى لومٍص الًٍػاهُٚ ،ػاءة شٗػِة ثبصح ِن الوؾظة االطػى ل ٜٞقظمّة مبدٍخة
الؾّػ والجػازم ،وثبصح ٝغلِ ٛن ذل ٛالٍزي الظُٗ ،المبّدػ بّن ّ
ُٖ خواِا ٝػجب ّ
يّات
الػؿائّ ٞ
الؾاطػة.
ّإن ًغى الٙػاءة المجٍاهّة ثجظلك ثماما من بّن اإللجؼامات الجُ ثجمجُ بٌا ٝػجب
الجػازم ،الجُ ثٜػجُٗ بالراهب اإلِرابُ من شّاة الفظمّة ،وإذا ٝان ذلِ ٛبعو ً
مجٗٙا مُ
ٔ
بّن الومٍص ّ
الؾػدِة الجُ شاولت ثٙػِب مالمس بّن الفظمّات ُٖ ٚالب ؿػدي ِالٗي
ٔ
ٔ
الٙارئ ٖدمة همٍص اطػى ال ثػهَ بٌغا الجومّى ٌُٖ ،ثػِع ان ثٍٜن ِالمة من ِالمات
ثرػبة إهؾاهّة ِاِفت الصعث ،ثؾَّ إلَ الػٖن والجمػد ِلَ  ٞٝزِٕ ٝػؿجي موٍَمة
ٔ
ٔ
الجاوِلّة ،ثجٗاِ ٞمُ ٓالّات ٔاطػى
الجػازم والجرػبة بًبّّجٌا ذات االبّاد الجٍخّّٙة،
ٝاؿجصوار الفظمّات المؾاِعة ،واهؾرامٌا مُ الؾّاؽ الدٙاُٖ والغًوُ لّمػًا مُ
ٔ
الجاؤِ ٞاالمد ٞللٙمعِات الجُ ٔاراد الٜاثب إِمالٌا ،شّح ِعت ثػزمجي ّ
الؾػدِة ُٖ المٙايُ
الؾابٙة ،واّٚة خٙاّٖة وازجماِّة.
طاثمةِ :ػى الٙارئ ُٖ ثل ٛالفظمّات الجُ ؿاِعت ِلَ ٝفٕ بّن الٍزٍى الؼائػٗة ،لّبة
ؿػدِة ِؾجوع إلٌّا ّ
الؾاردِ ،مٜن ِعًا قػيا من قػوط الجظّّٞ؛ شّح ِوفَء ًغا الوك
ٔ
ّ
الؾاطػ قظمّات ثٍٙم بٍٍّٗة الفاًع ِلَ الصعث ،رُٖ الًٔاء ِن المؾائ ٞاالدبّة
ٔ
المًمٍرة ،والجُ هؾبت ُٖ ٝػجب الؾّػة إلَ ّٓػ اًلٌا ،وًِلب الٜاثب ُٖ ًغى الصالة من
الٙارئ ٔان ِٜفٕ ِن الدٔػات الؾٍداء ُٖ ٝػجب المؤرطّن ،لّّّع ثػمّم المٍرة ّ
الؾّػِة
ل ٜٞقظمّة.
ً
ّ
ُٖ الومٍص الؾابٙة ،هرع الراهب الٍخا ُٚللمٙالع الجبلّّٔة ؿائعا ٌّٖا؛ شّح اِجمع
الجٍخّ٘ للفظمّات ُٖ هؾذ شعخي الصٜائُ ،والغي امجاز بٍاّّٚجي الظالمة ،وبصّٙٙجي
الؾػدِة ّ
الموًّٙة الجُ ًِػشٌاً ،غى الٜػجابة ّ
الؾاطػة ثصم ٞؿمة الٍخّٙة الجارِظّةٌُٖ ،
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ٔ
ٔ
ثؾر ٞاشعاث شٙبة من ثارِض المفػؽ الماهُّ ،إال ان الًٍػاهُ يػد المؤرخ واؿجصوػ
ٍٚال ؿلًٍِا ً
الٙاص(ًٍ هٗؾي) ٔال ّهي ِّػؼ وُِّ ٔان":المؤرخ ٍِٙؿ ً
هاّٖا" ،وال ِجٙمَ
"المصّس"ٌِ ،مـ ثارِض المؾجوّّٗن وٍِٓ ُٖ ٞالجٌمّـ إلَ ثظٍم الجؼوِػ ،وإِعام
ٔ
ٔ
الصّٙٙة ،وِٜػجُٗ بػػ"ثارِض مصلُ" مظجػع ،دون ان ِٙارهي بػػالجارِض المجرعد والموجمػ" ،او
ٔ
ٔان ِجٍٔ ٕٚامام ٔاالؿباب الجُ طلٙت ً
ثارِظا ً
ٚائعا ٍٚامي الػٍٝد او الصػٝة البائػة" ،42لغا زاءت
ٔ
ًغى الٍخائ٘ لجمصّس ٚمعِات مٔالًة موجفػة ُٖ ٝػجب الؾّػة ،وٝاهي ِّّع ثمصّس
الٙمعِات المٙػوءة بٜػجابة ؿػدِة مٍهٍِّة ثو ٞٙثارِض ٖجػة ثارِظّة مصعدة.
ٔ
ّإن ثمػِس المؤلٕ المورؼ ِبػ ًغى المجٍن ّ
الؾػدِةِّٔ ،ػ مؾار الّملّة الجاوِلّة
لٍٜهي ُِ ّٙػ ٔبا ّن ًغى الجػزمة الجُ هرعًا ُٖ خواِا الومٍص ّ
الؾّػِة ،ثٍٙم ِلَ اإلٓٗاؿ
ٔ
والجؼِّٕ ،وال ثّجػؼ ّإال بالراهب اإلِرابُ من شّاة الفظمّات ،ال ّن اطجػاع الٙمك
والػواِات والفظمّات ّ
والؾّػ والٍٚائُ لّؽ ٍاًػة مّالػة ٝما ٚع هّجٙع ،بٍ ًٍ ٞاًػة
مماشبة لَاًػة الٜػجابة ِلَ ّمػ الّمٍر.
