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ال!ت

.والاهومنوصحبهالهوعلى،اللهرسولعلىوالسلاموالصلاةدثهالحمد

أخبارهتناثرتففيها،وكتبهالزركلي()أعلامفيبجولةقمتفقد:بعدأما

علىيخفىلاماوفرائدهعلمهومن،الكثيرشخصيتهمنعليهاوأضفى،وآراؤه

المؤرخ،الزركليالدين)خير:الكتابهذاذلكمحصِّلةفكان.البصيرالقارى

فصلين:فيوهوالشاعر(الأديب

تحدثت،اللهرحمهالزركليالدينخيرحياةمنلمحاتٌ:الأولالفصل

منذحياتهمراحلعنتحدثتئم،وشيوخهوتعلّمهونشأتهوولادتهاصلهعن

سنةبالقاهر!وفاتهحتىم(0291)سنةميسلونوفعةبعددمشقمنخروجه

(.م)7691

وخزانةورحلاتهوشمائلهوحليته،ذرثتهعنبالحديثذلكوأتبعت

ولَعَهثائراً،وأظهرتومجاهداًومؤرخاً،وناثراًشاعراًعنهوتحدثت،كتبه

للنقد.وتقثله،والمطالعةبالبحث

واحداًبهافعزَفت،بمؤلفاتهالتعريففيالآخرالفصلفيشرعتُئم

المعجم.حروفعلىرئبتُهاوقد،واحداً

ومؤلفاتهسيرتهعنللحديثكتاباًأَفردَأحداًأجدْلمأئيآلمنيوقد

المحدثينالشعراءمنكثيراًأنمع-(و)الديوان)الأعلام(:كتابيهخصوصاً-

.كثيرةكتبشعرهموفيفيهمكُتبت،لشعرهمقيمةلاالذين

منمنهمالكثيروينتشل،أفَتهِأعلامالزركليئُيستقصيأنعجيباًأولي!

قيلةأسطرٌلاإعنهتكتبولموتوفي؟كتابفيأحديتناولهلاثم،النسيانبحر

تَرْثِهولمصحيفةبيروتفيتنعهولم)الأهرام(،فينعيصفحةفيمأجورة

في()الأعلاممنالأخيرةالطبعةظهرتْوفيها،وعفَمتعفمبيروتوفي،إذاعة

حياته.



ملحوظاتهم،مناستفدتكرامعلماءإلىالشكربواجباقومانواودُ

مناللهيشكرلافإئه،باجسوإبراهيم،شَئوحوابراهيم،البصامصبحي:وهم

.الناسيشكرلا

امدتنيالتيالزركليالدينخيرطريفةللسيدةالجزيلالشكرازجيكما

والوثائق.الصورببعضليإوارسلت،المعلوماتببعض

القلم.بهطغىمماواستغفره،العصمةدعوىمنسبحانهاللهإلىابرأوانا

.(682:لبقرةا1"أَخ!آنأَأَؤفسَينَاَإنتُؤَاضِذْنَا!رَشا"

هـا224شوالمن23الاثنين

م2002الثانيكانونمن7

نر"سَلىصَ!اأ



اةوهـالفصهل

لهيرمماصماض





لأولىاالفصل

حياتهمنلمحات

ونسبه:-أصله1

الدمشقي،الزِّرِكْليفارسبنعليمحمدبنمحمودبنالدينخيرهو

.الوفاةالمصري،الجنسيةالسعوديثم

الله-رحمه-زعيترأكرمالمفضالذناستاأكشفوقد،لأصلاكرديوهو

:فقال)الأزرقيّ(بتوقيعمقالاتهبعضَالزركليُّيوفّعكانولمَ،أصلهعن

عنأتساءلفرحت)الأزرقي(بتوقيعمقالاتهبعضالزركليئُوقَّعأن"وحدث

النائمُالتوقيعهذاسببأخيراَاستوضحتهثم،التعليلفيرجئ،التوقيعهذاسرّ

فأجابني:،الأصلكردفيُبأنهالعليمناوأ،أصيلةعربيةعلى

إلىيرجعأبيأصل،عربيأصلمنولكن،كرديوأبي،عربيةأمي"

بقيةٌفنزح،صُفرةأبيبنالمهفبطاردهمالذين()الأزارقةالخوارجمنقبائل

المؤرخينبعض5روافيماعبرةولا،أهلهافيواندمجوا،كردستانإلىمنهم

."أفناهمقدالمهلَّبأنمن

منهمفريقأقبل،وبعدهالدينصلاحأياموفي":أيضاَالدينخيروقال

)بالزرقية(الحيوعُرفالاكراد()حيبالصالحيةبعضهمونزل،دمشقعلى

)الزركلية(أوبالزرقليةهؤلاءيعرففصار(الي:هيالأتراكعندوالنسبة

."زركليمنهموالواحد



فيالأصلكردفيوجيهبيتفيهذااكتشافهقصةالدينخيرعليئوقمنَ

قدالأزرقيةعشائرمناَلافاَكردستانفيأنضَيْفِكردكبمنعلموكيف،حماة

.(1(لا))الأزرقيتوقيعهجاءهناومن.تكرَدوا

ابنتهعليهااطلعتنيالتيبقلمهترجمتهفيالزركليقولُبهذايتصلومما

جعفربنبإسماعيلنسبييتصل،الأرومةعربيئُ:"أصلي:طريفةالسيدة

ابيبنعليبنالحسينالسبطابنالعابدينزينعليبنالباقرمحمدبنالصادق

حاكماَأهلُهابهونادى،ماردينإلىالأزرقيحسنالسيدجديرحل.طالب

يليهما،ومابكروديار،ماردينانحاءفيأبناؤهانتشرثم،وففحلهلشرفهعليهم

(")الزركليةالزركيةالعشيرة)نسبكتابهذايؤيد،اكرادأشرافمنوعُدُوا

وكتاب،بيروتفيوالتركيةبالفارسيةأيضاَوطبع،بطرسبورغفيالمطبوع

دمشق.فيالمطبوع(الدرية)الكواكب

وفيالاكرادقبائلفيمعروفةعائلةِمن...":آخرموضعفيوقوله

منكانالأسرةهذهأبابأنحُجَتهمؤيداَ،النبويبالنسبيصلهامَنْعدادِهم

تُعلمُلاامروهذا،بهموامتزجَمنهمفتزؤَجَالكردِ،بلادقَدِم،العربمنسوبي

.!حقيقته

ونشأته:-مولده2

هـا903الحجةذيمنالتاسمععرفةليلةدمشقيينلأبوينبيروتفيولد

وعمرهدمشقإلىعائدَينبهانتقلاثم،فيهاتجارةلوالدهوكان(م73918/)7/

ثروةمنوالدهله5أبقابماورُئيَاهـ،032سنةوالدهوتوفي،سنينسبع

الأولىالعالميةالحربنشبتأنإلى،ودمشقبيروتبينيتنقلوكان،متوسطة

على-فقراليلاً،العلمطلبعلىوعكفمتجراَ،وافتتح،دمشقفيفاستقر

العثمانية،المدرسةفيبهاودرس،دمشقمشايخبعضعلى-القديمةالطريقة

أيارهـ-79137الاَخرة-جمادىالأولىجمادىالرابعالعدد،العربيةالمجلة)1(

.م7791

01



.ببيروتالاييك(العلمانيةوالكلية،العباسيةالكليةفيثم

3-شيوخه:

خلالمنالقديمةالطريقةعلىعنهمأخذالذينشيوخهمنستةعرفتُ

خلالومن،طريفةالسيدةابنتهعليئَبهاوتفضّلت،بخطهكتبهاالتيترجمته

وكان،عليكردمحمدمنهموذكرتُ،()الأعلامفيلهمعقدهاالتيالتراجم

بحسبوهم.الشاموعلىعليهبفضلهونؤه،منهوأفإدولازمه،بهتأثرالزركلي

تهم:وفيا

هـ=ا332-)1283:القاسميالدينجمالمحمدأوالدينجمال-ا

الاْدب،فنونمنوتضلّعاً،بالدينعلماًعصرهفيالشامإمام(م1866-4191

الحكومةانتدبته،بالتقليديقوللا،العقيدةسلفيَّكان،بدمشقووفاتهمولده

هذاعملهفيفأقام،السوريةوالبلادالقرىفيالعامةالدروسدمالقاءللرحلة

عادولما،المدينةوزار،مصرإلىرحلثمهـ(ا322-)8013سنواتأربع

الجمالي()المذهب5سمّو،الدينفيجديدمذهببتأسيسحَسَدَتُهاتهمه

سبيله،فأُخلي،التهمةفرد،وسألتهاهـ(313)سنةالحكومةعليهفقبضت

الخاصةالدروسدمالقاءللتصنيفمنزلهفيفإنقطع،دمشقواليإليهواعتذر

منها؟مصنفاً)87(له،والأدبالإسلاميةالشريعةوعلومالتفسيرفيوالعامة

.5(وعصرالقاسميالدين)جمالكتابهفيظافرابنهذكركمامففودةعشرة

مجلدا17ًالكريمالقرآنتفسيرفي(التأويل)محاسن:مؤلفاتهمن

بهاختصر(المؤمنينو)موعظة(الحديثمصطلجفنونمنالتحديث)قواعد

،مخطوط-(الشامدمشقماَثرفيالشامو)تعطيرللغزاليالدينعلومإحياء

0(1لعوائد()والبدعامنلمساجداصلاحإو)

(:ام029-هـ=1852ا-338)1268الجزائريصالحبنطاهر-2

.فبتصر2/531:لأعلاما(1)
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ومولده،الجزائرمنأصله.عصرهفيوالأدبباللغةالعلماءاكابرمنبخاثة

علىفساعد،عنهاوالبحثالمخطوطاتباقتناءكَلِفأكان،دمشقفيووفاته

العامة،الخزائنفيتفرقمافيهاوجمع،دمثقفي(الظاهريةالكتب)دارإنشإء

سنةالقاهرةإلىوانتقل،القدسفي(الخالدية)المكتبةإنشإءعلىوساعد

العلميالمجمعاْعضاءمنفكانهـ،1338سنةدمثقإلىعادثماهـ،325

أشهر.ثلاثةبعدوتوفي،الظاهريةالكتبلدارمديرأوعُئن،العربي

والزواويةوالحبشيةوالسريانيةكالعبريةالشرقيةاللغاتأكثريحسنكان

العقائدفيالكلامية)الجواهرمنهامصنفأعشريننحوله،والفارسيةوالتركية

المعمىفنإلىالمجازو)تسهيلالبديعفي(التلخيصو)بديع(الإسلامية

منوهو،مخطوط(الظاهريةو)التذكرةالأئر(علمإلىالنظرو)توجيهوالألغاز(

.(1)مختلفةموضوعاتفيكبيرةمجموعةوهي،كتبهأجل

أُصوليفقيه:(م1ا-279هـ=863ا34-02816)بدرانالقادر3-عبد

وعاش،دمشقبقربدومةفيولد.شعرله،والتاريخبالأدبعارف،حنبلي

،المحاضرةحسن،فلسفيةنزعةفيه،العقيدةسلفيئكان،فيهاوتوفيبدمثق

،بالحناءلحيتهيصبغ،بمأكلأوبملبسيُعنىلا،بالكفافقانعأ،للمظاهركارهأ

فيوفُلج،الكهولةقبلبصرُهضعف.عمامتهأطرافعلىالصبغأثرظهروربما

دمثقمبانيفيالاثارمنبقيعماالبحثإلىمدةوانصرف.الأخيرةاعوامه

جدار،علىكتابةليقرأبيديهوينقله،خشبيأسلمأيستعيراحيانأفكان،القديمة

:المشرقظرمنابهايفضلهمزيةقصيدةفنطم،لمغرباوزار،ببافوقسمأاأو

عَمْيَاصبِمُقْلَةِراَهُفَلَقَدْمَنْظَراَاحسنُالغربَإنَقالَمَنْ

فيالمناظرو)جنةأحمد(الإماممذهبإلى)المدخلمنهاتصانيفله

عساكر(ابنتاريخو)تهذيبالأصولفيقدامةلابنالناظر(روضةشرح

يسيربتصرف222-3122/:لأعلاما)1(
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ديوان(حبيبذكرىعنالكئيبو)تسلية(الخيالومساكلشةالأطلالو)منادمة

)1(
سعره

(م1-539هـ=1876ا372-21)39كردعليالرزاقعبدبنمحمد-4

ومؤيسسه،(الآنالعربيةاللغة)مجمعبدمشقالعربيالعلميالمجمعرئيس

منأصله،الكتابكباروأحد،الكثيرةوالمؤلفات()المقتبَسمجلةوصاحب

والدهتوفي،فيهاووفاتهدمشقفيمولده.الموصلأعمالمنالسليمانيةأكراد

علىوأقبلصغيراً،الاستقلاليةحياتهفابتدأ،عمرهمنعشرةالثانيةفيوهو

،الحريريومقامإتالمتنبيشعرأكثروحفظ،الخاصةوالدروسالمطالعة

.(م091)6سنة()المقتبسمجلةفأنشأالقاهرةإلىوهاجر،بالصحافةواشتغل

إصدارفتابع،دمشقإلىم()8091سنةالعثمانيالدستوربعدوعإد

العامةالحربقبلكانت،يوميةجريدةباسمهاإليهاوأضاف()المقتبسمجلة

جمعيةوحاربت،الرجعيةدعإةوناوأت،الكتابكبارلأقلاممسرحاًالأولى

علىالعامل(الفتاة)تركيةحزبوراءهايستتركانالتي(والترقي)الاتحاد

فيالسلطانيةللعائلةبالتعرضالتركولاةأحدواتهمه،العثمانيةالعنإصرتتريك

المجمعإلىانفطعثممبزَأً،وعإد،فأوروبةمصرإلىففر،مقالاتهإحدى

!مبرزأذلكبعدفيهعملهفكان(م191)9سنةبدمشقإنشائهبعدالعربيالعلمي

الفرنسي.الاحتلالعهدفيمرتينالمعارفوزارةوولي،حياتهفيبهقام

)004(نحومن،استخرجهمجلدات()6(الشام)خططمؤلفاتهمن

الأندلسو)غإبروالشعر(السحرمدينةو)دمشق(الغربو)غرائبكتاب

العربية(و)الحضارةالأجداد(و)كنوز(البيانو)أمراءوحاضرها(

.()2(المعاصرونو)

)1(

)2(

يسير0بتصرف-4/3738:لأعلاما

.بتصرف302-6/202:لأعلاما
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عالم:(م5491-1873هـ=ا-0912373)القصابكاملمحمد-5

الشامتاريخمنكاملفصلسيرته،سوريةفيالاستقلاليةالحركةزعماءمن

بها،فولد،دمشقإلى5أبوانتقل0حمصمنأصله،والسياسيالعلمي:الحديث

يدخلراوهإذ،بدمشق)العُقيبة(حياهلوعجب،الفُتُوَّةإلىمنصرِفاَونشأ

اعتكافهفيوأمضى،العلمإلىوينقطع،فيهغرفةويحتل،فجأةمسجدها

وأنشأ،آخرإنساناَوخرج،والقراءاتالعربيةعلومفيوبرع،فيهاتفقهأعواماَ

العثمانية.بالمدرسةحينأتسمىوكانت(الكاملية)المدرسة

(م0291)سنةسوريةالفرنسيوناحتلولما.الوطنيةالأعمالفيوعمل

سعودالالعزيزعبدالملكوولأه،باسمهالإعدامأحكامقائمةفافتتحوا،غادرها

منحيفافياستقرثم،واستَعْفَىقليلأ،فأقامالحجاز،فيالمعارفإدارة

كتابالقسامالدينعزالشهيدمعبالاشتراكوألف،مدرسةوانشأ،فلسطين

بها.القائليناحدعلىوالردعنهاالمنهيالبدعفي(()1والبيان)النقد

أعوامهفيعزيمتهوفترت،إليهافعاد،بدمشقالإعدامأحكامُومُحيت

نأإلىبيتهفيوانزوى،واستقالمدةالعلماءلجمعيةرئيسأفعُثن،الأخيرة

)2(.توفي

الميدانيبكريبنحسينبنمحمدبنمحمد:الميدانيالخير-آبو6

المتصلةالقلوبأربابمن.عاملعالم:(م1691-5871هـ=ا2921-138)

المسوتي،سليمللشيخوتتلمذ،فيهاوتعفَم،بدمشقالميدانحيِّفيولد،بالثه

...لأفغانياالحكيموعبد،سويدوأمين،القطبومحمد،الكرديوعيسى

بهوتخزَج،طويلةسنواتوالعربيةالإسلاميةالعلومتدريسوولي،وغيرهم

خلقه،عظيممنلمسوهلماحياتهمأيامأمتعمنتلامذتهأياموكانت،كثيرون

)1(

)2(

الشاويق.زهيرالجليلشيخنابتحقيقأخيراًطبعهاعيد

904ص،التاريخمنرجال؟713/:لأعلاما



أحدمنيغضبلا،رضياً،الشخصيةحلو،العريكةليّن،نقياًصوفياًكانفقد

.(1)بدمشقتوفي.كبيرالناسافيتأثيرهوكان،احدأيغضبولا

سورية:مرحلة-4

)وهيبدمشقالهاشميةالمدرسةفيمدزسأئعفُمهبعدالزركليعمل

الجنديةإلىودُعي،(القصابكاملمحمدالشيخأنشأهاالتيالكامليةالمدرسة

الطلب،عليهواشتد،توارىثم،أشهرستةنحوجنديأفدخلها،(م91)16سنة

قصائد،بأربعبمدحهباشاجمالإرضاءإلىفلجأ،بالقتلتوارىمَنمعوهُدّد

بأربعلهمدحيفيالشعرإلى"فأسأتُ:يقولذلكوفي،الجنديةمنفأعفاه

الذينالشعراءتراجمفيكتابلتأليفالزركليئَباشاجمالُوانتدبقصائد"

لكتابالتراجمجمعمنبهالبدءلهسبقبماالاشتغالعلىفعكف،مدحوه

علىبالعملمتظاهرأأرادهالذيالكتابفيباشاجمالومطلَ)الأعلام(

.)2(إنجازه

اهـ=)033سنةأسبوعية)الأصمعي(صحيفةأصدردمشقوفي

الصورةوتحت،المأمونصورةلنشرهاالعثمانيةالحكومةفصادرتهام(1291

.(العباسيالعربي)الخليفةجملة

صحيفةام()189سنةالأولىالعالميةالحربإنتهاءبعدفيهاانشأثم

الحسينبنفيصلالأميربقيادةالعربدخللمّاوذلك(العربالسان

فيهالشريكهعنهاوتنازل،أشهرثلاثةالصحيفةفصدرت،دمشقوالبريطانيون

العمر.حلميإبراهيم

دخولحتىاستمزَت،حيدريوسفمع)المفيد(صحيفةأصدرثم

ونَعَتَهم،وقلمهبشعرهللفرنسيينبعدائهوجاهر(م0291)سنةدمشقالفرنسيين

)1(

)2(

.961ص،عبقريات،الطنطاويعليذكريات

فيالقصائدجم!بِتْولم،طريفةالسيدةابنتهعليهاأطلعتنيالتيبقلمهترجمتهمن

نه.ديوا
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التواطؤغيابياَ)بتهمةبالإعدامعليهفحُكِم،مقاومتهمإلىودعا،والخيانةبالغدر

.(مشاريعهتسهيلبقصدالعدومع

هاربأوغادرهاام(،029)24/7/فيميسلونوقعةبعدالشاموترك

أسبوعين،فيهافأقام،(م70291/)26/فيحيفاإلىالقطارفييترقبخائفأ

فيفوصلها،بالقطارالقاهرةقصدثم،الرصافيمعروفاَالشاعرفيهالقي

هروبه:فيقالهومما،(م80291//01)

سعيدُلقيتُبم!الشَقيئَأنَوفاتَهُمْعليئَحَنَقاَدمينذروا

التأيِيْدُوَلِحُكْمِهِيَشَاًْ-ماوحاولواالحياةَليَشاءَاللهُ

:(م1291-0291)الحجاز-مرحلة5

علي،بنالحسينالشريفيومئذملكهامنبدعوةالحجازالزركليزار

وعاد(م0/29/0291)فيلحجازالىإالقاهرةغادرفقد،اشهرأربعةفيهاوأقام

منهواَملأمجالسأ،الشريفحضرةفيضيافةبعدام(1219/)26/فيإليها

:(1)بقولهوناشده5نشدأوقد،والإنكليزالفرنسييناستعمارمنالشامبلادإنقاذ

الزَقِيْقَاالحُسامَلهفجزدالعَسْفُأَرْهَقَناالنبيئبنتِابنَيا

عتيقا)بيتاَ(الهُداةَوأحاطَو)ثَبِيْرا،)كَبْكَبأ(شادَباتذي

الحقوقا)2(واقضِالصريخَلمثبالكعبةِبالزُكنِ،بالحَجونبِالضَفا

التفريقاذلكالموتَوارىوشعوبأقبائلأفزقُونا

تُطيقاأنْالعُلالهاتَ!بْىالقميْمَتُطيقُلاأمة)الشامِ(فيإنَ

رَحِيقاالخِداعمنوسَقَوْهاووعُوْدأتَعِفَةأوسَعوها

طَرِيَقاللحياةكانإذاالموتَأعذبَمابالموتِاْنذرونا

يَحِيْقَااَنْبِأَهْلِهِإلاالمكرُوَليَلْإلىبناجُهدَهممكروا

شُرُوْقَاالظَلامَتَفْضَتىُوالطبَىداجالطلْمِمنحِنْدِسِفينحنُ

)1(

)2(

.731ص،الزركليديوان

لهم.اللهغفرالشعراءتجاوزاتمنوهذا،وجلّعزاللهلاإيُساللا
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سُوْقا)الشَام(فيللطعانوأقمْزَنْداَالكئيبةِ)جفَقَ(فيأَؤرِ

البُرُوقَاالعُداةِأَعْيُنُترىلاحَتَىبالقَحوَاعِقِالقوَمَأَمْطِرِ

زَهُوْقَايكونَأنوعُقْباهُالحَقعلىاضطراباَللباطِلِإن

عدا-ليلةكلساعتينمنأكثرعليبنحسينالملكيرىالزركليوكان

انقباضهفيوعرفه،ورضاهسرورهفيفعرفه-الطائفلىإفيهاذهبالتيالمدة

منفيقول،المتناقضاتبينجامعاَيراهوكان،الخاصةحياتهوعرف،وغضبه

:(77)1صالديوان(زمزم)جبارقصيدة

القُرُوْمِالجبابرةإلىتَنَظَرإذاكإلحسينِمَنْ

والفُهومِالغَرَائِزِمِنَتِالمُتَناقضاالجامع

الزحِيْمِالعاتِي،الباذلِ!الحَرِبْ،اليَكِظِالغافِلِ

الحَلِيْمِالشَرِسِ،الطَيِّعِيمالعَصِ،العَيئالمِدْرَهِ

ال!قِيْمِالرأيالفاسدِ-،الصَحبالظَنالصَادِقِ

الشَؤومِالخُلُقَالسئئ،!سِالأبالئفسِالطَيب

،والإسلامالعروبةبمجدمؤمنٌالزركليرأيفيعليبنحسينوالملك

عليمغيرُ،عرشهعلىالحفاظمنليتمكَنَإلانَتَهايستطعلمصارمةمبادئذو

اَرائه،فيمستقل،بنفسهمعتدصلبٌومخارجها،الدوليةالسياسةبمداخل

باللين.ينقادأنويصعب،بالعنفينقادلا،شديدٌعنيذ

التي(م191)6سنةالتركعلىحسينالشريفثورةأنالزركليوراى

يثنيالشريفكانالذي-الثانيالحميدعبدالسلطانالاتحاديينخلعبعدكانت

مفاوضةعنمندوحةللحسينيكنولم،ودينيةقوميةلأسبابشرعيةهي-عليه

العربيةالدولةدمافامة،العرببلادلإنقاذمعهمالمواثيقوعقد،التركخصوم

ودخولالحجازمنحسينالملكخروجاثرعلىالقصيدة5هذنظموقد)1(

.م21/01/4291القصيدةنظموتاريخ،فيهاالسعوديين
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الحربفيالعربوشارك،المضمحلةالعثمانيةالدولةمحللتحل،الكبرى

لماالأسفمعولكنه،واستقلالهمحرياتهملنيلالحلفاءمعالأولىالعالمية

.الأسلابجملةفيكانوا،الحسابوقتوجاء،الحربانتهت

باسمألمانيةعلىالحرباعلنواالذينالإنكليزوعودصذَقفالحسين

العهوديخونأنيمكنلا()ماكماهونممثلهمانوظنَ،والديمقراطيةالحرية

الجماهيرمنفغَالةمشاركةجانبهإلىيكنولم)1(،حكومتهباسمقطعهاالتي

:)2(الحسينصفاتعلىالزركليأتىوقد،والمشورةالنصحتسديهالعربية

بالخصومِأدرىوأنتَللخُصُومِانقيادُكطالَ

العليمِغيرَبِأَمْرِهِمْكَأُراوماالإنكليزُ

غَريمِسِوَىعليكحَدَبواوإنْجُمُوعِهِمُفيما

العَقِيْمِالمُلكِوآفةُ-الفسبوَادِيْكَذُؤبانُ

بمُسْتَنيموليسحيناً،أذاهمُيستنيمُقد
بالنسيمتُطفأُفكيفَحُالرياتُذكيهاكالئار

فيه:ويقول

النّؤومِبالشيخِالشيخُ!نُ()الحسبواللّهِكانَما

الهزيمِصاعقةُرَمَتْهُ-الهزبخافَمَنْلكنَّ

الغُمومِشَرَكُاصطادَهمِالغُموشَرَكِعنحادَمَنْ

السليمغَيْرُبهِفإذابالوَنَىالسلامةَطلبَ

الحدودعلىالشونةفيللمسلمينخليفةنفسَهحسينالملكأعلنولما

:قال،الإسلاميالعالمبهيعترفولم(م4291)سنةوالأردنفلسطينبين

قوميوطنإعطاءفرفضالإنكليزمعلهجرىبمااتعظعليبنالحسينأنويبدو(1)

المحزنة.نهايتهثمقبرصلىإنفيهفكان،فلسطينفيلليهود

.77ص،الزركليديوان2()
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النجومِفيوالخلافةُ،فةَالخِلاطلبلمنعجباً

القديمِولاالحديثِفيفةَخلالاالخلافةُأينَ

سليمذويقبلَيامِالأمعذهبتْالتيتلكَ

كتاباًقِصَرهامع-الزركليلهاأفرد،عنهاتحدثتالتيالحجازومرحلةُ

الثاني.الفصلفيعنهالحديثسيأتي(سمعتومارأيت)ما:5أسما-مستقلاًّ

:)م91-129123)الأردن-مرحلة6

شرقيحكومةفيوعمل،م1-1291239عامينعمّانفيالزركليّأقام

هذا،عملهإبّانوفي،الحكومةرئاسةلديوانفرئيساًمفتشاً،اَنذاكالأردن

،بالإعدامعليهحكمهاإلغاءقررتأنهابدمشقأهلهالفرنسيةالسلطاتأبلغت

عنواناًتحولاعامينفيهاقضىالتي.عمانإلىبعائلتهوعاد،دمشقفهبط

:يقولوفيهما،صمْحةمئتينحوفيلكتاب

متفظَعُومنتفًىالقيودِحَمْلُمِنْهُمَاأيسرُعمَّانَفيعامانِ

الوطنيينلتجمعمركزاً(م1)229عامفيالأردنشرقيوكان

فؤاد،العظمةنبيه،الشريقيمحمدأمثالالشامبلادمختلفمنوالاستقلاليين

الركابي.جودة،أرسلانعادل،طليعرشيد،سليمبكفؤاد،الخطيب

الحسين،بناللهعبدالأميرعلىالاَمالوعفَق،وطنيةيتَّقدالزركليوكان

:531صالديوانومطلعها(م1291)سنة(عمان)فيقصيدةلهونطم

وبِطَاحُهامكةٌفَجَّرَتْهُدماًجِرَاحُهاتَفِيْضُوالذِّكْرَىتذكرتُ

وبأسه:قلقهشاكياًيخاطبهوفيها

ارتيَاحُهَا)1(إليهنَفْسٌبهِتطيبُامْرَءاًألتمسُالزَإيَأُجِيْلُإلامَ

.الديوانفيموجودغيرالبيتوهذا،901ص،الأعلامعلمأ)1
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نَبَتْوماتذِكَأَنْبنَفْسِيرَبَاْتُ

بأُمةٍظَنيأحسنتُولكئنِي

فِساحُهاعليئضاقَتْاْو،الأرضُبِيَ

صَلاحُهاالصَلاحِأهلِعلىتعاصَى

:ليقوو

ورَبَاحُهاخُسْرُهاعليهاسَوَا!أمةًالئاسفيالعُرْبِقبلَأرَوَلَمْ

فلاحُهَاالشقَاقِفييُرخىوكيفَحَلِيْفُهَاوالشَقاقُفَلاحاًتُرَخي

نَجَاحُهَابالوِفَاقِإلاكانَولاامةاللهعَالَمِفيبَرَزَتْوما

وصُرَاحُهامَكْنُونُهاوأَقْلَقَهُخِيْفَةًالمُعَذبالقَلْبُأَوْجَسَلَقَدْ

جِمَاحُهاصَعْمبالأئامُأَعِنتَهَاأَطلقتْوَدسَاوِسَيردتاجينيوبَاتَتْ

الأمة:آمالليحققالحميةفيهيستنفراللهعبدالأميرَويخاطبُ

نُواحُهايعلولَدَيْكَوسوريةٌفَيْصَلٌالزصافةَجازَنائفٍأبا

افْتِضَاحُهاوَخِيْفَرِيْعَتْإذْعَشِثةَفَمُجِيْرُهانَارِهامُذْكِيْأنتَفَهَلْ

وجُناحُهاإثمُهَاحِلأًكانَوَغًىفَمُثبْرهاعَارهَاماحِيأنتَوَهَلْ

فرصةيتركولم،عليهقلبهتغئرفقدالزركليعندالأميرصورةُوتغثرت

و)ما(عمانفيو)عامان)الأعلام(كتابهفيذلكنجد.اهتبلهاإلامنهللنيل

.(سمعتومارأيت

فقدالاستقلاليينمنمعهعملمَنجلآيضأالأميرفيالرايواطاهوقد

نأذلكمردولعل.للئواريستجبولم،الإنكليزلايناللهعبدالأميرانراوا

فيعليهآمالهمهؤلاءعلقوإن،سوريةفيفيصللأخيهجرىبمااتعظالأمير

الجنودمنمئاتبضعإلاعندهوليسالأميريفعلفماذا،والاستقلالالحرية

.الإنكليز؟منيتلقاهمالٍمنوقليل

وهوالأمير،منالنَيلإلى5حداالزركليفيخاصاًسبباًهناكأنغير

رسلانمظهرالوزراءرئيسهجاالزركليانذلك،بعمانخيمةفياعتقاله

الزركليوخشي،الأميرامرهاوبلغ،منقطعةبينهماالتفاهمصلةوكانت،بقصيدة
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هووتدخّل،أرسلانعادلبالأميرفاستعان،خيمةفيحُجزأنبعديُعاقَبأن

.()1عمانيُغادربأنا!تفاءوتم،الأميرلدىالأمرفيتوفيقرضاوالدكتور

فيقول،حسينالملكوابنه)2(طلالالملكفيحسناًرأياًللزركليأنبيد

وليت":121374/:العزيز(عبدالملكعهدفيالجزيرة)شبهكتابهفي

."عينهلقرَتإذاًاليومالأردنملكطلالبنحسينأدركالعزيزعبد

23ص(وذكرياتهدمشا)بهكتافيلموسىانسليمانيلأردالمؤرّخاونقل

كتابهيكتبلمأنهلوتمنىأنهم7491عامبيروتفيبهاجتمعالذيالزركليعن

.طلالبنالحسينالملكخإطراجلمنالأقلعلىعمّان(في)عامان

:(م0391-91)23الأولىمصر-مرحلة7

ولعله،(م1)239سنةالقاهرةإلىالتجأعمّانمنالزركليخروجبعد

حيفينشأوأ،لثقافيالعملالىإفيهانصرففا،لسياسيالعملامناليأسأدرك

سممعت(ومارأيت)ما:كتبهفيهاوطبع(العربية)المطبعةبالقاهرةالموسكي

في(و)الأعلام،م5291سنةطبعتوكلها(الزركليو)ديوان(نعمافينو)عاما

.م7291سنةالأولىطبعته

و)ذم،للمروزي)الورع(كتابمنهاوحديثةتراثيةكثيرةكتباًونشر

الصفا(إخوانو)رسائلقدامةلابن(الوسوسةمنوالتحذيرالموسوسين

.(ويالزهانيواو)د

حكماًالفرنسيونفأذاع(5291)سنةلفرنسيالاحتلالاعلىسوريةوثارت

(م)2791سنةفباعها،بالمطبعةعملهفيصحتهوساءت،ب!عدامهآخرغيابياً

تمأنبعدلعزيزاعبدلملكامنمدعؤاًزلحجااخلالهازارسنواتثلاثواستجئم

فيها.الحكممقاليدتسلم

)1(

)2(

-23ص،وذكرياتمشاهد،اللهرحمهزعيترأكرمالمؤرخأستاذنامعمشافهة

.اص!ه،لأيامادفترمنأوراق؟42

.3282/:لأعلاماانظر
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م):-03913491)فلسطين-مرحلة8

جريدةلهزميلينمعواصدر،القدسإلىذهبام()039عامفي

السلطاتُوعَطَلت،القدسإلىعائلتهونقل،م(3191)سنةيومية()الحياة

(م1)349سنةيافافي()الدفاعجريدةتحريرفيفشارك،الصحيفةَالإنكليزية

قدوكان،السراجوسامي(سلمى)أبوالكرميالكريموعبد.طوقانإبراهيممع

الشَنْطي.إبراهيمقبلمنأصدرها

م):91-39157)4مصرالثانية-مرحلة9

-3491اهـ/371-)1353سنةمنعاماًعشرثمانيةالزركليصرف

لسياسيةوااريةلإدامصالحهوقضاء،لعزيزاعبدلملكاتمثيللىإمنقطعاً(م2591

العربية)الوكالةفيمستشاراًام()349سنةفعين.مصرفيوالعامةوالخاصة

المصرية-السعودية-والدولتان،مفوضيةأصبحتالتيبالقاهرة(السعودية

سنة)المحمل(وحديث،اعترافولادبلوماسيتمثيللا،وفاقغيرعلى

الحجاز(إصلاحفيالنظر)مؤتمروقبله،لسانكلعلىم(2691هـ/ا)344

مصرملكورفضالعزيز،عبدالملكإليهدعاالذيام(269اهـ/)344سنة

بكتابالعزيزعبدالملكبعثعندماالحجاز؟(يحكم)منوقبلهما،حضوره

فيللنظرعنهممندوبينلإرسالالإسلاميةوالجمعياتالمسلمينملوكإلى

سنةمكةفيالعزيزعبدالملكاستقرأنبعدذلكوكانالحجاز،امر

العلاقاتوتحسنتام(،259اهـ/)344جدةوحاصرام(249هـ/ا)343

()1(.م3691هـ/ا)355سنةبينهما

سبقفيماالسعوديينالمندوبَين)2(ياسينويوسفالزركليوكان

ومثل،ميثاقهاعلىالتوقيعفيثم،مداولاتمن(العربيةالدول)جامعةإنشاء

)1(

)2(

.الكتابهذامنا58وص؟-1/661966:الجزيرةشبه:انظر

معللعملالزركليَّاستقدمالذيوهو؟8253/:الأعلامفيترجمتهانظر

اللاذقية.منسوريوهو،سعودالالعزيزعبدالملك



جدةفيالخارجيةوزارةلإدارةنُدِبَثم،دوليةمؤتمراتعدةفيالسعودية

الدولجامعةفيوالعملام()469سنةياسينيوسفصديقهمعبالتناوب

معاً.العربية

معةجافيللسعوديةدائماًومندوباًمفوضاًوزيراًعين(م1591)سنةوفي

.(م1)579سنةحتىفيهامندوباًوبقي،العربيةالدول

الجامعةفيعملهإلىإضافة-عُينالزركليأنَّ،هناذكرهيحسنومما

طريفةالسيدةابنتهإليئَوكتبت.اليونانملكلدىالعادةفوقمندوباً-العربية

للوالد،اليونانملكمكتبةفتحعنالوالدبهحدثناماأذكرزلتُ"وما:تقول

.منها"يشاءمابتصويرلهوالسماحالكتبنفائسمنفيهاماعلىواطلاعه

()الأعلامكتابهإغناءإلىواتجهبالالم!تقرار،شعرالمرحلةهذهوفي

الإخشيدبشارعدارتهفيوأنشأ،مجلداتعشرةفيالثانيةطبعتهفصدرت

وأحفلهاالخاصةالكتبخزائنأنفسمنتعذكتبخزانةالقاهرةمنبالروضة

سنواتهفييقيمكانحيثبيروتإلىفنقلهمنهاقسماًانتقىوقدبالنوادر،

مادةالأعلامكتابهفيساعدوهعلماءإلىتعرفالمرحلةهذهوفي.الأخيرة

،خيريوأحمد،المطلبعبدرشادومحمد،سيدفؤاد:منهموخطوطاً

مصر.يأتيكانعندماالميمنيالعزيزعبدوالعلامة،القيروانيشئوحوإبراهيم

يميلوأصبح،السياسيالعملتركالمرحلةهذهفيالزركليأنويلاحَظ

العلأمةاستاذناواعلمني،العربيةالأنطمةيعاديولا،والحكمةالترؤيإلى

التونسيةالتحرريةلثورةواوحماسةوطنيةوقتهايتقدشاباًوكان-شئوحإبراهيم

الأنطمةمعاداةوعدمبالتعقلنصحهالزركليأن-أوجهمافيوالجزائرية

بمانؤاخذيجعلناوهذا،وتثبيتاًمكانةالأنظمةزادزمنمرّكلمالأنه،العربية

أسلفنا.

(:م1-91639)57المغرب-مرحلة01

وقويت،إليهاشهرتهوسبَقَته،بالمغربللسعوديةسفيراًالزركليّعُيِّن
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محمد:مثل،المغربعلماءكبارإلىوتعرّف،الخامسمحمدبالملكعلاقته

بكروأبو،المنونيومحمد،الكَتّانيإبراهيمومحمد،الشُوسيالمختار

التطواني.

المغاربةلتراجممحرَّرةمادةفيهاجمع،بالمغربإقامتهإثانوفي

معأ.كتبهموخزائنقلوبهمالمغربأهللهفتحوقد،والأندلسيين

فيهاوألقىم(0691)سنةالقرويينجامعبذكرىالاحتفالفيوشارك

مطلعها:(أجياد()1سفح)منقصيدته

لِلْمَغْرِبالمَشْرِقِتَحِئةُيَثْرِبوَمِنْ)أَجْيَادَ(سَفْحِمِنْ

طَئبِإلئتُهدَىِطئبِمِنْقُدْسثةَالئفْحَةِعُلْوثةُ

:ويقول

يَقْرُبِالهَوَىيُقزَبْهُومَنْوَجْدِهعلىالنَّائيتحيةُ

الأجْنَبِعلىشَرْنكلاهُمَاغَرْبُهَاماالضَّادِمَشْرِقُما

يُشْعَبِلَمْالأئامِعلىشَعْبأظفَلتْأَغْصَانُهَادَوْحَةٍمِنْ

فيها:ويقول

فَاصْحَب)2()سِلْهامِه(فيأخاكَشَرْقِهِفي)الجلبابِ(لِفَتَىقُلْ

الشَبْسَبِ)3(فيبالأبْعَدِواسْتَوصِبَحْرِهِفيالأَقْرَبَتأمَنِلا

):م1-91769)63بيروت-مرحلة11

بنفيصلالملكمنفطلب،الرياضإلىدُعيم()6391عامفي

أحيلوني،فيصليامنكأكبر"أنا:مازحاًلهوقال،التقاعدلىإإحالتهالعزيزعبد

)1(

)2(

)3(

.92صه،الزركليديوان

.المشرقفي()الجلبابيسمىماهو:المغربفيالسلهام

.الصحراءاوالمَفازة:السبسب
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فيك"قطرةلاَخر"سأعتصرك:فيصلالملكفأجابه،أأستريححتىالتقاعدإلى

الملكعهدفيالجزيرة)شبهكتابلإنجازالاعتكافالزركليمنهفطلب

شفةوأُعطي،بيروتفيالإقامةواختار،محددةغيرإجازةفمُنحالعزيز(عبد

0القاهرةفي5أولادلأنوخادمةو!ابعة،وسائقوسيارة،البحرعلىمطفة

سيرةفي)الوجيزومختصره(الجزيرة)شبهكتابهأنجزالمرحلةهذهوفي

بالمستدركتبعهاأ،مجلدا(21)فيالثالثةالطبعة(و)الأعلامالعزيز(عبدالملك

مؤلفه.حياةفيلهطبعةاَخروهي،واحدمجلدفيالثاني

قرأالذيالجاسرحمد:مثلكتبهفي5أفادوعلماءإلىتعزَفبيروتوفي

كتابفيهدفاألذياويشالشاوزهير،سميالقافروظا،(لجزيرةا)شبهكتابهعليه

وخطوطأ.تراجمالأعلام

السعوديةإلىوآخرحينبينبرحلاتيق!ِمببيروتإقامتهخلالوكان

إلىعامكلربيعفييترددوكان،وممويسرةهـايطاليةوتركيةوالقاهرةودمشق

قلبهضرباتعددلأن()شتوكيالطبيبلمراجعةالسويسريةالبلادقاعدة)بيرن(

0(الدقيقةفيدقة)32منخفضةأصبحت

ويُرتبديوانهأوراقيجمعام()769عامأوائلمرضهليلةوسهر

الجامعةمستشفىلىإأثرهاعلىنُقل،إغماءةفيفراح،أُرهقأنلىإ،قصائده

وأخذ،()بطاريةكهربائيةباَلةالقلبحركةبتقويةوعُولج،ببيروتالأميركية

فمكثام()769آبشهرفيدمشقوقدم،فشيئأشيئاًعافيتهذلكبعديسترذ

الزركلي.سليمالشاعرعمهابنبضيافةاياماًفيها

ووفاته:مرضه-اشتداد21

غيثالدكتورابنهيقيمحيثالقاهرةإلىسافر(م)7691إَبأواخرفي

الشُّوربجيمستشفىإلىذلكبعدنقلثم،المعاديمستشفىوأدخل،واخواته

تشرين25اهـ/)693الحجةذيمنالثالثالخميسيومتوفيحيثبالدُقي

كانتوهناك،مكرمعمرمسجدفيالجمعةيومعليهوصُفيام(769الاَخر

.بالقاهرةودفن،لتعزيةا
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خفدالذيالعلم،الزركليالدينخيرغيثأباالموتطوىوهكذا

.الأيامبمثلهتجودأنوهيهات،الأعلام

ئته:ذُرً-31

فيولد()غيثفهوالابنأما،بناتوثلاثابناَاللهرحمهالزركلياعقَبَ

سنةالقاهرةبجامعةالعينيبالقصرالطبكليةفيوتخرجم()2291سنةعمان

بجامعةالصحيةالشؤونبإدارةالتحقثم،بعيادتهالطبومارسام(،)059

الحاجبابنةومتزوج،القاهرةفيمقيموهو،(م0891-0691)العربيةالدول

فلسطين.مفتيالحسينيأمين

2991سنةنحووالقوفاةدمشقفيالمولودة(الميسفهُنبناتهاما

أبناءأعلممنوهي،فيهاوالمقيمةوالمتزوجةالقاهرةفيالمولودةو)طريفة(

والمقيمةوالمتزوجة،القدسفيالمولودةو)حياة(5،وآثاربحياتهالزركلي

للبناتالأميركيةالكليةفيتخزَجْنَوكلهن،بيوترئاتوكفهن،بالقاهرة

.(1)بالقاهرة

وشمائله:-حليته41

لقسماتاحلو،لنحافةالىإاميل،للرجاابينلاَطوا،أسمرللهارحمهنكا

بارع،الحديثحلو،الروح-خفيف،الخلقدمثكانفقد،شمائلهأما

وكان.ويتفقدهمأصدقائهمعيتب!ط،المزاجعصبيئَ،البديهةسريع،النكتة

الرعدعندئذٍفهو،كرامتهمستإذالاإشفافاَلطيفاَ،صدرورحيب،غيظكظيم

.لهدارا

)1(

15-مكانته:

العلميالمجمعضفه،والمؤرخالشاعروالأديباللغويللزركليتقديراَ

الذكوراختلاطإلىيميللا-طريفةالسيدةابنتهليذكرتكما-الزركليوكان

التدرش!.فيالإناثمع

26



وكذلك،(م0391)سنةأعضائهإلى(الآنالعربيةاللغة)مجمعبدمشقالعربي

سنةالعراقيالعلميوالمجمع،(ام)469سنةبالقاهرة(العربيةاللغة)مجمع

ينزله.عربيبلدكلّفيبهيُحتفَىوكان.(م0691)

رحلاته:-61

واليونانالأميركيةالمتحدةوالولاياتإنكلترةإلىبرحلاتالزركليقام

الطوافالرحلاتهذهأغلبفيلهفتي!ر،وتونسوسويسرةوتركيةهـايطالية

سفيراًوتطوافههذهرحلاتهبعضأنشكولا.فيهاالكتبخزائنأهمعلى

،النادرةوالمطبوعاتالمخطوطاتمنوافراًزاداًلهأتاحت،للسعوديةومفوضاً

الزركليتجشموقد)الأعلام(فيفوائدهاوظهرت.كتبهخزانةفيجمعها

ذلك:على!لدلالةواحداًمثالاًوأسوق،ذلكفيالمشقة

فيوأكونتركيةأزوروحين":أمينشيخبكريللدكتورالزركليقال!

وفي،بالمخطوطاتمرةالعاالنفيسةمكتبتهاقصدوأ()السُّلَيمانيةأزوراستانبول!

