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مكتبة كلية الطب النظامية الحكومية
بحيدر�آباد – والية �أندر برادت�ش  -الهند

افتتاحية العـدد

تقع كلية الطب النظامية الحكومية  -وهي من �أ�شهر الكليات الطبية المتخ�ص�صة في الطب
اليوناني ف��ي ق��ارة �أ�سيا  -ف��ي منطقة ت�شار م�ن��ار مقابل م�سجد مكة ال�شهير ب�ح�ي��در�آب��اد بوالية
�أندربرادت�ش بالهند ,والكلية متخ�ص�صة في الطب اليوناني ،وي�سمونه �أي�ضاً بالطب الإ�سالمي.
ويطلق عليه عندنا الطب البديل� ،أي :البديل عن الطب المعا�صر.
كما يوجد بالكلية م�ست�شفى يعمل بنف�س النظام ،وهو في الوقت نف�سه موقعاً لتدريب الطلبة
الأطباء الذين يدر�سون بالكلية ,و�إن كانت حالة ذلك الم�ست�شفى وتجهيزاته متوا�ضعة� ,إال �أنها ت�ؤدي
جزءاً من المهمة.
كما توجد بالكلية مكتبة يرتادها طلبة الكلية والأ�ساتذة الذين يعملون بها ،وهي مكتبة ق ِّيم ٌة
في تخ�ص�ص الكلية ،وغنية بالأوعية العلمية ,حيث توجد بها مخطوطات ق ِّيم ٌة في العلوم الطبية
وال�صيدالنية و�صناعة الأدوية وغيرها� ,إلى جانب نوادر المطبوعات .ومن بين تلك النوادر المطبوعة
التي اطلعنا عليها كتاب ابن �سينا المعروف بـ «القانون في الطب» حيث �إنه طبع �سنة 1596م ،وطبعت
معه كتب �أخرى البن �سينا.
وبعد زيارات متعددة ,ومباحثات ومناق�شات كثيرة وطويلة ,تم االتفاق مع �إدارة الكلية على ت�صوير
المخطوطات الموجودة بالمكتبة ،وقد كان عددها وقتئذٍ  300عنوان في  150مجلد ,وبعد تقديم
ر�سالة التزام من المركز بما تم االتفاق عليه ,با�شر فريق المركز عملية الت�صوير (الرقمنة) على هذا
الأ�سا�س ,و�أثناء �سريان عملية الت�صوير ونتيجة للتعامل اليومي مع م�س�ؤولي المكتبة واالختالط
بهم؛ جعل بع�ضهم يف�ضي �إلى فريق الت�صوير ب�أن هناك قبو تحت قاعة المكتبة ترمى فيه الأوراق
الباقية من الكتب التالفة ,وكذا الكتب التالفة ( الد�شت ) �إلى جانب الأ�شياء التالفة في الكلية ،مثل
الأجهزة المك�سرة وغير ال�صالحة لال�ستعمال؛ فقام فريق الت�صوير على الفور ب�إطالعنا على هذا
الأمر ،وقمنا مبا�شرة باالت�صال بمديرة الكلية و�شرحنا لها الأمر وطلبنا منها الأذن بدخول القبو
مع وجود مراقبة من عمال الكلية ,وقدمنا لها التزاماً ب�أنه �إذا ما وجدنا �شيئاً من المخطوطات ف�إننا
�سنقوم بتنظيفها وترتيبها وردها �إلى �أ�صولها ثم ت�صويرها وتعود الأ�صول المعثور عليها في القبو �إلى
مكتبة الكلية ,فوافقت على ذلك وبا�شرنا عملية التنقيب في القبو ,فكانت النتيجة مده�شة ومذهلة,
حيث تمكنا من �إخراج  270مخطوط �سليم بعد الفرز والترتيب ول ّم �شمل بع�ض المخطوطات ,لي�صبح
ر�صيد المكتبة في النهاية  570عنوان مخطوط ،منها �أكثر من  330في العلوم الطبية ,و�إليكم بع�ض
هذه العناوين:
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 - 1القانون في الطب /لأبي علي بن �سينا
 - 2ميزان الأطباء /تقي الدين
 - 3خوا�ص �آدمية/محمد قا�سم
� - 4شرح قانو نجه /محمد �أرزاني
 - 5طب �أكبر/حكيم �أرزاني
� - 6صحت الأمرا�ض /بير محمد
� - 7شرح القانون /علي كيالني
 - 8مفرح القلوب� /أرزاني
 - 9ال�شفاء  /لأبي علي بن �سينا
 - 10تخ�صي�ص المجريات /حكيم �شيخ
 - 11و�سيلة ال�شفاء /محمد باقر
 - 12طبي خزانة �شاهي بيجابور
 - 13طب دارا�شكوهي  /م�سيح الزمان
 - 14طب فريدي قرابادين �شفائي
 - 15قرابادين مع�صومي  /مع�صوم بن كريم
� - 16شرح �أ�سباب  /نفي�س بن عو�ض
 - 17ن�سخة واجب الحفظه /محمد �أكبر
 - 18طب �أرونكك �شاهي
 - 19عالج الأطفال� /سيد ف�ضل علي
 - 20ت�شريح �أع�ضاء داكتري
� - 21سر العالج  /كليم بدايت اهلل
 - 22منتخب الأطباء  /خير اهلل
 - 23داكتري براك�شن /ملك حكيم محمد ح�سين
 - 24طبابت حيدر �آباد /فلمنكك بيادر
 - 25تذكرة ال�شيخ دا�ؤد الأنطاكي في الطب
 - 26معدن ال�شفاء � /سكندر�شاهي
 - 27ر�سالة حكيم ر�ضا علي