ٔ
ّإن  ٞٝما هّػٖي ِن همٍص االوائ ٞوَٖ  ٞٝالصوارات الٙعِمة ،وللوا هصن
ٔ
المّالػِن ِن يػِ٘ ثعوِن مجاطػٍِٜ ،ن ٚع ّثم ُٖ ٍػوؼ ؿّاؿّة وخٙاّٖة مظجلٗة طعمت
ٔ
مٙالع ؿّاؿّة هّٙة وطالة ،ولٌغا ٌٍٖ ال ًِاب٘ بالوػورة "الٍاّٚة االللّة "الجُ ثبَٙ
موٗلجة ِن الجٍخّ٘ بف ٜٞدائم ،الٍاّٚة المؾجصّلة ٝما ِمٜن ثؾمّجٌا ،وإذا ٝاهت وخائ٘
الصوارة الٍّهاهّة ،والمؾّصّة ٚع طوّت للجص ّ٘ٙالّٗلٍلٍزُ والجارِظُ ّ
المارمٖ ،إن
ٔ
ً
ٓاموا ،لم ِجم اؿجوًاٚي ّإال ُٖ ما ٚامت بي
وخائ٘ الصوارة الّػبّة ال ثؼاؿ لصع الٍّم ارقّٗا
الؾػدِة ،مدٔ :ٞاِماؿ المّػي وهمٍص الًٍػاهُ الجُ ٖصمواًا ً
بّن ٔاالِماؿ ّ
ؿابٙاٖٙ ،ع
همًا ً
الًوّت لوٗؾٌا ً
ً
مجٗػدا ِجؾم بجٍالع ٔاالهؾاؽ من البعائ ٞالجُ ِػٌٖا ِلم ّ
الؾّػ
ؿػدِا
والجػازمّ ،إهي اؿجفػاؼ للجػزمة المؼِٗة ،ما مٜوٌا من الظػوج إلَ بالٓة ُالمصاؿ الجُ
ٔ
ثٗػهٌا الجػزمة ُٖ ٚالب إبعاُِ ؿاطػ ،وًُ ثٗمس ِن اؿّٙة الجماًُ والجّارض.
ٔ
ِاثُ الٜاثب بجػزمة ثصّلوا مباقػة ِلَ همى من الفظٍص ذي يبّّة مػزّّة ِموس لٌا
ً
ًّ
ثارِظّا ِٔغي وزٍدًم الٙمعي وِّؾػ للمجل ُٙإزػاء ِملّة
وشوٍرا
شّاة طارج الوك،
ٔ
ٔ
المًابٙة او المفابٌة الٍاهصة او المصجملة بّن المجن الصٜائُ وشّاة الفظمّات ُٖ ٝػجب
ّ
الؾّػ والجػازم.
ّإن الًٍػاهُ ،من طالؿ ثارِظّة المفاًع الؾػدِة ،وثؾرّلّجٌا ،هؾجفٕ لعِي هؼِة
ٚمعِةٝ ،فّٗة ثوُٗ ِلَ شٜاِاثي ممعاّٚة مفػوِةّ .إهي ِصلم بالمرجمُ الٗاه ،ٞثؾجٙػ
ّٖي الٗوائٝ ٞلٌا ،ولغا ثارِظّجي المؾرلة ُٖ ًغى الومٍص ،هّٙن لٍا ُٚؿّػي ُز ِّٗت
EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583

229

الممارؿات ّالل ّ
ٍِٔة

ّ
المرلع / 11 :الّعد( 01 :مارس )2020

ص ص .236- 208

ٔ
شٙائػٙي ،واًم ٞثارِظيّ ،إهٌا ثصم ٞإرًالات مرجمُ ِّارض المرجمُ الٙائم بمؤؿؾاثي،
ً
ورمٍزى ،وهَام ّٚمي ومّاِّػى .ومن ًوا ِمٜن الٍٙؿ ٔان الًٍػاهُ ٝان ٔا ً
مؾرال بّّن
دِبا،
مؤرخ ،ثوٌن ثػزمجي ِلَ ٚمعِات ثدّّٗٙة ثٍٙم ِلَ ٖوّة الجؾرّ ٞالٍخائػُٙ
ٔ
والجارِظُ(اؿجصوار وخّٙة ّ
الؾّػ والجػازم ُٖ ٚالب ؿػدي) واؿجًاع ان ِٙعم لٍرة
ٔ
ٔ
ثؾرّلّة الشعاث ِػٌٖا المرجمُ المفػ ،ُٚثٙعِما ال ِظلٍ من ٖوّة وادبّة وزمال ػػّة.
الهوامش:
 - 1ابن ٝػدّػ ،البعاِة والوٌاِة ،بّػوت ،الػِاض ،1966 ،ج، 2ص .11
ٔ
 - 2ابن طلٜان وّٖات االِّان ،ثس :اشؾان ِباس ،دار لادر ،بّػوت ، 1968 ،ج،2ص .219
 - 3م  ،ن ،ص .371
ِ - 4وَػ :دِع الوالػ ،الموامات ُٖ المٍروث الصٜائُ الّػبُ ،دراؿة ُٖ الوك الدٙاُٖ والبوّة ّ
الؾػدِة ،المؤؿؾة
الّػبّة للوفػ ،ط ، 1بّػوت ،المواُِ ،بواِة ِّع بن ؿالم ، 2008 ،ص.160
ٔ
والجاوِ ،ٞدراؿة ُٖ ّ
الؾػد الّػبُ ،دار ثٍبٙاؿ للوفػ ،العار البّواء،
ِ - 5وَػِ :بع الٗجاح ٝلًٍّ ،الصٜاِة
المٔػب ،1988 ،ص .76
ٔ
ٖ - 6عوى دوٓالس ،بواء الوك الجػاخُ ،دراؿات ُٖ االدب والجػازم ،الٌّئة الممػِة الّامة للٜػجاب ،ممػ،
 ،1985ص .155
ِ - 7وَػ :دِع الوالػ ،م ،س ،ص .161
 - 8م ،ن ،ص .162
ٔ
 - 9يالئُ بن رزًِ 556 – 495 ( ٛػ ) ابٍ الٔاراتٚ ،عم ممػ ًٖ ّٙػا ٖجػ ُٖ َٚالظعم ،وؿوصت لي الٗػلةٖ ،عطٞ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الٙاًػة ٍٖلَ وزارة الظلّٗة الٗائؼ ؿوة ٚ ،549جلجي ِمة الّاهع بّع ان اؿجٍلَ ِلَ امٍر العولة وامٍالٌا (،ؿّػ اِالم
الوبالء للغًبُ ،ص  – 288مٍ ُٚالٍراؽ اإللٜػجػوهُ ).
