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�ملعامل  �إىل تقدمي �ضورة و��ضحة  �لدر��ضة  ت�ضعى هذه 
ملدينة " �لقد�س " كما تتجلى يف ر�ضائل �لقا�ضي �لفا�ضل. 
 ، �لعلم   �لكاتب  تعريفي حلياة هذ�  �لباحث مبوجز  �بتد�أ 
فنا  بعد  فيما  �أثمرت  �لتي   ، �لثقافية  مكوناته  وك�ضف عن 
�أدبيا خالد� على مر �لع�ضور ، فهو ر�أ�س مدر�ضة فنية يف 
�لكتابة ، ب�ضهادة معا�ضريه ، و�أتر�به . ثم بني �لباحث يف 
" يف ر�ضائل  " �لقد�س  �لدر��ضة �ملو�ضوعية   جتلي �ضورة 
�لقا�ضي �لفا�ضل قبل �لفتح �لقد�ضي ، و�ضنة �لفتح 583هـ، 

وبعد �ضنة �لفتح .

�لر�ضائل  هذه  �لباحث  ناق�س   ، �لفنية  �لدر��ضة  ويف 
�لذي  �لفني  بناءها  فبني   ، �أ�ضلوبية  مناق�ضة  �لفا�ضلية 
ت�ضرتك فيه مع �ضائر �لر�ضائل يف ذلك �لع�ضر ، من مفتتح 
هذه  للغة  عر�س  ثم   ، منا�ضبة  وخامتة  للمو�ضوع  وعر�س 
�لتي  للمو��ضيع  ، ومنا�ضبتها  �ألفاظها  وتر�كيب   ، �لر�ضائل 
فيها،  �ضيوعه  و�ضبب   ، منها  �لغريب  وف�ضر   ، فيها  قيلت 
 ، ع�ضره  روح  عن  ي�ضدر  هذ�  كل  يف  �لفا�ضل  و�لقا�ضي 
ويعرب عن ذ�ئقة ذلك �لع�ضر �لفنية و�لنقدية ، تلك  �لتي 
متيزه عن �ضائر �لع�ضور ، فكان بحق �بن ذلك �لع�ضر ، 

و�ل�ضاهد على �لأدب �لعربي �لنرثي فيه .

التعريف بالقا�سي الفا�سل ) 534-596هـ ( 1:

ا�سمه ون�سبه :
بهاء  �لأ�ضرف  �لقا�ضي  بن  �لرحيم  عبد  علي  �أبو  هو 
بن  حممد  �ل�ضعيد  �لقا�ضي  بن  علي  �ملجد  �أبي  �لدين 
�لبي�ضاين  �للخمي  �أحمد  بن  �لفرج  بن  �أحمد  بن  �حل�ضني 

�لع�ضقالين �ملولد �مل�ضري �لد�ر .
  لقب مبحيي �لدين ، و�لأ�ضعد ، ولكن �للقب �لذي غلب 

عليه و��ضتهر به هو �لفا�ضل .
عريقة  قبيلة  �إىل  ن�ضبه  يف  �لفا�ضل  �لقا�ضي  وينتمي 
قيل  ولهذ�   ، خلم  قبيلة  هي  فل�ضطني  باأر�س  �جلذور 
�للخمي، كما ينتمي من حيث �ملكان �إىل مدينتني عريقتني 
يف فل�ضطني �لأوىل : م�ضقط ر�أ�ضه ، وحمل ولدته ع�ضقالن 
، ومن ثم قيل �لع�ضقالين ، و�لثانية : بي�ضان ، و�إمنا قيل له 

�لبي�ضاين لأن و�لده ويل ق�ضاء بي�ضان .

حيــــاتـــــــه :
على  يربو  ما  ع�ضقالن  يف  �لفا�ضل  �لقا�ضي  ق�ضى     
برتبيته  �لأ�ضرف  �لقا�ضي  �أبوه  وعني   ، عاما  ع�ضر  �ضبعة 
و�حلديث  �لكرمي  �لقر�آن  ليدر�س   ، �لتعلم  �إىل  فوجهه 

�ل�ضريف وعلوم �للغة .

�سورة" القد�ص "
يف ر�سائل القا�سي الفا�سل ) 596هـ (

عالء الدين زكي

باحث من �لأردن .
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�أن  ر�أى   ، �لأدب  �إىل  �بنه  مبيل  �لأب  �أح�س  �أن  وبعد 
ير�ضله �إىل ديو�ن �لإن�ضاء بالقاهرة ، ليتدرب فيه على فن   
�لكتابة ، ف�ضافر �لقا�ضي �لفا�ضل �إىل �لقاهرة �أيام �خلليفة 
و�لتقى   ) 445-543هـ   ( �هلل  لدين  �حلافظ  �لفاطمي 
برئي�س �لديو�ن �آنذ�ك �ملوفق بن �خلالل ، فتعلم على يديه 
فن �لكتابة ، فتو�فرت له �خلربة �لتي توؤهله لأن يكون من 

�أجود �لكتاب ، بل رئي�ضا لديو�ن �لإن�ضاء فيما بعد.

عالقته بالنا�رس �سالح الدين :

�لدين  �ضالح  عم   – �ضريكوه  �لدين  �أ�ضد  مات  وملا 
�لأيوبي – توىل �ضالح �لدين �لوز�رة �ضنة 564هـ ، وقد �أدى 
�لقا�ضي �لفا�ضل دور� خطري� يف تولية �ضالح �لدين لوز�رة 
�خلليفة �لفاطمي �لعا�ضد ، ومن هنا توطدت �لعالقة بني 

�ضالح �لدين و�لقا�ضي �لفا�ضل .

با�ضم  �خلطبة  �لدين  �ضالح  قطع  567هـ  �ضنة  ويف 
ذلك  وبلغ   ، �لعبا�ضي  �خلليفة  با�ضم  وخطب   ، �لعا�ضد 

�لعا�ضد فمات يف �جلمعة �لثانية .

�إىل  �ضيعية  دولة  من  م�ضر  حتولت  �لتاريخ  هذ�  ومن 
 ، �لأمور  زمام  �لدين  �ضالح  �لنا�ضر  وملك   ، �ضنية  دولة 
ومتكن �لقا�ضي �لفا�ضل منه غاية �لتمكن ، و�ضار �لقب�س 
و�لب�ضط �إليه وفو�س �ضالح �لدين �إليه �أمور دولته ، و�ضار 
ل ي�ضدر �إل عن ر�أيه ، و��ضتنابه يف جميع �أموره ، وجعله 

وزيره ، و�ضاحب �إن�ضائه .

ما  خمدومه  عند  �ملرتبة  من  بلغ  كاتبا  �أن  يعلـم  ول 
  : يقول  كان  �أنه  حتى   ، �لدين  �ضالح  عند  �لفا�ضل  بلغه 
�لقا�ضي  باأقالم  �إمنا فتحتها  بالع�ضاكر  �لبالد  "ما فتحت 

�لفا�ضل " )2( .

و��ضتمرت هذه �لعالقة بني �لفا�ضل و�ضالح �لدين حتى 
و�فت �ملنية �ضالح �لدين يف �ضفر من �ضنة 589هـ، ومبوت 
�ضيعا  �لدولة  وتق�ضمت   ، �لأحو�ل  تبدلت  �لدين  �ضالح 
، وخمالطة  �لدولة  �لفا�ضل عن مالب�ضة  فتنزه   ، و�أحز�با 
�أهلها ملا ر�أى من �ضوء �حلال ، ولكنه مل ي�ضّن على �أبنائه 
�ضنة  �ملنية  و�فته  �أن  �إىل  كذلك  وبقي   ، ر�أي  �أو  مب�ضورة 

596هـ، وقد بلغ من �لعمر �ضبعني عاما مباركا .

اأخالقه :
" نزيها  وقد كانت له �ضفات خلقية متيزه ، فقد كان 
�لتهجد،  د�ئم   ، �حل�ضنات  كثري   ، �للذ�ت  قليل   ، عفيفا 
 ، �جلنائز  وي�ضيع   ، �لقبور  زيارة  يكرث   ، للقر�آن  مالزما 
ويعود �ملر�ضى ، وكان له �ضدقات ومعروف كثري يف �لباطن،  
ولأ�ضحاب �لف�ضائل عنده موقع يح�ضن �لإ�ضافة �إليهم ، ول 
مين عليهم ، ويوؤثر �أرباب �لبيوت ، ومن كان خمال من ذوي 
�لنباهة ، ويحب �لغرباء ، ومل يكن له �نتقام من �أعد�ئه ، 
�إليهم ، وكان دينا ، �ضديد �لتو��ضع ، لبا�ضه ل  بل يح�ضن 
ي�ضاوي دينارين ، وثيابه �لبيا�س ، ول يركب معه �أحد ، ول 
ي�ضحبـه �ضـوى غــالم لــه ")3( . �إنــه بقيــة مــن �ل�ضحــابة 
– ر�ضو�ن �هلل عليهم – ول عجب �إذن �أن يتخذه �ل�ضلطان 
�لنا�ضر �ضالح �لدين ناطقا با�ضمه ، ومبلغا عنه ، رحمهما  

�هلل ، وجز�هما عن �لإ�ضالم و�أهله خري �جلز�ء .