 - 28معالجات وطب �شهابي
 - 29طب �أكبر /محمد �أكبر
 - 30مفردات تحفة الم�ؤمنين رايف
 - 31بيا�ض ن�سخة جات  /قرابادين
 - 32بيا�ض ن�سخة جات /حاجي محمد مكي
 - 33قرابادين /قامو�س الأدوية
 - 34عجالة النافع  /حكيم �شريف خان
 - 35جامع مركبات داكتري
 - 36ر�سالة طاعون � /سيد محمد قا�سم
 - 37منتخب الأدوية  /محمد قمر الدين
 - 38المعالجات البقراطية
 - 39مفردات �سيحائي
 - 40تاريخ حكماء يونان
 - 41مخزن المفردات
 - 42ر�سالة �أق�سام الأمرا�ض
 - 43طب �أحمدي
 - 44طب ح�سيني
 - 45جراحي (كتاب في علم الجراحة)
 - 46ر�سالة جذام /ر�سالة داء الأ�سد
 - 47خوا�ص الأدوية
 - 48جامع القوانين
 - 49معالجات جراحي
 - 50منتخب د�ستور الأطباء
 - 51د�ستور العالج
 - 52كتاب في عالج الفر�س
 - 53مخت�صر �صناعة الطب.
 - 54حدود الأمرا�ض.

والذي يمكن قوله هنا� :إنه  -بعد اهلل جلت قدرته  -ولوال تعاون مديرة الكلية معنا والأذن لنا
بدخول القبو لما تمكنا من �إنقاذ ما تم �إنقاذه ولظل هذا الجزء من التراث في القبو طي الن�سيان.
�إن الو�ضع ال�سالف الذكر الذي كان فيه جزء من تراثنا العلمي المهم في طريقه �إلى الزوال ,وال يزال
في �أماكن كثيرة ،كذلك يتطلب منا وقفة جادة ومن العاملين في قطاع التراث والثقافة بوجه خا�ص.
واهلل الموفق لما يحب وير�ضى

الدكتور عز الدين بن زغيبة

مدير التحرير

�آفاق الثقافة والتراث 5

مكتبة
كلية الطب
النظامية
الحكومية
بحيدر�آباد
– والية �أندر
برادت�ش -
الهند

النكات الح�سان على معاني القر�آن لأبي حيـان
هو
لعلي بن َف َّ�ضال القيرواني
نكت المعاني على � ِ
آيات المثاني ّ
د .نوال عبد الرزاق �سلطان

دبي – الإمارات العربية المتحدة.

المقدمة:

مقـــاالت

الحمد هلل رب العالمين وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء والمر�سلين وبعد :فمنذ �سنوات
عديدة ...عندما كنت �أحقق كتاب «نكت المعاني على �آيات المثاني» لعلي بن ف�ضال المجا�شعي
القيرواني ،وفي �أثناء تحقيقي له ،عثر �أحد الأخوة من الأ�ساتذة الكرام على مخطوط با�سم
«النكات الح�سان على معاني القر�آن» المن�سوب �إلى �أبي حيان الأندل�سي وكان هذا الأخ الفا�ضل
يفت�ش عن مخطوط لأبي حيان في �إعراب القر�آن الكريم ليقوم بدرا�سته وتحقيقه ،وقد �سر
�أيما �سرور عندما و�صله المخطوط من مكتبة كوبريلي بتركيا ،ولكن بعد التمحي�ص والتدقيق
فيه عرف �أنه ن�سب خط�أً لأبي حيان ،وما هو �إال نكت المعاني على �آيات المثاني الذي �أقوم
بتحقيقه ،ف�أهداني الن�سخة -م�شكو ًرا -لمعرفته بما �أقوم به ،واتخذتها ن�سخة ثالثة مع الأ�صل
ون�سخة �ش�ستربتي الناق�صة المن�سوبة �إلى قوام ال�سنة �أبي القا�سم �إ�سماعيل بن محمد الأ�صبهاني
(ت535ﻫ) (((.
المنتحلة ،وبعد ذلك �أع��رف ب�صاحب المخطوط
الحقيقي وهو علي بن ف�ضال المجا�شعي ،و�أعر�ض
المقدمة الأ�صلية ،ثم �أعر�ض �صور المخطوطات
الأربع .واهلل  ولي التوفيق.

