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 يشهد لصاحبه بحسن اخلامتة) ضوء السقط (
 

 )∗( السعيد السيد عبادة. د
 

 كام − أماله ي الذ هو خامتة كتب أيب العالء املعري)ضوء السقط (كتاب
 م,٢٠٠٣أول مرة بالقاهرة سنة صدر  العام األخري من حياته, ويف  −)١(ّحقـقـت

تلميذه أبا عبد اهللا ء به أجاب أبوالعالو. اًبعد حتقيق استمر ثالثني عام
, الذى سأله أن يرشح  له ما يستعجم عليه من الكتاب املعروف بـ ّاألصفهاين

ّحدث التى حرضها و, ثم كانت الوفاة, )ّالدرعيات(, فرشح له إىل )سقط الزند(
 مل يتضمن - و هو األصل −من الرشح كانت نسخ, بعضهاو. )٢( ّهبا األصفهاين

  عليها يفُ القول املرشوح,  كتلك التى اعتمدتمن املتن إال املطالع, و إال
) ضوءهسقط الزند و(إىل الرشح, حتت اسم ُحتقـيقه, و بعضها مجع فيه املتن 
                                                           

 . بالقاهرة–للغة العربية جامعة األزهر أستاذ األدب والنقد بكلية ا )∗(
 . من التقديم١١٨  صـ – بتحقيقي –سقط الزند و ضوءه ) ١(
 .٦٤تعريف القدماء بأيب العالء صـ ) ٢(
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ّكنسخة ابن الفوطي ِ َ , كنسخة )ضوء السقط(, املصورة عندي, أو حتت اسم )٣(ُ
 . عنها هـذا احلـديثي, الت)٤(ّابن  الوردي

 :اب ألمرين إليكم عن هذا الكتأحتدثوآثرت أن 
, من ) م٢٠٠٦ّمعرة النعامن ( العالء بـ  مهرجان أيبما الحظت يف: أحدمها

 . كام ينبغي−)اللزوميات( وهو −ا ّاهتام له بأقوال مل حيقق مصدره
خلامتة, كام من أقوال تشهد لصاحبها بحسن ا) ضوء السقط (يفما ورد : اآلخرو

  ¦¥  ¤  £   ¢ : صدق اهللا العظيم إذ يقولو. ّالحظ ابن الوردي
§  ¨  ©  ]إنام األعامل و: (صدق رسوله الكريم إذ يقول, و]١١٤: هود

ِّه البخاري يف كتايب الرقاق و, روا)بخواتـيمها ْ  .)٥()األعامل باخلواتيم: ُباب(القدر, ّ
                                                           

ّابن الفوطي) ٣( َ , املعروف ّعبد الرزاق بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب املعايل, البغدادي: ُ
ّبابن الفوطي, كذا قال يف آخر نسخته من َ , التى كتبها بمراغة سنة ) سقط الزند و ضوءه (ُ

 ٧٢٣ هـ, و هبا تويف سنة ٦٤٢ هـ, و هو يف الرابعة و العرشين, ألنه ولد ببغداد سنة ٦٦٦
 األصل, ّاملروزي : − »ّالفوطي« بعد –ا ً, و فيه أيض) ٣/٣٤٩األعالم (هـ, كام يف 

ّالشيباين البغدادي, أبو الفضل كامل الدين, مؤرخ يعد م ن الفالسفة, من ولد معن بن ّ
ا, و له نظم ً قيل, يف مخسني جملد»معجم اآلداب يف األسامء واأللقاب«: له. زائدة الشيباين

ّوالفوطي. جيد َ  .َجده ألمه, نسبته إىل بيع الفـُوط: ُ
عمر بن مظفـّر بن عمر بن حممد بن أيب الفوارس, أبو حفص, زين الدين, : ّابن الوردي) ٤(

ّ املعري الكندي, شاعر, أديب, مؤرخ, ولد ّابن الوردي, سنة ) بسورية( معرة النعامن يفّ
 هـ, له كتب, ومقامات, ٧٤٩تويف بحلب سنة  هـ, و ويل القضاء بمنـبج, و ٦٩١

 ).٥/٦٧األعالم . (مناقضات, و ديوان شعر مطبوعو
ري  هـ, و فتح البا١٣٧٨ طبعة دار الشعب بالقاهرة ١٥٥, ٨/١٢٩ّصحيح البخاري ) ٥(

.  هـ١٣٧٩عن طبعة السلفية بمرص سنة ) ت.د( تصوير دار الفكر ٤٩٩, ١١/٣٣٠
جاءت ) باخلواتيم(, و)ِّكتاب الرقاق(املوضع األول  يفهو الرواية ) بخواتيمها:(قوله

 ).العمل باخلواتيم:  باب–كتاب القدر : ( املوضع الثاينيفالرواية 
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ّلصاحبه و نوه هبا  ) الضوء(ّألن ابن الوردي كان أول من وقف عىل شهادة و
 يكون لنا من تلك الشهادة اآلن  مدى حتققه, لعلهأبنيورد قوله عنها وسوف أ

ّري, ما كان البن الوردي منها يف احلكم عىل املعيف  :ّ القديم, قال ابن  الورديّ
استغفر ( له عىل كتاب ُ, ثم وقفتّوأنا كنت أتعصب له, لكونه من املعرة« 

