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 الرحيمبسمَاهللَالرحمنَ

 مقدمة

كانت سبًبا يف توجيههم إىل ساحة  -مجعُت شواهدها من مواقف بعضهم  -لفتت انتباهي ظاهرٌة يف ِسَير العلماء والدعاة 
 .وال أن يكون ذلك هو السبب فيه، ورمبا مل يكن خيطر هلم هذا ببال، حىت صاروا أئمة ودعاة، العلم واملنافسة فيه

، منه كلمات يسَية تختصر او ، " صفعات قادت إىل اخلَيات كتابًا لطيًفا وعنونته بعنوان: "وقد كتبُت عن هذا يف املاضي   
وها هي يت أمجع ، يف تسع مقاالت، نشرها موقع "األلوكة" العامر ؛القراءها بني يدي إخويت تضعوو ها بفرائد من الفوائد تأتبع

                                             .متنعه من تقهقر أو، تدفعه إىل نشاط ؛ملن يطالعهها نفع عسى أن يكون في يف هذا الكتيب؛ شتاهتا
َالمؤلف

 متهيد

 "والنور ِمن ررِحم الظلماء مسراُه".، "ومن املِحرن تأيت املِنرح"، نقول يف أمثلتنا احلكيمة: "ُربَّ ضارَّة نافعة" 

خاصَّة يف مرحلة التوجُّه؛ حني يكون الواحد منهم ، العلموليس يصدق هذا على شيء أكثر مما يصدق على حياة أهل  
فإذا هو يدير ظهره ملاضيه ويبدأ حياة جديدة ، على طريق عاديَّة فتحرفه عنه كلمٌة أو موقف ويكون بالنسبة له نقطة املفرتق

ا هبذه ، تفوق على شيوخه ومعلِّميهويرتفع لواؤه حىت ي، يطلب فيها العلم وجيتهد يف حتصيله حىت يبزَّ أقرانه ومرن سبقوه، جدًّ
 ...الروح سافرت أرقب حياة هؤالء العلماء

 :أدقِّق وأسجِّل -عرب السَِّير ، زمنمع ال -وسافرت ، أتأمل وأكتب ؛مكثت هناك 

 أال: له شعبة قول ومسعت، يقتله فسوف حبديث حيدثه مل إن يتهدده شعبة اإلمام ملوكب يتعرض وهو القعنيب رأيت -
 ما فاصنع تستح مل إذا األوىل النبوة كالم من الناس أدرك مما إن) :حديث له فاختار حدثه حىت القعنيب يرتكه فلم، !تستحي

 .مالك اإلمام موطأ رواة أعظم كان بل، كبَي حمّدث إمام إىل عربيد سّكَي من القعنيب الكلمة فحولت( شئت

 أن الكسائي فأحب، سؤال يف طالبه يسأل املعلم ومسعت، املسجد يف علم جملس على يرتدد وهو الكسائي إىل نظرت -
  ؟اهتمام بذلك للخياطني وهل: يقولون متأففني إليه احللقة طالب فنظر جييب

 .الدنيا يف املعدودين واللغة القراءات أئمة أحد صار بل، إمام إىل خّياط من الكلمة فحّولته
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 حتية ركعتني يصّلي أن فأراد، باملغيب الشمس آذنت وقد املغرب صالة قبيل باألندلس املسجد يدخل وهو حزم ابنر  حملتُ  -
 فيتعهدها الفقه عدم على نفسه يلوم حزم ابن فإذا، الكراهة وقت يف صالة فال ؛جاهل يا اجلس: همأحد له فقال، للمسجد

 بسنني املسجد حادثة بعد وذلك، املناظرة يف فيغلبه األندلس يف املالكية إمام الباجي الوليد أبا ليناظر إنه حىت، بالعلم يومها من
 !؟به يسمع مل كلها الدنيا يف ذا من، حزم ابن هو ذلك بعد حزم وابن، معدودة

 على يرتدد وكان "إمساعيل حممد" له يقال عاّمي   حائك فصدفين الشام بالد يف العلم حلقات أتأمل بدمشق وطفت -
 آل اغتاظ حىت الرمسي املفيت مهملني إليه الناس وينصرف بلده يف الفتوى حيتكر، سنني بضع بعد هو فإذا، العلم جمالس

 له أتان على، يوًما بدارهم مير هو فبينما، احلائك إمساعيل مبحمد يستهزئون وجعلوا - الرمسي املفىت أهل وهم - العمادي
 إىل أنت أذاهبٌ  ؟شيخ يا أين إىل: ساخراً  قال مث السالم األخ هذا عليه ورد، فسلم، للمفيت أخاً  الباب على وجد، بيضاء

 فماذا، اهلل شاء إن: قال أن على يزد فلم الشيخ أما، من الشباب حوله من وضحك وضحك! ؟اإلفتاء بوالية لتأيت "إسطنبول"
، نفقة وأعطاهم أهله عفودّ ، داره إىل عاد حىت األزقة يف دار عنهم ابتعد إذا حىت، األتان راكب وهو طريقه يف استمر فعل؟
 عاد حىت معدودات أيام إال هي وما، القسطنطينية دخل حىت بلداً  ويستقبل بلداً  يفارق زال وما، "اسطنبول" إىل متجهاً  وسافر
 .وجل عز اهلل قدر من هي طريفة عجيبة قّصة يف، له جائزة، دينار ألف ومعها، اإلفتاء رتبة حيمل العاّميّ  احلائك

 هذه الصفحات. جتدوهنا يف ؛من الشخصياتالت مع كثَي وغَيها من التأمّ 
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َ(1)َ

 عاِلٌمَبينَمحنتين؛َرافعٌةَوقاتلةٌَ
فما أن شبَّ حىت انتقل به أبوه إىل البصرة وهي يومئذ مركز العلوم ومصنع ، نشأ صاحبنا، من أرض فارس، يف األهواز احلبيبة

 (1) .العلماء

 عرفه به الناس ونسوا امسه.، اشتقُّوا له لقًبا من حسنه ومجالهحىت إن الناس ، كان صاحبنا شابًّا حسًنا مجيالً 

: مُسِّي سيبويه؛ -كما يقول إبراهيم احلريب   -ذلك امسه؛ وأما لقبه فهو )سيبورْيِه( ومعىن هذا اللقب ، عمرو بن عثمان بن ق رْنربر  
 (2).بديع احلسن، ألن وجنتيه كانتا كالتفاحتني

وضرب بسهم يف كل أدب مع ، ولذلك تعلق من كل علم بسبب، يُعرف ذلك فيه صغَيًا، وكان سيبويه مفرط الذكاء 
فكان يستملي على محَّاد بن سلمة يف حلقته ليكتب ، حداثة سنِّه؛ فقد انطلق يصحب احملدِّثني والفقهاء حيث ميله ومراُده

من األيام سأل التلميذ شيخه محاد بن سلمة  لكن شاء اهلل أن يكون سيبويه لغَي ما طلب وما أراد؛ ففي يوم، احلديث ويرويه
 بضم العني؟، فقال له: أحدَّثك هشام بن عروة عن أبيه يف رجٍل رُعف يف الصالة

 فقال له محَّاد: أخطأت؛ إمنا هو رعرف بفتح العني.

فقال له اخلليل: صدق محَّاد! ، فذكر له ما كان بينه وبني محاد، فانصرف سيبويه إىل اخلليل بن أمحد الفراهيدي أستاذ النُّحاة 
 (3) لغة ضعيفة. -بضم العني  -ورُعف ، ومثل محاد يقول هذا

، مث يتكرَّر مثل هذا املوقف مرة أخرى، ويف ذلك لفتة لنظر التلميذ الناشئ إىل العناية بعلم التصريف ليضبط بناء الكلمة
 ما أحد من أصحايب إال وقد أخذُت عليه ليس أبا الدرداء((فبينما هو يستملي على محَّاد قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: ))

، : "حلنتر يا سيبويه-وكان شديد األخذ  -فقال له محَّاد ، وقد مخنه اسم ليس، فقال سيبويه: ليس أبو الدرداء بالرفع، (4)
                                                 

( ؛ للم زي، وق د اس توعبها العالم ة عبدالس الم ه ارون يف 332/  8( ؛ لل ذهيب، و"هت ذيب الكم ال" )351/  8انظر يف ترمجت ه: "س َي أع الم الن بالء" )( 1)
 مقدمة "الكتاب" لسيبويه.

 .(351/  8سَي أعالم النبالء )( 2)
 ( ؛ للمقري.84/  4الرطيب )نفح الطيب من غصن األندلس ( 3)
يف هذه القصة أيًضا، وال يُعرف عند احملدِّثني، أما املعروف عندهم: عن احلسن أن رسول اهلل ص لى اهلل علي ه  ،(1222أخرجه اخلطيب يف اجلامع برقم )( 4)

 ،(222/  3؛ أخرج  ه احل  اكم يف املس  تدرك )وس  لم ق  ال: ))م  ا م  ن أح  د م  ن أص  حايب إال ل  و ش  ئت ألخ  ذت علي  ه يف خلق  ه ل  يس أب  ا عبي  دة ب  ن اجل  راح( ( 
 .(454/  9مرساًل ووثَّق رجاله، ووافقه احلافظ يف اإلصابة، لكن ذكره األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة )
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َّ ، هفكان أن أرِنف سيبويه من ذلك وقد أخذ قرار ، وإمنا )ليس( ها هنا استثناء"، ليس هذا حيث ذهبتر  فقال: ال جرم ألطلَبر
 .(5)ولزم اخلليل فربع، فطلب النحو، علًما ال تلحنين فيه أبًدا

 ويف رواية جمالس العلماء للزجاجي أنه لزم جملس األخفش مع يعقوب احلضرمي واخلليل وسائر النحويني. 

قال محاد: "فكان فيما أمليُت ذكر ، يثوخرب آخر يرويه محاد بن سلمة أنه جاء إليه سيبويه مع قوم يكتبون شيًئا من احلد 
وكان هو الذي يستملي فقال: "صعد النيب صلى اهلل عليه ، (2)فقلت: صعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الصفا"، الصفا

 ال تقل الصفاء؛ ألن الصفا مقصور.، فقلت: يا فارسي، وسلم الصفاء"

 .(7)حىت ُأحِكمر العربيةفلما فرغ من جملسه كسر القلم وقال: ال أكتب شيًئا  

 وهذه احلوادث وما كان يف معناها هي اليت حدت بسيبويه إىل العناية بتعلم النحو. 

فكان بذلك ممن اشرتك يف صنع سيبويه اإلمام ، فدفع محاد بسيبويه إىل حذق النحو بسبب تلحينه إياه يف هذه املسائل
 .(8)النحوي

، نه كان يذكرها بعدما عال ِذكُر سيبويه وارتفع شأنه واستبانت يف النحو إمامتهوكأين أملس يف حكاية محاد هلذه القصة أ 
 كأنه يريد أن يقول: إن هذا التفوق ِمن هذا اللحن.،  ففيها من أمارات الفخر واالعتزاز من األستاذ بالتلميذ الكثَي

 وتلك هي احملنة األوىل؛ الرافعة. 

وساد ، وُحجَّةر العرب، فاستقى علمره كله فربع حىت صار إمامر النُّحاة، مه كظلِّهلقد خترج سيبويه على اخلليل بن أمحد والز  
 وأّلف فيه كتابًا ال يُدررك شأوه فيه صار حجة العربية ودستورها.، وكان أول من بسط علم النحو، ومن وراءه، أهل العصر

وال ُتذكر كتُب النحو إال  ، كان سيبويه غاية اخللق"وهكذا؛ ال يُذكرر علماُء النحو إال ُوضع سيبويه أمامرهم حىت قالوا: " 
وهو  -ومن طريف ما يروى أن أحد حناة األندلس ، حىت مسوه: "قرآن النحو"، كان "الكتاُب" الذي ألفه سيبويه إمامرهم

تم كتاب سيبويه يف كل   -عبداهلل بن حممد بن عيسى األسلمي   .(9)يوًما؛ كأمنا يتلوه تالوة القرآن 15كان خير

                                                 
 ( لياقوت احلموي.1199/  3معجم األدباء )( 5)
 عن ابن عباس. ،(4971حديث البخاري ) -مثاًل  -انظر ( 6)
 .(541جمالس العلماء )( 7)
 نفسه.( 8)
 الصفدي. ،(485/  5الوايف بالوفيات )( 9)
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وكان سيبويه قد تربَّع على عرش سلطان النحو وكان ممن يقاربه يف هذا ، وأما املِحنة اليت قتلته فحدثت له يف آخر حياته 
وأحد القراء السبعة؛ ولئن كان البصريون ال يقدِّمون أحًدا على سيبويه وال ، العلم اإلمام الكسائي إمام الكوفيني يف النحو واللغة

بل لقد كانت املدرستان يف ذلك ، فلقد كان الكوفيون يفعلون ذلك أيًضا مع أيب احلسن الكسائي، رأيهيرفعون رأي أحد فوق 
وكان أن أحبَّ سيبويه أن  -تتنازعان الرأي يف اجتاهني خمتلفني يف غالب مسائل النحو والتصريف  -وظلَّتا بعد ذلك  -الوقت 

، جرت هذه املناظرة يف جملس حيىي بن خالد الربمكي وزير هارون الرشيد وقد، يقارن علمره بعلم الكسائي وتطلَّع إىل مناظرته
وقد عرفت ب  "املسألة الزنبورية"؛ إذ مل تنل مناظرة من مناظرات النحاة ، وهذه املناظرة هي أشهر املناظرات النحوية على اإلطالق

ث حدر
ُ
وتكمن أمهيتها يف أهنا متَّت بني عاِلمني ميّثالن ، نيقدميًا ما حِظيت به هذه املناظرة من اهتمام الدارسني األقدمني وامل

 .(12)وصار الثاين شيخ حناة الكوفة، صار أروهلما إمام حناة البصرة، مذهبني حنويني خمتلفني مها: سيبويه والكسائي

 وحول هذه املسألة حيكت روايات وُنسجت أقاويل. 