ثقافته :
وقد عمل على تكوين �لقا�ضي �لفا�ضل ثقافيا ، �أ�ضاتذة 
�أعالم  من  علمني  يدي  على  �لكتابة  تعلم  فقد   ، �أجالء 
�لكتابة يف �خلالفة �لفاطمية ، هما �ملوفق بن �خلالل و �بن 
قادو�س ، كما �أنه �ضمع �حلديث من �ل�ضلفي ، و�بن ع�ضاكر، 
و�أبي حممد �لعثماين ، و�أبي طاهر بن عوف ، وعثمان بن 

�ضعيد بن فرح �لعبدري .
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وكان حمبا للعلم و�أهله ، بنى مدر�ضة يف �لقاهرة عرفت 
با�ضم �ملدر�ضة �لفا�ضلية ، وكان يقتني �لكتب من كل فن ، 
ويجتلبها من كل جهة ، وله ن�ضاخ ل يفرتون ، وجملدون ل 
ي�ضاأمون ، حتى قيل �إن عدد كتبه بلغ مئة �ألف كتاب و�أربعة 

ع�ضر �ألف كتاب ، وهذ� قبل �أن ميوت بع�ضرين �ضنة !

مكانته العلمية :
وحقيق ملثل هذ� �لعامل �لفذ �أن ميدح ، فقد �أورد �لعماد 
�لأ�ضفهاين �أن �لقا�ضي �لفا�ضل " مدح مبئة �ألف بيت من 
�ل�ضعر " وقال �لعماد يف مدحه : " رّب �لقلم و�لبيان ، و�لل�ضن 
و�لل�ضان ، �لقريحة �لوقادة ، و�لب�ضرية �لنقادة، و�لبديهة 
�ملعجزة ، و�لبديعة �ملطرزة . فهو كال�ضريعة �ملحمدية �لتي 
ن�ضخت �ل�ضر�ئع ، ور�ضخت بها �ل�ضنائع . يخرتع �لأفكار، 
ويطلع �لأنو�ر ، ويبدع �لأزهار . وهو �ضابط �مللك باآر�ئه، 
يف  بل  و�حد  يوم  يف  �أن�ضاأ  �ضاء  �إن   . بالألئه  �ل�ضلك  ر�بط 
�ضاعة و�حدة ما لو دون لكان لأهل �ل�ضناعة خري ب�ضاعة. 
 ، قي�س يف مقام ح�ضافته  و�أين   ، ق�س عند ف�ضاحته  �أين 

ومن حامت وعمرو يف �ضماحته وحما�ضته ؟ ")4(.

 اآثاره :
من  جمموعة  �أبرزها   ، عديدة  �آثار  �لفا�ضل  للقا�ضي 
�لر�ضائل ، وديو�ن �ضعر ، كما كتب متجدد�ت �أو يوميات �أو 

تعليقات تاريخية .

 ر�سائله :
�لذي يهمنا هنا هو �حلديث عن ر�ضائله �ملطبوع  منها 
و�ملخطوط ، �إذ مل يطبع من ر�ضائله �ضوى �أربع جمموعات 
هي : " �إن�ضاء�ت �لقا�ضي �لفا�ضل " و " �لدر �لنظيم من 
 " و�ل�ضالم  " ر�ضائل عن �حلرب  " و  �لرحيم  تر�ضل عبد 
�ملخطوط  �أما   ." �لعقول  وعقود  �لف�ضول  ف�ضو�س   " و 

 ، جمموعات  ثماين  فهو   ، عليه  �لعثور  مت  و�لذي   ، منها 
�إلينا  نقلتها   ، ر�ضائله  من  جمموعات  �إىل  بالإ�ضافة  هذ� 

�مل�ضنفات �لأدبية و�لتاريخية )5( .

 املبحث االأول : �سورة " القد�ص " يف ر�سائل القا�سي 
الفا�سل ) درا�سة مو�سوعية ( 

الفا�سل  القا�سي  ر�سائل  " يف  " القد�ص  �سورة   : اأوًل 
قبل الفتح.

و�أ�ضف   ، �مل�ضلمني  حلال  �لأيوبي  �لدين  �ضالح  تاأمل 
لن�ضر�فهم عن �أد�ء فري�ضة �جلهاد ، وتفريطهم يف �إنقاذ 
�لأمر  هذ�  ويبدو    ، يطوقه  �لذي  �لقيد  من  �ملقد�س  بيت 
 ، �أن�ضاأها �ضنة 574هـ  �لفا�ضل  للقا�ضي  و��ضحا يف ر�ضالة 
يعجب فيها من حما�ضة �لعدو ، وتخاذل �مل�ضلمني ، يقول : 
" وغري خاف على مولنا همة �لفرجن بالقد�س بر� وبحر�، 
وتو�فيهم   ، وقربا  وبعد�   ، وحربا  و�ضلما   ، وظهر�  ومركبا 
وم�ضارعتهم   ، �لإ�ضالم  وجه  يف  �أنف  وهو   ، حما�ضة  على 
�إىل ن�ضرة �أهليه بالأرو�ح  و�لأمو�ل على مر �لأيام ، ومعاذ 
�هلل �أن ي�ضتبعدو� يف �ل�ضالل ، ون�ضرف نحن عن �حلق ، 
وي�ضيق يف �لتو�ضعة على �أهله �ضعة �ملجال ")6(.  ون�ضتنتج 
من هذ� �لن�س حمور� �أ�ضا�ضيا يف �لطريق �إىل بيت �ملقد�س، 
عاجله �لأدب �أميا عالج ، وهو �لدعوة �إىل حترير �لقد�س ، 
وحتفيز �لهمم لذلك ، ونفي �لتقاع�س و�لتخاذل عن نفو�س 

�ملتخاذلني )7( .   
   لقد كان غر�س �ضالح �لدين من �جلهاد ، هو تطهري 
يف  طمعا  ولي�س   ، �ل�ضليبيني  �لغز�ة  من  �مل�ضلمني  بالد 
بالد  �لوحدة بني  �إىل حتقيق  �ضعى  ولذلك   ، �أو حكم  مال 
�مل�ضلمني ، م�ضر و�ل�ضام على وجه �خل�ضو�س ، وهذ� هو 
عونا  وكان   ،  )8( �لأدب  عنده  توقف  �لذي  �لثاين  �ملحور 

لتحقيق �لن�ضر ، عرب �لتعبئة �ملعنوية �لثقافية �لفكرية .
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خيانة  ي�ضتنكر  �لدين  �ضالح  جند  �ل�ضدد  هذ�  ويف 
�أمر�ء �مل�ضلمني من �حللبيني و�ملو��ضلة ، كما يبدو يف كتاب 
كتبه �لقا�ضي �لفا�ضل �إىل بغد�د ، على ل�ضان �ضالح �لدين، 
يقول فيه : " و�ململوك – �ضالح �لدين – بني عدو �إ�ضالم 
��ضتحفظو�  ملا  ينوون  ول   ، لفظا  �ل�ضم  ي�ضاركونه يف هذ� 
حفظا ، وعدو كفر ، فما يجاورهم �إل بالده ، ول يقارعهم 
ياأمر  �أن  �خلليفة  من  �لدين  �ضالح  وطلب   " �أجناده  �إل 
ملوك �لأطر�ف جميعا " �أن يكونو� للملوك على �مل�ضركني 
�أعو�نا ، و�أن يتمثل �أمر نبينا حممد-�ضلى �هلل عليه و�ضلم-
يف �أن يكونو� بنيانا فيع�ضدوه �إذ� �ضعى ، ويلبوه �إذ� دعا ، 
ول يقعدو� عن �ملعا�ضدة يف فتح بيت �ملقد�س �لذي طابت 
فاإن   ... عاره  �لروؤو�س حتت  وطاأطاأت   ، ثاره  �لنفو�س عن 
قعدت بهم �لعز�ئم ، و�أخذتهم يف �هلل لومة لئم ، فال �أقل 
�أعو�نا عليه يلفتونه عن ق�ضده ، حري�ضني  �أل يكونو�  من 

على �ت�ضال �ملكروه �إليه ")9(.