ٔ
ٔ
ٔ
ٚ - اثِ ٞلُ ٝػم هللا وزٌي ،ادرؾ الراًلّة وًازػ ُٖ طالٖة ِمػ وٚػا ِلَ مّاذ بن زب .ٞذٝػ ذل ٛابٍ ؿّّع بن
ٔ
ٍِهؽ خم لار من ٝبار الظٍارجٚ .جلي اوالد ِلُ ؿوة 44هِ .وَػ :ابن شرػ الّؾٙالهُ ،اإللابة ُٖ ثمّّؼ المصابة،
ٔ
الٙاًػة ،1939 ،ج ،2صِ .99وَػ ٝغل :ٛطّػ العِن الؼرٝلُ ،االِالم ،الٙاًػة ،1927 ،ج  ،2ص .513
ٔ -ابٍ الؾابٙةٔ ،اشع ٚجلة الصؾّن رهُ هللا ِويٝ ،ان ُٖ ٔاوؿ ٔامػى ،من ذوي الػِاؿة ُٖ ًٍازن ،ولٍٖاً
بالفراِة قٌع لّٗن مُ ِلُ ،يلبي المظجار الد ُٗٙبعم الصؾّن ٌٖػب من الٍٖٜة وٚج ٞطارزٌا ؿوة 66هِ .وَػ:
ٓ
ٔ ٔ
طػِعة الٙمػ وزػِعة الّمػ :ثص :ّ٘ٙد.قٜػي ّٖمٚ ،ٞؾم قّػاء ممػ :ثص :ّ٘ٙاشمع امّن واطػِن ،د.ط،
الٙاًػة د.ت ج ،2ص ِ .303وَػ ٝغل :ٛطػدِن الؼرٝلُ ،م ،ن ،ج ،2ص .416
ٔ
ٔ
ٔ
 -من الٍاهس ان الّٗٙي المرّػ ًٍ اشع الٌٗٙاء المفٌٍرِن ُٖ ِمػ الًٍػاهُ ٝما ِفُ بغل ٛلٙبي اما المٌغب ٌٍٖ
ٔ
ٔ
ِالم بالًب طعم هٍر العِن زه ،ُٜت ً 574ػ( ٍِّن االهباء ُٖ يبٙات االيباء ،ص – 319مٍ ُٚالٍراؽ ) وٚع ؿظػ
ٔ
ٔ
ٔ
الًٍػاهُ موي ُٖ الموام باهي ٝان ِّّن ِؼرائِّ ٞلَ المػهَ ،وًٍ ًوا ِؾظػ موي وِّجبػى اؿٍء من ٖرار االمة.
 - 10موامات الًٍػاهُ ،ص 35-35-43
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ٔ
ٔ
 - 11الصاٌٖ الّلّمُ ًٍ الغي ٝػجب لي وِوي الًٍػاهُ المٙام ولّلي ان ٍِٜن " ابٍ الظًاب الّلّمُ ِمػ بن مصمع بن
ِبع هللا العمف ُٙالجازػ الؾٗار ،يلب بوٗؾي وٝػجب الٜػدّػ ُٖ ثراربي بالفام وممػ والّػاؽ وما وراء الوٌػ ،روي
ٔ
ِن همػ هللا الممّمُ ،وِبع هللا الٔػاوي ويبٙجٌما ثٍُٖ ُٖ قٍاؿ 574ه ِن اربُ وطمؾّن ؿوةِ .وَػ :ابن
ٔ
الّماد الصوبلُ ،قغرات الغًب ُٖ اطبار من مغًب ،مٜػجبة الٙعؿُ ،الٙاًػة1351 ،ه ،ج  ،4ص  .248وٝلمة
الّلّمًُ :غى الوؾبة إلَ ِلّم وًٍ بًن من ٝلب وًٍ ِلّم بن زواب ابن ًب ٞبن ِبع هللا بن ٝواهة بن بٜػ بن
ٔ
ٔ
ٍِؼ بن ِدػة ِوؾب إلَ ٝػدّػِ .وَػ :ابن االخّػ ،اللباب ُٖ ثٌغِب االهؾاب ،مٜػجبة الٙعؿُ ،الٙاًػة1356 ،ه،
ج ،2ص .149
 - 12موامات الًٍػاهُ ،ص .28
ً - غا الوٍع من ّ
الؾظػِة ِرعى الٙارئ ٝػدّػا ُٖ رؿائ ٞالراشٌ وِؾمّي بّن الوٙاد ب ػػ :الٙلب وِٜؽ المػاد من
ٔ
ٔ
ٔ
الرٍاب ،وامدلجي ُٖ الجػاث الّػبُ ٝػدّػة ،هٍرد ًغى االمدلة الجُ ِدػها ِلٌّا ُٖ امٌات الٜػجب الجػاخّة " :ؿاوم
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ً
ً
ّ
"اقّب" رزال ُٖ ٍٚسٖٙ ،اؿ الػز :ٞا ٞٚخمن لٌا دِوارٚ .اؿ" :اقّب" :وهللا لٍ اه ٛإذا رمّت بٌا يائػا ُٖ
ٔ
ٔ
ٔ
الؾماء ٍٖ ُٚمفٍِا بّن رّّٓٗن ،ما قجػِجٌا مو ٛبعِوار اب ًعاِ .وَػ ُٖ ذل :ٛااللٌٗاهُ :مصاهػات االدباء
ٔ
ومصاورات الفّػاء والبلٔاء ،بّػوت ،1961 ،ج ،3ص  ,291وابن ِبع ربي :الّٙع الٗػِع ،مًبّة لروة الجالّٕ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
والجػزمة والوفػ الٙاًػة  ،1942ج ،3ص  ،329وابٍ الٗػج االلٌٗاهُ ،االٓاهُ ،ج ،17ص  " .92راى "الصؾن"
ٔ
ٔ
ّ
ِلَ ُرز ٍ ٞيّلؾان لٍؼٖٙ ،اؿ لي :اِّرب ٛيّلؾاهً ٛغا؟ ٚاؿ :هّم .إهي ٝان ِلَ قاة ٚبل ."ٛابٍ ًالؿ
ٔ
الّؾٜػي :المواِجّن :الٜػجابة والفّػ ،ثس :مصمع البراوي ،ومصمع ابٍ الٗو ٞإبػاًّم ،ط ،2دار الٜٗػ الّػبُ،
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