ثم تم الح�صول على ن�سخة �أخرى با�سم النكات
الح�سان ووجدت بف�ضل اهلل  هذه الن�سخة في
مكتبة «نور عثمانية» التي �آلت فيما بعد �إلى المكتبة
ال�سليمانية ،ف�أ�صبح عندي �أربع ن�سخ حققت الكتاب
عليها.

التعريف ب�أبي حيان الأندل�سي(((:

وف��ي ه��ذا ال�ب�ح��ث ��س��وف �أع���رف ب ��أب��ي حيان
الأندل�سي ال��ذي ن�سب �إليه المخطوط ،ثم �أعرف
بالمخطوطين المنتحلين ،و�أع��ر���ض المقدمة

الإم��ام �أثير الدين �أبو حيان محمد بن يو�سف
ابن علي بن يو�سف بن حيان ال َنفَزِ ي((( الغرناطي
الأندل�سي الجياني((( ،ولد بغرناطة (�سنة654هـ)
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ون�ش�أ بها وترعرع ،فن�سب �إليها� ،أثنى عليه ال�سيوطي
فقال« :نحوي ع�صره ،ولغويه ،ومقرئه ،ومف�سره،
ومحدثه ،وم�ؤرخه ،و�أدي�ب��ه»((( ،وكان �شيخ الديار
الم�صرية ،وال�شامية ،ورئي�سها في علم العربية،
ق�صده الطالب من الأم�صار ،وقر�ؤوا عليه ،وانتفعوا
به.
وف��ي �سنة (678ه ��ـ) �أو (679ه ��ـ) غ��ادر بالد
الأندل�س ،وعبر البحر �إلى �إفريقية ،فدخل فا�س،
وط��اف ب�سبتة ،وبجاية ،وتون�س ،وم��دن المغرب
العربي ،و�شمال �إفريقية ،وات�ج��ه بعد ذل��ك �إلى
م�صـر ،و�ألقى ع�صا الترحال في القاهرة ،واتخذها
موطنًا له ،وتوفي فيها �سنة (745ﻫ) ،ودفن بمقبرة
ال�صوفية خارج باب الن�صر((( .عرف بح�سن دينه
وعقيدته وكان مالك ًيا ،ثم �أ�صبح ظاهر ًيا ،وانتقل
�إلى مذهب ال�شافعية في م�صر.
ع��ا���ش �إح ��دى وت�سعين �سنة حافلة بالدر�س
والتدري�س والت�صنيف ،فقد طلب العلم منذ نعومة
�أظفاره ،و�أخذه عن �أكابر العلماء ،كما �أفاد الطلبة
وهم كثر ،و�أفادوا بدورهم النا�س ،وت�صدروا للإقراء
في حياته ،وخلف لنا ثروة طائلة تربو على خم�سين
م�ؤلفًا في التف�سير ،وعلوم ال�ق��ر�آن ،والقراءات،
واللغة ،والأدب ،وال�شعر ،والنحو ،والت�صريف،
والتاريخ ،والتراجم ،فهو �صاحب تف�سير البحر
المحيط ،والنهر الماد ،وارت�شاف ال�ضرب من ل�سان
العرب ،والتذييل والتكميل �شرح كتاب الت�سهيل،
والتذكرة ،وله كتاب �سماه« :الن�ضار»((( ذكر فيه
ا�شتغاله بالعلم ،و�شيوخه ،ورحلته عن غرناطة،
وم�صنفاته ،وغير ذلك.
وق��د �أح�صـى له ال�صفدي((( �أرب�ع��ة وخم�سين
م�صنفًا .ول��ن نف�صل في ذك��ر �شيوخه ،وطالبه،
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وم�صنفاته ،فقد كفتنا م ��ؤون��ة ذل��ك الأ�ستاذة
الدكتورة خديجة الحديثي في كتابها�« :أب��و حيان
النحوي»(((.
ولكن ما يعنينا هو كتابه «النكت الح�سان �شرح
غاية الإح���س��ان» ،و«غ��اي��ة الإح���س��ان» كتاب له في
النحو� ،شرحه في كتابه «النكت الح�سان» ،وعندما
ُ�سرق المخطوط و�أُه��دي �إل��ى ال�سلطان انت ُِحل له
هذا العنوان« :النكات الح�سان على معاني القر�آن»،
وذلك من باب التعمية وتقارب العنوانين ،وهو كما
�أ�سلفنا «نكت المعاني على �آيات المثاني»� ،أو «نكت
معاني القر�آن العظيم» كما في نهاية المخطوط
حيث لم يطر�أ عليه �أي تغيير �إال حذف ا�سم النا�سخ
النكات
من ال�صفحة الأخيرة ،وتاريخ الن�سخ ،مع ما �أ�سلفنا
الح�سان
من حذف المنتحل �أو المزور مقدمة ابن ف�ضال
وو�ضع مقدمة �أخ��رى ،كما و�ضع ورقة على �صفحة على معاني
القر�آن لأبي
المخطوط ليخفي �سرقته ،و�أه��داه��ا �إل��ى خزانة
حيـان هو
(((1
ال�سلطان�« :أب��ي الفتح محمود ��ش��اه بن لطيف نكت المعاني
�شاه بن مظفر �شاه»( .((1وكتب على الغالف (الورقة
لعلي بن
الأول��ى) :بر�سم خزانة ال�سلطان الأعظم ،مالك
ف�ضال
رقاب الأمم ،ظل اهلل في الأَ َر�ضين ،نا�صر الدولة المجا�شعي
والملة والدنيا والدين� ،أبي الفتح محمود �شاه بن
لطيف �شاه ،خلد اهلل ملكه ،خدمة العبد الفقير
قطب الدين بن برخوردار( ((1عفا اهلل عنهما.
ومن الجدير بالذكر �أن ابن ف�ضال �أملى النكت
في ني�سابور بحدود �سنة (470ﻫ) ،وبعد خم�سة
قرون على وجه التقريب �سرقت ،وزورت ،و�أهديت
�إل��ى ال�سلطان ،لتكون ف��ي خزانته خم�سة قرون
�أخ��رى تقري ًبا ،والنا�س ين�سبونها �إل��ى �أب��ي حيان،
بل وين�سخون عنها ،و�سوف نتحدث بعد قليل عن
مخطوطة �أخرى من�سوخة عنها ومن�سوبة �إلى �أبي
حيان ،واهلل الم�ستعان ،و�إليه الم�شتكى.