غاية  لنا  يقدم   ، �لفا�ضل  للقا�ضي  �أخرى  ر�ضالة  ويف 
�ضالح �لدين يف �لوحدة ، ب�ضورة جلية ، كما يبدو يف قوله، 
 "  : �ملنبجي  ح�ضان  بن  ينال  �لدين  قطب  ر�ضول  خماطبا 
�علم �أنني و�ضلت �إىل �ل�ضام جلمع كلمة �لإ�ضالم ، وتهذيب 
�لأمور ، وحياطة �جلمهور ، و�ضد �لثغور ، وتربية ولد نور 
�لدين  �ضالح  يكن  ومل   " �ملعتدين  عادية  وكف   ، �لدين 
يريد" �إل مـــا تكــون عليــه يــد �هلل ، وهي �جلماعة " . وكان 
�لقد�س  �إىل  �ملو�ضل  يكون  " �أن  �ملو�ضل  �ضــم  مـن  غر�ضه 

و�ضو�حله " )10( ، كما بني �لقا�ضي �لفا�ضل يف ر�ضالته .

�إىل  �ل�ضبيل  هي  �لوحدة  �أن  �أخرى  ر�ضالة  يف  يبني  ثم 
ل�ضان  على  فيقول   ، �ملقد�س  بيت  و��ضرتد�د   ، �لن�ضر 
�ضالح �لدين �إىل �خلليفة يف بغد�د ، �إنهم ل يختارون �إل 
ل   ، عدوها  على  متحا�ضدة  �مل�ضلمني  جيو�س  "تغدو   : �أن 

متحا�ضدة بعتوها ، ولو �أن �أمور �حلرب ت�ضلحها �ل�ضركة، 
تكون  �أن  �ضاءه  ول   ، �مل�ضاركني  كثري  يكون  �أن  عليه  ملا عز 
يف  حتتمل  ل  �حلرب  �أمور  و�إمنا   ، �ملـالكني  كثرية  �لدنيا 

�لتدبري �إل �لوحدة " )11(.

وكتب �ضالح �لدين �إىل �خلليفة ، غري مرة ، ليبني له 
�أنه قد نذر نف�ضه للجهاد ، كي يخل�س �لإ�ضالم من �لغز�ة، 
يف  كما   ، �لوحدة  حتمية  ويوؤكد   ، �ملقد�س  بيت  وي�ضتعيد 
ديو�ن  �إىل   ، ل�ضانه  على   ، �لفا�ضل  �لقا�ضي  كتبها  ر�ضالة 
�خلليفة يف بغد�د ، قال : " ... و�ملر�د �لآن هو كل ما يقوي 
 ، �لألفة  ويحفظ   ، �لأمة  ويجمع   ، �لدعوة  ويوؤكد  �لدولة، 
وي�ضمن �لر�أفة ، ويفتح بقية �لبالد ")12(. فعمد �ضالح 
�أعذر  �أن  �أو بال�ضلم ، بعد  �إىل توحيد �لبالد بالقوة  �لدين 
�إىل �هلل ، و�إىل عباده ، وكان بذلك ي�ضق طريقه نحو هدفه 

�لو��ضح �ملعلوم ، حترير بيت �ملقد�س .

" يف ر�سائل القا�سي الفا�سل  " القد�ص  ثانيا : �سورة 
�سنة الفتح

كانت �ل�ضنة �لتي مت فيها فتح �لقد�س ) 583هـ (  خ�ضبة 
�لإنتاج �لأدبي ، �ضعر� ونرث� )13( ، وكاأن قر�ئح �ل�ضعر�ء 
�لعرب تتفتق عند �لن�ضر ، وجتود بالكثري من فن �لقول ، 
خالف مو�قف �لهزمية و�لحتالل ، �إذ يق�ضر �لأدب دون 
عن  �حلديث  عند  بجالء  يت�ضح  وهذ�   ، �حلدث  م�ضتوى 

�حتالل �لقد�س ، وعن حتريرها )14(.   

وقد  �لزمان  ن�ضوة  لنا  ي�ضور  �لفا�ضل  �لقا�ضي  فهذ� 
" بع�ضر �ل�ضلطان �ضالح �لدين يف بيت �ملقد�س ،  �فتخر 
وف�ضل �هلل �أ�ضحاب هذ� �لفتح بهذه " �لن�ضرة �لقد�ضية" 
حل  قد  كان  �لذي  �لياأ�س  لنا  ي�ضور  وباملقابل   .  )15(
بامل�ضلمني، مما جعلهم ينظرون �إىل �أن �لفتح �لقد�ضي حلم 
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ما  ي�ضدقون  ل  �مل�ضلمون  كاد   ، وملا حتقق   . يتحقق  ل  قد 
حدث . يقول : " و��ضرتد �مل�ضلمون تر�ثا كان عنهم �آبقا ، 
وظفرو� يقظة مبا مل ي�ضدقو� �أنهم يظفرون به على �لناأي 

طارقا")16( . 
وبذلك �لفتح �لقد�ضي �بتهج �مل�ضلمون �بتهاجا عظيما، 
وتتحدث عن   ، بالن�ضر  تهنئ  كتبا  ير�ضلون  �لكتاب  و�أخذ 
�آثاره يف خمتلف �ملجالت ، وهذ� ما فعله �لقا�ضي �لفا�ضل، 
 ، ببغد�د  �هلل  لدين  �لنا�ضر  �خلليفة  �إىل  ر�ضالة  �أر�ضل  �إذ 
 ، معه  وما  �لقد�س  بفتح  يهنئه   ، �لدين  �ضالح  ل�ضان  على 
و�قتالع ذلك من �أيدي �لفرجن ، و�إعادته �إىل ما كان عليه 

من �لإ�ضالم )17(. 
�لفتح  �أثر  �لفا�ضل  �لقا�ضي  يبني  �لر�ضالة  هذه  ويف 
�أمور  �ضارت   " فبه   ، و�مل�ضلمني  �لإ�ضالم  على  �لكبري 
�أهله  عقائد  و��ضتتبت   ، م�ضائرها  �أح�ضن  �إىل  �لإ�ضالم 
على �أبني ب�ضائرها ، وتقل�س ظل رجاء �لكافر �ملب�ضوط، 
�ملقد�ضة   �لأر�س  " وهو هنا ي�ضور  �أهــل دينه  و�ضدق �هلل 
باأنها " �أ�ضحـت �لطـاهــــرة وكـانـت �لطــامـث " ثــم يقــول : 

"فبيوت �ل�ضرك مهدومة ، ونيوب �لكفر مهتومة ")18(.
�لأمـــاكن  بيـن  �ملقــد�س  �لــربــاط  �لأدب  وي�ضـور 
�ملقد�ضة فل�ضطني و�حلجاز ، �لأق�ضى �ملبارك ، و�ل�ضخرة 
 ، �لنبوي  و�مل�ضجــد   ، �حلــــر�م  و�مل�ضجـد  �مل�ضــرفــة، 
�ل�ضخرة  يهنئ  �لأ�ضود  �حلجر  ي�ضور  �لفا�ضل  فالقا�ضي 
�لعدو  من  ع�ضمتها  وبت   ، وحتريرها  بخال�ضها  �مل�ضرفة 

�ل�ضليبي حربا )19(.
وقد تردد �ضدى تخلي�س �ل�ضخرة �مل�ضرفة ، و�مل�ضجد 
ر�ضائل  يف  �ل�ضليبي  �لحتالل  من   ، �ملبارك  �لأق�ضى 
�لقا�ضي �لفا�ضل ، فهو ي�ضور كيف خفقت �أعالم �مل�ضلمني 
فوق �لأق�ضى ، و�لتقت قبلهم على �ل�ضخرة ، وقد �أح�ضو� 

بن�ضوة �لن�ضر ، يقول : " و��ضتقرت على �لأعلى �أقد�مهم،  
�ل�ضخرة  على  وتالقت   ، �أعالمهم  �لأق�ضى  على  وخفقت 
باملاء  ت�ضفى  كما  �ضخرة  كانت  و�إن  بها  و�ضفيت   ، قبلهم 

