


 المدني   محمد كبريت الحسيني 
 األدبية   أدبه ومؤلف اته

 د.عائض الردادي                                                                                                   

الراشدة  الخالفة  انتهاء  بعد  العربية  للجزيرة  السياسي  الدور    ، انحسر 

ولكن االنتعاش األدبي بقي لها زمن بني أمية وشطرًا يسيرًا من العصر العباسي  

ف  األ حتى  قلياًل  قلياًل  يخفت  بها  األدبي  االهتمام  بدأ  ثم  العصور  ول  خالل  قد 

ة ولم يعد االهتمام بها إال في العصر الحديث بعد عودتها للمشاركة في  طالوسي

 الحياة العامة. 

وقد تهيب كثير من الباحثين خوض غمار دراسة أدب الجزيرة في تلك   

مر في  األدب  بدراسة  عنوا  ممن  ليس  والشام  العصور  مصر  في  الثقافة  اكز 

الذين سار كثير منهم    الجزيرة العربية بل ومن أبناء    وحسب،   والعراق والمغرب 

تلك   في  العربية  الجزيرة  أدب  دراسة  عن  اإلعراض  في  سابقيهم  خطى  على 

العصور    أيضًا،   العهود في  الجزيرة  دراسة أدب  في  خاضوا  غير أن نفرًا قلياًل 

يوجهة  طالوسي أن  الظلم  واستطاعوا  هذا  إزالة  ضرورة  إلى  الدارسين  نظر  وا 

دراسة   تتوالى  الدراسات  ومازالت  الدارسين،  من  البالد  بهذه  لحق  الذي 

وتحقيقًا، وتكشف للباحثين مصادر البحث التي بدأت تعنى بها مراكز البحوث  

 والدراسات التي أنشئت في مختلف أنحاء الجزيرة العربية. 

ن البيئة الثقافية واالجتماعية في الحجاز  عبإيجاز  ال بد لي من الحديث  و

اهلل   عبد  بن  كبريت  محمد  فيه  عاش  الذي  الهجري  عشر  الحادي  القرن  في 

، فتلك البيئة هي المناخ الذي  األدبية  الحسيني قبل الحديث عن أدبه ومؤلفاته

 لظهور أدب ذلك الزمن.  أهي
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 البيئة الثقافية: 

الن  موجة  الـقابل  الجزيرة  من  البشري  األولى  زوح  القرون  في  عربية 

من شتى الشعوب اإلسالمية من القرن السابع الهجري    ا موجة تدفق بشري عليه

وما بعده، وبدأ المجاورون يكثرون في القرن الثامن ثم بلغوا المئات في القرنين  

التاسع والعاشر ممن ترجم لهم السخاوي في ) الضوء الالمع( والشوكاني في )  

الطالع( والَغ درة الحجال  زالبدر   ( في  )الكواكب السائرة( وابن القاضي  في  ي 

 في أسماء الرجال( والخفاجي في ) ريحانة األلباء( وغيرهم.

بخاصة    التاسع  القرن  السخاوي  وتميز  تزعمها  التي  الفكرية  بالمدرسة 

في مجاورته وزيارته للمدينتين، وشهدت القرون    بمكة المكرمة والمدينة المنورة 

مجاورة للعلماء بالحجاز آتت أكلها في    ةمن والتاسع والعاشر( موج الثالثة ) الثا

عودة الحياة الثقافية ساعد عليها عناية سالطين ذلك الزمان بإنشاء المدراس  

 واألربطة وإيقاف األوقاف. 

ولئن كان يغلب    ،وقد امتد هذا التدفق البشري في القرن الحادي عشر 

في هذا القرن كثرت فيه دهماء الناس إلى  عليه في القرون السابقة العلماء فإنه 

ليس   بارزة  اجتماعية  ظاهرة  المجاورة  ظاهرة  أصبحت  حتى  العلماء  جانب 

هنا   حديث المجال  األثر    مجال  ذات  العلماء  مجاورة  هنا  يهمنا  وما  عنها، 

كتاب   في  تراجمهم  نجد  ممن  الحادي  "الثقافي  القرن  أعيان  في  األثر  خالصة 

للشلي    " واهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشرعقد الج "   للمحبي و   " عشر

البن    " فوائد االرتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشر"وفي كتاب  

فتح اهلل الحموي الذي يعد أجمع كتاب في تراجم علماء وأدباء الشام والحجاز  

واليمن في ذلك القرن أما تراجم أدباء الحجاز بخاصة في ذلك الزمن فنجدها  

للمحبي،  ف وذيلها"  الريحانة  "نفحة  و  معصوم  البن  العصر"  "سالفة  كتب  ي 

  " نفحات األسرار المكية ورشحات األفكار الذهبية" للذهبي، و"ريحانة األلباء"و

 للخفاجي وغيرها. 
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تحدث    ثقافية  عن    المؤرخون وقد  حياة  بعث  في  للمجاورة  الكبير  األثر 

الحجاز،  الرحا  في  العياشي  سالم  أبو  هو  المغربي)فها  هـ(  1090-1037لة 

نتين المقدستين، ييتحدث عمن لقيه من العلماء الساكنين والمجاورين في المد 

عبد الرحمن    مثله و  (1)  ويصف مكتباتهم ويورد شعرهم في رحلته) ماء الموائد(

سنة  1120الذهبي)ت العلم  طلب  في  رحل  الذي  من  1078هـ(  كل  إلى  هـ 

والقاهرة ثم توجه إلى مكة والمدينة ومما  القسطنطينية وبغداد وحلب والالذقية  

بمدينة  "قال:   اإلقامة  بنية  التوجه  العام  ذلك  في  الحج  أداء  بعد  القصد  وكان 

إليه   تشد  من  فيهم  وجدت  حيث   _ السالم  وأتم  الصالة  أفضل  عليه   _ النبي 

ت الركاب، وألقيت  نخالرحال، وتنتهي عند رؤيته نهاية اآلمال، بساحة فضله أ

والجر ثمر( 2)" ابالعصا  من  المكية    ة وكان  األسرار  نفحات  كتابه"  تأليف  ذلك 

فيه  بقوله  التسمية  هذه  علل  وقد  الذهبية"  األفكار  تراجمه  :ورشحات  "أكثر 

أنشأتها مدة مجاورتي بمكة المكرمة وأنا مقيم بحجرة لي في إحدى المدارس  

   .(3)"السليمانية

المجا  أشهر  من  المدني  ثم  الخليلي  الدين  غرس  وجه  وكان  وقد  ورين 

لخطابة المسجد النبوي فصار منهاًل للواردين طلبًا للعلم، ومرجعًا للفتوى، ومن  

ذوي الجاه فيها، وقد رفع باسم أهلها الشكاوى شعرًا، في قصيدة خاطب بها  

أحمد بن محمد   مراد بن  وزراء السلطان  باشا)رئيس  مصطفى  الصدر األعظم 

 

مصورة، الرباط سنة  2ومابعدها، فهرسها محمد حجي،ط 1/315ماء الموائد  (1)
م. 1977هـ/1396  

، مخطوطة مصورة لدى الكاتب من مكتبة برلين.4ة،ورقة/ نفحات األسرار المكي (2)  
. 7المصدر نفسه،ورقة/ (3)  
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اّثًا إياه على إزالة العبيد الخصيان من  بن مراد( طالبًا منه عزل شيخ الحرم وح 

 : (4)هـ، ومنها1048المسجد النبوي الشريف وذلك سنة 

 وبـآي قرآٍن عظيم الشـان     بالمصطفى العدناني   ، يا مصطفى  

 شيخًا على حرم النبي العدناني  على المدينة أسوداً   ال تجـعلن   

 إلى أن يقول : 

 شيخًا من البيضان فاخصوا لنا   إن لم يجـز إال خصيًا أسوداً  

د  عنهمروقد  وألفت  الكتب  وألفوا  ودرَّسوا،  المجاورون  هؤالء    ،س 

شعر مع  اإلخوانيات  انتعاش    اء وتطارحوا  أسباب  من  سببًا  كان  مما  الحجاز 

الشعر في ذلك الزمن وسوف يتضح لنا فيما بعد أثر المجاورة في أدب محمد  

 كبريت ومؤلفاته. 