ملا قدم سيبويه على الربامكة طلب أن جُيمع بينه  قال: (11)اخلالفوقد ذكرها ابن األنباري يف كتاب اإلنصاف يف مسائل  
، وبني الكسائي للُمناظررة؛ فحضر سيبويه يف جملس حيىي بن خالد وعنده ولداه جعفر والفضل ومن حضر حبضورهم من األكابر

! مث سأله عن فقال له األ، فأقبل خلف األمحر على سيبويه قبل حضور الكسائي فسأله عن مسألة فأجابه سيبويه محر: أخطأتر
 فقال له: أخطأت! فقال له سيبويه: هذا سوء أدب.، فأجابه فيها، فقال له: أخطأت! مث سأله عن ثالثة، فأجابه فيها، ثانية

ومررت بأبني؟  ، ولكن ما تقول فيمن قال: هؤالء أبون، وقلُت: إن يف هذا الرجل عجلًة وحدة، قال الفراء: فأقبلُت عليه 
فقدر ، فقدر فأخطأ! فقلت: أعد النظر، على مثال ذلك من: وأيت أويت؟ فقدر فأخطأ! فقلت: أعد النظركيف تقول 

ضر صاحُبكما حىت أناظره.، فأخطأ! ثالثر مرات جييب وال يصيب  فلما كثر ذلك عليه قال: ال أكلمكما أو حير

 أستاذمها!وكأمنا فعل خلف والفراء ذلك لُيخضدا شوكة سيبويه قبل لقائه للكسائي  

فأقبل عليه الكسائي فقال:  ، فأقبل على )سيبويه( فقال: تسألين أو أسألك؟ فقال: بل تسألين أنت، قال فحضر )الكسائي(
وال ، فقال سيبويه: "فإذا هو هي، كيف تقول: "كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي أو فإذا هو إياها"

". جيوز النصب". فقال له الكسائي:  "حلنتر

، مث سأله عن مسائل من هذا النحو حنو: خرجت فإذا عبداهلل القائُم أو القائمر؟ فقال سيبويه يف ذلك بالرفع دون النصب 
 فدفع ذلك سيبويه ومل جيُِز فيه النصب.، والعرب ترفع ذلك كله وتنصبه، فقال الكسائي ليس هذا من كالم العرب

                                                 
 املسألة الزنبورية وأوليات اخلالف النحوي، املقدمة، الدكتور هاين عبدالكرمي فخري.( 10)
 ابن األنباري. ،(723/  2اإلنصاف يف مسائل اخلالف )( 11)
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كم بينكما؟"فقال له حيىي بن خالد: "قد اختلفتم   ا وأنتما رئيسا بلدريكما فمن ذا حير

وقد ، وهم فصحاء الناس، ووفدت عليك من كل صقع، فقال له الكسائي: هذه العرب ببابك قد اجتمعت من كل أوب
 ومسع أهل الكوفة والبصرة منهم فيحضرون وُيسألون.، قنع هبم أهل املصررين

م فدخلوا وفيهم أبو فقعس وأبو زياد وأبو اجلراح وأبو ثروان فُسئلوا عن وأمر بإحضاره، فقال له حيىي وجعفر: قد أنصفتر  
 فأقبل حيىي بن سيبويه فقال: قد تسمع.، املسائل اليت جرت بني الكسائي وسيبويه فوافقوا الكسائي وقالوا بقوله

فأمر له بعشرة ، تر أال ترده خائًباإنه وفد عليك من بلده مؤمِّاًل فإن رأي، وأقبل الكسائي على حيىي وقال: أصلح اهلل الوزير 
 (12).آلف درهم فخرج وتوجه حنو فارس وأقام هناك ومل يعْد إىل البصرة

 فهل حقًّا ُغلب سيبويه يف هذه املناظرة وكان الظفر للكسائي؟ 

ألهنما ال يتفقان!  إننا إىل اليوم ندرس علم النحو والصرف ونقرأ اختالف البصريني والكوفيني يف كل مسألة حىت إنا لنعجرب 
 كأمنا اتفقا على أال يتفقا!

ني رجح على رأي البصريني؛ ذلك ألنه ال حيدث االنبهار حني نعرف أن رأي الكوفيّ  ويصل إىل حدّ أحيانًا مث يزداد عجبنا  
ا رمبا مرة أو مرتني أو ثالثًا  ا من املسائل. -إال نادرًا جدًّ  يف كثَي جدًّ

إىل اإلجحاف دون  -يف كثَي من األحايني  -دارس أن النزعة اخلالفية بني النحويني تذهب هبم وعموًما فغالًبا ما يشعر ال 
 اإلنصاف؛ فما بني دواعي شخصية وعصبية وسياسية ومنهجية جرى كثَي من هذا اخلالف!

ومل ، عصبوا للكسائيوت -مطلًقا أو على األقل من وجهة نظر بصرية  -وقد فعلوها مع سيبويه؛ حتاملوا عليه وكان احلق معه  
ني كانوا ُهْم أعراب احلطمة الذين ررجَُّحوا رأير الكسائي وهم الذين  

ر
يكن احلق يف جانبه؛ ذلك أن احلسمر يف تصحيِح رأي العامل

ُهْم وكانر البصريون ال يعتدون بلغتهم  كما أرهنم قرْد عرِلُموا أرن الكسائي يف محى الرشيد.،  كان الكسائي يرْأُخُذ عرن ْ

اهد وأدلة كثَية تدل على أن ذلك اإلخفاق مل يكن إخفاقًا علميًّا وإمنا كان إخفاق مظاهرة علمية ليس هلا وجه من شو  
 (14).بل من العلماء من يرى أن السياسةر تردرخَّلرْت يف النتيجِة اليت آلرْت إليها املناظرة وهم ُكثُر، (13)احلق

                                                 
وأولي  ات اخل  الف النح  وي( لل  دكتور ه  اين عب  دالكرمي فخ  ري األس  تاذ املس  اعد يف جامع  ة أكث  ر الكت  ب إملاًم  ا هب  ذه املس  ألة جت  ده كت  اب )املس  ألة الزنبوري  ة ( 12)

 صنعاء، كلية اللغات.
 عبدالسالم هارون. ،(18كتاب سيبويه، املقدمة )ص: ( 13)
 املسألة الزنبورية وأوليات اخلالف النحوي، املقدمة.( 14)
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ليقرأ عليه  -تلميذ سيبويه الكبَي وراوي كتابه  -اة سيبويه إىل األخفش ولعلنا نفاجأ حني نعلم أن الكسائي ذهب بعد وف 
 دينار! 222وبذل له ، الكتاب فقرأه عليه وأوصاه أن جيعل ذلك سرًّا بينهما وأال يفشيه ألحد

واإلمجاع منعقٌد بنْير الدارسني قدميًا وحديثًا أن  (15) بل إن الفراء مات وحتت وسادته كتاب سيبويه!، وكذلك قرأه الفراء 
إًذا مل تكن وفاة سيبويه طبيعية؛ فقد خرج من بغداد وقد محل يف نفسه ملا ، سيبويه ماتر غمًّا وكمًدا تأثًرا نتيجةر هذه املناظرة

 روى أنه ذررِبْت معدته فمات.ويُ ، وأقام هنالك مدًة إىل أن مات كمًدا، وقصد بالد فارس ومل يعرج على البصرة، جرى عليه

 والراجح من األقوال أن ذلك كان يف سنة مثانني ومائة من اهلجرة.، ويف مكان وفاته والسنة اليت مات هبا خالٌف عريض 
(12) 

 لقد قاد سيبويه طموحه إىل أن ينتقل إىل بغداد وأن يناظر شيخ حُناهتا )الكسائي( فقادره طموُحُه هذا إىل املوت. 

فتعجب ألن هذا اإلمام ، مثله -يف علمه  -ه ( عاش هذا اإلمام الكبَي الذي مل تر الدنيا  182و 142سنة )ما بني  
 وقيل: حنو األربعني!، تُ ُويفِّ يف ريعان شبابه حىت قيل: عاش اثنتني وثالثني سنة

فى  ختصًصا وحتريًرا وتدقيًقا وإتقانًا لعل أمهها العناية بباب من العلوم ، ويف حياة سيبويه دروس وعرب لطالب العلم ال ختر
 وأحلقنا به على خَي.، رحم اهلل إمام العربية وسلطان النحو أبا بشر، فإنه من لزم بابًا من العلم وانقطع له فتح له، وجتويًدا

 

 

  

                                                 
 عبدالسالم هارون. ،(35كتاب سيبويه، املقدمة )ص: ( 15)
 .(352/  8سَي أعالم النبالء )( 16)

 



8 
 

(2)َ

 ايل أهلمره اللصوُص مفتاحر العلم!حجة اإلسالم الغزّ 

اجتزُت حبورر الزمن إىل أيب حامد ، ومع أمثاهلم يف قلب احلدرث، التاريخ عشُت خالل هذه الرحلة مع علماءر ودعاٍة يف قلب 
وصحبته يف السفر من طوس إىل )جرجان(؛ ، أحد أعالم عصره وأحد أشهر علماء املسلمني يف القرن اخلامس اهلجري، الغزايل

وأخذوا من )أيب ، للصوُص علينا الطريقويف أثناء عودتنا إىل بلدته )طوس( قطع ا، لسماع دروس اإلمام "أبو نصر اإلمساعيلي"
فتبعهم )أبو حامد( وأخذ يلحُّ عليهم ، وساروا يف طريقهم، حامد( خملته اليت فيها كتبه وكراريسه؛ ظنًّا منهم أن فيها نقوًدا ومتاًعا

 ها إيل.أن يعطوه أوراقه وكتبه اليت هاجر من أجلها ومعرفة ما فيها؛ وقال هلم: خريطيت ال تُفيدكم بشيء أعيدو 

 فقال له رئيسهم: وماذا يف اخلريطة؟ قال: قلُت: كُتيب: علوم درستها وهي حمفوظة يف هذه اخلريطة. 

فضحك كبَي اللصوص وقال له: كيف تزعم أنك عرفت ِعلمها وعندما أخذناها منك أصبحتر ال تعلم شيًئا وبقيتر بال 
 علم؟!

 ولكنه أشفق عليه آخًرا وسّلمه الكتب.

 سراحهم..مث أطلقوا  

فلما وافيت طوس أقبلت على االشتغال ثالث سنني حىت ، يقول الغزايل: هذا مستنطق أنطقه اهلل لَيشدين به يف أمري 
 حفظُت مجيع ما علقُته وصرت حبيث لو قطع عليَّ الطريق مل أجترد من علمي.

يستظهر كل ما يقع حتت يده حىت ال  وكان هذا الدرس عظيم األثر يف حياة أيب حامد؛ فبعد هذه احلادثة صار الغزايل 
وعندما وصل إىل "طوس" مكث ثالث سنوات حيفظ ما كتب يف هذه ، تصبح له حاجة إليه إذا ما تناولته أيدي العفاء

 حىت ال يتعرض علمه للضياع مرة أخرى.، األوراق

الذي عاش فيما  -والغزايل ، ه حبجة اإلسالموهبذا كان لألمَّة عامل ِمن فحول العلماء اتَّفق كثَي من علماء األمة على تلقيبِ  
على ، أنتج ألمته مؤلفات عظيمة كثَية تزيد على أربعمائة مؤلف -ه  فعمره كان بني اخلمسني والستني 525ه  و452بني 

 



9 
 

، "و"املستصفى يف أصول الفقه، و"هتافت الفالسفة"، "الوسيط يف الفقه الشافعي"، رأسها كتابه الفخم "إحياء علوم الدين"
 والبعد عن التعقيد.، فإن أسلوبه يتسم بالعبارة السهلة، ومع غزارة إنتاج الغزايل هذا

 !)  والربكة يف علمه تعود إىل )صفعة من لصٍّ

ومن العجائب اليت يذكرها الغزايل أيًضا عن حادثة قطاع الطريق هذه أنه فيما هو جالس ينظر إىل اللصوص قام أحدهم 
 بو حامد وقال له: ُتصلي وأنت قاطع طريق املسلمني؟ فقال له: ِصلة بيين وبني ريب أحافظ عليها.فعجب منه أ، فتوضَّأ وصلى

ويف أثناء الطواف لقي صاحبه قاطعر الطريق وسأله: أأنت ذلك الرجل؟ ، وبعد سنني عدًدا حجَّ الغزايل إىل بيت اهلل احلرام 
 واحلمد هلل!فقال: أما قلت لك: الصالة صلة بيين وبني ريب؟ فقد تبُت 

 (17) ال تقطع الصلة اليت بينك وبني اهلل ولو كانت شرعرة.

 ِعرٌب أشَي إىل واحدة منها تتعلق بقصته هذه: -رمحه اهلل  -ويف حياة الغزايل  

وقد ، فقط بل ال بد له من قسط يف احلفظ وفَي، لكن ال ينبغي لطالب العلم أن يكتفي بالكتابة، فالكتابة قيد للعلم.. نعم
فأما القرآن ففي احلديث: ))مرن حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ُعصم ، يف الشرع الوصية حبفظ العلم قرآنًا وسنَّة جاء

وقبل وفاته راجع معه احلفظ ، وكان جربيل يراجع حفظ النيب صلى اهلل عليه وسلم للقرآن كل سنة مرة، (18) من فتنة الدجال((
 .(19)مرتني

البخاري يف كتاب العلم بابًا بعنوان: حتريض النيب صلى اهلل عليه وسلم وفد عبد القيس على أن  فقد بوَّب، وأما السنَّة 
وجاء فيه حديث النيب أنه علمهم أركان اإلسالم وهناهم عن أشياء مث قال هلم: ، حيفظوا اإلميان والعلم وخُيربوا من وراءهم

 -رت كلمات األئمة على الوصية باحلفظ؛ فمن ذلك أن اخلليل بن أمحد وهلذا توات، (22) ))احفظوهنَّ وأخربوا هبنَّ من وراءكم((

                                                 
، ال  ذهيب، ت  اريخ دمش  ق، اب  ن عس  اكر، مؤّلف  ات الغ  زايل، 13، الس  بكي، س  َي اع  الم الن  بالء، ج 4انظ  ر يف س  َية الغ  زايل طبق  ات الش  افعية الك  ربى، ج ( 17)

 ، عبد الرمحن بدوي، الغزايل ورحلة احلياة إىل اليقني، د. حسن عيسى عبد الظاهر.1977
 .(1342) رواه مسلم( 18)
 .(4711رواه البخاري )( 19)
 .(87رواه البخاري )( 20)
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واجعل كتابك رأس ، قال مبي ًِّنا أمهية احلفظ لطالب العلم: االحتفاظ مبا يف صدرك أوىل من حفظ ما يف كتابك -رمحه اهلل 
 وما يف صدرك للنفقة.، مالك

احلمام فال تعدَّه علًما؛ ألن الصفحات والكتب اليت فيها : كل علم ال يدخل مع صاحبه -رمحه اهلل  -وقال عبدالرزاق  
 لكن احلفظ الذي يكون يف صدر احلافظ يذهب معه يف كل مكان.، ذكر اهلل ال مُيكن أن تدخل احلمام

 وقال هبة اهلل البغدادي: 

 برطين وعاء له ال بطن صندوِق . .علمي معي أينما ميرَّْمُت يرتبُعين

 أو كنت يف السوق كان العلم يف السوِق . .العلم فيه معيإن كنت يف البيت كان 

 وقال عبيداهلل الصَييف: 

  (21)ما العلم إال ما حواه الصدرُ . .ليس بعلم ما حوى الِقمطرُ 

  

  

                                                 
 طالب العلم واحلفظ؛ لفضيلة الشيخ حممد املنجد.( 21)
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(3)َ

 أبو حنيفة وتوجيه امرأة!