 ،1971ص ٚ " .143الت امػاة ؿ"اقّب"ً :ب لُ طاثمٚ .ٛاؿ :لماذا؟ ٚالت :الذٝػؾ بيٚ ،اؿ :اذٝػِوُ بالموُ .م،
ٔ
ن ،ص  .19واالٓاهُ :ج 17ص .91
ِ - 13بع الٌادي بن ٍاٖػ الفٌػي ،اؿجػاثرّات الظًاب ،مٙاربة لٍِٔة ثعاولّة  ،دار الٜػجاب الرعِع  ،ط،1
المجصعة بّػوت -لبوان ،ص .358
 - 14موامات الًٍػاهُ ،ص .30
 - 15م ،ن ،ص .28-27
ٔ
ٔ
ٝ - ماؿ العِن الفٌػزوري :مصمع بن ِبع هللا بن الٙاؿم ابٍ الٗوٝ ٞماؿ العِن الفٌػزوري ٚاهُ ّٖٙي ،ادِب
من الٜػجاب ٝ ،ان َِّم الػائؿة ،ولع ُٖ المٍل ٞواهج ٞٙإلَ دمف٘ ٍٖالى مصمٍد بن زه ُٜالصٜم ٌّٖا ،وارثَٙ
ٔ
ٔ
ٔ
إلَ الٍزارة واؿجمػ شجَ اِام لالح العِن ،وثٍُٖ بعمف٘ 572ه .وقٌػزور بلعة ٝبّػة مّعودة من اِماؿ اربٞ
ٔ
بواًا زورِن الوصاؾ ،وًُ لَٗة ِرمّة مّواًا بالّػبّة بلع زورِ .وَػ :االِالم ،ج ،3ص ِ ،930وَػ ٝغل،ٛ
ٔ
اللباب ُٖ ثٌغِب االهؾاب ،ج ،2ص .34
 - 16موامات الًٍػاهُ ،ص .23
 - بعون ٔان هوؾَ ٝػجاب ٓاطػ ُٖ طًاب الموامات ،وًٍ ٝػجاب زمّت ّٖي الٜػدّػ من ّ
الؾّػ الجُ ثػؿم لوا
ثٗالًّ ٞغى ّ
الفظمّات وٝ ّٕٝان ممّػًا ُٖ الموام (الػؤِة) ،لإلمام المصعث ،الصاٌٖ ،الّالمةِ :بع هللا بن
ٔ
ٔ
ٔ
مصمع بن ِبّع بن ؿّٗان ،بن ّٚؽ الٙػقُ ،ابٍ بٜػ بن ابُ العهّا البٔعادي ،من مٍالُ بن امّةٝ .ان لاشب
ٔ
ٔ
ٖماشة وبالٓة إن قاء اوٌِ شجَ ِب ُٜزلّؾي وإن قاء ثصعث مّي شجَ ِوصٜي ،ولع ابن ابُ العهّا ببٔعاد ؿوة
ٔ
ٔ
ِٗارؽ ٔ
ّ
ً
ارض بٔعاد إال هادراِ ،وَػ :الصاٌٖ ابن ابُ العهّا ،الموامات ،ثص ّ٘ٙوثّلّ٘
خمان ومائػجّن وهفا ٌّٖا ولم
ٓ
مرػى الؾّع إبػاًّم ،د.ط ،مٜػجبة الٙػان ،للًبُ والوفػ والجٍزُِ  -بٍالؽ  -الٙاًػة ،د.ت ،ص .8
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ِ -17وَػ :دِع الوالػ ،الموامات ُٖ المٍروث الصٜائُ الّػبُ ،دراؿة ُٖ الوك الدٙاُٖ والبوّة الؾػدِة ،ص .164
 - 18موامات الًٍػاهُ ،ص .33
ٔ
ٔ
 - الصؾن بن موّػ :اشمع بن موّػ ابٍ الصؾن الًػابلؾُ .قاِػ الفام المفٌٍر ُٖ ٌِع هٍر العِن ،لي دٍِان
مًبٍعٝ ،ان مٜػدػ الٌراء ثٍُٖ بصلب 547ه ،وٝان ر ً
اٖوّا طبّح اللؾان"ِ .وَػ :قغرات الغًب ،ج  ،4ص
ٔ
ِ .146وَػ ٝغل :ٛوّٖات االِّان ،ج  ،1ص .76
 - 20موامات الًٍػاهُ ،ص .38
ٔ
ً
 - الجاج بن ٔابُ المٙػ :مصمع بن ِلُ الصؾن المّػوؼ بابن ٔابُ المٙػ ٝان ً
قاّّٖا وثٗٙي ِلَ ِع ابُ
ٌّٖٙا
ٔ
اؿصاؽ الفّػازي وٓلب ِلّي الفّػ ٖاقجٌػ بي"ِ .وَػ :ثارِض ابٍ الٗعا ،المظجمػ ُٖ ثارِض البفػ ،د.ط ،الٙاًػة
د.ت ،ج ،2ص .354
ٔ
ِ - 21وَػ :هاٍم ٍِدة ،هٙك المٍرة ،ثاوِ ٞبالٓة المٍت ،ط ،1ج ،1المؤؿؾة الّػبّة للعراؿات والوفػ بّػوت
 ،2003ص .45
 -ابن الرلّؽ الرّػوهُ :لربػوهُ هؾبة إلَ زّػون ،وًٍ مٍهُ بعمف٘ ِوع بابٌا وًٍ الغي بوجي الفّايّن
لؾلّمان بن داود ِلُ الؾالم ،واؿم الفًّان الغي بواى زّػون ٖؾمُ بيِ .وَػ :موامات ،م ،س ،الٌامـ ،ص
.39
 - 22موامات الًٍػاهُ ،ص .39
 - 23موامات الًٍػاهُ ،ص .47-46
ٔ
" - مل ٛالوصاة :اؿمي الصؾن بن لاُٖ بػع ُٖ الوصٍ شجَ لار من ائمجي ،وٚام بجعرِؾي ُٖ بٔعاد وؿٜن واؿى
ٔ ٔ
ٔ
معة واطغ ِوي زماِة من اًلٌا ادبا ٝػدّ ًػا ،خم ولَ وزٌي قًػ الفام ٖوؼؿ دمف٘ وٌّٖا ٚام بجعرِؽ ما ثدّٖ ٕٙي
ٔ
ٔ
والؿّما الوصٍ وثٍُٖ بٌا ؿوة 586ه وثػؾ مموٗات ٝػدّػة ُٖ الوصٍ والٗٙي وااللٍؿ والّػوض ،والٙػاءات واالدب.