 الرحالت: 

ال  الثاني  األمر  أدب  أما  في  أثر  من  له  لما  له  التعرض  من  بد  ال  ذي 

القرن   في  الرحالت  أدب  ازدهر  وقد  الرحالت،  فهو  ومؤلفاته  كبريت  محمد 

الهجري عشر  فيه،    ، الحادي  الثقافة  مظاهر  أبرز  من  الرحالت  كتب  وكانت 

وكل منهما أثر في انتعاش    ،أحدهما رحل إليه واآلخر منه  :والراحلون قسمان 

والثقافة،   تأثير  األدب  على  يقتصر  لم  بأنه  المجاورة  عن  الرحالت  تأثير  وزاد 

عن   فأخذوا  األخرى  األقطار  أموا  الحجازيين  الرحالة  إن  بل  الوافدين  الرحالة 

وا عن رحالتهم وبذلك أضافوا ثمارًا أخرى إلى  فعلمائها، والتقوا بشعرائها، وأل

 ثمار رحالت الرحالة الوافدين إليهم.  

 

، سنة  1، تحقيق د.عبد الفتاح الحلو،ط346/ 4المحبي: نفحة الريحانة (4)
، دار صادر بيروت 3/247م، عيسى البابي الحلبي وشركاه.وخالصة األثر1967هـ/1387

 وغيرهما.
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فدوا للديار المقدسة فهم أوسع من أن يتسع المقال  أما الرحالة الذين و 

أشهر ومن  رحالتهم،  عن  أو  عنهم  رحلة    همللكالم  صاحب  العياشي  سالم  أبو 

الجاسر حين   حمد  الجزيرة األستاذ  قاله عالمة  عنها ما  "ماء الموائد" ويكفي 

قال: "والواقع أنها جديرة بالدراسة العميقة وال سيما ما يتعلق منها بالحجاز،  

فهي_ والشك_ من أوفى المراجع وأصحها لكل من يريد أن يدرس حالة هذه  

الهجري"  عشر  الحادي  القرن  في  بعض    ( 5)البالد  أن  المجال  هذا  في  ونذكر 

المؤلفين عن األدباء حين هموا بتأليف كتبهم األدبية وخانتهم المصادر عن أدباء  

ك كالشهاب الخفاجي  وتأليفها هنا  ،الحجاز لم يجدوا بدًا من شد الرحال إليه

األلباء ريحانة   " ألف  المكية"هبوالذ   (6) " حين  األسرار  "نفحات  كتابه  في    (7) ي 

والمحبي في كتابه "نفحة الريحانة" ومما قال في ذلك "فحين منَّ اهلل عليَّ_  

بيته   في  والمجاورة  بالحج   _ المحنة  كدر  يشوبها  ال  التي  والمنحة  المنة  وله 

ه ثغور الفضل والكرم، حصلت على ضالتي التي  المحترم، وبسمت لي من أهل

 . (8)"أنشد… فتناولت من أشعارهم ما نمقته وشيًا مذهبًا بذكرهم

قاسية    ظروف  اضطرتهم  األخرى  األقطار  إلى  الحجاز  من  والرحالة 

التي سنتحدث   والصيف"  رحلة الشتاء  رحلته"  في  كبريت  محمد  منهم  للسفر، 

هـ إلى الشام  1080هـ( الذي رحل سنة  1083عنها، ومنهم إبراهيم الخياري )ت

فيها عن    ه ي ورثلذ الخبر بأن التدريس في المدرسة ا  هلمقابلة العلماء فلما جاء

َوقد  والده   وأعطى  منه  لغيرهق  انتزع  شيخ    ؛فها  وقابل  القسطنطينية  قصد 

 

وانظر عن الرحالت إلى الحجاز كتابي:  68ص 2و1العددان  12مجلة العرب، سنة (5)
،  2ومابعدها ط 1/133الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر الهجري 

م، مطابع الشريف.1992هـ/1413الرياض،  

م،  1967هـ/ 1386، 1، تحقيق د. عبد الفتاح الحلو،ط1/9انظر مقدمة ريحانة األلباء (6)
 مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.

نص ماقاله في ذلك.وقد سبق  (7)  
. 14و1/13نفحة الريحانة  (8)  
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هـ( ودخل في رحلته دمشق والقدس  1088اإلسالم يحيى بن عمر المنقاري )ت

والق وغزة  "  والخليل  رحلة  صاحب  النابلسي  الغني  عبد  قابلهم  وممن  اهرة، 

الحقيقة والمجاز في رحلة الشام ومصر والحجاز" وألف رحلته " تحفة األدباء  

في   مطبوعة  وهي  الغرباء"  عنها    3وسلوة  فيقول  الثقافية  قيمتها  أما  أجزاء، 

ثير  األستاذ حمد الجاسر:" والواقع أن رحلة الخياري من أهم المصادر لدراسة ك

بالد   وفي  الشام،  وفي  الحجاز  في  الهجري  عشر  الحادي  القرن  أحوال  من 

الترك التي زارها، ففي هذه الرحلة معلومات جغرافية وتاريخية وأدبية، وفيها  

    .(9) "تراجم لكثير من العلماء، وفيها شعر كثير

وتأتي رحلة ابن معصوم المدني" سلوة الغريب وأسوة األديب" من أهم   

الهند  الرحالت   بينها  من  بلدان  عدة  في  سفره  وتجارب  مشاهداته  دون  حيث 

 .   (10)والعراق وإيران واليمن وهي رحلة مطبوعة 

على البالد    بانفتاح الحجازأن الرحالت أثرت البيئة الثقافية  والخالصة   

نظر    وجه األخرى بعد أن مكث قرونًا منطويًا على نفسه مما أنعش األدب فيه و

 به.  المؤلفين لالهتمام

 مناهل العلم: 

أما مناهل العلم فمن أهمها حلقات العلم في الحرمين الشريفين، وفي   

عل لها  خصص  المكرمة  مكة  في  كثيرة  ومدارس  العلماء،  الطبري    يمنازل 

جد مدارس  هـ( فصاًل في كتابه "األرج الِمس كي في التاريخ المكي" وو  1070)ت

مدر  تجد  أن  وقّل  المنورة،  المدينة  في  ومكتبة  مثلها  وأوقاف  رباط  بال  سة 

 

وانظر كتابي، الشعر الحجازي في القرن   12/1107مجلة العرب ، السنة الرابعة  (9)
ومابعدها. 1/142الحادي عشر الهجري   

ومابعدها. 1/145انظر عنها كتابي السابق  (10)  
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منازله وفي  الشريفين  المسجدين  في  العلماء  حلقات  فكانت  عليها    م موقوفة 

 .(11) ودروسهم في المدارس سببًا في انتعاش الثقافة 

وصف    وقد  بالكتب،  المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة  مكتبات  وحفلت 