مقـــاالت

وق��د �شملت المقدمة الم�صنوعة �صفحتين
و�ستة �أ�سطر ،وبعدها ب��د�أ كتاب ابن ف�ضال من
قوله« :وق��د اختلف العلماء في المكي والمدني
 ،»...وانتهى الكتاب بـ« :وهذا �آخر نكت القر�آن
العظيم».

(� ،)605إال �أنها م�ؤرخة ،فتاريخ ن�سخها (1156هـ)،
وفيها تعقيبة .رمزنا لها بـ(ن) ،و�ألحقنا بالبحث �أربع
�صور منها� ،صورة ل�صفحة الوقف ،وال�صفحة الأولى
والثانية وتبدو فيهما المقدمة المنتحلة ،والأخيرة
لنهاية المخطوط.

وعدد �أوراق هذه الن�سخة ( )94ورقة ،وفي كل
�صفحة (� )27سط ًرا ،عدا ال�صفحتين الم�صنوعتين،
ففي كل واحدة منهما (� )17سط ًرا ،ولم يوجد فيها
تعقيبة .وقد مر معنا �أن المزور قدم لها بمقدمة
وجيزة وحذف مقدمة ابن ف�ضال ،ثم و�ضع ورقة
على �صفحة الكتاب الأ�صل ،وم�صدرها كوبريلي
– تركيا ،-وقد ن�سبها مفهر�س المكتبة (422/2
– � )423إل��ى �أب��ي ح�ي��ان( ،((1وهو وهم منه؛ لأنه
جاء بعدها في المخطوط من94ب – 95ب ق�صيدة
من�سوبة لأبي حيان في مدح الك�شاف للزمخ�شري،
فن�سبها �إليه .ورمزنا لها بـ(ك) وقد �ألحقنا خم�س
�صور من هذه الن�سخة بالبحث ،الأولى منها ل�صفحة
الإه��داء ،والثالث للمقدمة الم�صنوعة ،والأخيرة
لنهاية المخطوط ،وفيها يظهر العنوان الأ�صلي
للكتاب.

و��س�ن�ع��ر���ض ال�م�ق��دم��ة ال�م�ن�ت�ح�ل��ة ،ث��م نعرف
ب�صاحب الكتاب الأ�صلي ،ومن ثم نعر�ض مقدمة
نكت المعاني على �آي��ات المثاني ،ونلحق بالبحث
خم�س �صور لن�سخة الأ��ص��ل ،وه��ي ن�سخة طوبقبو
��س��راي بتركيا ،وتقع ف��ي ( )121ورق��ة ،وف��ي كل
�صفحة (�� )27س�ط� ًرا .والن�سخة ت��ام��ة ،م�ؤرخة
بتاريح )29( :من جمادى الآخرة �سنة (606هـ).
رقمها ( ،)1744/115ورمزنا لها بـ(الأ�صل).
وهذه هي المقدمة الم�صنوعة:

أي�ضا �أننا عثرنا على ن�سخة
ومن الجدير بالذكر � ً
�أخ��رى كذلك ه��ي ن�سخة (ن��ور عثمانية) بتركيا،
وعلى الورقة الأولى ختم مكتبة (نور عثمانية) وهي
مزورة مثل ن�سخة كوبريلي ال�سابقة ،وفيها المقدمة
أي�ضا مو�سومة بـ(النكات
الم�صنوعة نف�سها ،وهي � ً
الح�سانعلىمعانيالقر�آن)،والن�سخةوقفهاال�سلطان
عثمان خان بن ال�سلطان م�صطفى خان ،وفيها �سقط
كثير ،ب�سبب انتقال النظر ،وتقع الن�سخة في ()128
ورقة ،عدد �أ�سطر كل �صفحة (� )25سط ًرا ،رقمها