ٔ
ٔ
ِوَػ :ابن طلٜان ،وّٖات االِّان ،ج ،1ص ِ .134وَػ ٝغلِ :ٛاٍٚت الصمٍي ،مّرم االدباء ،ج ،8ص .139
ٔ ٔ
ِوَػ ٝغل :ٛاشمع اشمع بعوي ،الصّاة الّٙلّة ُٖ ِمػ الصػوب الملّبّة ،الٙاًػة ،1952 ،ص .199
 - 24موامات الًٍػاهُ ،ص .51
ٔ
ٔ
 - بًلّمٍس الصّٜم :رِاهُ ٖل ُٜزٔػاُٖ ولع ُٖ المّّع وهفا ُٖ اإلؿٜوعرِة ُٖ الٙػن الداهُ للمّالد ،واقٌػ
ٔ ٔ
ٔ
ٓ
مؤلٗاثي " المرؾًُ"" ،اخار البالد" لاشب الوَػِة البًلّمٍؿّة ُٖ ًّئة االٖالؾ الٙائلة بان االرض ال ثجصػؾ
ٔ
وان الٗلِ ٛعور شٍلٌا ،وٚع ٖوعًا ٍٝبػهِ .ٛوَػ :دائػة المّارؼ ،البؾجاهُ ،ج ،5ص .474
25
 ِوَػٍِ :هْٝ ،ارؿ ٍٓؿجاؼ ،دور الالقٍّر ومّوَ ِلم الوٗؽ لإلهؾان الصعِح ،ثػ :طّاية ،هٌاد ،المؤؿؾةالرامّّة للعراؿات والوفػ والجٍزُِ ط، 1بّػوت ، 1992 ،ص .60-56
 - 26مٙامات الًٍػاهُ(،المٙامة البٔعادِة) ،ص .6
ٔ
ٔ
ٔ
 - هرم العِن :المل ٛاالٖو ٞهرم العِن ابٍ الفٜػ اٍِب بن قاذي ،ثٍُٖ ؿوة ٝ ،568ان رشّماٝ ،ػدّػ البغؿ
ٔ
شؾن الوّة زمّ ٞالًٍِة ،واثٗٙت لي ؿّادة َِّمة .ابن طلٜان ،وّٖات االِّان ،ج.152-149 ،1
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
 - االؿاورة :مٗػدًا :اؿاور وًٍ ٚائع الٗػس ،واالؿاور ٝغل ٛالرّع الػمُ بالؾٌام وّٓػًا .واالل ٞاؿاورة الٗػس
ِوَػ :مٙامات ،م ،س ،الٌامـ ،ص 7
 - 27م ،ن ،ص ن.
EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583

232

الممارؿات ّالل ّ
ٍِٔة

ّ
المرلع / 11 :الّعد( 01 :مارس )2020

ص ص .236- 208

ٔ
ٔ
ٔ
 -الٍزِػ ِوع العِن :اؿجاذ العار ِوع العِن ابٍ الٗػج مصمع بن ابُ الٗجٍح ِبع هللا ابن المَٗػ بن رئّؽ
ٔ
ٔ
الػؤؿاءِ .وَػ :ابن وال ،ٞمٗػج الٜػوب ُٖ اطبار بوُ اٍِب ،ثس :زماؿ العِن الفّاؿ ،ط ،1الٙاًػة1953 ،
ج.1994 ،1
 - 28مٙامات الًٍػاهُ( ،م ًُٙمن مٙامة قمؽ الظالٖة) ،ص .99
 - مصمع بن ادرِؽ بن الّباس بن ِدمان بن قاُٖ ولع ؿوة 150ه ومات ؿوة 204ه وٚعم ممػ ؿوة  198وٍٞ
ٔ
الفاُّٖ ُٖ ممػ ،وٝان ً
مصببا إلَ الظاص والّام لّلمي وٌٖٙي وشؾن ٝالمي وادبي وشلمي.