م به  عامرة  كانت  وما  رحلته  في  والمدينة  مكة  مكتبات  الكتب  العياشي  ن 

فيه لإلطالة  المجال  يتسع  ال  مما  كوارث  من  بها  لحق  وما  النوادر،    ،وبخاصة 

 .   ( 12)ولكنه كان سببًا من أسباب انتعاش الثقافة في ذلك الزمن

هذه خالصة موجزة جدًا عن البيئة الثقافية التي نشأ وعاش فيها أديبنا   

 محمد كبريت الحسيني، فمن هو؟ 

 محمد كبريت: 

  هت بن عبد اهلل بن محمد الحسيني المدني، ينتهي نسبهو محمد كبري 

المنورة  بالمدينة  ولد  عنهما،  اهلل  رضي  طالب  أبي  بن  علي  بن  الحسين  إلى 

 ( سنتي  بين  ما  عشر  1070_ 1012وعاش  الحادي  القرن  أهل  من  فهو  هـ( 

مورِّيًا   قال  فقد  شعره  في  ورد  كبريت"  محمد  المركب"  واسمه  الهجري، 

 : (13)ومضمنًا

 ي ت وصدَّ عمدًا يرى في ذاك تبكي من تمادى بهجٍر ماله سبب يـا  

 "أوائل النار في أطراف كبريت"       كأن هجرك بعد الوصل يا أملي          

 والشطر األخير مأخوذ من قول الشاعر في زهرة البنفسج: 

 أوائل النار في أطراف كبريت    كأنها فوق قاماٍت ضعفن بها

 ثقافته: 

 

. 165-148/ 1انظر عن المدارس واألربطة المرجع السابق  (11)  
. 175-1/165ظر المرجع السابقان  (12)  
. هـ مطابع  علي بن علي بالدوحة 3821،    2،ط 258ابن معصوم:سالفة العصر/  (13)  
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برَّز في علوم النحو والصرف والبالغة ، وأخذ  حفظ القرآن الكريم، و 

أثناء   منهم  بكثير  واجتمع  وخارجها،  المدينة  داخل  العلماء  من  كثير  عن  العلم 

االطالع،  ودَر،  رحلته واسع  كان  إنه  عنه:  يقال  أن  ويمكن  األزهر،  بالجامع  س 

والزراعة  نم والعربية  الدين  م  علو  في  واسعة  ثقافة   ذو  فهو   ، بالمعرفة  هومًا 

 والفلك، أما الشعر فقد حفظ الكثير منه ولهذا امتألت كتبه باالستشهاد به. 

إن مؤلفاته تدل على رسوخ قدمه في كثير من العلوم، ومما يدل على   

في   متواضع  ثقافي  مستوى  من  وجده  لما  دهشته  عن  رحلته  في  كتبه  ما  ذلك 

سنة   زارها  عندما  قال9310القسطنطينية  حيث  أز ( 14)هـ  كنت  ولقد  أن  :"  عم 

بعد العرب جامع الفضيلتين، وال أقول القياس يتبع    ( 15)أصير باختالطي بالروم

أخس المقدمتين، إال أنني حصلت من الفقه على مسائل الطهارة، وفي اإلشارة  

شربي   ةما يغني عن العبارة، وصرت ال أعرف من النحو بعد ذلك الثبوت إال كثر 

مقااًل إال قاتل يقاتل مقاتلة وقتااًل،  السويق وهو ملتوت، وال أفهم من التصريف  

 ومن المنطق بعد بذل المجهود إال إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود". 

وبعض    فقط  أدبه  على  وسنقتصر  مؤرخ،  رحالة،  مؤلف،   ، شاعر  إنه 

 إلى بحوث أخرى . مؤلفاته ذات الصلة باألدب أما الجوانب األخرى فهي تحتاج 

 رجل اإلصالح: 

كبريت بمكانة بين معاصريه في المدينة وفي البالد التي  حظي محمد   

زارها، وأظهر العلماء ذلك اإلكبار له حين ترجموا له في كتبهم، كقول المحبي  

 

هـ   1385،   2، تحقيق محمد سعيد الطنطاوي،ط 179رحلة الشتاء والصيف/ (14)
 المكتب اإلسالمي ، بـيروت. 

الروم: الترك   (15)  



 عائض الردادي.د..كبريت المدني. أدبه ومؤلفاته األدبيةمحمد 

139 

 

:"كان من أعجب خلق اهلل  ( 16) عنه في خالصة األثر في أهل القرن الحادي عشر

 تعالى في األخذ بأهداب الفنون، كثير النوادر، جم المناقب". 

ال تمل ندماؤه مجالسته، وال  :  ( 17)ابن معصوم في سالفة العصر  وكقول 

وتجمّ   ولسن،  فصاحة  إلى  مؤانسته،  أصحابه  تقنع  تسأم  حسن،  خلق  بكل  ل 

بقناع القناعة والكفاف، واشتمل بأبراد الصون والعفاف، سلك مسلك من نبذ  

 الدنيا وراء ظهره، ورضي منها بمسالمة خطوب دهره". 

م  كبريت  محمد  إنكار  ولقي  من  ولسان  يد  عف  كل  يلقاه  ما  الناس  ن 

وجحود فقد نقم كبريت على بعض أهل زمانه تكالبهم على الدنيا، ومضايقتهم  

ويصونوا   والعفاف  بالصون  العلماء  يتصف  أن  يرى  فهو  عيشهم،  في  للناس 

نفسه غريبًا   يرى  أن  الحال  به  حتى وصل  أتعبه  ما  وهذا  عن االبتذال،  علمهم 

 : ( 18) له، كما عبر عن ذلك شعرًا بقوله هفي أرضه وبين أ

 ه   رى أمثال  ي    من أالَّ   بأضرّ     ليست على الحر الكريم مشقة  

 ا قد نالـه  مَ وارحمتاه له لِ   ذاك الغريب وإن يكن في أهله 

موق  له  كان  ومنـفقد  اإلداري،  الفساد  من  ـ ف  كتـ في  ذكره  ما  ابه)  ــه 

ة السلطانية وهي  َقِرف  وء توزيع للتَّمن س  ( 19)الجواهر الثمينة في محاسن المدينة(

أهلها على  لتوزع  من األوقاف  المدينة  إلى  التي كانت تصل  ذكر    ،الحنطة  فقد 

وش القاضي  مع  الكَتَبة  لتوزيعها  يجتمع  وت  يأنه  الخدم(  كبير   ( الحرم  ق  فرَّخ 

بمقتضى الدفاتر، وكانت توزع على رأس كل شهر، لكل شخص حصة، ثم آل  

صار   أن  إلى  بالوجاهة  األمر  حصة  الستين  نحو  المنفرد  الواحد  للرجل  يكتب 

لد له من ضعفاء المدينة ال سبيل إلى كتابة اسمه، ويذكر أن  وغيرها، ومن و  

 

(16)  4/28  
357ص/ (17)  
. 358/ 4انةالمحبي :نفحة الريح  (18)  

م، مطبعة سفير، الرياض.1998هـ/1419، 2، تحقيق:عائض الردادي،ط1/300  (19)  
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من   أكثرها  خال  وإن   _ فتجاوزت  آالف،  ستة  تناهز  كانت  األسماء  جملة 

 المسميات _ عشرين ألفًا". 