ال�صفحة الأولى من ن�سخة كبريلي (ك)
وفيها عنوان الكتاب المزور
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���ب ال��ع��ج� ُ
لان حاج َته
ين�سى ب��ه��ا ال���راك ُ
وي�����ص��ب�� ُح ال��ح��ا���س�� ُد ال��غ�����ض��ب ُ
��ان يطريها

ال�صفحة الأولى من (ن)
وفيها العنوان

$
الحمد هلل الذي �أظهر من حقائق التنزيل دالئل
الإعجاز ،و�أبهر ب�أ�سرار البالغة من كتابه العزيز
ف�صحاء العرب وبلغاء الحجاز ،و�أودع معاني �آياته
من البيان البديع ما ح ّير م��دارك �أه��ل االمتياز،
وال�صالة وال�سالم على �أنبيائه ور�سله ذوي الهداية
خ�صو�صا نبينا محمد الم�صطفى،
واال�صطفا،
ً
المنزل عليه م��ن ال �ق��ر�آن م��ا ه��و �شفا ،وعلى �آله
و�أ�صحابه نجوم الهدى وبدور الوفا� ،أما بعد:
فهذه نكات �شريفة ،ومعانٍ رائقة لطيفة ،علقتها
على �سور ال�ق��ر�آن ،وتوخيت فيها الإي�ج��از بح�سب
الإم�ك��ان ،و�أودع�ت�ه��ا( ((1من لطائف النفائ�س ،ما
عقدا
يحلى به �صدور المجال�س ،وي�صلح �أن يكون ً
(((1
ِ
لجيد المدار�س ِ� ،شعر
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و�سميتها بـ"النكات الح�سان على معاني القر�آن"،
وخدمت بها خزانة موالنا ال�سلطان� ،سيد �سالطين
الزمان ،خليفة اهلل في ب�لاده ،وظله الممدود في
عباده ،من �أنا غر�س نعمته ونعمة �آبائه( ،((1لم �أزل
غار ًقا في بحر عطائهُ ،هما ٌم ،ك َّتب الكتاتيب ،وجنَّد
الجنود ،وعقد الألوية والبنود ،وتف َّرع من دوحة عز
و�سناء ،لم يزل �أ�صلها ثابت ،وفرعها في ال�سماء،
ورقاه ال�سعد متون المنابر والأ�س َّرة ،وعال �إلى �أن
دا�س ب�أخم�صه نجوم المجرة ،فخ�ضعت له هنالك
ر�ؤو�س �أمراء الممالك ،واقت�سم ب�سيفه و�سعده �أعمار
�أعدائه ،فمنهم من قهر ب�سطوته ،ومنهم من هلك
بدائه:
م����ل ٌ
����ك �إذا ن���ط���ق���تْ ع���ل���اه بمجــدِ ِه

النكات
الح�سان
على معاني
القر�آن لأبي
����������ن العظـما ُء حيـان هو
����ر�����س ال���م���ل ُ
���وك و�أذع َ
خ َ
نكت المعاني
���ا����س �إج���م���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ا ٌع ع���ل���ى تف�ضيــــ ِل ِه
ل���ل���ن ِ
لعلي بن
���ج���ه�ل�ا ُء
ح���ت���ى ا����س���ت���وى ال���ع���ل���م���ا ُء وال ُ
ف�ضال
المجا�شعي
ف����ي اهلل ي�������س���ري ج���������و ُد ُه وجنــــو ُد ُه

وع���������دي��������� ُدهُ ،وال���ع���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ز ُم ،والآرا ُء
ه������ذا �أم�����ي ُ
هلل ب���ي���ن عبـــــــــــا ِد ِه
�����ن ا ِ
وب�������ل�������ا ِدهِ� ،إن عُ����������د َد ا ُلأمـــــــــنا ُء
ال ت���������س�����أل����نَّ ع�����ن ال������زم������ان ف�إنـــــــه
م�����ن راح�����ت����� ْي����� ِه ي����������دو ُر ح����ي����ث ي�شــاء
وال�����ده����� ُر والأي�����������ا ُم ف����ي ت�صريفِــــ ِه
�����ا������س ،وال����خ���������ض����راءُ ،وال����غ����ب����را ُء
وال�����ن ُ
ن����زل����تْ م�ل�ائ���ك��� ُة ال�������س���م���ا ِء بن�صــــ ِر ِه
(((1
و�أط������اع������ ُه الإ������ص�����ب�����ا ُح والإم�������������س������ا ُء

الرايات الأعلى ال�سلطان نا�صر الدنيا والدين،
�أب��ي الفتح محمود �شاه بن لطيف �شاه بن مظفر
�شاه ،خلد اهلل �سلطنته القاهرة ،و�أبقى �أيام دولته
الزاهرة ،وجمع له بين خيري الدنيا والآخرة.

