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 رسالة الغفران ألبي العالء المعري :

، ولد  ومؤلف عربي كبير أحمد بن عبد هللا بن سليمان التنوخي المعري ، شاعر وفيلسوف     

، أصيب في آخر العام الثالث من عمره هـ في معرة النعمان ، كان نحيف الجسم 363سنة 

بالجدري فعمي في الرابعة من عمره ، ولم يبق من ذكريات ما رآه إال اللون األحمر. قال: " ال 

األلوان إال األحمر، ألني ألبست في الجدري ثوباً مصبوغاً بالعصفر، ال أعقل غير  أعرف من

 .ذلك" 

بدأ أبو العالء صغيراً في تلقي العلم على أبيه ، وأول ما بدأ به علوم اللسان والدين على      

دأب الناس في ذلك العصر، وُتلمح الفائدة التي جناها من هذه الدروس ، إذ بدأ يقرض الشعر 

وله إحدى عشرة سنة ثم ارتحل إلى حلب ليسمع اللغة واآلداب من علمائها تالميذ ابن خالويه ، 

كانت حلب في ذلك العصر إحدى حواضر العالم اإلسالمي الكبرى تضم جمعاً من العلماء ممن و

 استدعاهم سيف الدولة إبان عنفوان دولته ، ولم تذهب نهضتها بموته بل استمرت بعده . 

تلقى أبو العالء دروساً في السنة عن يحيى بن مسعر، ومن حلب توجه إلى أنطاكية ،      

ة عامرة تشتمل على نفائس من الكتب فحفظ منها ما شاء هللا أن يحفظ ، ثم سافر وكانت بها مكتب

إلى طرابلس الشام ومر في طريقه بالالذقية ، ويقال إنه درس النصرانية واليهودية جميعاً ، ولما 

وصل أبو العالء إلى طرابلس وجد بها مكتبة كبيرة ، وقفها أهل اليسار ، درس منها ثم عاد إلى 

، تردد في طور الحق في مكتبات بغداد ودور العلم بها ، كان استعداده للعلم عظيماً  المعرة

وذكاؤه ملتهباً ، روى الثعالبي عن أبي الحسن المصيصي الشاعر قوله: " لقيت بمعرة النعمان 

عجًبا من العجب ، رأيت أعمى شاعًرا ظريًفا يلعب بالشطرنج والنرد ويدخل في كل فن من 

يكنى أبا العالء ، وسمعته يقول: "أنا أحمد هللا على العمى ، كما يحمده غيري على الجد والهزل 

 البصر، فقد صنع لي وأحسن بي إذ كفاني رؤية الثقالء البغضاء" .

كان أبو العالء فقيراً ، وكان ال يتكسب بشعره ، وكان له ثروة ضئيلة ال تتجاوز ثالثين      

ه ، ويرى بعضهم أن الذي منعه من التكسب أمران: أولهما ديناراً في السنة جعل نصفها لخادم

أن عزة النفس التي ورثها عن أسرته تمنعه من إراقة ماء وجهه ، وتصده عن ذل السؤال ، 

وثانيهما فطرته السليمة ودراسته الفلسفية اللتان صانتاه من االبتذال وصوغ األكاذيب في 

مال الذي يأخذه عن طريق التكسب مال حرام استحل األمراء ، والكذب عنده بشع قبيح ، ثم إن ال

 ظلًما وأولى به شيخ كبير وعجوز فانية وأرملة مهيضة الجناح وأطفال زغب .

كانت أمه تمانع في سفره أول األمر، ولكنه أقنعها فأذنت له ، وأعد له خاله أبو طاهر سفينة      

عمال السلطان فاغتصبوا سفينته انحدر بها إلى الفرات حتى بلغ القادسية ، وهناك لقيه 

واضطروه إلى أن يسلك طريًقا مخوفة إلى بغداد ، وعند وصوله نظم قصيدة قدمها إلى أبي 



حامد األسفراييني واصفاً سفره وجور عمال السلطان طالباً مودة أبي حامد ومساعدته في رد 

لب العلم والحرص على سفينته ، ال يذكر المؤرخون أسباباً لرحلته تلك سوى أنها للسياحة وط

الشهرة بمدينة السالم ، وربما أشاروا من طرف خفي إلى فقره وطلبه الغنى ، ولكن القفطي 