 لزوم ما ال( كتاب يف, فأبغضته, وازددت عنه نفرة, و نظرت له )استغفـريو
ّ, فرأيت التربي منه أحزم, فإن هذين الكتابني يدالن عىل أنه كان ملا نظمهام )يلزم
 لو ظفر ّيودّر فيهام أن احلق قد خفي عليه, و, يقاً نافراً, و مذبذباً حائرًهائام

  : مرثية أبيهيفباليقني, فأخذه بكلتا يديه, كام قال 
 ُ  من  جهــينة  عـنهماُطلبت  يقينً

 

ــي   ــا جهــني  ســوى ظــنومل ختربين  ِّي
 

 ً  ال  أزال  مـسـائاليفإن  تعهدين
 

ِ الـصحيح  فأسـتغنيَعـطُفإين مل أ  َ)٦( 
 

                                                           
) ّالظن(ويف الثاين . ٣٦٢ صـ و ضوءه , و سقط الزند ٩٢٧, ٢/٩٢٥رشوح سقط الزند ) ٦(

ّأما استشهاد ابن  الوردي بالبيتني عىل شك املعري, فليس إال متابعة منه . باأللف والالم ّ
 »جهينة«إنام ذكر «:  رشحه للبيتنييف –)  هـ٥٢١−٤٤٤(ّلسابقيه, بدليل قول البطليويس

دت معرفة ما صار إليه أهل أر: فقال). عند جهينة اخلرب اليقني: ( املثليفهاهنا لقوهلم 
وصوف بأن القبور بعد العدم و الفناء, من سعادة أو شقاء, فسألت عن ذلك جهينة امل

الناس يرون هذا ن, و أكثر مما عندي من رجم الظنوعنده العلم اليقني, فلم أجد عنده
 يعلم إنام يريد أنه ال ليس ذلك عندي عىل ما يتومهون, وا منه يف البعث و القيامة, وشك

إال أن الظن يغلب عىل . ما الذي قدموا بعد املوت عليهٌأحد ما صارت حال املوتى إليه, و
من مات عىل طريقة حسنة أنه قد سعد, و عىل من مات عىل طريقة سيئة أنه قد شقي, من 

 .»طع عىل أحد منهم بسعادة  أو شقاءغري ق
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, الذى أماله عىل الشيخ أيب عبد اهللا )ضوء السقط(ثم وقفت له عىل كتاب  
ّحممد بن حممد بن عبد اهللا األصفهاين, الذي الزم الشيخ إىل أن مات, ثم أقام بحلب 

 لرجوعه إىل احلق اًا لفساده, موضحًن هذا الكتاب عندي مصلحيروي عنه كتبه, فكا
ويتلو ملن وقف عليه .  )٧( ًالوُؤَفإنه كتاب حيكم بصحة إسالمه مو صحة اعتقاده, 
ن هذا الكتاب َّ فلقد ضم.]٤:الضحى[  r  q  p  o n :بعد كتبه املتقدمة

ّما يثلج الصدر, و يلذ السمع َ ّيطلق اليد, و يثبت القدم,  وّيرس القلب,ّ, ويقر العني, وَ ُ
هللا بمدائح األرشاف من ذريته, التقرب إىل اخري بريته, ومن تعظيم رسول اهللا 

 َّالرضا عنهم, واألدب عند ذكر ما يتلقى منهم, و إيراد حماسنتبجيل الصحابة وو
من التفسري, واإلقرار بالبعث واإلشفاق من اليوم العسري, وتضليل من أنكر املعاد, 

 هو وتعظيمها,اخلضوع للرشيعة املحمدية وغيب يف أذكار اهللا واألوراد, ورتالو
 .»)٨(األعامل بخواتيمهاخامتة كتبه و

ّيف هذا القول بني ابن  الوردي موقفه من أيب العالء, حيث كان يف أول أمره  ّ
ْ, ثم أبغضه و تربأ منه, ملا وقف له عىل كتايب )املعرة(يتعصب له, لكونه من بلده 

, ثم ريض اً حائرً, ألنه وجده يف كليهام هائام)لزوم ما ال يلزم(و) تغفر واستغفرياس(
 ألن خامتة أيبو). ضوء السقط(اهد بحسنها, وهو عن خامتته ملا وقف عىل الشعنه و

ّالعالء هي ما يعنينا هنا, كان ما يدل عليها من كالم ابن  الوردي هو ما يعنينا كذلك, 
                                                           

الالم أصالن, ابتداء ة والواو واهلمز: قال ابن فارس). أول(ن اسم مفعول م: ًوالؤَم) ٧(
ْاملعنى عىل الثاين, أي حيكم , و) أول:  مادة١/١٥٨اييس اللغة مق(األمر, و انتهاؤه 

 .بصحة إسالمه حال منتهاه
 .٢١١تعريف القدماء بأيب العالء صـ ) ٨(
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غضه إياه مما يعنينا, ما دمنا بصدد تلك اخلامتة, التي شهد ّفال تعصبه للمعري وال ب
ٌ درس من - ال شك -يف تسجيله ّ, كام سجل ابن  الوردي, و)السقطضوء (بحسنها 