إلىمجهولةتزال!لامناطقوإلى،الجبال!إلىالسليمانيةمنأنتقلالأحيانغالب

وكثير،العالمفينظيراًلهاأنأظنلا،نادرةعربيةمخطوطاتوفيها،هذايومنا

والدين.والفلسفةوالأدبالتاريخفيوموضوعاتها،أنفسهممؤلفيهابخطمنها

عليه،أعثرفلم،خاصكتابعنأفتشّاستانبول!فيكنتأنمرةحدث

)مغنيسة(بلدةفيموجودإنه:فقال!،الكتابعنوسألته،صديقاًرأيتوفجأة

ولما،إليهاالطريقفيساعةعشرةإحدىوقضيت،مغنيسةإلىالسيارةفركبت

لهاوإنما،حديثةفهارسدونلكنها،المكتباتأغنىمنرأيتهامكتبتهازرت

ورحتدرجاً،عشراثنيتملأوهي،الباحثينتصرففيموضوعةجُذاذات

لأستعرضالتاليالصيففيوعدت،كاملصيفخلال!الأول!الدرجاستعرض

اطلعتانإلىسنةبعدسنةالزيارةأعاودوظللت،الثانيالدرجمخطوطات

جميعاً!)1(.عليها

.-156157ص،الأعلامعلم(1)
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كتبه:-خزانة71

يعتزوكان،بهاعارفاَوالمطبوعاتالمخطوطاتبجمعكَلِفاَالزركليكان

بخطوهيشهبةقاضيلابن(الإسلامبتاريخ)الإعلامبمخطوطةويفتخر

بالمخطوطاتحافلة(1)كتبهوخزانة()الأعلامفيكثيراَليهاإيرجعوكان،مؤلفها

نوادرعلىب!طلاعهمالكتببتحقيقالمشتغلينعلىيبخلولم،)2(والمطبوعات

)البرصانكتإبمخطوطةصورةكإهدائه؟تحقيفهافيومساعدتهممخطوطاته

)3(.هارونالسلامعبدالأستاذإلىللجاحظ(والحولانوالعميانوالعرجان

()4()الغرةكتإبمنعتيقةمخطوطةعلىشاكرمحمدمحمودالأستاذوك!طلاعه

وقذَمهالمغربمنأحضرهالذي(الرعينيشيوخكتإب)برنامجومخطوطة

وقال،التطوانيبكرأبيالفقيهمنسلامناشتراهوكان،شبوحإبراهيمللأستاذ

.!معفىفسيبقىانترموزهتفكلم"إذا:له

وأعلمتني،بيروتفيوأخرى،القاهرةفيواحدة؟كتبخزانتالهوكانت

ثم،بيتهممنالثانيالدورمنمكتبهفيكانتكتبهخزانةأنطريفةالسيدة

الثاني.الدورغرفبقيةلىإالكتبزحفت

قائلاَ:أمينشيخبكريالدكتورفيصفهابيروتفيالتيمكتبتهغرفةاما

."السقفحتىرؤيتهاتحجزكانتالكتبرفوفلأن،جدراناَللغرفةأرَ"لم

)1(

)2(

)3(

)4(

.481ص،الأعلامعلم

.الأعلامفيومراجعهمصادرهفهارسانظر

ووصفه(،الأولى)الصفحةذلكفيهارونالسلامعبدالأستاذحديثانظر

وزارةونشرته،المقدمةعداالفهارسمعصفحة686فيطبعوقد،المخطوطة

.م8291عامالعراقيةوالإعلامالثقافة

اخوناعليئ)تفضل:فيهجاءومما1/89؟الشعراء:فحولطبقاتانظر

()الغرةكتابمنعتيقةمخطوطةعلىفاطلعني،الزركليالدينخيروأستاذنا

تراجمفيسلامابنعنمهمةنصوصأنقلولكنه،مؤلفهيكونمنأتيقنولم

.(..الشعراءفحولطبقاتفيماالمطابقةكلتطابقالشعراء
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فيعمرهصرفالتي،هذهالنادرةكتبهخزانةعلىخوفهشدةومن

اللبنانية.الأهليةالحربإئانلبنانيغادرلم،تجميعها

اضطرغيثالدكتورأخاهاأنالزركليطريفةالفاضلةالسيدةوأعلمتني

الحربإئاندولار(ألفا)4بخسبثمنبيروتفيأبيهكتبخزانةبيعإلى

الزركلي،مخطوطاتجُلوفيها،سرقتهاأواحتراقهامنخوفاًاللبنانيةالأهلية

.بأولادهخاصةواوراق

)الملكالرياضجامعةإلىكتبهخزانةمنكبيراًقسماًأهدىوفاتهوقبيل

العلم،لطلابوخدمة،عليهالسعوديةالدولةبجميلاعترافاً،(الاَنسعود

.(1واجره)اللّهثوابفيوأملاً

)الرياضسعودالملكبجامعةالمكتباتشؤونعمادةأصدرتوقد

فيفجاء(الزركليالدينخيرمكتبة)فهرسبعنوانطبعتهخاصاًفهرساًسابقاً(

بالفرنسية(منه)وكثيرللأجنبي4!اصوالمطبوعالعربيللقسمص546

عربيةمجلة95،وإفرنجىعربيعنوان0032منالمقدمةفيجاءكماوتتألف

الفهرسواستثنى،مصورةمخطوطة31،اصليةمخطوطة342،وإنكليزية

.المكتباتشؤونبعمادةالمخطوطاتقسمإلىضُفتالتيالمخطوطات

سعودبنمحمدالإمامجامعةاشترتهفقدكتبهخزانةمنالاَخرالقسمأما

.)2(الكتبيدَمَجأمينالسيدمنبالرياضالإسلامية

ثائرأ:اومجاهدوناثرأشاعرالزركليا-81

منوصاغ،بهوالتزم،العربيالشعربعمودتعفق،أصيلشاعرالزركلي

منالمتقدمينمنحىشعرهفيونحا،الأندلسبينالشعراءمنوالعلىالموشحات

المتأخرينعندالمرغوبالنمطإليهوجمع،والأسلوبوالمتانةالجزالةحيث

)1(

)2(

.المطبوعاتومعجم،451ص،الأعلامعلمانظر

دارطبعةالسعوديةالعربيةالمطبوعاتومعجم؟541ص،الأعلامعلم:انظر

.156-2056/:اليمامة
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لبراعة.واالإبداعفييةوغا،دةالإجافياَيةَشعرهفجاء،والوضعالوزنحيثمن

نتاجهكانفقد،ناثرا5َيقرأوحين،شاعراَالزركلييقراحينالمرءويتحئر

وكتبشعراَ،وجهيهأحدعلىكتب،الواضحالمصقولالمجلؤالدينارهذا

يفصلأنالقارىيملكلاالتيالواحدةالفطعةهذهفجاء،نثراَالاَخروجههعلى

قيمتها.يهبانهاوكلاهما،صياغتهاعلىيتعاونكلاهما،وجهيهابين

علىأوافقتهسواء،كتبهفيذلكيتمثل،خَلأبآسِوبيانوللزركلي

سكريالدكتوريقول-كماأعلامهفيالزركليوحسبلا،أمفيهاأحكامه

له،يترجمالذيصاحبهع!!يكتبهامعدوداتاسطراَإن-)1(اللهرحمهفيصل

خلالمن،لجوانبهامضيئة،لأحداثهاجامعة،بهامحيطة،بحياتهمُلفَةتأتي

إلىهيوعبارة،متماسكمنطقيوعرض،سمحِقويوأسلوب،ناضرنئرفكر

.أقربالشعرروح

وفكرهبقلمهفنافح،الطوقعنشحثمنذأُمتههمومالزركليحمل

،الناسعيونفملأ،بأمجادهاوتغنّىواستقلالهاحريتهاسبيلفيومشاعره

.)2(وعقولهموقلوبهم

خيرمئلالمحنتواليعلىبهمتعلقاَ،بوطنهبَرّاَشاعراَسوريةعرفتوما

وغئاه،السودالوطنلياليفيالعزاءقيثارةحملالذيالشاعر،الزركليالدين

مسحإلا،مُلمّةبالسوريينألمَتْولاخَطْبسوريةنابفما،وأنقاهالغناءأبقى

جهادهفيالوطنشاعرفهو،المعذبينومدامع،المنكوبينمواجعُفلبهباطراف

.)3(المجاهدينوجراحاتالصابرينلاَلامالشافيالبلسموشعرُه،وماَسيه

بلادهحريةسبيلفيالجهادعلى5شعروفيعملهفييقتصرلموالزركلي

بلادفيوتنقُله.منهاخروجهبعدجهادهاَفاقامتدتلىانما،وحدهاسورية

)1(

)2(

)3(

.8هص،الأعلامعلم

.917ص،الأعلامعلمفيالزركليسليم

.952ص،السابقالمصدرفيالعطارأنور
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رجالهافيالوطنيةروحمناستوثقبلدأيففي،وملوكهاأمرائهابينالعرب

ليه.إمال

الربعفيبالقوافيالعربنهضةغذتالتيالشعريةالدفعةوالزركلي

نفخَيكونأنيرجووكان،قضيةشعرشعرهوكان،العشرينالفرنمنالأول

الصمتحتىاليأسطؤقهفلما،ثورةيكونأن،العربيةاليقظةفي)الصور(

:(صرخ)1القاتل

كالغمامِيُحْبَسُالقولِوبعضُصَمْتِيللعَيئفماأَصْمُتْفإنْ

الكلامِعلىالسكوتَواَثرتُبيانيمِنْالمُحَئبَفودعتُ

مضجعه،قفمتوأ،الفرنسيالانتدابأزعجتدمشقفيالوطنية5قصائد

حكمهافأصدرت،والتحررالثورةإلىوتدفعهم،الجماهيرتلهبكانتلأنها

وأمضى،فالحجازومصرفلسطينإلىالزركليوفز،بالإعدام-غيابياَ-عليه

بحقه،الإعدامحكمتنفيذالفرنسيةالسلطا!بعدهاأوقفت،عضَانفيسنتين

على،أحبهالذيبلدهعنالاغترابحياةمؤثراَعضَانإلىاسرتهفاصطحب

.الاحتلالجحيمفيالبقاء

حكم(م291)5عامالفرنسيالاحتلالعلىسوريةفيالثورةنشبتولما

ين.لمجاهداومؤازرةلثورةاتغذيةفيطهلنشاامبالإعداخرىمرةالفرنسيونعليه

الزركليأكبروما،أملاكهمصادرةتفزعهولم،بالإعدامعليهالحكميرهبهفلم

.لموتالهاوشاؤو،مهدنذرواالذينلفرنسييناعنلبيتيناهذينفييتحدثوهو

سَعِيْدُلقيتُبمَاالشقيئَأنَوفاتَهُمْعليئَحَنَقاَدَمِينَذَرُوْا

الئأيِيْدُوَلِحُكْمِهِيَشَأْلَمْماوحَاولواالحياةَليشاءَاللهُ

:611صديوانهميسلونوقعةأثرعلىقالهاالتي()الفاجعةقصيدتهومن

فيالبيتينأجدولم،013ص،السابقالمصدرفيمصطفىشاكرالدكتور)1(

.لديوانا
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سُوْدُشَرَاذِمُ،اَفاقٍشُذَاذُخلالَهيَجُوْسُوَطَنٍعلىلَهْفي

الجُلْمُودُيهمصَذَعُولا،وَطَنيأُفَتِيتَسْلُبُالشنِغالِ؟درَابِرُ

عَبِيْدُالكِرَامِحِمَىتستبيجَأنْجَفةٌوالبلاياالبلئةِشَرُ

)كرين-الأميركيةاللجنةزيارةأثرعلى)ياراقدين(لهقصيدةفيوقال

:42صديوانهتقريرهاوأخفت(م191)9عامالشامقدمتالتي(كينغ

والاكْفَانَاالأدْرَاعَوتَجَلْبَبُواتَأهَبُواالهوانِعلىراقدينَيا

أَوْطَانَاغيْرَهَافابْغُوْاتُجْتَاحُودُوْزكُمْتُباحُبلاكمُهَذِي

هَوَانَاالهَوَانِبَعْدَفَلْيَنْتَظِرْهَئنًايُدْرَذالمَجْدَأنخَالَمَنْ

:21هصديوانهأخرىقصيدةفيوقال

والذمَمُ؟تُرْعَلَمْالتيالعهودُأينَتُقتَسَمُالشَامِودِيَازالوَنَىفِيْمَ

تُهْتَضَمُالعُرْبِحُقُوْقَرَأَيْتُوَقَدْعِدَةٍوَمِنْعَهْدٍمِنْقِيْلَمَاصجَهَلْ

عَلَمُبهايَخْفُقْلَمْلِبَيْرُوْبَوَمَاشَفَةٌبِهَاتَنْبِسْلمبَغْدَادَبالَما

الزعاماتمنشاكيا3ًصه(سمعتومارأيت)ماكتابهفيويقول

زعماءإلىالمقاديرُزمامهااسلصتبأمةورافتكربياللهمرحماك":العربية

مجاهلبهاتقخَموا،وَيْلونُذُرَ،ليلحُطابكانواوقادة،عشواءخَبْطَبهاخبطوا

الأغراضبهموتلعب،والنَزَغاتالأهواءتسئرهم،هدًىغيرعلىالأمور

الطرقايةمنيبإلونلا،تاجٍوعاشقُ،درهمٍوعابدُ،منصبطالبُ،والنزعات

."يكوًنأويبتغونمالهمكان

منالثإنيالفصلفيبديوانهتعريفيخلالمنشاعراًالزركليقدمتوقد

.(1)الكتابهذا

401.ص)1(
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انهوهو(ب)الحداثةالموسومالمُطَلْسَمبالشعررايههناذكرهيحسنومما

.()1سخافةمَحْضُ

مؤرخاَ:-الزركلي91

لفصلافي()الأعلامخاصة،بكتبهتعريفيفيذلكعنالحديثاستوعبت

هوالشخصيفالراي،وآخركتاببينيختلفومنهجه،الكتابهذامنالثاني

(الجزيرةو)شبه(سمعتومارايتو)ما(عمانفي)عامانكتبهعلىالغالب

أثناء5عانامايُخفِلمالدينوخير":البيوميرجبمحمدالدكتورقاللذلك

عمانوفيالحجازفيجهادهعنذائعينكتابينفسطر،الحوالكالأزمات5هذ

السياسيةالصفحاتوهذه(عمانفيو)عامان(سمعتومارايت)ماهما

التاريخوحدهاتكونأندون،فقطصاحسهانظروجهةتمثلخاصةمذكرات

عنبمنأَىيكونانيجبالتاريخيكتبالذيإنإذ،للأحداثالحقيقي

ومذكرات،المنطقيةوجهتهبغيرامرِتبريرإلىيضطرفقد،الشخصيةملابساته

لدىشهادةتكونانوتصلح،تيةذاوجهةتمثل-لسياسيينا-كمذكراتلديناخير

ماكلمنليخرج،ذاتهالموضوعفيأخرىبشهاداتيفابلها،المحايدالمؤرخ

وظهر،الحقبةبهذهالأمدبَعُدوقد،الأسانيدتدعمهاصحيحةبنتائجطالعه

بحثإلىيحتاجلابحيث،الوضوجمنحقائقه!يجعلماالمؤلفاتمنفيها

جديد")2(.

والمطالعة:بالبحث-وَلَعُه02

مجلةفياللهرحمهالجاسرحمدالشيخقالهماذلكفيوصفِأبلغَلعل

منفأعجب،لبنانفيإقامتهاثناءاْزورهكنت"ولقد:631ص11س،العرب

وكنت،المطالعةوكثرة،والتنقيبالبحثلمواصلةتحفلهوقوة،وصبرهجَلَده

)1(

)2(

640صهـ،ا793شعبانالعربيةالمجلة

.3913/:المعاصريناعلامهاسيرفيالإسلاميةالنهضة
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تاريخي،اوأدبيموضوعفيالبحثيجريحينماوارتياحبرغبةيحمنأراه

لمسألة،اعنويكشف،لموضوعافيلمتعلقةالكتباأحدويتناول،مسرعاًفيقوم

عماليخبرنيالهاتفبواسطةبييتصلماكثيراًوكان،ذلكيتولَىغيرهيدعولا

الأن!كثيروكان،البحثفيهاجرىالتيالمسائلبعضعنبحثهفيإليهتوضل

برحابةويقابل،تاريخيموضوعفيالمذاكرةيبادلهحينماوخاصة،يزورهبمن

.نقد!منإليهيوخهماصدر

للنقد:-تَقئله12

حبهعلىوبرهان،وفضلهوعلمهخُلُقهكريمعلىدليلللنقدالعالمتقئل

الكتبمنفكثير،المقروءالكتابهوالمنقودوالكتاب،الحقيقةإلىللوصول

بلالكتابمنيقلللاوالنقد،للنقدعرضةيجعلهاماوالقوةالأصالةمنيبلغلا

بالنقد.إلاتُسدَدلاالعلميةوالخطوات،لهمتممهو

جودةفإن":وأبلغهاللهرحمهشاكرمحمدمحمودالعلأمةقولأحسنوما

بالعلمالجهلولاختلط،علمكثيرُلبطلالنقدولولا،بالنفدلاإتتكونلاالعلم

.(")1فيهحيلةولامنهلاخلاصاختلاطاً

فيحق"لَكَلمةُ:اللهرحمهالقاسميالدينجمالالشيخالعلامةوقول

تلكإذإطرائنا،فيكلمةألفمنالعقلاءعندخيوأخلاقناعلىالانتقادِ

.")2(عليهافندأبُتنسيناهاوهذه،فنتجنبهاعيوبناتعرَفنا

،العربتاريخفي":قائلاًكتابهنقدإلىالزركليدعاالمبدأهذاومن

منصحيحهتمييزالسهلمنليس،وتعارضتحريفالتراجمكتبسيماولا

أبحاثه،منبحثبتحقيقمنيِأو،فيهكُتبمابعضطالعمَنْهذايعرف،عليله

الشحخواختلاف،نزَعاتهموتَعدد،رواياتهموتضارب،المؤرخينفاختلاف

)1(

)2(

.467صالمتنبي،

.367ص،ظافرلابنه(القاسميالدين)جمالكتاب
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أخباروتداخل،والمخطوطالمطبوعفيالأغلاطوكثرة.الواحدالكتابمن

بعضومَنعْ،الأقدمينمصثفاتمنالأوفرالعددوفقدان،ببعضبعضهاالقوم

يجعللأن-كافِباليسيرهووما-ذلك-أبنائهاغيرعليهايطلعَانكتبهاالفرق

المزالق.وتعترضه،المصاعبتكتنفه،شاقاَعملاَ()الأعلامفيكتابتأليف

للعلمخالصةالخدمةلتكونعليّفما،فيهشرعتمافيمضيتوقدأما

الغَيْرةمنلهموكان،5قشورمنلُبابهومازوا،التاريخحذقواممنألتمسانلاإ

،خطأهبنقدمفضّلينمنعمينلكتابايتناولواان،بيدهالأخذلىإيحفزهمماعليه

إبراهيمقالوقديماَ،ضعفهمواطنمنلهميبدوماوبيان،عِوَجهوعَدل

.(1)"منشئهمنفيهالخللبمواقعأبصرُللكتابالمتصفح:الصولي

مقدمةفيوكتب،()2()الأعلامكتابهعلىعملياَهذاالزركليطبىوقد

رايتثم،بالكظاخرالشكرمكاناجعلاننيةعلى"وكنت:منهالثانيةالطبعة

لأستاذازمناَسبقهمأكان،المعاصرينفضلاءمنأعلامبمؤازرة5فأنوّأتحخلان

اشتغاليأيامإليهرجعت،بدمشقالعربيالعلميالمجمعرئيسكردعليمحمد

ليوفتح،المصادرصحاحإلىيرشدنيبيديفأخذ،ناشئاَالكتابمادةبجمع

يقانالصدبمصربعدُمنفعلكما،ليهإحاجةفياناماومنهاعنهااَخذ،كتبهخزانة

وكان)باشا(زكيوأحمد)باشا(تيموراحمد:هـاياهاللهرحمهماالجليلان

إصلاحهلهعنّماكتابةإلىالأولىالطبعةصدوربُعيدبادرمَنأسرعمناولهما

الثانية.في

صفحاتثلاثذكرهالمتقدم)كرنكو(المحققالمستشرقمنوتلفيت

أكثرها.منامشفدت،الطبعةتلكنقدفي

المكتبةأصحاب)أحدعبيداحمدالسيدالوفيالصديقإليواهدى

ومطبوعها،الكتببمخطوطاليومالناسأعلممنوهو(دمشقفيالعربية

)1(

)2(

.22-1/12:لأعلاما

.(14ص)الكتابهذامنالثانيالفصلفيبهتعريفيانظر
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عليهايعلّقعامأعشريننحويديهبينوكانت،الأولىالطبعةمنالخاصةنسختَه

لياتاحأنهذاإلىواضاف،وطريفوغريب،ومطبوعمخطوطمنلهيقعبما

عبءعنيوحمل،ونادرهاالمخطوطاتفديممنبهظفرممامجموعةمطالعة

هذ5قراءةوتولى،ومكتباتهادمشقخزائنفيالمكنوزة()الخطوطاستخراج

خطأمنعليهوقفماإلىفنئه،المستدركبإعداداشتغاليفترةفيالطبعة

إليه.منسوبةالمستدركفيأثبتها،مفيدةتعليقاتوأضاف،الطبع

إقليمفي()روضتهمنإليئفأرسلخيرياحمدالوجيهالسيدوتفضل

جديرةالأولىالطبعةمنأيضاًنسختهعلىاثبتهاكانتعليقاتبمصرالبحيرة

بالنظر.

حسينمحمدالشيخبجدةالمعاصرالحجازعالممكتبةمنليوكان

..ينضبلامعينالحرمينرجالمنبالمتأخرينعلمهومن،نصيف

)الرسالة(مجلةمنعشرالثانيالمجلدفي(غسان)محمدالباحثونشر

.(()1وانصففيهأجادالأولىللطبعةنقداً

.18-17ص،المقدمة(1)

!كؤجم!
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لتابالف!ئلى

شي!رلِىمئر!ا





الثانيالفصل

بمؤلفاتهتعريف

والمخطوطةالمطبوعةالزركليلمؤلفاتاْلفبائيمسرد

المطبوعة:مؤلفاتهأ-

.الأعلام-1

الزركليى-ديوان2

العزيز.عبدالملكعهدفيالجزيرة3-شبه

.(الأول)الجزءعمانفي-عامان4

سمعت.ومارايت-ما5

العزيز.عبدالملكسيرةفي-الوجيز6

:(1)المخطوطةمؤلفاته-ب

تتعلقوأبحاث،وشعراؤهم،ولغتهم،شعرهم:البداةأدب-1

صفحة.(001)نحو.والشعراللغةفيبمذاهبهم

.الأمثال-2

مجلد،والمنثورالمنظوممنمختارات،البيانوسحرالشعرحكمة-3

صفحة.2(00)نحوفي

.المدارسفيالإنثاءلتعليمأجزاءثلاثة.الإنثاءدروس-4

مصيرها.يجهل(1)
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صفحة.(004)نحو.عشرالرابعالقرنفيالعرب-شعراء5

الفيصلي.العهدفيسوريةتاريخمنمجهولةصفحة-6

نحوفيمجلد،الأمثالمنافعلوِزانعلىجاءمافيالمنثالالصئب-7

صفحة.3(50)

.(الثاني)الجزءعمانفي-عامان8

للشبانالقواعدتعليمتسهيلفيصغيرجزء.العربيةالقواعد-9

.-التركيةفيهاوتدخل-الأجنبيةالمدارسفيالمتعلمين

المعاجم.فيليسما-معجم51

التاريخ.ذمةفيالعزيزعبد-الملك11

تاريخومجمل،وعاداته،وأخلاقه،وترجمته،نسبه:حسينلملكا-21

وتنقيبه.مشاهداتهعلىفيهاعتمد،صفحة(501)نحو.حياته

؟لأ-**6بر
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علاملأا-1

والمستشرقينوالمستعربينالعربمنوالنساءالرجاللأشهرتراجمقاموس

،م8491،بيروت-للملايينالعلمدار

سم92ك!22صفحة1274مجلدات8

التراجم:كتبعنمقذمة

مَنزِلَتهم،ولأعلامها،حقّهملرجالهاتعرفالتيهيالواعيةالأممإن

القادمةلُالاجياولِتَنْسُجَ،اولاًبفضلهماعترافاَتاريخهموتخفد،آثارهمفتسجل

ولم،إليهتُسْتقلممبلغاَالجانبهذافيأمتنابلغتولقدثانياَ،مِنْوَالهمعلى

ذلكتعي،وأبطالهاأعلامهاتاريختسجلوهيتاريخنافجرفمنذ،عليهتُزحم

تدوينفيفبرعت،التدوينعصرجاءحتىمشافهةَالرواةويتناقلهذاكرتُها،

.(تفننا13فيهاوتفنّنت،والتراجمالسير

،الأعلاممنفيهاتوفيمنسنةكلأحداثفييذكرمنالمؤرخينفمن

.(الكامل)فيالأثيركابن

كماترتيبغيرمنسنةكلأحداثبعدوالتراجمبالوفياتيأتيمنومنهم

.(والنهاية)البدايةفيكثيرابنصنع

المنتظم،فيالجوزيابنصنعكماالمعجمحروفعلىيرتبهامنومنهم

(الإسلامبتاريخ)الإعلامفيشهبةقاضيوابن(الإسلام)تاريخفيوالذهبي

مؤرخيمنتقدموهمنكتبعلىبهذئلالذي(شهبةقاضيابن)تاريخوتاريخه

كتبمنالكتبهذهوتُعدّ،وغيرهمكثيروابنوالبِرْزالي،:كالذهبيالشام

السنين.علىالمرتبةالعامةالتراجم

)محمودلكتابيمقدمتهفياللهحفظهالديبالعظيمعبدالدكتورالعلأمةشيخنا)1(

.هص،(لطناحيا
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فيالكامنة)الدررحجر/فيابنصنعكما،معينلزمنيؤرخمنومنهم

.(التاسعالقرنأعيانفياللامع)الضوءفيوالسخاوي(الثامنةالمئةأعيان

مدينة)تاريخفيعساكرابنصنعكما،معينبلدلأهليترجممنومنهم

فيالثمين)العقدفيوالفاسيبغداد()تاريخفيالبغداديوالخطيب(دمشق

.الأندل!(ولاةذكرفيالمقتبس)جذوةفيوالحُميدي(الأمينالبلدتاريخ

كما،الفنونمنفنفيللأئمةيترجمأو،خاصةلطبقةيترجممنومنهم

من()الثقاتفيحبانوابن،(الصحابةتمييزفي)الإصابةفيحجرابنفعل

وابن(الشافعية)طبقاتفيشُهبَةفاضيوابنوالشُبكي،التابعينوأتباعالتابعين

فيالأمينومحسنالقراء()طبقاتفيوالذهبيالمُذهَب()الديباجفيفرحون

)نزهةفيالأنباريبكروأبو(الصوفية)طبقاتفيوالشُلَمي(الشيعة)أعيان

اللغويينطبقاتفيالوعاة)بغيةفيوالسيوطيالادباء(طبقاتفيالألباء

الأندلسيجُلْجُلوابن(الشعراءفحول)طبقاتفيالجمحيسلأموابن(والنحاة

فيالعمرانيوابن(القضاة)أخبارفيووكيعوالحكماء(الأطباء)طبقاتفي

وعمرالوزراء(تاريخفيالأمراء)تحفةفيوالصابيالخلفاء(تاريخفي)الأنباء

..النساء()أعلامفيكحالةرضا

خلكانابنفعلكما،الأسماءعلىمرتبةعامةتراجميترجممنومنهم

.(بالوفيات)الوافيفيوالصفدي(الأعيان)وفياتفي

واالفاتحينالقادةأو،والمصلحينبالعظماءتُعنىكتباًيفردمنومنهم

والمديني(الخطاببنعمر)سيرةفيالجوزيابنفعلكما،النابهينالعلماء

.(طولونابن)سيرةفي

الخاصةالمؤلفاتواستقصاءإحصاءإلىمؤلفوهابهاقصدكتبوأُلّفت

التعزُضمععامبشكلالمؤلفاتاستقصاءأو،الفنونمنفنأوالعلوممنبعلم

فعلكما.آنفيوبمؤلفيهابهالتعريفٍأو،المؤلفاتلتلكمقتضبلتعريفٍ

.(الظنون)كشففيخليفةحاجي
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لتصدياهيجريئةلمهمّةنَهَدَتْدرةنإأوقليلةجمهرةأوموسوعاتوأئفت

الذي()الأعلامطليعتهاوفي،اختصاصاتمنذكرتُماكلمنجُماعِلتقديم

العربمنوالنساءالرجاللأشهر،ترجمةألفعشرخمسةنحومؤلفهفيهجمع

منيكونوالموإن،إليهموانتمواالعرببيندخلوا)الذينالمستعربينومن

الشرقية:الدراساتفيالمتخصصون)وهموالمستشرقين(صميمعربيأصل

لماالزركليلهمترجموقد،(الأوروبيينمنوالهنديةوالتركيةوالفارسيةالعربية

ساسيدي!:بهاتأليفاَ:فيهااَثإراَوخلّفوا،للعربيةخدمةمنبعضُهمقذَمه

:!مخطوطاتهالبعضنشراَأو(ليبريخت)جستافوفلوجلسلفستر()انطون

.فردينند()هنريوفستنفلديوهنّا()ميخيلخويّهدي

العربعنلغاتهمفيكتبواممنطاثفةهؤلاءإلىفأضافقليلاًوتوسّع

سيل،وجورج()توماسكآرْنُلد،فيهاأثرلهميظهرلموإن،العربيةدرسواوقد

وكايتاني.

يدهينفضولم،تهوفاحتىم2191عام()الأعلامفيالعملالزركليبدا

عاماً.ستينطيلةمنه

:الكتابتأليفسبب

أنقله،الأولىالطبعةمقدمةفيالأعلامتأليفإلىحداهماالزركليبيّن

قرّائهاأنفُسوفي،فراغالعربيةالخزإنةفي..":يقول،وبلاغتهلوجازته

منفيهاماشتاتيضمكتابالعربيةالخزانةيعوز.اقتضاءوللعصر،حاجة

وحديثها.قديمها،ومطبوعهامخطوطها،التراجمكتب

أثراًوخلّفوا،الحياةمرحلةاجتازوابمنيعرّفهمكتابإًقرّاؤهاويتطلّب

وفروعها.العربيةالأمةأصولمن،عنهميروىخبراًأو،يذكرهم

منهاالمعجلبهايجتزىْكتبلنايكونأنفيهنعيشالذيالعصرويقتضي
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جانباَأملأأنالكتاببهذاحاولتوقد،أسفارهاوضخامالسيرمطولاتعن

يقتضيهممابشيءوأقوم،الحاجةتلكبعضوأمضي،الفراغِذلكمنصغيراَ

."أُوَفقأنوعساي،العصر

:الكتابمنهاج

يلي:بمالهجماإولتحا،لتراجماكَتْبفيالزركليانتهجهلذيالمنهاجا

:لوفاةوالولادةاوتاريخ،لترجمةاعنوان

للترجمةعنواناَويضعها،المترجمشهرةبذكرالترجمةيبتدئالزركليكان

بنعمر،الصديقبكرأبو،5سيدابن،الزمخشري،الطبري:مثلالأسودباللون

والوفاةالولادةتاريخقوسينبينيذكرالعنوانهـازاء..سيناابن،الخطاب

منالأولالقسموهو)1(.الميلاديبالتاريخيقابلهماوما،الهجريبالتاريخ

التوفيقفيعناءَالزركليلقيوقد)2(قبلهكتابفيتتوفرلممَزتةوهو،الترجمة

ولدالذيذكرالشهرالمؤرخينأكثرلإغفال،والميلاديالهجريالتأريخينبين

توفي.أولترجمةاصاحبفيه

المتوفىأوالمولودامامأقف"كنت:1/12المقدمةفيالزركليفيقول

الأولى،جمادىفيتنتهياهـالميلادية430سنةفأرىهـ)مثلام435سنة

السنةاولفيالوفاةاوالولادةاكانتأدريفلا،السنةمنالخامسالشهروهو

بعدامامييكنولم،؟4401سنةفتوافقهااَخرهافيأم،م4301سنةفتطابقها

إلىالإشارةعنأغنَولم،المرجحفقدمعالترجيحغيرالشهرعنالبحثإطالة

."مرتجلوهكثرعصرفيالتاريخبارتجالأتَهمانمخافةهناذلك

)1(

)2(

للملايينالعلمدارطبعةفيأما،المؤلفزمنطبعتالتيالطبعاتفيهذاكان

.العنوانتحتوالوفاةالولادةتاريخوضعففد

لكتابمكيعليمحمودالدكتورمقدمةانظر.القرطبيحئانابنعندرأيتهمالاإ

.86ص،القرطبيحيانلابن()المقتبس
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وكنيته:ولقبه،ونسبهكاملأالمترجَمإسمذكر

تراجمفي)خاصةوكنيتهاغبهويذكركاملاَ،المترجماسميذكرثم

منذلكويسلسل،وفروعهاالقبيلةإلىالمترجمنسبةيذكروهو،القدماء(

أو)الأوسي(()1الأنصاري)الخزرجي:قولهنحوالأخصإلىالأعم

.(()4الأزْدي)العَتكيأو()3(التميمي)السعديأو()2(الأنصاري

)الضَفُوري:قولهنحوالمترجمإليهينتسبالذيالبلدأوالمدينةيذكرثم

طولكرمإلىنسبة)الكرمي(أو،بلخإلىنسبة)البَلْخي(أو(البُوريني()ْ

.بلبنانبعلبكلىإنسبة(و)البَعْلَبَكي()البعْليأو،بفلسطين

وأ()الشافعيأو()المالكيأو()الحنفينحوالمذهبإلىالنسبةويذكر

.(..المعتزلي،الشيعي،)الإباضينحوالفرقةأو()الحنبلي

0(لسراجو)ا()الزيات(لخياط)ا:قولهمثللحرفةالىإذلكبعدينسبثم

بكلمةالأعمفيذلكويسبق،شهرةمنبهعُرفبماالمترجمنسبةويسبعُ

الفَثودي()ابنأو(شُهبَةقاضي)ابنمثل)المشهور(أو()يعرفأو()المعروف

.(لكردودي)اأو

المترجَم:واعمال،والتعلموالنشأة،والوفاةإلولادةمكانذكر

والمجالوتعفُمه،المترجمونشأة،والوفاةالولادةمكانفيذكريمضيثم

أهمويذكر،منزلتهويبيّن،تولأَهاالتيأعمالهوأهم،فيهوأبدعبهاختصالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الخزرجيمَعْروربنالبراء:مثل،الأنصارمنصحابيهوممنالكثيرذلكمن

.388/:الأنصاريالأوسيمعاذبنوسعد؟247/:الأنصاري

نفسه.السابقالمصدر

.3151/:الثاعرالعداءالفاتك،التميميالسعديالشلَكَةبنالشلَيْك

.3164/:الحديثرجالأئمةمن،الحجاجبنشعبة

نسبته(الأردنبلاد)منصفوريةفيولد0.الأديبالمؤرخ،حمدبنالحسن

.2912/:(نابلسبلاد)منبورينإلى



،..أميراًملكاًامأمخليفةأكانسواءالمترجمعهدفيحدثتالتيالأحداث

فيألفتالتيالكتبويثبت،مؤلفاتلهكانإنالمترجَممؤلفاتاهمويذكر

النفيسة،تعليقاتهالترجمةعلىويضفي،المراجععلىيُحيلثم،المترجم

غلطاً،وأوهماًوجدذاإتصحيحاتمع،المكمِّلةفاتهضاوإ،لبارعةاواستدراكاته

الترجمة.فيالعامهوالمنهجوهذا

الغريبة:الأعلاماسماءمعانيتفسيره

أطَّفَيشّ:لفظفيفيقول،الغريبةالأعلامأسماءمعانييبيّنأويفسّروهو

ثلاثمنمزجياًتركيباًمركببربريلفظ:أطفيش":7651/يوسفبنمحمد

،الفاءوسكون،المفتوحةالطاءوتشديدالهمزةبفتح()أَطَفْالأولى"كلمات

الياءوتشديدالهمزةبفتح)أيَّا(والثانية)امسك(البربرلغاتببعضومعناها

أيا)أطفالجملةفمجموع()كلومعناها()أشوالثالثة(تعال-)أقبلومعناها

الترجمةصاحبأسلافاحدإن:يقالكل(،تعال،)امسكوترجمتها(اش

."الطعامإلىيدعوهلهصديقاًلمناداتهبهلقّب

يبيعالذيالتاجر)والبندار،:671/جعفربنمحمدالبُنْدار:ويفسّر

(.بالجملة

الهجَّاءالشاعرالشمقمقأبومحمدبنمروان)الشَمَقْمَق(معنىويبين

)شمقمق(التركيةوفي،النشيطأوالطويلاللغةفيالشمقمقأقول":7902/

."مدلل:الميمينوفتحالشينبكسر

لشين،واالجيمبينتلفظ":2133/شلبي=جَلَبيإحالةعلىمعفقاًويقول

اصطلاحوفي.مهذبأولطيف:معناهاتركيةكلمةوهي،الشينإلىأقرب

جركس،-كشركسوهي،بالشيناكتبهاأنرأيتوقد.السيد:العراقأهل

."ويث!جا-وشاويث!

-7114/مَتْجنوشالمهدي.متجنوشمعنىلبيانمطولاًكلاماًوينقل

علىمقدرتهملعدَمسقوطهابعدغرناطةفيبقواجدودهان:خلاصته115
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يخلصوالمرأتهملماالكنيسةأنإلا،النصرانيةاعتناقعلىفأُجبروا،الهجرة

بتفريقهمتحملهمالتيالسفنأصحابوأُمر،بطردهمالأمرصدرمسيحيتهمفي

الحكومةوأنزلتهم،المغربببلادطوائفمنهمفوقعت،جهاتعدةفي

والحماماتالدياربهفبنوا،خَرِباًفارغاَذاكإذكانحيث،الفتحبرباطالسعدية

الذقيدينهمظهرواوا،تينوالبساالجناتخارجهوغرسوا،والأسواقوالفنادق

الألقابتلكوبوجود،إسبانيةبقيتأسماءهمأنلاإ،تركهعلىمكرهينكانوا

متجنوشأولادبيتومنهامحفوظةالأندلسيةالبيوتاتتلكبقيتالإسبانية

.()المسكين5معناولعل،إسبانيولقبهم،الترجمةصإحبرهط

كلمة"والكلارجي:8062/يوسفبنيوسف:الكِلارجيلفظةويفسر

.("التموينمخزن)حافظ5معناتركية

بالعربية:الأجنبيةالأسماءكتابةفيمنهجه

الأجنبية،الأسماءبالعربيةيكتبأنعلىحرصأنهالزركليمنهجومن

وجودها،مظانفيإليهاالإحالةبتعدُدوذلّل،الأغلبعلىأهلهابهاينطقكما

)ص!س!،ول؟أ)مثلاًفهناك،الواحدالاسمفيوأخرىأمةبينالنطقاختلافعقبة

المجريالمستشرقوكان2،+!أ()إغناتسوبالألمانية()إينْياسبالفرنسيةيلفظ

(إغناطيوس)غيرهوكتبهكولدصهر()إجناسبالعربيةاسمهيكتب)غولدتسيهر(

.تْسْيُو(ينْياإ)ليونيطالإاويلفظه7،ول!أ))+هزليةيطابالإوهويغنار(إو)

)تشارْلسْ(الإنكليزفيلفظهص!ا-دة،اح()3إنكليزياً:المسمّىيكونوقد

الإيطاليةوعن()كارْلوسالإسبانيةوعن()شارلالفرنسيةعن5يأخذمنويجعله

الألمانبعضفيلفظهزكث!)1اص!،ا)ول4ألمانياًيكونأو()كارلالألمانيةوعن)كارْلو(

وينطقونواحدةبفاء3(ازاص!،ا)ول4السويديونويكتبه()فيللممنهموكثير()فلهلْم

()غليومالعربيةلىإعنهمفينقل5)ازول)ص!ولاول،اغئوملىإالفرنسيونويحؤله،الهاء

.وولياموويلياموليمالعربيةلىإالنقلةيكتبهاز*))ولا،زاالإنكليزعندويقابله

حيثإليهوأحال،لَقَبَيْهأواسمَيْهأشهرفيجعلهالنمطهذاعلىكانومن
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.(1)قليلغيروهو،هنالكماآخرلىإلقبهأوالاَخراسمهيقع

واحد:رسمتحتتراجمعدةوضع

تراجمفيذلكيكونماوأكثر،واحدرسمتحتتراجمعدةيضعقدوهو

1:503/الرسمبهذاجدودلثلاثةترجمحيث(!)أسلمالجاهليينالجدود

عَبَابة،بنوأسلم،قضاعةمنالحافبنواسلم،عذرةبنيمن،تَدْولبنأسلم

وانظر،جاهليينجدودلستةترجمحيث502-7402/ومُرَّة،عكبنيمن

؟4/981:وعبيد؟3991/:وصُباح؟386/:عوفبنوسعد؟259/:تيم

ترجمحيث؟652-5/552:ومازن؟4/282:وعُرينة؟4/282:وعرين

.8971/:ويريم؟971-8781/:ويربوع،جاهلياًجداًعشرلاثني

وما()سجلماسةاصحابمدرار()بنيالأمراءجد:مدراررسموفي

لمنالزركليترجمهـ(022)سنةنحوالمتوفى،الأقصىالمغربفيوالاها

الأولالإمارةتوليهمتسلسلعلىرتبهمأميراَ،عشرخمسةوهمإمارتهاتولى

سمكو.بنالقاسمبيأبنلياسإوثانيهم،سمكوبنالقاسمابوأولهم..لثانيفا

ونسبة،ووفاته،وولادته،وكنيته،المترجماسمفيالخلافذكره

والترجيح:الحسممواقفاتخاذمع،الكتب

وأ)2(،المترجماسمفيخلافمنيكونمايذكرقدوالزركلي

)1(

)2(

.11ا-ه114/:إنظرالأعلام

جعفر:باللّهالمقتدربنمحمدبالتهالراضيترجمةفيالزركليذكرهماذلكمن

رجحتقدوكنتمحمد(أو)أحمداسمهفيمختلفون"المؤرخون6:71/

عنديصخَتثم،واَخرينأنجبوابنكثيروابنالاثيرلابنتبعأ)أحمد(الأول

وهو(والمتقيالراضي)أخبارظهوربعد)محمدا،تسميتهوهي،الثانيةالرواية

صديقاَ،لهمعاصراَليالصوابنوكان،الضُوليلابن()الأوراقكتابمنجزء

نفسهيلقبأنقبلأميراَكانلماأنهوذكر)محمدا،سفاهوقد،بهاتصالعلى

رقعةإليهفاْرسل،الخلفاءبهاينعتالتيبالأسماءإليهيوجهأنأمره،بالراضي

معه=حاله5هذكانتومَن(بالئه)الراضياخترتقد:منهفجاءاسماَثلاثونفيها
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اتخاذمع)6(الكتبونسبة،()ْوالوفاةوالمولد)4()3(كنيتهأو5)2(جدأو،()1أبيه

الولادةتاريخيفيالمؤرخيناختلافيذكروقد.والترجيجالحسممواقف

.الترجيج)7(أوالحسمدونوالوفاة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

لهقصيدةفيسمّاهأنههذاإلىاطمئناناًوزادني،باسمهالناساعرفمنفهو

فانقطعإلخ.0.مثلكحسنمحمدمن"حمدوا:وفيهابهاهناْه،طويلةضادية

(الوفياتو)فواتبغداد()تاريخأصحاب)محمدإ،سمّاهوممن،الشك

.("الخميسو)تاريخالشعراء(و)معجم

حين،231-2221/:(تغلببن)جعفرإلالمدفويترجمةفي5ذكرماذلكمن

اْيامفيكتبتمخطوطةعلىإعتمادإً)ثعلب(على)تغلب(اْبيهاسمرجّح

جعفر.