إلى القسطنطينية   هت وكان موقفه اإلصالحي من الفساد اإلداري سببًا لرحل

ولكنه لم يجن من ذلك    ،ثم لتأليف كتابه الجواهر الثمينة في محاسن المدينة

ولم يلق من عفافه وعزته إال الفقر بعد الغنى، والشدة    ،إال مواجهة الناس له

 : (20)بعد الرخاء التي عبر عنها في قوله

 الورى هذا عتي ما بين  ـ من ضي       الحمـد هلل عـلى مـا أرى 

 ت ممـا يرى ـيرثي لها الشام        رني الدهـر إلى حالـة  صيَّ 

 الشِّرا   بزَ بز البيت خ ـ د خ ـ وبع         ّدلت مـن بعد الرخا شـدةً ب  

ـ س      وبعد سكنـى منـزل مبهج          را كنت بيتًا من بيوت الكِ ــ

 فع الشك، وزال المـرا   ــالرت        الذي نـالـني    قتَ ولو تحّق     

كبريت  رأى  على    لقد  فيه  الناس  تهالك  مجتمع  في  ضائع  أنه 

من   وأن  أبّية  نفسًا  جنبيه  بين  يحمل  لمن  فيه  مكان  ال  وأصبح  المادة 

 :(21)يرجى هو من بيده الدينار، فقال في ذلك

 إذا عزَّ من تهوى ولم تـَر حيلـًة    فليس سوى الدينار أرجى وأرجح  

ـ      يهّون صعب األمر في كل م ع ضل   و أنجى وأنجح ه وفي كل أمـر، ف

 : ( 22)ولهذا فكر في أن يرحل عّله يجد من يعرف قدره، فقال   

   يـنـازعني شـوقي إلى الهنـد تـارةً 

 ألرض الروم، والشوق ال يجدي   وأخرى 

 

. 361/ 4المحبي :نفحة الريحانة  (20)  
. 179رحلة الشتاء والصيف/ (21)  
. 357/ 4المحبي :نفحة الريحانة  (22)  
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 وحها   س ب   وما الهند من قصدي ولكن           

 رأى قصده فـيها الفؤاد  من الوجد 

نرى        يفأنه  وهكذا  ل ــــــأخذ  بالرحلة  )  كر  الروم  أرض  أو  لهند 

القسطنطينية( عاصمة الخالفة، أما الهند فألن نظام الدين أحمد بن معصوم  

وواله   ابنته  وزوجه  آباد  حيدر  ملك  استدعاه  المشهور  معصوم  بن  علي  والد 

ومنهم   الوقت،  ذلك  في  الحجاز  شعراء  من  كثير  هناك  قصده  وقد  الوزارة، 

رحل للهند وقال في ذلك أبياتًا    الشاعر المدني حسن بن شدقم الحسيني الذي

: ما أصدق ما قال الحسن  هثالثة استشهد بها كبريت في رحلته مقدمًا له بقول 

 :  ( 23)مَقد  بن َشا

 إذا كان  ذا مـاٍل، وينسب للفضل  وليس غريبًا من نأى عن دياره  

 وإن كنت ذا مـاٍل وعلٍم وفي أهلي    وإني غريب بيـن سكان طيبةٍ 

 ذهاب الروح في عدم الشِّك ل   ولكن  ًا منيَّةً وليس ذهاب الروح يوم 

أهل   شكوى  حاماًل  القسطنطينية  إلى  ورحل  أمره  حزم  كبريت  أن  غير 

في رحلته   معاناته  وصف  واالقتصادية وقد  السياسية  سوء األحوال  من  المدينة 

عن   الكالم  عند  منها  شيء  على  وسنأتي  والصيف(  الشتاء  )رحلة  سمَّاها  التي 

 مؤلفاته.

سا  سنة  لقد  القسطنطينية  إلى  كبريت  باءت  1039فر  رحلته  ولكن  هـ 

رحلة    ( رحلته  عنها  ألف  التي  معاناته  هي  ثقافية  ثمرة  إال  تثمر  ولم  باإلخفاق 

لم يستسلم بل سلك مسلكًا آخر فألف كتابه) الجواهر   غير أنه الشتاء والصيف(  

نة وأهداه  الثمينة في محاسن المدينة( الذي ضمنه شكواه مما تعاني منه المدي

النَّ الدين  ولي  بن  شعبان  مصر  قاضي  سنة    البوسنوي  يلي ِسَوإلى  حج  الذي 

قاله  1048 من هموم، ومما  فيه  هو  في الكتاب بما  إيجازه  فيه سبب  وبرر  هـ 

 

. 106رحلة الشتاء والصيف/ (23)  
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وكيف تصفو القريحة وصفاء الوقت تكدَّر، وسيل  المحن من أعلى    :" (24)في ذلك

ضاحك والباكي، وقلَّ به الشاكر  ي تحدَّر، مع أني في زمن تشابه فيه البالراو

فعت إليه من المضايق، وحال دون آمالي من العوائق ما  وكثر الشاكي، وفيما د  

 ي ر َتج به الكالم  على الفصيح، ويشتبه الصواب على الحازم المشيح". 

ن ومراقبة الناس له، فوجد  ي  على أن حال كبريت قد انتهت إلى هّم الدَّ 

الحياة العامة مخرجًا مما هو فيه من هموم حتى توفاه  أن في االنطواء واعتزال  

 هـ.     1070اهلل عام 

 أدبه: 

 يمكن أن أقسم الكالم عن أدب كبريت إلى ما يلي:  

 رحلته  -1

 شعره   -2

 تذوقه واختياره  -3

 رحلته: :  أوالً 

بعفاف    واتصف  اجتماعي  إصالح  رجل  يكون  أن  كبريت  محمد  حاول 

ولكن تلك المثالية    ،هل زمانه أهل عفاف وقناعةوأراد أن يكون أ  ،اليد واللسان

بل   ذموه  الذين  الحّساد  من  كثيرًا  له  جلبت  مجتمعه  من  كبريت  طلبها  التي 

ا  ه ل  يضايقوه حتى تحّول من موسر إلى فقير مدقع، وصيره زمانه إلى حالة يرث

هـ إلى  1039شامته كما عبر في أبياته السابقة، ولم يجد بّدًا من السفر عام  

سوء  القس إليه  ليشكو  بيرام  بن  زكريا  بن  يحيى  اإلسالم  شيخ  قاصدًا  طنطينية 

معاناته   عن  دونه  ما  هذه  رحلته  ثمرة  وكان  المدينة،  في  اإلدارة  وفساد  حاله 

أوالهما  وخيبة أمله في كتاب سمَّاه" رحلة الشتاء والصيف" وقد طبعت مرتين  

 

. 1/133الجواهر الثمينة  (24)  
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صفحاتها  1293عام   وعدد  القاهرة  في  والثاني  142هـ  عام  صفحة  هـ  1385ة 

 ( صفحة ونشرها محمد نصيف. 360بتحقيق محمد سعيد الطنطاوي في )

رائع   أدبي  عمل  زمانه،  والرحلة  أهل  من  شكاته  عن  مؤلفه  فيه  عبر   ،

وخيبة أمله، وضمنه شعره وشعر غيره من معاصريه وسابقيه، مستشهدًا بكل  

حسبنا ما  و  المدن التي دخلها في الشام وتركيا ومصر،  في موضعه،، واصفًا

آخرها حين قال في  عنها  األخبار،    : ( 25)قاله  من مفيد  احتوت على كثير  "وقد 

وانطوت على مواعظ ترتضيها األحبار، إلى غير ذلك مما يفيد سالمة الطبع،  

 لمن كان له قلب أو ألقى السمع : 

 تعذب ـ ألفاظها تس   ها يا رحلـًة جـمَّعت   

 فيها الكثير الطّيب    ال تستقّلـوا حجمها  

أثرًا بعد الممات، تصلح لمسامرة الجليس  و فلتكن تذكرة في الحياة،      

 وتكون للوحيد نعم األنيس". 

