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Abstract
‘Abdullah bin al-Mubark was born in Marw’ one of the prime cities in Khurasan,
(nowadays in the surroundings of Afghanistan and Central Asia), in the year 118
AH. In addition to his many talents, achievements and abilities, ‘Abdullah bin alMubarak was also gifted in literacy, particularly in the art of poetry. He held an
eloquent tongue which was recognized by all who conversed with him and his
language displayed the nature of someone who had been taught well. Most of the
poetry which has been recorded from him is actually his advice to others, whether
they were close friends or high-ranking Caliphs and Rulers. The topics spoken of
concerned the common issues which had arisen in his time (e.g. matters pertaining to
theology, politics, the worldview, the community etc) and as always, they contained
much wisdom and hence the books of history have sealed them and recorded them.
This research article discussed Biography of Abdullah ibn Al Mubarak, The Islamic
Ethics in his poetry, Impact of Rhetoric on his poetry with special concentration on
the four kinds i.e. citation, impact of Quranic words, Quranic pictorial and Quranic
style on his poetry.
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:متهيد

احلمد هلل رب العالـمني والصالة والسالم على سيدان دمحم أشرف الـمرسلني وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
! وبعد،إبحسان إىل يوم الدين
 فهي تكاد حتصر الشعر العريب من مجيع جوانبه،فتعد الدراسات الفنية واحدة من الدراسات اليت تعىن ابلشعر
.لتؤدي إىل إيصال الفكرة من الشعر
وينبغي للباحث يف الدراسة الفنية أن يدرك مدى قيمة هذه الدراسة يف اختيار نوع الشعر من حيث كونه
.شعر أدب أو هجاء أو أخالق أو غرض آخر؟
.فاخلصائص الفنية اليت تكثر يف هذه الدراسة هي اليت متيزها عن ابقي الدراسات
.وقد كانت هناك جمموعة أسباب دعتين إىل دراسة هذا املوضوع
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األخالق اإلسالمية يف شعر عبد هللا بن الـمبارك
فالشعر يف القرن الثاين للهجرة ساد فيه األخالق اإلسالمية وارتبط حبياة الناس واجملتمع على اختالف طبقاته،
فاألخالق اإلسالمية إحدى من األغراض الشعرية اليت نتبني من خالهلا عدداً من جوانب احلياة العربية.
وإذا كان هذا البحث دراسة فنية األخالق اإلسالمية يف شعر عبد هللا بن املبارك ،فقد اقتضت طبيعة البحث
تقسيمه على املقدمة ومبحثني.
فاملبحث األول كان مدخال للموضوع وضح فيه ما كان عليه الشاعر عبد هللا بن املبارك يف حياته ،من امسه
ونسبه وكنيته وعبادته وتصوفه ووفاته ،فضال عن مكانة هذا الشاعر بني أهل العلم والعلماء.
واملبحث الثاين كان مدخال للموضوع وضح فيه األخالق اإلسالمية يف شعر عبد هللا بن املبارك.
الـمبحث األول :حيـاة ابـن الـمبــارك
اسـمه وكنيته ونسبه:

هو أبو عبد الرمحن عبد هللا بن املبارك بن واضح املروزي موىل بين حنظلة).(1

والظاهر أن نسبه املروزي هي نسبة إىل (مرو) الشاهجان أي العظمى وهي حاضرة خراسان واشهر مدهنا اليت
ولد فيها ابن املبارك ،وهي نسبة على غري القياس ،ويقال للثوب مروى على القياس).(2
أما عن والدته فال خالف بني العلماء يف أن والدته كانت يف مدينة (مرو) ،ولكن العلماء اختلفوا يف سنة

والدته ويقال أن والدته كانت سنة (مثاين عشرة ومئة) و(تسع عشرة ومئة) و(عشر ومئة) و(تسع وعشرين ومئة)).(3
نشأته:

ولد ابن املبارك مبدينة (مرو) وكانت أقامته بداية نشأته فيها .وعلى الرغم من تنقالته العديدة ،فإننا نراه يعود
إليها بعد ذلك) .(4وقد قضى فيها حنواً من عشرين سنة بني والديه ،وكان أول نشأته يرتدد على الكتاب ليتعلم القراءة
والكتابة ،مث العلوم األخرى وكان أبوه حيثه على ذلك ،فقد روي أنه كان يعطيه درمها على كل قصيدة حيفظها).(5

