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ا   

، تجلت في نظمهم في الحیاة الثقافیة كان لعلماء مدرسة العراق المالكیة اسهامات

الشعر. فلم تكن ثقافة الفقیه المالكي العراقي وحیدة الجانب، فقد برع العدید منهم في نظم 

والوصف والتشبیه، والنسیب والغزل،  ومنها المدیح، والحكمة، الشعر وفي أغراضه المعروفة،

والهجاء، والرثاء. تباینت مواهب شعراء فقهاء مالكیة العراق في نظم الشعر، فكان منهم 

المطبوع في قول الشعر، ومنهم دون ذلك. ویالحظ أنهم لم یبالغوا في المعاني والصور 

انعكست أخالق وقیم من ، فثین وفقهاءالشعریة التي ضمنوها أغراض شعرهم، ألنهم كانوا محدِّ 

حمل هذین العلمین على معطیات شعرهم. كانوا مدركین بال شك عواقب المغاالة والبعد عن 

الواقع فیما ضمنوا شعرهم من معاني وأخیلة وصور شعریة. فكان شعرهم في الغالب نظما 

إدراكهم  للمعاني السامیة واألخالق الفاضلة التي حثت العقیدة والشریعة على التمسك بها. مع

أن أعذب الشعر أكذبه. إن تخصصهم العلمي ومكانتهم االجتماعیة كانت تحتم علیهم ما ال 

تحتم على غیرهم من صدق اللهجة وعدم المبالغة ألنهم كانوا یعتقدون أنهم محاسبون على كل 

قول كما أنهم محاسبون على كل عمل. ومن هنا كانت الغایة من قولهم الشعر غایة سامیة 

في اإلسهام في معالجة مشاكل الواقع الذي كان یمر به المجتمع اإلسالمي خالل  تتمثل

القرون الهجریة الخمسة األولى وكان نظمهم الشعر مكمال ألدوارهم المتعددة في خدمة 

  مجتمعهم.

Abstract 

School was for scientists Iraq Maalikis posts in the cultural life, manifested 

in their systems hair. Was not al-Faqih al-Maliki, the Iraqi culture and a single 

side, many of whom have excelled in poetry and in the well-known purposes, 

such as praise, and wisdom, and the description and metaphor, and Kin and 

spinning, and spelling, and lamentation. Varied talents of poets, scholars Maalikis 
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Iraq in hair systems, among whom was printed in the words of poetry, including 

without it. He notes that they are not overly meanings and poetic images that 

Dmnoha the purposes of their hair, because they were modernizers and scholars, 

Vanekst ethics and values of these two carry on data Alamein hair. They were 

undoubtedly aware of the consequences of excessive and removed from the 

reality of their hair secured with meanings and Okhilh and poetic images. Their 

hair was mostly systems of meanings and lofty morality which urged the doctrine 

and law to stick out. With the realization that the fresher Okzbh hair. The 

specialization of scientific and social status was imperative that they do not 

necessitate the other sincerity of tone and not be exaggerated because they 

believe that they are accountable for all the words as they are accountable for 

every action. Hence the purpose of saying very sublime poetry is to contribute to 

addressing the problems of the reality that was passing by the Muslim community 

during the first five centuries Hijra was the hair of their systems to complement the 

multiple roles in the service of their community. 

 

ا:  

، أعالم مدرسة العراق المالكیة في الحیاة الثقافیةقبل البدء بالحدیث عن اسهامات 

وعلى وجه التخصیص في توظیف الشعر في حل المشاكل التي واجهتها مجتمعاتهم، البد من 

  الوقوف على معنى الشعر وأهمیته في حیاة المجتمع.

لعرب: َلْیَت شْعري ما َصَنَع ُفالن، رفة، ومنه قول اعْ م والمَ لْ الشَّعر في اللغة معناه: العِ 

. وَشَعر بالشيء )١(َشَعْرت بما َصَنع نيتَ أي َلْیت ِعْلْمي حاضرًا، أو ما یحیط بما َصَنع، أو لیْ 

. وقولهم: ما )٢(َیْشُعر ِشْعرًا، وَشْعرًا، وَشعیرًة، ِوُشُعورًا، ومشعورًا، أي َعِلَم به وَفِطَن له، وَعَقَله

. وَأْشَعْرُت الَبَدَنَة، )٤(. وَأْشَعَرُه باَألْمِر: َأْعَلَمه)٣(وِشْعَرًة وشعورة، أي ما َعِمْلت به َشَعْرت به ِشْعراً 

. وُسمِّي صاحب الشعر )٥(أو َأْطَعْنُت َسنامها األیمن حتى یسیل منه الّدم، ِلُیْعَلَم َأنها َهْدي

عار. وجمع الشاعر: ُشَعراء على ؛ أو لفطَنته. والّشعر واحد األش)٦(شاِعرًا؛ ألنُه یشعر للكالم

  . وعلیه یكون معنى الشاعر: العاِلم، أو العارف.)٧(غیر قیاس
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(منظوم القول، َغَلب علیه لشرفه بالوزن والقافیة،  قصد بالشعر:، یُ اإلصطالحوفي 

بأنه :)٩(وعّرفه ابن خلدون .)٨()من حیث غلب الفقه على علم الشرع وٕان كان كل ِعْلم شعراً 

  ى، الذي تكون أوزانه كلها على نسق واحد، وهو القافیة.الموزون المقفّ الكالم 

مجتمعهم وسجل  للشعر أهمیة كبیرة في حیاة العرب قبل اإلسالم وبعده، فهو مرآة

والثقافیة  والفكریة قتصادیةاإل جتماعیة واإل بكل جوانبها السیاسیة وها ؛ ألنه عكس واقعحیاتهم

  .)١٠()العرب قدیمًا: (الشعر دیوان العرب توالدینیة، ومن هنا قال

العواطف الباعثة على قول الشعر هي الرغبة والرهبة والفرح والحزن والطرب والغضب 

. كان كثیر من الشعراء )١١(والشوق والعشق، فینشأ عنها المدیح واالعتذار والغزل والهجاء

تصبح بعیدة عن الواقع؛ یعتمدون على الخیال في نسج أفكارهم ونظم قصائدهم، وهي بذلك 

والشعراء يتَّبِعهم الْغَاوون* أَلَم تَر أَنَّهم في كُلِّ واد يهِيمون *ولذلك ذّمهم الخالق سبحانه، بقوله: 

لُونفْعا لَا يم قُولُوني مأَنَّهو)(. ثم استثنى )١٢( بالحكمة،  ینبالحق، الناطق ینالصادقین منهم، القائل

من  من البیان سْحرًا، وٕانَّ  (إنَّ  :)(ولذلك قال النبي  ؛)١٣(إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات: هبقول

  .)١٤()ماً الشعر ِحكَ 

كان للقرآن الكریم أثره في تهذیب الَمَلكة الشعریة عند العرب وتوجیهها لمعالجة مشاكل 

ولذلك لم یمض ِجیالن على ظهور الدین اإلسالمي الحنیف، حتى طفح  ؛المجتمع اإلسالمي

وبقیم اإلسالم  األدب العربي بشتى الموضوعات وصور التعبیر المتصلة بالدوافع الشرعیة

  .)١٥(السامیة

كان لكثیر من أئمة المدرسة المالكیة في العراق باع طویل في َقْول الشعر وطرق 

ولهم في ذلك مجموعات وفیرة من القصائد المطبوعة . نهأبوابه واإلبداع في مختلف فنو 

واالنفعاالت الصادقة واألحاسیس  النبیلةتموج َمْوجًا بالعواطف  الجمیلة التي والمقطوعات

تَألَّقت فیها صور خیالیة بدیعة، ومشاهد فنیة رائعة، . و ة والتجارب النفسیة المتنوعةفالمره

التي حملتها والصور التي عاشها الشاعر طف المتأججة إیقاع موسیقي یتناسب مع العوا رافقها

  .قصائده واألغراض اإلنسانیة التي عالجتها

  عدیدة وهي: مدرسة العراق الفقهیة المالكیة في شعرهمأغراض الشعر التي تناولها أعالم 
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  :أوًال: شعر المدیح

للممدوح، كالعقل تناول هذا الفن من فنون الشعر إبراز الفضائل الُخلقیة واإلنسانیة 

الخصائل الحمیدة. فمن أقسام العقل: الثقافة  من والشجاعة والعدالة والعفة وما تنطوي علیه

المعرفیة والبیان والحنكة السیاسیة والكفایة والعلم والحلم والحیاء. ومن أقسام الشجاعة: الحمایة 

عدالة: السماحة وٕانصاف والدفاع واألخذ بالثأر والنكایة في العدو والمهابة. ومن أقسام ال

 ةع للمحتاجین وٕاجابة السائل وٕاكرام الضیف. ومن أقسام العفة: القناعة وقلّ المظلوم، والتبرُّ 

  .)١٦(الشََّره وصیانة أعراض الناس

یعد موضوع المدیح من أوسع أغراض الشعر العربي اإلسالمي، إذ ال یكاد یخلو شعر 

قرب من الممدوح، أو التودد إلیه، أو استمالته، ؛ بغیة التفي موضوعه شاعر من قصائد قالها

افروا ضمدیح ِلمَا تالأو استعطافه، أو طلبًا لصلة أو جائزة، أو ذكر ما استحق الرجال من 

  علیه من الخصال الحمیدة.

عبد اهللا بن هو ثنا المصادر أن َأْقدم الشعراء الذین أنجبتهم مدرسة العراق المالكیة حدّ تُ 

. فهو من كبار الشعراء الذین یجرى القریض على ألسنتهم كما یجري )١٧(هـ)١٨١(ت  المبارك

الماء الرقراق في شرعته. لم یترك غرضًا شعریًا إّال وأخذ منه بحظ وافر. شهد بشاعریته اإلمام 

(كان ابن المبارك  :)١٩(زین. وقال الذهبيوصفه بأنه من الشعراء الفقهاء المبرّ  ،)١٨(الرازي

. وله أیضًا ()ح الصحابة والتابعین ). له ُأرجوزة في مداًال بالحقمحسنًا قوّ  رحمه اهللا شاعراً 

  قصائد طوال في الدعوة إلى الصبر والتحریض على الجهاد والمرابطة في سبیل اهللا.

  ، وعدم الغلّو فیهم، قوله:)(من أبرز أقواله في مدح الصحابة 

  ولست على اإلسالم طّعانا لین،         زهفي دیني لغامِ سَ ــــــي امرؤ لیإنّ 

  اـــــــعثمان - اذ اهللاـــمع–ولن َأُسبَّ          راـــــــا بكر وال ُعمَ ــــــأب )٢٠(فال َأُسبُّ 

  راب أكفاناالتُ  تَ ــحى َألبس تَ ـــــحت         )٢١(هــول اهللا َأْشُتمــــعمَّ رس وال ابنَ 

  دي لطلحة شتمًا عزَّ أو هاناــأه         ول والـــــــوارّي الرســــر حــــــوال الزبی

  دوانام عُ ــلمًا ثظُ  -واهللا–قد قلت إذاً          )٢٢(الّسحاب فيوال أقول علّي 

  اً ــل الشِّرك أحیانـــقْوًال ُیضارع أه         هــــــْول الَجْهم إّن لـــول بقــــوال أق

  ر َشْیطاناــاد ووّلى األمــــــربُّ الِعب         هـــــــــن َخلیقتـــــى مـــــــول َتخلّ ـــــَوال أق

  ِفْرعون موسى وال هامان طغیانا         ّردهـــــــــا قال هذا ِفْرعون في تمــــم
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  اــــــــــــــــه ورْضوانــــمن مةً حْ عن دیننا رَ          ةً ــــــــــــضلَ عْ لطان مُ ــُع بالســـــاهللا َیْدف

  .اـــــــــــــــوانــــبًا َألقهْ ا نَ ـــــــــــــنعفَ ان أضْ ــــوك         لـــــــــــم تأمن لنا ُسبُ ــلْوال األئمة ــــل

ا سمع بهذا القول أعجب به، وحفظ ذلك البن روي أن الخلیفة هارون الرشید لمّ 

  .)٢٣(المبارك، فلّما أن جاءه الخبر بوفاته، َأِسف علیه كثیرًا، وأقام مجلسًا لعزائه

صد بهذه القصیدة معارضة عمران بن حطان قأن ابن المبارك  )٢٤(یظن السبكي

 قاتلِ  ،لجم المرادي (لعنة اهللا علیه)الخارجي في القصیدة التي قالها في مدح عبد اهللا بن مُ 

  :منها قوله، إذ )(الخلیفة علي بن أبي طالب  أمیر المؤمنین

  ! اــــــــــــــــــواناهللا رضْ  ندَ عِ  غَ لُ یبْ إّال لَ     من كمّي ما أراد بها بةً رْ یا ضَ 

، وأطرى سیرته، وأشاد بغزارة علمه، ()امتدح ابن المبارك شیخه اإلمام أبا حنیفة 

  وبراعته في القیاس، وعلمه باألثر. مّما قال فیه:

  راـــــــــــیـه ویزید خـــــــــــــــــزید نبالیَ       موْ ــَــــــــــــــــنیفة كلَّ یأبا حَ  رأیتُ 

  ر جْوراالجوْ  أهلُ  إذا ما قالَ           فیهطَ واب ویصْ بالصّ  وینطقُ 

  .)٢٥(یراــــــــعلون له نظجْ من ذا تَ فَ       ن قاَیَسه بُلبّ ــــــــــم ایُس ــــــــُیق        

على كفاءته  )(هذه القصیدة شهادة عظیمة من ابن المبارك لشیخه أبي حنیفة 

العلمیة الفائقة، وتعاطیه القیاس على نطاق واسع، فهو بحر غزیر من بحور العلم ال ُیجارى 

بصیرًا باألحكام فال مشكلة فقهیة تستعصي علیه؛ ِلمَا  )(بعلمه. حقًا كان اإلمام أبو حنیفة 

لتي تستعصي حباه اهللا تعالى من العلم والذكاء، بحیث أن بعض المشكالت الفقهیة العویصة ا

على الفقهاء، كانوا یحیلونها إلیه، فینبري لحلها بسهولة. وتشهد هذه القصیدة على العالقة 

  .ةالطیبة بین علماء األمة اإلسالمیة على الرغم من اختالف مذاهبهم وآرائهم الفقهی

  مدح ابن المبارك المجاهدین المرابطین على حدود الدولة اإلسالمیة، قال:

  ي ظلِّ الَفَرســــــز الرُّمح فكْ رَ  رَ ــــــغی    كداً أراه نَ  دُكّل َعْیش قَ 

  .)٢٦(ى الَحَرسفي َأقصْ  سًا للناسِ حارِ     نٍ ْجــــــدُ  في لیالٍ  وقیامٌ 

ي بابن المبارك یشیر في البیت األول من مقطوعته الشعریة هذه، إلى قول النبي كأنّ 

)( َمن خ) : ْفرسه في سبیل اهللا، یطیر على متنه، عنان ًا ر معاش الناس لهم، رجٌل ممسكی

. ویشیر في )٢٧()...ةت علیه مظانَّ عة أو َفْزعة طار علیه، یبتغي القتَل والموْ یْ ما سمع هَ لّ ك
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، وعین هما النار: عین بكت من خشیة اهللا(عینان ال تمسَّ : ()البیت الثاني إلى قول النبي 

  .)٢٨()باتت تحرس في سبیل اهللا

، طرق )٢٩(جیداً هـ) شاعرًا مُ ١٨٦المساحقي القرشي (ت قبل كان سعید بن سلیمان 

كثیرًا من فنون الشعر. سافر من المدینة المنورة إلى بغداد، أمًال في لقاء الخلیفة هارون 

 الرشید؛ طمعًا في عطایاه، ونزل عند صدیقه وقریبه العباس بن محمد بن علي، ابن عمّ 

  یحن إلى بلده، فكان العباس یمازحه ویقول له:ة أخذ دم الخلیفة أبي جعفر المنصور. وبعد

  إلى الَحْوِل إْن ُحمَّ اإلیاِب َسبیلُ          ٍد وَبْرِد ِمیاِههِ ـــــــى َنجْ ــــــــَفَلْیَس إل

  فرّد علیه سعید قائًال:

  .)٣٠(ن قلیلُ ــــــــر المؤمنیــــــأمی بابِ بِ     الِغنى بِ لَ وٕانَّ مقاَم الَحْول في طَ 

  حقي یمدح العباس بن محمد:قال المسا

  َزنِ ــــــاِر الُهموِم والحَ ــــــــِعْنَد احِتض         ِبهِ  َا َمْجِلسًا ُنَسرُّ ــــــــــــــوٕانَّ َلن

  .)٣١(ؤاد ِلْلَوَطنِ ـــــن الفـــــــــــــــــــــــإّال َحنی           َما ِفیه ِمْن ِخلٍَّة ُیعاُب ِبها

د على حضور مجالس ا تقدم أن ضح ممّ یتّ  المساحقي قد طاب له المقام ببغداد، وتعوَّ

  األمیر العباسي، لوال اشتیاقه إلى وطنه وأهله وما أمَّله من المثول أمام الخلیفة.

