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اإلمام أبو الوليد الباجي أديبا وشاصرا
(ت  474هـ)
د  :بالصدة العمري
جامعة محمد بوضياف المسيلة

امللخص:
مما َى مهلىم ؤن ؤلامام ؤبا الىلُض الباجي ٗان في بضاًت
خُاجه ومشىاعٍ الهلمي مهخما باألصب والشهغ ٖشحرا ختى
ؤهه ٗان ًجمو صواوًٍ الشهغ وٍدُكها ،وْض ؾانضٍ نلى
طل ٚالىؾـ الهائلي الظي ٗان ٌهِش َُه ،خُض ٖما
طٖغها ؾابٓا ؤهه جلٓى الهلم في ّؤو ٛمغاخله نلى زاله ؤبي
شاٖغ الظي ٌهخبر مً الخؿباء البلًاء ،ومً الشهغاء
الُصحاء اإلاشهىعًٍ باألهضلـَ ،اؾخُاص مىه ٖشحرا زاضت
في َظا الجاهب ختى ضاع باعنا في ألاصب ومماعؾت الشهغ.
وْض بضؤ ؤبى الىلُض الباجي خُاجه ٖشانغ ًمضح ألامغاء
والغئؾاء واإلالىٕ ،ؾىاء ؤزىاء بْامخه باألهضلـ ؤو بهض
عخلخه بلى اإلاشغّ ،ومغوعٍ بمطغ والٓحروانَٙ ،ان ؤبى
الىلُض الباجي ال ًمغ ببلض في عخلخه اإلاشغُْت بال وٍٓىٛ
شهغا ختى اخخاط في ؾُغٍ بلى الٓطض بشهغٍ .وْض جىلى
ابىه ؤبى الٓاؾم ؤخمض ظمو ؤشهاعٍ ،لً٘ لم ًطل بلُىا
مىه ؾىي ما ؤوعصجه جل ٚاإلاطاصع التي جغظمذ لإلمام
ّ
الباجي .والكاَغ ؤن ّ
ظل ؤشهاع ؤبي الىلُض الباجي هكمها
بهض نىصجه مً عخلخه اإلاشغُْت ،وبهض ؤن عسخذ ْضمه في
الهلم .وْض جػمً شهغ ؤبي الىلُض الباجي ظملت مً
ألايغاع اإلاسخلُت ،والتي حه٘ـ ججغبخه في الحُاة ،ولً٘
الًالب نلى مىغىناجه الشهغٍت الغزاء والحمض والخإمل.

تمهيــد:
ّ
ٌهض ؤلامام ؤبا الىلُض الباجي مً ؤٖبر ؤنالم
اإلاالُ٘ت في ألاهضلـٗ ،ان ؤصًبا وشانغاَ ،ػال نً
ٗىهه َٓيها ؤضىلُا باعنا ،ومدضزا خاَكا.
وْض اَخم الباخشىن بما ؤبضنه في مجا ٛالُٓه
وألاضى ،ٛوالحضًض وبُٓت نلىم الشغَهت ،لً٘
ظاهب اللًت وألاصب والشهغ هاصعة هي الضعاؾاث
خىله؛ لظل ٚؤعصث ؤن ؤؾهم في َظا الجاهب مً
خُاجه ٗىهه ٗان ؤصًبا باعنا وشانغا مؿبىنا،

ولً٘ ْبل طلٗ ٚله ،ال ّبض مً جٓضًم جغظمت
لإلمام ؤبي الىلُض الباجي.
ؤوال :جغظمت ؤلامام ؤبي الىلُض الباجي() 1
 -1اسمـه ونسبـهَ :ى ؤبى الىلُض ؾلُمان بًزلِ بً ؾهض بً ؤًىب بً واعر الخجُبي
الٓغؾبي اإلاالٙي ألاهضلس ي الباجي ،ؤضله مً
بؿلُىؽ ،خُض اهخٓل آبائٍ بلى باظت ألاهضلـ ،زم
ؾ٘ىىا ْغؾبت واؾخٓغ ؤبى الىلُض بشغقي ألاهضلـ .
وؤؾغة ؤبي الىلُض مً ألاؾغ الهلمُت اإلاخضًىت التي
نغَذ بالخٓىي والهلم والىباَت والىبلَٓ ،ض ٗان
له بزىة ؤظلتٖ ،ما ٗان ّ
ظضٍ مً ؤمه ،وزاله مً
ؤَل الهلم .
 -2مىلده ونشأته العلمية :ولض ؤبى الىلُض فيمضًىت بؿلُىؽ ًىم الشالزاء مىخطِ طي الٓهضة
ؾىت َ403ـ ( ،)2ووشإ وجغنغم في بِذ نلم
وهباَت ،وؾـ ؤؾغة نغبُت نغٍٓت احؿمذ
بالخٓىي والطالح والهلم .ومً زمت َال عجب ؤن
ًخجه ؤبى الىلُض الباجي هدى ؾلب الهلم واإلاهغَت
مىظ ضًغٍ بهمت نالُت وعيبت ضاصْت ،خُض بضؤ
مغخلخه الخهلُمُت ألاولى نلى ًض ؤؾغجهَٓ ،ض
خُل الٓغآن ال٘غٍم نً ّ
ْغاء ألاهضلـ ،وفي
مٓضمتهم زاله ؤبى شاٖغ الخجُبيٖ ،ما ؤزظ
الحضًض ونلىمه نً ؤبي ألاضبٌ نِس ى بً زلِ
اإلاهغوٍ بابً صعَمٖ ،ما صعؽ اللًت والُٓه
وألاصب نً ْط ي ًىوـ بً مدمض بً مًُض
ويحرٍ .
ولم ً٘خِ ؤبى الىلُض الباجي بالبٓاء في ألاهضلـ،
بل نؼم نلى الغخلت في ؾلب اإلاؼٍض مً الهلم بلى
بالص اإلاشغّ ؤلاؾالمي لالجطا ٛبإنالمه والاؾخُاصة
منهم ،ولم ًمىهه َٓغٍ نلى جدُٓٔ عيبخه اإلالحت،
َٓض ؤزظ نً شُىر اإلاشغّ ونلمائه مسخلِ
الُىىن الهلمُت ،ال ؾُما نلم الُٓه نلى ؾغٍٓت
مالُ٘ت ؤَل الهغاّ ،وٖظل ٚنلمي الجضٛ
واإلاىاقغة .
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وْض نِ٘ نلى جدطُل الهلم ؾُلت زالر نشغة
ؾىت بجض واظتهاص ختى ناص بلى ألاهضلـ بهلم واَغ
وػاص ٖبحر ،وبظل ٚؤضبدذ له مٙاهت نلمُت عَُهت
بحن ؤَل ألاهضلـ وؤمغائها ،زم بظٗ ٛل ما ظهىصٍ
في التربُت والخهلُم والخإلُِ ،والؿعي بحن ملىٕ
الؿىائِ الظًً وظضَم ؤخؼابا وشُهاَ ،ضناَم
بلى الىخضة وظمو الٙلمت إلاىاظهت ألانضاء .
 -3مكانته العلمية :بلٌ ؤلامام ؤبى الىلُض الباجيعجبت نالُت مً الهلم؛ خُض ظمو بحن الهلم
والخٓىي ،والضعاًت والطالح ،والُٓه والُؿىت،
واللًت وألاصب ،ختى ؤزنى نلُه ٖشحر مً الهلماء
وَُما ًلي بهػا مً شهاصاتهم نلى شخطِخه
الهلمُت الغَُهت.
ْا ٛؤبى نلي الطضفي’’:ما عؤًذ مشل ؤبي الىلُض
الباجي ،وما عؤًذ ؤخضا نلى ؾمخه وَُئخه وجىْحر
مجلؿه‘‘( .)3وْا ٛؤلامام الظَبي’’ :وطَب بلى
اإلاىضل َإْام بها ؾىت مو الٓاض ي ؤبي ظهُغ
الؿمىاوي اإلاخٙلم ،ضاخب ابً الباْالويَ ،برػ في
الحضًض ونلله والُٓه ،وال٘الم وألاضى ٛوألاصب‘‘
ّ
( .)4وْض ٗان ؤلامام ابً خؼم الكاَغي ًجله
وٍٓضعٍ وٍٓى ٛنىه’’:لى لم ًً٘ ألصحاب اإلاظَب
اإلاالٙي بهض يُاب الٓاض ي نبض الىَاب بال مشل
ؤبي الىلُض الباجي لُ٘اَم‘‘().5
وْض ؤزنى نلُه الٓاض ي نُاع ٖشحرا بٓىلهٗ’’:ان
ّ
ؤبى الىلُض الباجي عخمه هلل حهالى َٓيها هكاعا
ّ
مدضزا ًُهم ضىهت الحضًض
مدٓٓا عاوٍت،
ّ
وعظاله ،مخٙلما ؤضىلُاَ ،طُدا شانغا مؿبىنا،
خؿً الخإلُِ ،مخًٓ اإلاهاعٍ ،له في َظٍ ألاهىام
جطاهُِ ظلُلت ،ولً٘ ؤبلٌ ما ٗان منها في الُٓه،
ّ
وبجٓاهه نلى ؾغٍٔ ّ
الىكاع مً البًضاصًحن وخظاّ
الٓغوٍحن ،والُٓام باإلاهنى والخإوٍل ،وٗان وْىعا
بهُاّ ،
ظُض الٓغٍدت ،خؿً الشاعة‘‘ ().6
وْا ٛألامحر ؤبى هطغ بً ماٗىال في خٓه ’’:ؤما
الباجي طو الىػاعجحن َُٓه مخٙلم ،ؤصًب شانغ،