فيها   بقوله  سفره  أسباب  عن  فيها  ـَّر  عب ممن    (26)وقد  وكنت    ناوأه :" 

بسيف    ،الزمان عليه  َفر ش    حيفهوكرَّ  على  الحسرات  من  أتقلب   ، الَحَدثان 

سعة الفضا" إلى أن يقول" ولما عيل مني  الغضا، وأجد لما بي أضيق ما يكون  

الصبر، وأعياني هذا األمر، دعاني داعي األماني واآلمال، وحرَّكني فيه الرجاء  

 وااللتجاء إلى الكريم المتعال، أن امتطي غارب االغتراب". 

وكان يؤمل أن يكون في اغترابه أمل في حل مصابه ومما قال في ذلك   
ى الغربة، وركبت مراكب المذلة والكربة، قاصدًا  : "فامتطيت غارب األمل إل(27)

في   بأن  اغترارًا  الجامح،  الغشوم  الزمان  واستعطاف  الكالح،  الدهر  استعتاب 

 

. 248ص/ (25)  
4ص/ (26)  
5ص/ (27)  
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الحركة بركة، وأن االغتراب داعية االكتساب" إلى أن يقول: " وهيهات مع حرفة  

 أو إدراك أرب، أو مع عبوس الحظ ابتسام الدهر الفظ".  األدب بلوغ وطرٍ 

عليه   أما   سار  الذي  من    المنهج  خروجه  منذ  سفره  لمراحل  سرد  فهو 

معاناته عن  معبرًا  إليها  عاد  أن  إلى  واآلثار  ،المدينة  واألعالم  بالمدن    ، معّرفًا 

متمثاًل كثيرًا بالشعر، مستطردًا حينما يتاح له االستطراد، مبتعدًا عن األلفاظ   

الطنطاوي سعيد  محمد  الرحلة  محقق  يقول  فقد  ":   ( 28) النابية،  هذا  كتابنا  أما 

استعرضته من أوله إلى آخره، فلم أجد فيه لفظة نابية، وال ط رفًا من المجون،  

وإن كان يالحظ عليه بوضوح بعض الحياد )غير الممدوح أحيانًا( فال عصبية  

، وإنما ينقل مدح هؤالء وهجاءهم، وأخبارًا عن أولئك  ةلفئة، وال انقياد لطريق

 والرد عليهم". 

:" وكنت     (29)  مادة رحلته حين قال  ةوالمؤلف نفسه ذكر نهجه في كتاب 

به قيدته    تمهما وقفت عليه من خبر لطيف سّطرته، وأيما شعر ظريف ظفر

و   حتى  أيدي  وحّبرته،  جمَعت ها  قد  والظرائف  اللطائف  من  جملة  لدي  جدت 

 األقالم، وأوقعتني عليها األيام: 

ـ فل          إن الغريب إذا ما كان ذا قلم    يس سلوته إال بق ر طاس   ـ

 ومن طرائف يبديها من الراس        ت َـ ك فيه يقيد ما يلقاه من ن   

األشعار،   لطائف  من  سفري  في  عليه  أقف  ما  وأودعها  يقول:"  أن  إلى 

منثور   من  ذلك  غير  إلى  األسعار،  غالية  طالبها  لدى  هي  التي  النكت  وغرائب 

 ومنظوم". 

الكالم أردنا  إن  يطول  جديرة    والكالم  فهي  جوانبها  كل  من  الرحلة  عن 

، وحسبنا  ظريفة  وتعبيرات أدبية  ،بالدراسة لما احتوت عليه من معلومات نفيسة

 

مقدمة الرحلة /د  (28)  
. 5ص/ (29)  
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أن نقتصر على بعض ما ورد  من تعبير الكاتب عن تجربته الشعورية حين خاب  

 ل، ولم يظفر حتى بخفي حنين. أمله الذي أّم

أمَّل حيث    القسطنطينية خالف ما  في  وجد  صراعات  لقد  هناك  وجد 

على حطام الدنيا أشد مما فرَّ منه في المدينة، وحيل بينه وبين لقاء السلطان  

بقوله عنه  عّبر  تحجَّ  :(30) مما  من  "وقد  أَر  فلم  األبنية،  في  الكرم  أهل  ب 

األخبيةع  السّ   سعد  إال  رأيت    ،ودات  فلقد  ذلك،  في  معذورون  إنهم  اهلل،  ولعمر 

القد  الطوائف  من  هنالك  كأبراج،  فيما  عمائم  ذوي  وغيرهم  والشاميين  سيين 

مع   أحدهم  وصار  الكاتَبي ن،  لزوم  األبواب  تلك  لزموا  وقد  كاألخراج،  وأكمام 

 الرئيس كالخصمين المتحاسبين".  

لقيه  الذي  الّصد  هذا  من  موقفه  وصف  يأتي  ألن ثم  اليجاري  ق خل  ؛  ه 

 في ذلك منها: ين، ويورد عددًا من الشواهد الشعرية أولئك فيما يهدم الدِّ

 الطريق    أين   ولو في سؤال          س  إنما الذل في سؤالك للنا  

:" فها أنا أخفض لهم الَجناح، وأرفع عنهم  ( 31) عن نفسهحتى ينتهي للقول  

ال   ومناسبة  مخاشنة،  ال  ومحاسنة  مزاحمة،  ال  مراحمة  األمر  ألن  الج ناح؛ 

 محاسبة:  

 للمتعّنتِ   غنّي عن التصريح     بالتلويح يفهم ذائق   وعنيَ  

السن هذا  على  عن    نفمشيت  متحاشيًا  المستقيم،  والمسلك  القويم، 

وي ع دمان   الدين،  يهدمان  فإنهما  المماراة؛  عن  استطعت  ما  متجنبًا  المباراة، 

 اليقين:

 القلب حتى توّلتِ  وال موجعات      كا ـما الب  ة وما كنت أدري قبل عـزّ 

 ت فـس  في مناها تـعنَّ فلله نـ    العنـا   رَ فإن أجِن من غرس المنى ثم 

 

180ص/ (30)  
181ص/ (31)  
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ـ ولس   وال المتعدي بالجدال إلى الِمحال".       ت بالمتصدي للقيل والقال ــ

ثم يصف ما انتهى به إليه المطاف من خيبة األمل، فرضي من الغنيمة   

:" ثم إني لم    (32)قد زان، ومما قال في ذلككان لها  وقبَّح لنفسه ما    باـباإلي

… ولما    باإلياب،من الغنيمة    حتى رضيت  تاب،ـأزل مع الزمان في تفنيد وع

أغمضت    وقفت   باألباطيل،  سوفت  اآلمال  أن  وتحققت  بالتفصيل،  الجملة  على 

بيد الزمان، وقبَّ هو  إليه،  عما  نبذت المرام  زان، وقد  قد  كان  للنفس ما  حت 

قلت: خذه غير مأسوف عليه، َفَسَخت النفس بما زاد عن الزاد، ولم يبق لي  و

 الرجوع إلى أوطاني".  من األماني سوى

فقال  شعرًا  األلم  من  لحقه  ما  جسَّد  من  (33) ثم  بي  ما  تزايد  ولما   ":

العلي   إلى  الحال،  تلك  في  توسلت  ألم،  وبه  إال  عضو  مني  يبق  ولم  األلم، 

بهذه   أتوسل  كنت  ما  وكثيرًا  وكرمه،  بمنه  حرمه،  إلى  يرّدني  أن  المتعال، 

 األبيات:

 لتهابي ا وفي جنح الدجى طال    واغترابي    عديَ ، طال ب  هيَ ـ إل 

 لَي واألقارب والصحابِ ـ أله   وقي ـ ونحو أحبتي  قد زاد ش 

 اب ـ و هاتيك الشع ـ لميلَي نح   دي  وصبري إلهي، قد وهى جلَ 

 واب ـ ن الص ـ يوّفقنا إلى سن  إلهي، مـن سـواك بنا رحيم  

 داد التراب ـ أع   لِ ـ ذنوب مث   إلهي، أنت أولى من عفا عن 

 اب ـ ابَي اإلي ـ نَّ على ذه ـ وم    ب ري ـ عن ق   إلهي، جد بقربٍ 

 اب ـ ك القب ـ برؤيا سفح هاتي           إلهي، واقِض لي  يا خير قاضٍ 

 

183ص/ (32)  
185ص/ (33)  
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تعبير عن    ألنه  ؛ واعتذر كبريت عما في تعبيره عن خيبة أمله من قسوة 

م   شعورية  فقالتجربة  تسطير  (34) رَّة،  من  القلم،  به  جرى  ما  إلى  ناظرًا  فيا   ":

  ي العقل سرعة الَعذ ل؛ فإن من عيَّر شخصًا ابتلالمشقة واأللم، ليس من شرعة  

مصدور،جوابًا   نفثة  هذه  وإنما  برأيه،  أزرى  فقد  األقضية  حكم  ومن  بدائه، 

لسؤال مقّدر أو مذكور، حيث األيام فرص مغتنمة، وغصص مقسَّمة، نسائمها  

 سمائم، ومغانمها مغارم". 

وفؤاد   ،مكسور  ح بكل جالء أنها نتاج قلبوعندما أتم كتابة الرحلة وضَّ 

أما الحاسد فهو ال    ،مصدوع، ويرجو من المنصف المعذرة فيما طغى به القلم

السقطات عن  يبحث  ذلك   فقال   ، يفتأ  عن  الرحلة  (35)معبرًا  هذه  آخر  هذا   ":

على   محمواًل  فليكن  المتعوبة،  األوقات  تلك  فراق  على  الحمد  وهلل  المكتوبة، 

 تعالى أنها صدرت عن قلب مكسور،  ها الموضوع، فقد علم اهلل متن الحلم كالم  

وصمة   عن  والمعصوم  اإلنصاف،  ذوي  من  مصدوع،….فالمرجو  وفؤاد 

فيما طغى به القلم، وزلت فيه القدم، على أن المعترض    االعتساف، المعذرة  

 مصاب وإن أصاب: 

 كما أن حاكي الكفر ليس بكافِر       وليس اعتقاد المرء ما خط كفه       

وال ينجو من هوى    ،التخطئة ال يخلو من حسد أو عنادعلى أن الحاكم ب     

ق النظر، أو  يعدل به عن سبيل الرشاد، وعسى أن يظفر بمخرج صالح لو دّق

ته بماء  يقف على منهج واضح إن الحظ المقصد المعتبر، ولكن من ج بلت جبّل

وخمرت طينته بالعناد والتكلف، ال يزال يرفع عن قبول الحق شامخ    ،التعسف

 وإن أوتي الحق الصريح الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه". أنفه، 

والخالصة أن ) رحلة الشتاء والصيف( عمل أدبي رائع جمع فيه مؤلفه   

كثيرًا    ّمنه  في اختيار شعر غيره، وض  هز فيه حسن ذوقرَ َب، وبين أدب الرحالت

 

184ص/ (34)  
   248ص/ (35)
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ال بجمال  فيه  وارتقى  وأمله،  ألمه  عن  فيه  وعّبر  شعره،  إلى    ، عبارةمن  إضافة 

أحد   الرحلة  هذه  قرَّظ  وقد  ممتع،  تنوع  ففيه  والرجال،  واآلثار  للديار  وصفه 

شعراء زمانه بأبيات كتبها على غالف الرحلة وهو الشاعر حسين بن عبد الملك  

صاحب كتاب سمط النجوم العوالي( في    ، والد عبد الملك العصامي) العصامي  

   :(36)قوله مخاطبًا محمد كبريت

 وكان من قبل  فيه أيّ  تشتيتِ      في رحلة أنشأتـها أدبـاً   ـع تَ جـمَ 

 دّر وياقوتِ   تميس في ح ّلـتي       وقد أقـرَّ لك الراوون حين بـدت 

 ريت   ـ فإنها جذوة مـن نار كب     كم ـ غياهب   عنكم    ت  لَ ال تعجبوا أن جَ 

 شعره: 

شاعريته  من  شيئًا  تظهر  كبريت  شعر  من  نماذج  سابقًا  عرضنا    ، لقد 

درست   وقد  الهجري،  عشر  الحادي  القرن  في  الحجاز  شعراء  من  واحد    وهو 

عشرش الحادي  القرن  في  الحجازي  للشعر  دراستي  ضمن  من    ، عره  أجد  ولم 

في   كثير  شعر  له  فهو  ديوان،  له  يكون  وقد  له،  ترجموا  ممن  ديوانًا  له  ذكر 

  اته وفي مصادر ترجمته وهناك شعر لم ينسبه لنفسه في بعض مؤلف  مؤلفاته،

كتابه"   مقدمة  في  أنشدها  التي  كاألبيات  له  أنه  على  يدل  السياق  كان  وإن 

   (37) الجواهر الثمينة في محاسن المدينة" التي مطلعها

ـ ها ق ـ دة ما رأيت ـ بل   أرضي ومسقط رأسي    ي قلت: هذ          ط إال  ـ

ــي      لست  أشكو بها من العيش إال       ـــي ال أزال فـ أنـنـ

 جـالسـي 

 وهو منهم يزيد في إيـنـاسـي  حة ودًّا  بذلـوا لي مع السمـا 

 

. 276ابن معصوم:سالفة العصر/  (36)  
. 118/ 1الجواهر الثمينة في محاسن المدينة  (37)  
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 : (38)وكقوله 

 كونــغير قبري بأي أرض ي لست آسى على تفرق شملي

 ونـــفيه جّدي ووالدي مدف  أبـأرض البقيع تحت تراب

 د ربـهم تمـكـينـم عنـوله  بين قوم أعـزٍَّة في حماهم    

 ال أكون؟ في سوى أرض طيبٍة أم بأرض أخرى، فياليت أني 

 وفــؤادي بـحبها المـجنون أرض لخاطري مثل ليلى تلك 

 إثمد منه تسـتـنـير العيون وثـراها لمقلـتي إن تـراها 

 ليس في مثلـه تخيب الظنون إن ظـني بخالقـي لجميـل 

ووصــفه  ،فــي حبــه للمدينــة :س العام لهذه األبيات فيه طابع شعرهَففالنَّ

ب    الــذي)ويرجح ذلك أن بعض هذا الشعر    ،ألماكنها قــد ورد   (  أنــه لــه  نغلــّ