هـ) أدیبًا مفّوهًا، حسن البدیهة، عارفًا ٣٦٧أبو الطاهر محمد بن أحمد الذهلي (ت 

وروى كتب األدب عن ثعلب  .)٣٢(في فنونه باألیام، كثیر الحفظ، امتلك أدوات الشعر وبرع

. كانت أبرز أشعاره تلك التي قالها شوقًا إلى ولده أبي العباس علّي، )٣٣(وأبي الفرج األصفهاني

  الذي كان في رحلة إلى الحج. مّما قال فیه:

  اـــــــــــــــــــــــــجَّ ِهللا ُنْسكـــــــــالحَ                 يــــــــــــا طالبًا َبْعَد َقْتلـــــی

  يـــــــــــــــأْبكي َعَلْیَك وأبك                اً ــــــــــــك َصبّ ـــــــتني فیكْ رَ تَ 

  اـَأم كیف أْصبر َعنك                وكیف أْسلوك قل لي

  .)٣٤(اــــــــــــــجزاُء عبدِك ِمنك                ذاـــــــــــداؤك هي فِ ــــروح

هـ) شاعرًا مطبوعًا، فضًال عن كْونه ٤٢٢القاضي عبد الوهاب البغدادي (ت كان 

  قوله: شعرهمن  .)٣٥(له من النظم ما یروق العیون ویفوق المنثور والموزون،  فقیهًا نظاراً 

  وُجوُدك في ِجیِد الُعلى َلَك شاِهدُ        ا ُعِزْلت عن الُعلىــــــــــــُعِزْلت وم

  .)٣٦(إذا راَح َعْنه صادٌر جاء واردُ     فالَعْزل ُمورداً  َفال َیْفرِح األعداءُ 
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سعي فقد ولعل العزل الذي یقصده القاضي عبد الوهاب هو عزله عن القضاء، 

  .)٣٧(ي المناصب القضائیةعن تولّ  ا إلبعادهحثیثسعیًا خصومه 

هكذا أسهم شعراء مدرسة العراق المالكیة في مدح الصحابة والتابعین وغیرهم من 

. كان من ة القوم، وأثنوا على المجاهدین في سبیل اهللالیّ ثین واألمراء وعِ الفقهاء والمحدِّ 

طوا؛ خشیة أن یقعوا فیما استكرهه الدین اإلسالمي الحنیف من المبالغة محاسنهم أنهم لم ُیْفرِّ 

ا لها من نهم أدركوا عاقبة المغاالة في المدح؛ ِلمَ إ إذ ،في مدح الممدوح ووصفه بما لیس فیه

َسِمَع رجًال یمدح رجًال آخرًا  )(. فقد روي أن النبي  آثار سلبیة في فتنة الممدوح واغتراره

  .)٣٨()ظهَر الرجلِ  - أو قطعتم –(أهلكتمعل یطریه ویبالغ في مدحه، فقال: وج

  ثانیًا: شعر الحكمة

 ،الحیاة یشتمل شعر الحكمة على المواعظ والتزهید، أي الدعوة إلى الزهد والتقشف في

واالبتعاد عن ملذاتها ومغریاتها، واالقتناع بالیسیر منها. ظهر هذا الفن الشعري كرد فعل ِلمَا 

؛ وبغیة مقاومة أهل الفسق )٣٩(علیه الناس من االنغماس في الملذات والترف والبذخ آلَ 

  .اءوالمجون والخلعاء من الشعر 

نها تدعو إلى التزهید مواعظ وْ كانت أشعار أئمة مدرسة العراق المالكیة إلى جانب كَ 

وتعزیز الثقة به  )(شعریة تدعو إلى االستزادة من التقوى، وتجدید اإلیمان، وِذكر الخالق 

والتوكل علیه ولزوم طاعته واجتناب نواهیه، كما وتقدِّم نصائح قیِّمة لألمة اإلسالمیة، تصلح 

  خذ مناهج في التربیة والتقویم.تَّ أن تُ 

هـ) من أوائل أئمة هذه المدرسة الذین برعوا في شعر ١٨المبارك (ت  یعد عبد اهللا بن

  . )٤٠(الحكمة والتزهد وأكثروا منه

لم یفتأ ابن المبارك عن دعوة الناس إلى طاعة اهللا سبحانه؛ ألنه بدون هذه الطاعة ال 

من أشعاره تتحقق التقوى، وال ُیثمر ذكر، وال تتم ثقة، وبهذه الطاعة فوز ومنجاة وسعادة أبدیة. 

  في هذا الباب:

  الصِ ـــــــــــة بالخـــــــــــــــــــــــــُه الَكَفالَ ــــــوأْرهنَ            اصيعِ َأَیْضَمُن لي َفَتى َتْرِك المَ 

  .)٤١(عوا ُغَصَص المعاصيولم َیَتجرَّ            واــــــــــــــوٌم فاْستراحـــــــــــاَع اَهللا قــــــــأط

المبارك إلى مشكلة اجتماعیة خطیرة یعاني منها بعض الناس، َأال وهي  أشار ابن

  مشكلة الحسد، قال:



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٨ ( 

 

  إّال عداوَة مَن عاداك َعن َحَسدِ            اــــــــى إماتَُتهــــــلُّ الَعداوِة َقد ُترجـــــكُ 

  دِ ــــــــاألب ىـــــَس یفتُحها راٍق إلــــولی          فإنَّ في الَقلِب منها ُعقدٌة ُعِقَدت

  .)٤٢(دِ ـــــــوٕان َأباُه َفَال ترجوُه ِمن َأحَ           هِ ـــــــــــّل بِ ـــإن َیْرَحم ُتحَ ــــــَه فـــإّال اإلل

د حسده س، وغالبًا ما ُیظهر الحا)(إّال اهللا  أحدٌ  لع علیهفالحسد محله القلب وال یطّ 

د أن ابن المبارك تنآى به یْ ن: الحسد والغیبة. بَ یْ مَ فیغتاب المحسود، وبذلك یكون قد اقترف إثْ 

  ض للناس بشيء من ذلك، وقد صّرح فقال:أخالقه وعقیدته عن التعرّ 

  ِه كاألَدبِ ــــوى اإللـــــــن بعِد َتقْ ــــم         َجرَّبُت نفسي َفما َوَجْدُت لها

  عن الَكِذبِ ا ـــــَأفضُل ِمن َصْمته         تـــفي ُكلِّ حاالِتها وٕان َكِرهَ 

  الل في الكتبِ ــــــها ذو الجَ ـــــحرَّمَ          ُهمــــاِس إنَّ غیَبتَ ــأو ِغیَبَة الن

  ن ذي الَحَسبِ ـــــُم والِعلُم َزیْ ـــــــالِحل        اـــــــا طائعًا وُأكرههــــــــقلت له

ة كالمك یا   .)٤٣(وَت ِمن ذهبِ ــــنفُس فإن الّسك        إن كان من فضَّ

من ِحَكم ابن المبارك التي تستحق أن تكتب بماء الذهب، وأن یحفظها كل ذي لّب، 

  قوله:

  مِّ ـــــــــَفما َتْقَطع الَعْیش إّال ِبهَ          ةٌ ــك بالَعْیِش َمْقرونَ ــــــهُموم

  مّ ـــــــــــــــــَل تَ ـــــــــَتَرقَّب َزواًال إذا ِقی      هـــــــــــــٌر َبدا َنْقصُ ـــــــــــإذا َتمَّ َأمْ 

  ل النَِّعمـــإنَّ الَمعاصي ُتزیـــــف        عهاإذا ُكْنَت في ِنْعَمٍة فارْ 

  مــع النِّقَ ـــــــــــــــــــــإن اإلله سریـــــــف        هِ ـــــــَوَحاِم َعَلْیها ِبُشْكِر اإلل

  د إّال ِبُسمّ ــــــــــهْ ا تأكل الشَّ ــــفم        ةٌ ـــــــــــــــحالوة دنیاك مسموم

  .)٤٤(َفلْم َیْعلَم الناُس حتى َهَجم        ةٍ ـــــــــَفَكم َقَدٍر َدبَّ في ُمْهلَ 

أن مسیرة الحیاة تعتریها عقبات ومتاعب وهموم، وأن  إلى ه ابن المبارك الناسنبِّ یُ 

بها أحد، وأن لكل بدایة نهایة، وعلى الناس أن یرعوا الّنعم التي  قبالها مؤِذن بزوالها فال یغترّ إ

ألنه بالشكر تدوم الّنعم، ولكن إذا  ؛أنعمها اهللا علیهم ویشكروه علیها فذلك من أسباب دوامها

هم، سرعان ما تزول تلك الّنعم، وتحّل بهم الّنقم. فقد جاء في التنزیل: بطروا النعمة، وكفروا بربِّ 

 ْإِذويددذَابِي لَشع إِن تُمن كَفَرلَئو نَّكُمألَزِيد تُمكَرن شلَئ كُمبر تَأَذَّن)٤٥(.  
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المرآة التي تعكس عقل وفكر المرء، وما  هیدعو ابن المبارك إلى حفظ اللسان؛ ألن

لسانه؛ ینطوي على ذلك مّما یتعلق بشخصیته وتعامله مع اآلخرین، فعقل اإلنسان ُمَخّبأ تحت 

  ولذلك قال:

  َسریُع إلى الَمْرِء في َقْتِلهِ     َتعاَهْد ِلساَنَك إنَّ اللسانَ 

  .)٤٦(َیُدلُّ الرِّجاَل على َعْقِلهِ        ؤادِ ــَوهذا اللساُن َبریُد الف

ن اللسان نعمة من نعم الخالق سبحانه، إّال أنه یعد في الوقت نفسه وْ على الرغم من كَ 

حین () لمعاذ بن جبل  )(آفة قد ُیهِلك صاحبه إذا َأطلق له العنان، كما في تحذیر النبي 

ا لمؤاخذون بما نتكلم فیه؟ قال: )، قال معاذ: یا نبي اهللا وٕانّ أخذ بلسانه وقال: (َتُكّف علیَك هذا

  .)٤٧()في النار، إّال حصائُد َألسنتهم؟معاذ هل یكبُّ الناَس، على وجوههم یا  كُ (ثكلتَك ُأمُّ 

هـ) من مشاهیر الشعراء ٢٣٢یعد أبو یحیى هارون بن عبد اهللا الزهري (ت 

. له إسهامات في مختلف ضروب الشعر، منها شعر الحكمة، إذ أنه یوصي )٤٨(واألدباء

رزق الحالل. فقد أنشد حین الكال على اهللا، وطلب بالصبر على الفقر وتقلبات الزمان، واالت

  نصرف عن أبي داود:ا

  وال وأحوالــــــــــــــــــر أحــببالص    م یعنــــام معروفك ما لـــــــــــــــــــــأی

  الـــــــــــــــر إقبـــــــذي یدبـــــــــــــــإن لل    فاصبر لها واصبر لمكروهها 

  الــــح أقفــــــــــــــــــــــیه أن یفتـــــــــــعل    هــــــــــــــج بابــــــــــــــر مرتـــــــــــــأم وربُّ 

  الــــــــتــــحمرء مُ ــــــــــــــــــــــــــحیلته وال    هـــــــــضاق بذي الحیلة في فتح

  من حیث لم یخطر به البال    هــــــــــــــــــحـــاتــــــــــاه مفــــــلقــــم تــــــــــــــــــــث

  .)٤٩(الــــوآج تَ ــــــــــه وقــل لـــــــیقِ     هـــــــه على أنــــــــرزق فطلبــــــــــــوال

كان أبو یحیى یدعو من خالل أشعاره إلى التمسك بالخصال الحمیدة، وفعل الخیرات، 

  بحبل اهللا المتین، فإن ذلك سبیل النجاة!  ونبذ الخصومات، واالستمساك

هـ) أدیبًا ٢٣٦أبو عبد اهللا مصعب بن عبد اهللا بن مصعب األسدي القرشي (ت 

.كان (رحمه اهللا) یقف في )٥٠(ثًا وعالمًا بالنسبفصیحًا وشاعرًا ظریفًا، فضًال عن كونه محدِّ 

سرائیل حول إسحاق بن إا ناظره ه یذهب إلى أنه غیر مخلوق. لمّ القرآن الكریم، وٕان كان قلبُ 

  خلق القرآن، لم یخض في ذلك؛ ألنه یكره الجدال في الدین، ولم یزد عن قوله:
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  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )١٠ ( 

 

  يـــــــــــــــا َیِلینـاَن الموُت َأْقَرُب مَ ــــــــــَوك    يــــَأَأْقُعد َبْعَد ما َرَجَعت ِعظام

  يـــــــــدینِـ َا لـــه ِعرضـــــــنَ ـــــُل ِدیــــــــــعَ ـوَأجْ     مــــرٍض َخصیــــلَّ ُمْعتــاِدل كُ ـُأج

  نِ ـــــِم بالیقیـــالِعلْ ــــَس الرأُي كـــــــــــیْ ــَولَ       ت رأَي َغْیريــا َعِلمْ ـــــُرُك مـــــوَأتْ 

  نِ ـــــــي الَیمیـــَتْصِرف في الّشمال وف    ا والُخصوَمة َوهي َلْبٌس ـــــوَما َأن

  .)٥١(نِ ــــــیــبـِق المُ ـــلَ ــرَِّة الفَ ــــــــغُ ـرَّ كَ ــــــــــــَأغ    ُه َخَفاءــــْیَس لَ ـــُق لَ ــــــاَن الحـــــــــوك

ان معدودًا في ـــــــهـ)، ك٢٤٠راء الحكمة أیضًا أحمد بن المعذل البصري (ت ــــــمن شع

كي عنه أنه في جملة الشعراء الُمقّلین. حُ  )٥٣(. ذكره ابن الندیم)٥٢(جملة الشعراء المطبوعین

  مات له ولد، فحمد اهللا واسترجع، ثم أنشد:

  .)٥٤(وُدنیا ال ُیَكدِّرها البالءُ       ُنَؤمِّل َجنًَّة ال َمْوَت فیها

هذا البیت الشعري یشیر إلى حكمته وصبره على المكاره، وزهده في الحیاة الدنیا التي 

  ال تعدل عند اهللا شیئًا.

كان ابن المعذل موصوفًا بالتقوى وشدة التوكل على اهللا سبحانه بأنه هو الرازق وبیده 

  خزائن السموات واألرض، یبسط الرزق لمن یشاء، ویمنع من یشاء؛ ولذلك كان یقول:

  ِب ـــــــــــما ُدونه ِإن سیل ِمْن حاج     لَتِمِس اَألرزاَق مْن ِعنْد الذيإ

  جودًا َوَمن َیْرضى َعن الطالبِ      ر التارك تْسآلهـــــــــــــــــــــَمن َیغم

  .)٥٥(اتبِ ـــــــــــــــــــــــــــــَغْیر َتْوقیع وَال ك         َوَمن إذا قال َجرى قوُلهِمْن 

هـ)، كان شاعرًا صدوقًا، ٢٥٦من شعراء هذه المدرسة الزبیر بن بكار القرشي (ت 

صدیق، فانقطع هذا الصدیق عنه مدة ثم لقیه، له . كان )٥٦(ثًا ونّسابةفضًال عن كونه محدِّ 

  فأنشد معاتبًا إّیاه:

  افيـــــاِدثًا َیُجرُّ التَّجــــــــــوال حَ      ما َعَرْفنا َذْنبًا ُیَشتُِّت َشْمًال ال

  .)٥٧(وُنِمیُت الَجفاَء باأللطافِ      يـــَو التصافـــــــــــفتعاَلْوا َنُردُّ ُحلْ 

هـ) كان عالمًا باألدب ٣٥٦أبو نصر یوسف بن عمر بن محمد (ت  قاضي القضاة

. على الرغم من أن المصادر وصفته بـ(الشاعر) إّال أنها لم )٥٨(واللغة والشعر، حسن الفصاحة

  تحفظ من شعره سوى هذه األبیات القلیلة:

  يـــــــــإن َلْم َتُكّفي َفُخفّ   يـــــــیا ِمْحَنَة اِهللا ُكفّ 

  ِمن طوِل هذا الَتَشّفي            آن أن َتْرَحمیناا ـــــــم
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  ي َقد ُتوّفيــــــــل لـــــــَفقی            َذَهْبُت َأطلُب َبْختي

  يـــــــــــــــــــــــالم ُمَتَخفّ ـــــــــــَوع            اــــــوٌر یناُل الُثریّ ــــــــــث

  .)٥٩(يـــــى َنقاوة َحْرفــــــــعل           راً ـــــــُد هللا ُشكْ ـــــــــــالحم

هـ) نظم في الحكمة، ٣٩٠كان ألبي الحسین أحمد بن فارس القزویني اللغوي (ت 

ل المشاق في سبیل ي الصعاب وتحمُّ یستنهض من خالله هّمة طالب العلم، ویدعوه إلى تحدّ 

  یقول: إذطلب العلم وتحصیله، 

  اـــــــــوُیْبِس الخریِف َوَبْرد الشِّت    )٦٠(إْن ُكْنَت ُتؤذى ِبَحرَّ الَمِصیف

  .)٦١(ي متى؟ـفأْخُذَك للعلم ُقْل ل    ان الربیعــــــــك ُحْسُن زمـــــــــــــوُیلهی