الذي مل يردُرس أحٌد فقهره ومل الرجل ، إنه هو، مرن؟! أبو حنيفة! الذي قيل فيه: الناس عياٌل يف الفقه على أيب حنيفة! نعم
د اهلل أن جعرلر يف األمة مثلره  فيكون ِمن مجلة تسابيحه بعد معرفِته: احلمد هلل الذي خلرقر أبا حنيفة!، يتنسَّْم رائحةر عقله إال محِر

 هو! وأكرب من ذلك!، إي 

تجارته الرَّائجة الرَّاحبة بني أثرياء القوم وِعلية مشغواًل ب، يرشغرله همُّ حياته ودنياه، كان أبو حنيفة رمحه اهلل رجاًل كالناس
ورأى أنسر بن مالك ملا قرِدم ، حىت إنه ُولد سنة مثانني يف حياة ِصغار الصحابة، ومل يكن له يف بداية حياته ُشِغل بالعلم، الناس

والدراسة ، ا به يتحوَّل إىل العلم والفقهمث إذ، وال عن أنٍس رضي اهلل عنه، لكنه مل يرثُبت له حرٌف عن أحٍد منهم، عليهم الكوفةر 
 لكن قد فاته أصحاُب النيب عليه الصالة والسالم فلم يأخذ عنهم حرفًا!، وعن الشعيبِّ ، فرروى عن عطاِء بن أيب ررباح، والتلقِّي

 (22) !؟بالءعامل العراق" كما نعتره بذلك الذهيب يف سَي أعالم الن، فقيهر امللَّة، فكيف صار يف الدين: "اإلمامر  

 حيكي لنا أبو حنيفة رمحه اهلل عن ذلك بطريقته الشائقة املاتعة فيقول: 

 وزهَّدرتين امرأة!، وفقَّهرتين امرأة، خدعرتين امرأة

ُت أهنا خرساء  فلما رفعُته ، وأن الشيء هلا، أما األوىل: فكنُت جمتازًا فأشارت إيلَّ امرأٌة إىل شيء مطروٍح يف الطريق فتومهَّ
 قالت: احفرظه حىت تسلِّمره لصاحبه. إليها

 فقالت قواًل تعلَّمُت الفقه من أجله.، فلم أعرفها، وأما الثانية: فسألتين امرأٌة عن مسألة يف احليض 

 فتعمدُت ذلك حىت صار دأريب.، فقالت امرأة: هذا الذي يصلِّي الفجر بوضوء العشاء، وأما الثالثة: فمررُت ببعض الطرقات 
(23) 

                                                 
 للذهيب. ،(391/ 2سَي أعالم النبالء )( 22)
 ( البن جنيم.325األشباه والنظائر )( 23)
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 وهلل هو!، أو هنَّ  فلله هي 

فإليه ، وأمَّا الفقه والتدقيق يف الرأي وغوامضه، وارحترل يف ذلك، حىت ليقول الذهيب عن خامتته السعيدة: "ُعيِن بطلب اآلثار
 والناُس عليه عياٌل يف ذلك".، املنتهى

وال حيدِّث مبا ال ، باحلديث إال مبا حيفظهويقول عنه حيىي بن مرعني إمام اجلررح والتعديل: كان أبو حنيفة ثقًة ال حيدِّث  
فظ... ومل يُ تَّهم بالكذب... ولقد ضربره ابُن ُهبَية على القضاء  فأىب أن يكون قاضًيا.، حير

ا تأثَي! فكان يف العلم على ما حكى هؤالء الفحول  وكان تروقُّد ، لقد كانت الصفعات الثالُث مؤثِّرًة يف حياة أيب حنيفة أميَّ
وقائل ذلك هو اإلمام مالك؛ كما ينقل ، ال خُيطئ يف تقدير الرجال"، حىت صار كما قال فيه: "أملعي  ذكي، ُيصدَّقذهنه ال 

رأيُت رجاًل لو كلَّمرك يف هذه السارية أن جيعرلها ، يقول: قيل ملالٍك: هل رأيتر أبا حنيفة؟ قال: نعم، ذلك الشافعي تلميذه
 ذهًبا لقام حبجَِّته".

 عبادة فحسُبك فيه قوُل أسد بن عمرو: "إن أبا حنيفة رمحه اهلل صلى العشاء والصبح بوضوٍء أربعني سنة".وأما عن ال 

ال ينام ، إذ مسعُت رجاًل يقول آلخر: هذا أبو حنيفةر ، وشهادُة القاضي أيب يوسف؛ قال: "بينما أنا أمشي مع أيب حنيفة 
 ا مل أفعل! فكان حُييي الليل صالة وتضرًعا ودعاء".فقال أبو حنيفة: واهلل ال يُتحردَّث عين مب، الليل

 يقول الذهيبُّ: وقد ُروي من وجهني أن أبا حنيفة قرأ القرآن كلَّه يف ركعة. 

 فهو كافر".، فلم جُيب السلطان وكان قوله: "من قال: القرآن خملوق، وقد كان أبو حنيفة ممَّن ثبرت يف حِمنة خلق القرآن 

فاتفق رأينا على أنَّ من قال: ، بن احلسن الكراعي: قال أبو يوسف: ناظرُت أبا حنيفة ستَّةر أشهر قال الذهيب: قال عليُّ  
 فهو كافر".، القرآن خملوق

 وال أنا أقوله".، وعن حممد بن سابق قال: "سألت أبا يوسف فقلُت: أكان أبو حنيفة يقول: القرآن خملوق؟ قال: معاذ اهلل 
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فيقول عنها العالمة األلباينُّ رمحه اهلل: "دقَّقُت النظر ، أن أبا حنيفة كان يقول: "القرآن خملوق"وما ورد يف كتب "التأريخ"  
ولعلَّ سائرها كذلك؛ ال سيما وقد روى اخلطيُب عن اإلمام أمحد أنه قال: مل يصحَّ عندنا ، يف بعضها فوجدتُه ال خيلو من قادح

 (24)أن أبا حنيفة كان يقول: "القرآن خملوق".

 (25) فرمحه اهلل ورفرع درجته يف علِّيني.، وهذا هو الالئق باإلمام أيب حنيفةر وِعلِمه 

 فهذا أثُر صفعٍة صي َّررت رجاًل عاديًّا:، وبعد 

 فقيًها.• 

 عابًدا.• 

رعيًّا.• 
 أمل

 فمرن لنا بصفعٍة كهذه مضمونِة النتيجة؟! 

رمحُه اهلل مل يستنكف أن حيكي ذلكر عن نفسِه أما بعضنا فيوهم الناس من أعظمها أنّه ، ويف سَية النعمان فوائُد وفرائد مجَّة
 أنُه ولدر عاملاً!!.

 

  

                                                 
 .(152الدين األلباين، ) "خمتصر العلو للعلي الغفار"، احلافظ مشس الدين الذهيب، حتقيق حممد ناصر( 24)
إم ام األئم ة الفقه اء، وه يب س ليمان  -آراؤه وفقهه؛ للشيخ حممد أبو زه رة، أب و حنيف ة النعم ان  -طالع يف ترمجة أيب حنيفة )أبو حنيفة: حياته وعصره ( 25)

 .(392/ 2غاوجي، سَي أعالم النبالء، الذهيب، 
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(4) 

 اهلجري عشر الرابع القرن قمر

 !ظلمات فوقها من ظلمة يف الدريُّ  الكوكب هذا ُوِلدر ، الليل رحم من الصبح يولد مثلما

 - صاحبنا اسم وذلك - حممد نشأ، متديِّنة فقَية أسرة يف، أشقودرة مدينة يف اهلجري عشر الرابع القرن مطلع يف ذلك كان
" نوح" الشيخ والده األسرة رب اضطر مما، تُقاورم ال بشدة العلمانية الغربية احلضارة حنو االحنراف بالده على يغلب كان حيث

 حياة بدأت وهكذا، فيها وأقام سوريا قطن أن وكان، فيها ليعيش الشام بالد فاختار، الفنت هذه من وأبنائه بأهله ينجو أن
 وضيق، اليد ذات وقلة، حياة شدة بني التقلبات عليه تدافعت بل، اليافع الصيب حياة يف األخَية تكن مل مريرة بتقلبات( حممد)

 .واملبتدعة واخلرافيني الصوفية ومشايخ املذاهب متعصِّيب وُعدوانِ ، الدعوة ألجل وسجنٍ ، الناس أفق

 تزال لن بعده مديدة وأزمنة زمانه قمر منه صنعت اليت الصفعة مبثابة كان والذي، حياته يف أثًرا التقلبات هذه أعظم لكن 
 .والده بيت من طرُده: آثارها اليوم من بدت قد، اهلل شاء إن تذكره باخلَي

 سعيد" وشيخه والده على احلنفي املذهب درس أنه رغم، املذاهب من مبذهب يتقيد ال حرًّا الشابُّ  الشيخ كان فقلد، نعم 
 نفسه وتفتَّحت، احلديث علم من شيء على اطَّلع وكان، سواه ما ويرد الدليل وافق ما املذهب من يأخذ كان أنه غَي، "برهاين

 مع يعمل" حممد" كان فقد العمل؛ يف متجاوران وأهنما سيما ال، والده وبني بينه املناقشات كثرت مث ومن، عليه وأقبل، له
 الوالد كان إذ صدام؛ إىل كثَيًا يتحول نقاش بينهما حيدث فكان، فراغ الطويلة الفرتات من لديهما وكان، احملل يف والده

 بل كهالً  كان وهو، النفرس طويل شاب   وأنا - ذرًعا بالبحث ضاقر  فإذا: ذلك عن حممد يقول، يُغادره ال للمذهب متعصًبا
: الدارجة كلمته يقول فكان، كالمي هبا يرد حجةً  جيد ومل ذرًعا بالبحث ضاق إذا - هذا على صرب عنده يكن ومل، شيًخا
 !املفاليس صنعة احلديث وعلم، احلديثر  تعلَّمتر  أنت

 األموي؛ املسجد يف الصالة جواز عدم حول فيه حتدث صغَيًا كتيًبا الشاب االبن مجع حينما زباه بينهما السَّيل بلغ ولقد 
 !األحناف صالة قصة بلَّة الطني وزاد، جتوز ال قبور فيها اليت املساجد يف والصالة، قربًا به ألن

 املسجد وكان، هبا املوجودين أهلها مذاهب بعدد حماريب فيها - للعجب ويا - الوقت هذا يف املساجد كانت وقد 
جاور

ُ
تمعان ال ومذهبامها، وأحناف شافعية به" نوح" الشيخ لبيت امل  يرعقبهم مث أوالً  يصلون الشافعية كان الفجر؛ صالة على جير
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، املسلمني مجاعة هي األوىل اجلماعة أن ليقينه الشافعية؛ خلف الفجر صالة على الشابُّ  االبن حافظ وقد! بعدها األحناف
 !بعدها ثانية مجاعة لُيقيموا األوىل الصالة انتهاء منهم فريق النتظار صحة وال

 يف جتدُّ  أنت، يستقيم ال اآلن القائم الوضع هذا إن: "له قوله من كان حىت، "حممد" ابنه على" نوح" الوالد ثائرة وثارت 
 "!تفارق أن وإمَّا، توافق أن فإمَّا املخالفة؛ هذه أطيق ال وأنا، خمالفيت

 ال الوقت نفس ويف، دين أنه أعتقد ما أخالف أن أستطيع ال أنا: قال أيام ثالثة وبعد، أيام ثالثة أمهلين: لوالده االبن فقال 
 .املفاررقة أختار فأنا، معك أبقى وأن أُزعجك أن أستطيع

 مخًسا - الدار من خارج وهو أعطاه - فارقه يومر  أبوه أعطاه وقد، الدار - العشرين يتجاوز مل الذي - الشاب فارق وفعالً  
، ويقرأ ليتعلم ذلك مع وجيدُّ ، بنفسه قوته ليكتِسبر  يعمل، درمهًا وال دينارًا ميلك ال داره من وخرج، فقط سورية لَية وعشرين

 واقتناء بالقراءة شغوفًا، بالعلم متيًَّما الشاب كان وقد، لالطِّالع كبَيًا وقًتا له توفر أن على" الساعايت" مهنته ساعدته وقد
لك ال كان عاشه الذي والفقر العنت شدَّة من إنه حىت، الكتب ، فيها علمٍ  من عليه تعاىل اهلل مرنَّ  مبا لُيسوِّدها يرشرتيها ورقة مير
 الورقة وجه ألن وذلك ظهرها؛ على ليكتب وهناك هنا ِمن فيها الساقطة األوراق عن يبحث واألزقة الشوارع يف يرطوف فكان
 األوراق يشرتي وكان، املصنوعات من ملصنوعة دعاية أو، زواج حفلة أو، معرض الفتتاح دعوة إمَّا فيه مكتوبًا عادة يكون

 .ويؤلِّف ويذاكر عليها يكتب، لرخِصه بالوزن( املتاع سقط)

 فال، منافس بال" احلديث علوم: "اجملال هذا يف األرضي الكوكب لقيادة أهالً  األلباين الدين ناصر حممد الشاب صار حىت 
 .وتعليق وحتقيق وختريج تأليف بني، مؤلَّف 322 من أكثر فيه وله، مقرتنني إال يُذكران