ن املايض للحارض, لعلنا نعترب, فندع ما قبل اخلامتة إليها يف حكمنا عىل الرجل, أل
إليها, و ننظر فيام شهد بحسنها حني ندع ما قبل اخلامتة و. األعامل بخواتيمها كام سبق

ّ سنجده كام وجده ابن الوردي, حيكم بصحة اعتقاد -) ضوء السقط(هو  و-
, ألن )الضوء(صاحبه و صحة إسالمه يف أواخر حياته, لكن ما ذكره ليس كل ما يف 

َ, و فيام ييل بيان ملا ذكر و ملا مل يذكر)السقط( من - كام سيأيت -بعضه  َ َ: 
فهو أول ما : -  أهل العظمة و اجلالل- هللا ) الضوء(أما تعظيم صاحب 

ت كلمته َّ جل- قد علم اهللاُ «: اب, ألن أول مجلة يف مقدمته هيِّجيده املتلقي للكت
ُ أن أحب الكالم إيل ما ذ- ّ و كحرصه . )٩(»َثني به عليهُ و أ- ّ عـَز سلطانه -كر به ّ

 حرصه يف سائر الكتاب عىل - »ّعز سلطانه« و »ّجلت كلمته« هنا عىل النعت هللا بـ
َّجل جالله« بـ - نعوت اجلاللة و التنزيه, هللا ال لغريه  ّجلت عظمته« و )١٠( »َ  و  )١١(»َ

ّعز و جل«بـ  عىل . )١٥(تعاىلسبحانه و« و بـ )١٤(»سبحانه« , وبـ )١٣(»تعاىل« و بـ )١٢(»ّ

                                                           
 .٧سقط الزند و ضوءه صـ ) ٩(
 .٧٨املرجع السابق صـ ) ١٠(
 .٥٣٣, ٣٤٠املرجع السابق صـ ) ١١(
 .١٦١املرجع السابق صـ ) ١٢(
 .٦٨٩, ٤٥٢, ١٢٤املرجع السابق صـ ) ١٣(
 .٥٣٨, ٥٣٣, ٥٣٢, ٤٨٤, ٤٣٨, ٣٤٥, ٣٢٥, ٧٩املرجع السابق صـ ) ١٤(
 .٥٩٣, ٥٥٦, ٥٣٩, ٢٩٢, ١٨٢املرجع السابق صـ ) ١٥(
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جلملة ذا كان قد بدأ اّ أدعوك إىل تأمل ما بني أول املقدمة وآخرها, ألنه إيأنن
قد علم و«: األخرية كذلك, إذ هي كام وجدت فإنه قد بدأ »قد علم اهللا«األوىل بـ 

 .)١٦ (»ري طريح, أشفق من األخطاء و أليح أين حس- و كفى به - اهللا 
ّفواضح من ذكره إياه, إذ ذكره بثالثة من أسامئه التي : أما تعظيمه للقرآنو

, )١٧()القرآن(ثالث مرات, اثنتني بـ وردت فيه, لكنه مل يذكره باألعم األشهر إال 
  −) الكتاب العزيز(هو  و-, عىل حني ذكره باألخص )١٨()كتاب اهللا(وثالثة بـ 

  x : قوله تعاىليف, و إنام كان أخص ألنه مل يرد إال مرة واحدة )١٩( سبع مرات
}  |    {             z  y~    i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _   

k   j  ]مثل قوله تعاىليف, وورد األول عرشات املرات, ]٤٢ −٤١:تفصل  :
m  l  k ]قوله عز من قائليفلثانى مرتني, وورد ا ]٨٢ : النساء  :
Ï  Î  Í   Ì  ËÒ    Ñ  Ð   ]عىل أن من . ]٧٥: األنفال

−  كام يف التفسري - ) الكتاب العزيز(, أن  ُخصوصية الثالث التى إليها قصدت
. )٢١(, أو هو الكتاب الغالب بقوة احلجة)٢٠( ّمي بحامية اهللا تعاىلهو املنيع املح:
  :قول أبى العالء عن الثاين من بيتيه ) الضوء (يفمن مواضع ذكره و

                                                           
 .أشفق: و أليح. املطروح: و الطريح. املعيي: احلسري. ١٤املرجع السابق صـ ) ١٦(
 .٢٢٤, ١٥٤جع السابق صـ املر) ١٧(
 .٥٤٧املرجع السابق صـ ) ١٨(
 .٦٩٢, ٥٦٦, ٥٦٠, ٤٠١, ١٣٠, ١٠٨, ٧١املرجع السابق صـ ) ١٩(
 .٤/١٥٨ –ّ للزخمرشي –الكشاف ) ٢٠(
 .٣/١٢٥صفوة التفاسري ) ٢١(
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ٌأأمخـــل و النبــــاهة  يف  لفـــــظ َُّ ِ ُ 
 

ُوأقـــــرت  والقناعـــــة  يل عــــــتاد  َ ُ ُ ِ ُ )٢٢( 
 

ِوألقــى  املــوت  مل  ختــد  املطايــا ِ َ َ َ ْ َ َ 
 

ِ و مل  جتــــبحاجــــايت  ــــادَ ُف اجلي ِ) ٢٣( 
 

ُالوخد أكثر ما يستعمل يف النعام و اخليلو ْ ركاب  اليفيستعمل : و الوجيف. َ
 .)٢٤(») أوجفتم عليه من خيل وال ركابفام(): الكتاب العزيز(يف واخليل, و