 - 29رؿائ ٞالًٍػاهُ ،ص .72
ٔ
 - وًٍ ِبع الػشّم بن ِلُ بن الؾّّع اللظمُ المّػوؼ بالٙاهُ الٗاه" ،ٞلم ِٜن ُٖ زماهي اشؾن ٝػجابة موي"
ولع بّؾٙالن بٗلؾًّن واهج ٞٙإلَ اإلؿٜوعرِة خم إلَ الٙاًػة وثٍُٖ بٌا 596ه ودٖن بَاًػ ممػ بالٙػاٖة وٝان
ٔ
رشمي هللا مجعِوا ٝػدّػ المعٚة والّبادة ولي وٍٚؼ ٝػدّػة ِلَ المعٚة وٖ ٛاالؿارى وٝان من وزراء لالح العِن
ٔ
ٔ
ٔ
االٍِبُِ .وَػ :ابن االخّػ ،الٜام ُٖ ٞالجارِض ،ج ،9ص  .109االِالم ،ج.516 ،2
ٔ
ٔ
 - ابّات الرم :ٞلّلي ِػِع ٝػجاب الرم ٞللؼزازُ الوصٍي ،ثٍُٖ 339ه وٚع قػح ابّاثي البًلٍّؿُ ثٍُٖ 221ه
ٔ
ٔ
ُٖ ٝػجاب ؿماى "الصل ُٖ ٞقػح االبّات الرمٝ "ٞما قػشي ابن الّػِٕ االهعلؾُ ثٍُٖ ً390ة ُٖ ٝػجاب ؿماى
ٔ
ٔ
"قػح الرم "ٞوًواؾ قػوح ّٓػ ًغِن إال اهٌا لمؤرطّن مجاطػِن ِن الًٍػاهُ .رؿائ ٞالًٍػاهُ ،الٌامـ ،ص .92
 - 30م ،ن.92 ،
 - 31رؿائ ٞالًٍػاهُ ،ص .93
ٔ
ٔ
 - ابن ِمار :مصمع بن ِمار المٌعي االهعلؾُ ،ابٍ بٜػ ،وزِػ ،قاِػ وًراءِ ،لٙب بغي الٍزارثّن زّلي
ٔ
ٔ
ً
وزلّؾا خم طلُ ِلّي طاثم المل ٛوابٙاى باإلمارةّٖ ،ال
المّجمع بن ِمار لاشب ٓػب االهعلؽ وزِػا لي ومفّ ًػا
ٔ
ٔ
ً
قاهي ويمُ إلَ ما وراء ذلٖ .ٛادرؾ موي المّجمع ٍِٚٙا ٖٙبن ِلّي وٚجلي بّعى ُٖ اقبّلّة وهؾبي المٌػي إلَ مٌػة
ٔ
ٔ
بن شّعان من ٚواِة والفبلُ إلَ معِوة قلب باالهعلؽِ .وَػ :طّػ العِن الؼرٝلُ ،االِالم ،ج  ،3ص .956
ٔ
ٔ
 -ابن الوٙاشِ :لُ بن ِّؾَ بن ًبة هللا ،ابٍ الصؾن ،مٌغب العِن ابن الوٙاشِ :الم بالًب ،ادِب لي مفارٝة
ٔ
ٔ
ُٖ الصعِح .ومٍلعى وموفاى ببٔعاد .اٚام ُٖ دمف٘ ،خم ُٖ الٙاًػة وِاد إلَ دمف٘ ٖجٍُٖ بٌا ؿوة 574هٝ .ان لي
مرلؽ ِام للمفجٔلّن ِلّي بالًب وطعم المل ٛالّادؿ هٍر العِن مصمٍد بن زه َٜوب ُٙؿوّن ُٖ بّمارؿجان
الٜبّػ وٝػجب لي ٝػدّػا من الػؿائ ٞإلَ الوٍاشُ وبّع وٖاة هٍر العِن طعم الؾلًان لالح العِنِ .وَػ :م ،ن،
ج ،5ص .135-134
 - 32رؿائ ٞالًٍػاهُ ،ص .142
ٔ
ً
قراِا
 - ؿّٕ اإلؿالم :لّلي ِػِع ئجّٜن بن اٍِب بن قادي :لاشب الّمن الملٙب بالمل ٛالّؼِؼٝ ،ان
ٔ
دِبا ً
ٔا ً
ِاٚال ،بّدي اطٍى الوالػ لالح العِن إلَ الّمن ٖعط ٞمٜة ؿوة 579ه ،ومل ٛالّمن يٍِا وٝػًا .وٝان
ٔ
ٌّٖٙا لي مٙػوءات ومؾمٍِات واطجى ُٖ الّمن معِوة ؿماًا "المومٍرة" ِلَ امّاؿ من معِوة الروع ؿوة 592ه
ٔ
وثٍُٖ ٌّٖا ؿوة 593هِ .وَػ :طّػ العِن الؼرٝلُ ،االِالم ،ج ،2ص .448
 - 33رؿائ ،ٞم ،س ،ص .189
 - 34رؿائ ٞالًٍػاهُ ،ص .106-105
 - 35رؿائ ٞالًٍػاهُ( ،رؿالة إلَ قمؽ العِن بن البّلب ،)ُٜص .171
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ٔ
 - ابٍ المرع بن الفّػازيً :بة هللا بن مصمع بن شمب ٞالبٔعادي المّعؿ المٍُٖ الٍاٌِٚ ،عم دمف٘ ؿوة
ٔ
ٔ
530ه وًٍ قاب ٖؾٜوٌا وام بمفٌع ِلُ وٍٖض إلّي ِٙع االهٜصة ثٍُٖ ؿوة 578هِ .وَػ :قغرات الغًب ،ج
ٔ
ٔ
ٔ
 ،14ص  .263ابن البّؾاهُ ًٍ :الٙاهُ االقػؼ بٌاء العِن ابٍ المرع بن الٙاهُ الؾّّع ابُ مصمع مصمع بن
ٔ
ٔ
الصؾن بن الصؾّن بن اشمع بن المٗػج بن اشمع اللٔمُ الّؾٙالهُ ،ثٍلَ الٙواء بمعِوة بّؾان ٖلٌغا هؾبٍى
الٍٔر ٔ
من ارض الفام ،وًٍ والع الٙاهُ الٗاه ٞدط ٞممػ ُٖ زمان الظلّٗة الَاٖػ بن
إلٌّا وًُ من بالد
ٔ
ٔ