زین في ٤٢٢یعد القاضي عبد الوهاب البغدادي (ت  هـ) من شعراء هذه المدرسة المبرَّ

من  نابعة فیها من حكمة وحنكة شعر الحكمة. تصح أن تكون أشعاره مضرب األمثال؛ ِلماَ 

رجل عرك الحیاة وعركته، وترك بصمات خالدة في معظم میادین العلم والمعرفة. من  ةتجرب

  أشعاره في الحكم والمواعظ، قوله:

  )٦٢(ن الرَّكایاـــــإذا اْسَتَقت البحاُر م         َمتى َیِصل الِعطاُش إلى اْرتواءٍ 

  في الزوایا رُ بــَس األكاــــــــــــــَوَقْد َجلَ         ُمرادٍ َوَمن ُیثني اَألصاِغَر َعن 

زایا  إحدى  على الرَُّفعاِء من       اً ــــــــــــاُء یومـــــــــع الوضعـــــــوٕان َتَرفُّ    الرَّ

  .)٦٣(المنایا ة ـــــــــــد طاَبْت ُمناَدمــــــــــــــفق         وت األسافُل واألعاليـــــــإذا اْست

اجتماعیة خطیرة  اً یتضح من هذه القصیدة أن القاضي عبد الوهاب قد شّخص أمراض

بدأت تنخر في المجتمع اإلسالمي وتهدد كیانه، متمثلة بتوسید األمر إلى غیر أهله. وهو 

بذلك ُیلفت النظر إلى خطورة النتائج المرتبة على استفحال تلك األمراض في حال عدم 

(إّنها َستأتي على قد نّبه األمة إلى ذلك بقوله:  )(ها. كان النبي معالجتها ووضع حّد ل

ن فیها الخائن وُیخوَّن مَ ب فیها الصادق، ویؤتَ ق فیها الكاذب وُیكذَّ الناس ُسنون خّداعة ُیصدَّ 

وْیبضة، قیل: وما الروْیبضة یا رسول اهللا؟  قال: السفیه یتكلم في فیها األمین، وینطق فیها الرَّ

  .)٦٤()العامةأمر 

  ن، وهما:و ا نظم الشاعر أبو العالء المعّري البیتین اللذین أثارا علیه المسلملمّ 

  ما باُلها ُقِطَعت في ربِع دیناِر؟    َیتُودِّ  )٦٥(َیٌد بخمِس مئین َعْسَجدٍ 

  .)٦٦(ارِ ـــــوَذ ِبَمْوالنا ِمن النـــــــوَأن َنع    وت لهـــــــــــــــَتناقٌض ماَلنا إّال الّسك
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سمع الفقهاء ببغداد مقالته فرّدوا علیه. كان من أبرز تلك الردود رّد القاضي 

  :، قالعبدالوهاب

  .)٦٧(ِخیاَنة الماِل فاْفهم ِحْكِمِة الباري    ِصیاَنُة الُعْضِو َأْغالها وَأرَخصها

وهو جواب حسن وبلیغ، یبیِّن أن الدَِّیَة لو كانت ربع دینار لكثرت الجنایات على 

دي؛ لسهولة الغرامة، فغلَّظ الشارع ذلك حفظًا لها. ولو كانت الید ال تُقطع إّال في خمسمائة األی

فتكثر بذلك  دینار لكثرت الجنایات على األموال؛ ألنه َقلَّ من تبلغ جنایته خمسمائة دینار،

. روى )٦٨(عًا لضرر الجنایةقطع به الید حفاظًا لألموال، ودفالسرقات، فغّلظ الشارع تقلیل ما تُ 

قال:  ()عن النبي  )رضي اهللا عنها(من طریق أم المؤمنین عائشة  )٦٩(اإلمام البخاري

  ).َطُع َیُد السارِق في ربع دینار(تُقْ 

م في تحقیق السعادة. ونحن نعرف أن لْ المال والعِ  أثریؤكد القاضي عبد الوهاب على 

ا یقول موالدولة، وكذلك العلم. وفیهض وماء الوجه، وهو بحد ذاته قوة للفرد رْ المال یصون العِ 

  القاضي:

  من َأْسَعِد الَبَشرِ  )٧٠(عندي لكنُت إذن  یا َلْهف َنْفسي على َشْیَئین َلْو ُجِمعاَ 

  .)٧١(وِخْدَمُة الِعْلِم َحتى َینَقضي ُعمري  ةٍ ــــــلَّ َمْسَألـــــــاُف َعْیٍش َیقیني كُ ـــــــــِكف

  هاب في الحكمة قوله:ومن روائع أشعار القاضي عبد الو 

  مـــــه ال َتنَ ــــــــــذي َتْبَتغیــــــــــــــــــَودوَن ال    َجرِّد َعزیمَة ماضي الَهمِّ معتزم

  مِ ـــــــــــت والسَّقَ وْ ما المرُء رْهن المَ فإنّ     َوال َیُصّدنك َعنها خْوف حادثةٍ 

  .)٧٢(اَألْهل والَحَشمِ أْو في مقرِّك بین     ما قّدر اهللا آٍت، ُكنَت في َسَفرٍ 

تم من  إذعالم مدرسة العراق المالكیة في شعر الحكمة، أسهامات إا سبق ضح ممّ یتّ 

، فإن ذلك ي بالخصال الحمیدة وتوثیق عرى الصلة باهللا هد والتحلّ خاللها الدعوة إلى التزّ 

  سبیل الفوز في الحیاة الدنیا واآلخرة.

  :الوصف والتشبیهشعر ثالثًا: 

هو ذكر الشيء كما هو علیه من الحال والهیئة. ولّما كان أكثر وصف  :الوصف

بة من ضروب المعاني، كان أحسنهم فیه من أتى في شعره الشعراء یقع على األشیاء المركَّ 

بأكثر المعاني التي یتركب منها الموصوف، وبأظهرها حتى یحاكیه بشعره وبَمَثِله للَحِسن 

  .)٧٣(بنعته
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فهو یقع علي شیئین فیهما اشتراك في معاٍن یوصفان بها، وافتراق في  :التشبیها أمّ 

ولذلك فإن أحسن التشبیه هو ما جمع بین الشیئین  ؛أشیاء ینفرد كل واحد منهما بصفتهما

  .)٧٤(اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فیها، بحیث یرقى بهما إلى حالة االتحاد

اض الشعر، وهو الوصف والمدیح وما یتفرع یالحظ أن التشبیه ُیستخدم في أغر 

عنهما. وكال الوصف والتشبیه أكثر استخدامًا في أغراض الشعر األخرى. وقد تفاوت الشعراء 

  في استخدمهما؛ ِلمَا یتطلبان من حس مرهف، وشعور عمیق، ودقة في التمییز.

سهامات في هذا الفن، یأتي على رأسهم عبد اهللا إكان لبعض أئمة المالكیة في العراق 

مرو، فسقطت منها جماجم كثیرة،  )٧٥(نهار ركن من ُقُهْنُدزاهـ). روي أنه ١٨١بن المبارك (ت 

الواحد  وتناثرت من إحدى هذه الجماجم أسنانها، فُوِزنت سّنان منها، فكان وزن السنِّ 

؛ ألنه إذ كانت )(ویتعجب من صنع الخالق  ، فجعل ابن المبارك ُیقلُّبهما بیده،)٧٦(َمَنوان

  أسنانهم بهذه الضخامة، فكیف تكون باقي أعضائهم؟ فأنشد قائًال:

تـــــــت ِبِسنَّْین قَ ـــــــُأتی   ْصن لّما أثاروا الّدفیناحِ ِمَن ال       اــــــــــد ُرمَّ

  اــــفُّ شیئًا َرزینـــــــه الكــــــلُّ بـــــتُق     ى َوْزن َمنْیَین إحداهماــــعل

  ا َأْحَسَن الخالقیناــــــــــاركت یـــــَتب     اـــــثالثون ُأخرى على َقْدِره

  ا؟ـــــــــــاَن َیْمُأل الُبطونـــــــــــا كـــــــوم     مــــــوُم ألَفواِههِ ـــــــــــــــاذا یقـــــــفم

  ى َتُهوناـــــــــقاَصَرِت النَّفُس حتتَ      مــــــا َتَذكَّرُت َأْجساَمهُ ـــــإذا م

  .)٧٧(وبادوا جمیعًا َفهل خاِلُدونا؟     وكلُّ على ذاك ذاَق الرَّدى

والتفكُّر في عظمة الخالق سبحانه، وقدرته  عتبارلالإن قصیدة ابن المبارك هذه دعوة 

على خلق هذه األقوام الضخمة األجسام، وتقدیر أرزاقها، وِمن َثمَّ فنائها بالموت. وكأني بابن 

المبارك یشیر إلى الجبابرة الذین ورد ذكرهم في آیات عدة من التنزیل، كعاد وثمود وقوم 

  فرعون وغیرهم من األمم السالفة.

أن رجًال جاء  )٧٨(رك في الوصف مبلغًا عظیمًا، فقد روى القاضي عیاضبلغ ابن المبا

  إلى ابن المبارك، وطلب منه أن یصف له الوالهین باهللا، فأنشد:

  َركٌب ُیریدون أن یمضوا َفَیْنَقِلبوا       همـــــــــــــــــُمْستوفرین على َرحل َكأن

  .ُق َمْذهُبهم والزُّهُد والوَجلُ دْ فالصِّ        َعَفت َجواِرُحهم َعن كلِّ فاِحشةٍ 

  وصف ابن المبارك المراحل الحیاتیة التي یّمر بها اإلنسان، فقال:
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  قُ ـــــــــــًال َتراُه ُثمَّ َیتَّسِ ـــــــدو َضئیــــــــَیب       المرُء مثل ِهالٍل عند ُرؤیتهِ 

  .)٨٠(َنْقصًا ُثمَّ َیْمَحقُ  )٧٩(َكّر الَجدیَدین       ى إذا ما تراه ُثمَّ َأْعقَبهُ ــــــــَحت

نلحظ هنا أن ابن المبارك یشّبه اإلنسان بالهالل، الذي یبدو في أول الشهر ضئیًال 

حتى یختفي  ضمحاللباالضعیفًا ثم یصیر بدرًا في منتصف الشهر، وذلك بكماله، ثم یبدأ 

نهائیًا في آخر الشهر، أي أن اإلنسان یولد صغیرًا ضعیفًا، ثم ینمو ویكبر حتى یصل إلى 

عنفوان قوته في األربعین من عمره، ثم لم یلبث أن تضعف قوته شیئًا فشیئًا، حتى تنتهي 

يخْرِجكُم ثُم حیاته بالموت. هكذا هو الناموس اإللهي الذي أقره الخالق سبحانه في قوله: 

 اللُغُوا أَجتَبللُ ون قَبفَّى متَون ينكُم مموخاً ويتَكُونُوا شل ثُم كُمدلُغُوا أَشتَبل ثُم فْالط لَّكُملَعى ومسم

لُونقتَع)٨١(.  

ا یبدو أن ابن المبارك كان یهدف من هذا القول اإلشارة إلى قصر الحیاة الدنیا وأنه

رها في طاعة اهللا وكسب ما علیه أن یسخّ فانیة، وأن ال یغتر االنسان بقوته ونضارته، إنّ 

  رضوانه.

، یجید الوصف، مبدعٌ  هـ) شاعرٌ ١٨٦حقي القرشي (ت قبل سعید بن سلیمان المسا

  یْسُمر مع أصدقائه، وقد أوقدوا نارًا، فجادت قریحته في وصف النار، فقال: لیلةٍ  في كان

  ِب ـــه طرائف الَعجَ ــــــــــُر فیــــــــــوالدَّه    اـــــــاي ِمثَل َلْیَلتنــــــــَر َعْینــــــَلْم تَ 

  ِب ـــس بالحطـــــــــاتت تحـــــــــــــناٌر فب    اـــــــــبُّ لنـــإذا أوقدت موهنًا َتش

  ق ذو أدِب ـــــــــــــــــــــاوع للرفیـــــــــــــــــــمط    رمٌ ـــــــــــــــرام ُمْحتَ ـــــــــــیحشها بالضِّ 

  بِ ــــــــــــاء باللهــــــــــت للسَّمــــــــــُثمَّ َسمَ     تــــــرام فانتصبـــــــا بالضـــــلفَّعه

  .)٨٢(بِ ــــــــــــــهائح الذَّ ــــا صفـــــــأن فیهـــــــك         اــــــراء ال نحاس لهــــَحمراء زه

هـ) من الشعراء المجیدین في هذا الفن الشعري. ٢٣٢هارون بن عبد اهللا الزهري (ت 

  هاج شوقًا وحنینًا إلى أهله، فقال: - الحجاز–بته عن بلده غر لّما طالت 

  َد وُهَو قریبٌ ــــــــــَل العهـــــــــوأن َیْستطی    بُ ــل الشَّوُق إّال َأن َیِحنَّ غریــــــــــــــه

  بُ ــــــــــــٌع ُمجیـــــــــوِق داٍع ُمْسمِ ـــــــوللشَّ     َق َیْدعوني إلى من َأوّدهأرى الشَّو 

  ٌص إليَّ حبیبُ ـــــــــــــه َشخْ ــــــــلَّ بـــــــَیحِ     ة أنهُ ـــــاُف المدینـــــــــــى اُهللا َأْكنــــــــــَسق

  روبُ ــــــؤاد طــــــــاق الفــــــــم َلُمشتــــــإَلْیه    ت ِبَي الدار َعْنُهمُ ــــوٕاّني وأْن شطَّ 
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  وَن شحوبُ ـــــــا بي َأن َیكُ ـــــــوَأْهَون م    اً ــــــك شاِحبـــــال ِجسمــــــَوقائلة ما ب

ْدِر مّني ح   ذوبُ ــــــــــــــا وتــــــــاِسي بهـــــــــُع َأنفــــــــَتْقطَ     رارةٌ ـــفُقلت لها في الصَّ

  .)٨٣(َفِلْلَعْیِن من َفْیِض الدموِع غروبُ     اَز وَأْهَلهُ ـــــــــــا تذكرُت الحجـــــــم إذا

هـ) من مشاهیر شعراء هذه المدرسة، له قصیدة قصیرة ٢٤٠أحمد بن المعذل (ت

  یقول: إذیصف فیها الّرطب، 

  ا واكفـــــــــــُع ِمنهـــــــــفالدَّم              ْنَشقَّ َجْیُب َقَمیَصهاإ

  .)٨٤(حیث استقرت قاطف             اع إنائهاـــــــــبق غــــــــىیل

القزویني  من شعراء هذه المدرسة الذین أجادوا في الوصف أحمد بن فارس بن زكریا

  هـ). من أعذب أشعاره قوله: ٣٩٠(ت 

  اجُ ـــــوُت حـــــــحاجٌة وتف ىتُْقض    رٌ ـــــَوقالوا َكیَف َأنَت؟ فقلُت َخیْ 

ْدِر ُقلنا   راجُ ـــــــعسى یومًا یكون لها انف    إذا ازدحمت هموُم الصَّ

  .)٨٥(َدفاِتَر لي وَمْعشوقي السِّراجُ     يـــــــــــــَندیمي ِهرَّتي وُسروَر َقْلب

  وله أیضًا:

  س فالسِ ـــــــا فلیـــــــي منهـــــــــــــوٕان حظ    رةــــف دیناٍر ُمؤبَّ ــــــــي َألــــیا َلْیَت ل

  .)٨٦(َلها َوِمْن َأْجِلها الحمقى من الناسِ     قالوا فما تشتهیها؟ قلُت یخِدُمني

یبدو من شعر ابن فارس أن حالته المادیة كانت متدهورة، وأن مكانة اإلنسان 

االجتماعیة في ذلك الوقت ترتبط ارتباطًا وثیقًا بحالته المادیة، فكلما كُثرت أمواله زاد رفعة 

انة في نفوس الناس. والحقیقة أن ذلك مؤشر خطیر یهدد كیان المجتمع؛ ألن الدین ومك

المال في الحیاة إّال أنه جعل أساس التفاضل بین الناس  أثرهمل السالمي الحنیف وٕان لم یُ 

  ا الناس.مفع منهتمه اإلنسان من علم وعمل ینالتقوى وما یقدِّ 

هـ) أبرز شعراء مالكیة العراق في إجادة ٤٢٢یعد القاضي عبد الوهاب البغدادي (ت 

  قال: إذفن الوصف. من نظمه في هذا الباب ما أنشده عند خروجه من بغداد، 

  َوَحقٌّ لها ِمّني سالٌم مضاَعفُ     َسالٌم على بغداد في كل َمْوطنِ 

  ارفُ ـــــــها لعیي جانبوٕاّني ِبَشطَّ     َفو اِهللا ما فاَرْقُتها عن ِقلًى لها

  وَلْم َتُكن األرزاُق فیها ُتساِعفُ     اَقت عليَّ بَأْسِرهاــــــــــولكّنها ض
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  .)٨٧(وأْخالقه تَْنأى به وُتخاِلفُ     هوَّ وكانت َكِخلٍّ كنُت أهوى دنُ 

  قال القاضي عبد الوهاب في وصف الهالل عن طلوعه في وقت الفجر:

  ارن الزَّهرهـــــــر قـــــــــــــفي ُغرَّة الفجْ                اً لّما رَأْیُت الهالَل ُمنَطوی

  .)٨٩(َأْوفى ِلَضْرِب ُكُره )٨٨(ِبَصْولجانٍ                      َشبَّهَته والِعیاُن َیْشَهُد لي

  وقال في وصف جاریة تتبختر في مشیتها:

  سِ ــــــى من اللَّمْ ـــــــراِف َتْدمــــــــــــُمَنعََّمة األط     َوَمْحطوَطة الَمْتَنْین َمْهضوَمِة الَحشا

  .)٩٠(َعلى َوْجِهها َأْبَصْرَت َغْیمًا على الشَّْمسِ     ا َعالــــــاُن النَّدِّ ِمن ِطیبهــــإذا ما ُدخ

ن لنا من شعر شعراء مدرسة العراق المالكیة في موضوع الوصف والتشبیه أن یتبیّ 

أحوال الماضین والعّباد والكفار  اوالوضوح والجدیة، فقد وصفو الطابع العام لشعرهم البساطة 

وحال الناس یوم القیامة، كما وصفوا ما یدور حول الطبیعة من أطالل األهل واألحبة، والحنین 

  والشوق إلى األوطان، ولحظات فراق األهل، وغیرها من ألوان الوصف والتشبیه.