 اجلهود: "وموضوعها، 1999 املوافق - ه  1419 لعام اإلسالمية للدراسات العاملية فيصل امللك جائزة الشيخ وُمنح 
 احلديث خدمة يف القيمة جلهوده تقديًرا، األلباين الدين ناصر حملمد ؛"ودراسة وخترجًيا حتقيًقا النبوي باحلديث عنيت اليت العلمية
 .املائة على تربو اليت كتبه يف وذلك، ودراسة وحتقيًقا خترجًيا النبوي

نصفون ويرى 
ُ
 .زمانه يف اإلسالم جمدِّدي أحد الشيخ امل

ا السماء أدمي حتت رأيتُ  ما: "- تعاىل اهلل رمحه -" باز بن عبدالعزيز" املنصف الورع الفقيه يقول
ً
 العصر يف باحلديث عامل

 يبعث اهلل إنَّ : ))وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول حديث عن مساحته وُسئل، "األلباين الدين ناصر حممد العالمة مثل احلديث
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 ناصر حممد الشيخ: "- اهلل رمحه - فقال القرن؟ هذا جمدد من: فُسئل، ((دينها هلا جيدد من سنة مائة كل رأس على األمة هلذه
 ".أعلم واهلل، ظينِّ  يف العصر هذا جمدد هو األلباين الدين

 القرن وسنوات، املنصرم القرن يف به املهتمني وحياة، العلم هذا واقع يستقرئ منصف ينكره ال مما تعاىل اهلل شاء إن وهذا 
 .احلايل

 يرنبغي اليت احلرية تلك والتدبُّر بالتمعُّن أروالها، واهلدى العلم لطالب كثَية فوائد والِعربر  الدروس من األلباين العالمة سَية ويف 
 فيما معهم يكون بل، أساؤوا الناس إذا وُيسيء، أحسرنوا الناسُ  إذا حُيسن أن إمعة؛ يكون فال، العلم طالب هبا يتمتَّع أن

 املقام يف هي كانت ولو، وتتبعه احلق عن تبحرث حرَّة علمية شخصية لنفسه ويربين، ُيسيئون فيما إساءاهتم ويتجنَّب، حُيسنون
رفه ال حر   العلم فطالب يديها؛ بني الذي للحق ترستوِثق دامت ما، وحدها  به واستيقن احلق ملك إن هو بل، العام التيار جير
 (22) .التيار ألجله يصادم

  

                                                 
 يف ال  داين الثم  ر"و الش  يباين، إب  راهيم ب  ن حمم  د األس  تاذ ت  أليف ؛"علي  ه العلم  اء وثن  اء وآث  اره األلب  اين حي  اة" :- اهلل رمح  ه - األلب  اين العالم  ة س  َية يف اق  رأ( 26)

 للش  يخ ؛"األلب  اين حي  اة يف مث  َية أح  داث" الش  مراين، حمم  د ب  ن عب  داهلل ت  أليف ؛"األلب  اين مؤلف  ات ثب  ت" احل  ويين، إس  حاق أيب للش  يخ ؛"األلب  اين ع  ن ال  ذبِّ 
 .كثَي وغَيها املنجد، صاحل حممد
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(5)َ

 خياط أمي  هو املفيت!

فصادفين حائك عامي يُقال له: ، أتأمل حلقات العلم يف بالد الشام -حفظها اهلل  -طفُت خبيايل يف مدينة دمشق العريقة 
مهملني ، وينصرف الناس إليه، حيتكر الفتوى يف بلده، فإذا هو بعد بضع سنني، يرتدد على جمالس العلم"حممد إمساعيل" وكان 

فبينما هو مير ، وجعلوا يستهزئون مبحمد إمساعيل احلائك -وهم أهل املفيت الرمسي  -املفيت الرمسي؛ حىت اغتاظ آل العمادي 
مث قال له ساخًرا: إىل أين ، فسلم وردَّ عليه هذا األخ السالم، ًخا للمفيتفوجد على الباب أ، على أتان له بيضاء، بدارهم يوًما

أما الشيخ فلم يزد على أن قال: إن شاء ، يا شيخ؟ أذاهٌب أنت إىل إسطنبول لتأيت بوالية اإلفتاء؟! وضحك وضحك مرن حوله
 اهلل.

فودَّع أهله وأعطاهم ،  األزقَّة حىت عاد إىل دارهحىت إذا ابتعد عنهم دار يف، فماذا فعل؟ استمر يف طريقه وهو راكب األتان 
وما هي إال أيام معدودات حىت ، وما زال يفارق بلًدا ويستقبل بلًدا حىت دخل القسطنطينية، وسافر متجًها إىل إسطنبول، نفقة

 اهلل عز وجل. يف قصة عجيبة طريفة هي من قدر، جائزة له، ومعها ألف دينار، عاد احلائك العامي حيمل رتبة اإلفتاء

يقول: "إن التشجيع يفتح الطريق للعبقريات  (27)،علي الطنطاوي رمحه اهلل تعاىلفإىل القصة كاملة؛ كما يرويها العالمة  
ا  -وُأِخذر بيده ، إذا ُشجِّع -وربَّ ولد من أوالد الصناع أو التجار يكون ، وتؤيت ُأُكلها، املخبوءة؛ حىت تظهر وتثمر مثرها

ً
عامل

ويف علماء القرن املاضي يف الشام مرن ارتقى باجلدِّ والدأب والتشجيع من حرفة ، أو أديًبا من أعاظم األدباء، ر العلماءمن أكاب
 وكرسي التدريس حىت الُقبة.، احلِياكة إىل منصب اإلفتاء

جيلس يف حلقهم و ، فكان حيضر جمالسهم، حمب للعلماء، ولكنه حمب للعلم، نشأ الشيخ حممد إمساعيل احلائك عاميًّا 
فجعل الشيخ يؤنسه ويلطف به؛ ملا يرى من ، وكان يُواظب على الدرس ال يفوته اجللوس يف الصف األول، للتربك والسماع

ويستعني على ذلك ، فاشرتى الكتب حُييي ليله يف مطالعة الدرس، فشدَّ ذلك عن عزمه، ويسأل عنه إذا غاب، دوامه وتبكَيه
وهو عاكف على ، وصار واحدر زمانه يف الفقه واألصول، واستمر على ذلك دهًرا حىت أتقن علوم اآللة، بالناهبني من الطلبة

                                                 

 فصل التشجيع وأثره يف الرتبية، الدكتور حممد بن إمساعيل املقدم. ،للعالمة علي الطنطاوي، وانظر: )علو اهلمة( ،(133-131فكر ومباحث )( 27)
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فيجيبهم مبا يعجز عنه فحولة ، وعرِويصات الوقائع، مهنته مل يرتكها؛ وصار الناس يأتونه يف حمله يسألونه عن ُمشكالت املسائل
ولكنهم مل ، فرتبصوا بالشيخ وأضمروا له الشر، اء ذلك العماديني وآملهموانقطع الناس عن املفيت من آل العمادي؛ فس، العلماء

وكان مير كل يوم بدار العماديني يف " القيمرية " وهو على أتان له ، وحييا الناس بعلمه، فقد كان حييا من عمله، جيدوا إليه سبيالً 
 وقال له ساخًرا:، فرد عليه السالم، للمفيت  الباب أًخا فوجد على، فمرَّ يوًما كما كان مير، فيسلم فَيدون عليه السالم، بيضاء

أما الشيخ فلم يزد على ، وضحك وضحك من حوله  إىل أين يا شيخ؟ أذاهٌب أنت إىل )إسطمبول( لتأيت بوالية اإلفتاء؟• 
 أن قال:

 إن شاء اهلل!• 

 وسافر!، وأعطاهم نفقتهم، دَّع أهلهفو ، دارر يف األزقَّة حىت عاد إىل داره، وسار يف طريقه حىت إذا ابتعد عنهم 

وكان جيلس على الباب ، فنزل يف خان قريب من دار املشيخة، حىت دخل القسطنطينية، ويستقبل بلًدا، وما زال يفارق بلًدا
جلنة ومل يكن الت ُّْرك قد ُجنُّوا ا، فيعرف الناس من زيِّه أنه عريب؛ فيحرتمونه وجيلونه، أو يكتب يف صحيفة، يطالع يف كتاب

 وصاروا به وبقومه ناًسا...، الكربى بعُد... فكانوا يعظمون العريب؛ ألنه من أمة الرسول األعظم الذي اهتدوا به

إن السلطان سأل  فقال له يوًما رجل منهم:، فكانوا جيلسون إليه حيدثونه، واتصلت أسباب الشيخ بأسباب طائفة منهم 
ْت علماءها فهل لك يف أن تراها لعل اهلل ، والسلطان يستحثُّهم وهم حائرون، جيدوا له جوابًا ومل، دار املشيخة عن قضية حَيَّ

 يفتح عليك باجلواب؟

 قال: نعم.

 قال: ِسْر معي إىل املشيخة.

 قال: باسم اهلل.

ومل تكن  -فرفع رأسه فقلَّب بصره فيه بازدراء ، فسأله الشيخ إمساعيل عن املسألة، ودخرلوا على ناموس املشيخة )سكرتَيها( 
مث أخرج ، فقرأ املسألة، فأخرج الشيخ نظَّارته فوضعها على عينه، مث ألقاها إليه وانصرف إىل عمله -هيئة الشيخ باليت تُرضي 

فاستخرج منه ، كان يستعملها العلماء وطلبة العلم للكتابة وللدفاع عن النفس   اليت، من منطقته هذه الدواة النحاسية الطويلة
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اها حىت سوَّد عشر صفحات ما رجع يف كلمة منها ، وجلس يكتب اجلواب خبط نسخي مجيل، وأخذ املقطع فقطَّعها، قصبًة فربر
وقرأها كاد يقضي ، فلما محلها الناموس إىل شيخ اإلسالم، ودفع إليه عنوان منزله وذهب، ودفعها إىل الناموس، إىل كتاب

 دهشة وسرورًا.

 قال له: وحيك! مرن كتب هذا اجلواب؟• 

 من صفته كيت وكيت...، قال: شيخ شامي• 

 قال: عليَّ به.• 

مث ، منحنًيا، وأن عليه أن يشَي بالتحية واضًعا يده على صدره، وجعلوا يعلمونه كيف يسلم على شيخ اإلسالم، فدعوه 
 منها شيًئا.ومل حيفظ ، ميشي متباطًئا حىت يقوم بني يديه... إىل غَي ذلك من هذه األعمال الطويلة اليت نسيها الشيخ

 فقال له:، ودخل على شيخ اإلسالم 

ولكن شيخ اإلسالم ُسرَّ ، وعجب احلاضرون من عمله، وذهب فجلس يف أقرب اجملالس إليه، السالم عليكم ورمحة اهلل• 
 وأقبل عليه يسأله حىت قال له:، هبذه التحية اإلسالمية

 سلين حاجتك؟• 

 قال: إفتاء الشام وتدريس القبة.• 

 فاغُد عليَّ غًدا!، مها لك قال:• 

ودار حىت ، فركب أتانه، وعاد الشيخ إىل دمشق، وكيًسا فيه ألف دينار، فأعطاه فرمان التولية، فلما كان من الغد ذهب إليه 
 فسرِخر منه كما سخر وقال:، فإذا صاحبنا على الباب، مرَّ بدار العماديني

 من أين يا شيخ؟• 

وُسلِّم ، مث ذهب إىل القصر فقابل الوايل بالفرمان، أتيت بتولية اإلفتاء كما أمرتين، بولمن إسطن، فقال الشيخ: من هنا• 
 الشيخ عمله يف حفلة حافلة.
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 أمهها:، ويف سَية الشيخ من الدروس والعرب الكثَي 

سبًبا عظيًما من  -أحيانًا  -السخرية فلرمبا كانت ، ومن التثبيط السخرية، وحُمفًِّزا قويًّا، أن كبَي اهلمة حُيوِّل التثبيطر مشجًعا له
حني يريد املرء أن يثبت لنفسه وهلذا الشخص الذي ، قد تصعد به اهلمة -إذا ُأِخذْت بنوع من التحدي  -أسباب التحدي 

 الذي صار مفتًيا.، وقد حدث مثل هذا مع ذلك احلائكِ ، وجدير بأال يكون كما يصفه، حيتقره أنه جدير باالحرتام

َ(6)َ

 والقراء النحاة شيخ.. الكساء صانع

 العربية للغة إماًما صار بل، فحسب للنُّحاة إماًما يرِصرْ  فلم ِكربر  على النحو تعلَّم الذي املرء ذلك، محزة بن علي هو من
 السبعة؟ القراءة أئمَّة وأحد، بفروعها

 من راحته أوقات احللقات بعض على يرتدَّد كان ذلك مع وكان، املالبس ببريع يعمل وكان، عاديًّا رجالً  هذا علي   كان
ه الزمان سابق يف املسلمني شأن ذلك كان كما،  دينه يف عليه الواجب ملعرفة طلًبا منه فراغه بعد أو العمل  .وخَيِّ

ا، وقواعد مسائل الشيوخ بعض من ويفيد، واجُلمرل الكلمات بعض يلتقط" علي  " وصار   فصار ذلك؛ نفسه ِمن ملس وكأمنَّ
تفظ ملاًحا ذكيًّا وكان، النحو علم دروس سيَّما ال الدروس حضور على حيافظ  .أملعيَّة ذاكرة يف يسمع مبا حير

 العرب كالم أهُلها يتداررسُ  العلم حلقات من حلقة يف جيلس كان يوم ويف، بغداد واستوطن الكوفة أهل من" علي  " كان 
 لبائع وهل: يقولون متأفِّفني إليه احللقة طالب فنظر جييبر  أن الكسائي فأحبَّ ، سؤاالً  طالبه يسأل املعلِّم ومسع، وصرفًا حنًوا

 اهتمام؟ بذلك األكسية

: له فقالوا، عييتُ : فقال املْشي ِمن تعبر  وقد قوم إىل يوًما جلس أنه الفراء ذكر ما الطلب إىل توجُّهه سبب كان: وقيل
 ولزم الكلمة هذه ِمن فأِنفر ، عييت: فقل احليلة انقطاع أردت وإذا، أُعييت: فقل التعب أردت إذا! تلحن؟ وأنت جُتالسنا
 (28) .الناس وشغل الدنيا وذكرُه علُمه مأل حىت الشيوخ