الصاٌٖ ،ثٍُٖ بالٙاًػة ؿوة 546هِ .وَػ :ابن االخّػ ،اللباب ُٖ ثٌغِب االهؾاب ،مٜػجبة الٙعؿُ -الٙاًػة،
1356ه ،ج ،1ص .161
ٔ
ٔ
 -ابن رقّ٘ الّٙػواهُ مٍلَ االزد ٝان قاِػا ادِبا هصٍِا لٍِٔا شاذٚا ِػوهّا ٝػدّػ الجموّٕ .مات بالّٙػوان ؿوة
ٔ
ٔ
456هِ .اٍٚت الصمٍي ،مّرم االدباء ،ج ،1ص ،110طّػ العِن الؼرٝلُ ،ج ،1ص  .225ابن زِن الجازػ ًٍ ابٍ
ٔ
الّباس بن المَٗػ بن الصؾن العمف ،ُٙاشع ِلماء الفاّّٖة ودرس بالمعرؿة الوالػِة معة يٍِلة ،خم هؾبت
إلّي وِػٖت باؿمي ثٍُٖ ؿوة 591هِ .وَػ :ابن ٝػٗػى بػدى ،الورٍم الؼاًػة ُٖ مّػٖة ملٍؾ ممػ والٙاًػة،
ٔ
ٔ
الٌامـ ج ،6ص  .55ابٍ قّّب بٍري بن اٍِب مرع العِن .لي دٍِان ّٖي الٔح والدمّن ،لٜوي بالوؾبة إلَ مدلي
ٔ
زّع ًٍ دٍِان ثاج الملٍؾ ثٍُٖ ؿوة 579هِ .وَػ :شازُ طلّٕٝ ،فٕ الَوٍن ِن اؿامُ الٜػجب والٗوٍن،
ط ،1ثػّٝا  ،1941ج ،1ص.780
ٔ
ٔ
 -ارض مػادِ :وؾب إلَ مػاد واؿمي ِصابػ بن مال ٛبن اود بن زِع بن ِفصب بن ِػِب بن زِع بن ٌٝالن بن
ٔ
ٔ
ٔ
ؿبا ،ومال ٛبن اود ًٍ مغشذ ،وِوؾب إلَ مػاد طل٘ ٝػدّػ من الراًلّة والمصابة ومن بّعًم .ابن االخّػ :اللباب
ٔ
ُٖ ثٌغِب االهؾاب ،ج ،3ص .118
 - 36رؿائ ٞالًٍػاهُ ،ص .174-173
ٔ
ٔ
ٔ
 -قاور :ابن مرّػ ابٍ قراع الّعي ولٙب امّػ الرٍّش وًٍ الٍزِػ المفؤوم ٖإهي ٚع يمُ ُٖ اطغ العِار
ٔ
ٔ
ٔ
الممػِة ،إال ان هللا لًّٕ بممػ واًلٌا ّٖٙن لٌم ِؾٜػ هٍر العِن الفٌّع ٖازاشٍى ِوٌا وٚج ٞالٍزِػ قارو بّع
ٔ
ٔ
لالح العِن ٍِؿٕ بن اٍِب ُٖ ؿوة 564هِ .وَػ :زالؿ العِن الؾٍّيُ ،شؾن المصاهػة ُٖ اطبار ممػ
والٙاًػة ،ج ،1ص .123
 - 37رؿائ ،ٞالًٍػاهُ ،ص .200
 - الظبٍقاهُ :الّٗٙي هرم العِن مصمع ب ن المٍٖ٘ الظبٍقاهُ ،المٍُٖ ،الؼاًع ثٗٙي ِلَ ِع مصمع ثلمّغ الٔؼالُ
ً
مرلعا،
وٝان ِؾجصوػ ٝػجابي المصّى ُٖ قػح الٍؿّى ،ولوٕ ِلّي ٝػجابا ؿماى ثص ّ٘ٙالمصّى ؿجة ِفػ
وطبٍقان الجُ ِوؾب إلٌّا بلّعة بواشّة هّؾابٍر ،ولع ؿوة 516ه وٚعم ممػ ؿوة 565ه ودٖن ثصت رزلُ
ٔ
الفاُّٖ بّوٌما قباؾ وٝان ٍِلٕ بؾالمة الباين وٚلة المّػٖة باشٍاؿ العهّا .قغرات الغًب ،ج ،4ص .288
اللباب ،ج.344 ،1
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
 - ابن مماثَ :الٙاهُ االؿّع ابٍ المٜارم اؿّع بن الظًّػ ابُ ؿّّع مٌغب بن ملّس مماثَ الممػي الٜاثب
ٔ
الفاِػ ٝان هاٍػ العواوِن بالعِار الممػِة ذٝػى الّماد االلبٌاهُ ُٖ ٝػجابي الظػِعة وٚاؿ :لّٙجي بالٙاًػة مجٍلُ
ٔ
دٍِان زّـ المل ٛالوالػ -لوٕ ُٖ االدب وِػٖي وٝان لي هٍادر شؾوة ولع ؿوة 544ه وثٍُٖ ُٖ شلب ؿوة
ٔ
ٔ
606هِ .وَػ :وّٖات االِّان ،ج ،1ص  ،599مّرم االدباء ،ج  ،6ص .100
 - 38رؿائ ،ٞم ،س ،ص .232
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 - مرع العِن بن المًلب :ورد ذٝػى ُٖ شٍادث ؿوة 501ه ِؼؿ الظلّٗة لٍزِػى مرع العِن بن المًلب بػؿالة
ٔ
ٔ
من الؾلًان ،خم اِّع إلَ الٍزارة بإذن الؾلًان وقػط ِلّي قػويا موٌا الّعؿ ،وشؾن الؾّػة وان ال ِؾجّمٞ
ٔ
ٔ ً ٔ
شعا من اً ٞالغمةِ .وَػ :ابن االخّػ ،الٜام ُٖ ٞالجارِض ،ج ،8ص .251
ا
ٔ 
 ابٍ طًػش قظمّة طػاّٖة ،وِٙمع بٌا الؾظػِة من الٙاهُ الٗاهِ ،ٞوَػ :رؿائ ٞالًٍػاهُ ،الٌامـ ،ص.154
 - 39م ،ن ،ص .152
ٔ
 - ابن بػيِ :بع هللا بن بػي بن ِبع الربار المٙعس ابٍ مصمع الوصٍي ،ولع ؿوة 499هٝ .ان إماما مٙعؿا ُٖ