غللهم " )20(.
وقد كان حترير بيت �ملقد�س عامل �أمن على �مل�ضلمني، 
 ، �لدين  �ضالح  �ل�ضلطان  من  باأمر  �ملكو�س  �أ�ضقطت  �إذ 
وي�ضور �لقا�ضي �لفا�ضل �أثر ذلك يف �لنفو�س ، ويربط بني 
وحتريره  �ملقد�س  بيت  عن  و�حلديث  �لدين  �ضالح  �ضنيع 
جليا يف حديثه عن  ذلك  ويبدو   . �ل�ضليبي  �لحتالل  من 
"�نقطاع �ملكا�ضني عن جدة ، وعن بقية �ل�ضو�حل ")21(. 
�أما �ضورة فاحت بيت �ملقد�س ، فقد جتلت عند �لقا�ضي 
�ضبيل  يف  باجلهاد  مهتما  �لدين  �ضالح  بو�ضفه   ، �لفا�ضل 
متاأهبا  وي�ضوره   ، مقا�ضده  و�أهم  مر�ده  كان  حتى   ، �هلل 
جهة  ول   ، �لن�ضب  ر�يته  ت�ضاأم  ل   ، �لكفار  نحو  "للخروج 
�ضريه �لرفع ، ول جي�ضه �جلر ، ول ي�ضغي �إىل قول خاطر 
�لر�حة،  ول يجيـب دعوة �لفر��س �ملمهد ، ول يعرج على 
�لظل �ملدد،  ول دمية �لق�ضر �مل�ضيد " كما جاء يف ر�ضالة 
كتبها �ضنة 579هـ )22( . وي�ضوره يف �ملن�ضور �لذي كتبه 
على ل�ضان �لإمام �لعا�ضد �لفاطمي �ضنة 564هـ ، عا�ضقا 
ونا�ضئة     ، دره  ر�ضيع  �أنت  و�جلهاد   "  : يقول   ، للجهاد 
حجره، وظهور �خليل مو�طنك ، وظالل �خليل م�ضاكنك،  
�أعقاب نو�زله  ويف ظلمات ق�ضاطله جتلى حما�ضنك ، ويف 
تتلى مناقبك ، ف�ضمر عن �ضاق �لقنا ، وخ�س فيه بحر� من 

�لظبا ")23( . 
�أن  ويبني   " �جلهاد  �أ�ضباب  يف  �آخذ�   " ي�ضوره  كما 
�أقل  يف  �لعظام  �لفتوح  فتح   " بـ  ق�ضت  �جلهاد  تكاليف 
�لأيام،  وف�ضل �لق�ضية بني �أهل �لإ�ضالم و�أهل �لطغام " ، 

ويهنئه مبا فتح �هلل عليه من حمبة �جلهاد )24(.
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�لعقيدة  يف  �ل�ضر�ع   جلية  ب�ضورة  �لأدب  يف  ويظهر 
بني �مل�ضلمني و�ل�ضليبيني ، فالقا�ضي �لفا�ضل ي�ضور �لعدو 
مب�ضوطا  كان  وقد   ، رجائه  ظل  تقل�س  كافر�  �ل�ضليبي 
�ل�ضرك   بيوت  �إليه  �آلت  ما  وي�ضور   . �لقد�ضي  �لفتح  قبل 
نقل  كيف  يبني  �إذ   ، �ل�ضمال  �أ�ضحاب  وهم   ، وطو�ئفه 
�أيدي  �إىل  �مل�ضاأمة  �أ�ضحاب  �أيدي  من  �ملقد�س  "بيت  �هلل 
جهنم  لنار  �لكفار  �ضلوع  جعل  وكيف   " �مليمنة  �أ�ضحاب 
وكانت   ، �لتوحيد  كلمة  �رتفعت  كيف  ي�ضور  كما   ، وقود� 
 ، �خلم�س  �ل�ضلو�ت  �أقيمت  وكيف   ، م�ضدودة  طر�ئقها 

وجهرت �لأل�ضن باهلل �أكرب)25(. 

�لعدو  �إليها  �آل  �لتي  �ل�ضورة  معامل  �لأدب  يظهر  كما 
ملا  �أنه  �لفا�ضل  �لقا�ضي  فيذكر   ، �لهزمية  بعد  �ل�ضليبي 
 ، " �لتناد  كيوم  " جمعا  فيها  ر�أو�  �لقد�س  �مل�ضلمون  نزل 
 " �ملوت  وتاألبت على  تاألفت  قد  " عز�ئم  �أويل  وي�ضورهم 
قبل ما حل بهم من هز�ئم ، ولكن ذلك كله مل يجد فتيال ، 
فقد حتولت �ضيوفهم �إىل ع�ضي ، وكلت حمالتهم ، وعرثت   

�أقد�مهم ، وغ�ضت عيونهم " )26(. 

�إليه  �آلت  ما  ت�ضوير  على  �لعربي  �لأدب  "ويركز 
ق�ضيدة  تكاد  ول   . م�ضريها  يف  �ل�ضليبية  �جليو�س 
كتاب  �أو   ، قد�ضية  خطبة  �أو   ، قد�ضية  ر�ضالة  �أو   ، قد�ضية 
قد�ضي ، يخلو من ت�ضوير ما حل بالعدو �ل�ضليبي �لغازي 
ويركزون   ، �جلر�رة  جيو�ضهم  �إليه  �آلت  وما   ، هز�ئم  من 
�إليه ،  �آلو�  على ما حل مبلوكهم وقادتهم ، و�مل�ضري �لذي 

وي�ضخرون منهم �ضخرية مريرة ")27(. 

ر�ضم  يف  �لفا�ضل  �لقا�ضي  ي�ضهب  �أخرى  ر�ضالة  ويف 
�ضورة هزمية �ل�ضليبيني ، فيقول : " وجاء �أمر �هلل و�أنوف 
وهي  �لآجال  �إىل  �ل�ضيوف  فاأدجلت   ، ر�غمة  �ل�ضرك  �أهل 
من  �لرغم  على   ، �إليه  �آلو�  �لذي  �ملاآل  وي�ضور   . " نائمة 

كرثة �أ�ضلحتهم ، وكرثة عددهم ، ويقابل بني ما كانو� عليه 
�إليه  �آلو�  وما   ، عز�ئمهم  وقوة  �ضجاعتهم  يف  �لفتح  قبل 
�لذي  بالعدو  �هلل  �أظفر  " وقد   : قوله  يف  يبدو  كما  بعده، 
ت�ضظت قناته �ضفقا ، وطارت فرقه فرقا ، وفل �ضيفه ف�ضار 
ع�ضا، و�ضدعت ح�ضاته وكان �لأكرث عدد� وح�ضى، وكلت 
 ، حليفة  لها  �لأر�س  وكانت  قدمه  وعثـــرت  حمــــالتـــه،  
ونام  ك�ضيفة،  دونها  �ل�ضيوف  عيون  وكانت  عينه  وغ�ضت 
جفــن �ضيفــه، وكانت يقظته تريق نطف �لكرى من �جلفون، 
وجدعت �أنوف رماحه  ، وطاملــــا كـــانــت �ضـــاخمـــة باملنى 
�أو ر�عفــة باملـنــــون "  وي�ضــور فـر�ضـانه �ل�ضجعان مذعنني،  
ل ملجاأ لهم ول ن�ضرة ، وقد �ضربت عليهم �لذلة و�مل�ضكنة،  
و�ضرعو�   ، لها  جرب  ل  هزمية  هــزمــو�  وقــد  وي�ضــورهم 
�أ�ضر�هم  ي�ضور  كما   ، بعدها  لكفرهم  حياة  ل  �ضرعة 

وقتـــــالهـــم  )28( . 

ويف �ضورة �أخرى يبني لنا �لقا�ضي �لفا�ضل كيف خرج 
– طالبا  �ل�ضليبيني  قادة  �أحد   - " بارز�ن  بن  " باليان 
 . ذليال  بد�  وقد   ، و�لأمان  بال�ضالم  �ملقد�س  بيت  ت�ضليم 
ويقابل بني ما كان عليه �لقائد �ل�ضليبي ، وما �آل �إليه من 
�ضوء   �مل�ضري ، يقول : " ويف �حلال خرج طاغية كفرهم ، 
وزمام �أمرهم �بن بارز�ن ،  �ضائال �أن يوؤخذ �لبلد بال�ضالم 
ل بالعنوة ، وبالأمان ل بال�ضطوة ، و�ألقى بيده �إىل �لتهلكة ، 
وعاله ذل �مللكة بعد عز �ململكة ، وطرح جبينه يف  �لرت�ب، 
" . وي�ضور �ملفاو�ضات �لتي جرت  وكان ل يتعاطاه طارح 
بني �مل�ضلمني وعدوهم من �أجل �لت�ضليم ، وكيف قبل منهم 

ذلك " عن يد وهم �ضاغرون " )29( .   