-8165/:(عبدانبنمحمدبن)يحيىاللَّبُّوديابنترجمةفيذكرهمامنه

ابنخطعلىمعتمدإًإدئه()عبدلا)عبدإن(جدهاسمأنرجححيث،166

.عبدانبنمحمدأبيهترجمةفي()الإعلامفيشهبةقاضي

هذهرجَححيث،8491/:سعد()أبوأحمدبنيعقوبترجمةفياوردهمامنه

خطعلىذلكفيواستندالوعاة()بغيةفيالوإردة(يوسف)أبوكنيةعلىالكنية

.وغيره()الإعلامفيشهبةلْاضيابن

أوردإذ،5185/:الشابيالقاسمأبيترجمةفي5ذكرما-كثيروهو-منه

"قلت::الهامث!فيذلكعلىوعفبام(،609أهـ/)324ولادتهتاريخ

)صفرفيالترجمةصاحبمولدتاريخالمصادر5هذتناقلت

الوهابعبدحسنيحسنالسيدتحقيقمنوالتصحيجام(،أهـ/327909

."تلاميذهمنالشابيوكان،الصمادي

سنةوفاتهاْرَّخإذ،8227/:الكِزماستيترجمةفي5ذكرما،الكثيرذلكمن

ماعلىواعتمدت،التسعمئةحولتوفيأنهعلى"وأكثرهم:وقال)609(

."بروكلمانرجحه

رجححيث567/:الورديلابن(الغرإئبوفريدةالعجائب)فريدةكتاب:منه

له.ليسأنه

،خلافووفاتهولادتهتاريخي"وفي:2225/:نواسابيترجمةفيكقوله

-ا69و591وفاتهفيوقيل،461و41وه14وا136و013ولادتهفيقيل



والترجيح:الحسميستطعلماذاللشكاشارته

يستطعولم،الترجمةفيوردتمعلومةصحةفيشكإذاوالزركلي

فيقولهذلكمن.)فليحقق(:يذكرماوكثيراَ،ذلكإلىأشاروالترجيجالحسم

1911/:الورساميأحمدبنحمدانبنأحمد:الرازيحاتمأبيترجمة

."فليحقق()الورساميمكان()الورسنانيفيهوهوالإسماعيلية"وأعلام

فيتوفي...":133-5132/الصقليالفاطميترجمةفيوقوله

)محمدالمخطوطاتإحدىوفي..":الهامشفيوقالحاجاَ!المنورةالمدينة

."فليحقق(؟بمكة)المتوفىأنهمخطوطةهامسعلىوقرأت(الفاطمي

سنةوفاتهذكرانبعدإسماعيلبنمحمد:خَلْفُونابنترجمةفيوقوله

الاْبار،ابنتكملةعلىهـ(636)سنةتهوفاتاريخفياعتمدت:قلت"هـ:636

لهظهرتثم،المصادرثقاتمنوالثلاثة،4186/:الحفاظوتذكرة،والتبيان

البخاريشيوخبأسامي)المعلمكتابهمنالثانيالجزءمنمخطوطةعلىكتابة

خطه،لوحةفيصورتهاوتجدهـ(65)5سنةالاَخرةجمادىفيكتبها(ومسلم

."وليحقق(؟56)6الصوابفلعل

ابنالحسينأبو،الحسينبناللهعبدبنمحمد:الدقاقترجمةفيوقوله

إلىرجعتوقد()ميميمنشيءنفسيفي:قلت":6226/الدقاقميميأخي

الأولى،الميمفوقنقطتانعليهاالكلمةف!ذا،شهبةقاضيلابنالإعلاممخطوطة

()1"؟مستديرةميممناكبرأوميماَجعلهاحتىالتاءطمسوماذا()تيميهيفهل

)1(

سببيذكرولملوفاته()891وسنة،لولادته(1)46سنةهوواختار!ا89و

ذلك0

الإسلامتاريخوفي،16564/:النبلاءاعلامسيرفي)ميمي(وردت:قلت

كتابيفيهذاوذكرت،فيهاللشكمجاليعدفلم،402ص038(،-)351

قريبأ.سيطبعالذي(الأعلامكتابفي)نظرات
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:الوتريضبطوليحقق:"قلت61:03/الوَتَريترجمةفيوقوله

.التاء؟"وسكونالواوبكسريلفظهامنسمعت

فيالاضطرابأوردأنبعدا464/الصلاةصاحبابنترجمةفيوقوله

."الترجمة"فلتحقق:ترجمته

مقيدةوفاته"ورأيت:6692/الطبريالمحبابنترجمةفيوقوله

.مصدرهإ"اذكرولا6311سنةعندي

أطمئنمصدرأأجدلم:"قلت:7927/المافَزُوخيترجمةفيوقوله

."وفاتهتاريخفيإليه

يعوّلمصدراًأجدلم":284-6283/الطقْطَقيابنترجمةفيوقوله

."نسبتهضبطاوترجمتهفيعليه

الشعرفيمحاضرات..."1:74/الدباغإبراهيمترجمةفيوقوله

هوعنديوالمدونام)1(26/2469/فيوفاتهوفيه،66-95الحديث

."القاهرةفي5قبرنصبعلىفليحققم26/24791/

الملك)فتح..":7901/المكيمحمد:ناصرابنترجمةفيوجاء

762(أو)726الرباطخزانةفيبخطه(-خناصربنيإجازاتفيالناصر

.مني"والثك

الأديبالرحمنعبدبنعلي:هُذَيلابنترجمةهإمسفيوورد

إليهالمنسوبةالكت!بعضفيشكوكعندي:"قلت:4/992الأندلسي

منيكونأنبهذاوأجدر،البيطرةعلمفيفإنه(المسطرة)الفوائدولاسيما

.؟"الطبيب(هذيل)ابناحمدبنيحيىتأليف

وهو،(الأعلامكتابفي)نظراتكتابيفيهذاأرضحترقد،الصحيحرهو)1(

الطبع.قريب
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هـ:092سنةنحوالمتوفيسلمةبنالمفضلترجمةهامشفيوجاء

)هامش(وفي،وفاتهتاريخفيإليهأطمئنمصدراًأجدلم:"قلت:7927/

1/452:طبقاتهفيشهبةقاضيابنذكر"79النحويينمراتبفيترجمتهعلى

المتوفى-خاقانبنالفتحوبينبينهالمدةيطيلوهذا3"00سنةتوفيانه255-

كتابهفيرأيتكماشهبةقاضيابنعادةومن،عشَرائهمنكانوقد-247سنة

ذلكخلالفيتوفوامنيذكر،السنينمنالعشرآخربلغإذاأنه.-خالإعلام

خلكانابنقولمعيتفقوهذا،الوفاةسنةتاريخمنيقينعلىيكنلمإنالعشر

."الشبابغضوهو803سنة"ماتالمفضلبنمحمدابنهإن

قيدها،فاتنيمخطوطة"عن:3166/الكياليشعيبخطتحتوكتب

لا.حلبفيالأوقافمخطوطاتمنانهاظنيعلىويغلب

فيأبيهاسم:"قلت:7283/صُبابةبنمِقْيَسترجمةهامشفيوقال

أنهلاإ()حبابة4228/:والتاجالقاموسفيووقع()صبابةالمصادرهذهأكثر

الرسمين.أحدلترجيحنصاًاْجدولم)صبابة(1/415:الجوهريصحاحفي

بتسميتهالجوهريوانفرد،بالسين)مقيساً(سموهجميعاًأنهمأيضاًويلاحظ

)مقيصاً(بالصاددا.

نحوالمتوفى"لمنذرا(الدين)بدربنبكرأبو":البيطارترجمةهامشوفي

فيماعلىفاقتصرتعليهايُعَوَّلترجمةلهأجدلم:"قل!:207/هـ:147سنة

"بروكلمانصنعكما،لناصرالملكاوفاةبسنةتهوفاوفدرت،القليلةلمصادرا

الذيالرازيالحسينبنمنصور:الابيسعيدأبيترجمةهامشفيوقال

:حديثاترواياتثلاثوفاتهفي"قلت:7892/هـ:124وفاتهالزركليكتب

."ليهإأطمئنمامينلمتقدادرمصافيجداولم،234و224و124سنة

عرفهم:الذينتراجأفياطالته

صداقةمنمعروفةصلةبهلهمكانتالذينتراجمفييطيلالزركليونجد

والمختار302؟-6202/:كردعليمحمدترجمة:ومنه،عداوةأو
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الحسيني:مينأوالحاج؟645/:الإبراهيميوالبشير؟-72939/:السوسي

وبدر؟482/:الحسينبناللهوعبد؟719/:البزمومحمد؟245-46/

؟-7/158915:الخامسمحمدوالملك؟-7157158/:الحسنيالدين

(:الملك)الشريفعليبنوالحسين21؟-4/91العزيز:عبدوالملك

.8532/:ياسينويوسف؟2942-052/

التراجم:بعضفيالغموضجلاء

فيويطيل،الأعلامبعضيكتنفالذيالغموضيجلوقدوالزركلي

وا،والمتأخرونالمتقدمونفيهكتبفيمامستوفاةترجمةيجدلمإذاالترجمة

فيه.ذكرهماجلّمنالمصادرخَلَت

طولأوهي26-842/:اللهعبدبننصر:قلاقسابنترجمةذلكومن

:الوزانمحمدبنالحسن:الإفريقيليونوترجمة،الأعلامفيترجمة

.62-461/:إباضبناللهعبدوترجمة،217218-2/

وافية:ترجمةلهيجدلماذاالمترجَماهمالهعدم

ترجمة:ذلكمنمستوفاةترجمةلهيجدلمإذاالعَلَمترجمةيهمللاوهو

،"مؤرخ:فيهاالزركليكتب759/:محمد(بنأحمد)أومحمدعذاريابن

بنتبلسموترجمة"..بترجمةلهأظفرلم،مراكشأهلمن،الأصلأندلسي

فيأصدرت،قبطيأصلمن،مصرية"أديبة:فيهاجاء2/73:الملكعبد

."ترجمةلهاأجدلم":الهامشفيوكتب(المصريةالمرأة)مجلةالقاهرة

بنمحمد":التاليالنحوعلى6141/:الخطابأبيترجمةوكتب

(العرب)جمهرةصنف،بالشعرعالمراوية:زيدابو،القرشيالخطابأبي

."المتقدمينكتبفيبترجمتهأظفرولم

علىتعليق:الوحيدومصدرها6702/:بُوْسِتَهَلمحمديترجمنجدهبل

للمترجم.القرآنغريبتفسيرمخطوطة
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ترجمةعنأبحث"ومازلت:1/88:الحاجيترجمةهامث!فيويقول

."ببيروتالشاويشزهيرالشيخخزانةفي(القازانيبديعية)شرحوكتابه،له

والأعداء:الكفراْهلمعالمسلمينولاةتعاملالياشارته

أهلمع،المسلمينولاةتعاملإلى-ومرارةبأشى-يشيروالزركلي

لتوعيةوالوعياببامناوهذ،ئروالدابالمسلمينيتربّصونالذيناءلأعدوالكفرا

التنبيهمنوأكثر،ذلكخطورةعلىالمسلمينولينبّه،للعبرةذلكفعلولعفه

ترجمةفيفقال،الإسبانمعبالأندلسالطوائفدولعلاقةفيذلكعلى

بينهخلافونشأ...":8138/إسماعيلبنيحيى،النونذيابنالمامون

،الحجارةواديمدينةعلىسَرَقُسْطَةصاحبمحمد(بن)سليمانهودوبين

منوفيهم،هذابسيادةيرغبمنأهلهاوفي،منطقتيهمابينالحدودعلىوهي

،النونذيابنفغضبجيشاًاحتلها،هودابنوأرسل،ذاكبسيادةيرغب

اخبثإلىالنونذيابنفعمد،هودابنكفّةفيهارجَحتْحروببينهمافجرت

الأندلس،بلادفيللتوغّلالفرصةيتحئنونوهم،بالإسبانفاستنصر،الوسائل

زرعهاوخرّبهود،ابنبلادمنوغيرهاسرقسطةعلىأغارجيشأفارسلوا

منآخرفريقإلىفلجا،صاحبهمنرأياًأصحهودابنيكنولم،وضرعها

أفنى،طليطلةثغرإلىجيشاًفأرسلوا،وهدايابأموالإليهموبعث،الإسبان

ابنماتأنإلى()435سنةمنالحالهذهواستمرت،البلادفيوعاث،حماته

يلبثوا"ولم:الحاشيةفيوكتب"الفريقينببلادالإسبانوطمع()438سنةهود

.هـ")478سنةبفليللهالمترجمأيامبعدطليطلةأخذواأن

مرينبنيملوكآخر.عثمانبنالحقعبد،المرينيترجمةفيوقال

)الوطاسيين(بعدهممنفاستوزر،ختإمشزحيإتهختمانهغير...":3281/

وضرب،والفقهاءالاْشراففيوتحكموا،فاسيهودبهمااعتزيهودئين

بخلعونادوا،اليهودفيالقتلوأعملوا،الناسفثار،فاستغاثتامرأةأحدهما

عنغاثباًالسلطانوكانالحفيد،اللهعبدأباالشريفعليهموولوا،السلطان

وأركبوه،الملكخاتممنهفانتزعوا،إليهاالعودةعلىمعهمنفاجبره،المدينة
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بنيدولةانقرضتوبمهلكه،فقتل،عنقهبضربالحفيدوأمر،بهوطافوابغلاً

."المغربفيمرين

هذااللهوعبد..":4132/محمدبناللهعبد،القُعَيْطيترجمةفيوقال

هـ(،ا03)5م1881سنةالإنكليزيةالحكومةمعالمخزيةالمعاهدةصاحبهو

عنبالأصالةالقعيطيمحمدبناللهعبدويتعهديرتضي":منهاالثانيةوالمادة

فيالدخوليتجنببأنوخلفائهماوورثائهما،عوضأخيهعنوبالوكالةنفسه

وموافقةبعلمإلا،أجنبيةدولةأوشعبأيمعمعاهداتأواتفاقياتأومكاتبات

لضابطاو،عدنلواليسريعاًإعلاماًيقدمبأنأيضاًويتعهد،البريطانيةالحكومة

والشحرالمُكَلاَّشؤونفيالتدخلأخرىدولةأيةمحاولةعنداَخربريطاني

."..ومتعلقاتهما

ملكمعوعقد...":3162/الحمدانيالدولةسعدترجمةفيوقال

."..1-1/63168:الحلبزبدةفينصهاتجد"خبيثةهدنةمعاهدةالروم

هـ(:546)توفيمحمدبنأحمد،حَمْدينابنترجمةفيوقال

فيفاقتتلا،إشبيليةمنعلي(بن)يحىغانيةابنإليهوتحرك...":1152/

وساءت،قرطبةغانيةابنفاحتل54()0حمدينابنوانهزم،استجةجهات

هادنوهثم،غانيةابنوحاصروا،فأقبلوا،بالإفرنجفاستنجد،حمدينابنخاتمة

."بمالقةوتوفي،خائباًحمدينابنوعاد،لهمتركهاوبلادٍ،إليهمأدَّاهمالٍعلى

بهوتنقلت000":6137/سعدبنمحمد،مَرْدَنيشابنترجمةفيوقال

."...ينالموخدحربعلىبالفرنجلاستعانةاوِزروارتكب،حواللأا

المُترجَم:شعرمناختياراته

الشعراءمنكثيرتراجمفييذكرفهو،وأديبمبدعشاعرالزركليولأن

ئرلقااقرأولو،ومختارهاوأجملهالمترجماشعرشهرأهي،تبياأوأبيتينوأبيتاً

1:76/ناجيإبراهيمترجمةفيفيقول،منهاأشهروجدلماشعرهأوديوانه

:أبياتمنالقائل"وهو
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لِمُنْتَقِمِفيهِمَوْضَعٍمِنْيَبْقَلَمْبِهِعَصَفْتِقلبِمِنْانتقامُكِفِيْمَ

هـ(:794)توفيالحسينبناحمد،خراسانابنترجمةفيويقول!

:1/161المَشهورالبيتصاحبوهو"

عَشْرَا"بِهَاأقمنَاحئىلنَافطابَتْثلاثةٌالمقامَأنعَلَىنَزَلْنَا

اهـ(:175)توفيالعزيزعبدبناحمد،الهلاليترجمةفيوجاء

:1/115لهقصيدةمطلعشعرمنوفيها-خالمحسنينتذكرةُ..."

صدريبهوضاقَامرنانجيإذا
"ادريلاحَيْثُمِنْاللهلطف5ُتلافا

2:326/الأسديمعروفبنخيثمةأسد،أعشىترجمةفيوجاء

اولها:قصيدةٌلهاشتُهرتشاعر"

يَنْشَعِبُسَوْفَاَخِيْهِعَنْامرىءٍكلمُنْجَذِبُالذَهرَفَإنَعَلَيْكَهؤنْ

ومنها:

القَلْبُأصحابيَمِنْتَضَفَنعفَناُحَدثُهَانَفْسِيإلىرجعتُإذا

تَلْتهِبُ"الضَدرِبَنابُتكادُحتى5أكابِدُوجدٍعلىوَجْداًعاودتُ

5أوردمابديعومن":حصينبنعبيد،النميريالراعيترجمةفيوورد

:5/4918شعرمنالمبرد

مَخْذُوْلامِثْلَهُاْرَفَلَمْوَدَعَا،مُحْرِماَالخليفةَعفانَابنَقتلوا

مَفْلُولا"سَيْفُهُمْواصبجَشققاَعَصاهُمُذَاكَبَعدِمِنْفَتمًزَقَتْ

أهلمن،مقدمغزلشاعر":4227/أُذينةبنعروةترجمةفيوذكر

عليهاغلبالشعرولكنأيضاً،والمحدثينالفقهاءمنمعدودوهو،المدينة

القائل:وهو
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خُلُقيمِنْالإسْرَافُوَمَاعَلِمْتُلَقَدْ

تَطَفبُهُفَيعيينِيإِلَيْهِأَسْعَى

يَأْتِيْنيسَوْفَرِزْقِيهُوَائَذيأن

يُعئينِي"لاأتانِيقَعَدْتُوَلَوْ

القائل:وهو":537/هـ(923)توفيعقيلبنعمارةترجمةفيويقول

أَحْمَدُوالعَوْدُأَثْنَيْتُعُدْتُمُهـانْجَاهِدأفَأثنَيْتُفَأحسَنْتُمْبَدَاتُمْ

والقائل:

غَدِيْرُها"صَفوأكَانَتكدَّرْلمإذابقرارةنُطْفةٌإلاالئفسُوما

مطلعها:التي،العربلاميةصاحبُوهو":585/الشَّنفَرىترجمةوفي

لأمْيَلُ"سِوَاكُمْقوبمإلىفإئيمَطثكُمْصُدُوْرَأُفيبَنِيأَقِيْمُوا

قصيدتُهأشهرُهجئدٌسعرٌ"له:586/كَربمَعْديبنعمروترجمةوفي

فيها:يقولُالتي

تَسْتَطِيعُ"مَاإلىوجَاوِزْهُفَدَعْهُشَيهئاتَسْتَطِعْلَمْإذا

المشهور:البيتشعرهمن":-58898/القُطاميترجمةوفي

الزَّلَلُ"المُسْتَعْجِلِمَعَيَكونُوَقَدْحاجَتِهِبعضَالمُتَأنِّييُدْرِكُقَدْ

اختار()الحماسةسعراءمن":5275/الليثيالمتوكلترجمةفيوجاء

إحداهما:من،شعرهمنقطعتينتمامأبو

فَعَلُوْامَامِثْلَوَنَفْعَلُ،تَبْنِيأَوَائِلُنَاكانَتْكَمَانَبْنِي

:المشهورالبيتصاحبهوأنهالاَمدئوذكر،لغيرهإنهاويقال

عَظِيْمُ"فَعَلْتَإذاعَلَيْكَعارٌمِثْلَهُوتَأتِيَخُلتيعَنْتَنْهَلا

"وهو:5244/(جاهلي)شاعرالإيادييعمربنلقيطترجمةوفي
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مطلعها:التيالقصيدةصاحب

والوَجَعاوالأحْزَانَالهَثمَلِيَهاجَتْالجَرَعا!مُحْتَفهامِنْعمرب!1(دارُيا

كسرىبأنينذرهمإياد()بنيقومهإلىبهابعثَالشعر،غُررمنوهي

عليهفسخط،كسرىإلىأوصلتهايدفيالقصيدةوسقطت،لغزوهمجيشاَوخه

."قتلهثملسانهوقطع

القائل:وهو":604/هـ(9132)توفيالعبدإماممحمدترجمةوفي

المستحيلِ"مِنَبِهَافَاقْتِرَانِيشَمْسٌحسناءَوكُلليلٌأنا

هـ(152نحو)توفي،حازمبنمحمد،الباهليجعفرأبيترجمةوفي

المشهورين:البيتينصاحب"وهو:675/

أحوجُالأحايينبَعْضِفيالجَهْلِإلىإنَنيالحِلْمِإلىمُحْتَاجاَكُنْتُلَئِنْ

مُسْرَجُ)2("للجَهْلِبالجَهْلِفَرَسٌوَلِيمُلْجَمٌبالحِلْمِللحِلْمِفَرَسوَلِيْ

القصيدةصاحبوهو":4327/التهاميالحسنأبيترجمةفيويقول

مطلعها:التي

قَرَارِ"بِدَاِرالدنْيَاهَذمَاجَارِيالْبَرِئةِفِيالمَنِيَّةِحُكْمُ

:المشهورالبيتصاحبوهو":4913/الطالبياللهعبدترجمةوفي

المَسَاوِيا"تُبْدِيالشُخْطِعَيْنَوَلكنكَلِيْلَةٌعَيْبِكُلِّعَنْالمضَاوَعَيْنُ

)1(

)2(

)النالثر(.هاجتمبتدأخبرُهوعمرةُ،خطابَهاترك،منادىدارُيا

ابنتاريختهذيبفيأبياتإلىعبيدأحمدالأستاذ"واشار:الهامشفيقال

هذهفيالواردانالبيتانمنها،جناحبنصالجإلىمنسوبة6367/:عساكر

."الثاعريناحدإلىنسبتهافلتحقق،الترجمة

بالجهلللجهلفرسولي:الثانيالبيتعجزروايةفيالصوابلعل:قلت

البيت.لصدرمشاكلةٌتقعوبه،مسرج

58



:4/941عبدونابنترجمةوفي

والفحوَرِ(الأشْبَاحِعلىالبُكَاءُأفَمَابالأثَرِ"العَيْنِبعدَيَفجَعُ"الذَهْرُ

وموسْحات،رقيقوشعر..":6025/زهرابنالحفيدترجمةوفي

مطلعها:موشحةأشهرها،نظمهابإجادةعصرهفيانفرد

يفيقُ.لاسْكِرِهمِنْللمُوثَهِما

مطلعها:وثانية

تَسْمَعِ"لَمْوإنْدَعَوْنَاكَقَدْالمُشْتكَئإليكَال!اقِيأئهَا

ئل:القاوهو،مثالوأدابآشعرهاْكثر":6582/العزْرَميترجمةوفي

حُسِدُوا"قَدْالفَضْلِأَهْلالنَاسِمِنَقَبْلِيلائِمهمْغيرُفإئييَحْسِدُوييإنْ

رقيق،الخاطرسريع،مطبوعشاعر":6271/الشيصأبيترجمةوفي

وأولها:،بهايغثىالتيالأبياتليهإوتنسب..الألفاظ

مُتَقَدَمُ"وَلاعَنْهُمُتأخرٌلِيفليسَأنتِحَيْثبِيالهَوَىوَقَفَ

تنسب":8001/جاهليشاعر.أحمربنهنئ،أحمرابنترجمةوفي

منها:اشتهرالتيالأبياتإليه

جُنْدُبُ"يُدعَىالحَيْسىُيُحَاسُوإذالهاأُدْعَئكَرِيْهَةٌتكونُوإذا

مطلعها:قصيدةمنه،جيدشعر"وله:2391/شهابابنترجمةوفي

نِصَالَهَا"فَكُنْتُمْعَنيالعِدَىنِبَالَلِتَمْنَعُواحَصِيْنأحِصْنأأَرَدْيمُمُ

منها:لهبقصيدة"اشتهر:2263/المُعفَىبنحِطَانترجمةوفي

الأرْضِعلئتَمْشياكبَادُناحَوْلَنَاأولادُناوإئمَا
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الغمْضِ"عَنِالعَيْنُتمتنعُبَعْضِهِمْعلىالويْحُهَبَتِإنْ

بالموتوأحسن)مرو(في"فمرض:5162/الريببنمالكترجمةوفي

مطلعها:بيتاَ()58وعدتها،الشعرغررمنوهيالمشهورةقصيدتهفقال

الئوَاجِيَاالقِلاصَأُزْجِيالغَضَئبِجَنْبِلَيْلَةًأبيتَنَهَلْشِعْريلَيْتَألا

غربته:إلىيشيرومنها

باكيا"الزدَينيئوالرمْحُالئيْفُسِوَىأَجِدْفَلَمْعَلَيئَيَبْكِيمَنْتَذَكرْتُ

"وهوالفائل::878/خَشْرَمبنهُدْبةترجمةوفي

قَرِيْبُ"فَرَجٌوراءَهُيَكونُفِيْهِأَمْسَيْتُالذيالكَرْبُعَسَى

الأندلسيللادبصورةوهو،5شعر"من:8521/بقيئابنترجمةوفي

:5عصرفي

بالكَواكِبِرُصمعَتْعقيقِسَمَاءُائهَاتَحْسَبُالكَأسفيوَمَشْمُولَةٌ

جَانِبِكلمِنْالحَظإليهافَحَجَالضَفَاحَرمِفيالفَذَاتِكعبةَبنَتْ

اوله:الذيالموشحصإحبوهو

اَدْمُعِي!فَلَبَتْالوَجْدِأَلَمَفَاشْتكَىبِقَلْبِيالشَوْقُعَبَثَ

البيتصإحبوهو،سائرونظمه":8183/مفوغبنيزيدترجمةوفي

المرصفي:أوردهاقصيدةمنالشائع

المَلامَه!ممفِيْهِوالحُزبِالعَصَايُقْرَعُالعَبْدُ

الرثاءفيسمعتماأبدع"ومن:8891/الربيعبنيعقوبترجمةوفي

قوله:

عُمْرِيلَشَاطَرْتُهَااَمْرِيفيأحَكمُحِمَامِهَاوقْتُحَانَإذْائنيفَلَوْ
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تَدْرِيولاومِثأدريولافماتَتْمعاَساعؤفيالمِقْدَارُبِنَافَحَل

."الثلاثةأوالبيتينعلىشعرهفييزيدلاوكان

التيالأبياتصاحبوهو":4003/الجرجانيالحسنأبيترجمةوفي

أولها:

أَحْجَمَا!الذُلِّمَوْقِفِعَنْرَجُلاَرَأَوْانماهـاانْقِبَاضٌفِيكَيَقُولُونَ

التيالعجملاميةصاحب"وهو:7273/أوسبنمعنترجمةوفي

أولها:

أؤلُ!المَنِيَّةُتَعْدُوأئنَاعَلَىلأوْجَلُهـائيأَدْرِيمَالعَمْرُكَ

منالمشهورالبيتصاحبوهو":7027/أوسبنمُعفرترجمةوفي

طويلة:قصيدة

المُسَافِرُ"بالإيَابِعَيْناَقَزكَمَاالنّوىبِهَاوَاسْتَقَزَتْعَصَاهَاوَأَلْقَتْ

التيالأبياتصاحبوهو":7601/صُمادحبنالمعتصمترجمةوفي

أولها:

صَاحِبِ"بَعْدَصَاحِبأاخْتِبَارِيوَطُوْلُبِهِممَعْرِفَتِيالثاسِفِيوَزَهدَنِي

المترجم:تخمقأشعاراايراده

فيقول،المترجمتخصأشعارأيوردبل،ذلكعلىيقتصرلاوالزركلي

مطلعها:التيبقصيدتهالمتنبيومدحه":5621/الروميفاتكترجمةفي

ا"الحَالُتُسْعِدِلَمْإنْالنُّطْقُ[فَلْيُسْعِدِمَالُوَلاتُهْدِيْهاعِنْدَكَخَيْلَلا

أولها:بقصيدةالمتنبيرثاهفاتكماتلماثم

ا"طئعُعصيئٌبينهما[والدمعيردعُوالتجمُّلُيُقلقُالحزْنُ
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بعيدوهوفيهايقولأخرىفصيدةرثائهفيوله،الفائقةالمراثيمنوهي

مصر:عن

كُفهِمُ"الثاسِفيخَلَفٌلَهُوَلانَقْصِدُهْمصرفيآخرفَاتَكلا

حسانقال.بهتُعترثقيفوكانت...":5891/رغالأبيترجمةوفي

ثابت:ابن

رِغَالِأبيشَأنَنُعِدْهَلُئم:فَقُولُوافَاخَرَكُمْالثثفِيئُإذا

جرير:قال

رِغَالِ"أبيقَبْرَتَرْمُونَكَمَافَارْجُمُوهُالفَرَزْدَقُمَاتَإذا

ابنعَبْدَةُيقولالذيوهو...":5602/عاصمبنقي!ترجمةوفي

رثائه:فيالطبيب

تَهَذَمَا"قَوْمٍبُنْيَانُولكئهُواحدٍهُلْكُهُلكُهُقَيْس!كَانومَا

أولها:التيفصيدتهفيأبوالعلاءقالوفيه":6571/الجَئليترجمةوفي

شَادِي!تَرَئمُوَلابَافينُوْحُواعتقادِيمِفَتِيفيمجد"غَيْرُ

:حسانيقولوفيه..":7522/عديبنمُطْعِمترجمةوفي

مُطْعِمَاإ)1(الْيَوْمَمَجُدُهُابْقَىالناسِمِنَوَاحِداًالدَهْرَيُخْلِدُمَجْدٌكَانَفَلَوْ

فيهأغار()إرابيومصاحب"وهو:808/هُبَيْرةبنالهُذيلترجمةوفي

:الفرزدققال،وجدممنكثيراًوأسرفقتل..يربوعبنرياحبنيعلى

:454ص،البرقوقيالرحمنعبدبتحقيقديوانهفيالبيتورواية)1(

مُطعماالدهرُمجدهابقىالناسِمنواحداًالدهرأخلدمَجْداًأنولو
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المَطَالِعُإرابِمنعَلَيْكُمْوَسُذَتْوَرَابهُمْالهذيلخَيْلُأتَتْغَدَاةَ

سباياهم:فيوقال

الزُكْبَانِأواخِرِخَلْفَيَرْدِفْنَوتَارةَالهذيلِأَثَرِفييَمشيْنَ

له:قصيدةومن

أوْرَثَهاخَرَابَاحسَّانَأبوبِدَارِقَوْيمأنَاخَإذَاوَكَانَ

الأخطل:وقال

الأنْفَالا"يُقَ!مُحَيِثُبِإرَابِفَنَالَكُمْالهذيللَكُمسَفاوَلَقَدْ

مقتله:فيمرداسبنعتيبةقولالزركليوأورد

قليبِ"سفارمِنْللهذيلِخَلاأئهتغلبَفتيانَمُبلغٌ"فَمَنْ

.السعديزهيربنحرقوص:(الخويصرة)ذوترجمةفيويقول

رواهاأبياتمنبقولهالخوارجشعراءأحدعنىوإياه..":2173/الصحابي

:المبرد

حُرْقُوصَا"الفِرْدَوسِفيألاقيَحتىمُحْتَسِباَالتنْهسِبَيْعَاللهَوأسألُ

الجليل)عبدأحدهمونظم...":2918/الأسكوبيترجمةوفي

أوله:،فيهرجزاَ(برادة

الزَاقُوْبِفيالفيْلِطوالَيَبيْتُالا!سْكُوبيشَيْخِنَافيقَوْلُكُمْمَا

الئصارَى"فِعْلِهِفِيمُشَابِهاًالدؤَارَاالفَلَكَمِنْهُيَرْقُبُ

أبوبنيهمن،جاهليجد0.":7283/كُليببنمُقَفَدترجمةفيوجاء

جرير:قالولما،لجريرمعاصراًكان،شاعر(المقلديمُليصبن)عقبةالورقاء

صُدُورُهاجرمٍغَيْرِمِنْوَغَرَتْلَمَامقفَدٍفِينَافِعٌحِلْمٌفَلَوْكَانَ
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منها:بأبياتالورقاءابوعليهرد

صُدُورُهاأتُدْمَىوَهِيَإلأفَتَقْلَعُقَبِيْلَةمَعِدمِنْحَارَتتناوَمَا

والناظم:الشاعربينتفريقه

الذيالشعرينظمالذيالشاعربينالزركليتفريق،بالشعرصلةلهومما

الذيالناظموبين،سامعهنفسفيوالتأثير،اللفظوجزالة،البلاغيةالصورفيه

كمنظومات،تأثيرولافيهبلاغةفلا،الوزنإلاالشعرمنفيهوليس،الشعرينظم

وغيرها.والقراءاتوالفقهالنحو

شاعر،مجيد،شاعر،مطبوعشاعر5،عصرشاعر:الشاعرفيفيقول

ويقول..مقدَمغزلشاعر،الطبقةعاليشاعر،مصريشاعر،دمشقيشاعر

غايةفيشعره،حسنشعرله،جيدشعرله،رقيقشعروله:الترجمةخاتمةفي

..(1)لجودةا

نظم،له:خاتمتهافيويقول،ناظم:ترجمتهفاتحفيالناظمفيويقول

.)3(ونظمشعرله:فيقولبينهمايجمعوقدبشاعر)2(،وليسنظمله

)1(

)2(

)3(

،7001،301،401،125،143،151،154/:المثالسبيلعلىانظر

167،916،174،802،247،.334

خليلأسعدترجمةفيويفول)ناظم(:4/95:الصيرفيترجمةفيفيقول

ألف15عنيقللا-خ()ديوانفيجَمَعَهكثير.ونَظْم..!10:03/:داغر

.له..إ:5/187:الغوريقانصوهترجمةفيويقولبشاعر،وليسبيت

وليسنظماله:6192/:طولونابنترجمةوفي،بشاعروليسشعر()ديوان

وليستالنظممنالأبيات"يقرض:732/:النصريالفقيهترجمةوفيبشاعر"

،745/؟495،151،175،275/:المثالسبيلعلىوانظر.الشعر"من

67،،74.85

.4177/:المنيرابنترجمةفيذلكذكركما
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المترجأ:خطبوصفاهتمامه

قدكانإنوجودتهالمترجمخطبوصفالاهتمامشديدكانأنهويلاحظ

إبراهيمترجمةفيقولهنحو،ذلكعلىينبهأنيفتألافهو.بخطهتميز

والحفر"والنقشالرسموإجادةالخطجودةبهامتازومما"1:77/اليازجي

اختلافعلىالجميلالخط"وكتب:2/138العظمجميلترجمةفيوقوله

سرعةمعالحسنالخطيكتب":755/البردعيترجمةفيوقوله"أنواعه

كثيراًنسخ،الخطحسنوكان":783/غِرِّيطمحمدترجمةفيوقوله"الكتابة

."الحديثكتبمن

الكتب:بجمعالمترجأاعتناءبذكراهتمامه

فيفيقول،الكتببجمعالمترجَماعتناءبذكرايضاًالاهتمامشديدوهو

قدّرتمكتبة(خيري)روضةقريتهفيوأنشأ":1/123خيرياحمدترجمة

."المخطوطاتمنحسنةمجموعةبها،مجلدألفوعشرينبسبعة

عشرةنحوفيمكتبة"وجمع:1/271باشازكيأحمدترجمةفيويقول

."ووقفهاكتابلافا

نفائسمنكثيراً"واقتنى:2/138العظمجميلترجمةوفي

.بها"وتاجر،المخطوطات

وفي!نفيسةمكتبة"وجمع:441/البغداديالقادرعبدترجمةوفي

إلايروقهمماكتابيصدريكادلا...":6801/نصيفمحمدالشيخترجمة

مكتبةوخلف،معارفهوبعض،العامةالمكتباتإلىوأهداهانسخاًمنهاشترى

."والمطبوعاتبالمخطوطاتحافلة

.غناهأوفقرالمترجأبذكرعنايته

اليازجيإبراهيمترجمةفيفيقول،وغناهالمترجمفقربذكرايضاًويُعنَى

."النفسابيالقلبغنيفقيرإًفعاش،قلمهشقمنرزقهوكان":1/77
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الشيخمودةمن"فلقي:4/153الكاظميالمحسنعبدترجمةوفي

سنةعبدهمحمدومات...فأقام،بمصرالمقامإليهحببماعبدهمحمد

."توفيانإلىوشممإباءيسترهضنكفيفعاش،1323

الكتببجمعأمرهأول!فيعني":763/الدرعيناصرابنترجمةوفي

وطررهاحواشيهاعلىالفوائدكتابةمع،ومقابلةوتصحيحاَوشراءبخطهلْسخاً

حصيرشراءعنمالهلضعفالترابعلىأهلهمعيناموكان،معيشتهضيقعلى

."ذلكبعدوأثرى..فراشأو

الناسمنأخذماكثرةمنأثرىوقد...":7531/الخياطترجمةوفي

."والهجاءالمديحبسبب

."وحرمانفقرفيونشأ"،7023/جوادمصطفىترجمةوفي

حليته:ذكره

:6921/لمجرالنبيترجمةفيكقوله،الخلقيةالمترجمصفاتويذكر

الشعر،سبط،بالقصيرولابالطويلليس،والقدمينواليدينالرأس"ضخم

."حمرةخديهوفي،سوداوانوعيناه،تامةوخلقته،أسمرلونه

طوالاَ،اللونعاجيأبيض"كان:545/الخطاببنعمرترجمةوفي

يصبغ(الجبهةجانبيمنالشعر)منحسرأنزع،اللحيةكثّ،الناسعلىمشرفاً

."والكتمبالحناءلحيته

قليلالخِلقةدميم"وكان:661/البغداديالدطيفعبدترجمةوفي

."الوجهلحم

نحيف،أعيناسمروكان":696/الطبريجريرابنترجمةوفي

."الجسم

الصحية:الحالةالىاشارته

عثمانبنأبانترجمةفيفيفول!،للمترجمالصحيةالحالةإلىويشير



."الصمممنشيءمعبالفالج"وأصيب:1/27

فانقطع،ذاكرتهوفقدمدةومرض":374/الدهانساميترجمةوفي

0"توفيأنإلىبدمشقدارهفي

."فعميبالجدريصباهفيأُصيب":408/العُكْبَريترجمةوفي

ترجمةوفي"القرآنعليهيُقرأُأصموكان":5011/قالونترجمةوفي

حبناءابنترجمةوفي"توفيأنلىإبهوطالبالسل"مرض:786/ملكشاهابن

."برصأنوكا":7278/

الاجتماعية:الحالةتبيانه

والعقم،لعزوبةوا،الموالاةيذكرنكأ،للمترجَمالاجتماعيةالحالةويبيّن

الدنياأبيابنترجمة"وفيالمواليمن"نحوي:417/الزياديترجمةفيفيقول

الحجّامابنترجمةوفي"مولاهمالأمويالقرشيالدنياأبيابن...":4181/

قاسمالكريمعبدترجمةفيويقول.".بالولاء0.التجيبي..":4/142

"يتزوج"ولم:604/العبدإماممحمدترجمةوفيعزباً""وكان:455/

:4/731لعبدلياوترجمة"يعقبولميتزوج"لم:6192/طولونابنوترجمة

يزيدبنومعاويةعقيماً""توفي:7/258جبلبنومعاذعقيماً""وتوفي

."لهعقبولابدمشقتوفي":7263/

اْعلامه:فيلهومترجَممشهورهوومَنْالمترجمبينالقربىصلة

بذكربهيعزفأنيحاول،بالمترجَمالعنايةشديدالزركليأنونلاحظ

عنه،تأخّرهأوسَبْقهإلىيشيروقد،المرموقةالمكانةلهآخرشخصمنقرابته

الاَتي""أو"ترجمتهأو"السابقة"ترجمتهالاَتية"أو"ترجمتهالمتقدمة":يقولكأن

أخو"وهو:6018/المنيّرعارفمحمدترجمةفيفيقول"ترجمته"انظرأو

ويقول."وفاقغيرعلىوعاشاتوأمينكان!:ترجمتهالمتقدمةصالج()محمد

الدينبدرالشيخالمحدثأبوهكان...":782/الحسنيالدينتاجترجمةفي

بالحكاملاتصالالىإهووانصرف،والعبادةالتدريسلىإمنقطعاً(ترجمته)انظر
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وهو":6/172الشيصبيألشاعراترجمةفيويقول!."أبيهءرضاإيريدونالذين

:3932/عساكربنمحمدبنالرحمنعبدترجمةوفي"الخزاعيدعبلعمابن

وهو":4531/بُقيلةابنترجمةوفيعساكر"بنعليالمؤرخأخيابن"وهو

والد"وهو:7916/العظممحمودترجمةوفي."الكاهنسطيجأختابن

"وهو:7182/المظفرالملكترجمةوفي.ترجمتهالمتقدمة!العظمبكرفيق

4:251/العطارابنترجمةوفي.إالتاليةبعدترجمةفيالاَتيالمظفرجد

.(")مشيخةالذهبيالدينشم!بالرضاعلأمهأخوهله"وخرَج

يدركهململمنالرمزيةالصورواثلات،المعاصرينصوراثبات

الفوتوغرافي:التصوير

التصويرفنأدركهمممنالمعاصرينصوريثبتانهالمؤلفمنهجومن

ترجمةفيكماصورةمناْكثرللمترجميثبتوقد،لديهتوفرتإذاالفوتوغرافي

لهماأثبتحيث6252/:عبدهومحمد،2/137:الزهاويصدقيجميل

أثبتحيث02-4/91:سعودآل!العزيزعبدالملكترجمةفيوكما،صورتين

.صورأربعله

التصويريدركهململمنرمزيةصوراًيثبتانبالزركليالأمربلغبل

ترجمةفيكما،الفنيةالقطععدادفيلدخولها،رلئامينصَناعمنالفوتوغرافي

والمولى؟1/285:إسحاقوأديب؟1/284:وبالمر؟1/284:لين

وبشير؟226/:ساسيودي؟216/:الجنديوأمين325؟1/:إسماعيل

؟2124/:والشوشتري؟2901/:فرحاتوجبرائيل؟2/57:الشهابي

؟359/:سلطانبنوسعيد؟2/247:بايوحسين؟2241/:سيناوابن

الزاخر:اللهوعبد؟478/:الشرقاوياللهوعبد؟3133/:الحلبيوسليمان

اللهوعبد؟4132/:عونبناللهوعبد؟498/:سعودبناللهوعبد؟487/

وفخر؟528/:وزرياب؟4112/:عليبنوعثمان؟4132/:التعايشي

والكرباسي:؟5155/:العربيفلبو)تمثال!(؟5138/:المعنيالدين

كريم:ومحمد؟684/:الهيثمبنوالحسن؟648/:والمجلسي03؟55/

وبوسف؟8/187:يزيدوالمولى8/88؟:هشاموالمولى؟714/
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.8/562:يسكهورا؟8/462:رتوبركها؟8/332:نيلسمعاا

المترجمين:خطوطاثبات

إلىوالخطوط،المترجَمينخطوطإثبات،أيضاَالزركليمنهجومن

معانيمنفيهايكمن،ةلحيااأبديةأصحابهارواحأمنفِلَذٌ،الأثريةقيمتهاجانب

ثباتوإ-،مقدمتهفيالزركلييقول-كماالأجسامصورعنهتعربلام!النفوس

طريقفعن،مؤلفيهابخطوطنهاإيقالالتيالمخطوطاتتوثيقفييفيدالخطوط

الصوابوجهلكيظهر،للخطوطالنماذجتلكمنأثبتهبمامنهابيدكم!مضاهاة

لخطأ.أوا

يعمدكاننهأغير،المترجمخطمنواحداَنموذجأالزركلييثبتم!وغالباَ

؟2591/:السيرافيترجمةفيكماالمترجمخطمننموذجينثباتإإلىأحيانإَ

فياسمهكتبحبيبابنأنالزركليوذكر؟902-2802/:الحلبيحبيبوابن

الطيبابنترجمةفيوكما،الحسنالاخروفي،الحسينالأولالنموذج

والولاتي:؟7134/:والطرطوشي؟6591/:والعلفمي؟6177/:الفاسي

والبهاء؟7521/:النحويحيانوأبي؟7461/:والفيروزاَبإدي؟7421/

؟7422/:البنّانيومصطفى؟7422/:والقلعاوي؟7551/:الباعوني

.2-724243/:والمُبَفط

.2-6/25253:عبدهمحمدلشيخاخطمنذجنماثلاثةيثبت5ونرا

ابنخطفيكما،ذلكإلىيشيركانالمترجمخطفيالزركليشكوإذا

خطلخطاناعلىليدم!هناليسنأيلاحظ":تحتهيقولحيث؟5/04:العديم

آخر،بخطاللوحةمنالأخيرةالسطوربينالمقحمةالجملةغيرالعديمابن

فيهالنظرإعادةمنفلابذَ"بخطهالعديمابنتذكرةمنمجلد"هذا:ونضُها

هويكونأنفيشكويساورني"5203/:الحنبليابنخطفيوكما."وتحقيقه

مثلالعلماءعادةمنوليس،آخرهافي()تمكلمةتكرارمنهالملحوظاتالكاتب

توحيهلماالجملةهذهاقتبست":6302/:البَرْزَنْجيخطفيوكما."العبثهذا

)سيدككلمة،فيهوقوعهيستبعدخطاً،بعدهاسطورفيرايتثم،بخطهأنهامن

أحدخطمنأنهفترخح)جلعا(جاءتو)جعلها(المعباد()سيدجاءتالعباد(
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بترجمةيتعلقممافيهاجاءولما،التنبيهلهذاهنا،الجملةوأبقيت،النساخ

:6/692:الطبريلمحبابناخطفيوكما"خطهعنمنقولانهعلى،البرزنجي

.وجد"متىلهاخرخطعلىبمقابلتهوليحقق،خطهمنهذاانإلىمطمئناً"لست

عهدفيكُتبخطاًفيثبتقليلاً،الخطوطإثباتفيالزركليويتجاوز

خروجالخطوطمنالنموذجهذاإيرادفي":ويقول،1/402:بالثهالمستعين

واتصالهالأثر،نفاسةأنإلا،لهمالمترجمخطوطعلىالاقتصارقاعدةعن

."التزمتهماوزتجاعلىحملانيللهجرةلثالثالقرنافيبالثهلمستعينبالمباشرا

القاضيدب)1كتابمنالرابمالجزءمنالأولىالصفحةصورةويضع

.8/401:سليمانبنالهيثمللمترجموالقضاء(

وهو،بمصرالمغيرةبنزيادالأميرمسجدفيإسطوانةعلىنقشاًيثبت

.355/:انظر.بخطهلهعلاقةولا،عنهأثر

القبطانمعيوسفابنالمغربيالأميرعقدهاالتيالمعاهدةصورةويثبت

ابنترجمةانظر.الرزينياحمدبنمحمدبخطوهي.البندقيبزمانليون

.603-7703/:يوسف

5،بلدأهلومن،المترجمذريةمنالحيةبالمراجعالاستعانة

المترجم:مذهبإلىوالمنتسبين

المترجم:ذريةمنالعلمأهلمنالحيةبالمراجعيستعينكانوالزركلي

صاحب"عرفت:5/161سيدفؤادترجمةهامشفيقولهذلكمن

استفدتعنهمفصلةبرسالةفأتحفني()أيمنابنهوتفضل،طويلةمدةالترجمة

مطولةترجمةمن":3336/السفرجلانيالرحمنعبدترجمةومصدر.منها!

