الباحثة نبيلة حسن القوصي

العاملة األديبة عائشة الباعونية

الشيخة العاملة األديبة عائشة الباعونية 329/568هـ

دفنت برتبة الروضة بسفح قاسيون يف دمشق
الباحثة نبيلة حسن القوصي
(كان مما أنعم اهلل تعاىل به علي أنين حبمده مل أزل أتقلب يف أطوار اإلجياد ،يف رفاهية لطائف
الب ر اجلواد ،إىل أن خرجت إىل هذا العامل املسجون مبظاهر جتلياته ،الطافح بعجائب قدرته وبدائع
آياته ،املشوب مرارة باألقدار واألكدار ،املوضوع بكمال القدرة واحلكمة لالبتالء واالختبار ،دار ممر
ال بقاء هلا إىل دار القرار ،فرباين اللطف الرباين يف مشهد النعمة والسالمة ،وغذاين بلبان مدد التوفيق
لسلوك سبيل االستقامة يف بلوغ درجة التميز ،أهلين احلق لقراءة كتابه العزيز ،ومن علي حبفظه على
التمام ويل من العمر مثانية أعوام ،مث مل أزل يف كنف مالطفا اللطيف ح ى بلتت درجة التكليف).
إخويت الكرام:
تدعوكم زاوية (معامل وأعيان) للتعر على منوذج نسائي دمشقي مضيئ يف زمن مضى من
أرض دمشق املباركة ،فقيهة شافعية امتلكت براعة يف فقه املذاهب األربعة ،وشتلت منصب اإلفتاء
والتدريس ،زاهدة عابدة عارفة باهلل أديبة شاعرة ،وزاد شكرها ومحدها للموىل أن شرفها بسكىن
الشام لتبدع بقصائد هلا خلد ذكرها على مر العصور ،ومازالت تطرب املشتاقني العاشقني للنيب
املختار ،ففرق اإلنشاد تشدو بقصائدها الرائعة ،ومن عر قلبه هذا احلب األصيل الراقي فال
يسلك إال مسلك اإلحسان للخالئق ،فهم عيال اهلل (أحبهم إىل اهلل أنفعهم لعياله)...
سريهتا مأل كتب كبار العلماء كالتزي وابن العماد احلنبلي وغريهم ،وصنف امسها يف
موسوعا الشعر العريب األصيل ،حيث كتبت قصائد كثرية يف مدح النيب ،وتصدر قائمة املكرمني
يف منظمة اليونسكو عام 2006م ...
تأمل أيها الساكن دمشق تتن يها هبا ،حفظها اهلل وسائر املدن ،فقالت:
ك ل م ا ت ش ت ه ي وم ا ت خ ت ار
نزه الطر يف دمشق ففيها
كيف جتري من حتتها األهنار
هي ف ي األرض ج ن ة فت أمل
أش رقت من وج وهها األقمار
كم مسا يف ربوعها كل قصر
خرس ت عن نط ق ها األوت ار
وتناغي ك بين ه ا ص ارخ ا
وق ص ور م ش ي دة ودي ار
ك ل ه ا روض ة وم اء زالل
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هل تشوقنا إىل معرفة من هذه السيدة اجلليلة اليت سطر امسها مباء الذهب يف كتب العلماء
بعد أن جاهد نفسها وهذبتها بإشرا أسرهتا العلمية اليت أرشدهتا للتففة بالعلم احلقيقي والتعلق
باحلبيب األصيل فكان علمها وعملها وقصائدها الرائعة عنوانا ألمسها عائشة الباعونية......مثلت
متاما قول النيب( :من أراد اهلل به خريا يفقهه يف الدين).
امسها ومولدها:
يقول ابن العماد يف شذرا الذهب :هي (عائشة بنت القاضي يوسف بن أمحد بن ناصر بنت
الباعوين ،املعروفة بالباعونية.
الشيخة الصاحلة األديبة العاملة العاملة أم عبد الوهاب الدمشقية أحد أفراد الدهر ونوادر الزمان
فضالا وأدب ا وعلم ا وشعرا وديانة.)...
ويتابع واصف ا هذه العاملة اجلليلة :تنسكت على يد السيد اجلليل إمساعيل اخلوارزمي ،مث على يد
خليفة احمليوي حيىي األرموي.
ووصفها الشيخ عبد التين النابلسي( :أهنا فاضلة الزمان وحليفة األدب يف كل مكان).
وباعون من قرى عجلون يف شرق األردن ،فنسبتها إىل (باعون) تعود جلدها اخلامس أو السادس
ووالدها مقدسي املولد عام508هجري ويكىن القدسي أما عائشة ولد يف صاحلية دمشق يف
عام568هجري ،نشأ يف بيت فقه وعلم وأدب بني أحضان أسرهتا اليت سكنت دمشق حبا
وعشقا ألرضها املباركة فانعكس ذلك على شخصيتها العلمية والفقهية واألديبة بامتياز ....كان
الدمشقيون جيلوهنا وحيرتموهنا فهي بعلمها املتني واخللق النبوي األصيل قد فرض هيبتها بني
الناس ......ختربنا املصادر أن هذه العائلة تتبع أسلوب التدريس العائلي فجدها تعلم على يد أخيه
وأخواها تتلمذا على يد عمهما....وهي تتلمذ وتعلمت وحفظت القران يف الثامنة من عمرها بني
أحضان عائلتها .....فما أروع أن نسلط جل اهتماماتنا االسرية الرتبوية بطريقة علمية دينية ذوقية
أدبية تنظر إىل املستقبل بعيون نبوية راقية عالية لينشأ جمتمع صاحل سليم معاىف من األمراض
األخالقية السلوكية والنفسية....فهل سيظل هذا متين أم تتين فقط؟ وحنن يوميا يودع الناس بعضهم
لبعض ملن كان باألمس مننسه وجليسه على األرض ....نسأل اهلل العفو والعافية والسالمة عن كل
وصفا يباعد عن رضى اهلل ورسوله......
2