وقد حتدث أحد أصحاب ابن املبارك عن نبوغه وذكائه فقال" :كنا غلماان يف الكتاب فمررت أان وابن املبارك
وإذا برجل خيطب خطبة طويلة ،فلما فرغ قال يل ابن املبارك قد حفظتها فسمعه رجل من القوم فقال هاهتا ،فأعادها
عليه وقد حفظها وأتقنها").(6
مث ما لبث أن انقطع عن حتصيل العلم بعد تلك الفرتة ،ولكنه بعد ذلك عاد إىل طلب العلم ،وقد روي أن
طلب العلم وهو ابن عشرين سنة) ،(7مث بدأت تنقالته ورحالته بعد مرور سنتني ،فقد روي أن خروجه لطلب العلم
كان سنة (إحدى وأربعني ومائة)) ،(8واستمر بعد ذلك على طلب العلم والتكسب من التجارة حىت آخر املطاف.
عبادته:

اشتهر ابن املبارك بعبادته اخلالصة النية هلل عز وجل ،ومن ما روي عنه يف ذلك ما قاله ابن املبارك :أهل الدنيا
خرجوا من الدنيا قبل أن يطعموا أطيب ما فيها ،قيل له :وما أطيب ما فيها ،قال املعرفة ابهلل عز وجل).(9
وكان ابن املبارك ال جياهر بعبادته وال حيب أن يعرف ذلك عنه ،فعن دمحم بن أعني صاحب ابن املبارك قال:
"كان ذات ليلة وحنن يف غزاة الروم ،فذهب ليضع رأسه لرييين أنه ينام ،فقمت أان برحمي يف يدي وقبضت عليه،
ووضعت رأسي على الرمح كأين أانم كذلك ،قال :فظن أىن قد منت ،فقام فاخذ يف صالته ،فلم يزل كذلك حىت طلع
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الفجر ،فلما طلع الفجر جاء وأيقظين وظن أىن انئم ،وقال :اي دمحم ،فقلت :أىن مل أمن ،فلما مسعها مين ما رأيته بعد
ذلك أكلمه ،وال ينبسط إيل يف شئ من غزاته كلها ،كأنه مل يعجبه ذلك مين فطنت له من العمل ،فلم أزل أعرفها فيه
حىت املوت").(10
ورعه:

عرف ابن املبارك بشدة ورعه ،وقد وردت عنه رواايت كثرية يف هذا اجملال ،فمن أقوال ابن املبارك املأثورة اليت
تدل على مدى التزامه الورع قوله" :لئن أرد درمها من شبهة احب إيل من أن أتصدق مبائة ألف").(11
ومن أبلغ ما روي عنه قوله "لو أن رجال اتقى مائة شئ ومل يتورع يف شئ واحد مل يكن ورعا").(12

خلقـه:

عرف ابن املبارك حبسن خلقه ،وقد قيل يف خلقه أقوال عديدة شهد له الناس حبسن خلقه ومن ذلك قول

ابن عساكر "مل تكن خصلة من خصال اخلري إال مجعت يف عبد هللا بن املبارك ،حياءً ،وتكرم ،وحسن خلق ،وحسن
صحبة ،وحسن جمالسة ،وزهد ،وورع ،وكل شئ").(13
وقال عنه ابن حبان)" :(14مجع الصالبة يف الدين والعبادة الدائمة وحسن العشرة واستعمال األدب").(15
وقال عنه علي بن احلسن بن شفيق)" :(16مل َأر رجال قط أسرى ابخلري من عبد هللا بن املبارك").(17

الرجل التاجر:
مثلما عرف ابن املبارك ابلزهد والورع والتقوى فهذه األخالق احلسنة ،فقد عرف أيضا بطلبه للكسب
احلالل ،ويظهر هذا األمر جليا يف التجارة اليت كان يعمل هبا ،فقد كان ينزل إىل األسواق ليبتغى من فضل هللا سواءً
كان ذلك يف بلده أم خارج بلده يف أثناء تنقله ،وهلذا نعته الذهيب بـالتاجر الذي "أفىن عمره يف األسفار حاجا

وجماهدا واتجرا").(18
وقد كان ابن املبارك يرى الكسب على العيال أفضل من اجلهاد يف سبيل هللا ،ولذلك كان يقول" :ال يقع
موقع الكسب على العيال شئ وال اجلهاد يف سبيل هللا").(19
وكان ابن املبارك ال يرى التجارة عائقا يف طريق علمه وأدبه وأخالقه وجهاده ،وهو يف ذلك كسلفه الصاحلني
الذين خرجوا يبتغون من فضل هللا ما دام ذلك يصون وجهه من ذل السؤال وينفق تلك األموال يف سبيل هللا
ومرضاته.
كراماته:

وقد وجدان يف بع املصادر أن هناك كرامات البن املبارك آثران أن نذكر بعضا منها ،ويف ذلك ما روي عنه
يف أنه فتح عينيه عند الوفاة ،فضحك) (20وقال﴿ :لِ ِمثْ ِل َه َذا فَـ ْليَـ ْع َم ْل الْ َع ِاملُو َن﴾).(21