  :النسیب والغزلشعر رابعًا: 

، وتصرف أحوال الهوى به معهن. وُیَفرِّق نَخْلق النساء وأخالقهب هو ذكر یالنس

ب والغزل، فالغزل عنده: المعنى الذي اعتقده الرجل في الصبوة یبین النس )٩١(قدامة بن جعفر

 تمثل بالتصابي والولوع بموداتیإلى النساء، فُنسب بهن من َأجله، فكان النسیب ِذكر الغزل 

النساء، ویرى أنه ما یمیله إلیهن هو الشمائل الحلوة، والمعاطف الظریفة، والحركات اللطیفة، 

كُثرت فیه  ما الذي یتم به الوصول إلى الغرض هو ولهذا فإن النسیب والكالم المستعذب،

  األدلة على التهالك في الصبابة، وتظاهرت فیه الشواهد على إفراط الوجد واللوعة.

ري، یأتي في عدرسة العراق المالكیة باع طویل في ولوج هذا الفن الشكان لشعراء م

  هـ)، روي أنه قال:٢٣٢مقدمتهم هارون بن عبد اهللا الزهري (ت 

  اــــــعــــَوقَّ ــــــــــــتَیتَ  نروه أَ ـــــــــَر للمكــــــــــــــــوَأْیس          ولّما رَأْیُت الَبْیَن ِمنها ُفجاَءةً 

  اـــــــودَّعـــــــَأن یُ  عبرةًا وُیذري ــــــــُمقیم          َق إّال أن ُیودَِّع ظاغنٌ َوَلم َیبْ 

  .)٩٢(وقْد َأْبَرَزت من جاِنِب الِخدر إْصَبعا          رًة فرّأْیُتهاــــــــا نظــــــَنْظرُت إلیه

  وله في الغزل والفخر:

  وَصلوا من ِحباِل الَبْین ما قطعواَأْو   ماذا على الحيِّ َیوم الَبْین َلْو َرَتعوا

  نالوه لم َیصنعوا في ذاَك ما َصنعوا    وا َأسیرًا في الّدیار َوَلوْ ـم ینالــــــــبل لَ 
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  عـــــــن مندفــــیالبَ ـــــــــذل بــــــــــــــا جَ ــــــــــــُیحیه    رةـــول الحيِّ باكــــــــــــا رَأیَت حمـــــــــــــَأم

  الم فكاَد القلُب ینصدعُ ــــــــا الســــــــمنه    يـــى یوّدعنــــى وال لیلـــــــادیت لیلــــــــــن

  عُ ــل مجتمِ ــــــــالشَّمو دٌة ــــــــــدار واحــــــــــوال  مـــــي زیارتكــــــل أهلِك َأحمونـا لیــــــــــــی

  .)٩٣(د الیوم أنتفعُ ـــــَعْیش بعــــــــــُت بالـــــــــــَفَلسْ   مــــــــعدكى الَعْیش بَ ــــــــرَّ علـــــــــفاآلن مَ 

هـ) في فنون الشعر األخرى، فقد برع في الغزل. ٢٤٠ومثلما برع أحمد بن المعذل (ت 

  له قصیدة یقول فیها:

  ال َتطیُش ن َلْحِظَك ــــــــِسهاٌم مِ           هـــــــْقَصَدتْ أَرَمْته فَ  )٩٤(َأخو َدَنفٌ 

  ِبهنَّ وَال ِسوى الّلحظاِت ریُش           ِسوى اْحورار )٩٥(َقواِتل ال ِقداح

  ُش ـــــوُت وال یعیـــــــًا ال َیمـــَسقیم          َأَصْبن َسواِد ُمْهَجتِه َفَأْضحى

وى أَلمَّ ِبِه ُجیوُش ـــــــَن الَبلْ ــــــمِ           شــــــَكئیٌب إن تْحِمَل َعْنه جی
)٩٦(.  

هـ)، كان أكثر شعره في الُحّب ٣٣٤من شعراء هذه المدرسة أبو بكر الشبلي (ت 

، وذلك على طریقة الصوفیة، وهو ما یسّمى بالعشق اإللهي. للشبلي ()اهللا  والشوق إلى

م قّیمة، غیر أنه كان یحصل له جفاف دماغ وُسُكر، فیقول أشیاء ال ینبغي أن كَ مواعظ وحِ 

  مثله. َذَكر من كان یحضر مجلسه أنه كان ینشد:ر من فقیه دُ صْ تَ 

  وَأْیَسُر ما في الذِّكِر ذكُر لساني          ةً ــــــي َنسیُتَك َلمحَ ـــــــــرُتَك ال أنّ ـــــَذك

  ُب بالخفقانِ ــــــــــــــاَم عليَّ القلــــــوهم          وكنُت بال َوْجٍد أموُت من الهوى

  لِّ مكانِ ــــــــــودًا بكــــــــَك موجـــــــشهدت          د َأّنك حاضريا َأراني الوجْ ـــــَفَلمّ 

  .)٩٧(انِ یوال َحْظُت َمْعلومًا بغیِر ع          ودًا بغیْر َتكلُّمٍ ــــــــاَطْبُت موجــــــــَفخ

  یتبین من هذه القصیدة أن الشبلي یرسم صورة خیالیة لمشاهدة المحّب للمحبوب.

  الغزل الصوفي قوله:ومن شعره في 

  اديــــــى یوِم التنـــــَفال َأْسلو إل          َغَرْسَت الُحبَّ َغْرسًا في ُفؤادي

  ادِ ـــــــــــّب بـــــــد والحــــــوق زائــــــــــفس          الـــــي باتصــــــَجَرْحَت القلَب ِمنّ 

  بكأِس الحبِّ ِمن َبْحِر الودادِ           ؤاديـــــــــــــــا فــــــــاني ُشْرَبة َأحیـــــَسق

  .)٩٨(لِّ وادِ ـــــــارفون ِبكُ ـــــاَم العـــــــَله          هـــــــــــُفُظ عاِرفیـــــــْوال اهللا َیحــــــــَفلَ 

قد َخصَّ الصوفیة دون غیرهم ) (َأشار الشبلي من خالل هذه القصیدة إلى أن اهللا 

منازل غیرهم. ویظهر أیضًا أن الشبلي یزّكي  على لهم، وأن لهم منزلة تسموه من عباده بحبّ 
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 )١٨ ( 

 

الصوفیة الذین وصلوا إلى مرتبة العارفین باهللا. وهذا یتعارض مع قول الحق من  نفسه وٕاخوانه

  .)٩٩(فَلَا تُزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتَّقَىسبحانه: 

ینشد في جامع المنصور ببغداد یوم الجمعة والناس سمع أحدهم الشبلي یومًا وهو 

  ون حوله:ملتفّ 

  ِف؟ـــــــأُل عن كیــــــْل صبٌر َفُیســـــُت َوهَ ــــــــــَفُقل    َیقوُل َخلیلي كیَف َصْبُرَك َعْنهم

  .)١٠٠(وَأْصلى من التقوى وأمضى من السَّْیف    ِبَقلبي هوًى َأذكى من الّنار َحرُّهُ 

  ا أفاق َأنشد:لّما حجَّ ورأى مكة المكرمة وقع مغشیًا علیه، فلمّ روي أن الشبلي 

  ما بقاُء الّدموع في اآلماقِ           وَأنَت ُمِحبُّ  )١٠١(هذِه داُرُهم

  .)١٠٢(اِرُع الُعّشاقِ ــــــا َمصَ ــــــــوفیه            وقدیمًا ُمهَِّدْت َأْفنیِة الدارِ 

  یف، قوله:فمن روائع شعره الغزلي الع

  ُتمیُت بها َوُتحیي َمْن ُیریدُ           َلها في َطْرِفها َلَحظاُت ِسْحرٍ 

  دُ ــــــا َعبیــــــــالمین َلهـــــكَأنَّ الع         المیَن ِبُمْقَلتَْیها ـــــي العـــــــــَوُتْسب

  .)١٠٣(ا ُأریدُ ــــــَفَتْعَلُم م اـــــــوَأْلَحُظه         َم ما ِبَقْلبيــــــا فتعلـــــــِحُظهُأالَ 

ن طرق هذا الفن الشعري من أئمة مدرسة العراق المالكیة أبو الطاهر محمد بن ممّ 

  یقول: إذهـ)، ٣٦٧(ت  أحمد الذهلي

  ُر َمْهتوكِ ــــــــــــِغّرًا َفِسْتري َغیْ          وٕاّني وٕاْن ُكْنُت بَأْمِر الهوى

  َقْلبي وَدْمعي غیُر مسفوكِ          َأكني عن الِحبِّ وَیْبكي َدماً 

  .)١٠٤(ٌن َمْملوكِ ــــــوباطني باط         اهري ظاهٌر ُمْسَتْمِلكــــــــــــَفظ

هـ) باٌع طویل في شعر الهوى والحّب ٤٢٢لقاضي عبد الوهاب البغدادي (ت لكان 

  .والغزل

الوهاب بن له قصیدة قصیرة رواها أبو بكر بن عبد البر، قال: َأتیت القاضي عبد 

  علي بن نصر بالمسجد الجامع بمصر، فقلت له: یا سیدنا اإلمام َأَأنت القائل:

  ريــــــوَأْسَهْرَت یا ناظري ناظِ          ا ُمْهجتي ُمْهجتيـــــــَتَمّلْكَت ی

  وال َخَطَر الَهْجُر في خاِطري         ا كاَن َذا َأَملي یا َملولُ ـــــــوم

  ى الَهْجِر بالقاِدرِ ـــــُت علـــــــَفَلسْ          َفَدْتَك النفوُس صاِل وِ لَفِجْد با

  .اِعرِ ـــــــــــــــاُس بالشّ ــــــي النـــــَفَلقََّبن         َك َتَعلَّْمُت ُنْظَم الكالمِ ــــــــــوفی
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با ،فقال القاضي: یا أبا بكر   .)١٠٥(دع ذا فإنه كان في أّیام الصِّ

واب القاضي عبد الوهاب ألبي بكر أن ُجلَّ شعره في الغزل یمكن أن نتلمس من ج

  مه في أیام شبابه، وأنه قلل النظم فیه عندما تقدم به العمر.كان قد نظَّ 

  من روائع شعر القاضي عبد الوهاب، قوله:

  ريــــوَلْو َبَرَزْت باللیل ما ظلَّ َمْن َیسْ     وَمْحجوبٍة في الِخْدِر َعْن ُكلِّ ناظرٍ 

برِ     وىــــــــــا والعیُس ُتْحَدُج للنـــــــوُل َلهــــَأق   َأِعّدي لَفْقدي ما اْستَطْعِت من الصَّ

  رِ ــــى طلِب الَعْلیاء َأْو َطَلِب اَألجْ ــــــــــعل      اً ـــــــــــــــة آنفــــاَن الشَّبیبــــــــــُأْنِفُق َرْیعـــــــــس

  ريـــــــْن ُعمـــــــال َنْفٍع وُتْحَسُب مِ ــــــــَتُمرُّ بِ       ْسراِن أنَّ لیالیاً َس َأنَّ ِمَن الخُ ــــــــــَألیْ 

ةٍ ــــــا كواكــــــي الدُّنیـــــــا َلفـــــــــوٕانّ    .)١٠٦(ان بنا َیجريـــــــودًا والزمــــــــنُّ ُقعـــــــُنظَ       ُب ُلجَّ

  وموطنه:وقال أیضًا یبث أحزانه واشتیاقه إلى أحبته 

  على الَعْهِد ِمْثلي َأْم َغدا الَعهُد باِلیا    ْل َأنُتما ِلیاَ ـــــداَد هَ ــــــــــيَّ في بغـــــــــــَخلیلَ 

  رى ذكٌر ِبَمْن كاَن ناِئیاــــا جَ ـــــــــــإذا م    اــــــٍر َلَدْیُكمـــــا َمْذكوٌر بخیـــــــــْل َأنــــــــــَوه

  ُح باكیاـــــــي وَأْصبَ ـــا َأْمســــــيَّ َكمـــــــــعل    َد الّنوى ُمْقلتاكماـــــَذَرفْت ِعنْ  لْ ــــــــــــوهَ 

  اـــــــاِلیـــِر حن الّنوْ ـــــــــًا مـــــًا وُبستانـــــــــَأنیق    َزالً ــــــزَّل ُمنْ ـــــــــْل ِفیُكما َمْن إْن تنــــــــــوهَ 

  .)١٠٧(اــــــــــت اَألماِنیـــــــــا فُكنـــــــــًى َفَتَمنَّْینــــــــــــُمن    اِن وُحْسِنهِ ــــــــا ِطیَب المكـــــــــَلندَّ ـــــــــَأجَ 

لعل أروع وأشهر قصیدة نظمها القاضي عبد الوهاب في الغزل والتشبیب، تلك التي 

  یقول فیها:

  َحدِّ ـــص بالاَلْت َتعَالْوا فاْطلبوا اللِّ ــــَوق    تْ ـــــــــــــــــــــا َفَتَنبَّهَ ـــــــــــــــــْلُتهـــــــمٌة َقبَّ ــــــــــــائــــــــــــــَون

  َوَما َحَكموا في غاِصٍب بسوى الرَّدِّ     اِصبٌ ـــــــــِك غـــــــي َفَدْیتُ ـــــــــــــا ِإنّ ـــــــَفُقْلُت َله

  وإِْن َأنِت َلْم ترضي َفأَلٌف َعْن الَعدِّ     ةً ــــْن َأثیٍم ُظَالمَ ـــــي عَ ــــــــــا َوُحطّ ـــــــــُخذیه

  على الُمْذِنِب الجاني َأَلذُّ ِمَن الشَّْهدِ     ُد العْقُل َأنَّهُ ــــــاٌص َیْشهـــــــــاَلْت ِقصـــــــَفقَ 

  ى ما ِزلُت َأزهُد في الزُّْهدِ ـــُت بلـــــــــَفُقل    دـــــــَك زاهـــــــــْر بَأنَّ ـــــــــْم ُأْخبُ ــــــــاَلْت َألَ ــــــــــــَوق

  .)١٠٩(ي َرْهُن واِسَطِة الَعْقدِ ر وباَتْت َیسا    ِخْصِرها )١٠٨(َفباَتْت َیمیني َرْهن ِهْمیان
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أن  إذیشیر القاضي عبد الوهاب في هذه القصیدة إلى مسألة فقهیة، وهي الَغْصب، 

. وهكذا أسهم القاضي عبد الوهاب من )١١٠(الشيء المغصوب منعقد على وجوب ردّ  عاإلجما

  خالل هذه الصورة الخیالیة في إثراء التراث العربي اإلسالمي شعرًا وفقهًا.

ضح لنا من نظم شعراء المدرسة المالكیة في العراق في فن النسیب والغزل أن یتّ 

وعدم تعاطي الوصف الحسي والمواقف المثیرة  السمة الغالبة على شعرهم هي العفة والنقاء

التي تتعارض مع روح اإلسالم ومبادئه، أو تلك التي تخل باآلداب وتخدش الحیاء، وال غرابة 

ع عن ثون وفقهاء، َفَحَملهم علمهم وتقواهم إلى الترفُّ هم محدِّ هم إن لم یكن كلّ في ذلك؛ ألن جلّ 

عیة، وهذا من فضل اهللا على عباده المؤمنین، فقد قول ما ال یلیق بمنزلتهم الدینیة واالجتما

  حفظوه فحفظهم.

  الهجاءشعر : خامساً 

الهجاء من أغراض الشعر التي أكثر الشعراء فیه نظم القصائد، إذ ال یكاد یخلو شعر 

شاعر منه، َبْید أنهم یتفاوتون في أسلوبهم وألفاظهم ودرجة غلّوهم وقسوتهم في الهجاء. أبلغ 

في منزلة الهزل وما اعترض بین التصریح والتعریض. وأجود الهجاء ما سلب  الهجاء ما كان

الهجاء فمعایب الا ما كان في الِخْلقة الجسمیة من من فضائله النفسیة (الُخُلقیة)، أمّ  المرءَ 

؛ وذلك ألن العرب قبل وبعد اإلسالم ال یعیرون أهمیة قصوى لشكل )١١١(بهدون المطلوب

ولذلك شاع عندهم المثل القائل إنما المرُء بأصغریه قلبه  ؛ونتاجه هبفكر  اإلنسان بقدر اهتمامهم

  ولسانه.