والذهبي ينصان على أن عامل حلب كان قد عارض أبا العالء في وقف له ، فارتحل إلى بغداد 

أوائل سنة هـ ودخلها في 398شاكًيا متظلماً ، كان خروج المعري إلى بغداد في أواخر سنة 

هـ ، ولم يأت بغداد مغموراً بل سبقته شهرته إليها ، ولكن أهل العاصمة الكبرى لم يكونوا 399

ليسلموا بعبقرية الوافد قبل امتحانه ، وقد أعدوا له امتحاًنا عسيراً اجتازه بنجاح ، ذكره ابن 

ن ، وجعلوا فضل هللا العمري في مسالك األبصار: "احضروا دستور الخراج الذي في الديوا

يوردون عليه ما فيه مياومة وهو يسمع إلى أن فرغوا ، فابتدأ أبو العالء وسرد عليهم كل ما 

 أوردوه له" ، وأقروا له بالحفظ والعلم ، والشعر معاً إذ قرأوا عليه ديوان سقط الزند .

ته هـ ، وحدد طريق عود400خرج أبو العالء من بغداد لست ليال بقين من رمضان عام      

من بغداد إلى الموصل وميافارقين ، ثم نزل بالحسنية ووصل بعدها إلى آمد ، وقد مر في 

 طريقه بطرف حلب ولم يدخلها تنفيذاً لقرار العزلة .

توفيت أمه وهو في الطريق من بغداد راجعاً ، فرثاها بقصيدتين وكثير من النثر، وأضاف      

اً في العزلة التي اختارها ، وظل يذكرها طوال عمره موتها إلى فواجعه ما مأل نفسه ظالماً وحب

وال يرى عزاء إال في لحاقه بها حيث يؤنسه أن يدفن إلى جوارها ، فبعد عودته من بغداد قرر 

المحبس األول فقد البصر والثاني ،  )رهين المحبسين(أن يعتزل الناس جميعاً ، وسمى نفسه 

 . مالزمته داره واعتزاله الناس

تزم بقرار عزلته فلم يخرج من داره تسعاً وأربعين سنة إال مرة واحدة مكرهاً بعد ما ألح ال       

عليه أهل بلدته طالبين شفاعته لدى األمير أسد الدولة صالح بن مرداس ، وذلك أن امرأة دخلت 

جامع المعرة صارخة تستعدي المصلين على أصحاب ماخور قصدوها بسوء ، فنفر إليها الناس 

الماخور ونهبوا ما فيه ، وكان أسد الدولة في نواحي صيدا فأسرع إلى هناك وعسكر وهدموا 

بظاهر المعرة وحاصرها وشرع في قتالها واعتقل سبعين من أعيانها ، فلما ضاق األمر 

بالمعريين لجأوا إلى أبي العالء فخرج وقابل صالحاً واستشفع لديه فقال له: قد وهبتها لك يا أبا 

أبو العالء طويالً وأصابته الشيخوخة بالوهن ولكنها إن أصابت جسمه فما أصابت العالء ، عمر 

ل ، وفي اليوم العاشر  عقله وصفاءه وقريحته وتوقدها وحافظته وقوتها ، فما نسي شيئاً مما حصَّ

هـ اعتل أبو العالء وعاده الطبيب المشهور أبو الحسن مختار بن 449من ربيع األول سنة 

ن يتردد عليه للزيارة والسماع أثناء مقامه بديار الشام ، ووصف له كأساً من بطالن ، وكان مم

 شراب أتاه به ابن أخيه القاضي فامتنع عن شرابه وأنشد:



 تعللني لتسقيني فذرني     لعلي أستريح وتستريح

كما وصفوا له لحم الدجاج فلما وضعوه بين يديه لمسه بيده فجزع وقال: "استضعفوك فوصفوك 

 صفوا شبل األسد" ، وتوفي بعد ثالثة أيام وأوصى أن ُيكتب على قبره:هال و

 هذا جناه أبي عليَّ       وما جنيت على أحد

 ووقف على قبره أربعة وثمانون شاعراً يرثونه .