ويف ذلك ما روي عنه كذلك قول ابن وهب "مر ابن املبارك برجل أعمى فقال :أسألك أن تدعو هللا أن يرد
بصري ،فقال فدعا هللا ،فرد هللا بصره وأان أنظر").(22
وفاة ابن املبارك:
كانت أبرز النقول يف اتريـخ وفاتـه تؤكـد على أنه تويف سنة "إحدى ومثانني ومائة").(23
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)(24
ِ
ات لِ َع ْش ٍر
ت ابْ ِن الـ ُمبَ َاركَ ،م َ
ت َم ْو َ
وكان ممن حضر وفاة ابن املبارك هو احلسن بن الربيع ويَـ ُق ْوُلَ :ش ِه ْد ُ
ِِ
ٍ
ِ
م ِ
ت (هبيت اسم املكان يف سجستان)").(25
ضى م ْن َرَم َ
ََ
ني َومائَةَ ،وَم َ
ضا َنَ ،سنَ َة إِ ْح َدى َومثََان ْ َ
ات َس َحراًَ ،وَدفَـنَّاهُ هبْي َ

مصنفاته:
اشتهر ابن املبارك بتصنيف الكتب ورواية احلديث ،وقد ذكر ذلك الذهيب صنف التصانيف الكثرية

)(26

.

فقد كانت تصانيف ابن املبارك تشتمل على املسائل الدقيقة كما قال حيىي بن آدم)" :(27كنت إذا خلت

الدقيق من املسائل فلم أجده يف كتب ابن املبارك أيست منه").(28
والظاهر أن مصنفات ابن املبارك كانت يف أبواب الفقه واألدب واألخالق وغري ذلك).(29
وقد ذكر العلماء أن كتب ابن املبارك اليت حدث هبا بلغت (عشرين ألفا) أو (واحدا وعشرين ألفا)).(30
فهذا حيىي بن معني عندما قدر كتبه قال" :وكانت كتب ابن املبارك اليت حدث هبا حنوا من عشرين ألف

حديث").(31

أهم مصنفات ابن الـمبارك الـمطبوعة:
 - 1الزهد والرقائق -:ذكره ابن الندمي) (32وحققه األستاذ حبيب الدين األعظمي ،ونشره جملس أحياء املعارف سنة
 ،1611ويقع الكتاب يف ( 916صفحة) ويضم ( )5522حديثا.
 - 5اجلهاد -:ذكره الزركلي) ،(33ويقع الكتاب يف ( )165صفحة ويضم ( )215حديثا ،وقد حققه الدكتور نزيه
محاد ونشره سنة 1691م بريوت.
ديــوان ــه:

ديوان عبد هللا بن املبارك جمموع شعري مجعه الدكتور جماهد مصطفى هبجت ،إذ قام الدكتور جماهد جبمع

الديوان وحتقيقه بطبعتني الطبعة األوىل يف سنة 1699م ،بينما الطبعة الثانية كانت يف سنة 1696م ،وإذا كان البد
من املقارنة بني الطبعتني فيمكن القول إن الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة وحمققة حتقيقاً دقيقاً مع أين مل أعثر بتااتً على
الطبعة األوىل ولكن يف مقدمة الطبعة الثانية يذكر الدكتور جماهد أن الطبعة الثانية أجود بكثري من الطبعة األوىل لكوهنا
مزيدة ومنقحة .وقد قامت دار الوفاء للطباعة والنشر املنصورة مبصر بنشر الطبعة الثانية ويقع الديوان يف ()122
صفحة ويضم ( )241بيتاً شعرايً .ولشعر ابن املبارك على ضالته وصغر جرم ديوانه أمهية كبرية ،ألنه صدر عن نزعة
إسالمية خالصة.
مل يكن غريباً على ابن املبارك متنوع الثقافة قول الشعر ،فقد وجد يف نشأته األوىل ما يعينه على ذلك إذ ورد
عن أبيه املبارك أنه كان حيفزه على حفظ األشعار يف صغره ويكافئه عليها( .)34وجند البن املبارك القدر الوفري من
املعاين اإلسالمية اليت فاض هبا الديوان .وال عجب أن يزدحم شعره هبذه املعاين ،واألدب عنده معرفة النفس).(35

الـمبـحـ ــث الثاين :اآلداب واألخالق اإلسالمية يف شعر ابن الـمبارك
متيزت األخالق اإلسالمية بسمتها العالية وكينونتها اليت تنبع من صميم الدين اإلسالمي.
ومفهوم األخالق يف اإلسالم يعين معاين كثرية تتجمع لتوثق حقيقة اجملتمع الذي حييا به الناس املسلمون.
"فاخللق وهو الدين وال طبع والسجية ،وحقيقته انه لصورة اإلنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها
املختصة هبا مبنزلة :اخللـق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيهـا").(36
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فالدين اإلسالمي يسعى إىل أن يكون اتبعوه من البشر ذوي مبادئ وسلوك إنساين ،ألن "األخالق ليس