ؾمو بالهغاّ ،وصعؽ ال٘الم ،وضىِ بلى ؤن ماث،
وٗان ظلُال عَُو الٓضع…‘‘ ( .)7وْا ٛابً
زلٙانٗ’’:ان مً نلماء ألاهضلـ ّ
وخُاقها‘‘ (.)8
ووضُه ًاْىث الحمىي بٓىله ’’:ؤبى الىلُض الباجي،
الُُٓه اإلاخٙلم ،اإلاُؿغ ،ألاصًب الشانغ‘‘ (.)9
وْا ٛالُخذ بً زاْان واضُا الٓاض ي ؤبا الىلُض
الباجي’’:ب صع الهلىم الالئذ ،وْؿغَا الًاصي
الغائذ ،وزبحرَا الظي ال ًؼخم ومىحرَا الظي ًخجلى
به لُلها ألاسحمٗ ،ان بمـام ألاهضلـ الظي جٓخبـ
ؤهىاعٍ ،وجيخجو اججاصٍ وؤيىاعٍ‘‘(.)10
وٍُ٘ي في وضُه ما ٖخبه الىػٍغ ألاصًب ؤبى مدمض
ابً نبض البر نً مجاَض الهامغي ؤمُـغ صاهُت بلى
اإلاكُغ خاٖم بؿلُىؽ خُض ْا…’’:ٛوالُُٓه
ّ
يظي وهمخ ،ٚووشإة
الحاَل ؤبى الىلُض الباجي
صولخَ ،ٚى مً آخاص نطغٍ في نلمه ،وؤَغاص صَغٍ
في َهمه ،وما خطل ؤخض مً نلماء ألاهضلـ
مخُٓها نلى مشل خكه وْؿمه ،وْض ّ
جٓضم له
باإلاشغّ ضِذ وطٖغ ،وخطل بجؼٍغجىا ول ٚبه
ظما ٛوَسغَ ،ةهه بلُ ٚجىهؿِ ؤؾبابه ،ونلُٚ
جلخٓي وجلخِ آ ابه ،لً٘ ّ
شضصث نلُه ًضي،
ع
وظهلخه نلم بلضيٌ ،شاوع في ألاخٙامُ ،ويهخضي
بلُه في الحال ٛوالحغامْ ،ض ؾاَمخ ٚبهٖ ،ما
حؿاَمىا وحشاعٖىا في ألامىا ٛالؿلؿاهُت  ،وألامىع
الضهُىٍت‘‘( .)11وطٖغ جلمُظٍ الٓاض ي ؤبى نلي
الطضفي ْطخه إلاا ٗان ببًضاص ،والتي ّ
جبحن مٙاهت
ؤلامام ؤبي الىلُض الباجي الهلمُت ،خُض ًٓى’’:ٛوإلاا
ٖىذ ببًضاص ْضم ولضٍ ؤبى الٓاؾم َؿغث مهه
بلى شُسىا ْاض ي الٓػاة ؤبي ب٘غ الشاش يَٓ ،لذ
له :ؤصام هللا حهالى ّ
نؼٕ َظا ابً شُش ألاهضلـ،
ّ
َْ
َٓا :ٛلهله ابً الباجي؟ َٓلذ :وهمَ ،إْ ِب ْل نلُه،
وْاَ :ٛى ؤخض ؤئمت اإلاؿلمحن‘‘ ()12
َظا ْلُل مً ٖشحر مً شهاصاث ألائمت ألانالم في
ّ
ّ
خٔ ؤلامام ؤبي الىلُض الباجي ،وهي بن صلذ نلى
ش يء َةهما جض ٛنلى مضي مٙاهخه اإلاغمىْت في
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مجا ٛالهلم واإلاهغَت ،خُض طام ضِخه ،واهدشغ
طٖغٍ في آلاَاّ مشغْا ومًغبا.
ّ
4مالُاث ؤبي الىلُض الباجي :ؤلِ ؤبى الىلُضجطاهُِ ٖشحرة ومُُضة ،جىاولذ ألاضى ٛوالُغوم،
والخُؿحر والحضًض ،ونلم الغظا ٛوجغاظمهم ،وًَ
الجض ٛواإلاىاقغة ،ومؿائل الخالٍ والهُٓضة،
والؼَض والغْائٔ ،ويحر طل ،ٚوهي جض ٛنلى هبىيه
وؾهت نلمه .
ؤ -مؤلفاته املطبىعة :وهي مخىىنت منها ما هي نلى
شٙل ٖخاب ،ومنها ما هي نلى عؾائل ضًحرة
الحجم.
اإلاىخٓى شغح اإلاىؾإ :وَى ٖخاب شغح في الباجيمىؾإ مال ،ٚاهخٓاٍ مً ٖخابه الاؾدُُاء .
َطى ٛألاخٙام ،وبُان ما مط ى نلُه الهمل نىضالُٓهاء والحٙامَ :ى ٖخاب ًخهلٔ باألخٙام التي
ًغظو بليها الٓاض ي واإلاُتيُ .خ ِّٓ َٔ مغجحن :ألاولى
بخدُٓٔ ألاؾخاط الضٖخىع مدمض ؤبى ألاظُان،
والشاهُت بخدُٓٔ ألاؾخاطة الباجى ٛبً نلي.
بخٙام الُطى ٛفي ؤخٙام ألاضىَ :ٛى ٖخاب فيؤضى ٛالُٓهّ .
خٓٓه ٗل مً الضٖخىع نبض هللا
الجبىعي والضٖخىع نبض اإلاجُض الترٗي.
ؤلاشاعة في مهغَت ألاضى ،ٛوالىظاػة في مهنىالضلُل :خٓٓه شُسىا وؤؾخاطها الضٖخىع مدمض
نلي َغٗىؽ ،وال٘خاب ٌؿمى ؤلاشاعاث ؤو ؤلاشاعة
في ألاضى.ٛ
الحضوص في ألاضى :ٛوَى ٖخاب ضًحر الحجم فيبُان مهاوي بهؼ اإلاطؿلحاث ألاضىلُت .خٓٓه
ألاؾخاط الضٖخىع هؼٍه خماص.
اإلانهاط في جغجِب الحجاطَ :ى ٖخاب في نلمالجض .ٛخٓٓه ألاؾخاط الضٖخىع نبض اإلاجُض جغٗي.
الخهضًل والخجغٍذ إلاً ّزغط له البساعي في
الجامو الصحُذَ :ظا ال٘خاب في ؤؾماء الغظاٛ
الظًً وعص طٖغَم في صحُذ البساعي ،مغجب نلى
خغوٍ اإلاعجم .خٓٓه الضٖخىع ؤبى لبابت خؿحن