أسعدبنمحمدلترجمةالرئيسيوالمصدر.مشكوراَ"ابنائهأحدللأعلامكتبها

العظم"إحسانمحمدالسيد5حفيدللأعلامكتبهاترجمةمن"6:33/العظم

الدين:بهاء5والدترجمةفيالبيطاربهجةمحمدبالشيخالزركليواستعانة

5:والدخطعلىالحصولفيشاكرمحمداحمدبالشيخواستعانته،6121/

/6156.
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:بلدهأهلمنبالعلماءاسنعاناو

ذإ6901/:()النجديلعبونابنترجمةفي5تراما-كثيروهو-ذلكمن

.الجاسر"حمدالأستاذمن(النبطأديوانعليهزيادات"واستفدت:قال

أهلمنمغربيوهو،014-6/913:المِرِغْتيترجمةفي5تراوما

المصادر:فيشهرتهاختلافورودبعدفقال،السوسقرىمن)مرغت(

له()كناشفيرأيته()المرغتيوضبط:"قلت:المرغيثي،المرغتي،المريغتي

محمدالأستاذالرباطفيعليهاطلعني،نظمهمنكثيروفيهنواقصفيهبخطه

لهعمابنتعريفهالكناشفيواستوقفني()المعسولمصنفالسوسيالمختار

إلىمنسوباً:الصحيحهوهذا:فقال،حجةوهوالسوسيفسألت،بالمرغتي

قبيلةمنوتعدّكيلومتراً،)02(بنحو)تزنيت(عنتبعدقريةوهي)مرغت(

."لسوسافيالأخصاص

الرباطي:الرنديالسلامعبدبنمحمد:الزندةترجمةفي5تراوما

الأستاذللأعلامكتبهاخاصةرسالةإلىترجمتهفيالزركليرجعإذ6/702

الرباطي.الجرجياللهعبد

السيدوأفادني":6701/()التونسيالوَرْتَتَانيترجمةفيالزركليوقول

."الترجمة5هذفيجاءمابأكثرالتونسيالكعاكعثمان

الشيخبنسبهوأعلمني":6155/دارخَزْنَهالشاذليترجمةفيوقوله

حيث2164/:الأرسلانيةحبوسترجمة:وانظر."الإبراهيميبشيرمحمد

بالطبعةترجمته!فيجاءمالتصحيحأرسلانوشكيبأرسلانبعادلاستعان

.79،79،931/:وانظر،منهمابفوائدترجمته!وطعَم،الأولى

الدرزيعليبنحمزةترجمةذلكمن:مدْهبهإلىبالمنتسبيناستعاناو

مذهبعنالكتابةفيحمزةوفؤادسليمبفؤاداستعانحيث،-2/278927

.بالدروزصلتهانقطعتقدالأخيركانوإن،ندرزياوهما،الدروز
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:المخطوطاتنفائسذكره

إقامتهفيراَهاالتيونوادرهاالمخطوطاتنفائسويذكر

:682/الجَرْبَاذَقَانيترجمةفيقوله،كثيروهو،ذلكمن،5واسفارورحلاته

رأيته(-خالروحةكتابمنوالظاءالضادفيالعين)حرفكتابمنهاكتبله"

ولم"المصنفبخطالكتاب"هذا:نهايتهوفي4951()الرقمالسليمانيةفي

."ذلكلتحقيقوقتييتسع

منهرأيت-خ(الفاضل)سوقالعديمابنمؤلفاتتعدادفيوقوله

ابنترجمةفيوقوله،504/":بالمدينةحكمتعارفمكتبةفيمجلدين

بخمسةظفرت(..الإسلامبتاريخ)الإعلامتصانيفه"من:261/شهبةقاضي

مجلداتثمانيةفيمخطوط..":8028/وفيها)المصادر(فيبيانهايأتي،منها

والسابع،السادسونصفوالثاني،بخطهوالرابعالثالثمنهااقتنيت.ضخام

)808(،بسنةالسابعوينتهي03(1)سثةمنالثانييبداْ،بخطهكلهامصورات

علىمرتبةوالتراجمبالوفياتيأتيثم،السنةأخباريذكرأنفيهوطريقته

منهوالثانيالأول(او)تاريخ:شهبةقاضيابنترجمةفيأيضاًويقول!الحروف

اقتنيتهـ(،)785نهايةإلى)741(سنةبدءمنالحوادثعلىيشتملان

.1/481:وانظر؟5تصويراقتنيت(-خواللغويينالنحاةو)طبقات.تصويرهما

شرحهنهايةفيلهإجازة":754/الماردينيسبطخطإثباتعندوقوله

.7175/و"عندي.والمقابلةالجبرفيبالمقنعالمسماةالهائمابنللامية

)2(،عنديرأيتها)1(،،رأيتهأوعليهاطلعت:يقولكانماوكثيراَ

المراسلة؟خلالمنبها5أعلمواو5اصدقاؤعليهأطلعهماوكذلك)3(.اقتنيته

)1(

)2(

)3(

.254/75،6،1،2،73،87501،041؟73،،601/انظر:

.6،19171،0،02،602233/؟3/317/4015؟انظر:

.7091/؟6/43،131؟4/9255/178؟61؟2/انظر:

72



وهم

)1(

)2(

)3(

وحمدي،)3(الأفغانيوسعيد،()2الميمنيلعزيزاوعبد،(1عبيد)أحمد

فيوقوله،639/؟2322/؟162/:عبيدأحمدالسيدعليهأطلعني:كقوله

؟3/63،128:عبيدأحمدالسيدمنمستعارةاللوحة:الخطوطإثباب

.706/؟6/95؟501/؟4271/

.8236/؟6012/؟3112،412/:عبيدأحمدالأستاذإقتبسهمما:وقوله

،6134/؟342/542؟،3/178عبيد:أحمدالسيدبهظفرمما:وقوله

.023/7121؟

23،،516/:انظر،العربيةالمكتبةفي00.مخطوطةنهايةعن:وقوله

.6/148،163،214؟164

إأتحفني:وقوله6/79902،عبيد":أحمدالسيدبهاتحفني"مما:وقوله

.543/:"خطهمنبنموذجينعبيدأحمد

.7123،151/؟6402/:انظرعبيد()عندأو

.6237،265/:عبيد(أحمدالسيدأعارنيه)ممااو

.317/8922؟،6316/:عبيد(أحمدالسيد)استخرجهأو

نفائسمنرحلاتهفيعليهاطلعماأسماءفيهاأثبت)مذكرات(للميمني

المصادرفيالزركليوقال،فيهاورأيه،وجودهاوأماكن،المخطوطات

حين،الرباطفيمنهاجزءعلىفأطلعنيوتفضل.."8:336/:والمراجع

شاكرالدكتوربتحقيقالميمنيمذكراتطبعت:قلتُ،"الأقصىالمغربزار

،(العربيةالمخطوطات)نوادرباسمالعربيةالمخطوطاتمعهدمجلةفيالفحام

فيمذكراتهذكروينظراهـ،504الأولربيع92المجلدمنالأولالجزء

،1/04،15،56،97،431،571،172،178،1،03203:الأعلام

76،،411،72/؟386،301،032/؟703/266،018،272؟

،646/؟5،3814،46،63،178،182/؟017،222،266،532

،744،48،801،178/؟06،61،82،83،234،281،282

.8891،112،042،256/؟122،275،092

مخطوطة،:الأفغاني"مذكرة:8336/:والمراجعالمصادرفيالزركليقال

فيالمخطوطاتنفائسمنراَهمابعضعلىتشتمل،الدمشقيالأفغانيلسعيد

ذكرها-انظرعليها"لإطلاعيتفضل.والأندل!المغربإلى5691سنةرحلته
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،)3(فيصلشكريوالدكتور،)2(لوهاباعبدحسنيوحسن،(1)السفرجلاني

ومحمد،(عاشور)ْبنالطاهرومحمد)4(،السوسيالمختارومحمد

اللهوعبد،داود)8(ومحمد،لنيفر)7(اليالشاذومحمد،المنونى)6(

،(21)ويشالشاوزهير،(11لجاسر)اوحمد،(01)خيريحمدوأ،()9لجراريا

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)01

)11

)12

؟917،018،491،182:المْانيالمجلد؟95:الأولالمجلد:الأعلامفي

.275:السابعالمجلد؟82:السادسالمجلد

.8522/؟7551/؟1/111:()الأعلامانظر

؟5018/؟،154916،،023/442،5679،147؟،1،25913/:انظر

.8244/؟5027/133؟،611،201،134،188/

4.503/:انظرالأعلام

.6014/:انظر

.326/6172،173،268؟273،،1/48:انظر

.6/791؟5172/:انظر

022.237،،1201/إنظر:

.515/؟1145/:انظر

.403503،،6/702؟3/167؟1025/:انظر

6/7.؟4013/إنظر:

.2/5174؟240/إنظر:

منها،كتابالفمئةنحوفيها،ضخمةكتبخزانةالشاويشزهيرللشيخ

طغوبعضها،العربيةالمطابعطبعتهماأوائلمنلاْنها،نادركتاباَلافخمسة

التاريخيةالوثائقألوفوفيها،مخطوطآلافعشرةنحووفيها،سنةمئتيمنذ

خزانةاْكبروهي،والسعوديةالشامبلاديخصماوفيها،والعلميةوالسياسية

فيالزركليفيهاقال.العربيالوطنفيتكنلمإنالشامبلادفيخاصةكتب

الشاويش.زهيرمكتبة:الشاويش)مكتبة:فيهاصفحةآخر،لمراجعواالمصادر

مخطوطاتها:ذكرعنديقولوهو"بيروتفيمخطوطاتهابعضعلىاطلعت

زهيرالسيدعند،الشاويشزهيرمكتبةفي،ببيروتالشاويشزهيرخزانة"في

زهيرعليهأطعلني،الشاويشزهيرمكتبةفي،الشاويشعند،السْاويش

=؟1/73،88،98،29،222،392،332:الأعلامانظر"الشاويش
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)3(،الفاسيالحفيظوعبد)2(،الكتانيإبراهيمومحمدشَئوح)1(،وإبراهيم

محمدوسعد(،)ْالإدريسيالماحيلىادريس)4(،الفاسيالعابدومحمد

0)7(عابديناليسروأبو،حسن)6(

رشادومحمدسيدفؤاد:الكبيرانالعصاميانبالمخطوطاتالعالمانأما

"كان:وقالوشكرهما118/:الكتابمفدمةفيذكرهمافقد،المطلبعبد

.والمعهد"الدارخطوطمنليصُؤرماعلىالعوننعمكلاهما

المترجم:مؤلفاتمنوالمخطوطالمطبوعالىاشارته

منهاالمطبوعإلىيشير،المترجَممؤلفاتأسماءعدهعندوالزركلي

،(ب)خالخاصةأوالعامةالكتبخزائنبعضفيالمحفوظوالمخطوط،(ب)ط

هذينبأحديلحقهفلا،يطهرأنإلىالمصيرمجهولأوالمفقود،الكتابأما

فيذلكترىكما،وجودهومكانالمخطوطرقمإلىيشيروقد،الحرفين

مالك-مذهبالفقهفي)التفريعكتابهذكرحين،4391/:الجَلأَبابنترجمة

فيتراهوالذي.قديمةنسخة،الرباطفي(27)الرقمالجلاويخزانةفي(خ

بالزين-الشيندفعفيالعين)قرةكتابهذكرحين،4026/:باصَبْرينترجمة

ترجمةفيتراهوما(،2191)الرقم،الرياضجامعةفيأنهإلىوأشارخ(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

592؟03،6/37125،591،1،02؟903/51؟4/173،924،

.5761اللوحةالثانيوالمستدرك.8117/؟796/

شبوحإبراهيمالسيدأطلعني،للأعلاماقتبسه،للأعلام"استخرجها:كقوله

.8413،481/؟782،83/؟5613/؟4/831؟3001/:انظر"القيرواني

.7601/؟673،612/؟1/081:انظر

.669/؟4/33،417؟3672،275،028/؟1/135،681،091:إنظر

.6911،238/؟5271/:انظر

.76،97/:انظر

.8423/؟715/؟2178/:انظر

80150/:انظر

75



نسخة"رأيت:وقال(-خالعقد)جواهركتابهذكرحين4703/:السمهودي

.284(")الرقممغنيسةفيمنه

كما،المؤلفقبلمنالمخطوطنسخمنالفراغتاريخإلىايضاَيشيروقد

فيالأبكار)درركتابهفيقالحين4492/:الشَرْمينيترجمةفيذلكترى

فيمنهفرغ(تاريخ101)الكتبدارفي"بخطه:(-خالأخيارالصفوةوصف

المعكتابهذكرحين4202/:النابلسيترجمةفيتراهوما،74"1الحجةذي

التيموريةفي"بخطه:وقال،(-خالمصريةالدياردواوينفيالمضيةالقوانين

منكتابتهتاريخلىإيشيرأو6561سنةمنهفرغ،لوحة()17في(مجاميع372)

:1/911:حمدانلابن(-خالكبرى)الرعايةكتابفيذكركما،الئئاخقبل

عددإلىيشيروقد)3541(!.شسمتربتيهـفي607سنةكتبتنسخة"منه

:1/602:أعثملابن(الفتوحإكتابفيذلكذكركما،المخطوطصفحات

مصورةالكويتجامعةفيونسخة3727()الرقمشسمتربتيفيورقة361"في

مخطوطفىكقولهرداءتهأوونفاسته،المخطوطحاليذكروقدأاستانبولعن

فيوقوله"التحريفكثيرةوالنسخة..":444/:للطبري(السلافة)نشأة

مكتبةفيرأيتهانفيسةنسخة"منه6:025/:الخيميابنديوانمخطوط

.(!186)الرقمفلورانس

ترجمةفيفعلكمامؤلفاتلهانمع،للمترجمكتابايأحياناَيذكرولا

واحداسميذكرولم،كتاباَ()28نحولهأنذكرحيث،4682/:ثابتبنعلي

منها.

الاسم:فيالمتشابهةالكتببينالتمييز

مثل،ذلكإلى-غالبأ-يشير،واَخرمؤثفبينالكتاباسمتثابهوعند

:4302/:الحورانيلابن(الزياراتأماكنإلى)الإرشاداتكتابفيقوله

الزوكاريمحمدبنمحمودتاليفمن،الاسمبهذاالمسمىالكتابغير"وهو

."3201سنةالمتوفى
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بهاختصر":4214/:مرزوقلابن(الصفوة)صفةكتابفيوقوله

)الرحمةكتابفيوقوله"الجوزيلابنالصفوةصفةغيروهوالأولياء()حلية

المسمىالسيوطيكتابغيروهو"7313/:للصُّبُنْري(والحكمةالطبفي

.المخطوطاتفيالعاملينيفيدوهذا،"الاسمبهذا

المترجم:شعرجمعمَنالىإشارته

فيكقوله،شعرهمجمعمَن-الأغلبفي-يذكر،الشعراءترجمةوفي

وجدماالجبورييحيىالدكتوروجمع":4272/أدينةبنعروةالشاعرترجمة

فجمع":4091/الكِلابيالقتالترجمةفيوقوله("ط-)ديوانفيشعرهمن

)ديوانوسماهوشعرهأخبارهمنمفزقاًبهظفرماعباسإحسانالدكتورمعاصرنا

هاشم"جمع:586/كربمعديبنعمروترجمةفيوقوله،(الكلابيالقتال

صنعومثلهط(-كربمعديبنعمرو)ديوانفيشعرهمنبهظفرماالطعان

."الطرابيشيمطاع

:الكتابمحققذكره

)حجّةكتابفيقولهنحو،المترجمكتابمحققاسميذكرأنوقلّ

فيوقوله."الأفغانيسعيدالأستاذحققه"3:325/زنجلةلابن(القراءات

:4121/للزَّوزَنيوالقدماء(المحدثينأشعارمنالظرفاء)حماسةكتاب

.بغداد"فيجبارالمعيبدمحمد"حققه

مؤلفيها:الىالكتبنسبةتصحيح

ونسب"6:98/عرضونابنترجمةفيكقوله،الكتبنسبةويصحج

."الاعلامفيوترجمتهأحمدلأخيهوهو(الوثائقفي)اللائقليهإ

إليهونسبت":6122/القادرعبدبنمحمد:الفاسيترجمةفيوقوله

أخيهتصنيفمنوهي(القديمفيفاسأهلمشاهيربعض)ذكرالمسماةالرسالة

."الرحمنعبد
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:الكتاباسمفيالشكُ

:الحزَاقترجمةفيفيقول،ذلكإلىيومئالكتاباسمفييشكوعندما

رسائلو)ديوان...(العلمي)ديوان"له:773/العلميحمدبنمحمد

."؟الأولولعلهأرهلمد()275الرباطخزانةفي(-خومنظومات

في(-خالعطر)روضةمنهاكتب"له:788/الشِّروانيترجمةفيويقول

مسماةغيرنسخةومنه(عربي877الفاتيكانمكتبةفي)رأيتهضخممجلدالطب

بفلورنس،اللورنزيانةفيرأيتهاأيضاً(الطبفيعربي،لهاخركتابلعلها)او

."بالأولىمقابلتهاليتتيسرولم(شرقي142)رقم

:الكتابمجلداتتعداد

:639/المامقانيترجمةفيكقوله،الكتابمجلداتعدديذكروقد

فيوقوله،"ضخمينمجلدينفي"الإسلامشرائعشرحفيالأحلامذرائع"

."مجلدينفيشعر()ديوانله":699/الرضيالشريفترجمة

المترجم:كتببعضفيرايهاظهار

)وفياتكتابفيفيقول،الكتببعضفيرايه-احياناً-الزركليويسوق

ضبطاًاحسنهاومنالتراجمكتبأشهروهو":1022/خلكانلابن(الأعيان

في1/1131والنهايةالبدايةفيكثيرابنانتقده":الهامشفيوقالوإحكاماً"

عليه،وقلسالوفياتفيخلكانابنذكرهوقد":بقولهالراونديابنعلىكلامه

عادتهعلى،عجيناً!لهأكلالكلبكأنولا،بشيء-يجرحهأو-يخرجهولم

ترجمةلهميذكروالعلماء،تراجمهميطيلفالشعراءوالشعراء،العلماءفي

."زندقتهميتركوالزنادقة،يسيرة

بحسنتمتازالعبارةسهلة"وتصانيفه:408/اليزديترجمةفيوقال

المناسباتفيكثيرةكتباًوألف":481/حسيناللهعبدترجمةوفيالإيجاز"

."والتحقيقالعمقيعوزها

78



(والعراقوالحجازنجدأخبارمنالمشتاق)تحفةالب!امكتابفيوكتب

نجد(فيالواقعةالحوادثبعض)تاريخعيسىابنكتابفيه"نقل:4/133

."ميةالعالىإقربأبأسلوبأخباراًفيهوزاد.حرفياًيكونيكإدنقلاً

جوهريلطنطاويالكريمالقرآنتفسيرفي)الجواهركتابوفي

فيوأغرق،التفسيرمعنىعناكثرهفيابتعد،خاصاًمنحىفيهنحا":3023/

ضخاماًعناوينكتبهلسائروجعلوأساطير،عصريةوفنونأقاصيصسرد

."رسائلوأكثرها

مجلداً،عشراثنا"4:331/الأثيرلابن)الكامل(كتابعلىوعلق

عيالالمؤرخينمن5بعدجاءمَنوأكثرهـ،962عامفيهبلغالسنينعلىمرتب

.هذا"كتابهعلى

:241-6024/اللهعبدبنمحمدالخَرَاشيترجمةهامشفيوجاء

وفي(بخطههوكمابفتحتين)الخرشي931-4316/:الزيتونةوفي..."

مصر،قرىمنخرشةإلىنسبةالخاءبكسر()الخرشي277/الحضيكيمناقب

،كسحاب،خراش"وأبو45:03/التاجوعبارةمحمد(بن)محمد5وسما

اللهعبدأبومشايخناشيخالمتأخرينمنمنها،مصرأعمالمنبالبحيرةقرية

معتعإرضهعندإلاثقةوأمثالههذافي(العروساتاجالتاج:قلت"الخراشي

."؟الزيتونةمخطوطةولتراجع.الخط

التراجم:فيالعلميةالفوائدتتره

ذلك:ومن،التراجمخلالمنفوائدكثيرةالزركليونثر

عنهاللهرضيعليبنللحسنترجمتهعند)الإمإمية(فيحديثه-ا

منفرقة:الإمإمية":الهامشفيقالعشر"إلاثنيالأئمةوثاني...":2991/

عليلأبناءوانها،ع!ي!النبيبعد،عنهاللهرضيعليبإمامةتقول،المسلمين

بالمهديختمواوأنهمعشر.اثناالأئمةأنعلىمتفقونوهميتوارثونها،

علي،الإمإم-اأنهمتسميتهمفيوالأشهر،خلافأسمائهموفي،المنتظر
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7-الكاظم،،الصادق-6،الباقر-5العابدين-زين4الحسين3-،الحسن2-

."لمهديا-21،لعسكريا-11،لهاديا-01،لجوادا-9،الرضا8-

علي:بنحمزةترجمةعلىتعليقينخلالمنبالدروزتعريفه-2

خلاصةالاَخروالتعليق،الدرزيالمذهبمؤسسيمنوهو2/278-927

جمعتقد"كنت:بدايتهافيقال،الكتابفيحاشيةأطولوهي،عنهممركزة

ماومنها،الترجمة5هذكتابةعندإليهاللرجوعوالمصادرالنصوصمنطائفة

البستانيودائرة)دروز(مادة606-8306/:البريطانيةالمعارفدائرةفيجاء

المنسوبينالمثقفينمنوهو(سليم)فؤادالشهيدصديقيعلىوعرضتها)دروز(

وصخج،أغلاطاًنيةلبستاوانيةيطاالبرئرتينلداافين!:فقاللدرزيالمذهبالىإ

الحاشية،عليهاشتملتممازيادات5عندمنوأضافمنهما،عنهماأخذتهما

فيمعروفةدرزيةأسرةمنوهو(حمزة)فؤادأيضاًصديقيذلكبعدواطلعت

عليها،نشأالتيبالعقيدةصلته-وانقطعتبنجد-الرياضفييومئذوكان،لبنان

اصحهذا":ليفكتبوالحاشيةالترجمةفيرأيهعنوسألته،مراراَليذكركما

."الجماعةإليهيذهبماالحقيقةفيوهو،الاَنحتىالموضوعفيكتبما

:901-8801/:عطاءبنواصلترجمةفي،بالمعتزلةتعريفه-3

بالمعتزلةأصحابهسُفي،والمتكلمينالبلغاءائمةومن،المعتزلة"راس

لواصلية()اتسمى،ليهإتنسبئفةطاومنهم،لبصرياالحسندرسحلقةلاعتزاله

كتب":الهامشفيالزركليفقال"00الاَفاقفيالاعتزالمذهبنشرالذيوهو

نأيرون،الإسلامفرقمنالمعتزلة:5موجزما(الأوراق)ثمراتفيحجةابن

ليسمُحْدَثالقرآنوأن،الإنسانمنالشروأفعال،اللهمنالخيرافعال

الذنبارتكبإذاالمؤمنوان،القيامةيوممرئيغيرتعالىاللهوأن،بقديم

وبرونكافراَ،ولامؤمناًلا،منزلتينبينمنزلةفييكون،وغيرهالخمركشرب

يصرفلملواللهءنايمُعْجِز،نفسهفيأنهلا)الصرفة(فيالقرآنإعجازأن

منها.يخرجلمالناردخلمنوان،يعارضهبمالأتوامعارضتهعنالعرب

فلما،البصريالحسندرسيحضرممنكانعطاءبنواصللاْنمعتزلةوسُفُوا
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مؤمنالكبائرمرتكببأنالجماعةوقالت،الكبائرمرتكببكفرالخوارجقالت

ليسالفاسقإن:وقال،الفرقتينعنواصلخرج،فاسفاًكانلاانكافرغير

بالمعتزلة.فعُرفوا،جماعةوتبعته،الحسنمجلسواعتزل،كافرولابمؤمن

لعلماء0ابينلبحثاموضعفوضعه،الرشيدأياملىإينمومذهبهملومازا

ثمالمعتصموتابعه،مخالفيهموعاقبالمعتزلةناصرالمأمونوليولما

0بالاعتزالالقائلينبمخالفةالاَفاقإلىكتبالمتوكلأيامكانتولما،الواثق

؟وأعيانفضلاءمنهمواشتهر.الأيامبمذهبهمذهبتحتىالمعتزلةشأنوضعف

لسيرافي،وا،لفراءوا،دعبابنحبوالصا،ورديوالما،لزمخشريواحظلجاكا

."كثيرينخرينوا...يدلحدابيأبنوا،رسيلفااعليبيوأ،جنيبنوا

بيأسلالةعلىقاصرةالنسب،5هذليست":217/لبكريالةحاإعلىوعلّق

أنسابفيكماهيوإنما،الناسبعضيتوهمكماعنهاللّهرضيالصديقبكر

وائل(بن)بكرأوبكرالصديقأبيلىإنسبة،وغيرهماالأثيرابنولبابالسمعاني

واسمه(كلاببنبكر)أبيأو،النخعي(عوفبن)بكرأو(مناةعبدبن)بكرأو

."لبكريبالهرجابعضاشتهرنسلهؤلاءمنولكل،عبيد

:4/572هـ(417)معالمتوفىاالامديلدينازينترجمةمشهافيوقال

نإ:فيهقال)باشا(زكيلأحمدبحثالمفتبسمجلةمنالسادسالمجلد"وفي

سنة،ستمئةبنحوالكتابةفيطريقتهاختراعلىإ()برايلسبقالامديالدينزين

فيالزركليقالوقدم"0185سنةنحوفيطريقتهاخترعالفرنسيبرايللأن

الذهنوحدةالفراسةقوةفيآيةوكان،5صغرفيعمي...":الامديترجمة

منها.كثيراَوجمعبالكتبالتجارةاحترف..كثيرةبلغاتعارفاً،الرؤياوتعبير

لهجاءاحروفمن،وأكثرأحرفاَفصنعهاوفتلهاورقةخذأكتاباًاشترىكلمانوكا

ويجعل،الكتابجلدطرفعلىيلصقهاثم،الجُضلبحسابالكتابثمنلعدد

."فعرفهالورقيةالحروفمسنثمنهعنهغابذاف!،تثبتهاورقةفوقها

النقل:عندوتمحيصهتثبته

بل،وتمحيصتثبُّتِدونالمصادرمنينقللاتراجمهفيوالزركلي

والترجيحالمناقشةفمن،فيهاماويصخحويرجّحويناقق،ويمحّصيتثبّت

81



المصادرمنتقدمفيمايَرِدولم...":495/ملكابنترجمةهامشفيقوله

فيفجعله7342/:الذهبشذراتفيالعمادابنوانفرد،وفاتهلسنةذكرٌ

الأعلاممنالأولىالطبعةفياخذتوعنه)تقريبأ(وقالهـ()855سنةوفيات

بنصيطهرماعلىظفر1/617:العارفينهديةصاحبأنإلا،غيريوأخذ

منتيرةبلدةفيويدرسيسكن"كان:فقال5مصدريذكرلموإن،عليهيعؤل

الأتقياءببرهانوفاتهوأرخواهـ(،08)1سنةتوفيوبها،إزميرمضافات

."التقريبيةالشذراتروايةعلىروايتهفرجحت

هـ()293عامالمتوفىالجرجانيالحسنأبيترجمةهامشفيوقوله

إحداهماالجرجانيوفاةفيروايتانوفيه1/432:الأعيان"وفيات:4003/

تبينثم،الأولىالطبعةفيبترجيحهوأخذت،خلكانابنورخحها)366(سنة

الأحوالبهتصرفتإنه:الثعالبيقولعلىالاطلاعبعدالترجيجهذافي5خطؤ

توفيوالصاحب،لهمامعاصروالئعالبي(وفاته)بعدعبادبنالصاحبحياةفي

الإمامالخطأهذاعلىنبهمنواول.الثانيةالروايةفترجحتهـ()385سنة

ذكرولكنه،(171/91والعشرونالحاديةالطبقة.-خالنبلاءسيرفيالذهبي

)366(،سنةتوفيأنهفصحجخلكانابنووهم":وقال()1)693("سنةوفاته

العزيزعبدبناحمدبنعليالحسنبواالمحدثوهو،آخرجرجانيذلكوإنما

)293(سنةالجرجانيوفاةفيالثانيةخلكانابنروايةورجحت"الجرجاني

ياقوتروايةمعلاتفاقها3013-280/:الشافعيةطبقاتفيبهاالسبكيلأخذ

الثانيةخلكانابنروايةمنفأخذته5عمرتقديرأما59420/:الأديبإرشادفي

يتيمةوانظر.بالغصغيروهو)337(سنةمحمدأخيهمعنيسابوردخلأنه

."365/:الذهبوشذرات؟11/133:والنهايةوالبداية؟3238/:الدهر

المصادرتناقلت:"قلت:25-724/ال!رَخْسيترجمةهامشوفي

انظر:.الزركليذكركماهـ،293سنةوفاتهللذهبيلإسلاماتاريخوفي:قلتُ)1(

004(،-)381الإسلامتاريخ:وانظر21؟17/النبلاء:أعلامسير

27-273.اص

82



فقهاءانمن2/912:المضيةالجواهرفيماواستوقفني،544سنةوفاته

الفضلبنالمطلبعبدبنالدينافتخاراشدهموكان،عليهتعصبواحلب

سنةولادتهفوجدتهذاترجمةإلىفرجعت،616سنةالمتوفىالهاشمي

فيرأيتثم،سنواتبخمسبعده!السرخسيوفاةتكونأنيعقلولا)953(

وأ()563سنةعليهقرئانه()الوسيطكتابهمنالأولالجزءعنمخطوطةنهاية

تاريخفيالذهبنهركتابفيبنصالأصدقاءاحدأخيراَوأظفرني..بعده!

الفاضلالإمامالحلاويةالمدرسةفيالتدريسفتولى":يقول2222/:حلب

فولاّهحلبقَدِمكان،السرخسياللهعبدابومحمدبنمحمدالدينرضي

الفقهاءمنجماعةعليهفتعضب،لُكْنَةلسانهفيوكان،التدريسزنكيمحمود

رجبمنجمعةاَخرالجمعةيومفمات،الديننورعند5اْمرفصغَروا،الحنفية

منالأولالجزءقراءةتاريخومع،الدينافتخارسنمعيتفقوهذا("571)سنة

."الأخرىالمصادرفيمافليصحح،عليهالوسيط

الوعاةبغية":5/6172(1)9سنةالمتوفىطاهرابنترجمةهامشوفي

سنةببغدادومات)554(سنةدمشقوقدم)512(سنة)ولدأنهوفيه)94(

خطأ،كلهاالتواريخهذهأنليظهرثم،الأولىالطبعةفياخذتوعنه6("1)9

لكتابسماعهوجدت")543(الترجمة(،)153التكملةفيالأبارابنلقول

وقد:عساكرابن"قال:وقوله)494(سنةفيالبرعبدبنعمرلأبيالتقصي

فيه!فأفام،بغدادلىإوخرج،شيئاَمنهأسمعولمصغيروانا،بدمشقيعنىرايته

يكونأنالمعقولفمن(4)99سنةولدعساكروابن("15)9سنةتوفيأنإلى

روايةمعصغيروهولهرؤيتهتتفقولا51(،)0سنةحواليطاهرابنرأي

."الوجوهمنبوجهالوعاةبغيةفيالسيوطي

7:322/هـ(06)4سنةالمتوفَّىالمِيْرُتُليالزاهدترجمةهامشوفي

سنةوفاتهوفيه!ت)2147()754(والتكملة،القادمتحفةفيالأبار"ابن

نسبة(عمرانبن)موسى1/604:المغربحلىفيالمغربفيوهو،(06)4

جزيرةصفةفيومثله-مضمومةوتاءساكنةبراء-بالمارْتُليوعرفه،جدهإلى

مععنهلطيفخبروفيه)175(،المعطارالروضمنالمنتخبالأندلس
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(عمرانبن)موسى()43السنيةالذخيرةصاحبوسماه،الموحديالمنصور

إلىاميلواراني6()30صفرفيوفاتهوأؤخب)المارتلي(عزفهأنهإلا،أيضاَ

نموذجاتالمصادرهذهوفي.والدفنالوفاةمكانبتعيينلانفراده،ترجيحه

!.نظمهمنمختلفة

()البليديلىإالإشارةسبقت:"قلت:768/البَليديترجمةهامشوفي

تيمورإليهنتهماذلكبعدورأيت،التصغيربصيغةمضبوطاَ(ترجمةدون)الاسم

وهو:،4501/:الدررسلكفينصورودمن3/93:الخزانةفيباشا

واطلع،الترجمةصاحبالمقصوديكونأنتيمورورجح،الباءبفتح"البليدي

ماالصواب:فكتبالكلمة5هذعلىالتونسيالوهابعبدحسنيحسنالسيد

.تيمور"قاله

:اوهاممنبهاعلقمماالتراجمكتببعضتنقية

وأتصحيفأووَهْممنبهاعلقمماالتراجمكتببعضالزركليوينقي

-)677ووفاتهفرجبنإسماعيلالأحمر،ابنولادة:ذلكومن،تحريف

9025/:الزاهرةوالنجوم...":الهامشفيقالحيث1:321/هـ(725

1375/:الكامنةالدررفيومثله.هـ(72)0ووفاته)068(سنة5مولدوفيه

قدفهوأيضاً"خطأ)727(سنةمقتله38/:الإسلامدولتاريخوفي.خطاوهو

.لإسلامادولوتاريخ،الكامنةوالدرر،الزاهرةالنجومفيجاءماصحح

وسركيس،وبروكلمان،الظنونلكشفتصحيحهأيضاَذلكومن

هـ()414عامالمتوفَّىاللهعبدبنعلي:جَهْضَمابنجعلواحيث،والأزدي

ثلاثةوبينهما،واحداًشخصاً)713(عامالمتوفَّىيوسفبنعلي:والشطَنوفي

هذا،جهضملابنالأسرار()بهجةكتاب:"قلت:4403/:فيفقال،قرون

(7)13سنةالمتوفى(يوسفبن)عليللشطنوفي(-طالأسرار)بهجةكتابغير

شخصا256ًص،الظنونكشفصاحبجعلهماوقد34(5/:ترجمتهانظر1

3!س!ه:ا.361)433(بروكلمانخطأهفيوتابعه،عامثلاثمئةوبينهماواحداَ،

."(7)78-9للأزديلنسبةاومشتبه،(211)6لمطبوعاتامعجمفيوسركيس
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،الجزريترجمةهامشفيفقال(والنهاية)البدايةفيخطأَوصخح

فيهوجاء14/186:والنهاية.والبداية.".5/892:إبراهيمبنمحمد

."تصحيفوهو()الجوزي

الرحمنعبدترجمةهامشفيفقالالذهبشذراتفيخطأينوصحح

ساويلأا1/232:لذهباتشذراوفي":3203/ريالأنباأولأبناوياجبلةبنا

5:324/أحمدبنمحمدالخُوَ-يّترجمةهامشفيوقالالأبناوي"تحري!

."(محمد)لصوابوا،أحمدلديناشهاب5/324:الشذراتفياسمهووقع"

غبيطيومحياً.كان..":5/39شَوْذَببنالعؤَامترجمةفيوجاء

المكاناسمفيهووقع5091/:التاج":الهامشفيالزركليفعفَق"المروت

:البلدانمعجموفي،تصحيفكلاهما،القاموسفيكما(المدرة)غبيط

)غبيطالجميعفيوالصوابايضاَ،تصحيف(الفردوس)غبيط6/267

.3"81/:انبلدانمعجمنظرا.الراءوتشديدلميمابفتح(المَزُوت

وتاريخ..":7116/()394سنةالمتوفَّىجَزْلَةابنترجمةفيوقال

ابنمختصرفيومثله(،)473سنةوفاتهفيهووقعت)923(للقفطيالحكماء

."لإعلامافيشهبةقاضيابنخطمنوالتصحيح،لعبريا

للأبالعربيةالاَدابوفي..":216/الجنديأمينترجمةعلىوعفق

بن)أمين5أثبتناماوالصحيح،الرزاقعبدبنخالدبنأمين:أنهشيخولوي!

.5"جدلاعمهفهوالرزاقعبدأحمد(أمابنمحمدبنخالد

سنةالمتوفَىمحمدبننصر:السمرقنديالليثأبيترجمةعلىوعفق

)بحرتصنيفهمن:المكتباتفهارسبعضفي:قلت0.":8/27هـ()373

تأليفمن(العلوم)بحرأنوالصوابالتفسيرفيمجلداتبضعة-خ(العلوم

الظنونكشففيكما،التاسعةالمئةأبناءمن)علي(اسمهآخرسمرقندي

.")225(

هـ(6)53عامالمتوفَىمحمدبنيوسف:البئاسيترجمةهامشفيوقال

بترجمةهذاترجمة2554/:العارفينهديةصاحب.وخلط".8/924:
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.واحداً"فجعلهما(06)4سنةالمتوفىمحمدبنيوسف،البلوي

كتابنسبةلتحقيق8942/:حَفويَهابنترجمةعلىالطويلةحاشيتهوانظر

علقتالتيالمؤلفينأوهاموبيان،إليه(-خالمقيمالنعيموعقبىالنديم)تقويم

وكتابه.الترجمةبصاحب

،1/791،302(لظنونا)كشفلكتابالزركليتصحيحاتنظروا:فلتُ

،3301/و،2321،012،612،652،703/و،032،272،432

.7661،821/و،6/04،001،102،372،942،572،982،692و

،6181،692/و2/38،و،1/158،274:المكنونوإيضاح

.7156/و

،1/581،016،173،176،177،191،691:العارفينوهدية

،262،187،502،703،318/و،122،023،452،4،31033

233،271،،7155،177،182/و6/237،285،928،و323،

216،221،922،024،241.253،،8141،155،166/و348،

غلطه:اتضحاذارايهعنرجوعه

ذلك،إلىويشير،عنهيتراجعمافسرعان،خطأٌكَتبَهللزركليظهرلىاذا

الديننورالعادلترجمةفيجاءماذلكمن،عليهنئههمَنْإلىأيضاًويشير

مدرستهفيدفنأنهالأعلاممنالأولىالطبعةفيوقع:"قلت:7017/

المدرسةفيالمدفونالعادلأنإلىكردعليمحمدالأستاذونبهني()العادلية

الترجمة،صاحبنورالدينالعادلماا،الدينصلاحالسلطانأخوهو()العادلية

."دمشقفيبالخياطينالنورية:مدرستهفيفدفن

أنهامن2164/:الأرسلانيةحَبُوسالأميرةترجمةفيجاءماومنه

هذامنالأولىالطبعةتصدركادت"ما:فقالالأولىالطبعةفيوذلك()شهابية

رسالتين:تلقيتحتى()شهابيةوأنها)حبوس(الأميرةذكروفيهاالكتاب

بسورية--الفرنسمنعلىالثورةمعقلمنارسلانعادلالأميرمنالأولى
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لوزانمنأرسلانشكيبالأميرشقيقهمنوالثانية،(6134رجب)7تاريخها

،شهابآل!لىإنسبتهامعاًينفيان.(م2891مارس12)تاريخها-بسويسرة-

وفي،مهلأوالدهماجدةفإنها،ليهإذهباماوالقول!،أرسلانيةنهاأعلىويبرهنان

غضبتالتيهيوحبوس":دل!عاميرالأرسالةفيجاء:للتاريخفوائدلتينالرسا

إلىنزوحهسببفكان،الشهيرزيدانجرجيجدزيدانأملاكهاوكيلعلى

."..الشهيرالمؤرخظهورسببنزوحهوكان،بيروت

سنةالمتوفىمسعودبنالحسن:اليوسيترجمةفيجاءماأيضاًومنه

(11)20سنةحاجاًمكةقدم:وفيه1/68:"الجبرتي:2/223اهـ(1)20

صححناهاثم،لأولىالطبعةافيتهوفاخذناأوعنه"(1111)سنةبالمغربوتوفي

فيالفهارسفهرسصاحبلقول!21(،0-2)60انتشرمنصفوةبرواية

الاَثارعجائبفيوما(011)2عامالمتوفىاليوسي"946-2464/:ترجمته

."..غلط(1111)عامماتأنهمنللجبرتي

سبق":798/محمودمحمد،التزكزيالشَنْقيطيترجمةفيجاءماومنه

،5017/:التاجفيكماكسرهاوالصوابالشينعلىبفتحة()الشنقيطيضبط

بالجيمتكتبوقد،المعقودةبالقإفوالشنقيطي،وجدتحيثفلتصحج

".قبيلةاسم)شنجيطي(و)تركز(

التيالكتبوذكرهبينها،والتفريقالأسماءمنالمتشابهالىاشارته

المترجم:فيالًفت

أه!ا:بأمورالترجمةيختمأنالزركليعادةمن

ومدفنه.المترجموفاةإلىإشارته-ا

ته.مؤلفاذكر-2

معاصريه.منالمترجمومراثيمدائحلىإإشارته3-

بينهما،والتفريق،الاسمفيوغيرهالمترجمبينالتشابهإلىإشارته-4
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غير"وهو4:033/يوسفبنمحمدبنعلي:الشاعرخروفابنفيكقوله

."النحوي(خروف)ابنوسمئهمعاصره

:778/6913(سنة)المتوفىسعيدبنمحمد:الرعينيترجمةفيوقوله

وغير،المؤنسصاحب)0111(القاسمابيبنمحمدالرعينيغير"وهو

.والبصير"الأعمىوهماجابرابنصاحب)977(يوسفبنأحمدالرعيني

(معتوق)ابنغيروهو":32-733/(لشاعر)امعتوقابنترجمةفيوقوله

الكنديعمرأبيترجمةفيوقولهاهـ(")870سنةالمطبوعالديوانصاحب

."ترجمتهالاَتيةالفيلسوفالكندييعقوبغير"وهو:7481/()المؤرخ

عائشةترجمةفيكقوله.المترجمفيأئفتالتيالكتبإثباته-5

فيوقوله"،ط-والسياسةعائشة"الأفغاني"ولسعيد:3024/المؤمنينام

بن)الحسنكتابنظيف"ولمصطفى6:84/:الهيثمبنالحسنترجمة

-ط(.الهيثم

منها:الفراغبعدالترجمةمصادرعلىالإحالة

الهامث!،فيومراجعهامصادرهاعلىيحيل،الترجمةمنيفرغإذوهو

ابنترجمةهامث!انظر،ويبئنويشرحويتثبت،ويصححلينافش،فيهيطيلوقد

2/278؟:عليبنوحمزة؟126-7125/:عنينوابن؟2246/:القيم

وحبوس؟7925/:يعفربنوالمعافر؟244-7243/:العينينوماء

89420/حَفويهوابن،8591/والكندي،2461/:الأرسلانية

غيرتكونوقد،بالمترجَمتتعلقأشياءالإحالةهامث!فييذكرقدبل

ملوكة:وابن؟7102/:المرحلابنإحالةفيكما،ترجمتهفيمذكورة

264؟7/:الروميومعئب؟7228/:شفيقحسين:والمصري؟7/288

والهُمامي:؟847/:شاوربنالحسن:النقيبوابن7/803؟:مَنْعَةوابن

فيشك"ساورني:الأخيرةالإحالةهامث!فييقول؟849/:ثَبَاتبناحمد

النقلة(وفياتفي)التكملةمخطوطةفيفوجدتهفيهالنظرفأعدت()ثبإتضبط
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الشافعي،الواسوثباتبنعليبنأحمد:موجزهبما،المنذريللحافظ

فيه،وصنف،والحساببإلفرائضمعرفةلهكانت()555سنةفيتقريباًمولده

تإءالألفوبعد،المخففةالموحدةوالباء،المفتوحةالمثلثةبإلتاء:وثبات

."الهمامييذكرولم:قلت.مثناة

ضبطهسبقالدكالي":2034/الدُّكَّاليإحالةهامشفيالزركليويقول

بفتح"دكالة:ونصه5431/:الذهبشذراتفيماعلىاعتماداً،الدالبفتح

نصاً،-خالأنوارشوارقفيرأيتثم،بإلمغرببلد،الكافوتشديدالدال

شارحهوعلق(كرمّانة،)دكالةالقاموسفيومثله،الدالبضمأنهاعلىاَخر،

."الدالبفتحالصاغاني"وضبطه:323(7/:)التاج

فيأصلحتهوقد،الضمفهو،اليومالمغربأهلألسنةعلىالشائعأما

."بخطأليسالفتحأنعلى،بإلضمالثالثةالطبعة

مخطئ.لمخطِّئوا،لدالابفتحقولهعلىالزركليفخطأبعضهمتوهَموقد

ومراجعه:مصادرهاسماختصاره

لىإيعمدماكئيرا،الهامشفيالترجمةمصادرعلىيحيلعندماوالزركلي

الذهبوشذرات)التاج()1(،العروستاج:ذلكومنأسمائها،اختصار

العارفينوهدية)الفوات()3(الوفياتوفوات)شذرات(،أو)الشذرات()2(

عوضاًمؤلفيهاأسماءيذكرأو(()ْ)الدراسةالأدبيةالدراسةومصادر()4(،)هدية

كارلالألمانيالمستشرق3!()6()كلاس!هالعربيالأدبتإريخ:ذلكومن،عنها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.7991،991/؟6522/:لأعلامانظرا

.7831/؟606،83،591/:نظرا

.3327،343/:نظرا

.7641/؟2092،703/:نظرا

.292،95،78،29،39/:نظرا

دائمأ.مؤلفهاسميذكرإنماكتابهيذكرلاوهو6002،522،272/:انظر
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الشعراءفحولوطبقات()1(،خلكان)ابنالأعيانووفيات،بروكلمان

بتاريخو)الإعلام)سركيس()3(العربيةالمطبوعاتومعجم)الجمحي()2(،

.(()4شهبةقاضي)ابنالإسلامأهل

عليها:اطلعالتيالمخطوطاتبعضوصفه

والمراجع()المصادرفيإليهارجعالتيالمخطوطاتبعضويصف

)الأبحاثمخطوطةعنحديثه-كثيروهو-ذلكمناقتناها،التيخصوصاَ

لمؤلف(وأمراؤهامكةو)اشراف8275/:للمقبلي(متعددةفنونفيالمسددة

8028/:شهبةقاضيلابن(الإسلامبتاريخو)الإعلام8/927:مجهول

اليمن(تاريخفيالزمنو)أنباء8281/:الجوزيلابن(الأعيانو)أعمار

رجالمعرفةإلىو)التشوف.8/283:القاسمالإمامبنالحسينبنليحى

والقط8318/:(المشكاةو)ضوء8692/:المتادليالزياتلابن(التصوف

إبراهيمبنأحمدالعباسلأبي(و)المصابيح8333/:القاضيلابنالفرائد(

8.338/:الحسني

عبارته:وصفاءبيانهحُسن

،شاعرٌأديبٌفالزركلي،العبارةوصفاء،البيانحسنكلهذلكزانوقد

إلىانصبابهاوسرعة،المعرفةلإيصالسبيلخيرومازالالأدبكانوقد

لتجدوإنكأراد،حيثلسانهيضعوالبليغ،النفسعلىواستيلائها،السمع

والفائدةالنفعمنمبلغهاتبلغلملكنهافأوعتجمعتقدالدراساتمنكثيراَ

وعسرها.لجفافها

)1(

)2(

)3(

)4(

75؟2/61.6/6،914،انظر:

5/96.انظر:

.2285/انظر:

2/96/6.71؟انظر:
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ترجمةعنأبحثكنتماوكثيراً،تراجمهقراءةإلىويأسركيشدُكوهو

نأدونبعدهاأوقبلهاصفحتينأقرأفأجدني،الأعلامصفحاتمنصفحة

أشعر.