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

العاملة األديبة عائشة الباعونية

الباحثة نبيلة حسن القوصي

فهذه السيدة العاملة الشاعرة تلقت منذ الصتر الرعاية األسرية بامتياز متتبعني منهج النبوة حبب
وشتف أمسعها والدها علوم الدين واللتة واألدب من شيوخ وعلماء الشام ورحلت إىل مصر لتنهل
من علمائها فالعلم األصيل ال يعر له حدود هذا ما ميز العلماء املسلمني الكبار وتابعت تعلمها
على يد شيوخ دمشق الكبار أمثال إمساعيل اخلوارزمي مث حيىي األموري......
وصار هلا حلقا تدريس وخترج العلماء الكبار من جمالسها  ...ومل تتوقف عن التعلم والتدريس
وكانت من اخلطاطا صاحبة خط مجيل كتبت معظم منلفاهتا خبطها ........
نالت إعجاب معاصريها من العلماء وتقديرهم هلا إلتقاهنا علوم الدين والفقه والتصو بورع
ومسو أخالق أجيز لإلفتاء والتدريس مث أخذ بعد ذلك بالتأليف والكتابة ح ى أصبح لديها
جمموعة كبرية من الكتب النافعة للقلب والعقل ....جاء فيما بعد قصائدها البديعية للنيب جائزة
لروحها التواقة املشتاقة للنيب بنسما روحانية عالية الوصف ففاقت شهرهتا البالد.
ومن كتبها:
نظمت بديعتني ومعىن البديعية هو نظم ينظمه الشعراء على وزن البحر البسيط يف مدح النيب
الكرمي( :بديع البديع يف مدح الشفيع)( .الفتح املبني يف مدح األمني) .وأشهر من عر بذلك
البوصريي وابن الفارض وجاء هذه السيدة من بعدهم لتزيد وتسكب من دلوها يف مدح النيب
بعاطفة رومانسية روحانية رائعة والزال املنشدين يتتزلون ويستعريون من قصائدها الرنانة يف الطرب
مبدح سيد الكون والبشر....
تقول يف مطلع بديع البديع:
يف حسن مطلع أقم ار ب ذي س لم
أق ول والدَّمع ج ار ج ارح مق ل ي
أحب ة ل م ي زال وا م ن ت ه ى أم ل ي
علوا كماالا جلوا حسنا س ب وا أمم ا
بلتت يف العشق مرمى ليس يدركه
كتمت ح ال ي ويأب ى كتمه
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أصبحت يف زمرة العشاق كالعل م
واجل ار ج ار بعذل فيه مت ه م ي
وإن ُهو بالتَّنائي أوج ب وا أل م ي
زادوا دالالا فين صربي فيا سق مي
إال خل يع صب ا مثل ي إل ى العدم
حبكمي الفاضح ي ن الدَّم ع والسق م
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شج ن ي
أح ب ة م ا لق ل ب ي غ ريهم أرب
هلم ش مائل باإلحس ان قد ش ملت
ُمم د املصطف ى ابن الذب ي ح أبو
خري النبي ني والربه ان متض ح
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وحبه م ل م ي زل يرب و م ن القدم
الش يم
وعل م ت ك رم األخ الق و ِّ
الزه راء ج د أمريي فتي ة الك رم
عق الا ونق الا فل م نرتب ومل ن هم