مسخطغ مشٙل آلازاعَ :ى ٖخاب ازخطغ َُهالباجي ٖخاب مشٙل آلازاع ألبي ظهُغ ؤخمض
الؿداوي .
جدُٓٔ اإلاظَب في ؤن الىبيْ rض ٖخب :هي عؾالتؤلُها الباجي عصا نلى اإلاسالُحن له في ْػُت ّ
ؤمُت
الغؾىr.ٛ
الغص نلى عؾالت الغاَب الُغوس ي :هي عؾالت ؤلُهاالباجي في الغص نلى صنىة عاَب َغوؿا.
شغح خضًض’’ ّالبِىت نلى اإلاضعي والُمحن نلى مً
ّ
ؤه٘غ‘‘ :هي عؾالت ضًحرة الحجم ؤلُها الباجي في
بُان مهنى خضًض ’’ ّ
البِىت نلى اإلاضعي والُمحن نلى
مً ؤه٘غ‘‘.
ّ
الىضُت لىلضًه :هي عؾالت ُْمت ًىص ي َيهاالباجي ولضًه بلى مٙاعم ألازالّ ،وبلى ؾبُل الخحر
والُالح.
ب-مالُاجه اإلاسؿىؾت وما في خ٘م اإلآُىصَ :ىإ
الهضًض مً مالُاث الباجي ال جؼا ٛمسؿىؾت ؤو
في خ٘م اإلآُىص ،وهي:
الاؾدُُاء :وَى ٖخاب ٖبحر ظامو في شغح اإلاىؾإ،وْض ؤشاع بلُه الباجي بلى ٖخابه َظا في مٓضمت
اإلاىخٓى .
اإلاهاوي في شغح اإلاىؾإ :ظاء في نشغًٍ مجلضا،نضًم الىكحر لم ًالِ مشله .
ؤلاًماءَ :ى ازخطاع ل٘خاب اإلاىخٓى.شغح ّاإلاضوهتَ :ى ٖخاب شغح َُه الباجي اإلاضوهت،
وُْل نىه بإهه لم ً٘مل شغخها.
ّ
اإلاهظب في ازخطاع اإلاضوهتَ :ى ازخطاع للمضوهت.مسخطغ اإلاسخطغ في مؿائل اإلاضوهتَ :ىمسخطغ الزخطاع مؿائل اإلاضوهت.
اإلآخبـ في نلم مال ٚبً ؤوـٖ :خاب في الُغوملم ًخمه الباجي.
ازخالٍ اإلاىؾأثَ :ى ٖخاب في عواًاث اإلاىؾإاإلاسخلُت ،والؼٍاصاث والخهضًالث التي ؤصزلها مالٚ
نلى اإلاىؾإ.
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َغّ الُٓهاءَ :ى ٖخاب في مؿائل الخالٍ .الخبُحن إلاؿائل اإلاهخضًًَ :ى ازخطاع ل٘خابه َغّالُٓهاء الؿالِ الظٖغ.
َهغؾذَ :ى نباعة نً بغهامج لشُىر ؤلامامالباجي وعواًاجه ننهم.
الىاسخ واإلايؿىر :لم ً٘مل الباجي جإلُُه.الدؿضًض بلى مهغَت ؾغّ الخىخُضَ :ى ٖخاب فيالهُٓضة وؤضى ٛالخىخُض.
جُؿحر الٓغآن ال٘غٍمَ :ى ٖخاب في جُؿحر الٓغآنال٘غٍم لم ًخمه الباجي.
ؾجن الطالححن وؾجن الهابضًًٖ :خاب في الؼَضوالغْائٔ.
ؾبُل اإلاهخضًً :في الخىخُض و الىنل مها.الاهخطاع ألنغاع ألائمت ألازُاعٖ :خاب في الضَامنً ألائمت ألازُاع.
عَو الالخباؽ في صحت الخهبض.تهظًب الؼاَغ البً ألاهباعيٖ :خاب في اللًت،ّ
َظب َُه ٖخاب الؼاَغ البً ألاهباعي.
الؿغاط في نمل الحجاطٖ :خاب في مؿائلالخالٍ لم ً٘مل جإلُُه.
الخدظًغ مً بضنت مىلض الىبي r :مؿإلت مسح الغؤؽ.مؿإلت يؿل الُضًً.مؿإلت ازخالٍ الؼوظحن في الطضاّ :في الُٓهاإلاالٙي.
 -5وفــاته :جىفي ؤبى الىلُض الباجي باإلاغٍت نىضماظاءَا ؾُحرا بحن عئؾاء ألاهضلـ ًالُهم نلى
هطغة ؤلاؾالم ،ونلى ظمو ٗلمتهم مو ظىىص ملىٕ
اإلاًغب اإلاغابؿحن َهاظلخه اإلاىُت ْبل جمام يغغه.
وْض ازخلِ اإلااعزىن في ؾىت وَاجه ،لً٘ الظي
نلُه ظمهىع اإلااعزحن َى ؤن ؤبا الىلُض الباجي
جىفي لُلت ًىم الخمِـ -بحن الهشاءًً -في الخاؾو
نشغ مً شهغ عظب ؾىت َ474ـ ،وضلى نلُه ابىه