انتقائها:وألس!الأعلامتراجمطبيعة

اختلافعلى!ركلفيالأعلاملمشاهيرالزركليترجم:العَلَمية-1

ومِلَلِهم.اهتماماتهم

()الأعلاممقدمةفيالزركليبهاصزَحفقد،الاختيارأوالانتقاءأسسأما

بهتشهدعلمالترجمةلصاحبيكونأنالاختيارميزانوجعلت":02صفقال

كان-قضاءأوكوزارة-رفيعمنصبأو،امارةأومُلكأوخلافةآو،تصانيفه

وآ،لهيُذكَرالعمرانفيأثرأو،بهتمبَّزفنٌّأو،مذهبرياسةأو،بارزأثرفيهله

وأ،نسبأصليكونأنأو،كثيرةروايةآو،اسمهبهيثرددمكانآو،شعر

عنهم.وبسالذكرهميترددممنيكونأن:كلهذلكوضابط.مثلمضرب

إغداقاً،الثناءوصفاتالتمجيدنُعوتمؤرخينابعضعليهأغدقمنأما

وعشراتالدرر(و)سلك(و)السلافة(و)اليتيمة)الريحانة(أصحابصنعكما

صاحببهيُطرىلابماالمنظوممنواهيينبيتينقائلإطرائهممن،أشباههم

لراويوالتشريعوالهدايةوالعلمالإمامةصفاتورصهمالشعر،منديوان

تغمنوعظحلقةمنأكثرعنحياتهتسفرلملمتفقهأو،حديثينأوحديث

غيرعلىللإطالةاجتناباًذكرهمإهمالتعمدتفقد-يومكلبأمثالهاالمعابد

."لكتاباهذاوضعفيلنفسيرسمتهلذيالحداعندالوقوتفيورغبة،جدوى

منمعيننوععلى()الأعلامفيالزركلييقتصرلم:النوعيالشمول-2

منكثيراًفشملت،تراجمهتنوعتبل-التعريفبدايةفيذكرتكما-الأعلام

والوزراءالوزراءورؤساءوالولاةوالأمراءوالملوكالخلفاءمنالناسقئات

والنحاةواللغويينوالأدباءوالفقهاء،والمحدثينوالمف!رينوالفزاء،والقضاة

والنحَلالمللوأرباب،والملحنينوالمطربينوالشعراء،والممثلين
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..والمستعربينوالمستشرقين،والمتكلمين

الوطنفيشاملاًالأعلامكتابهيكونأنالزركليتغئا:المكانيالشمول3-

تراجمأدخلناوإذا،المشرقأقصىإلىغرباًالأندلسمنوالإسلاميالعربي

قدفيكون)الأميركيتين(المهجرفيالعربوأدباءوالمستعربينالمستشرقين

العالم.أقطارمختلفشمل

اعلامه:فيالزركليغطَّاهالتياالزمنيةالفترةامتدت:الزمانيالشمول-4

:الأنبياءتراجممنهاالعصرهذاسبقتتراجمبضعةعدا-الجاهليالعصرمن

.(م7591هـ/ا93)5عامحتى-سماعيلإ،هود،أيوب

اَخر=الهجريعشرالرابعالقرنتراجممنيكثرالزركليوجدتوقد

:أمرانذلكمردولعل،الميلاديالعشرينالقرنوأغلبعشرالتاسعالقرن

نأفمعروفمنهمالأعلامازديادوبالتالي،الأنفسعددازدياد،الأول

.ازديادفيالأنفسأعداد

وصلتهمنها،وقربهالسنواتتلكلأحداثالزركليمعاصرة:الثاني

عفانفيوعمل،وتعلمفيهاونشأبدمشقولدقدفهو،عصرهبأعلامالكبيرة

المغربفيوأقام،القاهرةفيمثلهاوأقام،سنواتالسعوديةفيوأقام،سنتين

كثرةفيساعدهوذلك،بيروتفيالمقامبهواستقر،للسعوديةسفيراًسنوات

لمعاصريه.تراجمه

علىالأعلامترتيبفيتجريلاالتراجمكتب:المترجمةالأعلامترتيب

عشرطبقةكلفييذكركأن،الطبقاتعلىيرتبهممنمؤلفيهافمن،واحدنهج

استعملكالذهبيالمؤرخينوبعض..سنةأربعينأوسنةعشريناوسنين

الذينالشيوخفي:أياللقاءحيثمنالمتشابهينالقومعلىللدلالةالطبقة

.والوفاةالمولدحيثمنالسنفيتقاربهمثم،عنهأخذوا

الحديثدراسةلخدمةالطبقاتعلىالتنظيمالمحدثوناخترعوقد
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معرفةإلىيؤديالذيفهو،ونقدهالحديثإسنادومعرفة،الشريفالنبوي

)2(انقطاعأو)1(إرسالمنالسندفيماأو،متصلاًالإسنادكانإذافيما

.()ْالطبقةفياختلافمعالأسماءفياتفاقأو)4(تدليسأوعضل)3(أو

لمالتيالأولىالعصورفيالأهميةمنغايةعلىالطبقاتنظاموكان

طبقاتهمتحددكانتإنما،ووفياتهمالرواةمواليدبضبطفيهاالمؤلفونيعتنِ

عنهم.والرواةشيوخهمبمعرفة

الترجمةعلىالعثورصعوبةالطبقاتعلىالتنظيمعيوبأكبرمنأنعلى

موحدتقسيموجودعدمعنفضلاًجيداً،تمرّساًالفنبهذاالمتمرسينلغير

خياطبنلخليفة)الطبقات(:الكتبتلكومن)6(المؤلفينعندللطبقة

الشافعيةو)طبفاتللذهبيالنبلاء(أعلامو)سيرسعدلابن(الكبرىو)الطبقات

للسبكي.(الكبرى

منفيهاتوفيمنسنةكلأحداثفيفيذكر،السنينعلىيرتبهامنفمنهم

قاضيوابن)الكامل(فيالأثيروابنالإسعلام()تاريخفيكالذهبي،الأعلام

علىالعثورصعوبةالطريقةهذهوعيوب.الإسعلام(بتاريخ)الإعلامفيشُهْبَة

.الأعلامفهارسالصعوبةوتذلّل،المترجموفاةسنةيعرفلالمنالترجمة

و)قوات،خلكانلابنالأمحيان(!)وفياتالأسماءعلىيرتبهامنومنهم

وفي،الصفديالدينلصلاح(بالوفياتو)الوافيالكتبيشاكرلابن(الوفيات

)1(

)2(

)3(

)6(

-!يِ!.النبيعنالتابعيرواهما:الفرسَل

بصحابي0ليسرجلالسندمنيسفطأن:الفنْقَطِع

التوالي.علىأكثرأوثناناإسنادهمنسقطما:المُعْضَل

عاصرهعمنأو،منهيسمعهالمأحاديثلقيهعمنيرويالذيهو:المُدفى

منه.سمعهموهماًانهيلقهولم

وشيوخه.طبقتهمنالشخصفيعرفكثيروذلك

.601ص،النبلاءأعلاملسيرمعروفعوادبشارالدكتورمقدمة:انظر
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فإن،العربيةالمراجععلىكثيراًالمترددونيصادفهاصعوبة5هذالترتيبطريقة

كناهم،أوأصحابهاشهرةبحسبلاالأسماءبحسبمرتبةالمترجمةالأعلام

معرفتهتنفعولا،المترجمباسمعالماًيكونأنترجمةعنالكشفلطالبفلابدَّ

فيإلا.التراجمكُتَّابحسابفيتدخللملأنها،اللقبأوالكنيةأوبالشهرة

واللقب.الشهرةمعرفةتنفعحيثللكتابالمفصلةالفهارس

الهجاء،حروفمنبابهفيلقبهأوبشهرتهالعلميذكرفإنهالزركلياما

عنالبحثففي،تحتهالترجمةتجيءالذيالحقيقيالاسمعلىيحيلثم

بحسبترتيبهوهو-والخاءوالميمالزايحرففيبهيجيءمثلاً()الزمخشري

الترقيم:هذاويعني)=(:فيقولموضعهافيالترجمةعلىيحيلكثم-الشهرة

وإذا،الهجريالوفاةتاريخهويليهالذيوالرقم()538عمربنمحمود)انظر(

الفراتابنشهرةففيبينهميفرقكان،شخصمناكثرالشهرةفياشترك

=()القاضيالفراتابن:قوسينبينبينهميفرقكان،أعلامثمانيةفيهااشترك

،()258الفراتبناحمد=()المحدثالفراتابن،2()17الفراتبناسد

.وهكذا2(19)محمدبنأحمد=()الكاتبالفراتابن

قبلآمنةفيذكرالأسماءترتيبفيالألفبائيالترتيبالزركليويعتمد

لتقدم،أدهمبنإبراهيمقبلأحمدبنصمابراهيم،الأولبدءفيلألفينإبراهيم

)أم(أو()أببلفظمبدوءاًكانماوأما،وهكذا،الأبويناسميفيالداءالحاء

والائمالأبفعدَ،داودابيوابن،سلمةوام،بكركأبي()بنتاو()ابنأو

و)أمويثلثهمإ،الكافمعالباءحرففيبكر()أباوجعللغواً،ونظائرهما

()صدىفجعله،أساساَالحروفرسمواتخذ،اللاممعالسينحرففي(سلمة

.الواومعالميمحرففيومؤمناً،والياءالدالمعالصادحرففي

فقط،والثانيالأولالاسمعداالألفبائيالترتيبفييعتمدلموالزركلي

بحسببينهميرتّبولكن،واحدنَسْقِفي)ألفبائياً(عندهمحمدبنأحمدفكل

الحسنبنمحمدبنأحمد،المرزوقي:مثلاً،الهجريمعتمداًالتاريخالوفاة

إبراهيمبنمحمدبناحمد:العشابترجمةقبل1،212/هـ(:)421
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محمدمحمدبنبنمحمد:الغزيالدينونجم1/223،هـ(:)726

أحمدبنمحمدبنمحمد:الدرعيناصرابنترجمةقبل،763/:هـ(ا160)

.763/:هـ(ا)850

الجزءاعتمدتقي(و)محمد(أمين)محمدمثلمركباَالاسمكانوإذا

طالماصعوبةالزركليذلّلوهكذا.الأباسمبمنزلةوالثانيللعلماسماَالأول

.الرجالوتاريخالتراجمكتبفيالباحثونمنهاشكا

والتحامل:الإنصافبينالتراجم

عينينصْبَيكونأنوواجب،جميلالهوىعنوالتجرُّدالإنصاف

لمؤرخاتحئزمتىتضيعلعلميةالحقيقةانفإ،يكتبونحينلتراجموالسيرامؤرخي

منتماماًنفسهيجردأنالنزيهالمنصفالمترجِمعلىالصعبومن.تحاملاو

.يدعأويأتيفيمادائماًالمرءاَفةوهي،والهوىوالتجزدالتحيّزعوامل

لبعضقليلةتراجمفيإلا،التراجمفيمنصفاًالزركليوجدتوقد

لموهو،482/:الحسينبناللهعبدالملكترجمةفيتراهمامنه،المعاصرين

ترجمةفيذلكيجدوالقارى،ذكرهاإلااللهعبدللملكتسيءسانحةيترك

تايه:ابيوعودة3،343/:أرسلانوعادل،324/:طليعلرشيدالزركلي

ياسين:ويوسف؟5621/:سليموفؤاد،5061/:الخطيبوفؤاد،549/

.8682/:نفسهالزركليترجمةوفي؟8532/

رأيهيكونمافغالباً،للزركليمعاصراًكانإذاالمترجمانعلىهناوأنئه

للأحداثومعاصرته،لهومعرفتهمنهوقربهبهلاتصالهوالمعتمدالأساسهو

المترجم.فيهاشاركالتي

:والذمالمدحبينالتراجم

عمارابنترجمةفيكقوله،أصحابهاالزركليمدحالتيالتراجمهيكثيرة

:5162/السابقفوزانترجمةفيوقوله"السيرةحسنعاقلاً"وكان:56/
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علىلهاوالتفهمالأمورفيالتبقُروحسنوالدعةوالصدقالتقىمن"وكان

".عظيمجانب

الزعيمحسنيترجمةفيكقوله،أصحابهاذمَّالتيأيضاًالتراجموكثيرة

وينقصه،وعبثاستهتاريخالطهما،وحدَّةشدَّةالزعيمفيوكانت":2922/

."سخطأومزحإذااللسانعفَةمنكثير

بنالناصرترجمةفيكقولهواحد،آفيفيوالذمالمدحيجمعوقد

لكنه،والشجاعةالزائدبالكرميوصفكان":إياسابنعننقلأ79/:قايتْباي

."للأوباشالعشرةكثير،التدبيرسيء،للدماءسفاكاًعسوفأجاهلأكان

المترجم.تقويمبابمنكلهوهذا

ب)الأعلام(:عنايته

وكان5،أولادمنأغلىالأعلامكتابهيعدّ،اللهرحمهالزركليكان

عملوقد،الحياةبهامتدتمامستمرفيهوعمله،الشاغلوشغلهدابه()الأعلام

رهنالمستشفىفيوهوفيهيعملاناستطاعلووودَّ،سنةستينمنأكثرفيه

.(اسفاً")1البحرفيبنفسيألقيت()الأعلاماحرقلو":وقال،الجراحمبضع

ليرةألفخمسينمبلغرصدان()الأعلاماستمرارعلىحرصهمنوبلغ

مجمع)باسمببيروتلعربياالبنكفي(لزماناذلكفيدولارالف52)نحولبنانية

)2(،واستكمالهالمشروعهذاإنجازعلىوفاتهبعدلينفق(بدمشقالعربيةاللغة

الزركلي.الدينخيرلصاحبهاللّهويدعون،بهينتفعونلعلهمللناس5وإصدار

)1(

)2(

.4صا،لأعلاماعلم

عام(الأعلام)ذيلكتابيفيالأولالمجلدفطبعتوزادعلياللهأنعملقد

الجليلالكتابهذاعلىوتنبيهاتتصحيحاتوفيهاماهـ-418899

الثانيالمجلدطبعتثم،سنواتعشرجهدمنياستنفدجهدوهو)الأعلام(

.جديدةتصحيحاتوفيهم2002هـ-2241عاممنه
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عامالأولى،طبعاتثلاثالمؤلفحياةفي)الأعلام(طبعوقد

العمل.عليهابنى،للكتابالعظميالهيكلوهيام(اهـ/279)347

،جديدةبمصادروأثراها،الترجماتتحريروأعاد،الفراغاتفاستكمل

فيمتاحةتكنلمالتيالأسماءضبطفيالدقةوتحزى،والصورةالخطوأضات

(،م591-45919هـ/ا-378)1373عامالقاهرةفيوالثانية،الأولىالطبعة

وإضافة،وتصحيجاستدراك)المستدرك(،منهاالعاشر،مجلداتعشرةفي

تسعةمنهامجلداً،عشراحدفيام(969اهـ/)938عامببيروتوالثالثة

لمستدركاتبعأثم،لخطوطواللصور(نقسماوهو)للاستدراكحدووا،للتراجم

.م0791هـ=ا093عام(الثانيب)المستدرك

صلبفيوضعهاوعدم،المستدركاتهذهوضعمنالزركليوحكمة

يشتريلاالثانيةالطبعة5عندفالذي،طبعةكلبشراءالقارىيُرهِقألاالكتاب

.(1)المستدركيشترينماإ،الثالثة

تشمل،رابعةطبعةطبعهعلىعزماجلهبدنوّالزركليشعرولما

)الإعلاممجلداتخمسةأوأربعةفيوهيالجديدةوالتراجم،المستدركات

الأجلولكنواحداً،كتاباًكلهاالمجموعةفتكون(الأعلامفيليسبمن

اللهرحمهاللّهفتجزهيرالعلامةاستاذناإلىللملايينالعلمدارفعهدت،عاجله

فقط.الرابعةالطبعةعلىفأشرت،طبعهعلىبالإشرات

والإيجاز:الطولبينالتراجم

تبعاًيغيضأويفيضوقديقصر،وقدتراجمهفيالزركلييطيلقد

فييزيدونالذيناليوممؤئفيمنهوفأين،إليهوأحسنالزركلياللهرحم)1(

ولا(ومنقحةمزيدة)طبعةعليهكاتبين،الأخرىتلوالمرةويطبعونه،الكتاب

،كثيرةإضافاتإليهيضيفونأو،يسيرةإضافاتلاإ-الاْغلبفي-فيهايكون

فيماذلكيكونماواْكثر،جديدمنشراءهالقارئمكففين،طبعهويعيدون

تهم.مؤلفامنتلاميذهمعلىلدكاترةايقرره
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المُترجم.لىإوبعضها،الزركليلىإبعضهايرجع،كثيرةلاعتبارات

والأمراءوالملوكالخلفاءتراجمفيتراهماالترجمةفيالإطالةومن

فيوسيرته،حكمهاالتيللبلادالتاريختعنيأحدهمفترجمة،السياسةورجال

،وإصلاحاتوفتنوحروبواضطراباتأحداثمنذلكرافقوما،الحكم

فهؤلاء،والشعراءوالادباءالعلماءجانبفيتراهماعكسعلى..وعفووقتل

التيوالمناصب،والتعلّمالولادةذكرعلىتراجمهمفييقتصر-الأغلبفي-

مؤلفاته.ويذكر،التعليمفيتولاها

المترجملجانبمراعاةالترجمةفييطيلقدأخرىناحيةمنوالزركلي

نسقاَالزركلييتّبعلم:وبالإجمال.قبلهوتوفيللزركليمعاصراَحياَكانإذاله

يُسْهِب.وقد،يتوسّطوقد،يوجزفقد،بالمترجمالتعريففيواحداَ

:لكتاباردموا

مواردوهي)الأعلام(كتابهاَخرفيومراجعهمصادرهالزركليأورد

يذكرهما:لمنمورداكوهنا،كتابه

خصوصاَ،أعلامهفيواضحاَذلكونرى،والملاحظةالمشاهدة:الأول

علىوالاطلاع،بهماتصالهلىإيشيرمما،لهمأومعهمعملالذينأوأقرانهفي

الملكترجمةفيتراهماذلكمن،سيرهموتَتبُّعأحوالهمومعرفة،شؤونهم

ياسين:ويوسف؟482/:الحسينبناللهعبدوالملك،سعودآلالعزيزعبد

هذهمصادرومن،3001/:الصباغوسعيد؟719/:البزمومحمد؟8532/

.(مصيرها)1عنشيئاَنعرفلمالتي(المؤلف)مذكراتأيضاَالتراجم

(،المشاهدةنصف)والمراسلةوالمراسلةوالمساءلةالمشافهة:والاَخر

بالسؤالهوقامأو،سمعهاالتيوالأخباروالمعلوماتالرواياتتشملوهي

.1/184،291،891،286،10،3531:المثالسبيلعلىانظر(1)
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العلمسُنّةوالمشافهة،بهيتعلقوماالمترجمعنالأعلامبعضحدثهأو،عنها

بالركب.عليهوالمزاحمةالشيوخ5أفوامن-تلقّيهالشريفامتناعلملاسيما-

كاندماذا،أدبيةوثروة،حافلتاريخيزادٌبعدُومنقبلُمنوالكتابهذا

يتعلقفيماسوإءأعلامهفيالزركلياختيارفإن،عقلهمنقطعةالمرءاختيار

وشخصيته،5فكرعن--ولاريبيبين،واشعارهمالأدباءاوواخبارهمبالأعلام

وثقافته.وعلمه

كتابهفيالزركليمنهااستفادالتيالخارجيةالمعلوماتشبكة

)الأعلام):

الجودةمنالصورة5هذفيليظهريكنلمالأعلامفيالزركليعمل

ذلك:في5ساعداأمرينوجودلولاوالشمولوالإتفان

ومراجعة،،مادة،الكتابفي5ساعدوالذين،المساعدون:الأول

الاَتي:النحوعلىتقسيمهمويمكن،وإضافة،وتصحيحأ

هوماومنهاعنهاأخذ،كتبهمخزائنلهفتحواالذين:المؤازرون-1

بدمشق،كردعليمحمد:وهم(وه3الفقرتينفييدخل)بعضهمإليهبحاجة

،بالقاهرة()باشازكيحمدوأ)باشا(تيموروأحمد،بدمشقعبيدوأحمد

.ببيروتلجاسراوحمد،الشاويشوزهير،بجدةنصيفحسينومحمد

عنوسأله،الزركليمعهتعاملوالمغربلمصرعابركل:الزالْرون-2

الميمني.العزيزعبدالعلامة:منهم،وخطوطهمغيرهمأو5بلدعلماء

تيمورأحمدسيد،فؤاد،المطلبعبدرشادمحمد:مصرمرحلة-3

مرسيوأمين،شَبّوحوإبراهيم،خيريواحمد)باشا(،زكيوأحمد)باشا(

قنديل.

الكتاني،إبراهيمومحمد،السوسيالمختارمحمد:المغربمرحلة-4

وإدرشى،الفاسيالعابدومحمد،الجرارياللهوعبد،الفاسيالحفيظوعبد
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المدنيومحمد،المنونيومحمد،سودةبنالسلاموعبد،الإدريسيالماحي

التطواني.بكروأبو،الحسني

الجاسر.وحمد،الشاويسزهير:بيروتمرحلة-5

،الوهابعبدحسنيوحسن،عبيدأحمد:والزياراتالمراسلات-6

.عاشوربنالطاهرومحمد،النيفرالشاذليومحمد

عندونزهاءالنقادالمعلّقينتعليقاتمناستفاد:والئقَادالمعفقون-7

،خيريوأحمد،البسّاماللهوعبدعبيد،احمد:مثل.الكتابطغإعادة

كرنكو.والمستشرق

،والمدنوالعواصمالأقطاربينالتنقلللزركليأُتيح:الآخرالأمر

صنفكلمنبالرجالعزفهماالمناصبمنونال،والمجالسوالمكاتبات

لابحيث،والثراءاليسارمنوكان،الوقائعورأى،الأقاصيصوسمع،ولون

مرجع.اومصدرعلىحصولهدونحائليقف

:الكتابعليماَخذ

عملهأنبيد،وتحريرهاالتراجمجمعفي،جهدمنوسعهماالزركليبذل

بعملهوهناتهماَخذهقيستواذا،وهَناتماَخذمنيخلولا-اَخرعمل-كأي

انفردالأعلامفيوردتالتيالأوهاموبعض،تكنلمكأنهاكانتالجريء،

ووثقللمراجعاستسلمهذافيوالزركلي،غيرهعليهاتابعالاَخروبعضها،بها

ويتنئهينئهالزركليوجدنامرةمنفكم)الجملة(فيإليهالوهميُنسَبفلابها

عنمعصوماًليسيقيناًوالزركلي،ويدقّقويحقّق،5مصادرفيالواردةللأوهام

فيالقمةبلغإنه:أيضاًأقولأنمنيمنعلاهذاولكن،النقدفوقوليسالخطا

علىالحكمفيوالدقة،الاختياروبراعة،الاختصاروحسن،والإتقانالضبط

معاجمصنعواالذين5غيربعملعملهقارناإذاوهلةلأولهذاويبدو،الرجال

المعاصرين.منللأعلام
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،للكمالالحسدعينمنرقئةالقليلةالماَخذمنالأعلامفيوما

.لسيئاتايذهبنتلحسناوا.يضيرليسلماخذاوبعض،جمةلأعلاماومحاسن

"هفوةعالمولكل،نبوةصارمولكل،كبوةجواد"لكل:قالمنوأحسن

استعطف،فقدأحسنف!ن،استهدففقدصئف"من:الجاحظوقال

.(")1استقذففقدأساءهـان

يأمنالذيومن،عديمبلقليلوالفعلالقولفيالمصيبفإنهذاومع

.؟والزللوالسهوالغلطمن

يلي:بماالأعلامعلىالماَخذأجملتوقد

بنأحمد:القدماء!من.وعصريينقدماءمنمشاهير،يترجملم-ا

بنوالقاسمإ،والمناظرةالجدل)أحكامكتابصاحبالمدائنياللههبة

زُريق،ابنالبغداديوالشاعر!)التقريبكتابصاحبالشاشيعليبنمحمد

.الداوديمحمدبنبكروأبو،المَكوْيوابن

هـابراهيم،السقاومصطفى،هلالغنيميمحمدالدكتور:العصريينومن

.تاجالرحمنوعبد،حمروش

ترجمةفيكما(مؤلفاتهمذكر)عداالمشاهيرلبعضالمخلالإيجاز-2

والذهبي:؟4273/:عساكروابن؟4266/والهيثميْ؟4402/:جنيابن

.2273/:والخَطَابي؟8941/:لنوويوا؟5/632

محمدكترجمة،بالترجمةأحقاءليسواهمممنأو،لمجاهيلترجم-3

:والكشميري؟7651/:والحلاق؟7921/:والحسييْ؟7271/:هادي

مالكوابن314؟7/:والنوري7/312؟:الكاظميومهدي7/312؟

.6/233

.1/241:ابلاَدازهر(1)
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.(وخلفائها)1العثمانيةالدولةسلاطينيترجم-لم4

:))الأعلامفيقالوا

هذابهايفاخرالتيالعشرةالكتباحد)الأعلام(العظيمالكتاب..."

.")2(السابقاتالقرونالقرن

،الهجريعشرالرابعالقرنفيصدرعربيكتاباعظمعنسُعلتُ"لو

0")3(اللهرحمهللزركليالأعلامكتابإنه:تردددونمالقلتُ

وطريقته،مجاراتهعلىلأحدقدرةلا،فذٌعملٌأعلامهفيالزركليعمل"

.)4("طموحوأكثرهمالمعاصرينترضيلاالصالجالسلفعنالترجمةفي

فيتمتالتيالأعمالأدقمناللهرحمةعليهالزركليعملأنوالحق"

فياللهجعلهبه(يمتفع)علمبحقفهوأنفعها،ومنأضبطها،ومنالعصرهذا

.(")ْالكريملوجههوخالصاً،ميزانه

فيكاتحبكتبماخيرهوبل،بابهفياُلَفكتابخيرفهوالأعلام"أما

منعلمطالبمكتبةتخلوأنينبغيلا..العصرهذافيوالنساءالرجالتراجم

.إ)6(الكتابهذا

كتابأوفىالزركليالدينخيرالغيثابيلأستاذنا)الأعلام("كتاب

أحديضاهيهأنقلَ،جليلبحاثةفكرعصارةفهو،أعلمفيماالتراجمفيحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وشيكوهو(أوهاممنالزركليأعلامفيوقعبما)الإعلامكتابيانظر

.الصدور

.1/521:ذكرياته،الطنطاويعلي

.9ص،الأعلامفوات،الرفاعيالعزيزعبد

هـ.ا114المحرمغرةفيالمؤلفإلىمنهرسالة،الخطيبعدنانالدكتور

.م0991هـ/ا114سنةالمؤلفإلىمنهرسالة:الديبالعظيمعبدالدكتور

.-8283ص،التراجممراجعفيالموجز:الطناحيمحمودالدكتور
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الكتبمنمئاتخلاصةوهو،وحديثهاقديمهاالمؤلفاتعلىاطلاعهسعةفي

مفاخرمن)الأعلام(بأنالقوليصجبحيث،التراجمفيأُثفتوالمطبوعات

.()1"الثقافيعصرنا

الزاخرتيارهعُبابمنناهلاو،منصفدَ)أعلامه(متأمليملك"ولا

جنبفيالصبرجليلويحقِرَ،همتهبإزاءالهممعظيميستصغرأنإلا،مستفيد

منالثرّالبليغفيمغموراً،يجدهحين،غلطهيسيريجدوأن،ومطاولتهصبره

.")2(وصوابهفوائده

.")3(خاصةالتراجمفيالباحثيقمنالعصرهلأمَفْزَع()الأعلام.0."

)1(

)2(

)3(

!*مجبم

.-8283ص،هسالعربمجلة:الجاسرحمد

مجلد:الكتبعالممجلة:الجوهرجيعدنانومحمدالنجارالبدويالدينعز

.001صهـ،ا224-شوالرجب23

.101ص:السابقالمصدر
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الزركليديوان-2

الكاملة)الشعرية)الأعمال

اهـ/04)0بيروت-الرسالةمؤسسة

سم،24اك!7صفحة004ام(089

إجادةفيهمافأجادوالنثرالشعربينجمع،مؤرخأديبشاعرالزركلي

شاعر)وهوالجواهرينثرقرأتفإذا،نجدهاأنقلظاهرةوهي،واضحة

ومثل،القِمَّةفيوشعرهالحضيضفينثرهكان(المتأخرةالعصورفيالعرب

وصبحي،السامرائيوإبراهيم،الأثريبهجةومحمد،جبريشفيق:الزركلي

.البصَّام

وأن،المزدوجةالقدرةهذهلهمتكونأن-وأمثالهم-لهؤلاءيُ!رفكيف

وجهيهأحدعلىكتبوا،الواضحالمصقولالمجلؤالدينارهذانتاجهميكون

لاالتيالواحدةالقطعةهذهفجاء،نثرهمالاَخروجههعلىوكتبوا،شعرهم

يهبانوكلاهما،صياغتهاعلىيتعاونكلاهماوجهيها،بينتفصلانتملك

قيمتها.

معاصر،مجيدشاعر":العطارأنورالكبيرالشاعروصفهكماوالزركلي

.(1أسلوباً")واصفاهم،طفةعاأرقهمومن،العربيةالقوميةشعراءاكبرمن

تأثيرلمسفقد،العروبةدنيافيالأولالحماسيةالأناشيدشاعروهو

فيتتردَّدكلماتتكونأنقبلالرئةفييترددنفَسٌنهاأوعلم،الشبيبةفيالأناشيد

.572ص،الأعلامعلم(1)
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:الديوانمن802ص،العربكنشيد،نشيداًعشريننحوفنظم،(الحناجر)1

تَأقًبقُمْيَعْرِبِابنَيا

مَقَرالحِمَىفِيلأجْنَبِيمَا

:232ص،الصباحونشيد

نَوْمْحسبُك:للنائمفقلالفجرابتسم

الحياةمعنىعنالسَّافرَالشَناإن

عَزَماتوأحياامالاًجذَد

ياغواةأفيقوا:بالناسأهاب

الغَفَلاتصرعىالليلنِيامَثِبوا

القادمبشيرَالشمسأرسلتِ

ولَوْمْلهفاَواجمنجوىالنفسوناجِفقم

نومحسبكللنائمفقلالفجرابتسم

:412ص،بلاديونشيد

قوميومجدَبلاديأبكي
ولَوْمِينَدْبِييُجْدِيكانلو

:...فمتى
الرقادطول،نُطيقْبَعْدُلسنا.تُفيقالعرباحرار

:41هص،مللعااوانشودة

عملْبلاأملْأيالعملْإلىالعملْإلى

عالروزنا،الروزنا:نغمعلىوهي،631ص،(العربامة)ياوانشودة

فيها:الهناكل

.3135/:المعاصرينأعلامهاسيرفيالإسلاميةالنهضة(1)
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تُجدينهضةٍعنغفلةًوحَسْبُكمالمجدِقِبْلَةَأُمّواالعُرْبمعاشر

:الندىقطرياالحنةالحنة:نغمعلىوهي132ص،()بلاديوأنشودة

)1(الهوىحدودفيهجُزْتُهوًىأضلُعيفِيلِحئكبلادي

،2،14،56،75،49،79،133،928هص،الأناشيدبقيةوانظر

013،348.

ومطلعه:05ص(،و)نشيدحطين

الذَؤَارْوالفَلَكِالأحقابْذمَّةِفي

الأعْصارْحَلَكِفيغابْمجدٍشهابُ

فيهاتحدثوقد،بحيفا)2((حطينوقعة)ذكرىحفلةفيأُلقينشيدوهو

)1(

)2(

سنةسوريةفيالشعبيةالأغانيمن"كان:32اص،ديوانهفيالزركلييقول

(هنديو)بفتاالحنة()الحنةأغانيام(149-0191اهـ/332-)1328

و)الغصنحرير(سْلة،بلولووالولوبنا(هيابناو)هياالروزنا(علىو)الروزنا

يارشا،الممنععنبر(و)أنتسقانيما،مرمرزمانيو)مرمرسجدا(مقبلراكإذا

مسوسحةياماريا،و)يايايمه(و)آهياميمتي(،و)ياميمتي(جمالكعاسْق

جرحيطاب،غزاليو)غزاليعود(يازمانيو)عود(الصدريةمعالقفطان

وأمثالها.(وغابالليلو)نص(يايمهسلانيو)القمر(طاب

عماوتُحؤلها،النغمفيمجراهاتجركماأناشيدالحينذلكفيلأكثرهاووضعتْ

بعضهانشر،وطنيةدعوةإلى،رثةوكلماتغثَهَمعانِمنكفهاأوجفهافي

)مجموعةباسمم(اهـ/1391)332سنةبدمشقطبعترسالةفيبتوقيعي

بهافغئى،وغيرهادمشقفيالأهليةالمدارسعليهاوأقبلت(الوطنيةالأناشيد

."وتناشدوهاطلابها

تموزهـ/ا)793سْعبانالعربيةالمجلةفيعنهازعيترأكرمأستاذناكتبهماانظر

.05صم(7791-آب
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الكاظمي،المحسنوعبد،النشاشيبيوإسعاف،زعيتروأكرم،أرسلانشكيب

،الأعطافويهزّ،المشاعريرنجوراح،وعريفهالوْلَبُهاالزركليالدينخيروكان

:يشدووهوالحضوروهاج

تَبْكيناوالسُحْبتبكينْ؟الحِمىعين

حيناالبُكاخَلِّيحينْأمرِلكلّ

فيناثانيةالدينْصلاحهاتي
وتمْكيناعِزّأالعِرْنينْالشامِخَ
حِطِّيناشبهأوحِطينوَجَدّدي

الدين:صلاحالزركليخاطبحينبالدموعالعيونواغرورقت

غاديهايسقيكالشامْفيياراقداَ
فيهارابضِمِنْالاجامْخَلَتِقد

مُزجيهاوانقضَّالاَلامْتوالتِ
لياليهابيضاَالأيامْترجعهل

رَوابيهافَوْقَالأعلامْوتخْفق

:الناسفيالزركليأنشودةفِعْلعناللّهرحمهزعيترأكرمأستاذناويقول

يخطببأنالنشاشيبيإسعافعلىألخَالدينخيرأنالذكرى5هذلازمومما"

فيكنتوقد،الغايةلهذهحيفاإلىاصطحابهفيإليئوعهد،الحفلةفي

مُتَعْتَعاَ،إلاقوليواتيهفلاالخطبةينشئ-ثَملاَوكان-إسعافوجعل،الخطباء

وتناول،الخمرةفترك،الخطابعنوعيئَ،السبكعلىيثبتبيانيساعِفُهولا

يكتب،أنشاًثم،بعيدأمدمنذالأولىللمرةفاستطابه،5فطورالتالياليومصبح

الخطيبالدينمحبإنحتى،وأقعدفأقاموخطب،وجؤدوحفق،وسطعفبرع

لخيريقولإسعافأسمعتوقد(النشاشيبي)أسطولنشرهاحينعنوانهاجعل

صلاحمناستحييتولكني،الخمرةإلىالعودةفي"فكّرت:ذلكبعدالدين

ذلكبعدوسمعته"الدينوخيرالدينصلا!:لاثنينبتركهامدينإنني،الدين

.عافها"يومبدأعُمرهلأن،ذاقهاأنهينكر
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سيرفيالإسلامية)النهضةكتابهفيالبيوميرجبمحمدالدكتورويقول

الغوصبهيُرادلاالجماعيالنشيدأنوواضح":(3135/:المعاصريناعلامها

النائمةالعواطفإلىوالتسفل،الغفحةالنفوسمخاطبةبهيرادبل،المعانيعلى

القصائدلأن،الشعريةالقصائدتأثيريفوقتأثيرذوبذلكوهو،الناشئةصدورفي

يطربونوقد،العامةمستوىعنيرتفعفكريصقلذاتمنازعهامنكثيرفي

النشيدولكن،سياسيأوأدبيمحفلفيالقصيدةيسمعونحينالعامللجو

الزركليأدركوقد،الانتشارواسعشعاراًيصبجالألسنةعلىليتردديكتبالذي

حيزاًاخذتإذ،طويلاًشوطاًمعهافجرى،معاًوالعامةالخاصةفي5أناشيدأثر

.الكبير"ديوانهفيفسيحاً

منالثلاثينياتبعدالأناشيدنظمعنانقطعالزركليأنإلىهناوأضيف

)اشهديام()489عامواحداًنشيداًإلاذلكبعدينظمولم،العشرينالقرن

:79ص،يادماء(

الغُمومْوماَسيالسرورْنُعْمىبين

وخليل،إبراهيموحافظشوقيأحمدلمصركانفترةفيالزركليعاش

وكان،الخوريوبشارةالملاطشبليللبنانوكان،صبريهـاسماعيل،مطران

وكان،الكاظميالمحسنوعبدالزهاويوجميلالرصافيمعروفللعواق

الزركلي.:للشامشاعراًالدمشقيالأفقفأطلع(،)1الخطيبفؤادلمكة

بك،مردموخليل،البزممحمد:الأربعةدمشقشعراءأشهرحيناًكان

الفرنسييندخولسبقتالتيالسنواتتلكوفي.والزركلي،جبريوشفيق

تدفق،الروائعبتلكوجاء،الزركليشاعريةفيهاواتَقدت،بعدهاتوالتوالتي

الشامفيالشعرلواءحملوقد.غاضثم،سنينعشرنحوفياضاًغزيرا5ًشعر

إلا5شعريزكُولمنجمهيسطعولممحدوداً.فيهالشعراءعددكانوقتفي

)1(
.معلومهوكمالبنانيالخطيبفؤاد
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دمشق،الفرنسيينودخول!،ميسلونمعركة:النكباتبوطنهنزلتحينما

.()1الناشئةالعربيةالدولةعلىوالقضاء

منوصاغ،بهوالتزم،العربيالشعربعمودتعفَق،أصيلشاعروالزركلي

منالمتقدمينمنحىشعرهفيونحا،الأندلسيينالشعراءمنوال!علىالموشحات

المتأخرينعندالمرغوبالنمطإليهوجمع،والأسلوبوالمتانةالجزالةحيث

والبراعة.الإبداعفيوغايةالإجادةفياَيةشعرهفجاء،والوضعالوزنحيثمن

ديوانه:من238ص،والقديمالجديدعنالزركليويقول!

للكُلومأنكأُ)النقد(وأهلكثيراَشعريفيالناسُيقول!