ّ من اعتداد املعري  ما يبدو- مع ذلك - ) الضوء (يفمن تعظيم القرآن و
حتى , و وغريه املوضع السابقيفد كام  االستشهايفبفصاحته, حتى ليكتفي به 

 :ليقدمه يف األكثر إن استشهد بغريه معه, كقوله عن بيته
ًكأن  أذنيه  أعطـت  قلبـه  خـربا ْ َ ُِ ْ ّ 

 

ِعــن الــسامء بــام يلقــى مــن  الغــري  َ ِ َِ َ 
 

َن خيرب عنهام بإخبار اجلمعٌاالثنان عندهم مجع, فلذلك جاز أ« َ الكتاب (يف و. ُ
 :قال الفرزدق, و ]٢٢ :ص[  v  u  tw |  {  z  y  x  ): العزيز

ْفلو بخلت يـداي هبـا و ضـنّت َ 
 

ــــــدان  عـــــلكـــــ  َيل  للقـ َ ـــــارِرّ  ُ اخلي
 

                                                           
ّالعدة: و العتاد. الفقر: و اإلقتار. ضد النبيه: اخلامل) ٢٢( : −ّ كام قال البطليويس –و املعنى . ُ

النباهة, و يدفع عني  القدر, و يل لفظ يفيدين الرشف وكيف أكون خامل الذكر, غري نبيه
.  و ظهريااً, و قد جعلت القناعة يل عتاداًو كيف أكون قليل املال فقري. ّالغي و السفاهة

 ).١/٢٨٧رشوح سقط الزند (
ِمل خت) ٢٣( ًخدت الناقة ختد ت وخدَو: مل ترسع, يقال: دَ ُ َْ ََ ِ ًخداناَا ووَ َ ْمل جتفو. َ ِ ا, ًمل ترسع أيض: َ

ًوجف وجيف: يقال َ َ النباهة : »ّوالنباهة يف لفظ«معنى قوله : ّتني قال اخلوارزميعن البيو. اَ
 كان يقدح يف أيب – بيت سابق يف إليه َ الذي أشري-لعل ذلك املغتاب . لفظ أنا معناه

, فأنكر عليه أبو العالء ري فائزّالعالء بأنه خامل غري نبيه, و فقري غري غني, و حمروم غ
 ).١/٢٨٨رشوح سقط الزند  (»و ألقى« »وأقرت« »أأمخل«: بقوله

 .١٣٠سقط الزند و ضوءه  صـ ) ٢٤(



 )٤(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٠٣٦

 يفمبالغة  يف السامء, و هذه ةلفرس أعطته أذناه األخبار املقضيأن هذا ا: املرادو
 .)٢٥( »صفة الفرس بجودة السمع

, )الضوء (يفثم ) سقطال (يففقد ورد : خري بريتهوأما تعظيمه لرسول اهللا 
 :)٢٦( إبراهيم حممدف أيبقوله للرشي) السقط (ألننا نجد يف

ــه −٢ ــسـانه  وبيان ـــن  الــذي  بل ِياب ِ ِ ِ َ 
 

ــــام  ونـــزل  التـنــــزيل  ُهـــدي   األنـ ِّ ُ ُ َ ِ ُ 
 

ْ عن فضله نطق الكتاب  وبرشت−٣ َ َّ َ 
 

ُبــــقدومه  التــــوراة  واإلنجــــيل  ُ)٢٧( 
 

 أنه ال يذكره يف - م أبى العالء خلري الربية  من تعظي- ) الضوء (يفثم نجد 
, كقوله »ّصىل اهللا عليه و سلم«ا بـ ً, و إال متبوع)ّالنبي(بوصف ّأي موضع إال 

 :− و اخلطاب للرشيف السابق- عن الثاين من بيتيه 
ٍ يابن مستعرض الصفوف ببـدر−٢٥ ِ ُ َ 

 

ـــان  ــــوع  مـــن  غطف ـــد  اجلمـــ ِومبي ُ 
 

 األغــ أحد اخلمسة الذين هم  −٢٦
 

ِــــراض  يف   كـــل  منطـــق  واملعـــاين  ٍ ّ 
 

فاطمة, ّ عليه وسلم, وعيل, وّأي النبي صىل اهللا :»أحد اخلمسة« قولهو«
 .حلسن, و احلسنياو

ّأهيام أراد ابن  الوردي : و السؤال  ما تضمنه املتن, -ّ من تعظيم خري الربية -ّ
 ??)الضوء( نسخته من يفأم ما تضمنه الرشح, 

                                                           
 .٥٦٦, ٥٦٠, ١٠٨, و انظر أيضا صـ ٧١سقط الزند و ضوءه صـ ) ٢٥(
العالء صداقة ّ, أديب حلبي, كانت بينه و بني أيب :ّالرشيف أبو إبراهيم حممد بن أمحد العلوي) ٢٦(

 ).٤٣١٥, ٨٩٦بغية الطلب يف تاريخ حلب (ومشاعرة, و كانت وفاته قبل األربعمئة 
 

 .هو القرآن: و الكتاب. ٣٣٨سقط الزند و ضوءه صـ ) ٢٧(
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 يففهو أظهر : − -ّ بمدائح األرشاف من ذريته − إىل اهللا − ّوأما التقرب
إال التفسري لبعض ) الضوء (يف, ألننا ال نكاد نجد )الضوء (يفمنه ) السقط(