 موا الشعر في هذا الباب عبد اهللا بنمن أشهر علماء مدرسة العراق المالكیة الذین نظّ 

تفوا كان ابن المبارك (رحمه اهللا) ُیعیب على القاعدین عن الجهاد، واكْ . هـ)١٨١(ت  المبارك

هـ) كتب قصیدة وبعث بها من ١٧٧دة والزهد، أو طلب العلم. ففي سنة (عن ذلك بالعبا

وس إلى الفضیل بن عیاض الذي انقطع إلى العبادة وجاور بالدیار المقدسة بالحجاز، سطر 

  جاء فیها:

  عبُ لْ تَ  ك في العبادةِ ــــت أنمَ علِ لَ     اـــــــــنرتَ صَ أبْ  وْ یا عابد الحرمین لَ 

  بُ ـــــا بدمائنا تتخضَّ ـــــــــــــــــحورننُ فَ     بدموعهه یدَ ضِّب جِ خَ من كان یُ 

  عبُ تْ بیحة تَ وم الصَّ ـــــــیولنا یخُ فَ     اطلــي بـــه فلَ یْ كان ُیتعب خَ  أوْ 

  األطیبُ  ارُ ـــج السَّنابك والغبَرهْ     اـــنیرُ بِ عَ  حنُ ــــم ونكُ بیر لَ العَ  یحُ رِ 
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  ال ُیكذبُ  قٌ صادِ  حیحٌ وٌل صَ ـــق    اــــــــــنبیِّنال ـــــن مقـــــــــأتانا مِ  دْ ــــــولق

  اٍر تلهبُ ـــــِف امرٍئ وُدخاُن نــأن    اهللا في لُ یْ بار خَ توي وغُ ــال یس

  .)١١٢(بمیٍِّت ال ُیْكَذبُ  لیس الشهیدُ     اـــــــــــــــــننَ یْ بَ  اهللا ینطقُ  ذا كتابُ ـــه

إلى الفضیل، وقرأها بكى بكاًء مّرًا، حتى سالت دموعه على  القصیدة ا وصلت هذهفلمّ 

  .)١١٣(یه، وقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحدَّ خَ 

یتبین لنا من هذه القصیدة أن المبارك قد عالج ظاهرة دینیة اجتماعیة طرأ علیها 

اهللا  إلى اً وانقطاع اً بعض االنحراف، أال وهي ظاهرة الزهد، فقد أنكر أن یكون الزهد تعبُّد

عي الزهد أن یذوق طعم الجهاد في سبیل اهللا، ویرابط في الثغور؛ ما ال بد لنا لمن یدّ فحسب، إنّ 

لمدافعة العدو عن دیار اإلسالم، فینال بذلك إحدى الحسنین: النصر أو الشهادة. وبذلك فهو 

مسلم  : ((ال یجتمع غبار في سبیل اهللا ودخان جهنم في منخرّي عبد)(یشیر إلى قول النبي 

والَ تَحسبن الَّذين قُتلُواْ في سبِيلِ اللّه أَمواتاً بلْ أَحياء عند . كما یشیر إلى قول الحق سبحانه: )١١٤(َأبدًا))

زَقُونري هِمبر)١١٥(.  

المسلمین بالجهاد وبیَّن لهم فضائله، فإنه حذَّرهم في الوقت ) (ومثلما رّغب النبي 

وأخذتم أذناب  )١١٦((إذا تبایعتم بالِعیَنةإذ قال: نفسه من مغّبة تركه، وبین لهم سوء العاقبة، 

َینِزُعُه حتى ترجعوا إلى  ال الً ط اهللا علیكم ذُ البقر ورضیتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلّ 

  .)١١٧()دینكم

ودعوة مفتوحة للمسلمین  مهمةد قصیدة ابن المبارك هذه رسالة عتقدم تما  علىبناًء 

ة الخالصة، للذود عن بلدانهم ورّد كل إلى اإلسهام الفاعل المعقود بالنیّ  ةكافة إلى یوم القیام

  معتٍد وغاصب.

روي أن ابن المبارك رأى الشاعر أبا العتاهیة یلبس الصوف ویتزهد، فلم یعجبه ذلك، 

  ناطق الثغور، وأنشد قائًال:مودعاه إلى اللحاق بالمجاهدین في 

  ادِ ــــــــــــى یعّد في الُعبّ ــــــحوأضْ     َأّیها القارئ الذي لبس الصُّوف

  ادِ ــــــع الزُّهّ ـــــــضوْ بغداُد مَ  یْس لَ     هــــــــــد فیــــــــــر والتعبُّ ـــــــــــــــزم الثَّغْ ــــــــــإل

ّیادِ ــــــــــــــــــومن    لٌّ ـــــــــــــــوِك محـــــــــــــــداَد للملــــــــــــإن بغ   .)١١٨(اٌخ للقارئ الصَّ

مدح الجهاد  هذه القصیدة وٕان كانت في الذم إّال أن ابن المبارك توّخى منها

والمجاهدین؛ ألن الجهاد یحقق منفعة عامة للمسلمین، ِلمَا فیه من الذود عن بیضة اإلسالم 



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٢٢ ( 

 

وحمایة دیار المسلمین، وما یتصل بذلك من تعزیز األمن واالستقرار؛ ولذلك فهو أفضل بكثیر 

باألخطار  إلى العبادة وحدها، في وقت تكون فیه األمة مهددة واالنقطاعمن التزهُّد والتبتل 

أن ابن المبارك یوجه من خالل هذه القصیدة یبدو الخارجیة التي تحدق بها من كل جانب. 

النصائح واإلرشادات؛ إلزالة كل شائبة دخیلة على الزهد، وأن الزهد ال یكتمل بنبذ الدنیا 

  ومطامعها فحسب، إنما یكتمل بالعمل الدؤوب والجهاد في سبیل اهللا.

ة قد َوِلَي دیوان الصدقات بالبصرة، فّلما علم بذلك عبد اهللا بن كان إسماعیل بن ُعَلیَّ 

  المبارك لم یرض صنیعه، وكتب إلیه ُیَأنِّبه:

  نِ ـواَل الَمساكیـــــــــــاُد َأمـــــــَیْصط        اً ـــــاِعَل العلَم َلُه بازیــــــــا جـــــی

  نِ ـــــــــــــالدِّیـــــــــــْذهِب بـــــــــــٍة تُ ـــــــــبحیلَ         ا ــــــــــــا وَلّذاِتهــــــــَت لْلُدنیــــــــــاْحَتلْ 

  نِ ـــــــــــــانیـــــــــــــــت َدواًء ِلْلمجـــــــــــــــــُكنْ         ْرَت َمْجنونًا بها َبْعَدماــــَفصِ 

  ِن؟ـــــَعْن ابِن عْوٍن واْبِن سیری        ي َسْرِدهاـــــــك فــــَن روایتــــــــَأی

  واِب السَّالطیِن؟ـــــــــــزوِم َأبْ ـــــــــــــلُ         وُل فيـــــــــــَن ِروایتك والقـــــــــَأیْ 

  .)١١٩(زلَّ ِحماُر الِعْلِم في الطیِن؟        إن ُقْلُت: ُأْكِرْهُت َفَذا باطلٌ 

ث ابن ُعَلیَّة واالنتقاص منه ألسباب انة المحدِّ لمبارك لم یكن قصده إهالحقیقة أن ابن ا

م د المناصب لم یكن یلیق بمنزلة العالِ ة له؛ ألن تقلُّ ضما أراد إسداء النصیحة المحشخصیة، إنّ 

ولذلك َشبََّه ابن ُعَلیَّة بأحبار الیهود الذین یحملون  ؛آنذاك، وُیعد ِثلمة في دینه وسیرته العلمیة

ثَلُ الَّذين حملُوا التَّوراة ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ مالعلم وال یعملون به، والذین سبق َمَثُلهم في التنزیل: 

ا سمع بمقالته بكى وندم ة، فلمّ ابن المبارك البن ُعَلیَّ  ة. وقد أثمرت دعو )١٢٠(الْحمارِ يحملُ أَسفَاراً

  منصبه، فُأعفي، وأنشد قائًال: هنعى عفده دیوان الصدقات، واستعلى تقلُّ 

  رى دینيــــــــــي عُ ــــــــــــإّال ِبَنْقض        يـــــْت ُتواتینــــــــا َأبَ ـــــــــــــُأٍف ِلُدنی

  .)١٢١(ساَء ِلُتْرضینيَتْطُلُب ما         ي َضمیر ُمْقَلتهانَعْیني لحی

كما هجا ابن المبارك المتعصبین من ذوي النظرة الضیقة (الطائفیة) الذین ُطبعوا 

ب والجهل المقیت، من الذین كانوا یغالون بالتشیُّع للخلیفة علي بن أبي طالب بطابع التعصُّ 

)(  ُّره الخلیفة عثمان بن عفان عهم إلى كُ فیحملهم تشی)(  وشیعته والتشنیع علیهم، أو من

 )(ون من قدر الخلیفة علي صُ قِ وینتَ  )(الذین یغالون بالتشیُّع للخلیفة عثمان بن عفان 
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 االنقساموشیعته، فقد صرَّح ابن المبارك ببغضه لهؤالء الجهالء؛ ألنهم كانوا من أسباب 

  وما نتج عنه من نزاعات داخلیة. فقال فیهم: لألمة الداخلي

  اــــــن عّفانـــــــن َعِلّیا وابــــــــــِلْلُمْبغضی        في َقْلبي ُمِشاَیَعةً  ْعَلُم اهللاُ ما یَ 

ْدِر ِكتمان        ِإّني َألْمَنحهم ُبغضي َعالِنیَّةً    اـــــــَوَلْسُت َأْكُتم في الصَّ

  .)١٢٢(ِمّني َوٕاْدهاناَوْهنًا یكوُن إذٌن         رَمًة َیومًا ِلُمْبَتدعٍ ــــــــَوال َأرى حُ 

ضح من هذه القصیدة أن بغض ابن المبارك لهؤالء المبتدعین لیس ناجمًا عن یتّ 

ما یتعلق بمسألة َعقدیة، وهي الوالء والبراء، فبغضه هنا من باب البغض أسباب شخصیة، وٕانّ 

اهللا وفّرقوا  في اهللا والَغْیرة على محارم اهللا، واالنتصار للدین اإلسالمي؛ ألنهم انتهكوا حرمات

  صّف المسلمین.

هـ)، كانت عالقته ١٨٦من شعراء هذه المدرسة سعید بن سلیمان المساحقي (ت قبل 

جیدة مع هارون بن زكریا كاتب األمیر العباسي العباس بن محمد بن علي، فكتب إلیه یومًا 

  یعاتبه:

  رُ ــــــيَّ َقصیــــــَوَدرك َمْخزون عل          ةٍ ـــلَّ َیْوٍم وَلْیلَ ـــــــــهًا كُ ــــــــَأزورَك َرفَ 

  رُ ـــــــت َلْم تنَفع وَأنَت وزیــإذا َأن          ةـــــــــــــَك وِخلِّ ــــــــاٍن َأرَتجیــــــــــَأليَّ َزم

  .)١٢٣(َوفي َوْجِهِه للّطالبیَن َبشیرُ           فإنَّ الفتى ذا الّلب ُیْطلَب ماَلهُ 

ه دْ عُ هـ) من الشعراء المطبوعین، مرض یومًا فلم یَ ٢٤٠(ت  كان أحمد بن المعذل

صدیقه أبو حفص الریحاني، في حین كان یعوده ویعتني به صدیقاه سلیمان بن حرب وبشر 

  بن داود المهلبي، فكتب إلى أبي حفص یعاتبه:

  اـــــــــًا ُمتجافیـــــــــــائبا نــــــــــَت َعنّ ــــــــوٕاْن ُكنْ     َك ورحمةٌ ـــــــالٌم َأبا حفٍص َعَلیـــــسَ 

یاَرة وافیـــــــالـــــــٌر بـــــــــــا زال بشْ ـــــــــــوم    ْرٍب عیادتيــــَكفاَك سلیماُن بن حَ    اـــــزِّ

  اـــــــن كلَتْیهما ُمَتراخیــــــــا ُكْنت عــــــــوم    اــــــإّال َتراَخْیت دوَنهم منهمـــاا ــَوم

  اــــّالء جاریـــــْت َمثًال بین األخـــــــــَمضَ     بعَض الُمنصفین َمقالةً  وَقد قالَ 

  .)١٢٤(عليَّ ِمَن الحقِّ الذي ال ُیرى ِلیا    ي َأْن أرى َلهُ ــوٕاني َألستحیي َأخ

  ره بحقوق األخوة والصداقة:وكتب أحمد بن المعذل إلى صدیقه أبي سّوار یعاتبه وُیذكِّ 

  اــــاَلَة عاِتٍب َأْهدى َسَالمـــــــــــــِرس          يـــــــا سّوار َعنّ ــــــــغ أبـــــــــَأَال أبل

  اـــــــــامـــوا ِذمَ ـــــــــم وال َتْقضــــــــِذمامك          ي َحقِّ اُألخوَِّة َأن َأْقضيـــــَأف
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ل          وقْد قاَل الحكیُم َمقاَل ِصْدقٍ    اـــــــــــــــــامــــــــم إمَ ـــــــــون َلهـــــــرآه اَألوَّ

  .)١٢٥(وَلم َأْغَضب ِلذلُكم، فذا، ما!!          يـــــــم وَأَهْنُتمونــــــــَرْمتكــــــــــإذا َأكْ 

هـ) بعض األشعار في هذا الباب، منها ٤٢٢كان للقاضي عبد الوهاب البغدادي (ت 

  قوله:

یقِ           بغداُد داٌر ألهِل الماِل واسعةٌ  ْنِك والضِّ   وللصعالیك داُر الضَّ

  .)١٢٦(َكَأنَّني ُمْصحٌف في َبْیت َزْندیقِ           َأْصَبْحُت فیها مهانًا في َأزقَّتها

في  ل هجرته من بغداد إلى مصریْ بَ یبدو أن القاضي عبد الوهاب قال هذین البیتین قُ 

لم یعد یقدر على إعالة أهله، على  ، ِلمَا كان یعانیه من حاجة وفقر، حتى أنهه)٤١٩سنة (

على أهل بغداد  )١٢٧(امالرغم من رخص أسعار المواد الغذائیة في ذلك الوقت. وقد نعى ابن بسّ 

خروج القاضي عبد الوهاب من بین أظهرهم، والخبز عندهم یومئذ ثالثمائة رطل بمثقال. یرى 

هم من أهل حّ خل األخیار وشأن هجرة العلماء لیس دلیًال على بُ  )١٢٨(ثیندَ حْ أحد الباحثین المُ 

  ما دلیل على تقصیر الحكام والمتنفذین وأصحاب رؤوس األموال تجاه العلماء.العراق، إنّ 

  قال القاضي عبد الوهاب في ذّم هؤالء المقصرین:

  ِورادا ــــــهْسقي ِمنْ راَب ِلتَ ــــــَوَال السَّ     َأْوالداً  )١٢٩(ال َتْطُلَبنَّ ِمَن المْجبوب

  .)١٣٠(َكَمْن ُیَؤتَُّد في األَْتباِن َأْوتادا    ةً ــــــْن َیروُم ِمَن اَألراِذل َمْكُرمــــومَ 

هذا یشیر إلى أن القاضي عبد الوهاب قد استیئس صالح هؤالء، وأصبح على قناعة 

  إلى مصر.تامة بأن اإلقامة ببغداد َأصبحت أمرًا مستحیًال، فقرر عندها الهجرة 

ا تقدم في هذا الباب أن شعراء مدرسة العراق المالكیة لم یتعاطوا الهجاء على یبدو ممّ 

أسلوبهم في نقد إخوانهم من العلماء أو غیرهم یتسم بالنصح واإلرشاد، أي  نّ إنطاق واسع، كما 

لمفاهیم اء؛ ألن الغایة من النقد عند العلماء العاملین هو تصحیح أنه أسلوب تربوي هادف وبنّ 

ة النبویة مغلوطة، أو لمعالجة مشكلة معینة، مستلهمین ذلك من هدي القرآن الكریم والسنّ 

  المطهرة.