للقَدِيْمِفالرِّعَايةُ)قَدِيماً(رأيتُمْوإن)الجديدَ(منهخذوا

القلبشعراءمنفكان،لأمتهكلهاحياتهعاشالذيالشاعرالزركلي

.واللسانوالروح

وفي،بالحبالممتلئبالخيرالمترعللجمال!أبداًالمتفتّحقلبهفيالشاعر

الضائعةالأحلامبكى،الَحلال!السحروينفث،بالبيانأبداَيفيضالذيلسانه

ومؤهّلاتالجدأثر5شعرفيوكان،الخريففيالمتناثرةالأوراقبكىكما

شعرهوفي.العوامإعجابوطالبيالمناسباتأصحابكأشعارلاالخلود،

الموسيقى.وروعة،الديباجةوحسن،التصويرودقة،التعبيرمتانة

بقوله:شعرهالبيوميرجبمحمدالدكتورالشاعرالبحَّاثةويصف

الواضحالسهلالنمطمنولكنهالأداء،ملتهبالعاطفةحارالزركلي"وشعر

إلىمنهأقربإبراهيمحافظطريقةإلىفهومرةلأول!لقارئهمعانيهيسلّمالذي

لأنه،حافطمستوىفوقفيهحفقماالقصصيالشعرفينظموقد،شوقيطريقة

رسالةفيبعضهانشروطنيةأناشيدوضعالزركليأن1(ص)60قليلقبلمر)1(

(.الوطنيةالأناشيد)مجموعةباسماماهـ-332139سنةبدمشقطبعت

)الناشر(
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اختاركما،والتلوينالإيحاءعنعارياًبالحادثيأتِولم،الفنيالتصويرراعى

نأوأذكر،الوطنيةحضيتهدليلهذاواختياره،مُترجماًفساقهالغربيالشعربعض

الوطنيةفيدروساًتلقي،رائعبيانينسقفيترجمهاالتي)الديدبان(قصيدة

التفاتدونالدارسبهايمرالتيالحماسيةالصحفعشراتتبلغهلاالصادقة

(")1الإبداعمننصيبهاحازتأخرىبمترجماتتذكّرناوهي،تقديرهاعنينبئ

الضيقة،بالإقليميةلأنفسهميرضوالمالذينالشعراءمنوالزركلي

العربيةالقضايافيقيلالذيالكثير5شعرفيذلكصدىيجدديوانهوقارئ

والمغرب،والجزائر،وفلسطين،مصريذكركماسوريةيذكرفهو،العامة

فة.كاللعربلوفاءايواند-بحق-فديوانه،لسعوديةوا

:612:الديوان،مطلعهابقصيدة()السعوديةالجزيرةحيّا

جِدَّأمرُكِوعادَقصْدابُلِّغْتِنَفْسُيا

:912:الديوان،نجدويذكر

نَجْدِمِنْالرَّنْدِعَبِيْرُالوَجْدِلوعةِمِنْشَفَى

:422:القاهرةفي()الرضوانيسمىمكانلىإنسبة:والرضوانية

تصَذعاإلاالصَّبْرِرُكنُازدادَفماوَأَوْجَعَافطالَتَعْذِيبي،تعؤَدتِ

:227:مصرويحثي

يُفِقِلمالجَهْلِمُدْلَهئمفيوالشرلتىُالغَسَقِمُحْلَولكِفيكالبَدْرِاَضَأتِ

:027،الأزهر!اءعلىعامألفلمرورقصيدةوينظم

قِدَمِمن،بالأمسِوما،أمسِ:يُجبْك5َازهرِبنيانُمَتَىالزمانَسَلِ

.1-324143/:الإسلاميةالنهضة(1)
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:122،وتبيريذكرو

وحَميْنَادائِماًشَوْقاًبِقَلْبِيَخَلّفَتْببيروتَائاماًاللهُسَقَى

سِمينَاالمقامُكانَليتَهوياأَشْهُراًالأشْرَفِئةِفيبهَانَزَلْتُ

:23هص،م0391عامالتحقيقلجنةقدومأيامفلسطينويذكر

تَمْزِيْقُهَالَهُمْيَحْلُومَنْالناسِفيخُفُوقُهايَرُعْكَفلاالقلوبُأمَّا

:092،ثورتهاإبّانئرلجزااويذكر

والنُّجودِالتهائمفيسميعٌالزُعودِجلْجَلَةلدويِّأما

:592،بفاسالقرويينمعهدنشاءإذكرىويحيّي

للمَغْرِبِالمَشْرِقِتحيَّةُ)يسرِبِ(ومِنْ)أَجْيَادَ(سَفْحِمِنْ

طيِّبِإلىتُهْدَىطيِّبٍمنقُدْسئةٌالنفحةِعُلْوئةُ

:357،()الرباطويحيّي

سُهْدِيألزمنيالغربفيجيرةٍإلىوَجْدييكنلمإنالسُّهدُعليّلِزامٌ

متمثّلاً:ليهإوكتب،غيبتهاستطالالذيالسوسيالمختارمحمدبهاأجابوقد

بِالْعَذَاللياليَأَفْنَيْتُفإنِّيالفَرْدِالعَلَمِطَلْعَةُتَتَجَلَّىمَتَى

:أنشودةمنالعربامةويخاطب

وشُئاناشِيباًعِزِّكُمْإلىواسْعَواوأبدإناًرُوْحاًمجدِكُمإلىسيُروا

السعدِكواكبُبهِتَلُوحُشاناًشانالكمتبنوا،ذكرَكُمْتُشئدوا

يتلووما)الشامَ(واذكروارُبوعها،حلّواومَن)بغداد(ذِكْرعلىعطفاً

الخَدِّعلىيجريمَدْمعاَوكفكفوايحلوقدفالذكرُ()أندلسٍوعهد

الزَبعا)مرّاكش(بنيعنوسائلواالدَّمْعَاواستمطروا)تونُس(علىقفوا
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)نجدِ(او)صنعاءَ(منالاَلفتحْفُزُسَمْعَالكمتُصغِي)عَدَن(تُرىعَسَى

مغانيهفيأصيلمجدٍوعهدُنحئيهِشعمبلنا)الحجاز(وفي

عهدِمِنْالقُرْبِبعهدِوأكرمْزهواًتيهيبالعُلاتيهيالعُرْبِامةَيا

وهوداغروأسعد،مصريوهوزغلولسعدرثىفقد،5رثاؤذلكومثل

محمداًورثى،سعوديانوهماالعزيزعبد5وأبافيصلالملكورثى،لبناني

السوريين:رثىكماالهندمنوهوالهنديعليومحمد،مغربيوهوالخامس

وغيرهم،الغزيوفوزي،سليموفؤاد،العظمورفيق،الجزائريطاهر

لتفصيل.بالكلذوسأعرض

:شعرهفيالصدق

الناسوحالحالهعنتحدث،5شعرفيالصدقعنصرللزركليويبقى

وأنصفلكثرةافييةغابشواهدمملوءوديوانه،لهموصفهفيوصدق،فأنصفهم

(391ص،بيروت)غريققصيدتهانظر،كثيراًنفسهمنونَفَحَه،لهورقالفقير

إعاشتهم،عنعَجَز،أشخاصثمانيةمنمؤئفةأُسرةذارجلاًفيهارثىالتي

:الحالفيالزركليورثاه،فماتالحياةمنتخلّصأالبحرفيبنفسهفألقى

أَلَمِمِنْالاكبادُوتَضْطَرِبُدَمأبهاالعيونُتَبْكِيلابيروتَبالُما

القلمِمُقلةَفأبكىمُغيثَولالهمنصيرَلاصِغَارٍشهيدَقَضَى

:قالثم

نِعَمِذوالأحياءِفيبعدَكَعاشَلاأسىالقلوبَابكيتَبيروتَغريقَ

:الأغنياءطمعقتلهإئمايقتلهلمالبحربأنإياهمخاطباًالزركليويقول

القِمَمِشامِخُمَوْجٌبِشخِصَكأودىوماالخِضَمالبحرُقاتِلَكَكانَما

نهمِحائفٍسوءٍمَعْشَرِاطماعُبِهِدُهِيْتَقدْبِشَورَمَتْكَلكنْ

الطلَمِدائمَحِجَاباًالفَقِيْرِعنقَشَعوارَحْمَةًمُوسِرِيْنافِيأنلَوْ
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ضَرَمِفيالإملاقِمِن5َوخفَفوبِهِمُستأثِرِينَقُوتَهأحْرَزُواهم

بالذَيَمِوالائداءُبالحيفِالحيفُكَسَبَتْبالذيستُجزَىنفسبىوكُلُّ

:178ص،الاولىالعالميةالحربفينظمهاقصيدةمنوقال

والعُدْماالضَّنْكَتَبْعَثُخُطُوبٍمَثَارَتزَلْوَلَمْللدَمَارِكانَتْالحربُهِيَ

تُدْمَىأُمَممنهمُعَثَرَاتٍعلىوقادةٍالبلادِفيلِمُلوكٍلعاً

العُظْمَىوالرَّاحَةِبِالامْنِمواطِنَهملأسْعَدُواالحُرُوباجْتَنبُواخَوْضَلَوْ

النّعمىوترعاهُمُ،الرّحمىتسُوسُهُمُواحدٍأبنَاءَالناسَتَلْقَئكنتَإذاً

والبهلْمارَاعِيْهِضَيْمَيَشْكِي)1(أبَولاوزمانَهاحظَهاتبكيأمَفَلا

المممالهالخَؤونُالذَهْرُأضمرَوقَدْوعويلُهُنُدبُهيَعْلوطِفْلَولا

الوطنيةحماستهفيصدقهأيضاً:شعرهفيالصدقعناصرومن

شاعراًكانلقد،والقوميةبالعروبةعصرنافيندعوهماأو،بقومهوإحساسه

ومكارمهم.باَثارهمويشمخ،بهمويفخر،عنهميذود،بقومهشعرهينبض

إلىوصلالذيالدينخيرهو"هذا:العطارأنورالكبيرالشاعرويقول

عبقريةمنلهاللهوهبماوأن،قومهملكحياتهأنشعرحينالعظمةمصاف

مواطنيه.سبيلوفي،وطنهسبيلفيكانإنما

وسكب،معانيهفيوالقوة،ألفاظهفيالحياةأشاعالذيالشاعرهووهذا

فيذلككل،اَونةالعزائمبهاويثير،آونةالجريجالوطنبهايهدهدأنغاماًروحه

برهافةويطفج،والوضوحبالإشراقويحفل،والاصالةبالعمقيتميزأسلوب

،واللؤلؤةسةلماكا،وللأ(اص!33)موسّيهيقولكمافشعره،لجرساولطافةالحس

والفجر.والبحرالنورمعانيكلفيهاولكن،الندىوقطرة

إليهمأوحىحين،الأبطالفاقالذيالبطلالشاعرالدينخيرهوهذا

لا!،واحدةسلالةمن(الامرتينيقولكماوالأبطالالشعراءليسأ،يفعلونما

الطبع.خطاًمنولعله،يشكو:والصواب،هكذا)1(
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.(1")الشعراء5يتصورماابداًيفعلونالأبطال

واَخره:شعرهاول

منوهي،(م191)1عامنظمتقصائدثلاثديوانهقصائدتاريخاقدم

:631صالديوان،الصباشعر

عُيُويهَاغيرَالعَلْياءِمِنَطَلُوباًتكنْفلاسَعيداًتَحيَاأنْشئتَإذا

للبيت:تشطيرٌوهو

بِدُونهَارضيتَإلاحالةٍعلىتكنْفلاسَعيداًتحيَاانْشئتَإذا

ومطلعها:402ص،جديدوعام

جَديْدُئَتمَوليسَيَدورُفَلَكٌويَعُوْدُمُزَايِلاَيَمُوعامٌ

ومطلعها:الجنديأيهاوأنشودة

الأوْطَانحِمَىعَنْدَافِعْالجُنْدفيُأئهَا

بنفيصلالملكرثاءفينظمهاالأولى،قصائدفثلاثقالهشعرآخرأما

:473صالديوان،ومطلعها(م1)759عامالعزيزعبد

مِثكَالِ)2(إعوالِولابالنَحِيْبِلاالغالي)فيصلُ(يُنْعَىواللّدْمِبالفَطْمِ

ويخاطبه:

بَأَوْجَالِمَحْفوفِبِكَمُفجَعِوَطَنِإلَىانْظُرْالعُمَرَيْنِثَانِيَيَا

عامببيروتالمستشفىومغادرته،مرضهمنإبْلالهبعدقالهاوقصيدة

:673صلديوانا،مضطربةلأهليةالحربانتوكا،حربقنّاصفي(م791)6

.273ص،الأعلامعلم(1)
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أَبُوكَافَذَاكَوَاطْعَنْاَخُوْكَافَهَذَااِضْرِبْ

ذَوُوْكَافِيْهِأَقَامَحَيٍّقَنَّاصَأَلَسْتَ

وفاتهقبيلالقاهرةفينظمهاأبياتثلاثةفيوهينظممااخروهيوالثالثة

:673صنيوالدافيشعرهخرآوهي،سريرهنبجالىإوُجدتوقد،مياأبثلاثة

النَّحِيْب؟بَعْدَرَبيعِهاهَزَارُوَيَشْدُوالدُنْيَاتَتبَرَّجِمَتَى

طِيبَ؟بِشَميمِالنَّدَىمُعَطَّرَةَرُباهَافيالأزاهرُوَتَبْتَسِمُ

وَالضَلِيْبِ؟أَحْمَدَبَيْنَخِتَامٌالزَزَايَامِنَللكَارِثَاتِأَمَا

العشرين:القرنثلاثينياتبعد5شعرقِلَّة

العشرين،القرنثلاثينياتبعدشعرهقلقداللّهرحمهالزركليأنيلاحظ

الخالدبكتابهاشتغالهذلكومرذُ،ذلكعلىشاهدةديوانهقصائدوتواريخ

عنام(749اهـ/)493عامأمينشيخبكريالدكتورسألهوقد)الأعلام(

يتركنيلمبل،الشعرلم!أتركأنا..":فأجابوالقوافيالشعرساحةتركهسبب

ولكني،الجميلبالقولوأترنم،آنظماليومإلىفأنا،وصالبيننافمازال،هو

طويل،عمرذوولكنه،الساعةابنليسلإعراضاهذا،أميلعنهالإعراضإلى

بكتابيالناسإلىخرجتماولولاه،وراءإلىسنةخمسينإلىيمتديكاد

.بشعريخدمتهامابمثلوأمتيبلاديبهخدمتأنيإليئَويخيل()الأعلام

،وخيالتفرغّلىإويحتاج،زمناًيستغرقواحدةقصيدةنَظْمأنَأرىلكني

،ونهاريليليعلىيستحوذ)الاعلام(فيوالعمل،المشاغلعنوابتعاد

فيهاأتفرغسانحةبعدهأجدلا.والتأليفوالكتابةالقراءةمنبحرفيويغرقني

وقضيت)الأعلام(كتابفيسنةخمسينعملتأنيصذقنياَخر.لعمل

الشعرتركتماأناالشعر،منفيهنفسيأرحتالذيالوقتفيمعطمها

خمسينوعمل،لهاالكاملالتفرغيقتضيكانالأعلامفيالعملولكن.(اأبدالم

(-)قطيقولأنالصوابفلعل،المستقبللنفيابدأ:قلتُ.قطيريدوهوهكذا)1(
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.(!)1بالقليللبسسنة

منخيرٌ(الأعلامفي)العملهذاأنعلىتوافقنيوأظنك..":ويقول

الذيوالوقت،غزليةمقطوعةاوأبياتبتدبيجالاشتغالاو،فصبدةنظم

رجلسيرةوكتابة،خمسةأوكتباربعةمراجعةإلىأوخههفصيدةلنظماحتاجه

")2(.قبلياحدعنهيكتبلم

بالشعراء:الزركليتأئر

رثائهفيفالزركلي،والعصريينالقدماءبالشعراءشعرهفيالزركليتأثر

:9صه،انلديوا،سليمفؤاد

بَعْدَكْدَمْعِيَجَفلاعَهْدَكْواللهِصَدَقْتَ

زهير:البهاءفولعارضقد

عَهْدَكْأَنْسَلَمْواللهِفانيعَهْدِيتَنْسَإنْ

:581ص،الديوانالزركليوقول

فُوه؟مُزمَنْالزلالَيَدْرِيكيفَزلالِسَلْسَبِيْلُالشعْرُإنمَا

المتنبي:بقولتأثرقد

الزلالاالمَاءَبِهِمُرّاَيَجِدْمَرِيْضِمُرفَمذايَكُوَمَنْ

:92ص،الديوان،العزيزعبدالملكرثاءفيالزركليوقول

يُعتَصَمُاللهِبعدَبكَفإنمامعتصِماَوالإسلامِللعروبةِعِشْ

)1(

)2(

بالمعنى.كلامهنقلبكريالدكتورولعل.الماضيلنفيوهي

151-015ص،الأعلامعلم

.51هص،السابقالمصدر
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العَلَم:تحيةفيالزهإويبقولظاهرٌتأثّر

نَعْتَصِمُاللهِبَعْدبِكَفإنَنَاالعَلَمُأيُّهاعُلُوفيهكذاعِشْ

:شعرهفيطرقهاالتيالموضوعات

قبلمتعددةساحاتفيالزركليعمل:والسياسةوالوطنياتالنضال-1

تنظيماتوفي،الصحافةميادينفيوبعده!وخلالها،الأولىالعالميةالحرب

الوحدةأجلومن،بلادهاستقلالسبيلفيالثوارصفوففيوسار،الأحزاب

يسعىالغرببأنّالأولىالعالميةالحربخلالفيوأحسّ،الكبرىالعربية

:21هص،(م191)9معافقال،عليهاوالعدوانشملهاوتفريق،بلادهلتقسيم

والذِّممُ؟تُرعلَمْاثَتيالعُهُودُأينَتُقْتَسَمُالشَامودِيَارُالوَنَىفِيْمَ

تُهْتَضَمُالعَرَبِحُقُوقَرَأَيْتُوَقَدْعِدَةٍوَمِنْعَهْدٍمِنْقِيْلَمَاصَحَهَلْ

وصفٌوفيهام(،291)0عليبنحسينالملكيديبينقصيدةوألقى

:173ص،مطلعها،وظلموإرهإقعَنَتٍمنتحملتهوما،كلهاالأمةلالام

الرَّقِيْقَاالحُسَامَلَهُفَجَرّدْالعَسْفُأَرْهَقَنَاالنَّبِيئَبِنْتِابنَيا

:ويقول

تُطِيقَاأنْالعُلالَهَاتَلْإلى-الضبْتطيقُلاأُمَّةًالشَإمِفِيإنَ

وحلَّت،ميسلونوقعةبعدام(29)0عامدمشقالفرنسيوندخلولما

نجدنكادلا،رائعبشعرميسلونوسقوطالفاجعة5هذالزركليصؤر،الفاجعة

الساعاتتلكلوصفوبيانهبروعتهينفرديكادبل،الشامشعرفيمثيلاَله

باليمين،المواثيقفأعطوهاصادقةالحلفاءإلىيدهامذت،أمةحياةمنالحرجة

المعركةفيأبناؤه!وسقط،الحياةعلىالموتفففحلت،بالشمالبالنارورموه!

،الحلفاءغدرعلىأجمعالعالموليُشْهِدوا،الطاهرنجيعهممنالأرضليسقوا
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منأرسلهبليغأ،وصفأالمتكافئةغيرالحربيةالمعركةيصفالزركليفقال

مطلعها،ونيرانأحقدأالغادرينعلىبهوتدفق،وحُرْقةوأسًىدمعأنفسهقرارة

:161ص

يَمِيْدُوَقَاسِيُوْنُيَغِيْضُبَرَدَىيمِيدُكَيْفَلِلحَدَثانِاللهَ

:قالثم

سُوْدُشَرَاذِمُاَفَاقٍشُذاذُخِلالَهُيَجُوسُوَطَنٍعَلَىلَهْفِي

الجُلمودُيتصدَعوَلاوَطَنِيأُفَتِيتَسلُبُ)ال!نِغَالِ(آَبرَابِرُ

عبيدُالكِرَامِحِمَىتَستبيحَانْجَفَةوَالبلايَاالبَلِئةِشَز

وجبل،ماؤهيغيضبردىفجعل،الكارثةعظمالشاعرتصوّروقد

السنغالمنسودشراذمأرضهتجوسالعربيفإلوطن،لهولهايميدقاسيون

حين،وطنبهايُصاببَليّةشزوهذه،الاستقلالويختلسون،العزةيسلبون

اَخر.وطنسلبفيالمستعمرينلنصرةالمستعبدونيهحث

ويمكن،هدفيهذافليس،وشرحهاالقصيدةبقيةذكرفيأطيلُولا

الشعرفيميسلونمعركةوصففيلوحةأصدقالقصيدةهذهإنّ:القول

المعاصر.السوري

بكاءفمنه،ونكبتهاورزئهابلادهحوادثفيسواءكلهشعرهوليس

عامعمانفيألقاهاقصيدةذلكمن،وسياسةوحكمةنُصجٌومنه،وشكوى

:153صالديوانمطلعهاالحسينبناللهعبدالملكأمام(م1291)

وبطاحُهامكةٌفجَّرتْهُدماًجراحُهاتفيضُوالذكرىتذكرتُ

يتقاسمونكانواالذينالحكامهؤلاءمبعثهداءوهو،الشقاقعلىويعرّج

أدركوكأئه،يفعلوماالأجنبييعدْبمايعبؤونلا،أجلهمنويتنافسونالحكم

:هذاعصرنا

ورَباحُهاخُسْرُهاعَليهاسواءأُفةًالنًاسِفِيالعُرْبِقَبْلَأرَوَلَمْ
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فلاحُهاالشقاقِفييُرَخىوكيفَحَليفُهاوالشقاقُفلاحاَتُرخي

مناللاجئينوملاذ،الأحرارملجأوهي،مصرإلىالزركليهاجرولما

5،بلدبحريةيتغنّىأخذالرغيد،والعيشالظليلالظلفيهايجدون،العرب

الأدباء،وأعجبالأحرار،وأطرب،مكانكلفيساربشعرِأهلهاويناجي

فيشاعرقالهماأروعمنوهي)نجوى(م()2491عامالسائرةقصيدتهفأنشد

:2صاالديوان،ومطلعهاوطنهإلىالحنين

سَكَنَاولاألْفَتْساكناَلاالوَطَنافِراقهابعدَالعينُ

فيقصيدةَقالام()259عامبالقنابلدمشقالفرنسيونضربوحين

مطلعها:،شعرهعيونمنوهيوالنار(الدم)بين،دمشقدماروصف

شِعَارِيالئيْرَبيْنِوَادِيوَشِعَارُدِيَارِيوَالذيَارُأَهْلِيالأهْلُ

()1(دمشق)نكبةشوقيلأحمدقصيدةرافقتهاقدهذهقصيدتهوكانت

مطلعها:،مكانكلفيسارت

دِمَشْقُيايُكفْكَفُلاودَمْعأرَقبَرَدَىصَبَامِنْسَلامٌ

عَجَل،علىنَظَمَهاأئهمع،الزركليقصيدةعلىهذهقصيدتهطغتوقد

عجلته،آثارمحتشاعريتهولكن،1/272:تهذكريافيويالطنطايقولكما

أبياتخلودوخُفَدت،الأمثالمسيرالناسفيسارتأبياتفيهافجاءت

تبقىمعانيحَوَتْ،يقودزعيمِاو،يخطبخطيبِلكلمَدَداَوصارت،المتنبي

.السنونعليهامرتولو،جديدة

شوقيوكان،أبياتهابعضأحفظومازلت،المدرسةفيمحفوظاتيمنوهي)1(

فما،وأتراحهمأفراحهم،وآلامهمآمالهمعنيعبّر(والمسلمينالعربالسان

فيالعربديوانشعرهكانلذلك،فيهقصيدةلثوقيكانتإلاحَدَثٌبهممزَ

العصر.هذا
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قصيدةهناأفضل"ولكني:1/922:ذكرياتهفيالطنطاويويقول

،الشامابنالزركلي.هوعليهغيرهولاالزركليأفضّللا،قصيدتهعلىالزركلي

الزركليوأسلوب،البلدابنشعورالبلدبمأساةيشعرلافإنهالبعيدكانومهما

كأنهاشوقيوقافية،وأمتنأقوىشوقيأسلوبكانوإن،وألينأسلسهنا

لجادةوالجاريالسلسالكاالزركليفيةوقا،والصخرلحجارةافيه،الوعرلطريقا

فيكالصورةليستولكنها،بالصورمملوءالزركليوقصيدة..السهلةالمُعَئدة

والحقيقة،الجمالعلىبل،وحدهالجمالعلىفيهاالمدار،العاطفيةالقصيدة

لاإنها:أقولأنأريد،تاريخيفنأو،فنيتاريخوأمثالهاالقصيدةهذهلأن

ليستتاريخلأنهاالصدق،الجمالوبينالصدقبينجمعتأنإلاتكمل

."وثيقةمجردليستأدبلأنهاوالجمال،خيالأ

:والغزل-الطبيعة2

نقولكماالتفاصيلوصففييتغلغللافهو،الطبيعةوصففيشعرهأما

إنما،والظلالالألوانتراقصيرسمفلا،العامةالاوصافعنديقفإنما،اليوم

:48ص،الشلالفيصفالشامفيوالأنهارالمدنرسمإلىغالبأيَعْمَد

عالِاَشئمًمِنْالبسيطةِنَحْوَهوىمُنْحَدِراًالشَلأَلُوَيَرُوقُني

الأدْغَالِإلىمُنْدَفِعاًوَدثُورُضُلُوعِهِبَيْنَالئارَكأفييَغْلِي

بالإعْوالِوَهَثمَالرّمالِوَجْهِعَلَىفَأَرْسَلَهاغَدَائِرُهشَابَتْ

بِنبالِقطراتِهمنفَرُمِيْتُقَطَرَاتِهِمُقتلاًدَنَوْتُوَلَقَدْ

:الديوان،ويخاطبهام()919عامبدمشقبردىنهرفيضانويصف

ثانياً؟()نوحِعَهْدَفينَااتعيدُ

بِجِيْرَةِصَنَعْتَمَاوَوَيْحَكَوَيْحِي

:ويقول

012

مَوْعِدالقَوْميتَضْرِبُهأنتَأَمْ

الضَدىوَتُومِنهاتَرْوِيْهاكُنْتَقَدْ



لرَائحسَبيلَفَلاالمِيَاهُطَغَتِ

:يقولو

عَدُوِّهفِرارُلَهُلاحَكَالجَيْشِ

وَأكْثَرُواالحُدودَجُزْتَانْلاموكَ

قُيودَهُمْأطقْتَفَمَاقَيَّدوكَهُم

غَدَالِمَنْسَبيلَولاالمَجازِسَهْلَ

ومُصَعِّداهاويأيَقْحَمُفأغارَ

مُصَفَّدايُحبِسوكَلَمْأَنْصَفُوالَوْ

مُقَثدايَعِيشَأنْيَأبىوالحُزُ

:162ص،مصرصيفيصفوقال

بمصْيرعَئاالسَّائِلونَأئهَا

نَحْيَاالمَدينةِهَذِهِفينحنُ

نَبيتُوكيفَبهانُضْحِيكيفَ

نَمُوْثالنَّهارِوفِينُمْسِيحينَ

:138صكقوله،قليلديوانهفيفهوالغزلأما

ظهَرْالليلِحَلَكِفيقمرأرأتْلماواستبشرتْهَتفَتْ

قَمَرْوَجْهِفِييَضْحَكُقمرأ:وجْههافيضاحِكأورأتْهُ

(،)تفاحقصيدةفيالوجنتينوصففيفيقول،الأنثىمفاتنيصفوهو

:47ص

نَفْحَتِهاعبيرَفيهِوشممتُفاتِنَتيالتفَّاحَليَأهدَتْ

وجنتِهاشبيهرأيتُلفَاوجنَتَهُبالتقبيلِوملأتُ

لاجتماعي:الشعرا-3

الشعرإلىفعَمَد،الخلقسوءمنقومهمنقسماًأصاببماالزركليتأثّر

فيهبرعقصصيشعرفيشعبهماَسيبهايصؤرالقوافيإلىودَلف،شكاتهيبثة

بنفسهاضحَّتعظيمةامرأةفيهرسم)الفداء(عنوانهاقصيدةفأرسل،الزركلي

.بالموتطُفَرتولكنهافقضت،العَظَمَةلغةباتضحيتهانتوكا،اهلهاسبيلفي

ومطلعها:57ص،الديوانفيانظرالقصيدة
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بالإبلاجِيضِنوصباحيلَجاجِذاتُوالنفسُصبريعِيلَ

الجوعأهمها،العظمىالحربفجائعمنصوراَأخرىقصيدةفيوصؤر

أعزبيعوضيعنذلٌوسامها،بولديهاشريفةائمضاقتفقد،الناسأصابالذي

والعِفَة،لموتايهاولدتقيبدراهموباعته،منهاكُرهِعلىفنزلت،ةلمرأاتملكما

منلقيتوما،وقتْنفسهاولا،نالتدرهماَفلا،وولّىدراهمهاسرقولكنه

:051ص،))البائسةقصيدةمنفقال،الأذئةإلاالناس

تَطرُقُأينَتَرَىلايومِصَبيحةَمَضَتْإذَاحَتّىالْعَيْشُعَلَيْهَاوَضَاقَ

وَيَبْرُقُيَزْهُوالئقْشِمستجادَلَهَابَاذلاَالشُوءَسامَهامَنْلَهَاتَصَدى

تَخْرقُالصَخرِعَلَىتُلقَىإذاممادُنَظْرةَال!ماواتِوَجْهِعَلَىفَألَقَتْ

يَخفُقُكالريحوالقلبُتتابعُهكفَهاالعطيَّةلحابيهاومذتْ

يترفقُلاالجوعوداءُفَبَاتَاعَنْهُمَاالتخَفُفُابنيْهاعلىوطَالَ

منمطرانوخليل،الخوريبشارةخلفماتشبهالشعريةالقصصوهذه

.ا!حربخلالوالمجاعةالبؤسقصص

نافرأى،بسيطبشعرالمجتمعفيالأخلاقرسمإلىالزركليوُفّقوقد

علىالحرصوان،مصدَقسائرالكذبوأن،القوةتحترمإنما،يُحترملاالحق

:651ص،فيقول،الناسعِفَةوالتاجوالمنصبالجاه

داجيَهْحالكةِفيوالناسُناجِيَهألسَىمننفسِأيَّةُ

تاجِيَهْويحكُمتاجي:وذاكمنصبيمَنْصبي:يناديهذا

الشَاجِيَهْمَةِالا4حَظوالخُسْرُصَحَالِشَعْبِالفوزُوإنمَا

فتناول،المعريالعلاءأبيبشعرالاجتماعيةالأوصافهذهفيتأثرولعله

الأياموكأن،زمانهيصفالمعريفكأنّه،زمانهفيورسمهاوالأخلاقالمفاسد

هم.هموالناستتبدللم
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:لرثاء-ا4

بعضعلىرثاءهوقفوقد،الديوانقصائدأطولمنالرثاءوقصائد

رثاءفيفيقول،الخامسومحمد،فيصلوابنه،العزيزعبدكالملك،الملوك

ومطلعها:بيتاًوخمسينثلاثةفيقصيدةمن203ص،الأول

فقيدُفقدتَكمَنْالرّجالِفيماسُعُودُسَلِمْتَ،قضىالعزيزعبدُ

ومطلعها:473ص،بيتاًعشرينمنقصيدةفيالثانيرثاءفيويقول

مثكالِإعْوالِولابالئحيبِلاالغَالي)فَيصلُ(يُنعَىواللّدمِبالقطمِ

مطلعها:043ص،بيتاًوثلاثينثنينامنقصيدةفيلثالثارثاءفيويقول

5شعراؤولاحقاًيُوفُونَه5ُخُطباؤُفلا5ماَثرُنطَقَتْ

المطلع:فيفيقول23ص،الجزائريطاهرشيخهرثىكما

بَقاصبذيالخالفِينفيومافيمضيبعضاًبعضُنايُشيّعُ

بقوله:ويختمها

البُكَاءِعَلَىالجُفُونَلَهُوقَفْتُفَقِيدِعَلَىالبُكَاءُنَفَعَوَلَوْ

مطلعها:بيتأواربعينواحدمنبقصيدة241ص،زغلولسعدويرثي

ويُبكِمُيُصِئمُمَاالفَجَائِعِأدْهَىتَتكَفَمُوَحْدَهَاالمدامعَخَل

الهندفيالمسلمينرجالاتكبارمنوهو،الهنديعليمحمدويرثي

915ص،بيتأوأربعيناربعةمنقصيدةفي،البريطانيينمحتليهامعنضالهاأيام

ومطلعها:

الكيانْهذاكؤنمَنْسُبحانَاَيتانْعالَمِهِفيلثهِ
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:271ص،البزمومحمدالجنديسليممحمدصديقيهرثاءفيويقول

القراَنْلُغةِفقيدَيْالمِيْدانخَفَفْتُمالِمَنْ

للفرسانْوالميدان،نالميداخَفَفْتُمالِمَنْ

:952ص،الغزيفوزيرثاءوفي

محمولِايُّأبنائِهمنالهامِعلىمكْبولِمِشيَةَالمبكيئُالوطنُمَشَى

:ويقول

الغِيلِقَسْوَرةغَالَقَدْولكثهالزدىغالَكَماإسماعيلَبنُاَفَوزي

طليع،رشيد،النكديعادلمريود،أحمد،سليمفؤاد:رثاءوانظر

مطلعها:ميميةواحدةقصيدةفي923ص

الالامُولاهَاجِعَةًأنْتِلاونامُواالجُناةُأَسْهَركِعَيْنُيَا

لوصف:ا-5

.الصناعاتاوالمُسْتحدثاتوصفبهوأعني

:337ص،الديوان،طائرةيصفقال

تسيرُالزياحِعَلىواستقزتْالنُسُورُمنْهَاالفضاءِفينَفَرتْ

الضريرُالكفيفُرَناإفاكالعينينِيرِفَّانِلاجُنْحَيْنِذات

يدورُتراهُساحرِبِيَدَيْكبسإطٍتحتَهاالأرضتنطوي

:يقولثم

تثورُحينَالزياحَوتُعييالصوتَتَسْبِقُسَمَائِهَافِيحَفَقَتْ

تَطيرُعَلَيْهِفُلْكِهِمِنْهيخِضَئمٌبَحْرٌالشَماءَفكأن
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:601ص،القطاريصفوقال

طارافيهالمُحَدِّقُويحسبُهُيجريكالبرقِزاحفأتَقَدَمَ

ستاراترىتراهُإذكأنّكذَيْلأالأفْقفيدُخانُهوَمَدَ

تَوارىحئىمتسلِّلاًلهاتراءىفماالعيونُتلقَتْه

:027ص،السحابناطحاتيصفوقال

عُنقأالذُجَىفيمَذَتْالشُحْبنواطِحُ

تُجاورُهالأعلَئالا!فُقإلىسَمَتْ

فانْتمًضَتْالأقْوَامِمُجَاوَرَةَمفَتْ

مُصطَحَباًالاْفلاكِفيانسُالنجْمُ

إصعاداالشُحْبَتجاريال!ماءِإلى

وأنجادَاأغْواراًالأرْضَوَتَهْجُرُ

إبْعَادَاالأرْضِأثَامِعَنْوَحَاوَلتْ

مُرتادَاالباحاتِفيأرحبُوالجؤُ

:08ص،()الدزَاجةالزَعْناءيصفوقال

بهِتَعْدُوالزَعْنَاءِرَاكِبَيَا

بدزَاجَةالأرْضَيَنْتَهِبُ

نَاظرٍعَلَىتُلْويلاكَالرِّيح

خَاطِرٍفِيمَزكَخَيالٍأو

وَجْهُهااخْتَمَىحَتَىأَرَهَالَمْ

:تنيالإخواا-6

القَفْرِالمَهْمةِفِيالظِّباعَدْوَ

تَجْرِيإذالبرْقمِنْهايَعْجَبُ

خُسْرِفِيالعَيْنُعَنْهَاتَرْجعُ

فِكْرِفيجَالَشِعْرٍبَيتِأو

السِّحرِمِنَضَرْبٌكأئها

كقصيدة،بهاوحئاهم،أصدقائهإلىبهاأرسلالتيالقصائدوهي

منمعهومَنْزيارتهمنإيابهبعد،أرسلانعادلإلىبهابعثالتي()الصحراوية

مطلعها:052ص،السرحانبواديالنازلينالمجاهدين

لِعَفَانِ)1(بُعداًعَفَانَمِنْمَسَاريعَركبانِثَلاثةَسَرَيْناهوَلَيْلٍ

العسلي.وأديب،خيرأديبوالحاج،الزركلي:همالئلاثة)1(
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الجَدِيْدَان)1(الزمَانِرُحْبِفِيكزَكَمَاوَكَزُهَا(الزياحِ)أئمُمَطئتُنا

بيتأ.()56فيطويلةقصيدةوهي

ومطلعها:452ص،()الأرسلانيةبقصيدةعادللأميراعليهاوردَ

بِأَوْطَانِالمُغِيرٍشَزُيَنَمْإذَالَمْلِوَسْنافيخَيرٌالنَومِفيوَمَااَرَقْتُ

نِيرَانِفوقَالدُجَىفيمِنْهُتقفَبُمُهْجَةيُعَاوِدُشَوْقٌوَغَالَبَني

:98ص،معاتبأعبيداحمدالأستاذإليهوكتب

برُشدِأوبيُمْنييَجْريلامِنْكَحَاليبَالُمَا

دربحُسْنِأَفُوزَأنْارجُوالكُتْبَإليكَاُزْجي

بمسترَداللقاءَعهدُولالييمْتُبُأَنتَلا

صدَينَوَيْتَإخالُوماالضُدودَازْمَعْتَكُنْتَإنْ

وودآمالِحَلِيْفَالوَفاءُيَرْضَىكَمافَأناَ

يُجديالقَصْدَعلرِضَاكَانالَانْاقصِدُزِلتُمَا

عِنديالشَوقِضِرَامِمِنْيُخففْبماإليئَفابعثْ

الزركلي:فأجابه

عَهديوَثيقَجَحدْتُولاسَلَوْتُمابِعَهْدِكَقَسَمأ

ودياليومَامسِوَودُ،خَبَرْتَوَمَنْعَرَفْتَمَنْانا

وَتُبْدِيتُخْفِيبمامَشْغَلةٌالأئامُلكئهَا

حَديالدَهْرُفيهافَلَحَربٌالدَهْرِوبينَبَيني

خلالهاطبع،اشهربضعةفيهسفارتهايامالمغربعنالزركليغابولفا

يستطيلالسوسيالمختارمحمدصديقهإليهكتب()الأعلاممنالعاشرالجزء

:357ص،متمثلأويقول،غيبته

.والنهارالليل:والجديدان.لسيارةا:الرياحآم)1(
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بالعذاللياليأفنيتُفإنَيالفردِالعَلَمِطَلعَةُتتجفَىمَتَى

الزركلي:فأجابه

وَجْدِييَكُنْلَمْإنْالشُهْدُعليئَلِزامٌ

الدينية:الئفَحَات

سُهْدِيألزمني()الغربفيجيرةِإلى

:013ص،دوبيتوهي()تسبيحاتقصيدتهذلكومن

أَجْهَلَنِيمَاسُبْحَانَكَرَفيَ

ذزَةٌأورَاعِدٍفيوَمْضَةٌ

مَنْ؟ائاوَلَكِنْأَعْصِيْكَحِيْنَ

وَسَنْطَيْفُأوْالزَيحِهُبوبِفي

:22ص،)الوجود(قصيدتهخاتمةفيويقول

اَسْمَاؤُهُوَتَعَذدَتْآلاؤُهُتَوْحِيْدعَلَئدَئَتْمَنْسُبْحَانَ

:162ص،(اليتنيقصيدةفيويقول

جَنَاحِي()المَرْوَتينبَيْنَيُرفْرِفُحَمَامَةٌ)المَقَامِ(حَوْلَلَيْتَنِيألا

ورَوَاحييَديفيغُدُوِّيطَلِيكاًالهَوىليَشَاءَحَيْثُوَاَغْدُوأَرُوْحُ

وَصَبَاحيغبطةٍمَمْسَىمَسَائيَبالكُرَىأنْعَمُالعَيْنِقَرِيْرَاَبيْتُ

رَاحِي)زمزمَ(مَاءِمِنْواُرْشِفُهَالِهُتافِهاهَاتِفاًفِرَاخِيأَزَق

بِسِلاحِيَغْشونَنِيأَهْلُهُوَلابِظُلْمِهِيَرُوعدَهْرِيلا،وَآمنُ

:يلزملامالزوم

يلزملاماشعرهفييلتزمماكثيراً،اللغةمنولتمكُّنه،الشعريةولمقدرته

:581ص،كقولهالمعريالعلاءأبيطريقةعلى

عَرفُوهُبِوَزْرنهِوَفَرِيْقٌبالقَوَافِيبعضُهمالشعرَعَرفَ

حَزفوهُلماكُنْهَهُدَرَوْاأوعَرَفوهولوَنَعْتَهحَزفوا

فُوهُ؟مُزَمَنْالزّلالَيَدْرِيكيفَزلالٍسلسبيلُالشعْرُإنَما
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)1(:وكقوله

بأُوْلاهااُخراهاتَلْحَقُتَنْقَضِيلا(...)عجَائِبُ

اللهَيَعْبُدُحَسبوهُمَنْطاغُوتهعَبْدَإلاّكانَما

البيتينوفي،احرفأربعةالقافيةفيالأولىالثلاثةالأبياتفيالتزمفقد

.أحرفثلاثةينالأخير

الشعرية:الفنون

صنعياقمر(تفِالمالأول!،موشحاتثلاثةالزركلينظم:المُوَسَحات

فيفصحث،كتبهخزانةاحترقتحينفالهأنهويبدو،مختلفةللبؤسالواحاًفيه

الزمإن،أفقرهاحسناءفتاةفمن،حولهيراهاكانالتيالماَسيألوانشعره

،المنونطَوَتْهُنابغةومن،هازئاًساخراًالقدربهافتصزف،الجمالمنوجزدها

حروبٍومن،مُسَفَداًالليالييطويجريحومن،مضطرباًكئيباًعإشغريبومن

:791ص،فيقول!الكثيرمنهمفتفنيالناسبينتقوم

قَمَرْ؟ياسَمَائِكَفيتَضْحَكُفَعَلامَتَذَرْولمالحادثاتِايديتُبقِلم

أَتْرَابِهَاعلىتائهةًأرأيتَ

وَحِجَابِهابسُفورِهافَتانةً

وعِتَابِهَابدَلالِهاخلأَبةً

وَخِطَابِهابِحَدِيْثِهَاغَلآَبةً

وَشَبَابِهَابِمَالِهَاالزمَإنُذَهَبَ

وَمُصَابِهَابِاَنِيْنِهاوَتَفَزَدَتْ

فمرْ!ياسَمَائِكَفيتَضْحَكُوظللْتَالقدَرْتصاريفَشاكيةًناجتْكَ

لئنةٍوقوافٍ،سهلةولغةسلسةٍبسيطةٍمعانٍفي،عَذْبٌطريفٌموشحوهو

الهادئة.الموسيقىتنسال!كماالاَذانفيإنسيالاًتنسال!

.637ص،اساالعربمجلة(1)
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ومطلعه:934ص،طويلموشحوهو)العذراء(وموشح

تراهحَيَّلاالحَيّفيمَنْضَوْضاءَسكَنَتْ

بِمُناهلاإيَلْهَجُلاالثائِرُوغَفَا

بلاغاًسوريةفيالفرنسيالانتدابسلطةأرسلت:قصةالموشحولهذا

تنفيذوقفقررتالفرنسيةالجمهوريةأنفيهتبلغهالزركليدإرإلىرسمياً

-عمان-الاردنعاصمةفييعمليومئذالشاعروكان.بإعدامهالصادرالحكم

منهاللعودةدمشقعلىفأقبل-الوزراء-المستشارينرئاسةلديوانرئيساً

لىإ()العربيسفرهبجوازوبعث،أمتعتهوجمع،بيتهحجراتواخلى،بأسرته

بحجزوفوجئ،للخروجمستأذناًالفرنسيالمندوبدارفيالمختصالموظف

)الرابطة(مجلةصدرتحتىأسابيعثلاثةأوأسبوعانمضىماولكن،الجواز

ترجموها:بهيصيحمعارفهقدماءمنالمتفرنسينأحدوراى)العذراء(وفيها

سوريةأصابلمارائعشعريعرضالموشحوهذا!الجوازخذتعال!وفهموها

لها.الفرنسيينإحتلالعقب

:96ص،الملحنينلاخدالقديمالطرازعلىموشحاًونَظَم

مَلامْالحُحثعَلَىالحُبِّفِيلَي!هُيامْأزددْالهَوَىفينِفاراًزِدْ

:المعارضات

:قصيدةعارض

مَوْعِدُهُ؟السَّاعَةِأقيامُغَدُهمتىالصَمث:ليلُيا

:67ص،بقصيدة

يضمِدُهُوِصَالِكَغَيْرُماتَعْهَدُهُجُرْحبفؤاديَ

معانيهافيصبّ،عاماًوعشرونواحدوعمره(م191)4عامنظمهاوقد

ومعنًى.مبنًىالقديمللشعرصورةفيهاشعرهفجاء،قوالبهاوفي
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:تلمترجماا

مطلعها:95ص،()الدَيْدَبانقصيدةالفرنسيةعنالزركليترجم

تَزْأَرْالأسدُفيهماجَيْشَانِكَانَرَحِيْبِالفَلاةِمِنَفَسِيْحِفي

:62هص،الشعربيت(الامارتينعنوترجم

العُشْبِ؟مِنَأدرانٌجُنْحَيْهِبِظلعَلِقَتْانْالجَؤعُقابَيَضِيْرُوما

القصصي:الشعر

مجدلين()يةرواخلاصةوهي(عرلشاوا)مَجْدُلينهيواحدةشعريةقصةله

والقصيدة،المنفلوطيلطفيمصطفىالفرنسيةعنعزَبهاالتي()ماجدولينأو

الحب،،الشاعر،الغربة:فصلاَوعشرينواحدفيوهيصفحاتثمانيفي

،النبوغ،السلوان،حاله.الجنون،العرس،الخدعة،الفقر،الفراق،العهد

لخاتمة،ا،لموتا،ليأسا،لعزلةا،لفاجعةا،لإباءا،الزوج،لذكرىا،الزيارة

لغربة:الهاوأو

الأب5ُوجافاالأئمَفَقَدَالجناحْمَكْسُورِالقَلْبِميلِدَامَنْ

يمٌبُاوبِهِالبَثيسكنُوصباحْمساءَ:الكربَألِفَ

المذهب5ُهُداعينيْفيسُدَورواحْغُدُوّاَالعَيْشَسَئِمَ

جمم*!كلأ

فاضطربالهالدهرُعَبَسَ

مُغْتربااهلهعننازحاَ

العُنُقاالحَدَثانلريبيَلْويإلى،الجاشِرابطَ

عنوصدر،هـ(ا)933صنةمستقلكتابفياولاَالقصيدة5هذطَبَعَوقد

صفحة.3(1)فيإخوانعبيدلأصحابهابدمشقالعربيةالمكتبة

خيرالدينقصيدةما":المستقلالكتابمنهص،مردمخليلفيهاقال
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يبعثفالبكاأبكتفإن،ضلوعهبينشئتوجمرة،دموعهمندمعةإلاهذه

."الأسىيبعثالأسىفكذلكأشْجَتْوإن،البكا

فيه!،بمافأشجتني،نثراً()ماجدولينقرأت:4ص،دموسحليموقال

خفَدوشاعرٍ،بيانهباَياتنحرهاقلَّدبناثرٍفأكرم،قوافيه!فأبكتنيشعراًوقرأتها

جنانه.بأناتنثرها

:تنرالساا

بيتمنللزركليقصيدةتخلولا

واحديثمسندويكون،تجربةوتُختصر

اصبداَمُعَذَّبٌالْغَرِيْبَإنَ

فيمْضيبعضاًبعضنايُشيِّعُ

فَقِيْدٍعَلَىالبُكَاءُنفَعَوَلَوْ

أهْوَاؤُهاتَغَفَبَتْالئفُوسُوإذا

هَجَوْتكُمُلَوْوَبِودِّيمَدَحْتكُمْ

نِئتُهُلِلْمَجْدِخَلَصَتْكُنْوَمَنْ

وَهَنَتْفَإرنْتَرْضَىم!وللعَزَائِمِ

عِوَجٍمِنْفيهِمَاعَلَىالزمَانَإن

عُدَتَهُالمُلْكِلضَبْطِأَعَدَوَمَنْ

جَفَةٌوالبلاياالبلئةشزُ

الهُدىبهِلَعَلرَاياَرَدَدُواكَمْ

زلالٍسَلْسَبِيلُالشّعْرُإئمَا

الموتَأعذَبَمَابِالمَوْتِأَنْذَرُونَ!