 * أشهر مؤلفاته :

ألف أبو العالء مصنفات جمة ضاع أكثرها ولم يصل إلينا منها إال النزر اليسير، يقول       

طي والذهبي إن أكثر كتبه باد ولم يخرج من المعرة ، وحرقها الصليبيون فيما حرقوا من القف

المعرة ، وأحصيا له من الكتب خمسة وخمسين كتاباً في أربعة آالف كراسة ، تشمل الشعر 

والنثر فقد ذكر له كتاب اسمه استغفر واستغفري فيه عشرة آالف بيت ضاع مع ما ضاع ، 

رسي ناصر خسرو أن أبا العالء نظم مائة ألف بيت من الشعر وذلك سنة ويذكر الرحالة الفا

هـ قبل موته بإحدى عشرة سنة ، وعد ياقوت الحموي من مصنفاته اثنين وسبعين مصنفاً ، 438

وبقي من شعره ثالثة دواوين: سقط الزند ، والدرعيات ، وهو ديوان صغير طبع ملحقاً بالسقط 

 ، واللزوميات .

ر مؤلفاته النثرية رسالة الغفران التي أمالها رداً على رسالة األديب الحلبي علي ومن أشه     

بن منصور بن القارح ، وكانت أكثر كتبه يؤلفها رداً على طلب طالب وكان بعض األمراء 

يسألونه أن يصنف لهم ، كان المعري شديد االهتمام بكتبه وعلمه وأدبه يجمعها ويفسرها ويدافع 

وانه سقط الزند بكتاب ضوء السقط ، كما شرح اللزوميات بكتابين ودافع عنها عنها ، شرح دي

بثالث ، وشرح الفصول والغايات بكتابين ، وشرح الرسائل بكتاب سماه خادم الرسائل ، وهذا 

الجهد ـفضالً عن عنايته بها يدل على غزارة علمه وثقته بنفسه ، كما يدل على خوفه من التأويل 

 تدل أسماء كتبه على ذوق رفيع .والكذب عليه ، و

 * مضمون الرسالة :

الرسالة تتكون من مقدمة وقسمين رئيسين ، فالمقدمة ُعرفت بالمقدمة الثعبانية ، لتصويرها      

 سكن المعري في )حماطة( ، أي الشجرة التي تألفها الحيات .

 القسم األول : رحلة ابن القارح في عالم اآلخرة :

السماء فيركب جمالً وهو سرد حكائي لرحلة ُمتخيلة خطرت البن القارح ، بأن يصعد إلى      

كريماً من جمال الجنة ، وسار في الجنة ورأى ما فيها من نعيم ، ويلتقي هناك بمجموعة كبيرة 

من الشعراء قدامى ومحدثين يزيدون على الثالثين شاعراً ينتمون إلى عصور أدبية عدة ، كما 

والقضايا األدبية ، ويذكر إنه يلتقي بعلماء اللغة يكلمهم ويناظرهم ويثير معهم المشكالت اللغوية 



،  -صلى هللا عليه وسلم  –مصائر الشعراء في الجنة بدخول األعشى الجنة ؛ ألنه مدح الرسول 

ومغفرة هللا لعبيد بن األبرص بسؤال هللا ال الناس ، ويجعل أبو العالء في رسالة الغفران مكاناً 

 ، ويحتفي باإلوز احتفاء كبيراً . للحيوان في الجنة ، ويجعل من الحيات فاتنات يأسرن األلباب

 القسم الثاني : الرد على رسالة ابن القارح :

ويرد أبو العالء في القسم اآلخر من الرسالة التي أثار ابن القارح ، ويجيب عنها واحدة      

فواحدة ، وال سيما ما يدور حول الزندقة والزنادقة ، وللزمان والمكان ، والتناسخ ، ومذهب 

 ويعدُّ هذا القسم ذا قيمة عقدية . الحلول ،

 * خصائص وسمات نثر أبي العالء المعري :

تعدُّ رسالة الغفران عمالً فنياً فكرياً زاخراً بالخيال ، يدل على سعة ثقافة المعري ، وموقفه  -1

 الناقد الساخر سواٌء على الصعيد العقدي أم على الصعيد األدبي .

ثر المصنوع ، إذ أصبح زعيم مدرسة التصنع ، فقد بذَّ سابقيه يعدُّ المعري أكبر كّتاب الن -2

 والحقيه في هذه المدرسة ، وشّكل مدرسة متميزة ُسّميت بـــ )المدرسة العالئية( .