وإن لم ينسبه لنفسه في مؤلفاته، وهــذا النــوع   ،منسوبًا إليه في مؤلفات غيره

"الجواهر الثمينة في محاسن المدينة" وفــي   من الشعر يوجد في كتبه وبخاصة

رحلته، وفي كتابه" المطلب الحقير" وكتابه "نصر من اهلل وفتح قريــب" وهــو 

 بقوله" قلت في ذلك وإن لم أكن هنالك". في بعض األحيان يصرح بشعره

  ، وحبه لها  ،ويدور ما ورد من شعره في المصادر حول المدينة المنورة 

إليها بعض  ،  وشوقه  بنفسهأماكنهاووصف  فخره  وفي  بعض    ،،  مدح  وفي 

العلماء، وفي الحكمة، واإلخوانيات، وفيه غزل قليل، وليس له مدح أو هجاء  

واله للمدح  حاجته  من  ذكربالرغم  أن  سبق  لما  بمجتمعه  ناجاء  عالقته  ،  من 

ولكنه كان ذا نفس كريمة، تأبى الذل وتترفع عن االبتذال، وتكرم نفسها عن ذم  

الناس وإن نالوا منه، وهو يتفق في هذا مع شاعر المدينة المعاصر له محمد  

الَبر َزنجي)ت   رسول  عن  1103بن  عّبر  الذي  أيضا  عمومته  أبناء  من  وهو  هـ( 

 

 .1/171المصدر نفسه   (38)
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ع مكارم  ترفعه  في  الشعر  عيون  من  قصيدة  في  بقوله  منه  نالوا  من  هجاء  ن 

 :  ( 39)األخالق

 ولو أنه لقمان أو هو أحكم         وكل حكيم مبتلى أي بجـــاهل  

 فلست لجيفات الّدنى أتشمَّم         وإني علت  بي همتي مفرق السها 

مدح       اقتصر  شيخ    كبريت  وقد  مدح  في  كقصيدته  العلماء،  على 

م يحيى بن زكريا بن بيرام حين قصده في القسطنطينية شاكيًا إليه سوء  اإلسال

 :  ( 40) األحوال في المدينة المنورة، ومطلعها

 فكيف بالجود باألمرين في الحالِ      الجود  بالجاه فوق الجود بالمـال 

 ن في حال وفي قال ـي م وخص بال     وذاك فيمن َسَما قـدرًا ومرتبة  

 تهدي إلى الحق في حل وَتر حال     براعته   حبر العلوم ومن أضحت  

 : (41)ومن شعره في الحكمة قوله في قيمة العلم والمال

ـ قيمة اإلنسان بالعلم ك     قيمة العلم بمال مسعدِ    ما ـ

 فهما للمرء أهنا موردِ    فاسَع في تحصيل كل منهما   

 بمناظرة الجهول:  (42)وقال في صيانة العلم عن االبتذال

 في جّو باطنك المعاني الشرَّد      رقت  ـ الرجال وأش وإذا جلست مع   

 تفيد فَيح س د  ـ تغتاظ أنت ويس    الجهول فربما     ةفاحـذر منـاظـر  

 تذوقه واختياراته: 

 

 2/643حادي عشرانظر القصيدة في كتابي : الشعر الحجازي في القرن ال  (39)
 .2/598وانظر الشعر الحجازي  257سالفة العصر/ :ابن معصوم  (40)
 .2/554الجواهر الثمينة  (41)
 وغيره. 285ابن معصوم:سالفة العصر/  (42)
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فقد    أيضًا،  القلم  عف  فهو  واليد  اللسان  عف  كان  كبريت  أن  كما 

بل  ذموه  أو  ضايقوه  مع الذين  حتى  النابية  عن األلفاظ  وشعره  عباراته    ابتعدت 

قوله  عن  عليهم  رده  في  يزد  ولم  اإللحاد،  بتهمة  دينه  في  أن  (43)اتهموه  على   ":

به عن   يعدل  هوى  عن  ينجو  عناد، وال  أو  حسد  من  يخلو  ال  بالتخطئة  الحاكم 

 سبل الرشاد، وعسى أن يظفر بمخرج صالح لو دقق النظر…". 

ومن أفضل ما قيل في الدفاع عنه ما قاله الزركلي حين ترجم له في   

قالاأل حيث  فيمن  ( 44)عالم  عادتهم  على  باإللحاد  معاصريه  بعض  ووصمه   ":

ممن   ينل  فلم  كلها  كبريت  كتب  في  برز  ذلك  وكل  البحث"  في  أساليبهم  خالف 

ح بأسلوب  مّ ـح لشيء من ذلك لـّولم يسف في عباراته حتى إذا لم   ،نالوا منه

كر الرأي وضده،  عنه، وبذ   وقد امتاز في كتبه بإبداء رأيه فيما َكَتَب  ،عف راق

يرجح آراء    ،فحينًا  إيراده  عند  بالحياد  أيضًا  وامتاز  يرجح،  ال  آخر  وحينًا 

 : ( 45) م معهم، واستشهد على نهجه هذا بقول الشاعرــواألدب الج  ،اآلخرين

 ختار أ ال فدعني ومن أهوى و   أو        هذا اختياري فوافق إن رضيت به  

 مدينة" أمثلة كثيرة لذلك.  وفي كتابه "الجواهر الثمينة في محاسن ال   

وتدل تلك االختيارات على    ،وهو في اختياراته الشعرية يفوق شاعريته 

سعة حفظه من الشعر الذي مأل به كتبه كالجواهر الثمينة في محاسن المدينة،  

قريب وفتح  اهلل  من  ونصر  الحقير  ،ورحلته،  طرق    ،والمطلب  فما  وغيرها 

شعرًا   فيه  أورد  إال  فيها  وضده موضوعًا   الشيء  القرون    ،في  مختلف  ومن 

 . (46) السابقة له

 

 .248رحلته/  (43)
 .6/240األعالم  (44)
 .1/184انظر الجواهر الثمينة  (45)
 .2/551الثمينة انظر مثاًل ما أورده في العلم ، الجواهر   (46)
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واحترام    الرأي،  نزاهة  حيث  من  مؤلفاته  في  أديب  كبريت  محمد  إن 

الرأي اآلخر، والسمو بالكلمة، وحسن اختيار الشواهد، والتعالي عن النيل من  

نفسهفهو  اآلخرين،   في  قلمه  ،أديب  في  َن  ،وأديب  في  َفوصاحب  أدبي  س 

مؤل كل  في  العبارة  التيفاته،  أسلوبه  رقة  بين  وتلك    ، ودقة المعنى  ،جمع فيها 

 اب. ال يمتلكها كثير من المؤلفين والكتَّ ةقدر

 مؤلفاته: 

  ( 47)ة األثرــألف كبريت مؤلفات بديعة كما قال عنه المحبي في خالص 

أو هي " مؤلفات وسام، كأنها في فم الزمان ابتسام" كما قال ابن معصوم في  

العصر و  ( 48)سالفة  االرتحال  فوائد  في  الحموي  عنها  :"  (49)السفرنتائج  وقال 

وكلها مقبولة متداولة ، وقد وقفت على غالبها وطالعته فوجدته أحسن الجمع  

 فيها جدًا". 