كيف   ، �لقد�ضية  ر�ضالته  يف  �لفا�ضل  �لقا�ضي  وي�ضور 
�ضليب    وبيده   ، مليكهم  �أ�ضر  وكيف   ، �ضر�تهم  �أ�ضرت 
�ل�ضلبوت ، يقول : " و�أ�ضر �مللك وبيده �أوثق وثائقه ، و�آكد 
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و�ضله بالدين وعالئقه ، وهو �ضليب �ل�ضلبوت " ، وي�ضور 
مكانة ذلك �ل�ضليب يف نفو�ضهم ، فقد كانو� يقاتلون حتته 
�أ�ضلب قتال و�أ�ضدقه ، ويرونه" ميثاقا عليه �أ�ضد عقد و�أوثقه،  

ويعدونه �ضور� حتفر حو�فر �خليل خندقه")30(.  
 ، وقالعهم   ، ح�ضونهم  �لعربي  �لأدب  "وي�ضور 
ل  �ضورتها  ولكن   . �أقاموها  �أو  �حتلوها  �لتي  و�أبر�جهم 
تبدو جلية يف �ل�ضعر �لذي قيل حول حترير �لبيت �ملقد�س،  

ولكنها تبدو جلية يف �لنرث " )31( . 
فهذ� �لقا�ضي �لفا�ضل ي�ضف ح�ضن ) بيت �لأحز�ن( 
 ، حائطه  عر�س  في�ضور   ، بغد�د  �إىل  كتبها  ر�ضالة  يف 
�ألف  يزيد عددها على ع�ضرين  �لتي   ، �لعظيمة  وحجارته 
�أنو�ع  ويبني   ، منها  �لو�حد  �حلجر  تكلفة  ويحدد   ، حجر 
" وو�ضعت   : يقول   ، �لتي ح�ضيت بني �حلائطني  �حلجارة 
له عظام �حلجارة ، كل ف�س منها ، من �ضبع �أذرع �إىل ما 
فوقها وما دونها ، وعدتها تزيد على ع�ضرين �ألف حجر ، 
ل ي�ضتقر �حلجر يف مكانه ، ول ي�ضتقل يف بنيانه �إل باأربعة 
دنانري فما فوقها ، وفيما بني �حلائطني ح�ضو من �حلجارة 
�ل�ضم �ملرغم بها �أنوف �جلبال �ل�ضم ، وقد جعلت �ضفينه 
مبثل  مازجة  باحلجر  قب�ضته  �أحاطت  �إذ�  �لذي  بالكل�س 
�إىل  و�أوعز   ، جرمه  من  و�أ�ضلب  باأوثق  و�ضاحبه  ج�ضمه 

خ�ضمه من �حلديد باأن ل يتعر�س لهدمه ")32(.
ثم ي�ضف �لنار �لتي ��ضتعلت فيه ، فاقتلعت حجارته ، 
وحميت ر�ضومه ، كما يبدو يف قوله : " و�لنار به مطيفة ، 
وعليه م�ضتملة ، وعذبات �أل�ضنتها على تاجه م�ضدلة ، ومن 
خلفه م�ضبلة ، ونارهم قد �أطفاأها �هلل بنار تلك �لو�قدة ، 
ومنعتهم قد �أذهبها �هلل بتلك �لأبرجة �ل�ضاجدة ، ونفحاتها 
حميمية وقودها �لنا�س و�حلجارة ، فوجلت �لنار من مو�لج 

�أن  " �إىل  �ل�ضفر  ب�ضرر كاجلمالت  ، وقذفت  �لفكر  منها 
يقول : " تقدم �خلادم �ضالح �لدين فاقتلع بيده �لأحجار 

من �أ�ض�ضها ، وحما حروف �لنري�ن من طر�ضها ".

ويبني �أنه كان فيه " نحو �ألف زردية ، وكان �ملقاتلة فيه 
 ، للرجال  مقدما  ع�ضر  وخم�ضة   ، بغلمانهم  فار�ضا  ثمانني 
ومع كل مقدم خم�ضون رجال ، وكان فيه �أ�ضحاب �ضناعة 
 ، و�ل�ضيقل   ، و�لنجار   ، و�حلد�د   ، و�ملعمار  كالبناء، 
و�ل�ضيويف، و�ضانع �أنو�ع �لأ�ضلحة . وكان فيه �أكرث من مئة 
تكفي  وحلوم  �أقو�ت  فيه  ملنت  كما   ، �مل�ضلمني  من  �أ�ضري 
يف  �ملعركة  �لفا�ضل  �لقا�ضي  وي�ضف    " عديدة  ل�ضنني 
�لثقوب  وح�ضيت   ، �لنقب  عملية  متت  وكيف   ، �أيامها  �أول 
و�ن�ضقت   ، �لو�قعة  وقعت  �أن  �إىل  و�لنري�ن  بالأحطاب 
�لأبرجة فهي يومئذ و�هية "  ثم ي�ضف ��ضتعال �لنري�ن يف 
�أرجاء �حل�ضن ، و�حرت�ق مقدم �حل�ضون ، وكيف �أ�ضبح 

�حل�ضن �أثر� بعد عني )33( .

وي�ضور �لقا�ضي �لفا�ضل ح�ضن) �لكرك (، ويتحدث 
عن ح�ضاره ، فيقول : " و�أما �لكرك فكفات �ملنجنيقات عليه 
متظافرة ، وحجارتها على من فيه حاجرة ، وقد جدعت 
�أنوف �لأبرجة ، وكل جو�نبها وعرة �ملرتقى " . وي�ضفها يف 
�آخر م�ضتلهما �لقر�آن �لكرمي ، في�ضور عذ�ب �هلل  مو�ضع 
و�قعا باحل�ضن و�أهله " ما له من د�فع ، و�أن دليل �لن�ضر 
قد ظهر وما دونه مانع ، و�أما �ملنجنيقات ، فقد نكاأت يف 

�لأبر�ج بالهدم ، ويف �لأعالج بالهتك ")34(.

باأنه   ) كوكب   ( ح�ضن  �لفا�ضل  �لقا�ضي  وي�ضف 
�ضاحب  وم�ضتقر   ، كفرهم  ود�ر   ، �ل�ضبتارية  "كر�ضي 
عن  ويتحدث   .  " وذخرهم  �ضالحهم  ومو�ضع  �أمرهم، 

موقعها �ملميز، ووقت �لنزول عليها .
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وي�ضور �لن�ضر و�أثره على �لإ�ضالم و�مل�ضلمني ، وي�ضف 
�ل�ضتاء ، وهو �لف�ضل �لذي فتح فيه هذ� �حل�ضن )35(.

�أثر  �لقد�ضي  للفتح  كان  فقد  �أمر  من  يكن  ومهما 
يف  دوره  �أد�ء  �إىل  �لأق�ضى  �مل�ضجد  عاد  �إذ   ، كبري  فكري 
�حلياة �لفكرية ، و�أن�ضئت �ملد�ر�س ، و�لزو�يا ، و�خلو�نق ، 
و�لرباطات ، وقد قامت باأد�ء دورها يف �حلركة �لفكرية يف 

بيت �ملقد�س )36( . 

" يف ر�سائل القا�سي الفا�سل  " القد�ص  ثالثا : �سورة 
بعد الفتح

�مل�ضلمني  بني  توقيعها  مت  �لتي  �لهدنة  �ضدى  يرتدد 
و�ل�ضليبيني بعد �لفتح ، بالإ�ضافة �إىل جملة من �لأحد�ث  
ولكنه   ، �لعربي  �لأدب  يف  ذلك  �ضدى  يرتدد   ، و�لوقائع 
�ضدى باهت يف �ل�ضعر ، جلي يف �لنرث ، فقد قلت �لأ�ضعار 
يف هذ� �ملجال ، و�كتفت باحلديث عن ق�ضد �لفرجن بيت 
�ملقد�س ، و�لهدنة ، بينما جند �لنرث ي�ضور هذه �لأحد�ث ، 
ويبني �ضد�ها يف �لنفو�س ، كما ي�ضور �مل�ضاعر و�لأحا�ضي�س 

حولها )37(.
يف  ي�ضور  �لفا�ضل  �لقا�ضي  جند  �ل�ضدد  هذ�  ويف 
�ملغرب  ملك  �إىل   ، �لدين  �ضالح  ل�ضان  على  كتبها  ر�ضالة 
�أثناء  به  ي�ضتنجد   ، �ملوؤمن  عبد  بن  يو�ضف  �بن  يعقوب 
ح�ضار �لفرجن عكا ، يف 28/�ضعبان/586هـ ، ي�ضور قدوم 
ملك �لأملان فردريك بربرو�ضا يف جيو�س جر�رة ، و�أمو�ل 
ر�ضالته  وي�ضري يف   ، فريدريك  ي�ضور م�ضري  كما   ، وفرية 
�إىل جهاد �ضالح �لدين ، وفتح بيت �ملقد�س ، وهو منة �هلل 

�لعظمى على �لإ�ضالم )38(.  
�ضعبان  يف   ، �ملغرب  ملك  �إىل  كتبها  ثانية  ر�ضالة  ويف 
�أ�ضباب ما حل  من �ضنة 586هـ ، يو�ضح �لقا�ضي �لفا�ضل 
بامل�ضلمني وبالدهم ، يف �أو�خر عهد �ضالح �لدين . ويتمثل 

��ضرتد�د  على  للعمل   ، �لفرجن  جيو�س  �آلف  بقدوم  ذلك 
��ضتنجاد  ، يقول م�ضور�  ثانية  ، بل �حتالله  بيت �ملقد�س 
رجال  فاأجابوهم   "  : �لغرب  يف  بالفرجن  بال�ضام  �لفرجن 
وفر�ضانا ، و�ضيبا و�ضبانا ، وزر�فات ووحد�نا ، وبر� وبحر� ، 
ومركبا وظهر� ، وركبو� �إليهم �ضهال ووعر� ، وبذلو� ماعونا 
وذخر� ، خرج كل يلبي دعوة بطركه ، وخرجت لهم عدة 

ملوك")39(.  
�مل�ضلمني  بني  �لعقيدة  يف  �ل�ضر�ع  �لفا�ضل  وي�ضور 
و�ل�ضليبيني ، ثم ي�ضور �لإمد�د�ت �لتي كانت ت�ضل �لعدو،  
فيقول : وكانت " ل ت�ضرق �ضارقة �إل طلعت على �لعدو من 
�لبحر طالعة تعو�س من �لرجال من قتل ، وتخلف من �لز�د 
ما �أكل ، فهم يف كل يوم يف ح�ضول زيادة ، �أعطاهم �لبحر 
ما منعهم �لرب " وي�ضور مر�كبهم وح�ضارهم عكا)40( .