الوصٍ واللٔةٝ ،ان ً
ِالما بٜػجاب ؿبٍِي وِللي و ٞٝإلّي الجمٗس ُٖ دٍِان اإلهفاء ثٍُٖ ؿوة 582هِ .وَػ :ثُٙ
العِن الؾب ،ُٜيبٙات الفاّّٖة الٜبػى ،يبّة المًبّة الصؾّوّة ،الٙاًػة1324 ،ه ،ج ،4ص .234-233
ٔ
ِ - دمان بن ِّؾَ بن مومٍر بن مصمع البلًُ :ابٍ الٗجس الوصٍي وًٜغا ِوؾبٍهي وًٍ من بلى الجُ ثٙارب
ٔ
المٍل ،ٞذٝػى الّماد ُٖ ٝػجاب الظػِعة ٖٙاؿ :اهج ٞٙإلَ الفام واٚام بعمف٘ بػًة ِجػدد إلَ الؼبعاهُ ُٖ الجّلّم،
ٔ
ٖلما ٖجصت ممػ اهج ٞٙإلٌّا ٖصََ بٌا ورثب لي لالح العِن ٍِؿٕ ابن اٍِب ِلَ زامُ ممػ زارِا شجَ مات
ٔ
ٔ
ؿوة  .599وٝان ٚع اطغ الوصٍ ِن ابُ هؼار ،وللبلًُ من الجماهّٕ ٝػجاب الّػوض الٜبّػ ُٖ هصٍ  300ورٚة
ٔ
والّػوض المّٔػ وٝػجاب الَّات المٍَٚاتِ .اٍٚت الصمٍي ،مّرم االدباء ،ج ،12ص .141
 - 40رؿائ ٞالًٍػاهُ ،ص .224
ٔ
 - ممّب بن خابت بن ِبع هللا بن الؼبّػ االؿعي ثٍُٖ ؿوة 157هِ .وَػ :ابن ٝػٗػى ،الورٍم الؼاًػة ُٖ مّػٖة
ملٍؾ ممػ والٙاًػة ،ج ،2ص .31
ٝ - ان والّا وشبؾي الصراج ولٜوي ٖػ إلَ الفام ؿوة 94ه وؿروي ِمػ بن ِبع الّؼِؼ شجَ مات ؿوة 99ه
ٔ
و ّٞٚاهي ٚج ٞؿوة 102ه ُٖ مّػٝة بّوي وبّن مؾلمة بن ِبع المل ٛبن مػوانِ .وَػ :م ،ن ،ج ،1ص .322
ٔ
ٔ
ٔ
ٚ - جّبة بن مؾلم بن ِمػ بن الصمّن الباًلُ :ابٍ شٗك :امّػٖ ،اثس ،من مٗاطػ الّػب ،هفا ُٖ العولة
ٔ
ٔ
ٔ
المػواهّة ٍٖلَ الػاي ُٖ اِام ِبع المل ٛبن مػوان وطػاؿان ُٖ اِام ابوي الٍلّع .ووخب لٔؼو ما وراء الوٌػ ٖجٌٍّٖٓ ٞا
ٔ
ٔ
واٖججس ٝػدّػا من المعائن ٝظٍارزم ،وؿرؾجان وؿمػٚوع ،وٓؼا ايػاؼ المّن ،وهػب ِلٌّا الرؼِة ،واذِوت لي
بالد ما وراء الوٌػ ٝلٌا ،واقجٌػت ٖجٍشاثيٖ ،اؿجمػت والِجي خالث ؿوٍات ،واٖججس ٝػدّػا من المعائن ٝظٍارزم،
ٔ
ٔ
وؿرؾجان وؿمػٚوع ،وٓؼا ايػاؼ المّن ،وهػب ِلٌّا الرؼِة ،واذِوت لي بالد ما وراء الوٌػ ٝلٌا ،واقجٌػت
ٖجٍشاثي ٖاؿجمػت والِجي خالث ِفػ ؿوة ،ومات الٍلّع ،واؿجظلٕ ؿلّمان بن ِبع المل ،ٛوٝان ًغا ِٜػى
ٔ
ٚجّبةٖ ،اراد ٚجّبة االؿجٙالؿ بما ُٖ ِعى وزاًػ بوؼع الًاِة ،واطجلٕ ِلّي ٚادة زّفيٖٙ ،جلي و ُّٝبن شؾان
ٔ
ٔ
الجمّمُ ؿوة 96هِ .وَػ :ابن طلٜان ،وّٖات االِّان ،ج ،1ص ِ .428وَػ ٝغل :ٛطّػ العِن الؼرٝلُ ،االِالم،
ج ،6ص .28
ِ - مػو بن مّعي ٝػب بن ربّّة بن ِبع هللا الؼبّعيٖ :ارس الّمن ولاشب الٔارات المغٍٝرة وٖع ِلّي ُٖ
ٔ
ٔ
المعِوة ؿوة 9ه ُٖ ِفػة من زبّعٖ ،اؿلم واؿلمٍا وِادوا .ولما ثٍُٖ الوبُ(ص) ارثع ِمػو ُٖ الّمن .خم رزُ إلَ
ٔ
اإلؿالم ٖبّدي ابٍ بٜػ إلَ الفامٖ .فٌع الّػمٍؾ ،وذًبت ٌّٖا إشعى ِّوّي .وبّدي ِمػ إلَ الّػاؽٖ ،فٌع
ٔ
ٔ خٍر ٔ
ٔ
الٙادؿّة .وٝان ِمُ الوٗؽ ابٌّاّٖ ،ي ٚؾٍة الراًلّةِٜ ،وَ ابا واطبار قراِجي ٝػدّػة ،لي قّػ زّع اقٌػى
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ٚمّعثي الجُ ٍِٙؿ ٌّٖا :إذا لم ثؾجًُ قّائ ٖعِي وزاوزى إلَ ما ثؾجًُّ .و ّٞٚثٍُٖ ًِفا ٍِم الٙادؿّة ؿوة
21هِ .وَػ :طّػ العِن الؼرٝلُ ،م ،ن ،ج ،5ص .260
 - 41رؿائ ٞالًٍػاهُ ،ص .226
 - ثوٍِي :ممًلس الٍخّٙة الجارطّة ِػد بٜػدػة ُٖ ٝػجاب شٗػِات المّػٖة لمّفاؿ ٍٖ.ٍٝ
ٔ
ّٖ - 42م ٞدراج ،الػواِة وثاوِ ٞالجارِض ،المػٝؼ الدٙاُٖ الّػبُ ،ط ،1العار البّواء ،2004 ،ص .6
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