جزءا من نظام اإلسالم العام ،بل هي جوهر اإلسالم وروحه السارية يف جواحنه مجيعا").(37
وملا كانت األخالق مطلوبة يف اجملتمع اإلسالمي فقط حفل هذا اجملتمع مبا يؤدي إىل هذه األخالق وذلك
من خالل فرائ

الدين اإلسالمي املتمثلة ابلصالة والصوم والزكاة واحلج ،فهذه العبادات ال قيمة هلا إذا مل تقرتن

ابخللق احلسن.
والظاهر أن ميزان األخالق يف اإلسالم يتمثل يف أسلوب التعامل مع اآلخرين من انحية ويف األخالق الذاتية
من انحية أخرى).(38
حفظ اللسان:
فهو يربز قيمة الصمت وحفظ اللسان ،مجلة من الفضائل اليت ختص النفس كاجلود والسخاء واملروءة والقناعة
والصرب.
فاللسان جدير ابلصيانة ألنه قد يورد صاحبه حياض املوت ويورثه الندم ،كما انه مفتاح العقل:
احفظ لسانك إن اللسان

حريص على املرء يف قتله

دليـل الرجال على عقله)(39
وهذا اللسان بريد الفؤاد
بل إن السكوت أبلغ من فصاحة اللسان إذ يقول:
من منطق يف غري حينيه).(40
الصمت أزين ابلفىت
وأييت الكالم موسعا حني يكشف عن أدب نفسه ابلتقوى والتزامه الصمت عن الكذب ،وترك الغيبة احملرمة
فلو كان الكالم من فضة فالسكوت من ذهب ،يقول:
أدبت نفسي فما وجدت هلا

من بعد تقوى اإلله من أدب

يف كل حاالهتا وان قصرت

افضل من صمتها عن الكذب

نفس فان السكوت من ذهب)(41
ان كان من فضة كالمك اي
ونالحظ من مفهوم هذه األبيات انه يقرن التقوى ابألدب فيجعلها من صفات نفسه وكل نفس تقية مؤمنة.
ومما يالحظ أن التقوى ابملعىن اإلسالمي هي أن يكون املسلم على يقني يف انه حياسب بني يدي هللا عن كل

ما يصدر عنه من سلوك فينتهي عما هنى هللا عنه ،وأيمر مبا أمر هللا به).(42
متسك ابن املبارك مبفهوم احلفاظ من اللسان ،إذ يعد هذا املعىن من أوسع أبواب العبادة وأوردته الشريعة
و َ
وجعلته من املعاين الرئيسية يف اإلسالم.

القناعة والرضا:
ونتابع مع ابن املبارك معانيه يف جمال األخالق إذ نرى انه يتناول معىن القناعة والرضا وكيف يصور حاله
متحليا هبذا اخللق النبيل ،إذ انه أراح نفسه بكفافه وعفافه وصالحه إذ يقول:
قد أرحنا واسرتحنا

من غـدو ورواح

وجعلنا اليأس مفتا

حاً ألبواب النجاح).(43
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ونعجب من تصويره الذي يكون فيه الفرد قانعا راضيا مبا قسم هللا له ،فليس كل إنسان ميتلك هذا اإلميان
ليجعله هبذه الدرجة من الرضا.
وكلما رسخت هذه الفضيلة يف عقل املؤمن ومتكنت من قلبه ،ارتفعت روحه يف معارك الكمال ،وانشرحت
نفسه لتحمل هذا اإلميان وما يرمسه من سلوك).(44
ويف جانب آخر يظهر ابن املبارك إعجابه واستحسانه للقناعة ،فكم من مرتفع هبا يقول:
هلل در القنوع من خلق

كم من وضيع به قد ارتفعا).(45

وتعد القناعة صفة من الصفات احلميدة اليت ترسخ يف صدور املؤمنني اليت جتعل صاحبها يذوق طعم الغىن ال
يفارقه وإذا فقدها فطعم الفقر ال يفارق لسانه يتذوقه املرة تلو املرة ،ويف ذلك يقول:
ما ذاق طعم الغىن من ال قنوع له ولن ترى قانعا ما عاش مفتقرا).(46

ولكن الراضني بقسمهم قلة فاجلشع والتطلع داء عضال ال يرجتى منه الشفاء يقـول:

وقلما جتد الراضني ابلقسم).(47
حب الرايسة داء ال دواء له
وندرك مدى التزام الشاعر هبذا املفهوم اإلسالمي ،فاإلسالم حيرص على إبراز القناعة بوصفها قيمة اجتماعية
مهمة تعمل على أن حتفظ للفرد داخل هذا النظام االجتماعي الراحة والطمأنينة.
ولقد أدرك ابن املبارك هذه الغاية من القناعة فاتت أبياته تدعو هلا وحتث عليها كامجل ما يكون من الناحية
الفنية ،فاللغة اليسرية غري املعقدة كانت من صفات هذه األبيات ،والبحور املناسبة للموضوع والصور اجلميلة كذلك.
السخاء والكرم:
وضمن دعوته لألخالق واألدب أييت معىن السخاء والكرم إذ حيث اآلخرين على بذل الطعام آلكليه
وشكرهم على ذلك يقول:
احضر طعامك وابذله ملن أكـال واحلف على من اىب واشكر ملن فعال
وال تكن سابري العرض حمتشما مــن القليل فلست الدهر حمتفال).(48
وهذا اخللق النبيل الذي يدعو إليه ابن املبارك هلو خري للذين يريدون وجه هللا ونيل رضوانه ،فهنا يهيب
شاعران على بذل الطعام والسخاء ملن يريد األكل منه ،بل شكر من أيكل من هذا الطعام كذلك.
ويهيب ابن املبارك أيضا ابلذين ميلكون األموال على أن يعملوا على صرفها ،إذ ال قيمة للمال إن مل يعمل
صاحبه على تزكيته وتفريق بعضه على الفقراء إذ يقول يف هذا الشان:
ال خري يف املال وكنازه

بل جلواد الكف هنابه

ما يفعل اخلمر بشرابه)(49
يفعل احـياان بـزواره
وهناك ممن ليس لديهم مال ولكنهم مل يتجردوا عن مروءهتم يقول:
وفىت خال من ماله

ومن املروءة غري خايل

وكفاك مكروه السؤال)(50
أعطاك قبل سؤاله
وهذا خلق حسن ال يتأتى إال ملن اسرتسل يف الطاعات وتنبهت فطرته ،فإذا نفد ماله مل تنفد املروءة لديه.
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ويدعو ابن املبارك يف موضع آخر إىل الرتفع عن ال طمع وسؤال اخلالق وليس املخلوق ألن خزائن هللا هي اليت
تنتظر وليس خزائن العباد يقول-:
تضرعن ملخلوق على طمع
ال ّ

فإن ذاك مضـر منـك ابلدين

واسرتزق هللا مما يف خزائنه

فإمنا هي بني الكـاف والنون

من الربية مسكني ابن مسكني)(51
أال ترى :كل من ترجو وأتمله
وطلب الرزق واجب ولكن ليس على حساب النفس ،فالنفس األبية ال ترضى ابلذل والسيما ذل السؤال.
فاهلل متكفل ابلرزق للعباد وما تدري النفس ماذا يصيبها من عند هللا تعاىل.
ونالحظ يف األبيات السابقة ظاهرة شاعت عند ابن املبارك أال وهي ظاهرة االقتباس من القرآن الكرمي
واحلديث النبوي الشريف واألمثال العربية.
واالقتباس يكون كليا وجزئيا ،فأما الكلي فهو أن تذكر اآلية واخلرب جبملتهما ،وأما االقتباس اجلزئي فهو أن
تدرج بع اآلية اخلرب ضمن الكالم فيكون خربا منه).(52
وأن "لغة القرآن الكرمي وامتداد موضوعاته بني شؤون الدنيا وقضااي اآلخرة قد خلقت للخيال العريب منبتا
جديدا").(53
وهذا ما حاوله ابن املبارك من توظيف مبادئ وقيم القرآن الكرمي يف شعره ،ولعل السبب يف ذلك يعود إىل
مقدرة الشاعر يف التمكن من معاين القرآن لرسوخها يف ذهنه أوال وحلبه ورغبته يف العمل هبا والتقرب من هللا اثنيا.
الصرب خلق وخصلة حسنة:
ومنضي مع ابن املبارك يف حديثه عن األخالق ،فهو جيعل الصرب خلقا وخصلة يقول:
غاية الصرب لذيذ طعمها

وردئ الذوق منه كالصرب

فامحل النفس عليه تصطرب)(54
ان يف الصرب لفضال بينا
ومن اخلصال اليت كان يرعاها ابن املبارك حق الرعاية هي الصداقة واالخاء ،فمن كمال اخللق أن تعطف على
الذي يصاحبك يف السفر يقول:
فكن هلم كذي الرحم الشفيق)(55
إذا صاحبت يف االسفار قوما
ولقد انعكست مثل هذه املعاين عن واقع حياته الصاحلة ،فقد ورد عنه أنه كان يطعم ويصور ،وأنه ظلل
صاحبه بثوبه) .(56فأخالقه أصيلة ال تظاهر وال نفاق فيها.
وجند ابن املبارك ينعى على دهره بع املظاهر اخللقية السلبية كعداوة احلاسد اليت بلغت عقدته أعماق
نفسه ،وال سالمة أو جناة منها إال من رحم هللا يقول-:
كل العداوة قد ترجى اماتتهـا