كتاب (در التائص يف حبر املعجزا واخلصائص) وهو قصيدة رائية.
كتاب (اإلشارا اخلفية يف املنازل العلية) وهو أرجوزة.
كتاب (املالمح الشريفة واآلثار اللطيفة) حيتوي على إنشاد صويف ومعار ذوقية.
(القول البديع يف الصالة على احلبيب الشفيع) أرجوزة ملخصة للسخاوي.
(املورد األهىن يف املولد األسىن) باسم مولد النيب للباعونية.
(فيض الفضل).
هلا مصنفا كثرية يف الشعر والنحو والعروض والفقه والسنة النبوية زاد على عشرين من
الكتب النافعة واملفيدة  ....وهلا موشحا وزجل نظمته بفن وذوق أديب رفيع ذاع صيتها وأصبحت
مشهورة يف العصرين اململوكي والعثماين فقد عاصر أواخر الدولة اململوكية وأوائل الدولة العثمانية،
وأهم مرحلة يف حياهتا عندما سافر للحج والعمرة ومن مث جاور النيب صلى اهلل عليه وسلم
وأخذ يف الكتابة بعد أن طافت نسما مقدسة من حوهلا فأمدهتا مبدد صلوا ريب عليه...
وفاهتا:
توفيت يف دمشق عام329ھ وقربها يف أعلى الروضة أي مشال (جامع املظفري) بدمشق.
(رمحها اهلل).
وهي تربة املوفق املقدسي املتوىف عام620ھ ،وتربة الروضة أعظم تربة يف السفح وسبب
تسميتها بالروضة أهنا رؤيت غري مرة أهنا روضة من رياض اجلنة بعد أن دفن فيها املوفق رمحهم اهلل
مجيعا.
إخويت:
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وصلنا إىل الورقة األخرية يف سرية هذه السيدة الفاضلة ،اليت خلفت ورائها العلم النافع والولد
الصاحل تركت بني أيدينا حكايتها العطرة ،نشتم شذى عطرها عند قراءة قصائد مدحها للنيب
العدنان ....لقد عملت هذه السيدة حبديث املصطفى القائل( :إذا ما ابن آدم انقطع عمله إال
من ثالث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو له).
رحم اهلل هذه السيدة وجزاها اهلل خريا ،فقد كانت سريهتا تنبيها للتافلني ذوي اهلمم اخلافتة
الكسولة البعيدة عن اإلعمار الذي يناسب هذه األرض املباركة.
فاجلميع سيقف بني يدي املوىل وكتاب أعماله بيديه...نسأل اهلل التوفيق والنفع يف قراءتنا
هذه ،وأن يلهمنا حسن التصر مبا يرضي اهلل ورسوله....

املصادر:
شذرا الذهب يف أخبار من ذهب  /البن العماد.
أعالم النساء  /لرضا كحالة.
معجم املنلفني  /لرضا كحالة.
األعالم  /للزركلي.
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