ؤبى الٓاؾم ؤخمض وصًَ في الغباؽ نلى غُت النهغ
()13
زاهُا :شهغ ؤبي الىلُض الباجي وهثرٍ
ؤ -شهغ ؤبي الىلُض الباجي
مما َى مهلىم ؤن ؤبا الىلُض الباجي ٗان في
بضاًت خُاجه ومشىاعٍ الهلمي مهخما باألصب
والشهغ ٖشحرا ختى ؤهه ٗان ًجمو صواوًٍ الشهغ
وٍدُكها ،وْض ؾانضٍ نلى طل ٚالىؾـ الهائلي
الظي ٗان ٌهِش َُه ،خُض ؤهه جلٓى الهلم في ّؤوٛ
مغاخله نلى زاله ؤبي شاٖغ الظي ٌهخبر مً
الخؿباء البلًاء ،ومً الشهغاء الُصحاء
اإلاشهىعًٍ باألهضلـَ ،اؾخُاص مىه ٖشحرا زاضت
في َظا الجاهب ختى ضاع باعنا في ألاصب ومماعؾت
ّ
وٍدضزىا ابً بؿام في َظا الشإن
الشهغ.
َُٓى’’:ٛوشإ ؤبى الىلُض الباجي ّ
وَمخه في الهلم
جإزظ بإنىان الؿماء ،ومٙاهه مً الىثر والىكم
ٌؿامي مىاؽ الجىػاء ،وبضؤ في ألاصب َبرػ في
مُاصًىه واؾخكهغ ؤٖثر صواوٍىه ،وخمل لىاء
مىشىعٍ ومىػوهه ،وظهل الشهغ بػانخهَ ،ىضل
ألاؾباب باألؾباب ،وها ٛبه مإٗل الٓدم الغياب
ختى ظً ؤلاخؿان بظٖغٍّ ،
وينى الؼمان بًغائب
شهغٍ…‘‘ ().14
وْض بضؤ ؤبى الىلُض الباجي خُاجه ٖشانغ ًمضح
ألامغاء والغئؾاء واإلالىٕ ،ؾىاء ؤزىاء بْامخه
باألهضلـ ؤو بهض عخلخه بلى اإلاشغّ ،ومغوعٍ بمطغ
والٓحروان ،وبلى َاالء ؤشاع ابً بؿام في طزحرجه
بٓىله ’’:واؾخًىذ مطغ والٓحروان بسبرٍ نً
زبرٍ ،ولم جؼ ٛؤْؿاع جل ٚآلاَاّ جىاضله،
وعجائب الشام والهغاّ حًا له ختى ؤظاب ّ ،
وشض
ػ
الغٗاب ّ
ووصم ألاوؾان وألاخبابَ ،غخل ؾىت ؾذ
ونشغًٍَ ،ما ّ
خل بلضا بال وظضٍ مآلن بظٖغٍ،
وشىان مً ْهىحي هكمه وهثرٍ…‘‘ (َٙ .)15ان ؤبى
الىلُض الباجي ال ًمغ ببلض في عخلخه اإلاشغُْت بال
وٍٓى ٛشهغا ختى اخخاط في ؾُغٍ بلى الٓطض
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بشهغٍ .وْض جىلى ابىه ؤبى الٓاؾم ؤخمض ظمو
ؤشهاعٍ ،لً٘ لم ًطل بلُىا مىه ؾىي ما ؤوعصجه
جل ٚاإلاطاصع التي جغظمذ لإلمام الباجي.
ّ
والكاَغ ؤن ّ
ظل ؤشهاع ؤبي الىلُض الباجي هكمها
بهض نىصجه مً عخلخه اإلاشغُْت ،وبهض ؤن عسخذ
ْضمه في الهلم .وْض جػمً شهغ ؤبي الىلُض
الباجي ظملت مً ألايغاع اإلاسخلُت ،والتي حه٘ـ
ججغبخه في الحُاة ،ولً٘ الًالب نلى مىغىناجه
الشهغٍت الغزاء والحمض والخإمل ،وَُما ًلي هماطط
مً شهغ ؤبي الىلُض الباجي اإلاخػمً إلاسخلِ
ألايغاع الشهغٍت.
1اإلاضًذ :هجض مً بحن الظًً مضخهم ؤبى الىلُضّ
ولهل ؤبغػَم شُسه
الباجي شُىزه وؤؾاجظجه
ْاض ي بًضاص ؤلامام الؿمىاوي مضخه نىضما ٗان
ْاغُا ببًضاص في ْطائض شهغٍت مخهضصة طٖغَا
بهؼ اإلاترظمحن ُٖاْىث الحمىي ( )16ويحرٍ.
ًٓى ٛؤبى الىلُض الباجي ماصخا ؤؾخاطٍ الٓاض ي
الؿمىاوي:
ًا بهض ضبرٕ ؤتهمىا ؤم ؤهجـضوا
ّ
َيهـاث مىّ ٚ
جطبر وججـلض
ًإبى ّ
ؾلىٕ باعّ مخإل ـٔ
وشمُم نغٍ نغاعة ومًـ ّـغص
في ٗل ؤَٔ لي نالْت زىلــت
تهضي الهىي وبٙل ؤعع تهمض
ّ
ما ؾا ٛنهضي ّ
بالضًاع وبهمـا
ّ
ؤوس ى مهاَضَا ؤس ى وجبلــض
ولٓض مغعث نلى اإلاهاَض بهضما
لبـ البضاوة عؾمها اإلاخإب ــض
َاؾدىجضث ماء الضمىم لبُنهم
َخخابهذ ختى جىاعي اإلاىجــض
ؾُٓذ حؿابٓني بلى ؤمض ّ
الطبـا
جلّ ٚ
الغبى ومىا ٛشإوي ًبهـض
لى ٖىذ ؤهبإث الضًـاع ضبابتي
ع ّّ ّ
الطُا بُىائها والجلمــض

َظا الشهاب اإلاؿخػاء بىـىعٍ
نلم الهضي َظا ؤلامام ألاوخـض
َظا الظي ْمو الػاللت بهضمـا
ٗاهذ شُاؾحن الػال ٛجمـ ّـغص ()17
وممً مضخهم ؤًػا ألامحر ّ
مهؼ الضولت ؤبا نلىان
ابً ؤؾض الضولت اإلاؿمى زما ٛبً ضالح اإلاغصاس ي
ّ
والٍ الٓػاء بها ً
ناما
ضاخب خلب ،وَى الظي
ْبل نىصجه بلى ألاهضلـ ؾىت َ439ـ ،مضخه
بٓطائض منها.
ّ
لغٍاَم في نغٍ عبه ٚنى ــىان
ومً خؿنهم في خؿً مهىإ جبُان
وَُ ٚمً الحي الظًً ّ
جدم ــلىا
مساًل ؤيطان جمِـ وٖشب ــان
وٖم لُلت َيها حهؿُذ خىله ــا
وٗالئها ّ
مني مشُذ وٍٓك ــان
ّ
ويػػذ
ؾغٍىا ٖما ٌؿغي الخُاٛ
نلى عٖبىا مً هاقغ اللُل ؤظُـان
لبؿىا بغوص اللُل ختى ّ
حشٓٓ ــذ
ّ
ظُـىب جط يء بالطـباح وؤعصان
خىٍذ ّ
مهؼ الضولت اإلالَ ٚانخــغي
بظٖغٕ في آلاَاّ مل ٚوؾلؿـان
َللمجض ؾلْ ٚض ؤظُض هكام ــه
وؤهذ لظل ٚالؿلّ ٚ
صع ومغظـان ((18
ومً ممضوخُه ؤًػا بهض نىصجه بلى ألاهضلـ
اإلاهخػض بً ّ
نباص ،خُض ًٓىَُ ٛه ماصخا:
ّ
نبـاص اؾخهبـض البـغاًا
بإوهم جبلـٌ الىهائــم
مضًده غمً ٗل ْلـب
ختى ّ
حًىذ به الحمـائم ()19
2الغزاء :ؤو باألخغي ما ٌؿمى بغزاء ألابىاء؛ خُضًغر الباجي يحر ولضًه ،ومً زم َةن مالمذ
لم ِ
شهغٍ ؾخٙىن مدطىعة في َظا الىىم مً الغزاء.
نلما ؤن عزاء آلاباء ألبىائهم قاَغة ؤصبُت مهغوَت
مىظ الٓضم ،وْض خُلذ صواوًٍ الشهغاء وٖخب
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الؿبٓاث والتراظم بهظا الىىم مً الغزاء ،وَى
ؤضضّ ؤهىام الغزاء ناؾُت وؤنمٓها؛ ألن مطِبت
الىالض في ولضٍ جطِبه في ؾىاص ْلبه ،لهظا هغي
آلاباء في عزائهم ألبىائهم ًُغيىن خؼنهم وؤإلاهم في
ْىالب شهغٍت مملىءة بالشٙل واإلاغاعة والحغْت،
وجخهاقم اإلاطِبت بطا ٗان ولضٍ مًترب ،وهي جؼصاص
بطا جىفي له ولضان ؤزىاء ايترابهما ،بط ألالم ؤإلاان
ؤلم الًغبت وؤلم اإلاىث ،وَظا ما خطل مو شانغها
ؤبي الىلُض الباجي ( ،)20بط جىفي له ولضان وَما
مًتربان ومٓترهان نىضما ٗان باإلاشغّ في عخلخه
الهلمُت ،عزاَما بدغاعة وخغْت وخؼن ٖبحر َٓا: ٛ
ععى هلل ْبرًً اؾخٙاها ببل ــضة
َما ؤؾ٘ىاَا في الؿـىاص مً الٓـلب
لئن يُبا نً زاؾغي وجب ــىءا
َـااصي لٓض ػاص الخبـانض في الٓـغب
ًٓـغ بهـُني ؤن ؤػوع ز ـغاَما
وؤلطٔ م٘ىـىن الخ ـغائب بالخـغب
َ
ُ
ّ
وؤ ْب ِٙي وؤ ْب ِٙي ؾـاٖىيها لهلـني
ؾإهجض مً صحب وؤؾهـض مً سحب
وال اؾخهظبذ نُىاي بهضَما ِٖغي
وال قمئـذ هُس ي لي الباعص الهـظب
ؤخً وٍشني الُإؽ هُس ي نً ألاس ى
ٖما اغؿغ مدمى ٛنلى اإلاغٖب الطهب ((21
وللباجي ْطُضة زاهُت في عزاء ابىه ؤبي الحؿً
ّ ََ
مدمض إلاا َٓ َضٍ؛ خُض جىفي في عَهان شبابه ؾىت
َ472ـ بمضًىت ؾغْؿؿت ْبل وَاة ؤبُه بؿيخحن،
وْض ٗان طُٖا مغظى الطالح ،وْض ٗان لُغاْه
ألازغ البالٌ نلى والضٍ َغزاٍ بمغاسي شجُت؛ خُض
ْاَُ ٛه:
ُ
ُ
ّ
ؤمدمض بن ٖىذ بهـضٕ ضابـغا
َ
ضبر الؿلُم إلاـا به ال ٌؿلـم
ُوع ُ
ػئذ ْبل ٚبالىبي مدم ــض
ولغػئٍ ؤصهى لـضي وؤنك ُـم
ُ
نلمذ بإهني ب ٚالخـٔ
َلٓض