 يف, وا اثنني من األرشاف نصيف, و كانت )السقط (يفتلك املدائح, التى وردت 
 . ابعض أوالدمها ضمنً

ّه ست , وما قيل في)٢٨(بن أمحدهو أبو إبراهيم حممد : الرشيف األول 
 :ُ رثي هبايقصائد, جاء يف األخرية الت

ٌدعــا حلبــا أخــت  الغــريني  مــرصع َّ ًِ ْ ِ َ َ 
 

ٍيف  قويـق  للمكـــارم والــحزمِبسـ  ْ َ ُ ِ 
 

ْأب الــسبعة الــشه َّ َب التــي قيــل إهنــاَ ّ 
 

ِ العـرب  والعجـميفُمنفذة  األقـــدارِ    ْ ُ ُِ ْ 
 

ّوإن  كنــت مــا  ســميتهم , فنباهــ ُ  ٌةْ
 

ـــتني    َكـف ــَ ِّ  أعــرّالم  أهب ِفهم  باســـمُ ْ 
 

ُفهذا, و قد كان الرشيف  أبـوهم َ َ 
 

 َأمري  املعاين , فـارس  النثـر  والـنظم 
 

 ِلعلــك  يف  يــوم  القيامــة  ذاكــري
 

ِفتسأل ريب أن خيفف  من  إثمـي  ّ ِّ)٢٩( 
 

حني ّ, الذي رثاه املعري )٣٠(هو أبو أمحد احلسني بن موسى: الرشيف الثاينو
 : كان ببغداد, بفائيته الطويلة التي مطلعها

                                                           
 .٦ , ٥ صـ يفالنصان ) ٢٨(
 .٣٨٨ – ٣٧٥املرجع السابق صـ ) ٢٩(

معجم البلدان (ى طالب ّبناءان كالصومعتني بظاهر الكوفة, قرب قرب عيل بن أب: ّالغريان
 –أصله ساحل البحر, و استعري لقويق هاهنا : و السيف. هنر حلب: و قويق). ٤/١٩٦

 .  ألنه عظم قدره بكون هذا املفقود قريبا منه–و هو من صغار األهنار 
ني, امللقب بالطاهر, ولد سنة ّأبو أمحد احلسني بن موسى العلوي, نقيب الطالبي )٣٠(

 ).٤/٤٢٠وفيات األعيان ( هـ ٤٠٠ة غداد يف مجادى األوىل سنهـ, و تويف بب٣٠٧
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ِأودى فلـيت احلادثـات  كـفــاف َِ َ َ ْ َ 
 

ــستاف  ـــنرب امل ــسيف وع ــال امل ِم ِ ُِ ُُ ُ )٣١( 
 

 :وله فيها يقول
َأبقــــيت فـــينا كـــوكبني  سناهــــام ِْ َ 

 

 ِيف  الصبح  والظـلامء  ليس بخـــــاف 
 

ـــقني  ومـتـ ْأن َ  املكــارم  أرتيفِّ ْ ـــاَ  َعـَ
 

ٍمـتـألـــــقني   بــــســــؤدد  ُ ْ ـــــافُّ  ِ  وعـفـ
 

ْقدرين  َ َ اإلرداء, بل مطرين  يفَ  ْ الـيفَ
 

ِإجــداء ,  بل  قــمرين  يف  اإلسـداف  ْ ِ 
 

ٍرزقا  العـالء , فأهــــل  نجــد  كلـام َ ُ 
 

ِ   أهل  ديـافُ مثلَنطـــــقا الفصاحــة  ِ 
 

َساوى  الرضـي  املرتىض  و تقاسـام َ ُّ َ 
 

ِلعـــــال  بتناصف  وتـصــافِخطط  ا  ٍَ ُ 
 

ّحلفا  ندى  سبقا  وصىل  األطهر الــ ً ِ 
 

ِيالثالثــة  أحــــــــالف,  ِـــمريض  ٍ)٣٢( 
 

ّنا يف هذه األبيات ألوالد املرثي, مدح أيب العالء الضمني يف ِّكاملدح ضمو ُّ
 .)٣٣ (نص سبق, للزهراء ولولدهيا احلسن و احلسني ريض اهللا عنهم

 :ِّحابة و الرضا عنهم, و األدب عند ذكر ما يتلقى منهموأما تبجيل الص
 : ّفيتجىل يف أقوال ألبى العالء

و كانت .... الشعر : القريض«: )٣٤( يف بيت له»القريض«قوله عن : منها
                                                           

: و املستاف. الذي ذهب ماله: و املسيف. هلك: أودى. ٥١٦سقط الزند و ضوءه صـ ) ٣١(
ّالذي يشم  كان املسيف ّهو املرثي, أي إنه كان يعطيه, فلام هلك: مال املسيفو.  اليشءّ

 .ّت خريها يقوم برشهاأي لي: ليت احلادثات كفافو. كأنه قد ذهب ماله
 .٦انظر ما سبق صـ ) ٣٢(
ّراجز خمرضم, عده ابن سالم يف الطبقة التاسعة من فحول : ّاألغلب العجيل) ٣٣(

 ).٢/٦١٣, و الشعر و الشعراء ٢/٧٣٧طبقات فحول الشعراء (اإلسالميني 
 .٢٥٧سقط الزند و ضوءه صـ ) ٣٤(
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ّالعرب تفرق بني القريض و الرجز, و يقال إن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  ّ- 
 -وجه إىل األغلب العجيل ّ  : ما بقي من شعرك? فقال:يقول له  ّ

ًأرجزا تريد أم قريضا ً َ َ َ...« 
ِبغيبغ«قوله عن : منهاو ْ َ يف رجز»َُ ِبغيبغ: ء القريب املنتزعو يقال للام«. )٣٥(َ ْ َُ .