إال عداوة من عاداك من حسد

فان يف القلب منها عقدة عقدت وليس يفتحها راقد إىل األبد
اال االله فان يرحم حتـل به

وأن أابه فال ترجوه من أحد)(57
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والواضح إن التزام الشاعر ابلنهي عن املساوئ يعد من ابب اخللق النبيل ،وهو هبذا احلال ال يستقصي معايب
الناس ليمأل هبا شعره بل ليعمل على إكمال ما جاء به من األخالق واآلداب ،فالنهي عن املنكر مثل األمر ابملعروف
يسريان يف اجتاه واحد يف حتقيق الغاية العليا منهما.
فمما أنكره ابن املبارك الظلم وضياع العدل ،فهو ال يرى العدل الذي يسر أحداً ،بل وال يرى الداعني إىل
احلق ،وهو ينكر ذلك على الرجال الذي يسريون هبذا الطريق يقول-:
حىت مىت ال ترى عدال تسر به
اي لل ــرجال لداء ال دواء له

وال ترى لدعاة احلق أعواان
وقائد القوم أعمى قاد عمياان)(58

طلب العلم:
ومن األخالق اليت حث ابن املبارك على التمسك هبا طلب العلم ،وهو يدعو إىل تفسري العلم وتلقيه عن
أهله يقول:
أيها الطالب علمــا

إيت محاد بن زيد

فاطلب العلم حبلــم

مث قي ــده بقيد)(59

واجلدير ابلذكر هنا أن تلقي العلم من أهله هو من تصميم العاقلني وذلك للحفاظ عليه ،فطالب العلم أبدا
يعمل على التزود ابلعلم من مصادره.
ويدعو شاعران يف موضع آخر إىل عدم احلياء يف السؤال عند طلب العلم ،فال يكسب زمام األمور يف هذه
احلالة من أحرجه حياؤه عن سؤال القائم ابلعلم .فلما كان يف عصر ابن املبارك قدم رجل واستحى أن يسأل ..فكتـب
ابن املبارك إليه بطاقـة وألقاها إليه فإذا فيها:
إن تلبست عن سؤالك عبد هللا

ترجــع غدا خبفي حنني

فأعنت الشيخ ابلسؤال جتـد
مث ينبه ابن املبارك طالب العلم إىل التخلق والورع إذ يقول:

سلســا يلتقيك ابلراحتني()60

اي طالب العلم ابدر الورعا

وهاجر النوم واهجر الشبعا

إال الذي يف حياته زرعا)(61
ال حيصـد املر عند فاقته
وابستقصاء معاين األخالق واآلداب اإلسالمية ندرك مدى متسك ابن املبارك هبذه املعاين اليت يعدها غاية
زهده وصال حه ،وهو إذ يعمل على أن ينقل معانيه األخالقية إىل غريه إمنا يقوم ببث ونشر مبادئ الدين اإلسالمي
عامة.
نتائج البحث
ويف اخلتام ،أق ّدم أهم النتائج اليت مت التوصل إليها مبا يلي:

 إن قصائد ابن املبارك األخالقية الطويلة والقصرية منها على قلتها متثل منطا جديدا ونضجا مبكرا يف املعاين
اإلسالمية والدينية.
 تكمن يف قصائد ابن املبارك آاثر واضحة من كتاب هللا اخلالد وسنة رسوله املصطفى  ،واحلكم واألمثال.
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 ليس يف شعر ابن املبارك ما يظهر خالف ما يبطن الرجل ،فهو صورة حقيقية لشخصيته ،إذ يتلون شعره بطابع
يوافق مزاحه واجتاهه.
 مل يتكلف ابن املبارك ليبلغ املستوى الراقي الذي بلغته لغته ،بل على العكس أتت لغته معربة عن صدقه وعفويته
فيما عرض من أفكار فهو صاحب قضية اعتقدها وآمن هبا.
اهلوامش واملصادر

( )1اتريخ بغداد ،أمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغدادي ،الناشر :دار الكتب العلمية بريوت ،الطبعة األوىل  ،5555عدد
األجزاء.125/15 ،11:
( )2البداية والنهاية ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي ،الناشر :دار هجر للطباعة والنشر ،الطبعة :األوىل،
1669م ،سنة النشر5552 :م ،عدد األجزاء.199/15 ،51:
( )3الطبقات الكربى ،دمحم بن سعد البغدادي املعروف اببن سعد ،الناشر :دار الكتب العلمية بريوت ،الطبعة :األوىل1665 ،م
عدد األجزاء.295/9 ،9 :
( )4صفوة الصفوة ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن دمحم اجلوزي ،مطبعة دائرة املعارف العثمانية ،اهلند1619 ،م،
عدد األجزاء.122/4 ،4:
( )5هتذيب التهذيب ،أمحد بن حجر العسقالين ،مطبعة دائرة املعارف النظامية اهلند ،الطبعة :األوىل1251 ،ه ،عدد األجزاء:
.564/11 ،15
( )6اتريخ بغداد للخطيب البغدادي.112/15 ،
( )7سري أعالم النبالء ،مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان بن قَ ْامياز الذهيب (املتوىف949 :هـ) ،دار احلديث