مـً بهـض قني ؤهني مخٓ ُ
ـضم
هلل طٖغ ال ًؼا ٛبساؾ ــغي
مخطـغٍ في ضبرٍ مخد٘ ُـم
َةطا هك ُ
ـغث َصخطه مخسُـل
وبطا ؤصخذ َطىجه مخىَ ُـم
وبٙل ؤعع لي مً ؤظل ٚعونت
وبٙل ْبر نبــغة وجـ ُ
ـغهم
َةطا صنىث ؾىإ خاص نً اؾمه
ُ
مًغم
وصناٍ باؾم ٚمٓى ٛبٚ
خ٘م الغصي ومىاهج ْض ؾىـها
ألولي الىهى والحظّ ْبل مخم ُـم
َلئن ظؼنذ َةن عبي نــاطع
ولئن ضبرث َةن ضبري ُ
ؤٖغم ((22
3الؼَض :لم ًخهلٔ ؤبى الىلُض الباجي بالضهُاوػزغَها ،وبهما بٓي مداَكا نلى ػَضٍ في الضهُا
وحهلٓه باآلزغة ،وٗان ٖشحرا ما ًخمشل بهظًً البِخحن
اللظان ؤوشضَما له الُخذ بً زاْان الِٓس ي
ألاهضلس يٖ ،ما عواَما له ْبل طل ٚالخؿُب
البًضاصي الظي ْا :ٛؤوشضوي ؤبى الىلُض الباجي
لىُؿه:
بطا ٖىذ ؤنلم نلمـا ًُٓىا
بإن ظمُو خُـاحي ٖؿــانت
َلم ال ؤٖـىن غيُىا بهـا
وؤظهلها في ضـالح وؾـانت ()23
وْا ٛؤبى الىلُض الباجي مخػغنا:
جضاعٖذ مً زؿإي هاصمـا
ومالي ؾىي زالٓي عاخمــا
َال عَهذ َ
ضغنتي بن عَهذ
ًـضاي بلى يُـغ مىالَمــا
ؤمىث وؤصنى بلى مً ًمـىث
بماطا ّ
ؤُٖـغ َظا بم ــا؟ ()24
ومً شهغٍ في الؼَض ْىله:
ّ
جبلٌ بلى الضهُا بإٌؿ ــغ ػاص
َةه ٚننها عاخل إلا ــهاص

59

2017

ويؼ نً الضهُا وػزغٍ ؤَلها
ظُىه ٚواٖدلها بؿى ٛؾهاص
وظاَض نً اللظاث هُؿ ٚظاَضا
َةن ظهاص الىُـ زحر ظهـاص
َما َظٍ الضهُا بضاع بْام ــت
ّ
َُهخض مً ؤيغاغها بهخــاص
وما هي بال صاع لهـى وَخىــت
وبن ْطاعي ؤَلها لىُــاص ((25
وهجض في ػَضًاث ؤلامام الباجي جػمحن واْخباؽ
مً آًاث الظٖغ الحُ٘م لُكا ومهنى ٖٓىله :
ًا ْلب بما جلنهي ٗاطبـا
ؤو ضاصْا نً الهضي ظائـغا
حشًلني نً نمـل هـاَو
في مىِْ ؤلٓإ لي غائـغا
ؤخـغ بإن حؿلمني هاصمـا
بن لم ؤالّ هللا ن ــاطعا
وخاّ بي ما ظاء نً عبىا ’
’ووظضوا ما نملىا خاغغا‘‘ ()26
َُي عجؼ البِذ ألازحر مً َظٍ ألابُاث ًٓخبـ
مً آلاًت ال٘غٍمت لُكها ومهىاَا ،وهي ْىله حهالى
ََ َ ُ َ َ ُ َ ً َ ْ
َ ً
اغغا َوال ًَك ِل ُم َعُّب َ ٚؤ َخضا[
]ووظضوا ما ن ِملىا خ ِ
ؾىعة ال٘هِ ،آلاًت ().49
ومً ظُض هكمه صنىجه الىاؽ لحمض هللا وش٘غٍ
نلى الىهم وآلاالء التي ّ
مً هللا بها نلى زلٓه
ٗالؿمو البطغ واإلآضعة نلى الىؿٔ؛ خُض ْا: ٛ
الحمض هلل طي آلاالء ّ
والىهـم
ومبضم الؿمو وألابطاع والٙلم
مً ًدمض هللا ًإجُه اإلاؼٍض ومً
ًُ٘غ َ٘م وهم آلذ بلى هٓـم ()27
ٖما هجض ؤن ؤلامام الباجي ؤخُاها ًإحي بمهنى آلاًت
وٍطىيها بإلُاقه ٖٓىله:
الحمض هلل خمـض مهترٍ
ّ
بإن وهماٍ لِـ هدطيها
ّ
وؤن ما بالهبـاص مً وهم