ِبالبغيبغة , و] تعرف[ قربة − رمحة اهللا عليه −ّكان لعيل بن أيب طالب و ْ جيوز أن َُ
 .»ّن  سميت بذلك ألن ماءها قريبتكو

هذا البيت يروى للحسني بن و«: ه عن وصفهم الليل بالطولقول: امنهو
 :− ريض اهللا عنهام-ّعيل أيب طالب 

ٍكـــأن  الليـــل  موصـــول  بليـــل ٌ َ ّ 
 

ــــــــاب  ــــــــكينة و الرب ُإذا زارت س َّ َُ ْ 
 

َسكينة َّكانت الرباب إذا زارت أهلها أخذت و. أمها: َّوالرباب. ابنته: ُ
َسكينة معها, فيطول الليل عىل احلسني  ُ«) ٣٦(. 

ْملـَطية«قوله عن : ومنها ْملطو«: )٣٧( ٍ بيت لهيف »َ َ فتحها املسلمون يف زمان : يةَ

                                                           
 :  هو– شجر »َاهلدال«هد به أبو العالء عىل أن شذي استالرجز ال) ٣٥(

ّيا رب  م  ِالـك   باألجبـاء  لـُ
ُّأجبال سلمى الش  ِخ الطوالَّمَ

 ِدالــه  ورق  اهلـــٍام ,  عليـط
ُبغـيـبغ    ين ٍ َ  ِالـــِ بالعق زع  ــــُ

 .٣٠٣ – ٣٠٢املرجع السابق صـ ) ٣٦(
 : , و هو)السقط(البيت من ) ٣٧(

ٍو مل جيلبوها من وراء ملطية      ْ َ ُتصدع  أجــبال  هبا  وإكام     َ ٌ َّ ََ 
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 .)٣٨(»ئةّ غلب عليها الروم بعد سنة ثالثم ثم- ريض اهللا عنهم - الصحابة 
 العالء هنا, فإنه مما يشهد  مما يشهد أليب)٣٩( و إذا كانت هذه األقوال و أمثاهلا

يها يف احلكم و مل ينظر إىل غريها, مما خال من ّالبن  الوردي كذلك, أنه نظر إل
ُ, و جل من ال يسهو و ال ينسى)٤٠(  أو نسيانااًالدعاء سهو َْ ّ . 

ّ فجله -) تفسري القرآن الكريم( يعني - وأما إيراده حماسن من التفسري
 :لغريه, ألننا ال نجد له فيام يبدو إال قوله عن بيته

َو توخى له النجاة و قـد أيــ ََّ َ 
 

ــــن أن احلـــامم باملرصـــادـ  ِق ِ ّ 
 

_   ): الكتاب العزيز(يف و...  الذي يرصد فيه األمر ليقع :املرصادو«    
a  `]َمل كعلم الراصد لليشء بام , أي يعلم بأمور العا]١٤: الفجر

 : قوله عن بيته-  مما أورد  -عىل حني نجد لغريه  .)٤١(»يرصده
ْهــي غــرباء صــارت ُوإذا األرض  و ُ 

 

ـــن  دم  ـــم ـــدهانَّ  الطع ِن  وردة  كال ّ ً ِ 
 

          È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã: اختلفوا يف قوله تعاىلو«
ِّ, ففرس الدهان عىل ]٣٧ :الرمحن[ ْأنه مجع دهن: وجهني, أحدمهاُ أن : اآلخرو. ُ

 :ثم قوله عن مطلعه .)٤٢( »ّالدهان صبغ أمحر: ألمحر, و يقالّالدهان األديم ا
                                                           

 .٢٢٦سقط الزند و ضوءه صـ ) ٣٨(
 .٣٩٩, ٣٧٥, ١٣٦يف الصفحات ) ٣٩(
 .٥٩٤, ٣٢٧, ٢٢٧, ١٨٠ الصفحات يفكام ) ٤٠(
 .٤٠١سقط الزند و ضوءه صـ ) ٤١(
 .١٨٢سقط الزند و ضوءه صـ ) ٤٢(
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َلقــد آن أن يثنــي اجلمــوح  َ ْ  ُجلــامَ
 

ُأن يملـــك الـــصعب األيب زمـــامو  ّ َ ّ ْ 
 

ُاجلموح« َمن مجح الفر: َ َ ُس, إذا غلب فارسه عىل رأسه, َ َُi    
هو راجع إىل املعنى عون, وُيرس:  فرسوه-) القرآن (يف -  ]٥٧: التوبة[

 : ثم قوله عن بيته  )٤٣(»األول
 ّ غدر األنام فاستودع الـرَخاف

 