ثم جرت �خلالفات بني �أبناء �ضالح �لدين بعد موته،  
به    تقدمت  قد  وكانت   ، �لكتابة  �لفا�ضل  �لقا�ضي  فاعتزل 
�ل�ضن ، فال جند من �لآثار بعد ذلك ما ياأذن لنا با�ضتجالء 
، رحمه �هلل  ب�ضكل عام  �أدبه  �أو  �لقد�س يف ر�ضائله  �ضورة 

و�أ�ضدى له �أعظم �ملعروف ، و�أجزل �لعطاء .   

 املبحث الثاين :  �سورة " القد�ص " يف ر�سائل القا�سي 
الفا�سل) درا�سة فنية (     

 ، بالب�ضملة  ر�ضائلهم  �فتتاح  على   �لكتاب  جرى     
عليه  يعود  ملا  بالدعاء  وتارة   ، �لعزيز  للديو�ن  و"بالدعاء 
، وتارة بال�ضالة ، وتارة بال�ضالم . ورمبا �فتتحت �ملكاتبة 
باآية من �لقر�آن �لكرمي منا�ضبة للحال ")41( .  و�ملبادي 
و�لفتتاحات �أ�ضل من �أ�ضول �ملكاتبات ، و�حل�ضن فيها يعود 
�إىل �لفتتاح بالتحميد ، �أو بال�ضالم ، �أو مبا يوحي  بتعظيم 
�ضهولة  من   ، �لتح�ضني  يوجب  " ما  �إىل  �أو  �إليه،   �ملكتوب 

�للفظ ، وو�ضوح �ملعنى ، وجتنب �حل�ضو " )42(.
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�لفا�ضل  �لقا�ضي  ر�ضائل  مقدمات  يف  جنده  ما  وهذ� 
�لقد�ضية ، فهو يفتتح ر�ضائله بالب�ضملة ، وبالدعاء للخليفة 
�لعبا�ضي �لنا�ضر لدين �هلل ، فيدعو له بالبقاء ، فيقول : 
"�أد�م �هلل �أيام �لديو�ن �لعزيز �لنبوي �لنا�ضري " )43( . 
وقد �أ�ضار �لقلق�ضندي �إىل �أن �ملق�ضود بالديو�ن هنا ديو�ن 
�لإن�ضاء ، وو��ضح هنا �ملجاز �ملر�ضل �لذي عالقته حملية ، 
فاملق�ضود هو �خلليفة ، �لذي �إن د�م عزه د�م عز ديو�نه .

�خلــــالفة  �ألقــــاب  مــن  لقــب  فهــو   ، �لنبـوي  �أمـا 
�لعبــا�ضيــــة ، وهــو ن�ضبــة �إلــى �لعبــــا�س عـــــم �لنبـــــي -�ضلى 
�هلل عليه و�ضلم - ، و�نت�ضاب �لأ�ضر�ف �إىل �بنته فاطمة ، 
ر�ضي �هلل عنها ، ويف هذ� �إ�ضادة باخلليفة �لعبا�ضي،  ومدح 
له من �ملفتتح بالن�ضب �لطاهر �لكرمي ، وجند هنا " بر�عة 

��ضتهالل ، وتعظيم للمكتوب �إليه ")44(.

بوجود  �لقول  ن�ضتطيع  فاإننا   ، �ملو�ضوع   حيث  من  �أما 
كل  " ت�ضور  �إذ   ، �لقد�ضية  �لر�ضائل  يف  مو�ضوعية  وحدة 
 ، و�ملعركة   ، �ملحتل  و�لعدو   ، و�لفاحت   ، و�آثاره  �لفتح  منها 
وهي �لعنا�ضر �مل�ضرتكة �لتي تقوم عليها �لر�ضالة �لقد�ضية، 
وكل عن�ضر من هذه �لعنا�ضر يرتبط بالعنا�ضر �لأخرى، 
�لقد�ضيات  �لر�ضائل  هذه  يف  مرت�بطة  مو�ضوعات  وهي 
مو�ضوعات  تعدد  يبدو من  قد  �لرغم مما  على   ، جميعها 
عن  �حلديث  �إن   . �لظاهر  يف  منها  �لو�حدة  �لر�ضالة 
 ، �لن�ضر  �إىل  �لقائد  و�حلديث عن   ، به  و�لتغني  �لن�ضر، 
و�حلديث عن �لعدو �لذي �آل �إىل �لهزمية يف تلك �ملعركة 

�لقد�ضية ، يرتبط بع�ضه ببع�ضه �لآخر ل حمالة ".  

�إن هذه �لوحدة يف �لر�ضائل �لقد�ضيات تتمثل يف وحدة 
�ملو�ضوع ، ووحدة �مل�ضاعر �لتي يثريها ، وما يت�ضل بذلك 
من ترتيب �لأفكار و�ل�ضور ترتيبا ينتهي باخلامتة ")45(.  
وهذ� ما جنده يف ر�ضائل �لقا�ضي �لفا�ضل ، �لتي هي جزء ل 

يتجز�أ من �لر�ضائل �لقد�ضية زمن �حلروب �ل�ضليبية، ويف 
�خلالفة  ديو�ن  �إىل  �لفا�ضل  �لقا�ضي  بعثها  �لتي  �لر�ضالة 

�لعبا�ضية ، دليل �أكيد على هذ� )46( .

 ، �ل�ضامع  يبقى يف ذهن  ما  �آخر  وهي   ، و�أما �خلامتة 
�ملكاتبة  يف  ياأتي  �أن  �لكاتب  على  ي�ضرتط  فالقلق�ضندي 
 ، معنيني  �إىل  عنده  �حل�ضن  ويرجع   ، �لختتام  بح�ضن 
�ملختتم  �ملعنى  �إىل  ر�جعا  فيه  يكون �حل�ضن  " �أن   : �لأول 
به ، �إما مبعطاة �لأدب من �ملرء �إىل �لرئي�س ونحو ذلك ، 
و�إما مبقت�ضى �لتوقري من �لرئي�س �إىل �ملروؤو�س كالختتام   

بالدعاء ، ونحو ذلك مما يقع يف م�ضطلح كل زمن . 

ما  �إىل  ر�جعا  فيه  �حل�س  يكون  �أن   : �لثاين  و�ملعنى 
 ، �ل�ضبك  وح�ضن   ، �للفظ  �ضهولة  من  �لتح�ضني  يوجب 
وو�ضوح �ملعنى،  وجتنب �حل�ضو ، وغري ذلك من موجبات 

�لتح�ضني ")47(. 

�لقــــا�ضـي  ر�ضــائــل  خمتتــم  فــي  نلم�ضــه  مـــا  وهــذ� 
�لفــا�ضــل،  فهــو يختتــم ر�ضــالته �لقد�ضية �ختتاما متنا�ضبا 
وهدف �لر�ضالة �ملب�ضرة بالفتح �لعظيم ، مبينا �أن �ل�ضلطان 
وهذه   " يقول:   ، �لثغور  �ضائر  فتح  يف  جاد  �لدين  �ضالح 
تت�ضخ�س  �لأل�ضنة  غري  من  تكاد  ل  تفا�ضيل  لها  �لب�ضائر 
ل�ضانا  �أنفذنا  فلذلك   ، تتلخ�س  �مل�ضافهة  �ضوى  مبا  ول   ،
�ضياقته،   على  �خلرب  يطالع   ، �ضادحا  ومب�ضر�   ، �ضارحا 

ويعر�س جي�س �مل�ضرة من طليعته �إىل �ضاقته " )48( . 