َةن مىلى ألاهام مىليها
وؤن ش٘غي لبهؼ ؤوهمه
مً زحر ما وهمت ًىاليها ()28
َُي البِذ ألاو ٛهجض ؤن ؤبا الىلُض الباجي ْض
َ ْ
َ ّ َ
ضايه مً ْىله حهالى ] َوِبن ح ُه ُّضوا ِو ْه َمت الل ِه ال
ّ ََ
ط َ
ُج ْد ُ
ىَا ِبن الل َه لً ُُىع ع ِخُم [ ؾىعة الىدل،
آلاًت .)18( :بِىما ضاى البِذ ألازحر مً ْىله
ْ ََ
ُ َ َ َ ُ َ ُ َ
حهالىَ ] :وِبط جإط َن َعُّب٘ ْم ل ِئن ش٘ ْغج ْم أل ِػ ٍَضه٘ ْم َول ِئن
َ َ َ
َ ُ
ٖ َُ ْغج ْم ِبن َنظ ِابي لش ِضًض [ ؾىعة ببغاَُم ،آلاًت
(). 07
ّؤما ما ًخلٔ بخإزغٍ بالحضًض الىبىي الشغٍِ
وؤصنُخه َٓ ، rض ْا ٛؤبى الىلُض الباجي في مهنى
الؿُغ:
بطا ٖىذ عبي في ؾغٍٓي ضاخبا
وجسلُني في ألاَل ما ُ
صمذ يائبا
ّ
َؿهل ؾبُلي وؤػو نني ّ
شغَا
ّ
وشغ الظي ؤلٓاٍ في ألاَل آًبـا ((29
هجض ؤن الباجي ْض ضاى َظًً البِخحن مٓخبؿا مً
صناء الىبي  rفي الؿُغ ،وَى ما عواٍ مؿلم في
صحُده نً ابً نمغ عض ي هللا ننهما ؤن عؾىٛ
هللا ٗ rان بطا اؾخىي نلى بهحرٍ زاعظا بلى الؿُغ
ّ
ّ
ٖبر زالزا زم ْا :ٛؾبدان الظي سخغ لىا َظا وما
ّ
ّ
ٖىا له مٓغهحن ،وبها بلى عبىا إلاىٓلبىن ،اللهم بها
وؿإل ٚفي ؾُغها َظا البر والخٓىي ،ومً الهمل ما
جغض ى ،واؾى ّ
نىا بهضٍ ،اللهم ؤهذ الطاخب في
الؿُغ ،والخلُُت في ألاَل ،اللهم بوي ؤنىط بٚ
مً ونشاء الؿُغ ،وٖأبت اإلاىكغ ،وؾىء اإلاىٓلب في
اإلاا ٛوألاَل والىلض ().30
وقاَغة جإزغ ؤبي الىلُض الباجي بالٓغآن ال٘غٍم
والحضًض الىبىي الشغٍِ لُكا ومهنىً ،ض ٛصاللت
واضحت نلى مضي حهلٓه بهلىم الشغَهت التي بغػ
َيها ٖما ؾبٔ وؤن ؤشغها.
وْا ٛؤبى الىلُض الباجي وانكا مظٖغا خاغا نلى
الاؾخٓامت:
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بطا ٖىذ حهلـم ؤن ال مجحر
لظي طهب مً َىً ٛىم الحؿـاب
َانظ ؤلاله بٓضع مــا
ّ
جدب لىُؿ ٚؾىء اله ــظاب ()31
وْا ٛؤبى الىلُض الباجي في َػل ُْام اللُل بًاًت
خض الىاؽ نلى الخهجض والضناء:
ّ
ْض ؤَلح الٓاهذ في ظىذ الضجى
الهغبي ّ
ّ
الىُ ـغا
ًخلى ال٘خاب
َٓائما وعاٖها وؾاظ ــضا
مبتهال مؿخهبرا مؿخًُ ـغا
له خىحن وشهُٔ وب٘ ــا
ّ
ّ
الشــغي
ًبل مً ؤصمهه جغب
َ
بها ل َؿ َُغ هبخغي هُل اإلاــضي
َُي ّ
الؿغي بًُدىا ال في ال٘غي
ّ
ًىطب اللُل ًىل عاخخــه
مً
ّ
نىض الطباح ًدمض الٓىم الؿغي ()32
4الًؼْ :ٛا ٛؤبى الىلُض الباجي في مهنى الًؼ،ٛوَى مً ظُض هكمه في الخهبحر نً ألاشىاّ.
ّ
ؤؾغوا نلى اللُل البهُم ؾغاَـم
ّ
ّ
َىمذ نليهم في الشما ٛشمائـل
متى هؼلىا زاوًٍ بالخُِ مـً منى
بـضث للهىي باإلاإػمحن مساًـل
ّ
َلله ما ّ
غمذ منى وشهابــها
وما ّ
غمىذ جلّ ٚ
الغبى واإلاـىاػٛ
ّ
وإلاا الخُٓىا للجماع وؤبــغػث
ّ
ؤِٖ لخٓبُل الحص ى وؤهـامـل
ؤشاعث بلُىا بالًغام مداظــغ
وباخذ به مىا ظؿـىم هىاخل ()33
ومً ظُض هكمه في جطىٍغ الطبابت وألاشىاّ
اإلاػؿغمت:
ما ؾا ٛنه ـ ـ ـ ـ ــضي بالضً ـ ـ ـ ــاع
وبهما مهاَ ـ ـ ـ ــضَا ؤس ى وجبلض
لى ٖىذ ؤهبإث الضًاع ضبابتي
ع ّّ ّ
الطُا بُىائها والجلمض ()34

َظٍ بهؼ ْطائض ؤلامام ؤبي الىلُض الباجي،
وؤشهاعٍ اللؿُُت التي جىبئ نً شانغٍخه الغُْٓت،
وزُاله الخطب ،وهي جض ٛنلى ؤن ؤبا الىلُض
َ
الباجي ْض َمل َ ٚهاضُت الشهغ ،وجىؾو َُه ،وله
ْطائض ؤزغي ( )35ال ٌؿو اإلاجا ٛلظٖغَا ظمُها.
زاهُا :هثر ؤبي الىلُض الباجي
مما ال شَُ ٚه ؤن ؤلامام ؤبا الىلُض الباجي
عاسخ الٓضم في اللًت وجطاعٍُهاٖ ،ما ٗان عاسخا
في الُٓه وؤضىله ،وبضًهي ؤن الُُٓه وألاضىلي
اإلاخٙلم ال ًم٘ىه الاؾخًىاء بدا ٛنً اللًت
وصْائٓها إلاا ًدخاظه منها لخإصًت مهاهُه وججلُت
بغاَُىه َ
وض ْى ِى ؤِْؿخه ،وال ٌهضم الباجي ؾببا
آزغ َىّ َظاً ،خمشل بمهاضغجه البً خؼم
واغؿغاعٍ بلى حهكُم بػانخه مً نلم اللًت،
َٙان عخمت هللا نلُه خُىما ًخطضي لل٘الم نلى
اإلاؿائل الشغنُت ًخهغع ألبؿـ جطاعٍِ اللًت،
ّ
والظي ًؿلو نلى ٖخابه الىُِـ ’’بخٙام الُطىٛ
في ؤخٙام ألاضى ‘‘ٛفي الُطل الظي نٓضٍ في بُان
َ
الحغوٍ التي جضوع بحن اإلاخىاقغًٍ ل َض ِلُل نلى
عؾىزه في الىدى والطغٍ ،وبغانخه في جؿىَو
اللًت أليغاع ًسضم بها الهلىم ألازغي ٖهلمي
الجض ٛواإلاىاقغة (ٖ .)36ما ٗان لإلمام ؤبي الىلُض
الباجي هطِب واَغ ،وبغاءاث مشغْت في الباليت
والبُان .وَُما ًلي مٓخؿُاث مً هثرٍ ألاصبي
الغَُو مإزىط مً عؾالخه في ظىابه ّ
وعصٍ نلى
عؾالت عاَب َغوؿا بلى اإلاؿلمحن ( ،)37وٖظا
عؾالخه اإلاخػمىت ّ
وضِخه لىلضًه ().38
1ـ مٓخؿُاث مً هثرٍ ألاصبي مإزىطة مً عؾالخه:
ّ
الغص نلى عاَب َغوؿا
وججضع ؤلاشاعة بلى ؤن َظٍ الغؾالت هي نباعة
ّ
نً هظ الجىاب الظي ٗلِ ألامحر الٓاض ي ؤبا
الىلُض الباجي ب٘خابخه ّعصا نلى عؾالت الغاَب
الُغوس ي التي بهض بها بلى ألامحر اإلآخضع باهلل خاٖم
ؾغْؿؿت ًضنىٍ َيها بلى الضزى ٛفي صًً
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الىطاعيَٙ ،ان ظىاب ؤلامام الباجي ّعصا نلى
ؤضى ٛالهُٓضة الىطغاهُت مو بُان مداؾً
ؤلاؾالم والضنىة بلُه.
ْا ٛؤبى الىلُض الباجي’ ’:جطُدذ ّ -ؤيها الغاَب -
ال٘خاب الىاعص مً ْبل ٚوما ّ
مخذ به مً ّ
مىصج،ٚ
وؤقهغجه مً هطُدخ ٚوؤبضًخه مً ّ
ؾىٍخَٓ ،ٚبلىا
ّ
ّ
مىصج ٚإلاا بلًىا مً مٙاهخ ،ٚنىض ؤَل ملخٚ
ّ
واجطل بىا مً ظمُل بعاصج ،ٚوهبهخىا لهمغ هللا!
بىطُدخ ٚنلى ما ًلؼمىا مً طل ٚل ،ٚولىال ما
ّ
ٖىا وهخٓض مً بهض مؿخٓغٕ ،وحهظع وضىٖ ٛخابىا
بلُّ ،ٚ
ل٘ىا ؤخغٍاء ؤن هإحي مً طل ٚما ًلؼم،
َ
ول٘ىذ  -نىضها -
ووؿل ٚمىه الؿبُل ألاوظب،
ظضًغا بهغع الحٔ نلُ ٚوبًطاله بلَُٓ ،ٚض
ّ
ّ
ْغع لضًىا مً وضل عؾل ٚوؤَل ملخ ٚنلُىا ما
جكهغٍ مً خغض ٚنلى الخحر ،وعيبخ ٚفي الحٔ
مما ّ
ْىي عظاءها في ْبىل ٚله ،وبْبال ٚنلُه،
وؤزظٕ به ،وبهابخ ٚبلُه…‘‘ ( .)39وْا ٛفي مىغو
آزغ مً الغؾالت…’’:وؤمغ الضهُا ؤخٓغ ،وشإنها
ؤهُغ وؤهؼع مً ؤن ًٌتر بها طو نٓل ،ؤو ؤن ٌؿً٘
بلى يغوعَا طو ّ
لب ،وبهما هي صاع ازخباع وانخباع،
ولِؿذ بضاع ظؼاء وال ْغاعَ ،الؿهُض مً نمل
َيها ّ
وجؼوص منها بلى صاع اإلآام الظي ال ًىُظ،
والىهُم الظي ال ًىٓط ي…‘‘ ().40
وْا ٛؤبى الىلُض الباجي في مىغو آزغ مً
الغؾالت ’’:وٍلؼمىا الاظتهاص في الىصح ل ،ٚوالغَٔ
ب ،ٚوالحغص نلى ؤن جٙىن مً ظملت َظٍ ألامت
ّ
ّ
ّ
اإلا٘غمت ،ومً ؤَل َظٍ اإلالت اإلاهكمت الىاسخت
لجمُو اإلالل ،والحاٖمت نلى ؾائغ الُغّ َخُىػ
بغض ى ّ
عب الهاإلاحن وجىجى مً سخؿه ،وجىا ٛزىاب
ًىم ّ
الضًً ،وجسلظ مً ّ
مهغجه ،وحؿهض في الضهُا
بالٙىن مً ظملخىا وجدكى بالٓغب مً هُىؾىا…‘‘
( .)41وْا ٛؤًػاَ…’’:ةن ْبلذ هطحي وؾمهذ
مىنكتي ؤزغظىإ -بهىن هللا -مً قلمت الجهل
بلى هىع الهلم ،ومً خحرة الش ٚبلى جًُٓ الحٔ،