ًيح  سـليال  َّ  تغـذوه  در  اَ ِلعهـادَ ِ 
 

    v  u  t: معنى هذا البيت أن بعض املفرسين يفرس قوله تعاىل«

w ]بأن سليامن  ]٣٤: ص , كان يؤثر أن يكون له أوالد, فلم يرزق إال ,
ِ, و ادعوا له أن الريح حضنته تغذوه در العهاد اًواحد َّ َّ  و هي األمطار التي يتلو - ّّ
    u  t ّو غري هؤالء يفرس. اًه ميتّ و أهنا ألقته عىل كرسي-ا ًها بعضُبعض

w  v و قيل ملكاًشيطان: أي ,ً َ  .)٤٤( »اَ
نجد الشاهد ) الضوء( غري موضع من فيف: وأما إقرار أيب العالء بالبعث

 :− من مرثيته ألبيه-عىل ذلك, كقوله عن هذا البيت 
ًويكني شهيد  املـرء  غـريك  هيبـة ُ ِ 

 

ُوبقيا, و إن يسأل شهيدك ال ي  َ ُْ  ِكنـيْ
 

أي إن الشهيد الذي يشهد عىل اإلنسان يف اآلخرة يكني عن بعض أفعاله, «
 )٤٥ (»ّ عن يشء من فعلك, ألنه كله مجيلألهنا قبيحة, وشهيدك ال يكني

                                                           
 .٢٢٤سقط الزند و ضوءه صـ ) ٤٣(
 .٤٠١سقط الزند و ضوءه صـ ) ٤٤(
 .٣٨٨, ٣٥٦, و انظر أيضا صـ ٣٦٥سقط الزند و ضوءه صـ ) ٤٥(
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, ألننا )الضوء (يفثم ) السقط (يففمام ورد :  وأما إشفاقه من اليوم العسري
 :−يه  و هو يرث− األول قوله للرشيف أبى إبراهيم يفنجد 

 ُوال تنسني يف احلرش واحلوض  حولـه
 

ِعصائب  شــتى  بني  غر  إىل  هبـم  ْ ُ ٍّ ُ َّ ُ 
 

ِلعلــك  يف  يــوم  القــــــيامة  ذاكــري ّ 
 

ِفتسأل ريب  أن  خيفف من  إثمي  ّ ّ)٤٦( 
 

ُّلرصاح, نسأل هذا من الكذب او«:  الثاين قوله عن بعض معانيهيفثم نجد 
ُواهللا املستغفر من ذلك و غريه«: , ثم قوله عن آخر»اهللا إقالة العثرة َ ْ , إذ ال )٤٧(»َ
يستقيل اهللا و يستغفره إال املشفق من اليوم العسري, يوم القيامة , يعرتف بكذبه و

 .ّكام أنه مل يرج مرثـيه أن ال ينساه يوم القيامة إال إلشفاقه كذلك
ّ, و الضمني يف )السقط(فهو من الرصيح يف : وأما تضليله من أنكر املعاد

 : األوليف, ألننا نجد )الضوء(
ْخلـــق النّـــاس للبقـــاء فـــضلت َّ َ َ ُ ُ 

 

ــــــاد  ــــــة حيــــــسـبوهنم  للنَّف ِأم َ ٌ 
 

ُّأي إن أصحاب الرشوع جممعون عىل أن «  : − عن البيت -ثم نجد يف الثاين    ّ
 ُو قد حكي عن أفالطون. ّإما يف رش تبقى فيها النفوس, إما يف خري وبعد الدنيا آخرة

ّم أن النفس اخلرية تكون مبقاحلكي َّ ُ ّأن النفس السيئة ليس هلا بعد ًـاة يف اآلخرة, وّ
 .)٤٨(»ّدعي بقاء النفس الطيبة واخلبيثةُاملوت بقاء, و روي عن أرسطاليس أنه كان ي

 و قد سبق -فبفعله الذي دل عليه قوله  : وأما ترغيبه يف أذكار اهللا و األوراد

                                                           
 .٣٨٨املرجع السابق صـ ) ٤٦(
 .٣٤١, ١٣٢املرجع السابق صـ ) ٤٧(
 .٣٩٤املرجع السابق صـ ) ٤٨(
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ْ جلت كلمته - قد علم اهللا « ):الضوء( يف أول -بعضه  ّ أن أحب الكالم إيل ما -ّ ّ ّ
ُأثني به عليه, وإذا تكلمت بكلمة لغريه عددهتا  و- ّ عز سلطانه -] اهللا[ذكر به 

ِمن غـَبن و غـَبن, تزيد الغصن الشائك من األبن  ٍَ َ و إذا نطقت بألفاظ ليست ... ُْ
َ يف املثل, مكره أخوك ال بهللا, فإنام أنا كام قيل ٌ  .)٤٩(»َطلُ

 ّفليس أدل عىل ذلك مما سبق,: وأما خضوعه للرشيعة املحمدية و تعظيمها
ًمما يدل أيضّجله شواهد ونتائج, و ّإذ كله أو عىل  عىل خضوعه للرشيعة واّ

 : أمور- عدا ما سبق -ّتعظيمه إياها 
واهللا «:  غري موضعيفام غاب عنه, كقوله تفويضه العلم هللا عز و جل في: منها