القاهرة ،الطبعة5551 :م ،عدد األجزاء.295/9 ،19 :
( )8اتريخ بغداد ،للخطيب البغدادي.119/15 ،
( )9حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أبو نعيم أمحد بن عبد هللا األصبهاين ،الناشر :دار الكتاب العريب بريوت ،الطبعة ،4عدد
األجزاء.119/9 ،15:
( )10كتاب اجلرح والتعديل ،أليب دمحم عبد الرمحن الرازي ،مطبعة جملس دائرة جملس املعارف العثمانية اهلند1625 ،م ،عدد
األجزاء ،1:ص.519 – 519/
( )11صفوة الصفوة ،أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن دمحم اجلوزي.129/4 ،
( )12حلية األولياء لألصبهاين.119/9 ،
( )13اتريخ دمشق ،علي بن احلسن بن هبة هللا املعروف اببن عساكر ،احملقق :عمرو بن غرامة العمروي ،الناشر :دار الفكر
بريوت ،عام النشر1662 :م ،عدد األجزاء.522/1 ،95 :
()14
عالمة،
وهو دمحم بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي ،أبو حامت البسيت ،ويقال له ابن ِحبّان :مؤرخّ ،
جغرايف ،حمدث .ولد يف بست (من بالد سجستان)  224ه وتنقل يف األقطار ،فرحل إىل خراسان والشام ومصر والعراق
واجلزيرة .وتوىل قض اء مسرقند مدة ،مث عاد إىل نيسابور ،ومنها إىل بلده ،حيث تويف يف عشر الثمانني من عمره .وهو أحد
املكثرين من التصنيف[ .األعالم :خري الدين بن حممود بن دمحم بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي ،دار العلم للماليني،
الطبعة - 12 :أاير/مايو 5555م.]99/1 ،
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( )15كتاب اجلرح والتعديل أليب دمحم عبد الرمحن الرازي ،ص.515/
( )16هو أبو عبد الرمحن املروزي ،ثقة حافظ ،من كبار العاشرة( ،ت  )512وقيل قبل ذلك[ .كتاب اجلرح والتعديل:
ص .519/هتذيب التهذيب ،البن حجر العسقالين.]569/9 ،
( )17هتذيب التهذيب ،البن حجر العسقالين.569/9 ،
( )18تذكرة احلفاظ ،دمحم بن أمحد بن عثمان الذهىب ،حتقيق :زكراي عمريات ،دار الكتب العلمية بريوت ،الطبعة األوىل 1669م،
عدد اجمللدات.592/1 ،4 :
( )19سري أعالم النبالء ،للذهيب.266 / 9 ،
( )20إحياء علوم الدين ،دمحم بن دمحم الغزايل أبو حامد ،دار املعرفة بريوت ،عدد األجزاء411/4 ،4:
( )21سورة الصافات ،رقم اآلية.1/
( )22اتريخ بغداد ،للخطيب البغدادي.119/15 ،
( )23صفوة الصفوة ،أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن دمحم اجلوزي.159/4 ،

()24
ٍ
لي
حدة َوالْ َواو َو َّ
ضم الْبَاء الْ ُم َو َ
البواري بَِفْتح الْبَاء الْ ُم َو َ
الراء بعد ْاأللف والبورائي أَيْضا بِ َ
حدة وراء بعد الْ َواو أَبُو َع ّ
ي َوُمسلم َوأَبُو َد ُاود َوالْبَاقُو َن بَِو ِاسطَة َوأَبُو ْزر َعة َوأَبُو َح ِامت
البَجلِ ّي الْ َقس ِري الْ ُك ِويف ْ
احلصار اخلشاب روى َعنهُ البُ َخا ِر ّ
ِ
ضان سنة إِ ْح َدى وع ْشرين وِمائَـتَـ ْ ِ
ني[ .الوايف
قَ َ
َص َحاب ابْن الْ ُمبَارك ّ
تويف ِيف شهر َرَم َ
صاحل متعب ٌد َوَكا َن من أ ْ
ال الْعجل ّي َ
َ
َ
ابلوفيات ،صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي ،احملقق :أمحد األرانؤوط وتركي مصطفى ،الناشر :دار
إحياء الرتاث بريوت ،عام النشر5555 :م ،عدد األجزاء.] 9/15 ،56 :