وؤعٍىإ مً ؾغّ الاؾخضال ،ٛوجمحز البراَحن
وألامشا ٛما ٌشغح ضضعٕ ّ
وٍىىع ْلب ،ٚوحهلم به
الحٓائٔ ،ومهاوي َظٍ ألالُاف التي ؤهذ بها
معجب ومسؿئ في بًغاصَا نلى يحر وظهها ،وجدًُٓ
ؤنها مً ّ
ؤْل ؤبىاب ال٘الم ،وؤغهِ ما ًخمؿ ٚبه
وْا ٛفي آزغ
طوو ألاخالم …‘‘ (.)42
الغؾالت…’’:وهللا وؿإ ٛؤن يهضً ،ٚويهضي ب ٚمً
ْبلَ ٚخُىػ بإظىعَم وجٙىن ؾببا بلى
اؾدىٓاطَم! َإهذ َُ-ما بلًىا -مؿام َيهم،
ّ
والؿالم نلى مً اجبو الهضي‘‘ ().43
2ـ مٓخؿُاث مً هثرٍ ألاصبي الغَُو مإزىطة مً
ّ
وضِخه لىلضًه
َظٍ الىضُت ّ
الُٓمت هي نباعة نً هطُدت
مً الشُش ؤبي الىلُض الباجي بلى َلظة ٖبضٍ
بانخباعٍ ؤهه ال ؤخض ؤهصح مىه لهما ،والىضُت وبن
ٗاهذ لىلضًهَ ،هي حهخبر عؾالت جىظيهُت بلى
ّ
جػمىذ الضنىة بلى مٙاعم ألازالّ
الىاشئت
ومداؾنها.
وٍىضعط َظا الىىم مً ال٘خابت جدذ ؤصب
َ
الىضاًا الظي ُن ِغٍ باألهضلـ واإلاًغب نمىما،
ّ
َىكمىا وهثروا في مجاله ،ومً بحن َاالء ألاصًب
ال٘بحر ؤبى الىلُض الباجي الظي ًٓى ٛفي وضِخه
الجامهت بلى ولضًه بهض ؤن بلًا ّ
ؾً الغشض
وؤلاص إ…’’:وانلما ؤهه ال ؤخض ؤهصح ّ
مني ل٘ما،
ع
ّ
وؤشُٔ مني نلُ٘ما ،وؤهه لِـ في ألاعع مً
جؿُب هُس ي ؤن ًُػل ّ
نلي يحرٖما ،وال ؤعَو خاال
الضًً ّ
في ؤمغ ّ
ّ
وؤْل ما ًىظب
والضهُا ؾىاٖما،
طل ٚنلُ٘ما ؤن جطًُا بلى ْىلي ،وجخهل بىنكي،
وجخُهما بعشاصي وهطحي ،وجدُٓىا ؤوي لم ؤنه٘ما
نً زحر ،وال ؤمغج٘ما بشغ ،وحؿلٙا الؿبُل التي
ههجخما ،وجمخشال الحا ٛالتي مشلتها…‘‘ ().44
ًّ
وٍٓى ٛفي مىغو آزغ مً وضِخه خازا نلى ؾلب
الهلم ،والاظتهاص في جدطُله…’’:والهلم ؾبُل ال
ّ
ًُط ي بطاخبه بال بلى الؿهاصة ،وال ًٓطغ به نً
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صعظت ّ
الغَهت وال٘غامتْ ،لُله ًىُو وٖشحرٍ ٌهلي
وٍغَوٖ ،جز ًؼٗى نلى ٗل خا ٛوٍ٘ثر مو ؤلاهُاّ،
وال ًٌطبه ياضب ،وال ًساٍ نلُه ؾاعّ وال
مداعبَ ،اظتهضا في ؾلبه ،واؾخهظبا ّ
الخهب في
والؿهغ في صعؾهّ ،
ّ
والىطب الؿىٍل في
خُكه
ظمهه ،وواقبا نلى جُُٓضٍ وعواًخه ،زم اهخٓال بلى
َهمه وصعاًخه ،واهكغا ّ
ؤي خالت مً ؤخىا ٛؾبٓاث
الىاؽ جسخاعان ،ومجزلت ّ
ؤي ضىِ منهم جازغان،
َل جغٍان ؤخضا ؤعَو خاال مً الهلماء ،وؤَػل
مجزلت مً الُٓهاء؟… ًدخاط بليهم الغئِـ
واإلاغئوؽ ،وٍٓخضي بهم الىغُو والىُِـً ،غظو
بلى ؤْىالهم في ؤمىع الضهُا وؤخٙامها ،وصحت
نٓىصَا وبُاناتها ،ويحر طل ٚمً جطغَاتها ،وبليهم
ًلجإ في ؤمىع ّ
الضًً ،وما ًلؼم مً ضالة وػٗاة
وضُام ،وخال ٛوخغام ،زم مو طل ٚالؿالمت مً
ّ
الخبهاث والحكىة نىض ظمُو الؿبٓاث ،والهلم
والًت ال ٌهؼ ٛننها ضاخبها ،وال ٌهغي مً ظمالها
البؿهاّ ،
وٗل طي والًت وبن ظلذ ،وخغمت وبن
نكمذ ،بطا زغط نً والًخه ؤو ػا ٛنً بلضجه،
ؤضبذ مً ظاَه ناعٍا ،ومً خاله ناؾال يحر
ضاخب الهلمّ ،
َةن ظاَه ًصحبه خُض ؾاع،
وٍخٓضمه بلى ظمُو آلاَاّ وألاْؿاع ،وٍبٓى في
ؾائغ ألانطاع…‘‘ ( .)45وٍٓى ٛبهض َظا مباشغة
مً وضِخه…’’:وؤَػل الهلىم نلم الشغَهت،
ّ
ؤَ ؤن ّ
ًجىص ْغاءة الٓغآن،
وؤَػل طل ٚإلاً
وٍدُل خضًض الىبي  rوَهغٍ صحُده مً
ؾُٓمه ،زم ًٓغؤ ؤضى ٛالُٓه َُخُٓه في ال٘خاب
والؿىت ،زم ًٓغؤ ٖالم الُٓهاء وما هٓل مً
ّ ب في ؾغّ ّ
الىكغ
اإلاؿائل نً الهلماء ،وٍضع
وجصحح ألاصلت والحججَ ،هظٍ الًاًت الٓطىي
والضعظت الهلُا .ومً ّ
ْطغ نً طلَ ٚلُٓغؤ بهض
جدُل الٓغآن وعواًت الحضًض اإلاؿائل نلى مظَب
مال - ٚعخمه هللا َ -هي بطا اهُغصث ؤهُو مً
ؾائغ ما ًٓغؤ مُغصا في باب الخُٓه ،وبهما