 .)٥٠(»أعلم
وهو «: ّبدليل قوله املستمد من القرآنإيامنه بقدرة اهللا عىل كل يشء, : منهاو

 .)٥١(»عىل كل يشء قدير
 :ا قوله عن بيتهًنقده لنفسه, الذي سبق بعضه و منه أيض: منهاو

ُتثنــي عليــك  الــبالد  أنــك ال َ ِ ُ 
 

َتأخـــذ مـــن رفـــدها و ترفـــدها  ُ َِ ِ 
 

ٍو هذه دعوى باطل, ألن . دك يأتيهاِأي إنك ال تسرتفد البالد, و إنام رف«
 .)٥٢(» من األرض- سبحانه - العامل إنام يرزقهم اهللا 

                                                           
 .٩ – ٧بق صـ ااملرجع الس) ٤٩(

الكثري : الغصن الشائكو. ّ يف الرأي– بالتـحريك – يف البيع, و الغبن – بالتسكني –الغبن 
ْمجع أبنة , و هي العقدة: ُو األبن. وكالش ُ. 

 .٧٤٥, ٦٨٦, ٢٠٥, ١١٦املرجع السابق صـ ) ٥٠(
 .٥٣٨املرجع السابق صـ ) ٥١(
 ). رفد: اللسان. (تعطيها: و ترفـدها. العطاء: الرفـد .٣٢٥املرجع السابق صـ ) ٥٢(
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  من الشهادة لصاحبه بحسن −) ضوء السقط(من هذا البيان, ملا تضمنه 
 : نخلص إىل أمور-اخلامتة 

ـّن مما أرشت إليه : أوهلا  ّمن أن نسخة ابن  الوردي صدر هذا الكالم, يفالتيق
ضوء (و) سقط الزند(ُ أي مجع فيها بني  تضمنت املتن مع الرشح,قد) الضوء(من 

) الضوء ( منّليل عىل ذلك ما عده ابن  الوردي, حتت اسم الثاين, و الد)السقط
, الذي ورد يف سبع قصائد »مدح األرشاف من ذريته «, أعني )السقط(هو من و

ّ أن يعد ابن  العجب, و٣٨,٤٢,٦٠, ٢٥, ١٤, ٨, ٥: رقاممن املتن, هي ذوات األ
مع معرفته به, حيث استشهد ببعض أبياته ) السقط(ٌالوردي هذا املديح من غري 

  عام تضمنه −) ضوء السقط(ـ :  عنوان نسخته-فيام سبق, وكأنام خدعه العنوان 
 ).الضوء(ّ أداه إىل أن يعتد كل ما فيها من اًمن متن و رشح, خداع

) الضوء( كله يف قول ابن  الوردييف ) مدح األرشاف(أن ماعـدا : ثانيهامو
 يف األقل, ألن تبجيل ً يف األكثر, و احتامالً,  استقالالً أو احتامالًاستقالال

رار بالبعث , والرتغيب يف أذكار د حماسن من التفـسري, و اإلقـالصحابة, و إيرا
ّ مما ضمنه − كام رأينا −اهللا, و اخلضوع للرشيعة املحمدية, هذه اخلمسة  ) الضوء(ُ

ن أنكر َاإلشفاق من اليوم العسري, وتضليل م, ووحده, أما تعظيم الرسول 
 .)الضوء(ويف ) السقط( يف - كام أسلفت - فقد وردت ثالثتها  - املعاد 
-  ًاحتامال وً استقالاليف قول ابن  الوردي) الضوء(ضمنه أن ما ت: ثالثهاو

ْن اخلامتة, و هو ال شك أك الشهادة لصاحبه بحسيفٍكاف  , إذا أضفنا ما أبلغَفى وَ
ّ من تعظيم املعري هللا سبحانه, ومن -  وقد أوضحناه -  َفات ابن  الوردي
 .من نقده لنفسهتعظيمه لقرآنه, و
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 غضبه يفٌأن ابن  الوردي عىل ما أوضحناه, قد رضب أروع مثل : رابعهاو
حني  العالء, وّ هو من شك أيبّ تصورهورضاه, ألنه حني غضب مل يغضب إال ملا

العالء قد  أبا ن غضب عليه, إذ وجد إال ملا تبينه من حسن اخلامتة ملَريض مل يرض
إحسانه و تقواه, ما  من إسالمه و إيامنه و−)ضوء السقط( وهو -ّضمن خامتة كتبه 

ّيثلج الصدر, و يلذ السمع, َ َ ّ ّ و يقر العني, و يرس القلب, وُ ّ  .ّيطلق اليد, و يثبت القدمُ
 :   و بعــد
اإلنصاف,  ويف العدل والبرص, يف النظر ون نكون كابن  الورديأفهل لنا 

ًفنَدع ما قبل اخلامتة إليها, و نحسن الظن بأيب العالء حلسن خامتته, امتثاال َ  هلدي َ
 .»وإنام األعامل باخلواتيم«: الرسول الكريم 
رحم اهللا أبا العالء, و جعل يف ميزان :  أن نقـول - مع ذلك - ثم هل لنا 

 . ا و عنه و ريض اهللا عنَّ-) ضوء السقط( أعني -, ما شهد بحسن خامتته حسناته
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