اتجهت المدرسة إلى التعقيد اللغوي ، واصطناع الغريب ، واإلكثار من األلغاز واألحاجي ،  -3

 امضة والمصطلحات النحوية والعروضية واللغوية .باالعتماد على اإلشارات التاريخية الغ

التزامه في السجع ما ال يلزم ، تارة بحرف ، وتارة بحرفين بينهما حرف مد ، وتارة بثالثة  -4

أحرف ، يسعفه في ذلك ذكاء حاد ، وذاكرة قوية ، وفراغ طويل ، وعمر مديد ، فكان يسلك هذا 

 ي والتصنع البديعي .المسلك بوصفه وسيلة تدفعه إلى العبث اللغو

ُعرف أبو العالء بثقافته اللغوية التي مكنته من استعمال األلفاظ الوحشية المهجورة ، والقيام -5

 على األوابد اللغوية الجاهلية .

وهو يعدُّ بحق أعظم كّتاب الروايات في النثر العربي القديم ، سواٌء في رسالة الغفران ، إذ      

 رسالة الصاهل والشاحج )أي الفرس والبغل( ، إذ يطلبها الحيوان .  يطلبها اإلنسان ، أم في

غلبة النزعة الساخرة على كتاباته لتعرية الواقع االجتماعي والسياسي والديني مستعمالً  -6

 الرمز حيناً والتمويه اللغوي حيناً آخر .

 * نص من الكتاب :

وينظر الشيخ في رياض الجنَّة فيرى قصرين منيفين ، فيقول في نفسه: ألبلغنَّ هذين      

إليهما رأى على أحدهما مكتوباً: هذا القصر لزهير بن أبي القصرين فأسأل لمن هما؟ فإذا قرب 

سلمى المزني وعلى اآلخر: هذا القصر لعبيد بن األبرص األسدي فيعجب من ذلك ويقول: هذان 

ماتا في الجاهلّية ، ولّكن رحمة ربّنا وسعت كلَّ شيء ، وسوف ألتمس لقاء هذين الّرجلين 



هرة الجنيَّة ، قد وهب له قصٌر من ونيَّة ، فأسألهما بم غفر لهما ، فيبتدئ بزهير ف يجده شاّباً كالزَّ

 كأّنه ما لبس جلباب هرٍم ، وال تأفَّف من البرم ، وكأنَّه لم يقل في الميّمية :

 سئمت تكاليف الحياة ومن يعش      ثمانين حوالً ال أبا لك يسأم!

 ولم يقل في األخرى:

 وعشراً تباعاً عشتها وثمانيا؟   ألم ترني عّمــَرت تسعيــن حــّجــًة    

 * المعنى العام :

ان مشاهدة مقر زهير بن أبي سلمى وقصر عبيد بن األبرص قد أدهشت الشيخ ؛ ألنهما من      

وحي الجاهلية لكن مغفرة هللا كانت أوسع فمن أين جاءت إليهما هذه المغفرة ، ثم يسلم على 

كانت نافرة من الباطل مع اإليمان باهلل ودعوته إلى زهير ويسأله عن المغفرة ، فأجابه أن نفسه 

أهله إلطاعة من يدعوهما إلى عبادة هللا ويأسف ألنه لم يعش أليام الرسالة المحمدية لكان أول 

المؤمنين ، وفي محور آخر من الرئيا من عبث األعشى وعشقه للخمرة ومدى حرمانه منها في 

دمة وظرائفها يشربون من الماء السلسبيل الممزوج الدار اآلخرة ، ثم يدعو الشيخ إلى المنا

 بالزنجبيل .

 * مصادر ومراجع دراسة رسالة الغفران :

 رسالة الغفران : د. عائشة عبد الرحمن )بنت الشاطئ( -1

 قطرات جديدة ، غفران أبي العالء المعري : د. عمر موسى باشا -2

 األدب العباسي )النثر( : د. سامي يوسف أبو زيد -3

 تجديد ذكرى أبي العالء : د. طه حسين -4

 مع أبي العالء في سجنه : د. طه حسين  -5

 أعالم النثر الفني في العصر العباسي : د. عمر الدقاق -6

 فنون النثر في األدب العباسي : محمود عبد الرحيم صالح -7

 بالغة الكّتاب في العصر العباسي : د. محمد نبيه حجاب -8

 ي النثر العربي : د. شوقي ضيفالفن ومذاهبه ف -9
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