زططىا مظَب مال- ٚعخمه هللا -ألهه بمام في
الحضًض ،وبمام في الغؤي ،ولِـ ألخض مً الهلماء
ممً اهبؿـ مظَبه ،وٖثرث في اإلاؿائل ؤظىبخه،
صعظت ؤلامامت في اإلاهىُحن ،وبهما ٌشاعٖه في ٖثرة
اإلاؿائل وَغونها ،وال٘الم نلى مهاهيها وؤضىلها ؤبى
خىُُت والشاَعي ،ولِـ ألخضَما بمامت في
الحضًض ،وال صعظت مخىؾؿت‘‘ ().46
-
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5جظٖغة الحُاف للظَبي :شمـ الضًً مدمض بً ؤخمضبً نشمان (ثَ748ـ) ،صاع بخُاء الترار الهغبي .بحروث،
لبىان.
6جغجِب اإلاضاعٕ وجٓغٍب اإلاؿال ٚإلاهغَت ؤنالم مظَبمال ٚلهُاع :ؤبى الُػل نُاع بً مىس ى بً نُاع
الُدطبي الؿبتي (ثَ544ـ) ،جدُٓٔ :الضٖخىع ؤخمض ب٘حر
مدمىص .صاع م٘خبت الحُاة ،بحروث .صاع م٘خبت الُ٘غ،
ؾغابلـ ،لُبُا.
7تهظًب جاعٍش ابً نؿاٖغ البً بضعان :نبض الٓاصع بًؤخمض بً مطؿُى الضومي الضمشٓي (ثَ1346ـ) .مؿبهت
الترقي ،صمشٔ ،ؾىعٍا.
8الضًباط اإلاظَب في مهغَت ؤنُان نلماء اإلاظَب البًَغخىن :بغَان الضًً ببغاَُم بً نلي بً مدمض بً
َغخىن الُهمغي اإلاالٙي اإلاضوي (ثَ799ـ) ،جدُٓٔ وحهلُٔ:
الضٖخىع مدمض ألاخمضي ؤبى الىىع .م٘خبت صاع
الترار.الٓاَغة ،مطغ.
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9الظزحرة في مداؾً ؤَل الجؼٍغة البً بؿام :الشىتري(ثَ542ـ) ،جدُٓٔ :الضٖخىع بخؿان نباؽ .صاع الشٓاَت،
بحروث ،لبىانَ1399:ـ.
10الغص نلى عؾالت الغاَب الُغوس ي .وشغث َظٍ الغؾالتبمجلت اإلاههض اإلاطغي للضعاؾاث ؤلاؾالمُت في مضعٍض،
الهضصَ1374: 03:ـ ـ 1955م ،اإلاجلض ألاو.ٛ
ٖ11خاب الطلت البً بشٙىا :ٛؤبى الٓاؾم زلِ بً نبضاإلال( ٚثَ578ـ) ،الضاع اإلاطغٍت للخإلُِ والترظمت ،اإلا٘خبت
ألاهضلؿُت ،الٓاَغة ،مطغ1966 :م.
 12ؾحر ؤنالم الىبالء للظَبي :شمـ الضًً مدمض بًّ
ؤخمض بً نشمان (ثَ748ـ) ،خٓٓه ّ
وزغط ؤخاصًشه ونلٔ
نلُه :شهُب ألاعهائوؽ وظمانت مً الهلماء .ماؾؿت
الغؾالت .بحروث ،لبىان .الؿبهت الحاصي نشغةَ1422:ـ ـ
2001م.
13شجغة الىىع الؼُٖت في ؾبٓاث اإلاالُ٘ت إلاسلىٍ:الشُش مدمض بً مدمض (ثَ1360ـ) ،زغط خىاشُه ونلٔ
نلُه :نبض اإلاجُض زُالي .صاع ال٘خب الهلمُت .بحروث،
لبىان .الؿبهت ألاولىَ1424 :ـ ـ 2002م.
14شظعاث الظَب في ؤزباع مً طَب البً الهماص :ؤبىالُالح نبض الحي بً الهماص الحىبلي (ثَ1089ـ) ،صاع
الُ٘غ للؿبانت واليشغ والخىػَو ،بحروث ،لبىان.
15صحُذ مؿلم اإلاؿمى بالجامو الصحُذ .انخنى بؿبههوعاظههَُ :شم زلُُت الؿهُمي .اإلا٘خبت الهطغٍت .ضُضا.
بحروث ،لبىان .الؿبهت ألاولىَ1422 :ـ ـ 2001م.
16اإلاجلت الشٓاَُت .الهضص 33 :ؤٖخىبغ 1984م .مجلتَطلُت جطضع نً الجامهت ألاعصهُت.
17مجلت ؾغ مً عؤي ،ظامهت ؾامغاء .اإلاجلض الشالض،الهضص الشامً ،الؿىت الشالشت.2007:
18مجلت اإلاههض اإلاطغي للضعاؾاث ؤلاؾالمُت في مضعٍض.الهضص الشالض1955 /ٌ1374 :م .اإلاجلض ألاو .ٛجطضع نً
وػاعة التربُت والخهلُم .مطغ .ؤلاصاعة الهامت للشٓاَت
الهامت.
19معجم ألاصباء للحمىي :ؤبى نبض هللا ًاْىث بً نبضهللا (ثَ626ـ) ،صاع الُ٘غ للؿبانت واليشغ والخىػَو.
بحروث ،لبىان .الؿبهت الشالشتَ1400 :ـ ـ 1980م .
20هُذ الؿُب مً يطً ألاهضلـ الغؾُب وطٖغ وػٍغَالؿان الضًً بً الخؿُب للمٓغي :ؤبى الهباؽ ؤخمض بً
مدمض اإلآغي الخلمؿاوي (ثَ1041ـ) ،جدًُٓٔ :ىؾِ
الشُش مدمض البٓاعي .بشغاٍ م٘خب البدىر والضعاؾاث

في صاع الُ٘غ للؿبانت واليشغ والخىػَو .بحروث ،لبىان.
الؿبهت ألاولىَ1419 :ـ ـ 1998م.
َ21ظٍ ؾبُلي .الهضص الؿاصؽَ1404 :ـ ـ 1984م .صعاؾتوجدُٓٔ :الضٖخىع مدمض نبض هللا الشغْاوي .مجلت ؾىىٍت
ًطضعَا اإلاههض الهالي للضنىة ؤلاؾالمُت .ؤشغَذ نلى
ؾبانتها ووشغَا بصاعة الشٓاَت واليشغ بالجامهت ؤلاؾالمُت
باإلاضًىت اإلاىىعة.
22وضُت الباجي لىلضًه .وشغث َظٍ الغؾالت بمجلت ’’َظٍؾبُلي‘‘ الهضصَ1404: 06:ـ – 1984م .بخدُٓٔ الضٖخىع
مدمض نبض هللا الشغْاوي .
23وَُاث ألانُان وؤبىاء الؼمان البً زلٙان :ؤبى الهباؽشمـ الضًً ؤخمض بً مدمض (ثَ681ـ) ،جدُٓٔ :الضٖخىع
بخؿان نباؽ .صاع ضاصع .بحروث ،لبىان.
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