  :الرِّثاء شعر سادسًا:

فقده مصحوبًا لیتضمن الرثاء مدح المیت، وذكر محاسنه، والثناء علیه، والتفّجع 

  .)١٣٠(ف واألسف علیهبالحسرة والتلهُّ 
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المدرسة المالكیة في العراق في هذا اللون الشعري نادرة جدًا، یبدو أن إسهامات شعراء 

ننا لم نعثر من خالل هذه الدراسة إّال على مقطوعة واحدة لهم؛ ولعل السبب في ذلك إث یبح

ت بما لیس فیه. هذه المقطوعة تتألف یرجع إلى خشیتهم من الوقوع في المحذور عند مدح المیِّ 

  :()هـ) في رثاء شیخه اإلمام مالك ١٨١ بن المبارك (ت من بیتین فحسب، قالهما عبد اهللا

مُت زیََّن َأْهلَ    الِم الُمَختَّمِ ـــــــــــــاِر الكـــــكــــــاُق َأبْ ــــــــــــــَوَفتّ   هُ ــــــَصموٌت إذا ما الصَّ

  .)١٣٣(ّلُه اآلداب باللَّْحِم الدَّم )١٣٢(َوُسیَطتْ   َوعى ما َوعى القرآُن ِمْن كلِّ ِحْكَمةٍ 

 تكُ سْ ، فهو یُ )(یشیر ابن المبارك في هذین البیتین إلى أخالق وعلم اإلمام مالك 

والنافع، وقد أدرك ِحَكم القرآن  یسث یأتي بالكالم النَّففي مقام السكوت، َبْید أنه حینما یتحدّ 

جنت بلحمه ودمه. وال غرابة في ذلك ذلك دماثة خلقه وأدبه، حتى كأنما عُ  فضًال عنالكریم، 

  م والتابعین لهم بإحسان.اوصحابته الكر  )(سیرة وأخالق النبي  )(فقد استلهم اإلمام مالك 

ن لنا من أشعار شعراء مدرسة العراق المالكیة أنهم طرقوا ُجلَّ أغراض الشعر هكذا تبیَّ 

النتاج الشعري ألعالم مدرسة العراق لع ألول وهلة على العربي. قد یعجب المرء عندما یطَّ 

ل تحوَّ یلها سرعان ما المالكیة في بعض أغراض الشعر، َبْید أن من وقف على مضامینها وتأمّ 

هم كغیرهم من الشعراء یأكلون ویشربون  عجبه إلى إعجاب؛ وذلك ألن هؤالء العلماء الشعراء

األتقیاء، فإن ذلك لیس بمانع لهم  ویحّبون ویكرهون، وٕاذا كان ینبغي لهم وقار العلماء وَسْمت

أن یمدحوا من یستحق المدح، أو یفخروا بمناقبهم، أو یذّموا صاحب منقصة، أو یعتبوا على 

ون من غیر الخروج عن نطاق الشریعة اإلسالمیة واآلداب حبّ ّزلوا بمن یُ تغصدیق، أو أن ی

أو وصفًا أو غزًال أو رثاًء، إنما  ر عندنا أن یقولوا مدیحًا أو هجاًء أو فخراً االعامة. لیس المعی

وأفكار تعكس طبیعة وواقع  في هذه المواضیع من معانٍ  همالمعیار هو ما جادت به قرائح

  المجتمع اإلسالمي في كل جوانبه خالل تلك الحقبة الزمنیة التي ناهزت أربعة قرون.

تعالى) بدلوهم في  َبْید أنه على َأیَّة حال قد أدلى هؤالء األعالم الشعراء (رحمهم اهللا

من تاریخ وتراث أمتنا الخالدة، فجزاهم اهللا  اً هذه الفن األدبي، وسّطروا بأحرف من نور جزء

  عن المسلمین خیر الجزاء.

  ا وات:

تضح من موضوع هذا البحث أن أعالم مدرسة العراق المالكیة الفقهیة لم تقتصر ا

جهودهم في خدمة مجتمعهم على تقدیم الحلول العملیة لمشكالته االجتماعیة واالقتصادیة على 
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ضوء القرآن الكریم والسنة المشرفة وٕانما كانت لهم اسهامات أخرى متممة في خدمة مجتمعهم 

وقد اتضحت من دراستنا  ومنها قرضهم الشعر وفي أغراضه المتعددة . ةوفي میادین متعدد

  لهذا الموضوع حقائق في المقدمة منها:

ن الغالب على شعرهم احساس دیني فقهي شفیف ؛ وذلك لصلتهم القویة بالقرآن الكریم إ -١

 . )(والسّنة النبویة المطهرة وسیر السلف الصالح من الصحابة والتابعین وتابعیهم 

حاسن شعرهم أنهم لم ُیَفرِّطوا في المدیح خشیة أن یقعوا فیما استكرهه الدین من م -٢

 اإلسالمي الحنیف من المبالغة في مدح الممدوح ووصفه بما لیس فیه.

ن شعرهم الدعوة إلى إصالح المجتمع من خالل نظمهم القصائد في موضوع الزهد تضمَّ  -٣

واعتماد وسطیة اإلسالم في شؤون  )( ي بالخصال الحمیدة وتوثیق عرى الصلة باهللاوالتحلّ 

 الحیاة المختلفة.

كانت السمة الغالبة على مضامین شعرهم في النسیب والغزل العفة والنقاء وعدم تعاطي  -٤

فكانوا دائما بجانب االلتزام  ي والمواقف المثیرة التي تتعارض مع أخالق اإلسالم.الوصف الحسّ 

للعلم الذي أخذوه عن مشایخهم  حقیقیاً  كان انعكاساً  بالقیم االجتماعیة الشرعیة وهذا بال شك

 األعالم التقاة.

؛ ألن الغایة ادف وبّناء عند نظمهم شعر الهجاءتبع أعالم هذه المدرسة أسلوب تربوي هإ -٥

، مستلهمین في العلماء هو تصحیح لمفاهیم مغلوطة، أو لمعالجة مشكلة معینةمن النقد عند 

 النبویة المطهرة. ذلك هدي القرآن الكریم والسنة

لم یكن شعر أعالم هذه المدرسة على مستوى واحد ؛ وذلك لتفاوت مواهبهم وَمَلَكة الشعر  -٦

  عندهم. 

  ویوصي الباحثان بما یأتي:

على الباحثین المختصین االهتمام بالتراث الثقافي لمدرسة العراق المالكیة والعمل على  -١

 سالمیة بمزید من نتاج علمائنا األوائل.جمعه ونشره ؛ بغیة رفد المكتبة العراقیة واإل

ینبغي على علماء األمة الیوم االقتداء بأسالفهم من علماء هذه المدرسة الشعراء عند  -٢

نظمهم الشعر وبكافة أغراضه ، وذلك بأن یهدفوا من علمهم ونظمهم الشعر إلى بناء مجتمع 

 قوي ومتماسك تسوده المحبة واإلخاء.
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اا:  

م) ، جمهرة اللغة، تحقیق: إبراهیم شمس ٩٣٣هـ / ٣٢١ت، (أبو بكر محمد بن الحسن األزديابن درید،   )١(

السعادات المبارك ، مجد الدین أبو ابن األثیر؛ ٢/٣٣، م)٢٠٠٥( بیروت،  ،، دار الكتب العلمیة١ط الدین،

الرحمن محمد ثر، حققه: أبو عبد ، النهایة في غریب الحدیث واألم)١٢٠٩هـ / ٦٠٦ت ، (بن محمد الجزري

 .٢/٤٣٠، م)٢٠٠٢ ،بیروت، (، دار الكتب العلمیة١ط ،بن عویضه

م)، القاموس المحیط، قدم له وعلق ١٤١٤/ هـ  ٨١٧، ( تآبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز  )٢(

  .٤٤١، ٤٤٠م)، ص٢٠٠٩، بیروت، (، دار الكتب العلمیة٢أبو الوفا نصر الهوربیني المصري، ط  :حواشیه

 .٢/٣٣درید، جمهرة اللغة، ابن   )٣(

 .٤٤١الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ص  )٤(

 .٢/٤٢٩؛ ابن األثیر، النهایة في غریب الحدیث، ٢/٣٣ابن درید، جمهرة اللغة،   )٥(

م)، لسان ١٣١١هـ / ٧١١؛ ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم، (ت٢/٣٣د، جمهرة اللغة، ابن دری  )٦(

 ، (بیروت،التراث العربي إحیاء، دار ٣ومحمد الصادق العبیدي، ط عبد الوهاب: أمین محمد العرب، صححه

 .٧/١٣٢)، د. ت

 .٧/١٣٢ابن منظور، لسان العرب،   )٧(

 .٤٤١آبادي، القاموس المحیط، ص ؛ ینظر: الفیروز٧/١٣٢ابن منظور، لسان العرب،   )٨(

، دار ١ط م)، مقدمة ابن خلدون، تحقیق: حامد الطاهر،١٤٠٥هـ /  ٨٠٨عبد الرحمن بن محمد، (ت   )٩(

 .٧٢٤م)، ص٢٠٠٤، للتراث، (القاهرة الفجر

م) ، الجامع ألخالق ١٠٧٠هـ / ٤٦٣الخطیب ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، ( ت   )١٠(

م)، ١٩٩١، ، مؤسسة الرسالة، ( دمشق ١السامع، تحقیق: د. محمد عجاج الخطیب، ط الراوي وآداب

م)، ١٠٧١هـ / ٤٦٣القیرواني، أبو علي الحسن، (ت  ؛ ابن رشیق٧٤٣؛ ابن خلدون، المقدمة، ص٢/٢٩٣

م)، ١٩٨١، دار الجیل، (د.م، ٥العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، ط

١/٣٠. 

م)، الشعر والشعراء، تحقیق: أحمد محمد ٨٨٩هـ / ٢٧٦ابن قتیبة، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم، ( ت   )١١(

؛ ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر  ٧٩؛ ١/٧٨م)، ٢٠١٠، (القاهرة ، اآلثار، دار ١ط ،شاكر

 .١/١٢٠وآدابه، 

 .٢٢٦-٢٢٤سورة الشعراء، اآلیات   )١٢(

  .٢٢٧سورة الشعراء، اآلیة   )١٣(

اإلمام أحمد بن حنبل،  مسند، م)٨٥٥هـ/ ٢٤١لذهلي الشیباني، (ت، اإلمام أبو عبد اهللا ابن حنبل أحمد  )١٤(

 .٤/٤٨٦، م)١٩٩٩، مؤسسة الرسالة، (بیروت، ٢ب األرنوؤط وآخرین، طتحقیق: شعی
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م)، ١٩٥٩غرنباوم، غوستاف فون، دراسات في األدب العربي، ترجمة: إحسان عباس، (بیروت،   )١٥(

م)، ١٩٩٨؛ الصفار، ابتسام مرهون، أثر القرآن في األدب العربي، دار الكتب العلمیة، (بیروت، ٤٠ص

 .٥٩ص

، مطبعة الجوائب، ١م) ، نقد الشعر، ط٩٣٩هـ/ ٣٢٨بن جعفر بن قدامة، (ت قدامة، أبو الفرج   )١٦(

 وما بعدها. ٣٠هـ)، ص١٣٠٢(القسطنطینیة، 

ا العلماء من غیر أهلها وواردیها، انهثیها وذكر قطّ أو مدینة السالم وأخبار محدّ  - الخطیب، تاریخ بغداد  )١٧(

؛ السبكي، تاج ١١/٣٩١، م)٢٠٠١بیروت، ، (، دار الغرب اإلسالمي١تحقیق: د. بشار عواد معروف، ط 

، طبقات الشافعیة الكبرى، إعداد: مصطفى عبد م)١٣٩٦هـ/ ٧٧١الدین أبو نصر عبد الوهاب بن علي، (ت 

 .١/٢٠٢)، ٢٠١٢، دار الكتب العلمیة، (بیروت، ١القادر أحمد عطا، ط

حیاء ا، دار ١لتعدیل، ط م)، الجرح وا٩٣٨هـ / ٣٢٧عبد الرحمن بن أبي حاتم التمیمي، (ت  أبو محمد  )١٨(

 .١/٢٦٢م)، ١٩٥٢التراث العربي، (بیروت ، 

م)، سیر أعالم النبالء، تحقیق: مصطفى ١٣٤٧هـ / ٧٤٨محمد بن أحمد بن عثمان، ( تأبو عبد اهللا   )١٩(

 .٦/٥٠٥م)، ٢٠٠٤، بیروت، (، دار الكتب العلمیة١عبد القادر عطا، ط

والَّذين يؤذُون الْمؤمنني ، سواء بالسّب أو غیره، قال تعالى: إیذاء المؤمنین بصورة عامة )(فقد حّرم اهللا   )٢٠(

، )(. فكیف بمن یسب الصحابة ٥٨، سورة األحزاب، اآلیة والْمؤمنات بِغَيرِ ما اكْتَسبوا فَقَد احتَملُوا بهتَاناً وإِثْماً مبِيناً

(ال تسّبوا أصحابي، فلو أن أحدكم عن سّبهم، قال:  )(وهم السابقون األولون وخیر القرون، وقد نهى النبي 

، عبد اهللا محمد بن إسماعیل الجعفي)، البخاري ، أبو بًا ما بلغ ُمّد أحدهم وال نصیفهأنفق مثل ُأحد ذه

م)، كتاب فضائل أصحاب النبي ١٩٩٩، ، دار السالم، (الریاض٢، طم) ، صحیح البخاري٨٦٩هـ / ٢٥٦(ت

)( ٣٦٧٣، رقم الحدیث. 

سباب علي سبابًا له،  )(. وقد عّد النبي ()علي بن أبي طالب  ()یقصد بابن عم رسول اهللا   )٢١(

  .٢٦٧٤٨، رقم الحدیث ٤٤/٣٢٨)، أحمد بن حنبل، المسند، من سّب علّیًا فقد سبَّني(قال: 

ما هو في لم یمت، إنّ  )(لى مزاعم بعض الغالة أن علي بن أبي طالب إیشیر ابن المبارك هنا   )٢٢(

 السحاب.

 .٦/٥٠٦الذهبي، سیر أعالم النبالء،   )٢٣(

 .١/٢٠٣طبقات الشافعیة الكبرى،   )٢٤(

 .١٥/٤٧٩الخطیب، تاریخ بغداد،   )٢٥(

المسالك  ، ترتیب المدارك وتقریبم)١١٤٩هـ /  ٥٤٤، ( تعیاض، ابن موسى السبتي القاضي  )٢٦(

- ١/٤٠٩م)، ٢٠٠٩، (القاهرة ، ، مكتبة الثقافة الدینیة١لمعرفة أعالم مذهب مالك، تحقیق: د. علي عمر، ط

٤١٠. 
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، ، دار السالم٢ط صحیح مسلم، ،م)٨٧٤ه/٢٦١، (تأبو الحسن بن الحجاج النسیابوري مسلم،  )٢٧(

 .٤٨٨٩كتاب اإلمارة، رقم الحدیث  )٢٠٠٠(الریاض ، 

م)، جامع الترمذي، تحقیق: یوسف الحاج ٩٧٢هـ / ٢٧٩ت، (حمد بن سورةالترمذي، أبو عیسى م  )٢٨(

  .١٦٣٩م)، كتاب فضائل الجهاد، رقم الحدیث ٢٠٠٤، دمشق، (، مكتبة ابن حجر١عیسى أحمد، ط

عباس  نسب قریش وأخبارها، تحقیق: د. جمهرة، م)٨٦٩هـ/ ٢٥٦القرشي الزبیري، (ت بن بكار،  الزبیر  )٢٩(

 .٢/١٣، م)٢٠١٠الكتب العلمیة، (بیروت، ، دار ١خ، طاهاني الجر 

: محمد بن سعید م)، أخبار القضاة، راجعه٩١٨هـ / ٣٠٦وكیع ، محمد بن خلف بن حیان، (ت   )٣٠(

؛ عیاض، ترتیب ١٠/٩٥؛ الخطیب، تاریخ بغداد، ١/١٥٥م)، ٢٠١١، بیروت، (عالم الكتب، ١، طاللحام

 .١/٣٩٥المدارك، 

 .١/١٥٠وكیع، أخبار القضاة،   )٣١(

 ،١طا، ط: مصطفى عبد القادر ع، تحقیقوفیات المشاهیر واألعالم، الذهبي، تاریخ اإلسالم و الذهبي  )٣٢(

 ،م)١٤٤١ه/٨٤٥تقي الدین أحمد بن علي، (ت ؛ المقریزي،٨/٥٤٧م)، ٢٠٠٥، بیروت( ،دار الكتب العلمیة

 .٥/١٩١، م)١٩٩١تحقیق: محمد الیعالوي، دار الغرب اإلسالمي، (بیروت، المقفى الكبیر، 

 .٢/٧٨١عیاض، ترتیب المدارك،   )٣٣(

 .١٠/٤٥٥؛ سیر أعالم النبالء، ٨/٥٤٨الذهبي، تاریخ اإلسالم،   )٣٤(

طبقات الفقهاء، تحقیق: م) ، ١٠٨٣هـ / ٤٧٦، ( ت بن علي بن یوسف، أبو إسحاق إبراهیم الشیرازي  )٣٥(

عمر، تاریخ ؛ فّروخ، د. ١٥٨، ١٥٧، صم)٢٠١١، د. علي محمد عمر، مكتبة الثقافة الدینیة، (القاهرة

 .٩٥، ٣/٩٤األدب العربي، دار للمالیین، (بیروت، د.ت)، 

، ١م)، دمیة القصر وعصرة أهل العصر، ط١٠٧٤هـ/ ٤٦٧، علي بن الحسن بن علي، (ت  الباخرزي  )٣٦(

 .١/٣١٥هـ)، ١٤١٤دار الجیل، (بیروت، 

اإلشراف على ، م)١٠٣٠هـ / ٤٢٢، (تعبد الوهاب البغدادي، ابن علي بن نصر التغلبي القاضي  )٣٧(