ب�صاحب المخطوط الحقيقي ،وبكتابه النكت ،ثم
نعر�ض المقدمة الحقيقية لهذا الكتاب،التي حذفت
من المخطوطات الثالث ،ونرفقها ب�صور خم�س
عنها وباهلل التوفيق.

والم�س�ؤول من خ��دام دولته العالية� ،أدام اهلل
�أيام ملكه ولياليه� ،أن يقابل هذا الت�أليف بالقبول،
و ي�سبل عليه ذيل لطفه الم�سبول ،فالدعاء لخلود
ملكه مبذول ،وهو بظهر الغيب م�ستجاب ومقبول،
تقبل اهلل هذا الم�س�ؤول(:((1

�أم� ��ا � �ص��اح��ب ال �ك �ت��اب ف �ه��و ع �ل��ي ب��ن ف�ضال
المجا�شعي ،الفرزدقي ،القيرواني( ،((2من �أعيان
ال�ق��رن الخام�س الهجري ،ون�ت��رك القلم لياقوت
الحموي فقد �ساق لنا ن�سبه فقال:
هو علي بن ف�ضال بن علي بن غالب بن جابر
ابن عبد الرحمن بن محمد بن عمرو بن عي�سى بن
ح�سن بن زمعة بن هميم( ((2بن غالب بن �صع�صعة
اب��ن ناجية ب��ن ع�ق��ال ب��ن محمد ب��ن �سفيان بن
مجا�شع بن دارم ،التميمي ،ينتهي ن�سبه �إلى ال�شاعر
الفرزدق «همام بن غالب» ،وكنيته �أبوالح�سن ،لذلك
يلقب بالمجا�شعي ت��ارة ،وبالفرزدقي تارة �أخرى،
وبالقيرواني تارة ثالثة لأنها م�سقط ر�أ�سه ،ويلقب
�أحيا ًنا بابن مجا�شع.

������ن �آم������ي َ
�آم������ي َ
������ن ال �أر�������ض������ى ب�����واح�����د ٍة
�����ف �إل����ي����ه����ا �أل َ
ح����ت����ى �أ������ض�����ي َ
����������ف �آم���ي���ن���ا
ال�سورة( ((1عبارة عن طائفة من القر�آن منزلة
�أقلها ثالث �آي��ات ،وهذا التعريف باتفاق الحنفية
وال�شافعية ،وهو ينكر عليهم في جعل الب�سملة جز ًءا
من ال�سورة( ((2تكون مع الب�سملة ثالث �آيات.
(((2

مقـــاالت

والواو من ال�سورة �إن كانت �أ�صلية كان ا�شتقاقها
من �سور المدينة ،و�إن كانت مبدلة من الهمزة،
فا�شتقاقها من ال�س�ؤر ،بمعنى البقية(� ((2أو القطعة،
(((2
وفائدة تق�سيم القر�آن �سو ًرا �أن تنويع الخبر
�أح�سن م��ن كونه بيا ًنا واح � ً�دا ،و�أن�شط للقارئ،
و�أ��س�ه��ل للحافظ� ،إذ للمتعلم ف��ي ط��ي ك��ل قطعة
ن�شاط ،وفي االنتقال �إلى غيرها نوع انب�ساط ،ولهذه
الم�صلحة جعلت الم�سافات البعيدة منق�سمة �إلى
فرا�سخ و�أميال(.((2

وف��ي م��دي�ن��ة ال��ق��ي��روان( ((2ال�م��دي�ن��ة العربية
(((2
الإ�سالمية العريقة ،التي �أن�ش�أها عقبة بن نافع
 ،وو�ضع فيها الجند الفاتحين و�أ�سرهم ،ولد
علي بن ف�ضال المجا�شعي ،ولم تذكر الم�صادر �سنة
والدت��ه ،ونقدر �أن تكون في مطلع القرن الخام�س
الهجري .وعلى ربوع القيروان ،وفي مدارج �سفوحها
ن�ش�أ ،ودرج ،وق�ضى المرحلة الأولى من عمره ،وقد
�أغفلت لنا الم�صادر  -كذلك -ن�ش�أته الأول��ى� ،إال
�أننا ا�ستطعنا ر�سم مالمحها من خالل ذكره لوالده
(ف�ضال بن علي بن غالب) ،وعم والده (�إبراهيم
بن غالب)� ،إذ يقول« :حدثني �أبي عن عمه �إبراهيم
ابن غالب( ،»((3فقد ن�ش�أ � ًإذا في بيئة علمية �صالحة،
فوالده وعم والده من �أهل العلم ومن �أهل الحديث.