                                                 
 .(424/  11) بغداد تاريخ يف كما( 28)
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 التثبيط جانب ِمن نفِسه يف الكلمةُ  تثبر  أن اهلل وشاء، الرفيعة ومهَّته، الولوع وُروحه، املتشوِّقة لنفِسه صادمة الكلمة وكانت 
مه العالء بن عمرو جملسر  لرزِمر  أن ذلك أثر ِمن وكان، التحدِّي جانب إىل  اخلليل حلقة يف كذلك وجلس، سنة عشرة سبع وخدر
 فعزم، احلجاز بوادي من: اخلليل له فقال العلم؟ هذا أخذتر  عمَّن: يوًما سأله فقد نشاط؛ جذوة إىل الكلمة حوَّلته وقد

 فجرت، يونس مكانه وتصدَّر مات قد فوجده اخلليل إىل عاد مث، كثَيًا شيًئا العرب عن فكترب هناك إىل ورحرل أْمرره الكسائي
 .موضعه يف وأجلسه بالفضل فيها للكسائي يونس أقرَّ  مناظرات بينهما

 .واللغة النحو أئمة من إمام إىل - الناس من ككثَي - عاديٍّ  كساء بائع من فصار 

 شيخهم الكوفيون فكان وبصريٍّ؛ كويفٍّ  فريقني؛ إىل افرتقت - ذلك بعد - النحو يف افرتقت حني الدنيا أنَّ  تعلم أن ولك
 .سيبويه شيخهم كان البصريني أنَّ  كما،  الكسائي

 من النُّحاة البصريني عموم مع الكوفيني شيوخ وعموم وسيبويه الكسائي بني جرت اليت املناظرات هذه ذلك أثر من وكان 
 .كلٍّ 

 .الكسائي على عيِّل فهو النحو يف يتبحَّر أن أراد من: الشافعي قال حىت 

عدودين القراءات أئمة من صار أنه أيًضا تعلم أن ولك
ر
 بن محزة بعد بالكوفة اإلقراء رئاسة إليه انتهت فقد الدنيا؛ يف امل

 كان ألنه الكساء؛ صاحب على الرأي هذا اعِرضوا: لتالمذته يقول كان محزة أن ذلك يف مهَّته علوِّ  من وبلغ، الزيات حبيب
لس بكساء يتَّشح  .محزة جملس يف وجير

 - الكساء يبيع سنه حداثة على كان ألنه: وقيل، كساء يف أحرم أنه: منها، أخرى أقوالٌ  بالكسائي تسميته سبب يف وقيل 
 .باكسايا هلا يقال السواد ُقرى ِمن قرية من كان ألنه: وقيل - أسلفنا كما

 أحد وصار، بالكوفة اإلقراء رئاسة إليه انتهت محزة مات إذا حىت، مرات أربع عنه عرًضا القراءة وأخذ محزة الزم أنه الشاهد 
 ".الكسائي من هبا أقوم وال للقراءة أضبط هناك ليس: "القراءات كتاب يف عبيد أبو قال حىت، السبعة القرَّاء

 - بعده األحناف وإمام حنيفة أيب تلميذ - احلسن بن وحممد هو قُبض مات حني الكسائي أن - كذلك - تعلم أن ولك 
 .ه  189 سنة وذلك، واحد يوم يف والفقه النحو دفن: فيهما قيل ُدفنا فلما، الرشيد مع خررجا وكانا، واحد يوم يف بالريِّ 
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 :طربًا الفؤاد هلا يهتزُّ  ما فيه العلماء أقوال ِمن أنَّ  - كذلك - تعلم أن ولك

 .فيه على ينطق ملرًكا كأنَّ  تكلَّم أو القرآن قرأ إذا الكسائيُّ  كان: بعضهم فيه قال

 .الكسائي من هلجةً  أصدق هاتني بعيينَّ  رأيت ما: معني بن حيىي وقال 

 .الكسائيِّ  من تعاىل اهلل لكتاب أقرأ رأيت ما: - نافع أصحاب كبار من وهو - املدين جعفر بن إمساعيل وقال 

 يف الناس وأوحد، الغريب يف وأوحدهم، بالنحو الناس أعلم كان أمور؛ الكسائي يف اجتمعرتْ : "األنباري بن بكر أبو وقال 
ِلس فيرجمعهم عنده يركثُرون فكانوا، الُقرآن  حىت عنه ويرضِبطون يرسمعون وهم آخره إىل أوله من القرآن ويرتلو كرسي على وجير

قاِطع
ر
 ".واملبادئ امل

 .قراءته من مصاحفرهم ويُنقطون، عليهم بقراءته ألفاظه عنه يأخذون النَّاس وكان 

: له قال محزة؟ فعل ماذا: له فقال، بالقرآن يل غفر: قال بك؟ اهلل فعل ما: له فقال املنام يف الكسائي العلماء بعض رأى 
 (29) .الكروكب نررى كما إال نراه ما، عليني يف ذاك

 كربه؛ بعد تعلم من أقرانه ويفوق العلم يف يرسخ قد وأنه، له زمن ال التعلم أن بالتأمل أوالها، مجَّة فوائد الكسائي سَية ويف 
 كالنقش الكرب يف العلم: "قوهلم مثل من املثبطات عنك فدع، (32) ((بالتعلم العلم إمنا: ))وسلم عليه اهلل صلى لقوله مصداقًا

 بعدما العلم عن وصدَّهتم نوابغ الكلمة هذه مثل ثبطت وكم! سبرقوه مرن فاق حىت العلم يف أفلح كبَي من كم فتاهلل، "املاء على
 تفقه انه)-اهلل رمحه-الرازي أيوب بن سليم الشافعي األديب املفسر عن الرواة أنباه يف القفطي وذكر، طلبوه ما حتقق هلم ُرجي
 كان ما هذا من ويقرب، (31) (.فائدة غَي من ميضي اوقتً  يرتك وال األوقات على نفسه حياسب وكان..عمره من األربعني بعد
 حىت احلديث طلب ما إنه: "السَِّير  يف الذهيب قال - اهلل رمحه - ذئب أيب بن عبدالرمحن بن حممد الفقيه اإلمام أمر من
 (32)."كرب

                                                 
 .للزركلي( 14/  5) األعالم اجلزري، البن ،(172/  1) النشر الذهيب، ،(122/  1) الكبار القراء معرفة: الكسائي ترمجة يف راجع( 29)
 .اجلامع وصحيح الصحيحة، السلسلة يف األلباين وحسنه وغَيه، الطرباين رواه( 30)
 .( القفطي2/72) الرواة أنباه( 31)
 .الذهيب ،(148/  7) النبالء أعالم سَي( 32)
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 اهلل صلى النيب صحابة ذلك قبل بل، الطلب من سنِّهم ِكرب مينعهم ومل، الِكربر  يف العلم طلبوا، كثَي العلماء من هؤالء وغَي 
 أساتذة صاروا حىت، والتعلم الطلب من سنُّهم منعهم فما، السن يف كبار وهم منهم الكاثرة الكثرة أسلمت فقد وسلم؛ عليه

 .الشرعي العلم يف الدنيا

(7)َ

 القعنيب

 ويشربون يأكلون، والشباب الصبيان من واألغمار األحداث يصحرب وهناره ليله ويرقضي النبيذ يشرب ضائًعا شابًّا كان
 فيما فيتَّفقون أصحابه قدوم ينتظر بيته باب على يومٍ  كلَّ  يقعد القعنيب كان،  ُيشجِّعهم هدف أو جتمعهم غاية بال وميررحون

 ومترير الفراغ قضاء إال هدف وال غاية ال، يوم كل ألجله وخيرجون جيتمعون ما هو وهو، يومهم يف يفعلون ما على بينهم
 .الوقت

 أو اخلليفة موكب ختيَّله كأمنا،  نظرره جذرب أمامه من عظيم موكب فمرَّ  البيت باب على ينتظرهم قعد األيام هذه من يوم ويف
تطي املوكب صاحب كان،  أمرِه من عنه غاب ما على ويتعرَّف احلدث يستكشف فقام، األمَي موكب ، إسراًعا به يسرع محاره مير
 هو يعهد مل رمبا غَيمها واحًدا كان وإمنا، األمَي وال اخلليفة يكن مل إذ، يرعرفه مل القعنيب إليه نظر وحني، يُهررعون خلفه والناس
ا كان فقد، الزمان ذلك جنوم من جنًما كان أمامه الواقف أن - احلقيقة يف - يعرف ومل، رؤيته

ً
 الكبار احلديث علماء من عامل

تمع الذين  أحد رأى وقد يوًما اخلليفة خدم بعض قال حىت، مًعا واألمَي اخلليفة من أكثر رمبا مبوكبهم وحيفُّون حوهلم الناس جير
 ".اخلليفة ملك ال امللك هذا: "عليها واطَّلع هذه العلماء مواكب

 :حوله من وسأل عنه الغريب الوجه يف وتطلَّع املوكب ناحية الشابُّ  تقدَّم

  هذا؟ من •

 :وقال مسعه من بعض فأجابه

 لكن، اهلاديات والنجوم األعالم سائر كشأن،  فقط بامِسه اإلجابة صاحب اكتفى إذ يُنسب؛ ال علرم هو إًذا، "ُشعبة هذا" •
 :قال مضيَّعة وأيام ضائعة خلَّة يف حياته الذاهبة، السكر غمرة يف بعقله الغائب الشابَّ 
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 شيء وأيُّ : "هكذا، حوله حيدث مما بشيء يرعبأ ال وأنه، وسخرية وهزء وتعالٍ  كرْبٍ  عن تنمُّ  كلمة ؟"شعبة شيء وأيُّ " •
 "شعبة؟

 :قائلني! ُشعبة؟ هو من يدري ال فعالً  هل، منه عجب عن يُنبئ باقتضاب جييبونه حوله من بعض وعاد

م تشعر، واحدة كلمة يف" حمدِّث" •  األسئلة عن فانقطع هبذا الشابُّ  وشعر، وحوار استطراد عن شغل يف كانوا أهنَّ
 واألقالم اآلذان وتابعته وعيوهنا قلوهبا فتبعْته املشاعر هذه أهلب الذي الشخص مع احلوار يكمل أن قرر لكنَّه، واالستفسارات

 :له قائالً  وواجهه نفسه شعبة إىل فقام، به ينطق ما وتكتب تسمع

 :الفرور على له فقال! األمحر الزئبق ويسأله أمحر ثوبًا يرتدي شابًّا فرأى شعبة ونظر"! حدثين" •

 على أبًدا تعوَّد وما، طلبه برفض تقررعه هي فإذا الكلمة الضائع الشاب ومسع، "فأحدِّثك احلديث أصحاب من أنت ما" •
، عليه سلِّطت من جسد يف السكِّني هذه تفعل ما به ليفعلنَّ  حيدِّثه مل إن ويتوعَّده يهدِّده ُشعبة وجه يف سكِّينه فشهر، ذلك
 :وقال

، يرتدع لعله الفىت هتديد به جُييب ما بضاعته من بفراسته فتخَيَّ ! وفطنة ذكاءً  شعبة مثل ومرن! ؟"أجرحك أو أحتدِّثين" •
 :له فقال

ثرنا •  .((شئت ما فاصنع تستحِ  مل إذا: ))وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال مسعود أيب عن ربعيٍّ  عن منصور حدَّ
(33) 

 ذنبه عن اإلقالع على وعزم، يده من سكِّينه رمى إنَّه حىت وهتزُّه الشابَّ  تصعق الكلماتُ  فإذا، مرماه شعبة سهمُ  وأصاب 
 وآالت النبيذ آنية وكسر، فأراقه الشراب من عنده كان ما مجيع إىل فقام، فيه كان مما وطهَّره بيته إىل فرجع، املعصية ومفارقة

ا، واهلوى السوء رفاق وودَّع، اللهو  زماهنم مستقبل ويف يتأسَّون به لعلَّهم حاله إليه آل مبا رفاقه إىل رسالة يرتك أن أراد وكأمنَّ
 الساعة: ألمِّه فقال صحبتهم إىل فيحنَّ  برؤيتهم هو يضعف أو عزمه عن يثنوه لئال يقابلهم أو يلقراهم أن يشأ ومل، يرشدون

                                                 

 عن فذكروه الرواة بعض على تصحَّف وقد عنه، اهلل رضي - عمرو بن عقبة وامسه - البدري مسعود أيب عن ،(5729) البخاري رواه احلديث( 33)
 .كذلك وليس عنه، اهلل رضي مسعود ابن
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يئون أصحايب يهم أكلوا فإذا، إليهم الطعام وقدِّمي فأدخليهم جير  إىل وقته من ومضى، ينصرفوا حىت بالشراب صنعت مبا فخربِّ
 رواة أعظم كان حىت كثَيًا شيًئا عنه فأثر أنس بنر  مالكر  لزم وهناك، واهلدى العلم يرطلب وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مدينة
 احلسن بن حممد أمثال جباالً  املوطَّأ رواة بني من فإن عجيب؛ وذلك، مالك عن للموطَّأ الروايات أصح نسخُته وكانت، املوطَّأ
 !األحناف إمام

 .كذلك فصار، ونصوًحا صافية كانت وتوبته، وصحيحة قويَّة كانت التائب الشاب نيَّة ولكنَّ 

 عظة هذا ويف، باالً  هلا يُلق مل ُشعبة ولعلَّ ، كبَي حمدِّث إمام إىل عربيد سكَِّي من القعنيب حوَّلت اليت هي شعبة كلمة وكانت
 ال أنه قبلُ  يظنُّ  كان املعاصي من جبالً  ضعضعت كلمة من كم فلله، العصاة عن عظاهتم فضل حيبسون للذين وعربة

 .يلني وال يتضعضع

 فلم، مات قد ُشعبة فوجد، البصرة، بلدته إىل املدينة يف مكثه من فرتة بعد - امسه وهذا مسلمة بن عبُداهلل - القعنيب رجع
 (34) .احلديث هذا غَي منه يسمع

 (35)".احلديث هذا غَي شعبة عن القعنيبُّ  يرروِ  مل: "- اهلل رمحه - عبدالرب بن عمر أبو احلافظ قال حىت 