أحصيت    )  وقد  مخطوط،  19له  وأكثرها  مطبوع،  بعضها  كتابًا   )

مصادر   ذكرته  ولكن  أجده  لم  والكتب    وبعضها  ع    ترجمته  بالتعرالتي  يف  نيت 

منها) والمطبوع  هو  4بالمؤلفات،  وما  منها  طبع  ما  وضحت  وقد  فقط،   )

، وذلك    ( 50)مخطوط، وما نصَّ عليه مترجموه أو المعنيون بالتعريف بالمؤلفات

حققته  كله   الذي  المدينة  محاسن  في  الثمينة  الجواهر  لكتابه  تقديمي  في 

 ل البحث: بأدبه الذي هو مجا( منها لصلتها 4ونشرته، وسأقتصر هنا على)

 . د سبق الكالم عنهاــ، وقرحلة الشتاء والصيف رحلته وقد سماها   -1

 

(47)  4/28. 
 .257ص/  (48)
 .133/ورقة 1  (49)
 .30-1/26لجواهر الثمينة لانظر تفصيل ذلك في مقدمتي   (50)
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، وقد وفقني اهلل لتحقيقه ونشره في  الجواهر الثمينة في محاسن المدينة  -2

)1419عام   فضائل  1998هـ  في  ألفت  التي  الكتب  منظومة  في  يأتي  وهو  م( 

التاريخ كتب  من  صنفوه  المؤرخون  كان  وإن  المنورة  والجغرافيون المدينة   ،

من   صنف  ولو  األدب،  كتب  من  صنفوه  واألدباء  الجغرافيا،  كتب  من  صنفوه 

كثرة   ذلك  إلى  يضاف  ممكنًا  ذلك  لكان  االجتماع  أو  الفلك  أو  الزراعة  كتب 

( على  واحتواؤه  المدينة،  325استطراداته  فضائل  في  أكثرها  نبويًا  حديثًا   )

و) 88وعلى) أثرًا  ذكره92(  كتابًا  متنه ـ(  في  و)  ا  عنها  طبية  37ناقاًل  مسألة   )

أكثرها يتعلق بالماء والتمر وغير ذلك مما وضحته في الفهارس التي ألحقتها  

 به. 

فخاتمة،    أبواب،  في  جعلهما  فمقالتين  مقدمة  إلى  مؤلفه  قّسمه  وقد 

كل   محاسن  ذكر  بحيث  المكان  في  المدينة  لمحاسن  األولى  المقالة  وخصص 

ميع الجوانب، وخصص المقالة الثانية لمحاسن  مكان في المدينة الطاهرة من ج

وذكر فيها ما يكون في المدينة من مناسبات خالل شهور    ،المدينة في الزمان

بتتميم   الكتاب  أنهى  ثم  وبروجها  فصولها  أو  العربية  به  فيالسنة  اهلل  أسعد  ما 

المدينة الجوار  ،أهل  شرف  من  لهم  حصل  فيما  وما    ،فخاتمة  شمائلهم  ذاكرًا 

حق الرعاية، واضعًا منهجًا لمن أراد المجاورة بها، وجاء في أثناء ذلك  لهم من  

 كله باستطرادات استدعتها الحاجة وكانت من جنس حشو اللوز ينج كما قال. 

التي    الفنون  مختلف  في  الواسعة  المؤلف  ثقافة  الكتاب  في  وتظهر 

لقا قول  كل  ونسبة  اآلراء  إيراد  عند  حياده  فيه  له  يحمد  ومما  في  طرقها،  ئله 

رأي فيها  التي  نهج    ، المسائل  ولكنه   ، المتضاربة  اآلراء  إيراد  عليه  يؤخذ  وقد 

 تاركًا للقارئ أن يميل إلى ما يراه.  ،اتخذه لنفسه

تأليف  سبب  كرَّ  هأما  منهفهو  أخرى  في    ،ة  إخفاقه  عام  رحلته  بعد 

سنة  1039 ألفه  فقد  من  1048هـ،  به  لحق  مما  المرَّة  الشكوى  وضمنه  هـ 

موردًا فيه    ،، وصرح فيه في أكثر من موضع أن شكواه من ثقل الدَّينمجتمعه

ال تجاوز  من  حصل  األوقاف  َبَتكما  ريع  توزيع  في  الحرم  وشيخ  والقضاة  ة 
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والصدقات، وكان يطمح أن يندرج كتابه في خزائن السلطان العثماني مراد بن  

ك طريقًا آخر  فسل   ،ولكن الثريا كانت أقرب تناواًل من ذلك المرام  ، أحمد خان

النَّ الدين  ولي  بن  لشعبان  إهداؤه  البوس  ِسَووهو  ذاك َنيلي  إذ  مصر  قاضي  وي 

هـ فتعرف عليه كبريت ولذا أهدى إليه الكتاب حين ألفه  1047الذي حج سنة  

 هـ.  1048سنة  

سنة   أخفق  الذي  كبريت  أن  رحلته  1039غير  تثمر  ولم  سوى  السفرية  هـ 

محاولته الثانية ولم  في  صيف( قد تكرر إخفاقه رحلته المكتوبة )رحلة الشتاء وال

الذي بقي أثرًا    كتاب الجواهر الثمينةسوى    ةتكن لتلك الشكوى الثانية من ثمر

 له، وتاريخًا لحياته ومجتمعه. 

، وقد طبع طبعة قديمة، وله عدة نسخ مخطوطة،  نصر من اهلل وفتح قريب   -3

قا بن  مصطفى  درويش  أن  تأليفه  على  لكبريت  نزيل  والباعث  النابلسي  سم 

هـ أبياتًا في مدح مكان بناه  1032هـ( نظم في مجاورته سنة  1080المدينة )ت

بن   اهلل  فتح  عليها  وقف  السبعة  األبيات  شاعت  فلما  المدني،  الحرم  شيخ 

وألف    ،فهزئ بها  _وكان مجاورًا بالمدينة_  النحاس الحلبي الشاعر المعروف  

ويش( فألف كبريت كتابه )نصر من اهلل  رسالة سمَّاها ) التفتيش عن خباالت در

والعروض   اللغة  حيث  من  بيت  كل  شارحًا  لدرويش،  انتصارًا  قريب(  وفتح 

التاريخ   فن  عن  وجهًا  زاد  األخير  البيت  وفي  البديعية،  والمحسنات  والمعنى 

لمعاصريه  ِمع  والتَّ والتراجم  األشعار  من  كثيرًا  كتابه  في  المؤلف  أورد  وقد  ية، 

وكثير عارف  وسابقيه،  مكتبة  في  ومخطوطته  المفيدة،  االستطرادات  من  ًا 

ورقة214حكمت) يشد    ، (  ما  وتلوينها  خطها  وحسن  بكتابتها  العناية  من  وفيها 

 ورقة. 336االنتباه أما مخطوطة جامعة الملك سعود فهي في 

والفقير   -4 في وصف الغني  الحقير  في    المطلب  مخطوطة  نسخة  منه  وتوجد 

ويكمل فيه ما    ،ورقة ، وهو من أعجب كتبه  142ها  جامعة الملك سعود أوراق

حطام   على  الناس  صراع  من  الثمينة  الجواهر  كتاب  وفي  رحلته  في  تناوله 
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:" وقد  (51) الدنيا، ويغني عن اإلطالة في وصف الكتاب ما قاله مؤلفه في أوله

الفقر   في  األول  الباب  أبواب،  أربعة  على  الخطاب  العجيب  الكتاب  هذا  بنيت  

الم  لظ  الم   الفقر  في  الثاني  الباب  المفسد،  ش  م،  الغنى  في  الثالث  الباب  رق، 

الغني   وصف  في  الحقير  المطلب  وسميته  المسعد،  الغنى  في  الرابع  الباب 

وقال   كفاية"  إلى  عبارة، وهداية  في  في غمز، وإشارة  رمز  وحقيقته  والفقير، 

 : ( 52)في آخره

 ل بين النقيضين لمن يعق   ِلّله تأليف غدا جامعاً  

 ا ينقل ـ لكنـه لم يدِر م   أغرب في نقله   ه جامع  

 

 

 .3ورقة/  (51)
 .142ورقة   (52)