، م)١٩٩٩، دار ابن حزم، (بیروت، طنكت مسائل الخالف، خرج أحادیثه وقدم له: الحبیب بن طاهر، 

 .١٣٦٩، ١٢٤٥، ٨٥٥، ٨١٨، ینظر: المسائل رقم ١٧٤المسألة رقم  ،١/٢٠١

 .٦٠٦٠، ینظر: ٣٦٦٣البخاري، صحیح البخاري، كتاب الشهادات، رقم الحدیث،   )٣٨(

، مركز دراسات الوحدة ١م الحضارة العربیة في القرن الثالث الهجري، طعبد الباقي، أحمد ، معال  )٣٩(

 .٣٤٣م)، ص١٩٩١العربیة، (بیروت، 

تحقیق:  ،م)، الطبقات الكبرى٨٤٤هـ / ٢٣٠ت، محمد بن سعد بن منیع الهاشمي البصري، (ابن سعد  )٤٠(

 .٧/٢٦٣م) ، ١٩٩٧، (بیروت ، ، دار الكتب العلمیة٢محمد عبد القادر عطا، ط

م)، أدب الدنیا والدین، شرح ١٠١٤هـ / ٤٥٠ت ، (الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب  )٤١(

 .١١٢)، صم١٩٨٥، دار إقرأ، (بیروت، ٤راجح، ط وتعلیق: محمد كریم



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٣٠ ( 

 

، دار احیاء التراث ٣ید، ط، العقد الفر م)٩٣٩هـ/ ٣٢٨محمد األندلسي، (ت  ابن عبد ربه، أحمد بن  )٤٢(

 .٢/١٠٦م)، ١٩٩٠، (بیروت، العربي

 .٦/٥٠٧الذهبي، سیر أعالم النبالء،   )٤٣(

 .١٦٨هـ)، ص١٣٩٢المحتسب، عبد المجید، عبد اهللا بن المبارك، مطبعة وزارة األوقاف، (األردن،   )٤٤(

 .٧سورة إبراهیم، اآلیة   )٤٥(

)، روضة العقالء ونزهة م٩٦٥هـ / ٣٥٤ت، (اتم محمد بن أحمد التمیمي البستيابن حبان ، أبو ح  )٤٦(

 .٤٢)، ص١٩٩٧محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الكتب العلمیة، (بیروت، الفضالء، تحقیق: 

یق وتخریج: یوسف ، تحقم)، سنن ابن ماجة٨٨٨هـ / ٢٧٥( ت، یني، عبد اهللا بن محمد القزو ابن ماجة  )٤٧(

 .٣٩٧٣م).، كتاب الفتن، رقم الحدیث ٢٠٠٤، دمشق، (مكتبة ابن حجر ،١الحاج أحمد، ط

، معجم الشعراء، تحقیق: د. م)٩٩٤هـ/ ٣٨٤عمران بن موسى، (ت  محمد بن المرزباني، أبو عبیداهللا  )٤٨(

 .١٦/١٩؛ الخطیب، تاریخ بغداد، ،٥٣٥م)، ص٢٠٠٥(بیروت، ، دار صادر، ١فاروق اسلیم، ط

 .٤/٦٦٤وكیع، أخبار القضاة،   )٤٩(

: د. م)، الفهرست، ضبطه وشرحه٩٩٠هـ / ٣٨٠ت، (ابن الندیم، أبو الفرج محمد بن أبي یعقوب  )٥٠(

؛ عیاض، ترتیب المدارك، ١٧٦م)، ص٢٠٠٢، بیروت، (، دار الكتب العلمیة ٢ي طویل ، طسف علیو 

 وما بعدها. ١/٥٠٨

؛ هذه القصیدة أوردها الضبي، ومن ضمنها ستة أبیات أخرى، بغیة ١/٥٠٩عیاض، ترتیب المدارك،   )٥١(

 .١٤٨الملتمس، ص

، دار ٣تحقیق: عبد الستار أحمد فراج، ط، طبقات الشعراء، م)٩٠٨هـ/ ٢٩٦تابن المعتز، عبد اهللا، (  )٥٢(

 .٤٥٦، ٣٦٨، ٣٦٧م)، ص١٩٧٦المعارف، (مصر، 

 .٢٦٩الفهرست، ص  )٥٣(

 .١/٧١٣عیاض، ترتیب المدارك،   )٥٤(

 .٧١١- ١/٧١٠عیاض، ترتیب المدارك،   )٥٥(

 .١٧٧ابن الندیم، الفهرست، ص  )٥٦(

 .٩/٤٩١الخطیب، تاریخ بغداد،   )٥٧(

 .٢/٢٧٤عیاض، ترتیب المدارك،   )٥٨(

؛ أورد هذه القصیدة القاضي عیاض وابن األنباري باختالف بسیط في ١٦/٤٧٤بغداد، الخطیب، تاریخ   )٥٩(

هـ / ٥٧١لرحمن بن محمد، (ت؛ ابن األنباري، أبو البركات كمال الدین عبد ا٢/٧٧٦اللفظ، ترتیب المدارك، 

ریة، ، المكتبة العص١، نزهة األلباء في طبقات األدباء، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، طم)١١٧٥

 .٢٦٣م)، ص٢٠٠٣(بیروت،



           اّوي أ. د.

  

أ ر ااق ا   إت

ة اا  ب اذ   زي                 
  

) ٣١ ( 

 

یف)؛ ألن كلمة (الَمِصیف) ُتطلق   )٦٠( المصیف: أعتقد أن هناك تصحیف في هذه الكلمة، والصواب (الصَّ

 .٢/٢٥٤على الموضع الذي ُیسكن فیه في فصل الصیف، ینظر: ابن درید، جمهرة اللغة، 

 .١١/٥٢الذهبي، سیر أعالم النبالء،   )٦١(

؛ الفیروزآبادي، القاموس ٢/١٣٣، وهو البئر، ابن درید، جمهرة اللغة، الرَّكایا: جمع َركیَّة، وَركيّ   )٦٢(

 .١٢٩٧المحیط، ص

، ات األعیان وأنباء أبناء الزمان، وفیم)١٢٨٢/  ٦٨١ت، (العباس أحمد بن محمد ، أبوابن خلكان  )٦٣(

 .٣/١٩٢م)، ١٩٩٨، بیروت، (، دار الكتب العلمیة١وسف علي طویل ود. مریم قاسم طویل، طتحقیق ی

 .٧٩١٢، رقم الحدیث ١٣/٢٩١أحمد بن حنبل، المسند،   )٦٤(

 ؛ كان الدینار ُیضرب من الذهب والدرهم من الفضة.٢/٢٧٢َعْسَجد: الّذهب، ابن درید، جمهرة اللغة،  )٦٥(

م)، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: سامي بن محمد ١٣٧٢هـ / ٧٧٤ت، (ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل  )٦٦(

 .٣/١١٠م )، ١٩٩٩، م التوزیع، (د.، دار طیبة للنشر و ٢سالمة، ط

)، الذخیرة، تحقیق: م١٢٨٥هـ / ٦٨٤، ( تمالكيالقرافي ، شهاب الدین أبو العباس أحمد بن إدریس ال  )٦٧(

 .١٢/١٨٥م)، ١٩٩٤، دار الغرب اإلسالمي، (بیروت، محمد بو خبزة

 .٣/١١٠ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم،   )٦٨(

 .٦٧٩١، ٦٧٨٩، ینظر: ٦٧٩٠الحدیث صحیح البخاري، كتاب الحدود، رقم   )٦٩(

 إذن: أعتقد إّن هذه الكلمة فیها تصحیف، والصواب ُتكتب (إذًا).  )٧٠(

، الذخیرة في محاسن أهل م)١١٤٧هـ/ ٥٤٢بسام الشنتریني، (تابن بسام، أبو الحسن علي بن   )٧١(

ریشي، أحمد بن ؛ الش٨/٥٢٤، م) ١٩٧٩، الدار العربیة للكتاب، (لیبیا،  ١إحسان عباس، ط الجزیرة، تحقیق:

م)، شرح مقامات الحریري، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة ١٢٢٢هـ/ ٦١٩تعبد المؤمن القیسي، (

 .٢/١٤٠م)، ١٩٩٨العصریة، (بیروت، 

 .٨/٥٢٦ابن بسام، الذخیرة،   )٧٢(

 .٤١قدامة، نقد الشعر، ص  )٧٣(

 .٣٧قدامة، نقد الشعر، ص  )٧٤(

أي القلعة العتیقة، یاقوت المدینة، وهو تعریب: ُكُهْندز، ُقُهْنُدز: هو الِحصن، أو القلعة في وسط   )٧٥(

، دار ٣م)، معجم البلدان ، ط١٢٢٨هـ / ٦٢٦، ( تاهللا الرومي البغدادي، أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد الحموي

 .٤/٤١٩م)، ٢٠٠٧، ( بیروت ، صادر

زن، الفیروزآبادي، القاموس المحیط، َمَنوان: یقال أیضًا: َمَنیان، وهو مثنى: الَمَنا والَمَناة، وهو وحدة للو   )٧٦(

 .١٣٤٢ص

، بهجة المجالس وأنس م)١٠٤٤هـ / ٤٦٣، (تابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا القرطبي  )٧٧(

، دار الكتب العلمیة، (بیروت، د.ت)، ٢المجالس وشحذ الذاهن والهاجس، تحقیق: محمد مرسي الخولي، ط



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٣٢ ( 

 

م) ، تاریخ ١١٧٥هـ/ ٥٧١ي بن الحسین الشافعي، (ت ؛ ابن عساكر، ثقة أبو القاسم عل١٥٦-٣/١٥٥

 .٤٧١-٣٢/٤٧٠م)، ١٩٩٥دمشق، تحقیق: عمرو بن غرامة العمروي ، دار الفكر، (د.م ، 

 .١/٤١٠ترتیب المدارك،   )٧٨(

 .٢٩٥الجدیدان: هما اللیل والنهار، الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ص  )٧٩(

 .٦/٥٠٩الذهبي، سیر أعالم النبالء،   )٨٠(

 .٦٧اآلیة  سورة غافر،  )٨١(

 .١٥٣-١/١٥٢وكیع، أخبار القضاة،   )٨٢(

 .١/٦٦٨؛ عیاض، ترتیب المدارك، ٤/٦٦٣وكیع، أخبار القضاة،   )٨٣(

 .١/٧١٤عیاض، ترتیب المدارك،   )٨٤(

 .٢٧٩ابن األنباري، نزهة األلباء، ص  )٨٥(

 .١/٣٨٧عیاض، ترتیب المدارك،   )٨٦(

 .٣/٤٨١ترتیب المدارك، ؛ عیاض، ٨/٥١٦؛ ابن بسام، الذخیرة، ١٥٨الشیرازي، طبقات الفقهاء، ص  )٨٧(

ُیضرب بها الُكرة على ظهر  (جوكان)، وهي عصا معقوف طرفها، معّرب، أصله يَصْولجان: فارسال  )٨٨(

لمعجم المفصل في المعّرب ، االمِلك المرصعة بالجواهر، ضناوي، د. سعدي الخیل، كما ُتطلق على عصا

 .٣٢٥م)، ص٢٠٠٤، ، دار الكتب العلمیة، (بیروت١والدخیل، ط 

 .١/١٩٢الشریشي، شرح مقامات الحریري،   )٨٩(

 .٨/٥٢١،  ٧/٩٦ابن بسام، الذخیرة،   )٩٠(

 .٤٢نقد الشعر، ص  )٩١(

؛ وردت باختالف بسیط، في اللفظ عند: وكیع، أخبار القضاة، ٥٣٥المرزباني، معجم الشعراء، ص  )٩٢(

 .٦٦٩- ١/٦٦٨؛ عیاض، ترتیب المدارك، ٤/٦٦٥

 .٦٦٥-٤/٦٦٤وكیع، أخبار القضاة،   )٩٣(

: رجل َدَنٌف، وامرأة َدَنٌف، إذا أصابها ضنى من مرض أو ُحزن، ابن درید، جمهرة اللغة، َدَنٌف: یقال  )٩٤(

١/٨٠١. 

 .١/٥٧٩ِقداح: جمع ِقْدح. وِقْدح السَّهم: هو العود بال نصل وال ُقَذذ، ابن درید، جمهرة اللغة،   )٩٥(

 .١/٧١١عیاض، ترتیب المدارك،   )٩٦(

 .١٦/٥٦٥الخطیب، تاریخ بغداد،   )٩٧(

  .٦٥، صم)٢٠١٢ابن الجوزي ، (القاهرة ،  ، دار١مختصر تاریخ التصوف، ط بكر د. عالء،   )٩٨(

 .٣٢سورة النجم، اآلیة   )٩٩(

 .١٦/٥٦٩الخطیب، تاریخ بغداد،  )١٠٠(

 دارهم: ورد فیها تصحیف، إذ ُكتبت (دراهم). والصواب ما أثبتناه.  )١٠١(



           اّوي أ. د.

  

أ ر ااق ا   إت

ة اا  ب اذ   زي                 
  

) ٣٣ ( 

 

نور الدین  ولیاء، تحقیق:م) ، طبقات األ١٤٠١هـ / ٨٠٤ابن الملقن ، عمر بن علي بن أحمد ، (ت  )١٠٢(

 .١٧٨م)، ص ٢٠٠٦، القاهرةمكتبة الخانجي، ( ،٣شربیة، ط

م)، طبقات الصوفیة، تحقیق: ١٠٢١هـ / ٤١٢ت، (الحسین، أبو عبد الرحمن محمد بن السلمي )١٠٣(

 .٢٦٤، صم)٢٠١٠بیروت، ، (، دار الكتب العلمیة٣مصطفى عبد القادر عطا، ط 

  .١٠/٤٥٥الذهبي، سیر أعالم النبالء،   )١٠٤(

م)، الذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، ١٣٠٣هـ/ ٧٠٣حمد بن عبد الملك، (ت المراكشي، م )١٠٥(

 .٢٢٩- ٨/٢٢٨تحقیق: محمد بن شریفة، مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة، (المغرب، د.ت)، 

 .٥١٩-٨/٥١٨ابن بسام، الذخیرة،  )١٠٦(

 .٥٢٨-٨/٥٢٧ابن بسام، الذخیرة،  )١٠٧(

ِهْمیان: فارسي معّرب، أصله (َهْمیان)، ُیطلق على تكة الّسروال، والِمْنَطقة، والكیس الذي توضع فیه  )١٠٨(

 .٤٥٣؛ ضناوي، المعجم المفصل، ص١٢٤٨النقود وُیشد على الِخصر، الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ص

  .٣/١٩١؛ ابن خلكان، وفیات األعیان، ٨/٥١٨ابن بسام، الذخیرة،  )١٠٩(

، م)١٣٧٨هـ/ ٧٨٠لرحمن الدمشقي، (ت شافعي، صدر الدین أبو عبد اهللا محمد بن عبد االعثماني ال )١١٠(

، دار الكتب العلمیة، ٢رحمة األمة في اختالف األئمة، ضبطه ووضع حواشیه: محمد عبد الخالق الزناتي، ط

 .١٤١م)، ص٢٠١٢(بیروت، 

وما  ٢/١٧٠ر وآدابه، ؛ ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشع٧٣قدامة، نقد الشعر، ص )١١١(

 بعدها.

 .٦/٥٠٥الذهبي، سیر أعالم النبالء،  )١١٢(

 .٦/٥٠٥الذهبي، سیر أعالم النبالء،  )١١٣(

م) ، الجهاد، الدار التونسیة للنشر، ٧٩٧هـ / ١٨١عبد اهللا بن المبارك ، ابن واضح المروزي ، ( ت )١١٤(

 .٣٠، رقم الحدیث ٤٣(تونس، د.ت) ، ص

 .١٦٩سورة آل عمران، اآلیة  )١١٥(

ل، ویسلِّمه  )١١٦( لى المشتري، ثم إالِعیَنة: نوع من البیوع، وذلك بأن یبیع المرء شیئًا من غیره بثمن مؤجَّ

یشتریه بائُعُه قبل قبض الثمن بنقد حاّل أقّل من ذلك القدر. سّمي عینة إلعانة أهل السلعة للمضطر على 

م) ، ١٤١٣هـ / ٨١٦، (تمطلوبه، وقیل غیر ذلك، الجرجاني، السید الشریف علي بن محمد تحصیل

 .١٣١)، ص٢٠٠٣حیاء التراث العربي، ( بیروت ،ادار  ،١التعریفات، ط

م)، سنن أبي داود، تحقیق وتخریج: ٨٨٨ـ / ه٢٧٥، (تأبو داود، سلیمان بن األشعث السجستاني )١١٧(

، رقم الحدیث م)، باب في النهي عن العینة٢٠٠٤ ،دمشق، (، مكتبة ابن حجر١یوسف الحاج أحمد ، ط

٣٤٦٢. 