(ق� �ل ��ت :ق ��د اخ �ت �ل �ف��ت ال �ع �ل �م��اء ف ��ي المكي
وال�م��دن��ي اخ�ت�لا ًف��ا كثي ًرا فنقت�صر على م��ا رواه
مجاهد.)((2(...
وبعد �إلقاء ال�ضوء على مقدمة المخطوط الذي
ن�سب لأب��ي ح�ي��ان الأن��دل���س��ي ،الب��د م��ن التعريف
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وق��د �أخ��ذ الفقه عن وال��ده فكان مالكي المذهب
على عادة علماء المغاربة ،وقد ذكر ذلك بع�ض من
ترجم له فقال :المجا�شعي القيرواني المالكي.
ثم انطوت هذه الحقبة من عمره ،وقد �أغفلت
كتب التراجم هذه الحقبة وطوتها من تاريخ هذا
ال�ع��ال��م .وم��رت على ال �ق �ي��روان ��س�ن��وات عجاف،
وحدثت الفتنة ،وربما كان ابن ف�ضال ممن اكتوى
بنارها ،مما �سبب ارتحال الكثيرين عن القيروان.
واحدا منهم ،فهاجر
وال ي�ستبعد �أن يكون ابن ف�ضال ً
مع من هاجر� ،أو هاجر قبل ذلك ،وهو الغالب.
وقد وهم كثيرون ممن ترجموا له فقالوا :ولد
بهجر ،م�ستندين �إلى من قال« :هجر م�سقط ر�أ�سه»،
فظنوا �أن��ه ول��د بهجر ،يقول العماد الأ�صفهاني:
«ق ��ر�أت ف��ي م��ؤل��ف ال�سمعاني� :أن��ه هجر م�سقط
ر�أ�سه ،ورف�ض م�ألوف نف�سه ،وطفق ي��درج ب�سيط
الأر�ض ،ذات الطول والعر�ض»( .((3فالحقيقة �أنه
ترك م�سقط ر�أ�سه» القيروان» وطوف في البالد كما
�سنرى ،و�أخذ عن عالم قرطبة مكي بن �أبي طالب
القي�سي (ت437ﻫ) ،ثم رح��ل �إل��ى م�صر ،و�أخذ
عن �إبراهيم الحوفي (ت430ﻫ) ،ثم دخل العراق،
وال�شام ،وغزنة ،وني�سابور ،وفي ني�سابور وغزنة �ألف
كت ًبا عدة ب�أ�سماء �أكابرها و�أعيانها.
ثم دخل ابن ف�ضال العراق ،و�أقام ببغداد ،وذاع
�صيته فيها ،و�أخذ عنه علما�ؤها ،وحدث عن جماعة
من �شيوخ المغرب ،وق�صده ط�لاب العلم ،وكثر
إماما في النحو ،والعربية ،والتف�سير،
طالبه ،وكان � ً
و�أقر�أ بها مد ًة اللغ َة والنح َو ،يدر�س في دار العلم،
لكن لم تذكر لنا الم�صادر بدقة متى در�س فيها على
وجه التحديد ،هل قبل �سفره �إلى ال�شام ،وبلخ(،((3
وغزنة( ،((3وني�سابور(� ،((3أو بعد عودته �إلى بغداد؟
�آفاق الثقافة والتراث 11

فقد روت لنا كتب الأدب والتراجم �أن ابن باقيا
البغدادي( ((3دخل دار العلم( ((3في بغداد في يوم
ب��ارد ،فوجد اب��ن ف�ضال يدر�س النحو ،وك��ان ابن
باقيا معروفًا بدعابته وتهكمه فقال فيه �شع ًرا  .يقول
�صاحب معجم الأدباء :قال ال�سلفي( :((3قال الرئي�س
�أبو المظفر(� :((3أن�شدني �أبو القا�سم ابن باقيا في
ابن ف�ضال المجا�شعي المغربي ق��ال :ودخلت دار
العلم ببغداد وهو يدر�س �شي ًئا من النحو في يوم
بارد فقلت(:((3
ال������ي������ـ������وم ي����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����و ٌم ق��������ار� ٌ��������س ب�������ارد
�����������ن ف���������ض����الِ
ك����أن���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ه ن�����ح�����ـ����� ُو اب ِ
ال ت�����ق�����رب�����وا ال�����ن�����ح����� َو وال ������ش�����ع����� َر ُه
ف���ي���ع���ت���ري ال���ف���ال���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ��� ُج ف������ي ال�����ح�����الِ
قا�صدا
ونراه بعد ذلك يحث الخطى ،ويغذ ال�سير ً
«نظام الملك» وزير ال�سلطان «�أل��ب �أر�سالن(،»((4
وكان من جلة الوزراء ،فيلقاه ابن ف�ضال وقد ق�صده
من مكة المكرمة – حر�سها اهلل – عند «مناز
ج��رد» في �إرمينية �سنة ث�لاث و�ستين و�أربعمئة،
فيمدحه بق�صيدة ع�صماء �سنوردها مع �أخواتها
فريدا يزين به جيد الزمان
عقدا ً
لتنتظم معهن ً
مخلدا ذك��رى نظام ال�م�ل��ك( ((4ال��وزي��ر �أب��ي علي
ً
الح�سن بن علي بن �إ�سحق الطو�سي ،وكان �صاحب
اليد الطولى على ابن ف�ضال في حياته في غزنة،
وني�سابور .ولنظام الملك ف�ضل في بناء المدار�س
النظامية التي ن�سبت له في بغداد( ،((4وني�سابور،
وطو�س ،وغيرها من الحوا�ضر الإ�سالمية ،والذي
�أد َّر على طلبتها ال�صالت ،وعمر دور الكتب ،وابتاع
لها الكتب ،فكانت �سوق العلم في �أي��ام��ه قائمة،
وكان يقر�أ النحو ،ويملي الحديث ،وكان �أ�شعر ًيا،
وتفقه بمذهب ال�شافعي ،وبعد �صيته( ،((4ولقي ابن