 (32)."سواه شعبة عن للقعنيبِّ  وليس: "- اهلل رمحه - املِزيُّ  احلافظ وقال 

- اجلميع اهلل رحم - القعنيب مسلمة بن عبداهلل اإلمام ترمجة يف" النبالء أعالم سَي" يف - اهلل رمحه - الذهيب احلافظ قال و 
 احلديث؟ هذا غَي شعبة عن تروي ال مالكر : للقعنيبِّ  قلت: يقول أيب مسعت: احلَيي حممد بن أمحد عمرو أبو احلافظ قال: "
 (37) .((شئت ما فاصنع تستحِ  مل إذا: ))حديث يعين، حُيدثين فال، يرستثقلين شعبة كان: قال

 ليسمع البصرة قدم القعنيب إنَّ : فقالوا ذلك غَي - فقط احلديث هذا شعبة من القعنيب مساع سبب يف - بعضهم ذكر وقد 
 البالوعة على وشعبة مفتوًحا الباب فوجد فجاء، منزله إىل وانصرف، انقضى قد قدومه يوم جملسه فصادف، وُيكثر شعبة من

                                                 
 توب   ة) فص   ل الت   وابني، ال   ذهيب، ،(12/  221) الن   بالء أع   الم س   َي اجل   وزي، ب   ن الف   رج أب   و( 437/  1) الص   حيحني، ح   ديث م   ن املش   كل كش   ف( 34)

 .قدامة ابن ،(القعنيب
 .عبدالرب ابن( 29/  12) التمهيد( 35)
 .املِزِّي الدين مجال احلافظ( 1752) الكمال هتذيب( 36)
 .الذهيب ،(12/  221) النبالء أعالم سَي( 37)
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 إذين بغَي بييت دخلتر : وقال ذلك شعبة فاستعظم، لُتحدِّثين بعيد بلد من قصدت، غريب أنا: وقال استئذان غَي من فدخل
 أنت قوًما حدثتُ  وال غَيره حدثُتكر  ال واهلل: قال مث احلديث له فذكر منصور حدَّثنا: اكتب! احلالة؟ هذه على وُتكلِّمين

  (38)."معهم

 شعبة من احلديث لذاك القعنيب مساع يف حكايةٌ  رويت وقد: "قائالً  احلكاية هذه كذب - اهلل رمحه - الذهيب احلافظ لكن
ُجم: وقال، وعنَّفه، فالمه، حدثين: فقال، بلوعة يف يربول فوجده، بيته يف عليه هجم وأنه تصحُّ  ال : تقول مث، داري على هتر

 مل اجلملة ويف، بسواه حُيدثه أال وحلف، احلياء قلَّة يف احلديث له فروى، الفوت أخشى إين: قال! احلالة؟ هذه على وأنا، حدثين
 (39)."عنه يكثر فلم، أيامه آخر يف إال شعبة القعنيب يدرك

 مستقبل إىل عليه ويقفز بسهولة يتجاوزه أن لإلنسان ميكن السيِّئ املاضي أن بالتأمُّل أوالها مجَّة فوائد القعنيبِّ  سَية ويف 
 ةمرّ  طريقها تضلُّ  قد إهنا": -كما يقول العقاد– املهاجرة الطيور بطبائع وناملعنيّ  يقول ؛ببياض سواًدا املاضي هذا يُقابل ُمشرق

 تيئس فال، "أقصاها إىل عليها وتستقيم وجهتها إىل تتجه أن الطيور تلك تلبث ال مث، األكثر على اتمرّ  ثالث أو تنيمرّ  أو
 فال، جبالء له وظهر املعىن هذا له استبان اإلسالم مث اجلاهلية يف وسلم عليه اهلل صلى النيب أصحاب سَية يف نظر ومن، وحاول
 أمس به تلبَّْستر  ما خاطرك على أورد إذا واهلدى احلسنات عن شيطانك يثّبطّنك وال، املعايل تطلب أن السيئ ماضيك مينعنَّك

 .الرَّدى إىل هويت له استمعت وإن، العال إىل ارتفعت عنه أعرضت فإن، والضالل السيئات من

  

                                                 
ُْنترخرب( 38)

 .السمعاين ،(1823 - 1821) امل

 البخاري نصر ابن ذكره ما وهي احلديث، هذا بغَي إياه شعبة حتديث عدم سبب يف ثالثة قصة وهناك الذهيب، ،(12/  221) النبالء أعالم سَي( 39)
 !"مالك؟ إىل وترحتل بلد يف أترتكين: "شعبة له قال أنه وذلك احلديث؛ هذا غَي شعبة عن القعنيب روى ما: "قال( [ ب/  12/  ق) إمالئه من جملس] يف

ثره دابَِّته بلجام وأخذ القعنيبُّ  عليه فأحلَّ  ثره، ال أن شعبة وحلف احلديث، هبذا فحدَّ  .أعلم واهلل حُيردِّ

 

 



27 
 

(8)َ

َالعلماءَوزير

 شؤون يف وكذلك، الدِّين شؤون يف تلك مبناصبهم اهلل ونفع، فيها عاشوا اليت الدول يف مناصبر  العلماء من كثَيٌ  شغل
نيا؛  وما ووزراء وأمراء ملوًكا العلماء هؤالء أمساء من التاريخ لنا وحيفظ، تعاىل اهلل مرضاة املناصب هذه وراء من أرادوا ألهنم الدُّ

 وزيًرا كان فقد، وغَيها النديَّة الروضة كتاب ومنها الرائعة؛ املبدعة التآليف صاحب خان حسن صديق هؤالء فِمن، ذلك دون
 العواصم" كتاب صاحب الوزير إبراهيم بن حممد ومنهم، هبوبال بأمَي يلقَّب وكان، اهلند أعمال من هبوبال مللكة وزوًجا

 ابن وزير وهو، كثَيين خللفاء ورزررر ، حزم ابن هذه قصَّتنا صاحب ومنهم، اليمن يف، "القاسم أيب سنة عن الذب يف والقواصم
 تلك، "األندلس" البالد هذه يف أمَيًا صاحبنا فنشأ، األندلس يف أميَّة بين دولة خللفاء أيًضا الوزارة يرأس والده كان فقد وزير؛
 حىت، العاملني ربُّ  هبا زيَّنها، مبهجة ومناظر، خضراء ومروجٍ ، طيب وخصب، فيحاء ورياض، ومرغرانٍ ، ترف عن امسها ينبئ اليت

 حياتره صاحُبنا يبتدئ أن نعجب ال إننا حىت، اإلسالم أرض رحيانة وكانت، األرض فراديس من فردروًسا - حبقٍّ  - كانت
 ثنايا يف خيتلج وما، احملبِّ  نفس به تعتلج ما وعرف، احلب طعمر  ذاق من كتابة،  واألالف واإللف والعشَّاق العشق" عن بالكتابة

 النفس مظهر وهذا، (41)امنياًعا نفسه فيه تنماع العشق يف كالمه بأنَّ  القيم ابنُ  وصفه لقد حىت، (42)"العشق لواعج من صدره
انه، تضمُّه اليت والبيئة حوهلا اليت الطبيعةُ  صنعتها، صاحبنا يف األلوف العطوف  رقَّة مع، ذوق وإرهاف حسٍّ  ورقَّة بصفاء متدَّ
 يف هو من يتعلمه ما ِصغره يف تعلم قد كان ما بعض إال والفقه العلم من خلوٍّ  يف لكن، تصوير وحسن تعبَي ومجال أسلوبٍ 

 مًدى أي إىل عرفنا، النساء أيدي على كان ذلك أن عرفنا وإذا، والكتابة القراءة وتعلم، واألشعار القرآن حفظ من مكانته مثل
 .ظاهرتني نفس واستقامة عفَّة يف لكن، اللعوب النفس تلك وصلرت

 :نصه ما العريب بن حممد أيب عن راويًا احلموي ياقوت كالم األدباء معجم يف نقرأ وحنن نتعجَّب فال 

 أنه الفقه تعلُّمه سبب أنَّ  حزم بن سعيد بن أمحد بن علي حممد أبو اإلمام الشيخ أخربين، العريب بن حممد أبو الوزير يل قال"
 يعين - أستاذه له فقال، يركع ومل فجلس، فيه واحلفل العصر صالة قبل املسجدر  فدخل، أبيه إخوان من كبَي لرجل جنازةً  شهد
 حتية أن تعلم وال السنَّ  هذه أبلغت: له اجملاورين بعض له فقال، يفهم فلم، املسجد حتيةر  فصلِّ  قم أنْ : - بإشارة - رباه الذي

 فلما: قال، بذلك إيلَّ  األستاذ إشارة إذن وفهمت وركعت فقمتُ : قال، عاًما وعشرين ستة حينئذٍ  بلغ قد وكان واجبة؟ املسجد
                                                 

 .زهرة أبو ،(8) حزم ابن( 40)
 .زهرة أبو ،(8) حزم ابن عن نقالً  القيم، ابن احملبني، روضة( 41)
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: يل فقيل، بالركوع فبادرتُ  املسجد دخلتُ ، امليت أقرباء من لألحياء مشاركة املسجد إىل اجلنازة على الصالة من انصرفنا
 دلين: لألستاذ وقلت، نفسي به عليَّ  هانت ما وحلقين، خزيت وقد امليت عن فانصرفتُ ، صالة وقت هذا ليس، اجلس اجلس

 االبتداء وسألُته، فيه جرى مبا وأعلمته املشهد ذلك من فقصدته فدلَّين، دحون بن اهلل عبد أيب املشاور الفقيه الشيخ دار على
 لذلك التايل اليوم من قراءةً  عليه به فبدأتُ ، عنه اهلل رضي أنس بن ملالك" املوطأ" كتاب على فدلَّين، واسرتشدته العلم بقراءة
 (42)".باملناظرة وبدأتُ  أعوام ثالثة حنو غَيه وعلى عليه قراءيت تتابعت مث، اليوم

رب اليت السهو سجدة، املسجد حتية ركعيت ومثل   يدري السن هذه يف وهو حزم ابنُ  يكن مل الصالة يف يقع الذي اخلرلل جتر
 وأنا - سنة وعشرين ست سن: أي - السن هذه بلغت إين: "قوله هذا حزم ابن تلميذ عن ياقوت أيًضا ذكر فقد شيًئا؛ عنها

 (43)".الصلوات من صالة أجرب كيف أدري ال

 الطبيب إىل فطار، جسده يف الزعاف مسَّها أفرغت رقطاء أفعى مبثابة اهلل رمحه حزم ابن حياة يف احلادثة تلك كانت لقد 
 إمامر  الباجي الوليد أبا ليناظر إنه حىت، بالعلم يومها من فيتعهدها، العلم عدم على نفسره يلومُ  حزم ابن فإذا، الدواء هلا يلتمس
 !حزم ابن هو ذلك بعد حزم وابن، معدودة بسنني هذه املسجد حادثة بعد وذلك، املناظرة يف فيغلبه األندلس يف املالكية

 يداه؟ صاغته الذي" احمللَّى" برؤية ناظريه على ينعم مل أو، به يسمع مل كلها الدنيا يف ذا ومن 

 حناة شيخ سَية يف ذلك قبل عليه نبهتُ  ما هاهنا باإلشارة وأوالها، كثَي الدروس وغرر الفوائد ُدررر من حزم ابن قصَّة ويف
 - ذلك يف يذكر ما نوادر ومن، فيه والنبوغ العلميِّ  التفوُّق عن أبًدا عائًقا ليس السنِّ  كرب أنَّ  الكسائي؛ اإلمام ومقرئيها الكوفة

 ومىت، العلم أطلب كيف: فقال، سنة أربعون وعمره العلم ليطلبر  ذهب" القفَّال" اإلمام أن - للعزمية وتقوية للهمَّة بعثًا
 الناس؟ أعلِّم ومىت، أفهم ومىت، أحفظ

 وال، أطلبه: "فقال، مرَّ  ما كثرة من الصخر يقطع احلبل هذا رشاء وكان، البقر على يسوق، ساقية بصاحب فمرَّ  فرجع 
 :يقول وأنشأ، "طلبه من أتضجر

                                                 

 عن وقال عمره، من عشرة السادسة سن يف حزم وابن كان ذلك أن زهرة أبو العالمة احلموي؛ ورّجح ياقوت ،(242،241/ 12) األدباء معجم( 42)
 .(11 ص) حزم ابن كتابه انظر ذكرها، ألسباب ؛"عشرين العشر بدل كتبوا وقد النساخ، من تصحيف الكالم يف يكون" قد إنه: الرواية

 .(242،241/ 12) األدباء معجم( 43)
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  يرضجررا أن الطالب فآفةُ . .مرطلربٍ  من ترضجرر وال اْطُلب

  أثَّرا قد الصخر صليب على. .املدى بطول احلبل ترى أما

 (44) .الدنيا جهابذة ومن، األئمة كبار من إماًما وصار العلمر  يطلبُ  واستمر 

 العلم دار من قومٌ  معه عرب فإذا، كثَيًا العلمر  حيب وكان، سفينته يف الناس يعرب، مالًَّحا كان أنه النحوي حيىي ترمجة يف وجاء 
 قوي فلما، للعلم نفسه فتهش يسمعه، ويتفاوضونه النظر من هلم مضى فيما يتحاورون اإلسكندرية جبزيرة كانت اليت والدرس

 فكيف، املالحة صناعة غَي عرفتُ  وال بشيء ارتضت وما سنة وأربعني نيًفا بلغت قد: وقال، نفسه يف فكَّر العلم طلب يف رأيه
 فعادرت منها فوقعرت، هبا تصعد دائبة وهي مترة نواة محلت قد منلة رأى إذ يفكر هو وفيما العلوم؟ من لشيء أتعرض أن ميكنين

 باجملاهدة غرضه بلغ قد الضعيف احليوان هذا كان إذا: فقال، غرضها باجملاهدة بلغت حىت مرارًا جتاهد تزل ومل، فأخذهتا
 .باجملاهدة غرضي أبلغ أن فباحلريِّ ، واملناصبة

، هبا ابتدأ ما أول ألنه العلوم؛ هذه يف فربع، واملنطق واللغة النحو يتعلَّم وبدأ، العلم دارر  ولزم، سفينتره وباع وقته من فخرج 
 (45) .به عمرو وأعجب العاص بن عمرو لقي هذا وحيىي، كثَية كتًبا ووضع، هبا واشتهر إليها فُنسب

  

                                                 

 .املقدم إمساعيل حممد ،(222) اهلمَّة علوُّ ( 44)

 .نفسه( 45)
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(9) 