 .٦٥،  ٣/٦٤ابن عبد البر، بهجة المجالس،  )١١٨(

 .٧/٦٥، ٦/٥٠٥الذهبي، سیر أعالم النبالء،  )١١٩(



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٣٤ ( 

 

 .٥سورة الجمعة، اآلیة  )١٢٠(

 .١/٢٠١السبكي، طبقات الشافعیة الكبرى،  )١٢١(

  .٣٢/٤٥١ابن عساكر، تاریخ دمشق،  )١٢٢(

 .١/١٥٣وكیع، أخبار القضاة،  )١٢٣(

 .٣٤٤هـ)، ص١٣٤٣لسلفیة، (القاهرة، ، المطبعة ااءالمرزباني، الموشح في مآخذ العلماء على الشعر  )١٢٤(

 .٧١٤-١/٧١٣عیاض، ترتیب المدارك،  )١٢٥(

 .٢٢٦-٨/٥٢٥ابن بسام، الذخیرة،  )١٢٦(

 .٨/٥١٦الذخیرة،  )١٢٧(

، بحث قاضي عبدالوهاب من بغداد إلى مصر، هجرة ال، د. عبدو بن علي الحاج محمدالحریري  )١٢٨(

لدراسات وث لح، دار الب١ط منشور ضمن بحوث الملتقى األول: القاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي،

 .٣/١٦٠)، ٢٠٠٤، (دبي، اإلسالمیة واحیاء التراث

، أو المقطوع الذََّكر، ابن درید، جمهرة اللغة،  )١٢٩( ؛ ابن األثیر، النهایة في ١/٤١الَمْجبوب: هو الَخِصيَّ

 .٢٢٧، ١/٢٢٦غریب الحدیث، 

 .٣/٤٨١عیاض، ترتیب المدارك،  )١٣٠(

 وما بعدها. ٢/١٤٧، الشعر وآدابه  في محاسن ابن رشیق القیرواني، العمدة )١٣١(

م، ابن درید، السَّْوط الذي ُیضرب به؛ ألنه یسوط (یخلط) اللحم بالدّ  من ُسیَطت: ُخِلَطت، مأخوذة )١٣٢(

 .٦٩٤، الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ص٢/١٨٠جمهرة اللغة، 

 .١٦٩؛ المحتسب، عبد اهللا بن المبارك، ص٢٨٦، ٢/٨١ابن عبد ربه، العقد الفرید،  )١٣٣(
  

  المصادر والمراجع:

  م)١٢٠٩هـ / ٦٠٦تابن األثیر ، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ، ( - ١

، ( ، دار الكتب العلمیة١: أبو عبد الرحمن محمد بن عویضه،  ط ، حققهثرالنهایة في غریب الحدیث واأل - ٢

  م).٢٠٠٢بیروت ، 

مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ، م)٨٥٥هـ/ ٢٤١(ت ، اإلمام أبو عبد اهللا الذهلي الشیباني،حنبل بن أحمد - ٣

  م). ١٩٩٩، (بیروت، ، مؤسسة الرسالة٢تحقیق: شعیب األرنوؤط وآخرین، ط

  م)١١٧٥هـ / ٥٧١ابن األنباري، أبو البركات كمال الدین عبد الرحمن بن محمد، (ت - ٤

العصریة، ، المكتبة ١نزهة األلباء في طبقات األدباء، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، ط - ٥

  م).٢٠٠٣(بیروت،

، دار ١دمیة القصر وعصرة أهل العصر، ط ،م)١٠٧٤هـ/ ٤٦٧الباخرزي، علي بن الحسن بن علي، (ت  - ٦

  هـ).١٤١٤الجیل، (بیروت، 



           اّوي أ. د.

  

أ ر ااق ا   إت

ة اا  ب اذ   زي                 
  

) ٣٥ ( 

 

الجزیرة،  الذخیرة في محاسن أهل، م)١١٤٧هـ/ ٥٤٢ابن بسام، أبو الحسن علي بن بسام الشنتریني، (ت - ٧

  م).١٩٧٩بیة للكتاب، (لیبیا، ، الدار العر ١تحقیق: إحسان عباس، ط

، دار ٢ط ،صحیح البخاري، م)٨٦٩هـ / ٢٥٦سماعیل الجعفي ، (تالبخاري ، أبو عبد اهللا محمد بن إ - ٨

  م).١٩٩٩، السالم، (الریاض

  م). ٢٠١٢، دار ابن الجوزي ، (القاهرة ،  ١مختصر تاریخ التصوف ، ط  ،بكر د. عالء - ٩

جامع الترمذي، تحقیق: یوسف الحاج ، م)٩٧٢هـ / ٢٧٩ت، ( الترمذي، أبو عیسى محمد بن سورة -١٠

  م).٢٠٠٤، دمشق، (، مكتبة ابن حجر١عیسى أحمد، ط

، دار إحیاء التراث ١التعریفات، ط، م)١٤١٣هـ / ٨١٦، (ت، السید الشریف علي بن محمدالجرجاني -١١

  ).م٢٠٠٣،بیروت، (العربي

روضة العقالء ونزهة  ،م )٩٦٥هـ / ٣٥٤، ( تاتم محمد بن أحمد التمیمي البستي، أبو حابن حبان -١٢

 ).م١٩٩٧الفضالء، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الكتب العلمیة، (بیروت، 

، بحث منشور قاضي عبدالوهاب من بغداد إلى مصرهجرة ال، الحریري، د. عبدو بن علي الحاج محمد -١٣

لدراسات اإلسالمیة ، دار البحوث ل١طضمن بحوث الملتقى األول: القاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي، 

  ).م٢٠٠٤، (دبي، واحیاء التراث

أو مدینة  -تاریخ بغداد، م)١٠٧٠هـ / ٤٦٣بت البغدادي، ( ت ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثاالخطیب -١٤

، ١ا العلماء من غیر أهلها وواردیها، تحقیق: د. بشار عواد معروف، ط انهطّ ثیها وذكر قُ السالم وأخبار محدِّ 

 م). ٢٠٠١، ( بیروت ، الغرب اإلسالميدار 

، ، مؤسسة الرسالة١مد عجاج الخطیب، طالجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ، تحقیق: د. مح  -١٥

  م). ١٩٩١، دمشق(

مقدمة ابن خلدون، تحقیق: حامد  ،م)١٤٠٥هـ /  ٨٠٨ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، (ت  -١٦

  م).٢٠٠٤، (القاهرة ، ، دار الفجر للتراث١الطاهر، ط

، عیان وأنباء أبناء الزمانوفیات األ، م)١٢٨٢/  ه٦٨١، (تابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد -١٧

  م).١٩٩٨، بیروت، دار الكتب العلمیة، (١وسف علي طویل ود. مریم قاسم طویل، طی :تحقیق

: یوسف سنن أبي داود، تحقیق وتخریج، م)٨٨٨/ هـ٢٧٥أبو داود، سلیمان بن األشعث السجستاني، (ت -١٨

  م).٢٠٠٤، دمشق،(، مكتبة ابن حجر١، طالحاج أحمد

جمهرة اللغة، تحقیق: إبراهیم شمس ، م)٩٣٣هـ/ ٣٢١ت، (درید، أبو بكر محمد بن الحسن األزديابن  -١٩

  ).م٢٠٠٥بیروت، ، (، دار الكتب العلمیة١الدین، ط

إلسالم ووفیات المشاهیر تاریخ ا، م)١٣٤٧هـ/ ٧٤٨ت، (عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان ، أبوالذهبي -٢٠

 م).٢٠٠٥، بیروت، (،  دار الكتب العلمیة١مصطفى عبد القادر عطا، ط ، تحقیق:واألعالم

  م).٢٠٠٤، بیروت، (، دار الكتب العلمیة١سیر أعالم النبالء، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، ط -٢١



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٣٦ ( 

 

، ١الجرح والتعدیل، ط  ،م)٩٣٨هـ / ٣٢٧عبد الرحمن بن أبي حاتم التمیمي، (ت  ، أبو محمدالرازي -٢٢

 م). ١٩٥٢، حیاء التراث العربي، (بیروتادار 

عباس  نسب قریش وأخبارها، تحقیق: د. جمهرة، م)٨٦٩هـ/ ٢٥٦الزبیر بن بكار، القرشي الزبیري، (ت  -٢٣

 م).٢٠١٠، دار الكتب العلمیة، (بیروت، ١خ، طاهاني الجر 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  ،م)١٠٧١هـ / ٤٦٣ابن رشیق القیرواني، أبو علي الحسن، (ت  -٢٤

 م).١٩٨١، دار الجیل، (د.م، ٥تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، ط

طبقات الشافعیة الكبرى، ، م)١٣٩٦هـ/ ٧٧١الوهاب بن علي، (ت السبكي، تاج الدین أبو نصر عبد  -٢٥

  ).م٢٠١٢، دار الكتب العلمیة، (بیروت، ١إعداد: مصطفى عبد القادر أحمد عطا، ط

تحقیق:  ،لطبقات الكبرىا ،م)٨٤٤هـ / ٢٣٠ابن سعد ، محمد بن سعد بن منیع الهاشمي البصري، ( ت -٢٦

  م). ١٩٩٧، (بیروت ، ، دار الكتب العلمیة٢محمد عبد القادر عطا، ط

طبقات الصوفیة، تحقیق: مصطفى ، م)١٠٢١هـ/ ٤١٢ت، (لمي، أبو عبد الرحمن محمد بن الحسینالسُّ  -٢٧

  م). ٢٠١٠، بیروت، (لمیةدار الكتب الع، ٣عبد القادر عطا، ط 

شرح مقامات الحریري، تحقیق: محمد ، م)١٢٢٢هـ/ ٦١٩تالشریشي، أحمد بن عبد المؤمن القیسي، ( -٢٨

  م).١٩٩٨أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، (بیروت، 

د.  ، تحقیق:الفقهاء طبقات، م)١٠٨٣/ هـ٤٧٦ت ، (بو إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف، أالشیرازي -٢٩

  م). ٢٠١١، (القاهرة ، محمد عمر، مكتبة الثقافة الدینیة علي

، (بیروت ، ، دار الكتب العلمیة١لمعجم المفصل في المعّرب والدخیل، ط ا، ضناوي، د. سعدي -٣٠

  م). ٢٠٠٤

، ، مركز دراسات الوحدة العربیة١ط معالم الحضارة العربیة في القرن الثالث الهجري، ،عبدالباقي، أحمد -٣١

  م).١٩٩١(بیروت، 

، دار احیاء التراث ٣ید، طالعقد الفر ، م)٩٣٩هـ/ ٣٢٨محمد األندلسي، (ت  ابن عبد ربه، أحمد بن -٣٢

  م).١٩٩٠، (بیروت، العربي

بهجة المجالس وأنس ، م)١٠٤٤هـ / ٤٦٣، (تبو عمر یوسف بن عبد اهللا القرطبيابن عبد البر، أ -٣٣

  ، دار الكتب العلمیة، (بیروت، د.ت). ٢والهاجس، تحقیق: محمد مرسي الخولي، ط المجالس وشحذ الذاهن

الجهاد، الدار التونسیة للنشر، ، م)٧٩٧هـ / ١٨١عبد اهللا بن المبارك، ابن واضح المروزي، ( ت -٣٤

 (تونس، د.ت). 

 اإلشراف على، م)١٠٣٠هـ / ٤٢٢، ( تعبد الوهاب البغدادي، ابن علي بن نصر التغلبي القاضي -٣٥

  م).١٩٩٩نكت مسائل الخالف، خرج أحادیثه وقدم له: الحبیب بن طاهر، ط ، دار ابن حزم، (بیروت، 



           اّوي أ. د.

  

أ ر ااق ا   إت

ة اا  ب اذ   زي                 
  

) ٣٧ ( 

 

، م)١٣٧٨هـ/ ٧٨٠العثماني الشافعي، صدر الدین أبو عبد اهللا محمد بن عبد الرحمن الدمشقي، (ت  -٣٦

الكتب العلمیة، ، دار ٢رحمة األمة في اختالف األئمة، ضبطه ووضع حواشیه: محمد عبد الخالق الزناتي، ط

  م).٢٠١٢(بیروت، 

ق، تحقیق: تاریخ دمش ،م)١١٧٥هـ/ ٥٧١لحسین الشافعي، (ت ابن عساكر، ثقة أبو القاسم علي بن ا -٣٧

  م).١٩٩٥، دار الفكر، (د.م ، عمرو بن غرامة العمروي

المسالك لمعرفة  ترتیب المدارك وتقریب، م)١١٤٩هـ /  ٥٤٤، ( تعیاض، ابن موسى السبتي القاضي -٣٨

  م). ٢٠٠٩، القاهرة، (، مكتبة الثقافة الدینیة١لي عمر، ط: د. عم مذهب مالك، تحقیقأعال

  م).١٩٥٩دراسات في األدب العربي، ترجمة: إحسان عباس، (بیروت،  ،غرنباوم، غوستاف فون -٣٩

  تاریخ األدب العربي، دار للمالیین، (بیروت، د.ت).، فّروخ، د. عمر -٤٠

، قدم له وعلق القاموس المحیط ،م)١٤١٤هـ/  ٨١٧، (توبالفیروزآبادي، مجد الدین محمد بن یعق -٤١

 م).٢٠٠٩، (بیروت، ، دار الكتب العلمیة٢أبو الوفا نصر الهوربیني المصري، ط  حواشیه:

الشعر والشعراء، تحقیق: أحمد محمد ، م)٨٨٩هـ / ٢٧٦ابن قتیبة ، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم ، ( ت  -٤٢

 م).٢٠١٠، (القاهرة ، ، دار اآلثار١شاكر، ط

، مطبعة الجوائب، ١نقد الشعر، ط، م)٩٣٩هـ/ ٣٢٨قدامة، أبو الفرج بن جعفر بن قدامة، (ت  -٤٣

  هـ).١٣٠٢(القسطنطینیة، 

الذخیرة، تحقیق: ، م)١٢٨٥/ هـ٦٨٤ت، (بو العباس أحمد بن إدریس المالكي، شهاب الدین أالقرافي -٤٤

  م).١٩٩٤، دار الغرب اإلسالمي، (بیروت، محمد بو خبزة

تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: سامي بن محمد ، م)١٣٧٢هـ / ٧٧٤یر، أبو الفداء إسماعیل، ( تكث ابن -٤٥

  م ).١٩٩٩، (د.م ، ، دار طیبة للنشر والتوزیع٢سالمة، ط

یق وتخریج: یوسف ، تحقسنن ابن ماجة ،م)٨٨٨هـ / ٢٧٥ابن ماجة، عبد اهللا بن محمد القزویني، ( ت -٤٦

  م).٢٠٠٤، دمشق(، كتبة ابن حجر، م١الحاج أحمد، ط 

أدب الدنیا والدین، شرح  ،م)١٠١٤هـ/ ٤٥٠ت ، (الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب -٤٧

  ). م١٩٨٥، دار إقرأ، (بیروت، ٤وتعلیق: محمد كریم راجح، ط

  هـ).١٣٩٢(األردن، عبد اهللا بن المبارك، مطبعة وزارة األوقاف،، المحتسب، عبد المجید -٤٨

الذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، ، م)١٣٠٣هـ/ ٧٠٣الملك، (ت المراكشي، محمد بن عبد  -٤٩

  تحقیق: محمد بن شریفة، مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة، (المغرب، د.ت).

معجم الشعراء، تحقیق: د. ، م)٩٩٤هـ/ ٣٨٤المرزباني، أبو عبیداهللا محمد بن عمران بن موسى، (ت  -٥٠

، المطبعة اءالموشح في مآخذ العلماء على الشعر  م).٢٠٠٥(بیروت، ، دار صادر، ١فاروق اسلیم، ط

  هـ).١٣٤٣السلفیة، (القاهرة، 

، دار ٣طبقات الشعراء، تحقیق: عبد الستار أحمد فراج، ط، م)٩٠٨هـ/ ٢٩٦تابن المعتز، عبد اهللا، ( -٥١

  م). ١٩٧٦المعارف، (مصر، 



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٣٨ ( 

 

ت األولیاء، تحقیق: نور الدین شربیة، طبقا، م)١٤٠١/ هـ٨٠٤، عمر بن علي بن أحمد، (ت ابن الملقن -٥٢

  م). ٢٠٠٦، القاهرةمكتبة الخانجي، ( ،٣ط

، صححه: أمین محمد لسان العرب، م)١٣١١هـ / ٧١١ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم، (ت -٥٣

  ، (بیروت ، د . ت ).حیاء التراث العربيا، دار ٣عبد الوهاب ومحمد الصادق العبیدي، ط

الفهرست، ضبطه وشرحه: د. یوسف ، م)٩٩٠هـ/ ٣٨٠ت، (محمد بن أبي یعقوب ابن الندیم، أبو الفرج -٥٤

  م).٢٠٠٢، بیروت، (، دار الكتب العلمیة٢علي طویل، ط

أخبار القضاة، راجعه: محمد بن سعید اللحام، ، م)٩١٨/ هـ٣٠٦وكیع، محمد بن خلف بن حیان، (ت  -٥٥

 م). ٢٠١١، بیروت، (كتب، عالم ال١ط

معجم البلدان، ، م)١٢٢٨/ هـ٦٢٦ت، (قوت بن عبد اهللا الرومي البغدادياهللا یا، أبو عبد یاقوت الحموي -٥٦

  م).٢٠٠٧، بیروت، (، دار صادر٣ط

  