خُطُواتِهِيليمايَحْسِبُكَانَمَنْ

وَيَشْقَىالْحَيَاةِفِيالمَرْءُيَنْعَمُ

سَادَهمُبالشَزيَلْهَمْمَنْوَالناسُ

حكمة،فيهتُلَخَّص،بهيُسْتشَهدسائر

ذلك:من،خِطابفَصْل

(ظَغَنا)21وإنْيَنْعَمْلَمْحلَّإنْ

بَقإءِ)23(بذِيالخالِفِيْنَفيوما

البكاءِ)23(عًلىالجُفونَلهوقَفْتُ

(نَصِيْجُ)41يُطاعُفماالحُلومَعَصَتِ

(4وَيَدِي)9مَنْطِقِيفيليالحُكْمُاطلقَلَوْ

(18مَضمُونَا)الأيامِعلىنُجْحاَأصابَ

84(المُجَلينا)فيابَتْتَمْضِوإنْخَابَتْ

الأبيّيْنَا)84(أَمْرُبهِيَسْتَقِيمُقَدْ

العَصِيِّينا)85(واقْتادَالمُلْكُأَطَاعَهُ

(عَبِيْدُ)116الكِرَامِحِمَىتَسْتَبيحَاَنْ

(1التَّرديدُ)16نُجْحِهِآفةُوالرَّايُ

(1؟)58فوهُمُزَمَنْالزُلالَيَدْرِيكَيْفَ

طَريقَا)173(للحَياةِكَانَإذَا

حِسَابِ)183(بغيرِيَخْطُوالذيقَهَر

(091العَذَاب)بَدْءُالنعِيمِوَتَمَامُ

(وَمَعْمُوْلَ)291مَصْنُوعٍأَسْوَأُوالشَّرُّ
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(الكُتُبِ)291مَسْطُورَةُتُجْدِلَنميُؤَئدُهُلَهُنَاصِربهِينهفقلَمْالزايُإذَا

(مَاَب)247شَرالأئامُبِهِا!دتْعَهْدُهتَطًاوَلَإذَاالشقَاقَإن

(للاَلِ)248الزَأيغَيْرُللفَردِوالرأيُ!هِجاًالتَدْبيرِفيالتثزُدُسَاءَ

وأَفْعَالِ)248()1(أَقْوَاليحَصَإفَةُولا5تُسَانِدُالشُورىلاالحُكْمِفيخَيْرَلا

مُسْعِفُ)334(ولافيهامُنْصِفٌلاأَحَاسلُهَاوللشياسَاتِ

وهووأقطارها،للعربيةالوفاءديوانهوالديوانهذاإن:قبلُمنقلت

عامفاخرةطباعةطبعوقد،الأعلامبعدالزركلياهتماممنالثانيةالمرتبة

قصيدة)267(ضموقد،سنواتبأربعوفاتهبعدأيم(0891هـ/014)0

،وتتميزالوطنإلىوالحنينوالحكمةوالسياسةالوطنيةالقضايافيأكثرها

تجاوزقصيدةنجدوقفَما،بيتاًوعشرينأبياتخمسةبينتتراوحفهي،بالقِصَر

81ص(،قريش)صقرهيالديوانفيقصيدةأطولرأيتوقدبيتأ،الثلاثين

إلىإضافةبيتاً،)98(فيوهيالأسبوعيةالسياسةمجلةبجائزةفازتالتي

،935ص،والشاعر()مجدلينالشعريةوالقصة،934ص،)العذراء(موشح

منها:دوبيتقصائدثلاثففيها47صانظر،)2(دوبيتبعضهوفي

بجَاركِدَعَوْتِلِمَنْالهَنَاءُ:قُلتُجَارُنَا؟مَكةَبَطْحَاءِأمِنْقالَتْ

لَدَارِكِوَالحَيبْنُأُخْرَىوَسَكَنْتُبِغيْرِهَاوُلدْتُوَقَدْدِمَشْقَمِنأنَا

:86ص،مفردبيتوفيه

رَامِي!مِنْال!هْمِرَمْيِعِنْدَبِكُمْفَمَافَانْحَرفُواالشَهْمِرُمَاةِمِنْحَسبُتكْم

)1(

)2(

الناصر.عبدجمالبهايعنيولعله(الحكمفيخيرالاقصيدةمن

السلسلة،،الدوبيت،القوما،وكانكان،)الموالياالسبعةالفنونأحد:الدوبيت

كلمةمناسمهويتكون،الفارسيةمنوزنهمستعارشعروهو(الزجل،الموشح

الوزنفيمتفقانالقصيدةفيبيتينوكل،عربيةو)بيت(اثنينبمعنى)دو(

مصطلحاتمعجم:انظر0دوبيتهما،مستقلةوحدةويكونان،والقافية

.017،28ص،العربية
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بكتابهفعلكما،القصائدترتيبفيمنهجاًأونظاماًالؤركلييسلكولم

:الموضوعاتعلىرتَّبهاهوفلاالعزيز(عبدالملكعهدفيالجزيرة)شبه

تواريخبحسبرتبهاهوولا..الوصف،الإخوانيات،الوطنيات،المراثي

عامنظمهاقصيدةيليهاام()649عامنظمهاقصيدةمثلاًفتجدنظمها،

رثاءفيقصيدةنطمحيث034صانظر345،-344صفيكماام()329

نظمها(فاطمةوادي)فيقصيدةوتبعتها،(م6191)عامالخامسمحمدالملك

342)1(.صام(،)039عام

هذهقولزمنقيَّدكانوليته،تؤزَخلمالقصائدعشراتالديوانوفي

ونلصس،واتجاهاتهشعرهدراسةعلىللباحثينعوناًليكونجميعاً،القصائد

وفنونه.وأطوارهمراحله

وأمعينبلدعلىيقصرهاولم،كثيرةأماكنفينظمهاالديوانوقصائد

،والقدس،والوباط،والطائف،وعمّان،دمشقفيفنظمها،معينةبلاد

ثينة،وا،وفاس،ومكة،وبعلبك،وطنجة،وجدة،وبيروت،ونابلس،وحيفا

.نبولستاوا،ريسوبا

ذلك.بعدوقل(م1-191939)9عامبينمانطمهشعرهوأغلب

،144،183صانظر)محجوب(المستعاربالاسمشعرهبعضونشر

.428ص،)خير(باسمقصيدةونشر302،532،128،292،366

مجمعإلىفقدمه،وفاتهقبلديوانهطبععلىالؤركليحرصوقدهذا

بيروتفيالناشريقاحدمعواتفق،فاستعادهطبعهفتأخر،بدمشقالعربيةاللغة

نقحهوقد،الاتفاقيتمفلم،اللهرحمهزعيتراكرمأستاذناصديقهبوساطة

البلادمنغيرهاوفيالسعوديةفييروجلكي،ومقطوعاتقصائدمنهوحذف

)الناشر(.سنواتبأربعالزركليوفاةبعدطغالديوانأنالمؤلفذكرأنسبق(1)
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،11سالعربمجلةفياللهرحمهالجاسرحمدشيخناذكرماعلى،العربية

.637ص

نشر5مابعضوهي،معارضات382-936ص،بالديوانأُلحقوقد

ومحمد،أرسلانعادلكالأمير،لقصائدهمعارضاتمنالزركليأصدقاء

ومحمدشاكر،وفؤاد،سلمىأبيالكرميالكريموعبد،حسنالغنيعبد

.البزم

القصائد.لعناوينوالاَخر،للقوافيأحدهمافهرسانذلكتبع

ويستمتع.ويقرأليرى،بعينيهالديوانفيينظرأنلاإالقارىعلىوما

حسنالأستاذيجعلكانأنهبالشعرالزركليعنايةمنبلغ:تذييل

،لأدباوكتبالدواوينمنالشعرمن-يقرأبيروتلىإيحضر(-عندما1)الكرمي

علىهؤلاءيعفقثم،الأيوبياَلمنوشخص،القاسميظافرالأستاذبحضور

الشعر.

)1(

!!!هـ

المعاجموصاحبقول(،على)قولالأدبيالإذاعيالبرنامجصاحب

المغني،كبراالمغني،الكبيرالمغني:الإنكليزيةوالعربية،العربيةالإنكليزية

العربية0اللغةإلىالهاديومعجم...الوسيط
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الجزيرة-شبه3

العزيزعبدالملكعهدفي

الطبعة،بيروت-للملايينالعلمدار

صفحاتهاجزاءأأربعة،7991آبلسابعةا

مجلدين.فيسم24ك!ا7صفحةا046

تشريدِبعداواه،الزركليعلىكبيرفضلسعودبنالعزيزعبدللملك

ومنحه،الدولةمناصبفيوقذَمه،الفرنسيينقبلمنبالإعدامعليهوحك!

المندوبَيْنأحدوكإن،دوليةمؤتمراتعدةفيحكومتهفمثّل،السعوديةالجنسية

علىالتوقيعثممداولاتمنالعربيةالدولجامعةإنشاءسبقفيماالسعوديين

ياسين.يوسفمعبالتناوب،بجدةالخارجيةوزارةلإدارةوانتُدِب،ميثاقها

(ام)519عامالعربيةالجامعةلدىدائماَومندوبأمفوضأوزيراَوسُمّي

وسائلجميعالسعوديةالدولةلهوهيأت،63(-)57المغربفيسفيرأوعين

للملكوفاءهوالذيالكتابهذاإصدارعلىِوعكف،بيروتفيالاستقرار

لسعودية.اللأسرةءلوفااضروبمنضرْبٌوهو،ظلالهفيتهحيااستقرتلذيا

العربفقيدروحلى"إ:قائلاَالعزيزعبدبنفيصلالملكإلىأهداهوقد

ابنفيصلقلبكللمصرعهوهَلع،عينكلبكتهالذيالشهيد،والمسلمين

رحمتهبموفور5وتولا،جناتهفسيحاللهأسكنه،الرحمنعبدبنالعزيزعبد

عرفتهالذيروحوإلى"قائلاَ:العزيزعبدالملكإلىأهداهكما"وغفرانه

العزيزعبدروحإلى،فكتبتهتاريخهأكتبأنعنقيفيدينأوكان،وأكبرته

.العزيز"عبدعنكتابيأهدي

أخبارخلاصةمؤلفهفيهجمع،موضوعهفيكتابأوفىالكتابوهذا
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عنه،المؤلفاتجلمنوالخاصةالعامةأحوالهووصفالعزيز،عبدالملك

فيهوجمع،الدولةدواوينفيالرسميةالأوراقثناياومن،عارفيهأفواهومن

العزيز،عبدالملكيدعلىالأخيرالدورفيالسعوديةالدولةقيامتاريخخلاصة

الصورمنكثيروفيه.ومراسلاتومعاهدات،وفتنحروبمنذلكرافقوما

فوقفالعزيزعبدالملكعهدفيالجزيرةلأحداثمؤلفهوضعهوقد،الطريفة

الترجمةجمالفيالقويالوديعالعربيللنثرنموذجاًويعذ5،عهدعند

الشخصية.

واحدةصفحةبينماوقِصَراَطولاًتتراوحفصلاً)184(الكتابضم

تاريخلائهالعزيز(عبد)الملكباسممنهفصلكلحُفي،صفحةوثلاثينوثمانٍ

.والاستقصاءالتتئعالكتابهذاوعماد،العزيزعبدلهالنّهوفّقما

أقامأنبعدوكتبهمُقتدر،ثبَتمؤرخمؤلفهانالكتابأهميةوتبرز

واششغل،ورجاله5وأولادلعزيزاعبدالملكمنمقرباَوكان،سنواتبالسعودية

يضاف،الدقةفيغايةكتابهفجاء،وسمعفرأىالخارجيةالسعوديةالسياسةفي

البلبغ.الواضحالسهلالمؤلفأسلوبهذاإلى

ثم،فيصلالملكابنه5ألقاالعزيزعبدالملكعنبحديثكتابهافتتح

أسلافهسيرةبخلاصةلذلكمقذماًالعزيز،عبدالملكعنالحديثفيشرع

حكمهم،ومؤسسسعودالجد)1(مقرنبنمحمدبنسعودبالأميرمبتدياَ

سعودآلبيتفي()الإمامةدورابتدأهذاعهدوفيسعود)2(،بنمحمدفابنه

دُعيإنماوالأمراء،بالشيوخيُدعون-الزركلييذكركما-رؤساؤهموكان

)جهاد(حروبه:الخالصةالدينيةبالصبغةوحروبهسياستهاصطباغبعدبالإمامة

عنوالخروج()المسلمون5ورعايا()فتوحاتوانتصاراته)غزوات(وغاراته

الشيخدعوةظهرتايامهوفي،والسنةالكتابأحكامهومرجع)رِدة(طاعته

)1(

)2(

.319/:الازرمفيترجمتهانظر

.6138/:السابقالمصدر
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إقامةعلىوعاهده،سعودبنمحمدالإماموناصرها،الوهابعبدبنمحمد

قتالعنوتحدث(،العزيز)1عبدبنالكبيرسعودإلىوانتهى.الإسلامشرائع

حينحَنَقُهمواشتدسعود)2(،آلدولةباتساعذرعاًضاقواالذينلهالعثمانيين

لآعرشعليهايقومكانالتي()الخلافةصِنْووهي()الإمامةأخبارإليهمترامت

فيالظَّفرُحالَفهمعاركونشبتسعود،لقتالجيوشأربعةوجهزوا،عثمان

النجديةالديارعلىباشاعليمحمدبنباشا)3(إبراهيمتغلّبأنإلى،أكثرها

.(م1818هـ-ا)323عام(اللّه)4عبدابنهومبايعةسعودوفاةبعد

ضعففياَبائهودولة-العزيزعبدالملكمولدعنللحديثانتقلثم

احتلالذيرشيدابنيطارده،الباديةإلىالرحمنعبد5أباوصُحْبته-وانحلال

رشبدالعلىالغارإتوشنِّه،الكويتفيالعزيزعبدواستقرار،الرياض

حادثةوهي،عليهاواستيلائهالرياضفيرشيدابنعاملومفاجأته،وأنصارهم

مختلفبينالجمعالزركليوحاول،ذاكويُنْقِصهذايزيد،عنهاالكاتبونكَثُرَ

أحاديثهفيالعزيزعبدالملكلسانعنمنهانُقلبمامراعياًالتقيّد،الروايات

رشيد.ابنتلوقاسعودآلمارةإجدَّدالحادثة5هذأثروعلى،الخاصة

وابنالعزيزعبدالملكبينالبكيريةوقعةوصففيالزركليوأسهب

أمينروايةبينالمعركةتفصيلجامعاً،العثمانيينعساكربعضومعهرشيد

وقعةإلىذلكبعدلينتقل،بالخرائطموضّحاًالشرح،الفرجوخالدالريحاني

وطَدتالتيالبكيريةوقعةمنالثانيالقسموهي(م4091هـ=ا332)معاالشَنَانة

الصخرةبهاوانهارت،التركيالنفوذعلىوقضتنجد،فيسعودابنقدم

بُعَيْدها.رشيدابنوقتل،لرشيدالآصرحمنالأولى

)1(

)2(

)3(

)4(

.309/:لأعلاما:نظرا

شواطئإلىوعسيرونجرانحضرموتوواديعُمانمنممتدةدولتهوكانت

لأحمر.االبحرإلىالخليجومن،دمشققربلىإالسوريةوالبادية،الفرات

.1/07:لأعلامانظرا

.4/98:لأعلامانظرا
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هوماوضمّ،الحديثالتنظيمقبلصعودابنجيشالزركليوصفئم

واستيلائه،والأفلاجوالحوطةوالوشموالمحملكإلخرجالرياضمنقريب

وقتله.متعببنالعزيزعبد:رشيداَلجبارمعمعاركبعدالقصيمبلادعلى

132)5العزيزعبدداواهاالتيوالضغائن،عالجهاالتيالفتنعلىوعزج

.جرحسالجرحاًداويتكلما:يقولحالهولسانا(2191-7091هـ=ا033-

وتطزق،الأحساءضئمَفذكر،سعودابندولةاتسإععنحديثهوواصل

الصباحبنومبارك،عليبنحسينوالشريف،رشيدابنوبينبينهكإنماإلى

)ابنالغربيالشمالفيواحدعدومحاربةعلىدائبوهو":12هصقائلاً،

ويوالي(حسين)الشريفالغربفيالصديقلُبْسيلبسعدواًويجاملرشيد(

."الصباحبنمباركالشمالفيالعدوعمليعملصديقاً

عنتحدثالعنوانهذاتحت(مباركبعدوالكويتالعزيزعبد)الملك

:228ص،حديثهنهايةفيوقال،والمتناقضاتبالمفارقاتالمليئةأخبارهما

بحربيكتويانقبلمباركمات:حظيظينالعزيزوعبدمبارك"كان

51اَومنقاتل:الزلاتعليهيُحصيمنالعزيزعبدصفحةوخلت،العزيزعبد

."أباهيدعوهوكإن،صباهفي

نموذجا5ًاتخاذُيصحّماوفيها،العزيزلعبدمبارككتاباتمننماذجوأورد

العهد.ذلكفيالسياسيينوالتوجهللتفكير

لوقعةوتطرق،سالمابنهوتوليمباركبعدالكويتعنللحديثوانتقل

بينالقتلىبمئاتانتهتالتيسالموجيشسعودابنجيشبينالجَهْراء

وبينبينهعهدهفيالعلاقاتصفتالذيالجابرأحمدلتوليوعرض،الجانبين

العمرانية.حركتهاوانتعاش،لكويتافيلنفطوظهورا،سعودآل

،والتركالعرببينكال!لماالعزيزعبدالملكموقفعنفصلاًوكتب

للشريفيتعرضفلم،الاْولىالعالميةالحربفيالحيادلزمأنهإلىفيهانتهى
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موالياًظلّفيماللعثمانيينيتعرضولم،العثمانيينالتركعلىقيامهفيحسين

التيعسيربلادمنأبهافيعائضالإمارةإزالةعنكتبثم،العرببلادمنلهم

وتسعينواحداًاستمرتالتيحائلفيرشيدالإمارةوإزالة،عليهتمردت

عاماً.

وتحويل،للبداوةالعزيزعبدالملكمحاربةعنالحديثفيويمضي

التيهجرةجمع)هجر(سميتأنشأهاقرىسكانإلىالخيامأهلمنكثير

والنَّهْب.السَّلْبوعن،سبيلهفيوالصراعالكلأانتجاععنيستعيضونبها

عنوتحدث،الفرسانأشهروذكر5عهدفيالفروسيةعنوتحدث

.لقتالافيوأسلوبهفروسيته

بينهماالعلاقةفيتكلمالعنوانهذاتحتوالإنكليز(العزيزعبد)الملك

فيالبريطانيةالحكومةوممثليالعزيزعبدالملكبينالعُقير،اجتماعمنذ

الزركلي،بعضهاذكرأمورعلىواتفاقهماام(149اهـ=)332عامالخليج

لكتباأولوثائقامنعليهلوقوفااستطعتممايديبينوليس":282صوقال

هوذلكمعنىوليس،الاجتماعهذاعنماخبرالعزيزعبدسيرةفيالمصنفة

ما()نصفيالشك!مانما،آنفاًالمذكورالعاموفي،العقيرفيوقوعهفيالشك

."فيهتقرر

كوكس،وبرسيالعزيزعبدالملكبيندارِين()معاهدةفيتحدثثم

(م5191هـ/ا33)4عامالعرا!تىفيالبريطانيةالحملةفيالسياسيينكبيرالضباط

الإنكليزكانالتيالمعاهداتغِرارعلىوهي،القَطيفمعاهدةأيضاًلهاويقال

(م2291هـ=ا143)معاالعُقَيرمؤتمركانأنلىإ،لخليجاماراتإمعيعفدونها

أهمها:أمورالمؤتمراجتماعاتعنونشأت،وكوكسالعزيزعبدالملكبين

وملحقاتها.نجدعلىسلطاناًالعزيزبعبدالاعتراف-ا

ولاكانتعربيةبلادبين،الأرضعلىللحدودخطتخطيطمبدأقبول-2

.واحدةبلاداًالخليقةمنذتزال
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والكويت.ونجد،والعراقنجدبينمحايدتينمنطقتينتأسيس3-

محتالتيام(اهـ=229)345عامجدةمعاهدةالمؤتمرهذاوأتبع

السعوديةالحكومتينبينالعلاقاتاقيمتالمعاهدةوبهذه،دارينمعاهدة

للئد.الئدومعاملة،التفاهموحسنالصداقةمنسليمةأُسسعلى،والبريطانية

كتبالعنوانهذاتحت(حسين-الملك-والشريفالعزبزعبد)الملك

الشريفطموحوعنوالعداء،الشرعنوبُعْدِهالعزيزعبدالملكمصافاةعن

الحسينوردَالحسينإلىالعزيزعبدمنرسالةنصوأورد،بنفسهواعتداده

عليه.

ونجد(الحجازبينواحتانأوقريتان)وهماوالخُرْمةتُرَبَةوقعةعنوتكلم

نجد،منيراهماسعودوابن،الحجازقرىمنأنهمافيهماالحسينيرىكان

منحسينالشريفحكومةتمكنتجيشبأكبرالحسينبناللهعبدفزحف

فاجأهثم،تربةفاحتلمقاتلاَلافسبعةمنمؤلفاَوكانلوائها،تحتجمعه

(،م191هـ=9ا337شعبان2)5ليلةتربةواحتلجيشهومزقسعودابنجيس

مكةاهلواتفق(م4291هـ=ا)343عامالطاثفواحتلالحجازإلىوزحف

ملكاَبهونُودي،فقبل)علي(أبنائهلكبيرالعرشعنبالتخفيالحسيننُصْحعلى

بغيرمكةسعودابنجشودخلهـ(ا433الأولربيع)5فيبجدةالحجازعلى

جدةإلىبقيادتهجيشهزحفثم(م4291هـ=ا343الأولربيع)17فيسلاح

وامواله،ابيهأموالعليهأنفقجيشاَوعبأ،الحسينبنعليفيهاتحصّنالتي

وسوريةوالأردنفلسطينأهلمنمنهمكثير،مقاتلاَلافثلاثةبنحويقدروكان

واشتد،تلمقااَلافستةنحوفكانسعودابنجيشأما،واليمنومصر،ولبنان

وانصرفم17/12/5291فيعرشهاعنعليفنزلجدةحصارفيسعودابن

ونجدالحجازملكوسفيسعود،لابنالحجازدانتوبذلكبغداد،إلى

وملحقاتها.

بلاطهوتشكيلاتالعزيز،عبدالملكبلادلدستورالزركليعرضثم
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الخارجيةوزارةهيبالسعوديةأُحدِثتوزارةأولأنوذكر،ووزرائهووزاراته

والجلائلالدقائقفيومرجعها،فيصلالأميروتولاها(م0391هـ=ا43)9عام

عامأُنشئتالتيالماليةهيالوزاراتثانيةأنويذكرالعزيز،عبدالملك

إداراتفيهاورُبطت،الحمدانالسليماناللهعبدوتولاها(م3291هـ-ا135)

نأقبل(المعادنو)إدارة(العامةو)الأشغالو)الزراعة(و)الحج()التموين(

.وزاراتتصبج

فيالسياسيالتمثيلعنفيتحدث،الدولةتشكيلاتعنكلامهويتابع

العلاقاتإنشاءتاريخمعبلادهفيالممثَّلةالدولةويذكرسعود،الملكعهد

الأجنبيالتمثيلفأنواع(م1هـ=489ا)367سنةإلىتلاهفمنبالأقدممبدوءة

عقدتهاالتيالثنائيةالمعاهداتويورد،الخارجفيحكومتهوتمثيل،بلادهفي

الدوليةفالاتفاقيات،توقيعهاتواريخبحسبمرتبةالأجنبيةالدولمعالحكومة

حكومته.إليهاانضمتالتي

الأولالجزءليختمالعامةبالصحةالملكعنايةعنالحديثفيويمضي

بشبكةمملكتهربطالملكأنإلىأشارحيث،اللاسلكيالهاتفتعميمعن

الأمن.حفظعلىلحكومتهمِعوانأوكانت،حروبهفيكثيرأأفادتهلاسلكية

أنهفيذكر،الاستقرارعهدقبلالقضاءفيبالحديثالثانيالجزءويفتتح

وأمير،قاضيىمدينةكلفي:السابقةالعهودفيعليهكانماعلىماضياًكان

عَناء،دوننُفّذبالحكمرضيافإن،ويحكمالمختصمينبينماالأوليستعرض

وأبيتهالقاضيمحكمة،إنفاذهفتولىالأميرإلىرُفع،أحدهماأباهأو5أبياوإن

.المدنفيهذا،محامونولامحاكملا،فيهوُجدمكانأياوالمسجد

كالقاضيعندهموالعارفة،العارفةحكمهوالسائدفكانالعشائرفيماأ

وأحكامه،كالراويةللمبالغةالتاءزيدت()العارفالكلمةوأصلالحواضرفي

معالأحكامهذهأنالزركليويذكر،والعاداتوالعُرْفالشرعمنمزيج

البريطانية،المحاكمأرقىفيالحكمطريقةالاْحيانبعضفيتشبه،ابتدائيتها

141



،الصادرةللأحكاممجموعاتهناكنماإ،5بمقتضاللعملمسطورقانونلاحيث

مجموعةمنالأمثلةببعضيأتيأنعليهكانحكمإصدارالقاضيأرادوإذا

كانفحينمالعزيزاعبدالملكماأ،حكمهعليهاويقيس،قانونيةكسوابقالأحكام

الأخير.لقاضيوالأولالقاضيافهوللقضاءيجلس

رئاسةعنفيهتحدثفصلاًالزركليلهعقدفقدالاستقراربعدالقضاءأما

المرتبطةالدوائروعن،مكةومقرها،الدولةفيقضائيمنصبأكبرالقضاة

مصريلقاضبىمحاضرةوأورد،تهاوتقسيمالمحاكمانواعاوذكر،القضاةبرئاسة

القضائيمالنظاأنلىإفيهاانتهى،لحجازافيالقضاءعنبالقاهرةالقضاةناديفي

درجاتجميعوفي،والباديةالحاضرةفيواحداًصارالسعوديةالعربيةالبلادفي

الحكومةمذهبوهو،الحنبليالفقهوعُمْدَتُه،الشريفالشرعأساسه،المحاكم

لسعودية.العربيةا

وتواريخ،النُّظُمتلكأهموأورد،عهدهفيالدولةأنظمةعنوتحدث

لرسمية0اشبهالقرىامجريدةفينشرهاوأ،عليهاالملكموافقة

إلىفيهخَلُص،العزيزعبدالملكعهدفيالأمنعنللحديثفصلاًوعقد

به،صلةلهاخربفصلوعطَفَه،المثلمضربولايزالكانالسعوديةفيالأمنأن

لأمن.اتوطيدفيوردلهكانلذيا(1)جلويبناللهعبدعنالحديثوهو

فيصلخروجفيوقالنجدفيالفتنةرؤساءعنللحديثفصلاًخصّصثم

شيوخآخرالدويشفيصل:بإيجاز5مؤدّاماالعزيزعبدالملكعلىالدَّويش)2(

الملكوصحب،رجالهبعددواعتزازودهاءشراسةفيه،قحّاًبدوياًوكان،مطير

حائلوحصار،الجهراءمعركةمنهامعاركفيالدويشاسموبرز،العزيزعبد

فيصلاسمَالزُعبُورافق،نجدمنلعشائروغزواته،المنورةالمدينةوحصار

منبجاد)3(بنسلطانببنتوتزوج،العزيزلعبدنِداًنفسهيرىفكان،الدويش

)1(

)2(

)3(

.477/:الأعلامفيترجمتهانظر

.5661/:الأعلامفيترجمتهانظر

.3901/:الأعلامفيترجمتهانظر
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ابنوضيدانبجادبنسلطانمعفائتمر،قوةعصبئتهفازدادتعُتيبةشيوخ

(م1)929عامكبيربزحفالعزيزعبدفقام،العزيزعبدعلىبالانتفاضحثلين

عنه،فعفاالعزيزعبدإلىبهوجيءالدويشوجُرح،الدويشجموعبهضرب

مَنويقاتل،العزيزعبدعلىللقيامالقبائليستنفرعاد،جراحهاندملتولما

ولم،العزيزعبدإليهوزحف،معاركذلكفيلهوكانت،نُصرتهعنيتخفَف

وجههفيوضاقت،الدويشجماعاتخلالهافيانففمتمناوشاتإلاتكن

البريطانيينالعزيزعبدوأَنذر،بريطانيةببارجةواحتمىالكويتإلىفلجأ،الشُئل

طائرةعلىبالدويشوجيء،عاجلةمفاوضاتودارت،الكويتعلىبالهجوم

سادذلكوبعد،حبسهفيشهورسبعةبعدفمات،الأحساءسجنإلىفأُرسل

العزيز.لعبدالمُلكواستقرّ،لجزيرةاشبهَالأمن

تحت(لوينفي()1الحسينبنفيصلللملكومقابلتهالعزيزعبد)الملك

الباخرةظهرعلىمباحثاتمنمقابلتهمافيدارعفاتحدثالعنوانهذا

يوسفعلىومداره،نشرهيُسبقلمالفصلهذامنوكثير(الوينالإنكليزية

خاصةلصورةالمحثوتناول،رحلاتهفىالعزيزعمدالملك0-راالذ)2(.لا 00لىيسش

محادثاتجرتثم،واولادهعليبنوالحسينالعزيزعبدبينكانمااستعراض

فيهماإلىوالتفاهمبالاتفاقوالسير،سوريةلتحريرمشتركةبمساعِللقيامعامة

العربية.الوحدةمصلحة

دولةفيالفصلهذافيتحدثعسير(فيوالأدارسةالعزيزعبد)الملك

محمدمؤسسهاوفي،وعسيرصبيافي)3((إدريسبناحمدإلى)نسبةالأدارسة

اليمن،فييحيىالإمام:قويينعدوينبينكانالذي)4(الإدريسيعليابن

)1(

)2(

)3(

)4(

.5561/:الأعلامفيترجمتهانظر

.8532/:لأعلامافيترجمتهانظر

.1/59:الأعلامفيترجمتهانظر

.6303/:لأعلامافيترجمتهانظر
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عامتوفيأنإلىومنَعَةعزفيواستمربإلحجاز،عليبنحسينوا!ثريف

ناإلىبعدهتتابعتالتيوالأحداثالتقفُباتعنتكفَمثم(م2391هـ=1134)

عامالسعوديةإلىعسيروضئمالوجود،صفحةمنالأدارسةإمارةزالت

م(.3491هـ=)1353

-عنتقريرأو-بحثفيجاءماأهمالزركليبهالحقتقدمماإيرادوبعد

اكثره،للفائدةإتماماًالعزيزعبدالملكمستشارياحدوضعهعسير،بلاد

قبائل.وأنسابوتإريخيةجغرافيةمعلومات

هذاوكان،العزيزعبدالملكعلى(رَفَادة)1بنحامدخروجعنتحدثثم

الأردنوشرقيمصرإلىوفزَ،فضُربالعصيانإلىجَنَحثم،الملكرعاي!من

وبينبينهمعركةونشبت،معهااتفاقعلىكانجماعاتمعالحجازفيوتوغل

عامذلكوكان،معهومنمقتلهعنانجلت)ضبا(قربالعزيزعبدجيش

(.م3291هـ/1351)

العربيةالمملكةاسمتحتالمملكةاجزاءتوحيدعنللحديثوانتقل

يوموأعلن،وملحقاتهاالنجديةالحجازيةالمملكةاسمهاكانأنبعدالسعودية

المملكة،توحيدلإعلانيوما22/93291ً/هـ=1351الأولىجمادى21

ولياًسعودومبايعةالعزيزعبدالملكبعدمنالعرشتوارثنظامعنوتحدث

للعهد.

أنهافيهابان،العزيزعبدعندالشورىعنفيهتحدثجديدبفصلوأتى

وأن،والخارجيةالداخليةسياستهأمورمنلهيُعرَضماجلائلفيدستوره

صه.ختصاواطوارهأفيلشورىامجلسعنوتحدث،()الزَبْعيسمونمستشاريه

اللهتوفيقعنفيهتحدث(موفقالعزيزعبد)الملكآخرفصلوفي

سيرةامثالتتبعمنبهايؤمن،الغيبعالممنقوة"التوفيق:قائلاًالعزيزلعبد

.2161/:الأعلامفيترجمتهانظر)1(
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متتابعةتجريتكادأوالأحداثتجريالذيذلك:والموفق..العزيزعبد

كثيرةشواهدواورد،58اص"،مصلحتهوعلىغرَضهوَفْقعلىمتجانسة

وفاته.حتىطفولتهمنالعزيزلعبداللهلتوفيق

وهو،والرياضالمدينةبينالعزيزعبدرحلةعنفيهتحدثبفصلتبعهوأ

،الخاصالملكطبيبالأرضشيخمدحتالدكتور،الرحلةكاتبمنمقتبس

الفائدةبينللجمع،التعليقاتوأهمالمواضعذكرعلىالزركليمنهااقتصر

.والإيجازالجغرافية

تحدثالفصلهذافي(()1الدينحميديحيىوالإمامالعزيزعبد)الملك

قيامبينالعجيبالتشابهعنبدايتهفيابان،الملكينهذينبينالعلاقةعن

الدين،حميدويحمىالعزيزعبدأهدافوفي،واليمانيةالنجديةالحركتين

حمايتهالعزيزعبدبإعلانالخلافكانأنإلىبينهماكانالوِدأنإلىوأشار

رغماًالقسمهذاعلىالاستيلاءفييطمعيحيىوكان،عسيرفيالأدارسةلبلاد

جازانجبالإلىيحيىالإمامجيشفنقدم،شوافعوكلهم،أهلهإرادةعن

يحيىالعزيزعبدُفأنذر،نجرانإلىوتجاوزهاام(اهـ=339)352عام

وفيصلسعودبقيادةالسعوديالجيشفتقدم،فأبى،قواتهسحببوجوب

الصلجمعاهدةفكانت،الإمامجيشانهارانإلىوتوغلا،العزيزعبدابني

معاهدةأشرف"بأنهاالزركليوصفهاوالتي(الطائف)معاهدةسميتالتي

(ام21/5349/اهـ=353صفر)6فيوكانت"الدوليةالسياسةعرفتها

.)2(مادةوعشرينثلاثمنتتألفوهي

الرجوعإلىالحاجةلاستمرارالمعاهدةهذهتلخيصالزركليأطالوقد

بنخالدالملكالمتفاوِضانوكان،خاصةبالحدوديتعلقفيماإليها

الوزير)4(.بناللهوعبدالعزيز)3(عبد

)1(

)2(

)3(

)4(

.8017/:الأعلامفيترجمتهانظر

.4/07:لأعلامانظرا

.177/:الأعلامذيلفيترجمتهانظر

.407/:الأعلامفيترجمتهانظر
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منالعزيزعبداغتيالمحاولةوهو(المطاف)حادثفيالحديثوفضَل

منهم.ونجاته،الكعبةحولالملكطوافأثناءفي،يمنيينثلاثةقبل

فيالنظاميةالمدارسفيفتحدث،عهدهفيالتعليمعنبتفصيلوتحدث

والبعثات،والقبائلالهجرفيوالمرشدينوالمطاوعة،الكبيرةوالقرىالمدن

الذينوذكر،للتعليمالملكرعايةفيوتحدث،الأهليوالتعليمالخارجإلى

.(م691هـ-ا038)عاموزارةتصبحانقبلعهدهفيالمعارفإدارةتولوا

ناالفصلهذافيالزركليبئن(العراقوحكوماتالعزيزعبد)الملك

والاحتلال،العثماني:الحديثالعراقتاريخمنادوارثلاثةعاصرالعزيزعبد

بينالأخيرمعاستقرالأمروان،الحسينبنفيصلبقيادةوالهاشمي،البريطاني

0الامالتاَخيهماعلىوتُعْقَد،العروبةتوحدهما،الشقيقتينالجارتين

المصريةالمملكةوحكامالعزيزعبدبينالعلاقاتعنالحديثإلىوانتقل

إلىالزركليانقطاعخلالمنمصرتجاهالعزيزعبدصفاءعنبالحديثبداه

ثم(م5291-1هـ=349ا371-)1353النيلواديبلادفيالعزيزعبدتمثيل

للموضوعموجزذكروهذا،المحملحادثةبعدالبلدينبينالقطيعةعنتحدث

م(،22/72691/هـ-ا34)4الأضحىعيدمنالأولاليومفي:الفائدةلتتم

نجد،عُربانتلفَّت،بمِنىمخيماتهمفيمجتمعونالإسلاميالعالموحجاج

معالقادم)المَحْمَل(امامهمفراوا،العامذلكفيعددأالحجاجاكثروكانوا

5،وعساكرموسيقاهبهتحيط،()1الجموعبينيتهادىجملعلىالمصريالحج

،الإحرامبملابسوهمبالحجارةيرشقونهوتهافتوا،الصنمالصنم:وتصايحوا

علمولما،النارب!طلاقرجالهفأمر،المصريالحجاميرعلىالخوفوأمشولى

فهدا،العزيزعبدأنايصيحوهو،الجندونارالعربانبينتوسطبالخبرالعزيزعبد

المحملبحجزوامر،الناسوانك!،السعوديالجندوتدخل،النارإطلاق

)1(
الإسلامعصورفيوجودلهيكنولم،بدعةذلكبأنالقولإلىحاجةمنما

لأولى.ا
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ومصر.السعوديةبينالعلاقاتانقطاعالحادثهذاعلىوترتب،الأنظارعن

الأدب"ينتعش:بقولهالفصلهذايفتتح(عهدهفيالأدب)وتباشير

رخائها"يامأفيويزدهر،استقرارهاأزمنةفيعليهالإقبال!ويكثر،الأمةبانتعاش

ومن،ونجدالحجازأدبعنويتحدث،الأتراكإبّانالأدبضمورإلىويشير

سؤال!:علىويجيبأشعارهمبعضويورد،وشعراءأدباءمنفيهمااشتهر

المنظومةالنماذججانبإلىاَتِولم..الأدبميزانالشعرجعلتُ"لماذا

هـان..النثرمنالعصر(الونعلىأدل!"الشعر:فيجيب"،منثورةبنماذج

كتبهجميعمنزمانهفي)الأدب(علىلأدلمثلاًالأبيورديشعرمنقصيدة

.682ص،"معاصريهوكتب

نأفيذكر،وأميركة/السعوديةبينالدبلوماسيةالعلاقةعنويتحدث

زارحين(م1391هـ=ا43)9عامكانتبينهماالاتصال!حَلَقمنالأولىالحلقة

إنشاءفكانفيها،مصالحهاتكاثراميركةوأدركت،الجزيرةشبهكراين

بنجد()البترول!شميموغلب":683ص،الزركليويقول!،السياسيةالعلاقات

يفجّرونها"ينابيعهإلىهارعينسام(العم)أبناءفتنادى،عَرارهشميمعلى

الدعائم.أرسخعلىقائمةالدولتينبينالعلاقاتوأضحت

للنفطأنالفصلهذابدايةفيأبان(بلادهفيوالنفطالعزيزعبد)الملك

العامةالنظروجهةمنالنفطوأن،شيءكلفيبل،العمرانحركةفيالأثرأكبر

.لعمرانوالحضارةاومِعوان،لغلَبواميرلتدوالقوةااةأد،لسلمواالحربآلةهو

الأميركيةالعربيةالزيتسركةقصةوأوجز،النفطعنالبحثبدايةفيوتحدث

-3691هـ=ا368-135)5سنةالزيتلإنتاجرسمياَإحصاءًونقل)أرامكو(

-9391اهـ=372-)1358النفطوارداتمنالمملكةوحصةام(،949

ام(.539

الملكفيالأجانبالكتابوكبارالسياسيونقالهمافيهأوردفصلاَوعقد

فيه0وكتابهمالعربكبارمنفريققالهفيماآخروفصلاً،العزيزعبد

للعلماءإكبارهالعزيز،عبد)الملك:هوفصلاًمنهماالأخيروأعقب
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يقدمهم،5عندالأولالمقامالدينلعلماءكانانهفيهاوضح(الإقناعفيوأساليبه

إكرامهم،فيويبالغ،ارائهمإلىويُصغي،جُلَسائهوكباروابنائهإخوانهعلى

حفدةالشيخاَلولاسيما،يتعفلهاولايصطنعهالا،نفسهفيهيبةٌلكبارهموكان

.الإقناعفيأساليبهالزركليوذكر،الوهابعبدبنمحمدالشيخ

العزيزعبدالملكخيولفيبالحديثالأولوالمجلدالثانيالجزءوختم

الخيل.عنلهوحديث،بهاوعنايته

الملكعنايةفيبالحديثالثانيوالمجلدالثالثالجزءالزركليويفتتح

فالحديث،للرجالواصطناعه،لبلادهالماليةوالموازنة،والمطاراتبالطيران

ويتكلم،وكلامهخطبهمنمقتطفاتيوردثم،السريةتعليماتهفيسياستهفي

الملكوإعفاءتخفيضعنللحديثينتقلثم،برقياتهببعضسياستهفي

ضرائب.العالمممالكاقلمنبلادهانفيهبين،للضرائب

:183ص،الوهابيةفيالفصلهذافيقال(والوهَّابيةالعزيزعبد)الملك

سليمالسلطانينعهديفيالمفتريةالدعايةاخترعتهاسماو،وَهْمٌ"الوهابية

..الشَلَفِيةوالعقيدةالشُنية()الحَنْبليهَالاهناكوما..الثانيومحمودالثالث

غرستهبمازمنأمنهانفرتالعامةولكن،سُبةهيولاوصْمَةليستوالوهابية

وتاريخها.ولسيرتهالأهدافهاولهاتثويهمنالنفوسمنالتركيةالعثمانيةالدعاية

الىنسبة،الإسلامعلماءمنوهو،()1الوهابعبدابن)محمد(الىوالنسبة

جزيرةفيالوهابعبدابنبهاقامالتيوالاجتماعيالدينيالإصلاحدعوة

بالوهابيين.اتباعهوسفَوا،خامسمذهبصاحبانهزاعمونوزعم"العرب

لليقظةالأولىالشعلةالزركلييعدهوكان،6257/:الأعلامفيترجمتهانظر)1(

ومصرالهندفيالإصلاحرجالبهاتأثر:كلهالإسلاميالعالمفيالحديثة

الدينوجمالبغداد،فيالكبيرالاَلوسيفظهروغيرها،والشاموالعراق

القاسميالدينوجمال،بمصررضاورشيدعبدهومحمد،بأفغانستانالاْفغاني

بالهند.عليوأميرخانحسنوصديق،بتونسالتونسيالدينوخير،الشامفي
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إذاالفولنفسويطول":834ص،الفصلخاتمةفيالزركليويقول

ولكن،مصاعبمناكتنفهاوما،احداثمنبالدعوةاحاطبماالإلمامأردنا

نجحتالوهابعبدابنراسهاوعلىسعودآلدعوةأنهوعندهنقفالذي

وثبتتجذورهاوامتدت،المنشودةالعربيةالدولةفقامت،التوفيقوحالفها

بابمنالتسميةفلتكن،بالوهابيةخصومهاسماهاأوسميناهادهاذا،قواعدها

مؤرخيبعضفيهوتابعهم،الماضيالعصرمؤرخوعليهاصطلحلماالمجاراة

الإسلامأما.اصطلاحيةأوتاريخيةالتسميةولتكن،ضيرولا،الحاضرعصرنا

."يزعمونكانواممافيه()وهابيةفلا

بينوتوصيلهاالحديدبسكةالعزيزعبدالملكعنايةفيتحدثثم

وتوسعة،الرياضإلىالكهرباءدهايصال،جدةميناءوإنشاء،والرياضالدمام

.النبويالمسجد

مساحةفيللحديث(بلادهعن)خُلاصاتسماهطويلاَفصلاَوخصق

ومقاطعاتهاوصحاريهاوهضابهاومرتفعاتهاومدنها،سكانهاوعددالسعودية

الخالي.الربععنالحديثفيواطنب(1وحرارها)

هذاتحت(والمؤلفينللكتابخصيبموضوعالعزيزعبد)الملك

بينالعزيزعبدالملكسيرةأصحابهاتناولالتيالمؤلفاتلكثرةتطرّقالعنوان

ويثني،يطريومعجب،عصرهأحداثيدؤنومؤرخ،خِلالهببعضيُلِمّدارس

ومن،كتاباَ(5)6ذلكفيالعربيةالمؤلفاتمنوذكر،ويستقصييتتئعورحالة

كتاباَ.()23لأجنبيةا

ماووصف،للسعوديةالمياهبتوفيرالعزيزعبدالملكعنايةعلىواتى

استخراجعنوتحدث،استخراجهاوبدائية،المياهنقصمنالبلادعليهكانت

.المدنإلىهـاجرائهاالمياه

.سوداءبركانيةصخريةاراضِوهي(1)
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مقتصرأالعزيز،عبدالملكحياةفيالمرأةعنللحديثفصلأعقدثم

ورجعة،وطلاقأومصاهرةونسلأزواجأ،والأنساببالتاريخيتصلماعلى

العزيز،عبدلتاريخالعزيزبيتمخدراتكشفمنأولولعله،وبناتوبنين

لعزيز.اعبدحياةفي()العاطفةعنيتحدثأن5لغيروترك

هـ=ا)365عامأنشئتالتي()الدفاعحربيتهوزارةعنللحديثومضى

عنوالحديث،لهاوزيرأولالعزيزعبدبنمنصورالأميروتعيينام(،469

والصحةالداخليةوزارةهـانشاء،(م9491هـ=ا)368عامانشئتالتيالإذاعة

لهما،وزيرأولالفيصلاللهعبدالأميروتعيينام(519اهـ=)037عام

العزيز.عبدحياةفيسنةاخرفيالوزراءومجلس

ووزرائهوسفرائهالعزيزعبدالملكمستشاريعنللحديثوتطزَق

الدينخيرالكتابهذامؤلفومنهم،بهمموجزتعريفمع،المفوَّضين

فيفسفير،العربيةالدولجامعةلدىدائمفمندوبمفوضوزير":الزركلي

."الخارجيةوزارةفيفسفير،المغرب

وفاتهبعدللزراعةوزارةوإنشاء،بهاواهتمامهعهدهفيللزراعةوعرض

لها.وزيرأولالعزيزعبدبنسلطانالأميروتعيين،بشهر

فيوالصحافةالطباعةعنالحديثفيشرع،ذلكمنانتهىوعندما

فيالأخرىالنشاطنواحيمعيتناسبلا،بطيئأكانتقدمهماانوبيَّن،عهده

العمل،إلىالقولعنانصرافهفيغالىالعزيزعبدأنإلىذلكويعزو،الدولة

الطباعةسَيرالزركليواوجز.تَحْبوعهدهفيوظلت،الصحافةبيديأخذفلم

العزيز.عبدأيامأواخرإلى،العثمانيالعهدفيبمكةميلادهامنذوالصحافة

مجّانأ،وتوزيعهابطبعهاامرالتيوالخَلَفالسَّلفكتببعضذكرثم

لتوزيعهامنهامجموعاتبشراءأمرأو،طبعهاعلىناشريهاساعدالتيوالكتب

مجانأ.
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وذكر،العامةأممنهاالخاصةسواء،أيإمهفيالكتبخزائنعنوتحدث

بعضها.ووصف،أشهرها

عام(السعوديالعربي)النقدالنقدمؤسسةإنشاءعنوتحدث

ام(.اهـ=529)371

عهد5فيكانتأنهاإلىفأشار5،وبعد5عهدفيالأوقافعنوتكفم

.والأوقافالحجوزارةإلىبعدهوتحولت،دارةإ

ظهرعلىروزفلتالاْميركيالرئيسمعالعزيزعبدالملكللقاءوعرض

زالماأنهومع.السويسقناةفيام(49اهـ=ه)364عام)كونيري(الطراد

كتابهيخلوألاّحاولالزركليفإن،للنشرمعروضغيربينهمادارعماالحديث

واعتمد،قُلّهيتركلاكلهيدركلاما:قاعدةعلىالاجتماعذلكعنجديدمن

يإسين.ويوسفالزركليعملهاالتيحديثهمافيدارلماالرسميةالوثيقةعلى

الكتب.بعضفيوردماخلالومن،الوثيقةتلكمنحديثهماخلاصةفذكر

ولمبمصر،الفَئومفيوتشرشلالعزيزعبدالملكلقاءبإيجازذكرثم

هذاالزركليواتبع،الرحلةعنطرائفذكرإنما،لقائهمافيدارعماشيئاًيذكر

فلسطين.بشأنتشرشلإلىالعزيزعبدمنمطولةبرسالةالفصل

عنالمؤلفكتبالعنوانهذاتحت(العربيةوالجامعةالعزيزعبد)الملك

فيالعربأمامالطريقفتحالذيأنوذكر،العربيةالجامعةإنشاءفكرةتإريخ

العزيزعبدالملكأنوأوضح،إيدنالبريطانيالخارجيةوزيرهوالجامعةإنشاء

فيماخُطَطهموتوحيدالعربكلمةجمعإلىوالساعينالداعينطليعةفيكان

بتوقيعالسعوديةعنممثاّلَينيإسينويوسفالزركليوكان.مصالحهميصون

.(م2/2/35491هـ=ا436الاخرربيع)8فيالعربيةالدولجامعةميثاق

وزراءرئيسالكيلانيعاليرشيدالتجإءعنللحديثينتقلثم

(م1491)عامحركتهإخفاقبعد،لهوحمايتهالعزيزعبدالملكإلى()1العراق

3230/:الأعلامفيترجمتهانظر)1(
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وفاةحتىالسعوديةفيوبقي،اجلهمنوالعراقالسعوديةبينالشقاقيثوروكاد

.القاهرةإلىفغادرها،العزيزعبد

هـ=ا536)معامصرلىإ(لرسمية)العزيزاعبدزيارةئعوقابعضويسجل

العزيز.عبدالملكعننجديلباحثبمقالالثالثالجزءويختتم،(م4691

وتسلسل،فلسطينقضيةفيبالحديثالأخيروهوالرابعالجزءويبدأ

لجنةخلالمن(،ام949-4691اهـ=368-)1365بشأنهاالحوادث

فلسطينلمشكلةمرضبىحلٍّإلىللوصول،الأميركيةالبريطانيةالتحقيق

فلسطينأهميةلهاشارحاًللجنةالعزيزعبدالملكمقابلةخلالومن،الحاضرة

مُجْحِفةاللجنةتوصياتوكانتبأهلها،لحقالذيوالظلم،للمسلمين

وأالمكاتباتخلالمنبفلسطينالملكعنايةالزركليويعرض،بالعرب

يدافعالملك،ترومانهاريالأميركيالرئيسوبينبينهالطويلةالمراسلات

منشُزدوا()المساكيناليهودأنيرىوترومان،ببلدهمالفلسطينيينحقعن

آلافمن)فلسطين(الروحيببلدهمالإقامةفيالحقولهم،النازئةقِبَل

العالميةالحربفيالمنتصرةوالقواتالأميركيةالمتحدةالولاياتوان،السنين

،ليهوديالقومياللوطنموضعأفلسطينتكونأنبوجوبموقفأاتخذت،لثانيةا

نأترىالمتحدةالولاياتوأن،شهيرةخدماتللعالمقدمالشعبهذاوأن

قاعدةفلسطيناستعمالأو،الفلسطينيينإفصاءفيمأربلهمليساليهود

.المجاورةلعربيةاالحكوماتعلىللعدوان

(مهـ=4791ا)367عامفيأمرأاصدرالعزيزعبدانالمؤلفويذكر

سنمنفلسطينسبيلفي)المتطوعين(بتسجيلقبائلهاوشيوخنجدحكامإلى

فيالمجاهدينلإسعاتالتبرعاتبجمعامركما،الخمسينالىالعشرين

فلسطين.