 العريب األدب عميد شاكر حممود

 أخطر ثاين شغل، جليل لعامل أبناء، إخوة أربعة من واحًدا كان،  فهر أبو نشأ ورياحينه زهوره وبني، واألدب العلم بستان يف 
 يف ذلك كان،  الشريف األزهر وكيل منصبر  شاكر حممد العالمة والده شغل فقد حوهلا؛ وما العربية املنطقة يف ديين منصب
 .مبصر امللكيَّة عهد أواخر

 وال" حممد" فأحدمها اآلخران أمَّا، واألصغر األكرب اثنان؛ منهم برز قد أنه وجدنا، األربعة حممَّد الشيخ أبناء إىل نظرنا وإذا 
 االهتمام إىل توجَّه، شرعيًّا قاضًيا وكان" علي" والثاين، تعليمه ُيكِمل مل إنه بل، بالعلم اشتغال له يعرف مل، شيء عنه يررد

 (42) .الرتاث كتب بعض حتقيق يف" أمحد" الشيخ أخاه وساعد، بالعلم

ثًا صار حىت بالعلم اشتغل فقد، األكرب االبن" شاكر حممد أمحد" أما •   رئاسة إليه وانتهت، بالبنان إليه ُيشار كبَيًا حمدِّ
عدودين أحد وكان، مصر يف احلديث

ر
 أمحد" اسمُ  يذكر أن ويكفي، (سنة 52) قرابة فيه املعوَّل وعليه، زمانه يف العلم هذا يف امل

 منها ينهل تزال وال، جليلة خدمة العلم خدمت، وحتقيقات وأعمال ومقاالت مؤلفات الذِّهن إىل تتداعرى حىت" شاكر
 (47) .اهلل شاء ما وإىل، هذا يومنا إىل الطُّالب عليها ويتتلمذ، األساتذة

 :الكلمات هذه يف حديثنا حمور، األصغر االبن" شاكر حممد حممود" وأما • 

 :عامَّة صورة 

 والشعر األدب كتب سيما ال، وفحًصا قراءة كلها اإلسالمي الرتاث كتب جررد الذي القارئ هو" شاكر حممود" ف  •
 ينهل أن أراد من لكل ِقبلةً  جعله ما أسراره من وانبلجت أنواره من يديه على شعَّت حىت، عصره يف أحد يقرأهُ  مل كما"، واللغة

 (48)".مكنوناته ويرستكِشف الرتاث هذا من

                                                 

 .العقل محاد بن عبدالعزيز بن عبدالرمحن ،(14 ،13) شاكر حممد أمحد الشيخ العالمة مقاالت مجهرة( 46)

 .السابق املصدر( 47)
 .اإلسالمية الفلسفة تاريخ موقع املالكي، أشهب: بقلم العالمة لألستاذ ترمجة( 48)
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 الثقافة أصالة وقرر، التغريب مواجهة يف العربية عن ومنافًحا مدافًعا املعارك خاض الذي اجلنديُّ  هو" شاكر حممود"و • 
 بل"، أصالته مثبًتا، اجلاهلي الشعر مصادر عن ونقَّب، منهم قليل غَي فريق قلوب يزيغ كاد ما بعد من أبنائها قلوب يف العربية
يق كان الذي الرهيب اخلطر اكتشف من أوائل من كان ، العقول يف تتغلغل التبشَي مسوم كانت حني واملسلمني بالعرب حير
 وتفسَي، األجنبية اللغات وتعلم، املستشرقني نزعات إرضاء على فيه حيرصون الكبار كان الذي الوقت يف، ترنتشر التفرُنج ومحَّى

 ".وعرَّاه احملدق اخلطر هذا عن فكشف، املادي الغريب العقل مع ينسجم مبا اإلسالمي التاريخ

 بلغ فما، عمره من العشرين يبلغ مل وهو - الشِّعر وخباصَّة - العريبَّ  الكالم استقرأ الذي الرائد هو" شاكر حممود"و • 
 أدباء من أحد يأتِ  مل الذي، "التذوق" منهج وهو، اجلديد منهجه عن معلًنا األدبية األوساط هزَّ  حىت والعشرين السادسة

 .ذلك فأعجزهم منهِجه احتذاء منهم حاول مرن حاول بل، مبثله احلديث العصر

 على وكتب، مبراحل جيله سبق الذي، اإلدراك فسيح، األفق واسع، الغور بعيد، الِفكر عميق مفكِّرٌ  هو" شاكر حممود"و • 
 .ومنظِّريه األوائل العلوم لروَّاد يقرأ أنه ظن الدُّربة ذوي ِمن كتبه ما طالع فمن، األولني نسق

 .اآلفاق يف شهرته وطارت، األديب اجملد ذرى تسنَّم الذي األديب هو" شاكر حممود"و • 

 أشهر؛ تسعة فُسِجنر ، احلق بكلمة صدعه ألجل عبدالناصر عهد يف ُسجن الذي، األيبُّ  العامل هو" شاكر حممود"و • 
ًما أخرى مرَّة وسجن، م 1952 انقالب بعد احلكم استلموا الذين العسكريِّني ممارسات ضد لوقوفه  فتنةٍ  إىل بالدعوة مت َّهر
 .يونيه نكسة كانت حىت وشيًئا سنتني السجن يف وبقير ، طائفية

 .الرفض أشد فرفض، عنه لُيفررج كتب عما يرعتذر أن منه طُِلبر  كليهما ويف 

 .الصدر واسع، الروح مسح كذلك وكان، ومرضه سنِّه ِكرب على، للصرب مثاالً  السجن يف كان أنه إخوانه له شهد وقد 

 ينبتون، اإلنسانية هذه قمح فيكونون اهلل خيتارهم من الناس ِمن إنَّ : "الرافعي قول يف املعينُّ  هو" شاكر حممود"، وأخَيًا 
 .شاهًدا بالرافعيِّ  وحسُبكر ، !"فضائلها بعض يف اإلنسانية غذاء ليكونوا وخيبزون ويعجنون وحيصدون

، الدين هذا لدى وجندي قارئ فهو - تعاىل اهلل رمحه - شاكر حممود عن قرأ من خبيال ترتسم اليت العامة الصورة هي هذه 
ريدي قائد وهو رائد وهو

ُ
 حق من يعتنق ما فداءر  روحه يبذل أيب   عامل وهو، مبراحل زمانه سبق وأديب مفكِّر وهو، فيه التفوق مل

 ..عنه يعتذر وال
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 دراسته ِمن األوىل السنة يف الطالب الشاب أصابت اليت الصفعة تلك نتاج كان واجملد التألُّق ذلك إن: نقول أن شئنا ولو 
 !شربٍ  ِقيدر  احلقيقة نْعدُ  مل، اجلامعية

 !الصفعة؟ تلك نبأ وما! هذا؟" حممود" هو فمرن 

 :وعجائب مفارقات

 انصرف األزهري بالتعليم إخوته فيه التحرقر  الذي الوقت يف لكن - عرفنا كما - متديِّنة بيئة يف شاكر حممود األستاذ نشأ
 !املدين التعليم إىل هو

 .األزهر للجامع وكيالً  مث، اإلسكندرية علماء كبَي كان والده أن عرفنا فقد حياته؛ يف العجيبة املفارقات أوىل تلك فكانت 

 بدراسة وتعلَّق، العلمي بالقسم فالتحرقر  الثانوية املرحلة كانت حىت، املختلفة التعليم مراحل عرب" حممود" تنقَّل وقد 
 !العربية اللغة قسم اآلداب بكلية يلتحق أن فضَّل الثانويَّة اجتاز فلمَّا، واإلجنليزي الرياضيات

 ".شاكر حممود الطالب" حياة يف جديدة مفارقة أيًضا وهذه 

 لدى" حسني طه" من بوساطة أنه إال، الثانوية يف العلمي القسم خرِّجيي من ألنه البداية؛ يف اآلداب كلية دخوله تعذَّر وقد 
 الطالب"و بالكلية الدراسي العام وبدأ، اآلداب بكلية يلتحق أن استطاع آنذاك املصرية اجلامعة رئيس" السيد لطفي أمحد"

 .طالهبا صفوف بني" شاكر حممود

 والعامل الطالب حياة يف والكبَية الثالثة املفارقة حدثت املصرية باجلامعة اآلداب كلية من األوىل السنة مقاعد يف وهناك 
 الشعر" أن هي املقالة تلك، القرآن يف كفرٍ  مقالةر  يُردِّد يرسمعه وهو" حسني طه" اجلامعة دكتور يف صدم حني، شاكر حممود

ا، وزهَي القيس امرئ أمثال يقله مل، ملفَّق كذب وأنه، منتحرل اجلاهلي  القرآن تفوُّق لُيثِبتوا اإلسالمي العصر يف الرواة ابتدعه وإمنَّ
 "!العرب كالم على

 استشراقية جملة يف حبذافَيه عليه اطَّلع أن له سبق قد كان الكبَي احملاضر من مسعه ما أنَّ  الصدمة هذه شدة من وضاعف 
حاضرات مساعه كان فقد املقالة على اطَّلع شاكر حممود وألن (49) !مرجليوث اإلجنليزي للمستشرق هبا مقال يف

ُ
 طه الدكتور مل

                                                 
 .السابق املصدر( 49)
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 ولندعِ ، املقاالت هذه يف ُنسميها كما،  الصفعة أو احملنة أو املفارقة جاءت مثَّ  ومن، االختالف متام الطالب بقيَّة عن خمتلًفا
 فصار، اجملد إىل قادته عظيمة حمنة عرب جديدة والدة شاكر حممود فيها ولد اليت املرحلة هذه أحداث بنفسه لنا يروي األستاذ

 واملؤرِّخ، احملقِّق وهو - عندنا ملكاته أكرب والشعر - الشاعر فهو تناُفر؛ دون كيانه يف كلها تتصاحل، امللكات متعدِّد" رجالً 
فكِّر، والناقد

ُ
 ذوات السنوات عمره من التحقيق يف استغرق حيث شيء؛ كل حمقِّق أنه للناس بردا ورمبا، املقال وكاتب، وامل

 (52) !".بالقليل هو وما، يراعه خطته ما كل يف إبداعه فبان، مبدع شاعر ألنه احملقِّقني؛ شيخ - عندنا - لكنه، العدد

 :الفرتة هذه عن شاكر حممد حممود يقول 

 بعد وحماضرة، "اجلاهلي الشعر يف: "بكتاب ُعرفت اليت حماضراته يلقي" طه" الدكتور بدأ، اجلامعة ودخلنا، كان ما كان"
 الذي وعندي، نفسي وثارت! النِّسيان ميِّ  يف غاص الذي األعجمي الكالم هذا من رجع إيلَّ  يرتدُّ  واحدة كل ومع، حماضرة
،  اجلاهلي الشعر مبذاق املتوهِّج اإلحساس هذا من عندي الذي عندي" = طه" الدكتور يقوله الذي هذا خببيئة املعرفة من عندي
 .والعباسي األموي الشعر وبني بينه واملقارنة، بالتذوق استخرجته والذي، آنًفا وصفته كما

، احملاضرات تتابعت، أتكلم أن أستطيع ال زمًنا بقيت ولكين، الغيظ من وأشنع أكرب هو وما، الغيظ من أخذين ما وأخذين 
، ُمعجزة واهليبة، األستاذ يكلم أن يهاب أحدنا فكان، مُيسكين - وأساتذتنا آباؤنا به أدَّبرنا الذي - واألدب يب يفور والغيظ

 وعرفتُ ، وتردُّد خفوت يف، نفسي يف أجد ما بعض إثارة من اجلامعة يف يومئذ أيامي خْتلُ  مل ولكن، املذاهب عليَّ  وضاقت
 بلغات عارًفا الثانوية من جاء فقد، أترابنا من أنه وعلى، التواضع جمَّ ، الطِّباع هادئ، الكالم قليل شابًّا زمالئنا من عرفتُ  فيمرن
 اللغة قسم يف ال، الفلسفة قسم يف طالًبا كان ولكنه، الفهم جيد، االستماع حرسرن، القراءة كثَي،  االطِّالع واسع وكان، كثَية
 .العربية

ضر كان   حممد حممود" اجلليل األستاذ هو ذلك، "طه" الدكتور مع وهواه وميُله صْفُوه وكان، الدكتور حماضرات معنا حير
 ".اخلضَيي

 كانت وقسويت وتوهُّجي حدَّيت ولكن، وفرهم ورْفق بلني يدافع فكان، عندي مبا ُأحدِّثه فصرتُ ، مودة وبينه بيين نشأتْ  
 .يتكلم فال ويرصُمت يرستِمع أحيانًا جتعله

                                                 
 .شاكر حممد حممود مقاالت مجهرة عبداحلليم، عبداللطيف مهَّام أيب بقلم مقال( 50)
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 متيِّز اليت الفروق وعن، فيها أجد عما له وأكشف، اجلاهلية شعراء درواوين ِمن له أقرأ كنت ذلك خالل ويف، مًعا نقرأ كنَّا 
 عادته وعلى، بشيء يصارحين أن حيبُّ  بأنه" اخلضَيي" ففاجأين يوم وجاء، والعباسي األموي الشعر من اجلاهلي الشعر هذا
 :أشياء أربعة على يوافقين أصبح إنه: يل قال، مفصالً  مقسًما رأيه توضيح ومن، احلديث يف واألناة اهلدوء من

 ديكارت" بذكر التهويل إرادة فيه بل، املغالرطة من كثَي فيه اتكاءٌ  حماضراته يف" ديكارت" على الدكتور اتِّكاء أن :األول
 يف" ديكارت" منهج من ليس حماضراته يف املنهج هلذا الدكتور تطبيق وأن، "املنهج عن مقال" كتابه يف كتبه ومبا، "الفيلسوف

 .شيء

 بعد، "مرجليوث" مقالة على جمرًدا سطًوا إال ليس، يومئذ له أقول كنتُ  كما،  حماضراته يف الدكتور قاله ما كل أن :الثاني 
 ال الدكتور يقوله ما وأن، األعجمي ذاك كالم تتخلَّل كانت اليت، بالعربية اجلهل على الدالة واألمثلة، السخيفة احلجج حذف