( )25سري أعالم النبالء ،للذهيب.261/9 ،
( )26املصدر نفسه.292/9 :

( )27هو حيي بن أدم بن سليمان القرشي األموي ،أبو زكراي ،ينعت ابألحول .من ثقات أهل احلديث ،فقيه ،واسع
العلم .من أهل الكوفة .روى عن يونس بن أيب إسحاق وعيسي بن طهمان والثوري .وعنه أمحد وإسحاق وحيي
واحلسن بن علي ،وثقة ابن معني والنسائي ،وقال أبو داود :ذاك أوحد الناس .من أاثره :كتاب (( اخلراج )) ،و((
العكري
الفرائ )) ،و(( الزوال ))[ .شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،عبد احلي بن أمحد بن دمحم ابن العماد َ
احلنبلي أبو الفالح ،حققه :حممود األرانؤوط ،الناشر :دار ابن كثري ،دمشق بريوت ،الطبعة :األوىل 1691م ،عدد
األجزاء ،9/5 ،11:وتذكرة احلفاظ ،للذهيب.]259/1 ،

( )28سري أعالم النبالء ،للذهيب.294/9 ،
( )29شذرات الذهب ،البن العماد احلنبلي.561/1 ،
( )30هتذيب التهذيب ،البن حجر العسقالين.292/2 ،
( )31تذكرة احلفاظ ،للذهيب.592/1 ،
( )32الفهرست ،أبو الفرج دمحم بن إسحاق البغدادي املعروف اببن الندمي ،الناشر :دار املعرفة بريوت لبنان ،الطبعة،5:
1669م ،عدد األجزاء ،1 :ص.559/
( )33األعالم للزركلي.512/4 ،
00

جملة العلوم اإلسالمية والدينية ،يناير -يونيو  ،7102اجمللد،7:العدد0:
( )34هتذيب التهذيب ،البن حجر العسقالين.564/11 ،
( )35ديوان ابن املبارك ،لعبد هللا ابن املبارك ،مجع الدكتور جماهد مصطفى ،دار الوفاء املنصورة مصر ،ص25/
( )36لسان العرب ،دمحم بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور اإلفريقى (املتوىف911 :هـ) ،الناشر :دار صادر
بريوت ،الطبعة :الثالثة 1414 -هـ ،عدد األجزاء ،12 :مادة ((خلق)).91/15 ،
( )37التيار اإلسالمي يف العصر العباسي األول ،جماهد مصطفى هبجت ،وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،سلسلة الكتب احلديثة
برقم ،19 :بغداد 1695م ،ص.455/
( )38التيار اإلسالمي يف العصر العباسي األول ،جماهد مصطفى هبجت ،ص.451/
( )39ديوان ابن املبارك ،مجع الدكتور جماهد مصطفى ،ص.29/
( )40املصدر نفسه :ص.62/
( )41املصدر نفسه :ص.94/
( )42مدخل إىل التصور اإلسالمي لالنسان واحلياة ،عابد توفيق اهلامشي ،دار الفرقان 1695م ،ص.112/
( )43ديوان ابن املبارك ،مجع الدكتور جماهد مصطفى ،ص.44/
( )44مدخل إىل التصور اإلسالمي لالنسان واحلياة ،عابد توفيق اهلامشي ،ص.112/
( )45ديوان ابن املبارك ،مجع الدكتور جماهد مصطفى ،ص.24/
( )46املصدر نفسه :ص.49/
( )47املصدر نفسه :ص.14/
( )48ديوان ابن املبارك ،مجع الدكتور جماهد مصطفى ،ص.29-21/

( )49املصدر نفسه :ص.42/
( )50املصدر نفسه :ص.99/
( )51املصدر نفسه :ص.61/
( )52املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،ضياء الدين ابن األثري ،حتقيق :أمحد احلويف وبدوي طبانة ،الناشر :دار هنضة مصر
للطباعة والنشر والتوزيع ،الفجالة ،القاهرة ،عدد األجزاء1626 ،4 :م.555/5 ،
( )53بناء الصورة الفنية يف البيان العريب ،كامل حسن البصري ،اجملمع العلمي العراقي1699 ،م ،ص.264/
( )54ديوان ابن املبارك ،مجع الدكتور جماهد مصطفى ،ص.49/
( )55املصدر نفسه :ص.91/
( )56البداية والنهاية ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي.199/9 ،
( )57ديوان ابن املبارك ،مجع الدكتور جماهد مصطفى ،ص.99/
( )58املصدر نفسه :ص.65/
( )59املصدر نفسه :ص.42/
( )60املصدر نفسه :ص.91/
( )61املصدر نفسه :ص.22/
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