بقوله:ا2-52139صا،الرابعالجزءبدايةمنكتبهماالزركليويختم

النشر،لهايُهتألم(و)رسائل()وثائقمنادّخارهاستطعتماإيرادبعدهنا"أقف

الحوادثتسلسلخلالفيأثئتها،اليومقبلالموضوعفيكُتبماكثرةعلى
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مما،منهاالمترجَمولاسيما،الديوانيطابعهالهاوحفظت،الرسميةبنصوصها

عنها.المترجمأصولهلىإالرجوععليّتعذر

منلجانبأو،فلسطينلقضيةأؤزخأن،واضجهوكماهدفيكانوما

وإنما،الحديثةالسعوديةالدولةأسس!واضععنالحديثمعرضفي،جوانبها

من،والنصوصوالتواريخالأرقامعلىقالْمةصفحةاْعرضأنبهاأردت

قدأكونأنوقُصاراي.الناحية5هذفيمجهودمنالعزيزعبدبذلهماصفحات

سبيلاًيتركلمالعزيزعبدبأنشعوريعنصحيحةصورةالقارىإلىنقلت

بقاعمنالغاليةالعزيزةالبقعةتلكعنالكارثةلدفع،سلكهإلاإليهاهتدى

زمامبأيديهمممنالالمحطابوقابل،والرجالالمالبذل:والإسلامالعرب

فيمعهموجال،وعلاقاتبصداقاتإليهمومت،وكاتبهم،العالميةالسياسة

.الحديد"لاإالحديدَيفلّولا،صمّاءأُذُنوللسياسة،ميدانكل

خطفيالزركليتحدّثالفصلهذافي(الأنابيبوخطالعزيزعبد)الملك

ول!ع+(3ول!ا!!ع!س!"ا")س!ولاسأللكلماتاختصاروهو)التبلاين(النفطأنابيب

منخطأطولبأنهالزركليوصفه(العربيةالبلادفيالأنابيب)خطوترجمتها

ويمر،العربيالخليجعلىبُقَيقمنيبدأاكم(،)721طوله،العالمفينوعه

المتوسط،البحرساحلعلىبصيداالزهرانيفيوينتهي،فسوريةالأردنإلى

نأإلىوأشار،برميل03(000.0)يومياًفيهالنفطضخيمكنمامعدلوكان

.(م0591هـ-ا037)عامفيهالنفطمنعُبّئتناقلةأول

الفصلهذافيالزركليتطرقالوزير(ابنمنوموقفهالعزيزعبد)الملك

انهاورأى،بدايتهافيالعزيزعبدالملكشكَّالتي،اليمنفيالوزيرابنلثورة

الوزيرابنثورةبواعثفيالإفاضةمعرضفيهناليسوالزركلي،وفتنةجريمة

المتعلّقولكن،وحديثهقديمهفيلليمنيؤزخمَنْشأنمنفذلك،ونتائجها

الملكموقفهو-013صاالزركلييقولكما-الثورةتلكمنالكتاببهذا

الركونيمكنما"وأصدق:الزركليويقول.بهاالقائمينومنمنهاالعزيزعبد

الوزيرابنبينتهبودلت)برقيات(الحادثةهذامثلفيالتاريخأسانيدمنإليه
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اليد،و)برفيات(متناولفيمحفوظةأصولهاتزاللاالعزيزعبدوالملك

أخرى(و)برقيات،ثِقاتهوبعضالعزيزعبدالملكبينذلكخلالفيتُبودلت

،بالحوادثطقةنالبرقياتاتلكنصوصالزركليوردوأ!الموضوعلبفيتدخل

تواريخها.بحسبومتسلسلة

عنتكلم(عهدهفيوالحجالعزيزعبد)الملكعنوانتحتاخرفصلوفي

جهد،منيملككانماكلسُبُلهوتأمينسبيلهفيبذلأنهفذكر،بالحجعنايته

هـ/)0137عامحجاجوأحصى،الحجيجعنومعلوماتإحصاءاتونقل

وذكر،جنسياتهموذكر،حاجأ(001)587فكانواالسعوديينغيرمن(م1591

هـ/1137)عامالحجرسومالحجيجعنأسقطالعزيزعبدالملكأن9141ص

.ريالمليونثلاثونمنهاالخزينةيأتيوكان،(م5291

والعمالالعملنظامنصوأورد،5بلادفيالعفالعنالحديثإلىوانتقل

الملكخدمةفي)فلبيعنبحديثوأتبعهم(هـ/4791)1366عامالصادر

القائلينمعيذهبولمالعزيز،بعبدوعلاقتهصلتهعنفتحدثالعزيز(عبد

كتبهبعضفياشتدّفلبيأنوبيهن،كانمماأكبرالعزيزعبدعند)1(فلبيبجعل

مماأبرياءوفيهمولمزا،همزأالعزيزعبدالملكعندثقاترجالعلى

به.وَصَمهم

الحسين،بنالنّهعبدوالملكالعزيزعبدالملكبينالعلاقةعلىوعزَجِ

ثم،الجزيرةشبهفياللهعبدالملكوجودإئانبينهماالعلاقاتكدَرفيفتكلم

للسعودية.اللّهعبدالملكوزيارة،بينهماالعلاقاتصفاءعنتحدثثم،الأردن

الكتببعضفي،العزيزعبدفيبهتُحدثممانُبَذفيهفصلأخضَصثم

التكراراتقاءفيهاراعى-سابقأبعضهاذكرقدوكان-طبعهاسنيّحسبمرتبة

كتابوفي،فلبيجونسانتهاريبرسم863/:الأعلامفيترجمتهانظر)1(

.603-962ص،الجاسرحمدلشيخنابلادنا(فيغربيون)رحالة
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الخبرمنبالجديدوالاحتفاظ،وكيرهمرشيداَلمعكوقائعهالحوادثذكرفي

.الإمكانقدرعلىوالرأي

يليهم،ومَنْوبَنيْهالعزيزعبدالملكإخوةعنللتحدثفصلأوعقد

صورووضع،الذكوروأبناءالذكورمنمنهمعَرفمنعلىالأغلبفيمقتصرأ

اخبارهن.استقصاءلتعدُّرللبناتيتعرّضولم،بعضهم

أيامهبأواخرعنهوالحديث،الكرمفيأخبارهبعضبإيرادالكتابوختم

ضحىالطائفقرب)الحَوِية(فيالمعتادمصيفهفيتوفيأنهفذكر،ووفاته

الحوية،فيعليهوصُفَي،م91/15391/اهـ=373الأولربيع2الاثنين

.سعوداَلمنأسلافهمقبرةفيفدفن،الرياضإلىبالطائرةالحالفيونقل

القبائلوفهرس،الأشخاصفهرس:وهيالكتابفهارسذلكتبع

.الموضوعاتوفهرس،والبلدانالأماكنوفهرس،والبطون

:الكتابعلىملاحظات

العزيزعبدالملكمنالمقزبينمنسمعهوماراَهما:كتابهمصادر-ا

والمراسلة.والمشافهة،الخاصةومذكراته

،97172،:الصفحات)انظرياسينيوسفعنالنقلمنيكثروكان

وقلَ،744،975979،819،1162،،368405،905،106،616،

)1(وظإفرالقاسمي،57صالعزيزعبدبنخالدكالملك،غيرهأحدعنينقلأن

.921،131أجانبوعن،979رُوَيْحَةوأمين،816ص

انظر.الثقاتمنالوقائعحضرواممنالنقليكثرفكانالحوادثاما

.48هص

منهما:ينقليفتألا،منهامرجعانلهكانفقد،الكتبمنمصادرهوأما

.1/901:الأعلامذيلفيترجمتهانظر(1)
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الذي)2(الفرجخالدمذكراتأوومخطوط)1(،الريحانيلأميننجد()تاريخ

وقربهالحوادثلمعاصرتهإليهالرجوعمنأكثروقد،فصولهمنكثيرعلىاعتمد

،33،332،464،472،485،415،575صاانظر،حدوثهاأماكنمن

لأحمد(الجزيرة)صقرككتابالأخرىالكتببعضإلىإضافة،678

.)4(وهبةلحافظ(العشرينالقرنفيالعربو)جزيرة،عطار)3(الغفورعبد

عليهقرىفقدالجاسر،حمدومؤرخهاالعربيةالجزيرةجغرافيأما

،441،551،163،172،331،908صوانظر،المؤلفقِبَلمنالكتاب

4201.

ذلكيكودْوربما،المراسلاتلىايراد،والاقتباسالنفلمنيُكثركان

،263،264،288،371،442،524،587صانظر.الكتابنصفنحو

195،613،139،1001،3901،1211،1411،1441،1471،

الرواياتويناقشوينقديصحح،ينقلفيماوهو،1168،1176،1251

،52،53،56،64،88،19،132،134،135صانظر،التاريخية

.)مهم(603،431،831،949،2501

،9،39اصانظر،لغويةفوائدفيهيجدأنيعدملاالكتابوقارى

017،،102،106،632،8152601،1186،.0136

سيرةفيفصولاًيضعفالمؤلف،مرتبغير،الأخبارمتداخلوالكتاب

عهدفيالجزيرةشبهعنفيهاتحدَثفصولبعدوماثرهالعزيزعبدالملك

5بلادفيالمعادنفيالحديثبعدفمثلاً،معترضةجُمَلوكأنها،الملك

)1(

)2(

)3(

)4(

.218/:الأعلامفيترجمتهانظر

.2892/:الأعلامفيترجمتهانظر

.03-1/92:الأعلامذيلفيترجمتهانظر

.2061/:لأعلامافيترجمتهانظر
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0(التركيةالمعارفدائرةفيالعزيزعبد)الملك739صفصلأعقد679ص

فصلأنقل999صالعامةوالصحةالداخليةوزارتيفيتحدثوعندما

فونداكوبرتالألمانيللمؤرخالعزيز()عبدكتابمنالعزيزعبدالملكعن

الكتبوخزائن،العزيزعبدالملكفيتحدثانوبعد،001اصميكوش

)العربكتابفيالعزيزعبدالملكفيفصلأخمقَ،301صهايامهفي

.صفحاتأربممنهاقتبس4701ص(والتاريخوالزيت

!!!
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عمانفي-عامانلأ

الأردنشرقعاصمةفيعامينمذكرات

بقلم

الزركليالدينخير

الأردنشرق،الحديثالتاريخمنصفحة

تنشر،لمرسميةوثائق،الحاضرالعصرفي

يوسفبنشرهعُني،وحكومتهأميرعجائب

،م5291هـ/ا433،البستانيتوما

صفحة702بمصرالعربيةالمطبعة

سم.24ك!ا7

-2191عامينالأردنشرقيحكومةقاعدة،عمانفيالزركليأقام

الحكومة.رئاسةلديوانفرئيساً،للمعارفعاماًمفتشاًخلالهماعمل،م2391

كتابوهو،الاْردنشرقيفيالمؤلفأياملحوادثسجلالكتابوهذا

الأولىالعالميةالحرببعدالأردنشرقيإمارةإقامةكيفيةيوضحوثائقي

سورية،:دولأربعإلىالشامبلادقسمتالتيبيكو()سايكسلاتفاقيةتنفيذاً

.الأردنشرقي،فلسطين،لبنان

بقوله:عمانووَصَفَ،عمانإلىمكةمنقدومهبذكركتابهالزركليبدأ

المباني،ضئيلة،السكانقليلة،قريةمنأكثرالحينذلكفيعمانتكن"لم

ولا،آثارهامنشَخَصماإلامجدهاتاريخوبينبينهايصللا،الشُبلمظلمة

،والعُدْوانوعثادصخربنيقبائلبينتوشطهاغير،فيهاالحياةإمكانعلىيدل

ويبتاعون،ماشيتهمتنتجهمابعضفيهافيبيعون،والفترةالفترةبينعليهايَرِدون

بسكناهالانفردذلكولولا،سوقشبهفيهافللتجارة،يكتسبونمامنها
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بكثيرانفردواكما،هـ(ا092)سنةحواليإليهانزحواالشراكسةمنجماعات

الربحابتغاءولكن،منازعينغيراليومأصحابهاهم،ومزارعقرىمنحولهامما

فيهاافتتحوا،ونابلسدمشقمنتجاراًعمانلىإحملااللذانهماالكسبوطلب

حولهاالضاربينالبُداةمنوالاكواخالخيامأهلفقصدها،صغيرةحوانيت

.(")1الشأنمنشيءولهافأصبحت،القرىمنجاورهامافيوالمقيمين

وما،بغلانمنهماكلأًيجرّعربتينوركبنا...":اَخرموضعفيوقال

.لما)2(عمانبلوغلتستطيعيومئذالسياراتكانت

الحجاز،منمعانإلىاللهعبدالاْميروصولعنالحديثفيوشرع

للوطنيين،قوالهوأ،تايهأبيعودةمعوحديثه،قدومهسببفيالأقوالوتضارب

رحلةعنالكلاممنينتقلأنوقبل،عمانإلىوقدومهيعلو()الحقوجريدته

حاضرهافي()معانعنشيئاًيسو!تىأنالزركليرأى،عمانإلىمعانمنالأمير

الناستمنّاهاالتيالأمانيوذكر،عمانإلىالأميرقدوموصفثم،وعشائرها

فيأنهاإلىوخَلُص،المتهلهلالأردنشرقيإمارةحالووصف،الأميرمن

واستمرت،حالعلىتستقرلا،الريحمهبفيريشةًوأمنهاومعارفهاإدارتها

.نظامشبهفوضاهامناللهبَدّلهاأنإلىشأنهاوذلك

وتشرشلاللهعبدالأميربينالمفاوضاتعنإليهنقلماخلاصةوأورد

ولابينهما،دارماكتمانعلىتعاهداأنهمامعالبريطانيالمستعمراتوزير

حكومةرؤساءأن05صهوذكروقد!؟الزركليإلىذلكنقلالذيمنأدري

موادّها،علىيطّلعواأنيستطيعوالم،اَخربعدواحداًتعاقبواالذيناللهعبدلأميرا

تكتَب.لمشفهيةكانتأنهاإلىالاكثرونذهبحتى

،أشخاصثمانيةوقُوامُهالأميراعهدفيلىلأوالحكومةاتأسيسعلىتىوأ

سوريين.وثلاثة،لوزراءارئاسةلىتولذياطليعرشيدوهولبنانيمنهم

)1(

)2(

.6ص،عمانفيعامان

.صه،بقلساالمصدرا
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الإنكليز:واصفاَعمإن(فيصموئيل-الزيارة)ردعنوانتحتوقال

خاصأسلوبولهم،ظاهرهافيفارغةتكنهـان،بالمجاملاتوَلَعٌ"ل!نكليز

فالئه،لكالإنكليزيابتسمفإن،استثمارهابهيُحسنون،والموالاةالصداقةفي

بماخطواتهمنخطوةكلفقدّرزاركلىان،ابتسامتهثمنمنكيستوفيكميعلم

."بواهمانتفمااستطعتماوبالغ،وعقارمالمنشئت

عمإنإلىصموئيلزيارةفيالحديثفياسترسلالكلامهذاوبعد

فلسطينفيالبريطانيالساميالمندوبخطبةونقل،اللهعبدالأميرلمقابلة

والحاضرين.اللهعبدالأميرأمام،صموئيل

منيُغدِقكانمالكثرةاللهعبدالأميرالفصلهذافيانتقد(مملكة)ألقاب

لواء،أمير،مقامقائم:مثليستحقهالاومنيستحقهامَنعلىورُتَبِألقابِ

شخصاَ،وثمانونستةوهم)باشا(بلقبالفائزينأسماءوأورد..باشا،زعيم

.()1الألقابحولوخواطربنوادرتبعهوا

،جرشإلىعمإنمنإحداهما،لهصغيرتينرحلتينوصففيشرعثم

ثم،والقدسويافاوطولكرمحيفاإلىالقطارفيومنها،قراهاوبعضإربدإلى

واديقرىإلىوأُخراهما،فعمان()السلطالصلتإلى)عربة(خيلعجلةفي

القاركئىيُمِلّمافيهمايوردلموهو،والصلتوصويلح،ومادباوناعور،السير

،المناسباتبعضفيذكرهاربما،وتلالوخرائبوجبالسهولوصفمن

نكتة.أوفائدةمنتخلولاوهيمذكراتهفيقيّدهابشَذَراتِاكتفىهـانما

قيادةوضعتهعامرسمي)بيانوهوالكركلواءعنللحديثفصلاَعقدئم

لم":فيهالزركليقال(م1)229سنةللحكومةمنهنسخةوقُدمت(السيارةالقوة

،البيانهذامنامتعإحصاءاوأوفىبحثاَ"الكركعنحديثاَكُتبمافيأجد

)1(

.(يتكلم)تاريخالباروديفخريكتابهذافينظرا

061

)الناشر(



فيالمُكْثطالواأأنبعد،الوطنيون(السيارة)القوةضباطوضعهفياشتركالذي

اَخرينبيانينإليهأضافواولَيْتهم،دراستهحقالموضوعودرسوا)اللواء(ذلك

لواءعنوالثانيوأطرافهما(،وعمان)الصلت)1(البلقاءلواءعنأحدهما

المنطقةتاريخلخدمواذلكفعلوافلويليهما(،وماوعجلون)إربد)2(عجلون

صفحة0وعشرينأربعفيوهوالبياننصأوردثم".0تنسىلاخدمةالحاضر

وعدد،سُكْناهامواضع:الكركعشائرعنمعلوماتالتقريرويحوي

ئر.لعشاامقساوأ،وأموالهم،ورؤسائهم،نفوسهموعدد،وأصلهم،منازلهم

عنالحديثفيهقصر،العربيالاستقلالحزبفيللحديثفصلاَوأفرد

وموقف،المركزيفرعهتأسيسمنفيهاكانماعلى،وأطرافهاعمانفيحاله

الله.عبدالأميرمنأعضائه

قدومه.وبعداللهعبدالأميرقدومقبلالأمنقوىفيب!يجازوتحدث

بقوله:الزركليوصفهاوقد،ونتائجهاأسبابها،الكورةحادثةتناولثم

تأثيراَفيهاوأبلغ،وقعاًعليهاأشدكانبحادثالأردنشرقحكومةتُصب"لم

نشاطها،حدّةمنفكسرت،العملتسفمهاإئانفيفاجأتهاالتيالحادثةهذهمن

محشواَمشوهاًحديثاًعنهاالصحفكتبتوقدعزتها.جِيدمنولَوَت

وجليّها،بخَفِئهاالناسعرفألىإهذه()مذكراتيكتابةعندفرجعت،بالأغاليط

هاجمتالتيالقوةقائدكانوقد(سليمبك)فؤادالمعروفالفاضلالصديق

فيهمستنداَالممتعالفصلهذافكتب،أثرهمناللّهشفاهبجرحوأصيب،العصاة

."رسميةوكتاباتوثائقمنلديهمحفوظهوماإلى

)الشريدة(الشريديآلرأسهموعلىالكورةأهلأنالحادثةوخلاصة

موظفيأيديعلىكثيرعَنَتمن5لقولماإربد،إلىانضمامهمفييعارضون

)1(

)2(

العاصمة.أصبحتفقدعمانأما،()السلطالانتلفظ

بإربد.ترتبطلاتزالفهيمحافظةأصبحتوإنعجلون
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مفرزةإربدمنأُرسلتأنوحدث،والعربيالعثمانيالعهدينفيإربدحكومة

،الأغنامتَعدادالمفرزةمهمةوكانت،السليمانحمادةمعهموكانالدرَكمن

استفزهم،بالمشادةمعهمواخذ،الشقيراتعشيرةغنمليعذحمادةجاءفلما

منخوفاًمعهومَنالمفرزةقائدوفز،فقتلهرصاصةعليهاحدهمفأطلق

بكفؤادبقيادةعمانمنقوةفأُرسلت،لهاالمجاورةوالقرىالشقيراتعشيرة

القبضومهمتهاام(219عامذلك)وكانفارساًوعشرينمئةمنمؤئفةسليم

اللهعبدوولدهالشريدةكليبعلىوالقبض،سليمانحمادةبقتلالمتهمينعلى

منعشروأهاليالشقيراتعشيرةقبلمنالقوةفهُوجمت،رشيدأخيهوابن

النفادعلىالعتادوأوشك،خيلهموثلثالقوةجنودربعفقُتِل،الكُورَةقرى

شربعضيتقيأنالشريدةكليبوقرر،كاملنهارسحابةوأُسروا،فاستسلموا

وجميعكليبعنعفواًاللهعبدالأميروأصدر،الأسرىبتسريحفأمرالحكومة

الحالةتسكينمنالمطلوبأثرهالعفولهذاوكان،الكورةأهلمنالثائرين

مؤقتاً.

الوزراء()رئيسمشاوريهورئيساللهعبدالأميربينالخلافعلىعزجثم

طليع.رشيد

الأميرصدمةعنالزركليتكلمالعنوانهذاتحت(العراقفي)فيصل

به،لغدرهمالإنكليزعلىوسخطه،العراقإلىفيصلالملكبوصولاللهعبد

الزركلي-يذكركما-فالأمير،لهبعضهمبيعةلنقضهمالعراقاهلعلىوسخطه

علىيزاحمهأنيخشىوكان،الأردنوشرقيالعراقيمتلكبأنيحلمكان

مزاحم.العراق

ببعفذلكوأعقب.بسوريةالأميرأطماععنالحديثإلىانتفلثم

الإنكليز.معالأميرأخبار

)1(المشاورينرؤساءثالثعنتحدثالعنوانهذافيالرؤساء()ثالث

وهما=-(و)مشاورين)مشاور(كلمَتيعنلاستعاضةاسبيلفيالزركليجاهد)1(



وكيف-الرسلانومظهر،طليعرسْيدفهماسبقاهاللذانأما-الركابيرضاعلي

نقدوأكثره،المستشارينرئاسةفيهاوتولى،الأردنشرقيإلىسوريةمنقدم

أحدثهعماتحدثوفيه(الركابي)بدعآخرعنواناًالعنوانهذاواعقب،للركابي

الأميربينتحريشهذلكأسوأومن،الأردنشرقيفيجديدةبدعمنالركابي

هذامنأسواهوماارتكببل،الوطنيينإيذاءعلىالأميروتجرئته،والوطنيين

به.مرواأماالأمروأن،زعمائهارأيهوالأمةرايانّالأميرعقلفيفأدخل

الأمير"ظل:فقالللوطنيينالأميراحترام917صذكرقدالزركليوكان

واحدةبمزيةمحتفظاًالركابيأيامإلى،عمانثممعانفيإقامتهمدةاللهعبد

فضلعِرْفانههيتلك،عثراتهمنالفليلغيروتقيل،سيئاتهمنكثيراًتستركانت

.(1")..ويدخيرمنأسلفوهبماواعترافه،كرامتهموحفظه،لعربااحرار

لمندوباإلىاللهعبدالأميريكتبكانكيففيهبئنمطولاًنموذجاًوردأثم

فلسطين.فيالبريطانيالسامي

فيوخطبته،لندنإلىاللهعبدالأميررحلةفيبالحديثالكتابوختم

.لندنمنأوبتهبعدعمان

إلأيكتبلمولكنه،لندنمنالركابياوبةفيللحديثفصلاًوعقد

الركابيكتاب)نصفيهالقارئسيجد،قريباًثانٍجزءبإصدارووعد،أسطراً

لىإبيالركابهابدثخاصةرسالةعننقلاً(لرحلةاو)نفقات(لمفاوضاتاوصور

و)قبائلها(الأردنشردتىو)اَثارالأمير(مقر)أسرارفيوابحالْاً،دمشقمنالأمير

وغير(التفتيشو)ديوانالثائر(و)هجعة(المبكياتو)المضحكاتونفوسها(

والأحاديث.الأخبارمختلفمنذلك

رضاهبعدمسْعرولعله،5بوعديفيَأنمنالزركليتمكِّنلمالأيامانغير

)1(

.(و)مستشارين)مستشار(بلفظيعربيوأصلهماالأتراكيستعملهمما

الله.عبدالأميرفيهمدحالذيالكتابفيالوحيدالموضعوهذا
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بذلك.اُشعراو،الأولالجزءعن

درجةعلىانهإلا،النقدبروحيتسمهذاكتابهف!ن،أمرمنيكنومهما

.وارتياحبلذةقراءتهيستوعبانعلىالقارىيحمل،والطرافةالإمتاعمن

.()1الكتابهذامنالأولالفصلفيمؤرخأ()الزركليكتبتهماوانظر

.(91)لفقرةا(1)

ع!!ي!!
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سمعتوماراْيت-ما5َ

مكتبة،كمالالرزاقعبدوتعليقتقديم

42ل!ا7صفحة225الطائف-المعارف

صفحة340والمعلقالمقدممقدمة+

وقعةبعدام26/7029/فيدمشقمنالزركليلرحلةوصفالكتاب

منوهروبهبالإعدامعليهوالحكم،الفرنسيينقِبَلمندمشقواحتلالميسلون

.م6/21/1291فيهرةالقالىإلعودةوا،والطائففمكةلقاهرةفاحيفالىإدمشق

3:هصوقال،وجهلهموغفلتهموالزعماءالقادةضعفمنبالشكوىوبداه

بهاخبطوازعماءإلىالمقاديرُزمامهاأسلمتبأُمةورافتكربيالله"رحماك

الأمورمجاهلبهاتقحّموا،وَيْلونُذُرَ،ليلحُالابكانواوقادة،عشواءخبط

،والنزعاتالأغراضبهموتلعب،والنزغاتالأهواءتسيّرهم،هدىغيرعلى

لهمكانالطرقايةمنيبالونلا!تاجوعاشق،درهموعابد،منصبطالب

."يكونأويبتغونما

مناسماءوأرود،فالقاهرةحيفاإلىدمشقمنهروبهوصففيوشرع

وفيهم،رجلاًوخمسونثمانيةوهمبهمالتعريفمع،دمشقفيالإعدامشملهم

.لمؤيد()اجريدةصاحب:الزركلي

ابنحسيقالملكمنبدعوةالحجازإلىرحلتهعنللحديثومضى

.وزؤارهبنفسهالملكيخلوكانحيثوالمخلوان،الحكمدارووصف،علي

وراحته.وولائمهأكلهفيعاداتهوذكر

فذكر،حراءغار-بوصفبغلةعلىوكانت-الطائفإلىرحلتهاستهلثم

ووصف.حالهعلىباقٍوهو،عرضاًواحدِومترٍ،طولاًمترينعنيزيدلاانه
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الشعراءأكثرالذينَعمانووادي،الحجموسمغيرفيوعرفاتومُزْدَلِفةمِنى

طوراًعليهويحبو،طوراًيتسلقهكانالذيكراوجبل،كبكبوجبل،5ذكرمن

صعود":قولهممنها،كراوصففيلطائفمنوالادباءللشعراءماوذكر،آخر

الطائف.إلىوصولهحتىالهدةقرىووصف،"الكرىمنيحرمكرا

الأوهامبعضوأورد،الاسمبهذاالطائفتسميةسببفيواسترسل

البيتعلىبهاوطاف،اليمناوالشاممنانتزعهاجبريلان:ومنهاذلكفي

موضعها،فيكانتالتيالبلدةاقتلعأنبعد،البقعة5هذفيألقاهاثم،الحرام

وأتت،وجفائهابحرّهاالأولىفذهبت،منهتلكالمحمولةالمكانإلىوقذفها

المنظر.وجمالالمناخطيبمنلهاكانبماهذه

جميلأشعرياًخيالاًاليوم5نراأنمنيمنعنالاذلكأنالزركليويرى

الحقيقة،مجرىالجاريالمجازبأنواعمُفْعَمةٌوالإفرنجالعربفاداب،مقبولأ

وجهلهاتفقبما،شاءبماشاءمايشبهانوللشاعر،حَرَجالخيالعلىفليس

حملوهاقدالملائكةوأن،الحجازأرضغيرمنالطائفإنمعهمفلنقل،الثبه

.18ص.الأقطارهذهجنةلتكونالديارأقاصيمن

ثلاثة:أمورفيالطائفمكانةلىإبإيجازوأشار

وهي،وأشرافهامكةامراءمصيففهي:والسياسيالعسكريموقعها

العشائر.ومحتشدالقبائلمجتمعوهي،البريةثغورالحجازأمنع

،الكبيرةالتجاريةالحجازابوابأحدفهي:الاقتصاديةومكانتها

فاطمة.واديبعدالحجازأراضيأغنىوارضه

فيوأوجز،الحجازفيالعامرةالبلادأقدممنفهي:التاريخيةومكانتها

منفيه!لما،الإسلامشأناستفحالقبلثقيفعلى!النبيوفودفصةإيراد

ثقيفحالإليهانتهتبماوختمها،دعوتهظهوربدءفيع!النبيعاناهمابيان

وطردالطائفعلىالحسينبناللهعبدالأميراستيلاءعنوتحدث،الإسلامفي

منها.الأتراك
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العباسيالمسجدمنها،القديمةبمساجدهافبدأ،الطائفلاثارتطرقثم

بنائهاوهندسةوحجارتهاشكلهافيوهي":29صفيهاقال،عداسومسجد

ليسأنهكما،بهأصورهامامعييكنلمأننيإلا،رسومهاتؤخذأنفيجديرة

الأثريةالكتاباتعلىوعزَج"الشأنهذافيعليهاعتمدماهررشَامالطائففي

وصفهامعالأصنامأشهروذكر،الجبالصخوروفي،والأنصابالأحجارعلى

وتاريخها.وموقعها

دفنواأوالطائفديارفيولدواممن،الطائفأعلامعنللحديثانتقلثم

بذكرمبتدءاً،الأثرأوبالمْقلمعرفتهمإلىتوضلممنوهم،ترجمتهممعفيها

بذكرفاكتفى،الطائففياستشهادهمثبتالذين،عليهماللهرضوانالصحابة

ثقيفرجالأشهروذكر،للإيجازطلباَالباقينعنوسكت،صحابياَعشرتسعة

محجنبوأواَخرهم،بيهأبندزياولهمأ،رجلاَوثلاثونسبعةوهم،ترجمتهممع

ثقيف.نساءشهيراتمنخمسةوأورد،الثقفي

وحاراتهاسورهافذكر،الاجتماعيةوحالتهاالطائفمعالمواستوعب

لقيهم.الذينلطائفاعلماءوذكر،ومدارسهاوقلعتهاوسكانهاومنازلها

طويلبفصلِعَطَفَه،)عكاظ(سوقعنللحديثصغيراَفصلاًوعقد

وحصونوبساتينوآباروأوديةوجبالقرىمنالطائفحولمافيهأوردآخر

عتيبة،:الطائفقبائلذكرعلىوأتى،المعجمحروفعلىمرتبةوعيون

.الإيجازمنبشيءلهاوعرض،خندف،شبابة،ثقيف

الحجازية()الرحلةنقدفيالراضيعثمانالشيخلمخطوطةوعرض

علىحرصاَالكتابمنبهظفرماالزركليلخص،البتنونيبكلبيبلمحمد

.إنجازهقبلتوفيمؤلفهلأن،والانتشارالضياعمنمادته

إلىوحنينه،رحلتهأياموصففيالطائفعنرحلتهفيحديثهوختم

البغالنركب،الطائففييوماَوعشريننيفأأمضينا":915صفيقولدمشق

أوساعتينأوساعةمسيرةفنبتعد،جهاتهمنجهةإلىونمضي،يومكلعصر
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والديار،القرىمنبهنمرمافيوننطرالاَثار،منإليهنسترشدعماننقب،اكثر

كانتماوكثيراً،الغروببعدونعودوالبساتينالجنائنبعضفيونتربص

حربيةووكيلراجج(بنشرف)الشريفالطائفأميرمنتتألفجماعتنا

ومدير(كمالاللهعبد)الشيخالطائفوقاضي(العزاويباشا)صبريالحجاز

لِذتيبينفنجمع،الجيشضباطمنوفريقالحدائي(درويش)الشيخشرطته

فيالضعابنعانيكناولطالما،والاستطلاعوالنزعةوالاستقرار،الرياضة

لممنظرأوأثرمنلنايلوحكانمافياللذةأنغير،والهضابالجبالصعود

وناهيك،والتغريبوالتشريقوالتطويفالتصعيدفيالمضيعلىتشجعناتَبْرَح

لولا،والفضاءالطبيعةفيوسكون،والسماءالأرضفيصفاءمنهنالكبما

إلىوتشوّقوتطفُع،وتشوقنزوعمن-حنينوللنفس-النفسينتابكانما

الشامديارهي،غرسيومنبتهوايومهوى،اُنسيورباعصبابتيهي،ديار

."سلاموألفعليهاسلام،والألامالاَمالبلاد،المنكوبة

الملكبهويعني(الملكضيافة)فيالكتابفصولأطولهوفصلاًعقدثم

عنوتحدث،مُشاهدةوصفووصفهما،قَصْرَيْهعنفتحدث،عليبنحسين

وأخلاقه،وسيرته،دمامارته،حياتهوتاريخنسبهعنالحديثوفضل،الملك

عامالتركعلىوثورته،إليهبريطانيةوعهود،إليهمكماهونرسائلوعن

علىالأربعةحسينالملكابناءوذكر،بالملكومبايعته(م1691هـ=ا)334

علي،:وهم،يليهفالذيالاكبرتقدمفيلقاعدتهمتبعاًأسنانهمترتيب

منهم.لكلالترجمةمع،وزيد،وفيصل،اللهوعبد

فيوأسلوبه،الخاصةوحياته،اليوميحسينالملكبرنامجعنوتحدث

بقولهالزركليذلكوصفوقد،والبدويةالنظاميةوقوته،وشعره،الكتابة

منليلةكلفيساعتينمناكثرجلالتهأرىأنمنهانصيبي"كان:164ص

المتكلمين،معوأكلمه،المستمعينمعحديثهأسمع،ليلةوتسعيننيف

الأمر،جدفيورايته،وغضبه5كدرفيعرفتهكما،5ورضاسرورهفيفعرفته

بهالعلمعلىيحرصمماكبيرةطائفةليواجتمعت،لعبهفيرايتهانوقل
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هـانما،وأطوارهوعاداته،واخبارهالهاشميالعربيالملكسيرةمن،الكثيرون

الكاتب،لاوالمصور،المؤرخلاالمحذثنقل،رايتوماسمعتماناقلأنا

القارئبيدلأخذتاستطعتولو،مجزدةعاريةهيكماالحقيقةإيرادمتحرياً

عنيغنيقدالخبرأنعلى.أُذُنايوعتهماوأسمعه،عينايعليهوقعتماأريه

."المشاهدةعنيغنيماالروايةوفي،الاختيار

وماوتقاليدهموعاداتهم،الباديةأهلعنبانطباعاتهالماتعكتابهوختم

يرَولم،والمسامرةفللفكاهةللتاريختكنلمإنفقيدها،وطرافةغرابةفيها

يدلّبعنوانٍخبركلوميّز،مرسلاًالحديثفأطلق،والتنسيقالتبويبفيفائدة

علىصبرهم،مواكبهم،الأثرقص،الفراسة:منهاخبراًأربعينوأورد،عليه

ألوان،المحاكمةطريقة،القضاء،شجعانهم،الأوهام،اليمنىاليد،الألم

أمثالهم.من،مالهيابياطرة،نواعهاوأإبلهم

نظمهالمألوفالشعربهويريد،الباديةأدبعنالشائقحديثهفيومضى

روايته،وطُرُق،كلماتهوتفسيرأوزانهمعرفةمنبهيتعلقوما،اليومعندهم

مواضعها،فيالزركليذكرهاشواهدالأبحاثهذهمنولكل،قائليهوأخبار

تحافظممايزللمفإنه،اللسانعنهيترجمالنفسفيشعورهوحيثمنوالشعر

انفكتماالفِطريةفالشاعريةالحواضر،عنفيهبالإبداعوتنفردالباديةعليه

.اليومحتىالبداةمنالكئيرينتصحب

أدبهمبَخْسهمأو،هؤلاءانتقاصمنسواهيراهقدمايرىلاوالزركلي

-يكونولن-كانفما،شعرهمفيعليهالاعتمادهمأو،فيهمالعاميةلشيوع

صدرهفييجيشعمابالتعبيرالقاحلةالصحراءهذهابننطالبأنالإنصافمن

قبلالجاهليفالبدوي،وأهليهوعشيرتهوأبيهامهعنتلقَاهاالتيلغتهغيربلغة

والإبانةالإفصاححيثمنسواءالعهدهذاابناءمنالمعاصروالبدويالإسلام

غيرإعراباًبالمتكففذلككانفما،المألوفةالمعروفةبلغتهالنفسكوامنعن

فنعيبسيبويهنحوأوالخليلعروضبمتلقذلككانوما،هذافنكلفإعرابه

اجتنابهما.هذاعلى
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الصحيج:الأول؟نوعينإلىالشعريق!مونالبدوانالزركليوابان

واوزانهلغتهفيالمختلفالشعروالاَخر:()القريضويسمونهواللغةالأوزان

استقاقالزركلييعلمولم-()الحمينيويسمونهالقريضاوالصحيحالشعرعن

منهمالشاعرينبينالمساجلةيسمونانهمواوضح-اصلهاولااللفظةهذه

اللغزعندهمويعرف)نشيدامالقصيرةأوالطويلةالقصيدةيسمونكم!)قصيدام

وعرض،منهامثلةوأورد)الحميني(للغةالزركليوتطرق)الغبوة(باسم

-والبدويالحضريالحمينيشعربينالتمييزعنحديثهفي-واوضح،لأوزانه

متصنّعولامتكلّفغيرينشده5شعروأكثر.الارتجالعلىأقوىالبدويان

يقوىولا،أبياتهويهذّب،ألفاظهفينمّق،صنعاَيصنعهفإنه،للحضريخلافاَ

الحواضرابنشعرأنهييسيرةبملاحظةبينهماوالتمييز.الغالبفيارتجالهعلى

الحواضر.لغةمنقريباًيبدو

بواديمنباديةلكلأنفأبان،البواديبينالأساليباختلافعلىوعزج

يظهرالفرقهذاوأن،شعرهافيخاصاَاسلوباًوالعراقوالشامواليمنالحجاز

الملكومنهم،الحجازباديةشعراءأشهروذكر،بيانهاأولغتهاوفيأوزانهافي

إلىوعودتهالملكبوداعالخاتمةوختم.لهقصيدتيناثبتالذيعليبنحسين

.القاهرة

،ميسلونمعركةعقبسوريةصابالماشاملوصفأنهالكتابوخلاصة

وتاريخ،وحاضرهاماضيهافيللطائفتاريخوهو،دمشقالفرنسيينودخول

وفكره،العالمبعينَيكتابهفيسجّلوأمينوفنيدقيقبتصويرعليبنالحسين

ضمَّنهالباديةعنطيباَفصلاًبهوألحق،للطالْفصغيراًتاريخاَالشاعروروح

هو.وصفهحدّعلىرسلاَمنهاالحديثأطلقالنافذةالملاحظاتمنجملة

الباديةعنحديثهويشمل،كتابهمعطميؤلفالطائفعنهذابحثهإن

نفسكتجدفأنت،السياسةعنوجهكيرتدأنتشاءوحين،الكتابربعمننحواَ

الكتابمنلكسلمالسياسةإلىأردتإذاأما،والباديةالطائفعنكتابقبالة
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08ص،الأعلامعلمفيفيصلشكريالدكتوريقولكما.الأولربعه

سمعت(ومارأيت)ماكتابيعناللّهرحمهفيصلشكريالدكتورويقول

:(عمانفيو)عامان

-تقديريفي-كانا00لنايبدوكماالنثرمننثراًالكتابانهذانيكنولم"

نإ.0ادَخروماالديوانفيمنهانشرما.0اَنذاك5قصائدوراءالشعريةالنبعة

الكتابينوحكايات،قاسيةتجربةعنالشعريالتعبيرهيالديوانقصائد

يختلطمانحووعلى..التجربة5هذأحداثعنالنثريالتعبيرهيوصفحاتهما

بينوماالديوانبينمايختلطبالشعر،النثروتفسيربالنثر،الشعرزفسير

منبكثير(مشوبين)1الواقعيةوالتجربةالفكريةالخلفيةهماالكتابان..الكتابين

تجاربمنعانىللذيتصعيداًكانتالتيالفنيةالتجربةهووالديوانالشعر،

.الخلفيات5هذمنلديهواجتمع

علىوتبينتتوارى،وتلوحفيهتختفي،الأحداث5هذروحهوالديوان

،الأحداثهماوالكتابان،الغيممنقطعغائميومشمسوتبينتتوارىمانحو

مزمارإلىتستمعكماتسمعهأنكليكإويخيّل،بهويبشرانالشعربهذايحملان

لهتستريجأنقبلالفيجةفيالماءهديريدركككماأو،تراهأنقبلجبلفيراعٍ

مثلجة.سنةمنالربغأياممنيومفيعيناك

علىالوضعوكان،الشعربهذاالحملكانالكتابينصفحاتفيإنه

والتطلع،والامل،والجفافوالجفاء،والعتبالثورة5أسطروبين،أسطرهما

الدموع،والصرخاتوالبَسَمات،واللفحاتوالنفحات،والهجرةوالإقامة

0(2")بينلكتااهذينومنلكتابيناهذينفيهي5شعرفيلتيا5هذكلّ..لدماءوا

)1(

)2(

بالنصب.هكذا

.77-78ص،الأعلامعلم
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الوجيز-6

العزيزعبدالملكسيرةفي

الطبعة،بيروت-للملايينالعلمدار

42اك!7صفحة376،ام999العاشرة

كماكَتبَهمؤلفهأنالعربيةالجزيرةشبهبكتابتعريفيفيذكرتُقدكنت

مرتب.غيرالأخبارمتداخلفجاء،ذهنهفيدخل

قالالذيهذاكتابهفكان،نفسهالملكأخبارمنهومافجمعفيهنظرثم

مقدمته:في

الجزيرة)شبهتاريخمن،إليهوُفّقتأو،عليهوقفتمادؤَنتوقدأما"

الطالبوقتيتسعلاالإسهابمنشيءعلىوجاءالعزيز(عبدالملكعهدفي

يتدارسونه،موجزاًالواعيةللناشئةأضعأنعليّفكان،لاستيعابهالدارس

صورةالعزيزعبدحياةلهميصوّر،غيرهمومنمنهمالمُعْجَلإليهويرجع

فيالتاريخخدمةإلاإليهاباعثولاوضعهافيزثفىلا،كالأولىصحيحة

عنوبالخلاصة،بالقليلالكثيرعنفاكتفيت،رجالهكبارمنرجلشخص

قدأكونألاراجياًالعزيز(عبدالملكسيرةفي)الوجيزوسميته،التفصيل

."العون5وحداللهومن،البسطفيأمللتولا،الإيجازفيأخللت

!ئم!!
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الخنعَمانِخة

صيرةاستقصيتفقد،بإتمامهفَرِحٌوأنا،الكتابنهايةإلىاصلذااناها

والاستقصاءالتحرّيطولمع،جهدمنوسعنيم!بكتبهوالتعريف،الزركلي

يختلطلاحتى،لطلبافيلحقيقةاوتوخي،قعهاموامنلأخباراوتسقّط،والتتبع

بحق.بإطل

خيرالعظيمالعَلَمعلىنثرتهاووفاءرحمةأزاهيركتبتم!يكونأنوامل

المستطيععلىفليسوإلاّ،ونجعمَّتفبها،ذلكفيوُفقتُفإن،الزركليالدين

وحسبي،الدارسونفيهكتبوم!كتبههوالذي،النبعإلىالتجاوزلاإالمستغني

قبل.منفيهيُشرعأنينبغيكانفيماشرعتأني

عونهعلىدئهوالحمد.وأحسنقدَّمم!على،وأثابه،الزركلياللهرحم

وتوفيقه.

لمانقداًأو،ذكرتمماشيءفيرأياًالعلمأهلبعضرأىإذا:تذكرة

بعنواني:إليَّبهيوسلبأنسلفاًمشكوراًيتفضَّلأنفأرجو،كتبت

.(نلأردا52ب0ص،لطيبةا-إربد)
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