 .املقالة هذه على وتعليًقا" حاشية" يكون أن على يزيد

 وشعر اجلاهلية شعر بني الظاهرة الفروق يف رأيي أن يتبنيَّ  كان قد، به معرفته وقلة بالشِّعر عهده حداثة على أنه :الثالث 
 .فيه وأفاوضه الشعر له أقرأ وأنا به ُأحسُّ  مبا حيسُّ  يكاد وأنه، الوضوح بعض له واضًحا أصبح، اإلسالم

، باطل لغوٌ  - مستوعبة متنوعة قراءة نصوصه قراءة قبل اجلاهلي الشعر صحة عن احلديث أن معي مقتنًعا أصبح أنه :الرابع 
 .حمض عبث هو إمنا، امليتة واللغات البائدة األمم نقوش تدرس كما دراسته وأن

 وللدكتور، أدبنا هذا، اهليبة حق علي وله، أستاذي" طه" فالدكتور العصبية؛ أيامي من يوم يف هذا حديثُه جاء أن واتفق 
 يف العلمي القسم" بكالوريا" حلامل حقَّ  ال أن يرى" السيد لطفي أمحد" يومئذ اجلامعة مدير كان،  أنساها ال يدٌ  عليَّ " طه"

 وبإصراره، يل بشهادته العائق هذا حُيطِّم أن" طه" الدكتور فاستطاع! األلفاظ بظاهر ذلك يف ُملتزًما، األدبية بالكليات االلتحاق
 .أيًضا

 يف كنتُ  فقد وأيًضا، فيه التهاون يرنبغي ال أدب اجلميل وحفظ، العربية اللغة قسم، اآلداب كلية بفضله يومئذ فدخلتُ  
 لبان مع ارتضعناهُ  أدب السن وتوقَي، الكبَي أخي مبرنزلة فهو والثالثني؛ السابعة يف طه والدكتور، عمري من عشرة السابعة
تنيب املتنيب هوى فعل يب تفعل اآلداب هذه كانت،  الطفولة

ُ
 :يقول حيث بامل

ََوأْسُهمي،َوق وسي،َك فِّيَكاِسرٌََهًوى.َ.ات َّق ىَماَدونََِو ِمنَْ،َر ْمييَواتَّقى،َر م ى
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 أن أستطيع ال، أتكلَّم أن أستطيع ال ولكين، حُماضراته يف" طه" الدكتور إىل ُأصغي وأنا، حبًتا الغيظ أجترَّع ظللتُ  فلذلك 
 .مشهِده يف ال غيبِته يف أقوله فإمنا أقوله ما وكل، لوجه وجًها، ِكفاًحا أناظره

حاضررات تتابعت 
ُ
 بني الفرق وضح نفسي يف ويزداد، "مرجليوث" مقالة على العريان السطو هذا وضوح يزداد يوم وكل، امل

 .الشعر هذا تزييف يف" طه" الدكتور يرسُلكها اليت الطريقة هذه وبني، اجلاهلي بالشعر اإلحساس يف طريقيت

، فشيًئا شيًئا تسقط األيام مع اهليبة بدأت، عنيًفا هزًّا عليها نشأت اليت اآلداب قواعد يهزُّ  ممَّا خاصة" السطو" هذا وكان 
 أو يريد ال حيث من، اخُلضري حديث فجاء، معىًن  عندي السن لتوقَي يبقر  ومل، ُمبال غَي ورائي اجلميل حفظ ألقي وكدتُ 
 .اآلداب هذه من به التزمت ما كل نفسي يف ليرنسف، يتوقَّع

 وانصرفتُ ، ساكًتا وبقيتُ ، يتوقعها اليت باحلفاوة وال بالبشاشة ال ألقره ومل، حلديثه استمعتُ  ألين يومئذ؛ اخلضري وعجبر  
 .غَيه حديث إىل معه

 فأرِذن، احلديث يف يل يأذنر  أن" طه" الدكتور من طلبت، احملاضرة فبعد، حيايت يف الفاصلة اللحظة جاءت التايل اليوم ويف 
 .ظننتُ  هكذا أو، مبتهًجا يل

 الذي" الشك" هذا وعن، حُماضراته يف" املنهج" هلذا تطبيقه وعن، "منهًجا" مساه الذي األسلوب هذا عن حديثي وبدأت 
 يقوله ملا خُمالف وأنه، غامض" الشك" وعن" املنهج" عن يقوله الذي أن على أدلِّل وبدأتُ  هو؟ وكيف، هو ما، اصطنعه

 حمفوفة ذاهتا يف هي الكتب يف بروايات، الشك يُداخله مل تسليًما التسليم على قائم هذا منهجه تطبيق وأن، "ديكارت"
، "طه" الدكتور انتهررين، كالمي من أفرغ كدتُ  وملا، خاصة اخلضَيي وفوجئ، العربية اللغة قسم طلبة وفوجئ! بالشك

 إال معي يبقر  ومل، "طه" الدكتور به واجهتُ  ما ِغضابًا استنكروا الذين زمالئي كل عين وانصرف، لنخرج وقمنا وقام، وأسكتين
 .قلت كما الفلسفة قسم من - اخلضَييُّ  حممد حممود

 أن أستطيع ال صامت وأنا، أحيانًا ويرفق حيًنا يقسو، يُعاتبين وجعل عليه فدخلتُ ، يُناديين" طه" الدكتور أرسل قليل وبعد 
 صغَي من جارحة مكاشفة ألهنا ؛"مرجليوث" مقالة من مسلوخة كلَّها نسمعها اليت حماضراته بأن أكاشفه أن أستطع مل، أرد
! أيًضا حركاته ومن، كلماته وِمن، صوته ومن، حديثه أمسع ما خالل من، أعلم أين يعلم أنه من يقني على ولكين، كبَي إىل

 صامًتا أزل ومل، إليه يرمي كان ما وهو، أيًضا إليه االعتذار وعن، الرد عن عجًزا يزيدين كان نفسي يف احلقيقة هذه وكتمان
 .بشيء مبالٍ  وال مودِّع غَي وخرجت فجأة فقمتُ ، العجز ذلِّ  من أبكي كأين نفسي يف وجدت حىت ُمطرقًا
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 !رجعة غَي إىل" طه" الدكتور وبني بيين الثرى ويبس! األمر وُقضي 

، احملاضرات بعد استدعائي عن هو يكفَّ  ومل، هيبة بغَي أحيانًا احملاضرات يف الدكتور ُمناقرشة عن أكفَّ  مل يومئذ ومن 
يًنا فيأخذين  إىل كله مهِّي صارفًا، مرجليوث مقالة على سرطوه ذْكر عن باإلعراض ذلك كل يف ملتزم وأنا، احملاورة يف ومشاالً  مير
 بني الفرق ليستبني، مستوعبة متذوِّقة قراءة والعباسي واألموي اجلاهلي الشعر قراءة ضرورة وإىل، "الشك"و" املنهج" موضوع
 باطل أنه لتقرير الشُّبه التماسِ  أو، اجلاهلية إىل الشعر هذا نسبةِ  صحة عن احلديث قبل اإلسالمي والشعر اجلاهلي الشعر
 .والتفسَي النظر إىل حمتاجة ذاهتا حد يف هي الكتب يف رواياتٍ  خالل من، اإلسالم يف موضوع وأنه، النِّسبة

 سْطًوا سرطا أنه وهي، "طه" الدكتور مع حديثي يف أكتُمها اليت احلقيقة هذه إذاعة عن أكفَّ  مل أيًضا يومئذ من ولكين 
 .زمالئي بني أذيعه ما يبلغه، شك بال، فكان، األعجمي املستشرق مقالة على كريًها

 .أقول ما على الدالِّ  أسلوبه وعن، اجلاهلي الشعر ِمن يرعرفه الذي القدر وعن، نفسه" طه" الدكتور عن كالمي وكثر 

، املستشرقني من" جويدي" واألستاذ" نلِّينو" كاألستاذ األساتذة؛ بعض، مناقشيت ويف، ذلك يف تدخل حىت، األمر واشتدَّ  
 أن إىل، زمانًا" طه" الدكتور وبني بيين املتكافئ غَي الصراع وطال، يداوران ولكنهما، يعرفان وكانا، بالسطو أصارحهما وكنتُ 
 حىت، للعزلة طالًبا اجلامعية دراسيت بإمتام مبالٍ  غَير ، وحدها اجلامعة ال، كلها مصر أفارق أن على فيه عزمتُ  الذي اليوم جاء

 (51) .التشعُّب كل متشعبةً  قضية عندي صارت أن بعد" اجلاهلي الشعر قضية" يف احلق وجه لنفسي أستبني

تمل أن - فيه لطبيعة - عجز أن وبعد، نفسه من هيبُتها سقطت أن بعد اجلامعة يرتك أن إًذا" شاكر حممود" قرَّر لقد   حير
 تفلح ومل، هبا يثق يُعدْ  مل ألنه الثانية؛ السنة يف وهو عليها آِسفٍ  غَي اجلامعة فرتك، ومعلِّميه أساتذته يف رآه الذي الفساد هذا

 إىل فعاد الشيخ والده استدعاه حىت، مدَّة هبا وأقام، جدة إىل وهاجر، بالرجوع إقناعه يف وأهله أساتذته بذهلا اليت احملاوالت
، املتنوعة األدبية اجملالت مقاالت وحرَّر، وشرحه الرتاث قراءة يف شاكر الشيخ فشرع، فتوح العلم أبواب من له فُتح وقد، القاهرة
 .زيوفًا وكشرف، معارك وخاض، ونقردر ، الشعر وألَّف

 .املعاصر األدب تاريخ يف األشمِّ  العلرم شاكر حممود بداية كانت - الصفعة هذه من - هنا ومن 

                                                 
 .شاكر حممد حممود ،(17 - 13) املتنيب( 51)
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 عن يكشف حممود راح كنز إىل كنز ومن، ولغته وكتابه اإلسالم عن العادين يذبُّ  شاكر حممود انتقل معركة إىل معركة ومن 
 ربيع 3 اخلميس يوم مساء ويف، واقتدار جدارة عن األديب اجملد ُذرا تسنَّم حىت يرقفز ظل جنم إىل جنم ومن، اإلسالمي الرتاث
 مضى وقد ُيسدَّ  مل كبَيًا فراًغا مكانه تاركةً ، بارئها إىل العالمة العمالق روح فاضت، م1997 أغسطس 7 - ه  1418 اآلخر
 (52) .سنة عشرين قرابة التاريخ ذلك على

 .وأخلص أحسن عامالً  جزى ما خَي دينه عن ريب وجزاك، أنفاسك مْسكر  العاملني يف وأبقى، فهر أبا اهلل رمحك 

ًعا اهللُ  ب ررَّدر  يرا   حترْترِسُبهْ  ترِبيتُ  ُعُيونٌ  ِبهِ . .سرِخنرتْ  مرْضجر

  (53)ُكتُُبهْ  ت رْنطرِوي لرْيسر  راِحالً  يرا. .زرْهررتُهُ  نراِديكر  ِمنْ  صروَّحرتْ  مرا

  

                                                 

 :برتمجته عنيت اليت الكتب هذه ومن مثله، عمالق حبق يفي بالذي عددها ليس كتبٌ  شاكر حممد حملمود ترجم( 52)

 عمر" اجلاهلي الشعر وقضية شاكر حممد حممود"و القيام، حسن عمر" واملنهج الرجل شاكر حممد حممود"و الشريف، عايدة األديبة للكاتبة" قلم قصة"
 بني فهر أبو لوائها وحامل العروبة شيخ"و ،"شاعرًا شاكر حممد حممود"و كوفحي، حممد إبراهيم" الناقد األديب شاكر حممد حممود"و عمر، ذياب حسن
 .خلف حافظ وائل" وشاكر الرافعي على بغى مرن على الدساكر هدم"و الرضواين، إبراهيم حملمود ؛"والتحقيق األديب الدرس

 .-رمحهما اهلل – مهَّام أيب بقلم ،"فهر أيب إىل مرثيَّة" من( 53)
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َخاتمة

يرتوي منه  ؛.. عساه يعود إىل هذا النبع من جديد.مث جف احلرب وتوقف القلم، ذلك ما كنت تأملته من سوانح اخلاطر
 واحلمد هلل رب العاملني.، وعسى ذلك يكون قريًبا، وحيمل السقاء إىل الراغبني

َأبوَحفصَأحمدَالجوهريَعبدَالجواد

 ه 1432 –يف عيد الفطر املبارك 

 22221112422932/    22221223982222هاتف 
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 فتُح المنّان

َفيَتخريجَأحاديثَوآثار

َلشنقيطيل البَيان في إيَضاح القرآن بالقرآنأضواء 

ََ

َتأليف

َالجوادأبيَحفصَأحمدَالجوهريَعبد

َ

َسلسلةَالخطبَالمنبرية

ََةط ٌبَعق ديَّخَُ

َةكتابَالتوحيدَفيَخطبَمنبريَّ

َقّرظهَوقّدمَله

َالدكتورَزكيَأبوَسريعََََالدكتورَجمالَالمراكبي

َالدكتورَمحّمدَالعريفيَََالدكتورَمص طفىَم راد

ََ

َتأليف

َأبيَحفصَأحمدَالجوهريَعبدالجواد

َتقريُبَالسّنةَبينَيد يَاألّمة

َ
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 َتعِجيلُ الَمنفََعة

َبَجمع َصِحيِح السَُّنِن األرَبَعة

َ

َتأليف

َأبيَحفصَأحمدَالجوهريَعبدالجواد

اَق  ر اِط ي سَ َ}ت  ْجع لُ ون  هَُ ِثي ًراَو ُتْخ ُف ونَ َتُ ْبُدون  ه  َ[11:األنعام]{َك 

َ

 سالَقـَراِطي

 فرائُض وواجبات 

 فّرط فيها كثيٌر من المسلِمين والمسِلَمات

َ

َتأليف

َأبيَحفصَأحمدَالجوهريَعبدالجواد
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 من مباحث السنن المهجورة 

 

نُثور ة َالّّلِلُئَالم 

اِدهاَالمأثُور ة َفيَالتَّنويعَب ينَأ وُجِهَالسُّنَِّةَو أعد 

َ

 نبرويّة يف براب العمل جبرميع وُجوه الّسنرن الوراردرة عرلى ُوُجوٍه متنوِّعة كتبرين اهللُ وُمطالعيه فيمرن حُيييهراسنَّة  422حورى قريًبا من 

َ

َتأليفَ

َأبيَحفصَأحمدَالجوهريَعبدالجواد

 