ومــن حيــث �لأ�ضلــوب ، فــاإن �حلــديث عــن �جلهــــاد، 
�أدبي  �أ�ضلوب  ��ضتخد�م   " يقت�ضي   ، �حلروب  و�ضف  �أو 
يت�ضم بالقوة و�جلز�لة ، فالأ�ضلوب و�للغة يتاأثر�ن بالأفكار 

و�ملعاين �لتي يت�ضمنها �لعمل �لأدبي " )49( .
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وهذ� يت�ضح جليا يف ر�ضالة �لقا�ضي �لفا�ضل �لقد�ضية، 
و�ل�ضيوف،   ، �لرماح  عن  فيتحدث   ، �حلرب  ي�ضف  فهو 
عرث�ت  عن  يتحدث  كما   ، �لعدو  وحمالت   ، و�جلي�س 
يختار  . ثم جنده  �إىل ذلك  وما   ، �لأنوف  �لأقد�م، وجدع 
�ملعاين  لتلك   ، �ملنا�ضبة  �لقو�لب  �أو   ، �ملو�ئمة  �لألفاظ 
�خلادم  كان  " وقد   : قوله  نحو   ، بيانها  �إىل  يتطرق  �لتي 
– يق�ضد �ضالح �لدين – لقيهم �للقاة �لأوىل فاأمده �هلل 
مابعدها  ك�ضرة  فك�ضرهم   ، مبالئكته  و�أجنده   ، مبد�ركته 
يعي�س معها مب�ضيئة �هلل كفر،  ، و�ضرعهم �ضرعة ل  جرب 
من  منهم  وقتل   ، �ل�ضال�ضل  به  �أ�ضرت  من  عليهم  و�أ�ضر 
�ضرعى  عن  �ملعركة   )50( و�أجلت    ، �ملنا�ضل  به  فتكت 
فاإنه   ، عجل  �أن�ضاف  وعن  و�لكفار،  و�ل�ضالح  �خليل  من 
�لأك�ضار)52(،  و�لرماح   ،)51( �لأفالق  بال�ضيوف  قتلهم 
فنيلو� بثاأر من �ل�ضالح ونالوه �أي�ضا بثاأر ، فكم �أهلة �ضيوف 
�أجنم  وكم  كالعر�جني  بها حتى عادت  �ل�ضر�ب  تقار�ضن 
وكم   ، كاملطاعني  �ضارت  حتى  �لطعان  تبادلت  رمــاح 

فار�ضية )53(.
رك�س عليها فار�ضها �ل�ضهم �إىل �أجل فاختله ، وفغرت 
بعد  على  �لقرن  نه�س  قد  فوها  فاإذ�  فاها  �لقو�س  تلك 
�ملالئكة  وكانت  م�ضهود�،  �ليوم  وكان   ، فافرت�ضه  �مل�ضافة 
مفقود�،  �لكفر  وكان  �ضارخا،  �ل�ضالل  وكان  �ضهود�،  له 
�لكفار لنار جهنم وقود�...   و�لإ�ضالم مولود� ، وجعل �هلل 
ن�ضر  مبا  فطو�ها  �لبالد  على  �خلادم  مر  �لك�ضرة  وبعد 
عليها من �لر�ية �لعبا�ضية �ل�ضود�ء �ضبغا، �لبي�ضاء �ضنعا ، 
�خلافقة هي وقلوب �أعد�ئها ، �لغالبة هي وعز�ئم �أوليائها، 
�مل�ضت�ضاء باأنو�رها �إذ� فتح عينها �لب�ضر، و�أ�ضارت باأنامل 
 ، بلد كذ� وكذ�  ، فافتتح  �لن�ضر  �إىل وجه  �لعذبات )54( 
وهذه �أم�ضار ومدن،  وقد ت�ضمى �لبالد بالد� وهي مز�رع 
 ، وجز�ئر  وبحار   ، ومعاقر  معاقل  ذو�ت  هذه  كل  وفدن، 

وجو�مع ومنائر ، وجموع وع�ضاكر ، يتجاوزها �خلادم بعد 
�أن يحرزها ، ويرتكها ور�ءه بعد �أن ينتهزها، ويح�ضد منها 
�ضلبانا  جو�معها  منائر  من  ويحط   ، �إميانا  ويزرع  كفر� 
و�أجــابهــم   ، �لقـــول  حلــن  يف  .فعرفهــم  �أذ�نــا  ويرفع 
تتوىل  �لتي  �ملنجنيقات  فقّدم    ،)55( �لطول  بل�ضــان 
ق�ضيها  لهم  و�أوتر   ، وحبالها  ع�ضيها  �حل�ضون  عقوبات 
�ضهامها     يفارق  ول   ، �ضهامها  نفارقها  فال  ت�ضرب  �لتي 

ن�ضالها...")56(.  
ويف هذه �لر�ضائل جند �لكتاب ي�ضتخدمون �لغريب من 
�لألفاظ ، وتعليل ذلك يتمثل يف " �لو�ضول �إىل �ل�ضجع ، �أو 

�جلنا�س ، �أو غريهما من �لفنون �لبديعية ")57( . 

�إىل تبيان  �ل�ضابق  �أجلاأتنا �حلاجة كما يف �لن�س  وقد 
�ملعاين ، علما باأن �لكاتب ي�ضتطيع �أن يدفع ذلك بالكلمات 
�ملاألوفة ، غري �أن مقت�ضى �لبديع يلزمه باإتيان �أوز�ن معينة، 
�لقا�ضي  قول  يف  كما   ، �أحيانا  �لفهم  عن  �لذهن  ت�ضرف 
�لفا�ضل : " ل يرون ماء �حلديد لهم ع�ضرة ، ول يف فناء 
�لأفنية لهم ن�ضرة " وقوله : " ل جرم �أنهم يتهافت على 
ناره فر��ضهم ، وجتتمع يف ظل ظالمة خ�ضا�ضهم " ، وقوله 
م�ضور� �أثر �ملنجنيق يف �لأبر�ج : " ف�ضج مر�دع  �أبر�جها"  
 ، منجاة  " مبعنى  " ع�ضرة  لفظة  �لفا�ضل  ��ضتخدم  لقد 
للو�ضول �إىل �ل�ضجع بني ع�ضرة ون�ضرة ، و��ضتخدم لفظة 
" خ�ضا�ضهم " مبعنى ح�ضر�ت �لأر�س ، ي�ضور بها عامتهم، 
�إىل �ل�ضجع �لذي يلتزم به يف ر�ضالته ، ولكنه مل  للو�ضول 
ي�ضتخدم لفظة " مر�دع " للو�ضول �إىل �ل�ضجع �أو �جلنا�س ، 
بل ��ضتخدمها لالإتيان بالغريب يف حد ذ�ته ، ولعل يف ذلك 

�إظهار� للمقدرة �للغوية يف نظره ونظر معا�ضريه )58(.

ويت�ضم �أ�ضلوب �لر�ضائل �لقد�ضية بالإطناب و�لتف�ضيل 
و�ل�ضتق�ضاء ، وهذ� يتنا�ضب وطبيعة تلك �لر�ضائل خا�ضة، 
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�أر�ضلت  فتوحات  ر�ضائل  فهي   ، عامة  �لفني  �لنرث  وطبيعة 
�إىل ديو�ن �خلالفة يف بغد�د ، وقد ب�ضط كاتبوها �حلديث 
عن �لفتح �لقد�ضي ، و�لآثار �لناجمة عنه ، كما حتدثو� عن 
�خلليفة و�خلالفة ، و�لفاحت ، و�ملعركة ، وو�ضف �ل�ضالح: 
 ، �جليو�س  وو�ضف   ، و�ملنجنيقات   ، و�لرماح   ، �ل�ضيوف 
و�ملفاو�ضات بني �جلانبني،   ، و�لربج   ، و�لقلعة   ، و�لأ�ضو�ر 
�إليه ملوكهم،  �آل  و�لعدو �ل�ضليبي �ملحتل ، و�مل�ضري �لذي 
�لأق�ضى  �مل�ضجد  و�إعادة   ، �ملدينة  وت�ضليم   . وفر�ضانهم 
عهده  �إىل  كله  �ملقد�س  بيت  �إعادة  بل   ، عهده  �ضالف  �إىل 
�لإ�ضالمي ، و�ضكر �هلل على ن�ضره ، و�لدعوة �إىل �ل�ضتمر�ر 
يف �جلهاد . و�لربط بني �ملقد�ضات �لإ�ضالمية ، وبني �لفتوح 
�أن  �ضك  ول   . ذلك  وغري   ، �لعمرية  و�لفتوح   ، �ل�ضالحية 
يف  و�ل�ضتق�ضاء  بالتف�ضيل  جديرة  مو�ضوعات  كلها  هذه 

�حلديث عنها )59(.
�لتنا�س  �لفنية عند  �لدر��ضة  �لتوقف يف هذه  ويح�ضن 
�لر�ضائل  هذه  مو�ضوع  لأن   ، خ�ضو�ضا  �لكرمي  �لقر�آن  مع 
 ، �لإ�ضالم  مقد�ضات  عن  �حلديث  عن  بحال  ينفك  ل 
وكيفية �لطريق �إىل حتريرها ، ولول هذ� �لتم�ضك بالقر�آن 
�لكرمي ملا مت �لتحرير ، وقد �ت�ضحت لنا �ضخ�ضية �لقا�ضي 
�لفا�ضل �لعلمية و�لثقافية ، وكيف كانت ن�ضاأته على در��ضة 
�لقر�آن �لكرمي وحفظه ، و�حلديث �ل�ضريف ، وغريها من 
�أ�ضا�ضيات �لرتبية �لإ�ضالمية �لتي تلقاها ، ومن هنا جند 

�أثر ذلك جليا يف ر�ضائله بخا�ضة ، و�أدبه بعامة .
فمن ذلك حديثه عن �لفتح �لقد�ضي و��ضفا �إياه بالنعمة، 
يقول : " فاإنها بحر لالأقالم فيه �ضبح طويل")60( وهذ� 
م�ضتمد من قوله �ضبحانه وتعاىل : " �إن لك يف �لنهار �ضبحا 

طويال " )61(.
" وقد �ضربت   : يقول  �ل�ضليبي  �لعدو  ويف حديثه عن 
 ، �حل�ضنة  �ل�ضيئة  مكان  �هلل  وبدل   ، و�مل�ضكنة  �لذلة  عليه 

�أيدي  �إىل  �مل�ضاأمة  �أ�ضحاب  �أيدي  من  عبادته  بيت  ونقل 
�أ�ضحاب �مليمنة " ويقول �أي�ضا : " وجعل �هلل �ضلوع �لكفار 

لنار جهنم وقود� ")62(.
وهذ� م�ضتمد من قوله تعاىل : " و�ضربت عليهم �لذلة 
و�مل�ضكنة" )63( و " ثم بدلنا مكان �ل�ضيئة �حل�ضنة ")64( 

و"و�أولئك هم وقود �لنار ")65( .

ويف قوله عن ك�ضف �ضالح �لدين ل�ضرت �ملنافقني حوله: 
"فعرفهم يف حلن �لقول ")66( ، م�ضتمد من قوله تعاىل 
"ولتعرفنهم يف حلن �لقول " )67( وهو يف حق �ملنافقني 

�أي�ضا .

فقد   ، �لأدبية  �لر�ضائل  هذه  يف  �لفنية  �ل�ضورة  �أما 
ت�ضبيه  من  �لبالغي  بنائها  يف   ، �لأق�ضام  متكاملة  جاءت 
و��ضتعارة وكناية وت�ضخي�س وجت�ضيم وجت�ضيد ، ويف بنائها 
�لتجني�س  حيث  من  �لنرث  باب  يف  يت�ضح  �لذي  �ملو�ضيقي 
�لتي هي   ، ، و�ملو�ءمة بني فو��ضل �جلمل  �ل�ضجع  و�إحكام 

مبثابة �لأ�ضطر يف �ل�ضعر .

لوحة  يف  �ل�ضورة  �أجز�ء  بيان  يف  �لقول  �أختم  و�ضوف 
فنية ر�ضمها �لقا�ضي �لفا�ضل بقلمه ، �أو ري�ضته �لبارعة ، 
�لإبد�ع  وطاقات  كو�من  كل  يوظف  �أن  ��ضتطاع  �أنه  وكيف 
معاي�ضة  وحثه على   ، �ل�ضامع  �لتاأثري يف  �ضبيل  ، يف  �لفني 
�حلدث معه ، جريا على منطق " �لعدوى " عند تول�ضتوي، 
�أو �أن �لأديب �ملتمكن هو �لذي يريك �حلدث باأذنيك ، �إذ 

فاتتك روؤيته بعينيك !

يقول �لقا�ضي �لفا�ضل يف ر�ضالته �لقد�ضية �إىل �خلليفة 
 – – يق�ضد �ضالح �لدين  " وقد كان �خلادم   : �لعبا�ضي 
و�أجنده   ، مبد�ركته  �هلل  فاأمده  �لأوىل  �للقاة  لقيهم 
و�ضرعهم   ، جرب  مابعدها  ك�ضرة  فك�ضرهم  مبالئكته، 



146
Tora th

�ضرعة ل يعي�س معها مب�ضيئة �هلل كفر ، و�أ�ضر عليهم من 
 ، �ملنا�ضل  به  ، وقتل منهم من فتكت  �ل�ضال�ضل  به  �أ�ضرت 
و�لكفار،  و�ل�ضالح  �خليل  من  �ضرعى  عن  �ملعركة  و�أجلت 
 ، �لأفالق  بال�ضيوف  قتلهم  فاإنه   ، عجل  �أن�ضاف  وعن 
�أي�ضا  ونالوه  �ل�ضالح  من  بثاأر  فنيلو�   ، �لأك�ضار  و�لرماح 
بثاأر ، فكم �أهلة �ضيوف تقار�ضن �ل�ضر�ب بها حتى عادت 
كالعر�جني، وكم �أجنم رماح تبادلن �لطعان حتى �ضارت 
كاملطاعني ، وكم فار�ضية رك�س عليها فار�ضها �ل�ضهم �إىل 
�أجل فاختله، وفغرت تلك �لقو�س فاها فاإذ� فوها قد نه�س 
 ، �ليوم م�ضهود�  ، وكان  �مل�ضافة فافرت�ضه  �لقرن على بعد 
وكانت �ملالئكة له �ضهود� ، وكان �ل�ضالل �ضارخا ، وكان 
لنار  �لكفار  �هلل  وجعل   ، مولود�  و�لإ�ضالم  مفقود�،  �لكفر 
�لبالد  على  �خلادم  مر  �لك�ضرة  وبعد   ... وقود�  جهنم 
فطو�ها مبا ن�ضر عليها من �لر�ية �لعبا�ضية �ل�ضود�ء �ضبغا، 
�لغالبة   ، �أعد�ئها  وقلوب  هي  �خلافقة   ، �ضنعا  �لبي�ضاء 
فتح عينها  �إذ�  باأنو�رها  �مل�ضت�ضاء   ، �أوليائها  وعز�ئم  هي 

�لب�ضر")68(.
ويف هذ� �لن�س ن�ضعر وكاأننا �أمام عد�ضة م�ضورة تنقل 
 ، نطقية ج�ضمانية حم�ضة  ، يف حماولة  تباعا   ، �لأحد�ث 
 ، �ملعركة  ميد�ن  يف  �ملتذبذبة  �ل�ضريعة  �حلركة  ملو�كبة 
فمو�ضيقى هذه �جلمل ت�ضيع يف �لنف�س �ضو�ضاء �ملعارك ، 

و��ضتد�د قر�ع �ل�ضيوف .
�أن �ملباين  و�إذ� نظرنا �إىل جر�س بع�س �لكلمات ر�أينا 
منبئة عن �ملعاين ، ويكفي مثال على ذلك هذه �لكلمات :    
، �لأك�ضار ، �ملطاعني ( وكلها جموع  ) �ملنا�ضل ، �لأفالق 
�حلروف  وكذلك   ، تك�ضري  من  �أحدثته  مبا  ت�ضي  تك�ضري 
�ل�ضائتة  �أو  ، ق ، ط (  �مل�ضتعلية ) �س  �ل�ضامتة �ملطبقة 
�لتي متد �ملعنى مبد �ل�ضوت ) �لألف يف �لكلمات �لثالث 

�لأول ، و�لياء يف �لكلمة �لأخرية ( . 

تقار�ضن    ( مثل  من  جلية  فهي  �حلركة  عنا�ضر  �أما 
�ل�ضر�ب ، تبادلن �لطعان، �خلافقة هي وقلوب �أعد�ئها(،  
�ل�ضوئي  و�لب�ضري   ،  ) �لأبي�س  و�ضده  �لأ�ضود   ( و�للون 
)�مل�ضت�ضاء باأنو�رها (،  و�ل�ضوتي �ل�ضمعي )كان �ل�ضالل 
�ضارخا ( ، وكل هذه �لأجز�ء وغريها تتكاتف معا لت�ضكل 
، �لذي يبنى من وحد�ت  �ملو�فق  �لكلي  ما يعرف بامل�ضهد 
 ، فالن�س   ، و�أكربها �جلملة   ، �ل�ضوت  �أ�ضغرها   ، جزئية 
ليقدم لنا بهذ� �لقا�ضي �لفا�ضل �ضورة حقيقية عن �لطريق 

�لتي �ضلكها �ضالح �لدين وجنوده �إىل �لن�ضر و�لتحرير .
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