النكات
الح�سان
على معاني
القر�آن لأبي
حيـان هو
نكت المعاني
لعلي بن
ف�ضال
المجا�شعي

مقـــاالت

ف�ضال عنده ا�ستح�سا ًنا� ،إذ كان نظام الملك يجل
العلماء ،وك��ان مجل�سه عام ًرا بالقراء والفقهاء.
ودخل ابن ف�ضال معه ني�سابور ،و�أوك��ل له مرافقة
ابنه الأمير محمد «جمال الملك» ،فذهب معه �إلى
بلخ ،كما دخل غزنة بعد ذلك ،ولقي حفاوة وتكري ًما
وقبوال عند ر�ؤ�سائها وعلمائها و�أهلها ،فعلم و�صنف
عدة م�صنفات با�سم �أكابرها� ،سن�أتي على ذكرهم
عند ذكر م�صنفاته ،وعقد حلقات العلم ومجال�س
التعليم و�أفاد الطالب .ثم عاد �إلى ني�سابور ثانية
�سنة �سبعين ،ونترك الحديث لتلميذه عبد الغافر بن
�إ�سماعيل الفار�سي الني�سابوري(� ((4صاحب �سياق
تاريخ ني�سابور يحدثنا عن �شيخه في هذه المرحلة،
لأن��ه �أول من ترجم له �إذ �إن��ه الزم��ه ه��ذه الحقبة
من م�سيرة حياته .يقول عبد الغافر» ورد ني�سابور
في �سني نيف و�ستين و�أربعمئة ،وخ��رج �إل��ى بلخ
في �صحبة الأم�ي��ر جمال الملك بن نظام الملك
ومنادمته ،ثم راح �إلى غزنة ،و�صحب بها كبار تلك
الدولة مثل الوزير عبد الحميد و�أقرانه ،و�أقام بها
مدة ،...وعاد �إلى ني�سابور �سنة �سبعين و�أربعمئة،
ف�أنزله �إم��ام الحرمين عند عميد خرا�سان �أبي
�سعد محمد بن من�صور( ،((4و�أجرى عليه ما يحتاج
�إليه في نفقته ،وق��ر�أ عليه �إم��ام الحرمين �سائر
ت�صانيفه ،و��ش��اع ذك��ره ،وق ��ر�أت �أن��ا عليه �شي ًئا،
أن�شدت كثي ًرا من �أ�شعاره»( .((4وكان البن ف�ضال
و� ُ
مجال�س علمية في ني�سابور يح�ضرهـا �أه��ل العلم
يدر�س فيها النحو وعلوم العربية والتف�سير وال�سير،
وين�شد فيها �أ�شعاره ،وي�ق� ُ
�رئ ت�صانيفه ،ويحمله
الإمام �أبو المعالي الجويني كل يوم �إلى منزله ليقر�أ
عليه كتاب «�إك�سير الذهب في �صناعة الأدب» الذي
�صنفه له بناء على طلبه.

عودته �إلى العراق ووفاته:

ثم ع��اد المجا�شعي �إل��ى ال�ع��راق ،و�ألقى ع�صا
الترحال في بغداد ،وقيل� :إنه لم يعد يدر�س النحو،
و�إن �م��ا عكف على ال�ت��أل�ي��ف ،ف��أل��ف ك�ت��اب :ال��دول
مجلدا ،ولم يكمله .يقول
(في التاريخ وهو ثالثون ً
ياقوت( :((4ر�أيت بالوقف ال�سلجوقي في بغداد منه
مجلدا وي�ع��وزه �شي ٌء �آخ��ر .ثم يقول عبد
ثالثين
ً
الغافر بعد ذلك« :وما لبث �إلى �أن جاءنا نعيه �سنة
ت�سع و�سبعين و�أربعمئة ،ولم يخلف في وقته مثله».
ودفن ابن ف�ضال  -رحمه اهلل تعالى -في بغداد في
«باب �أبزر»(.((4
وخلف لنا علي بن ف�ضال �سبعة ع�شر م�صنفًا
في النحو والأدب والبالغة والعرو�ض والتف�سير
والتاريخ والتراجم ،طبع منها خم�سة؛ م�صنفان
ن�ص ِّحح ن�سبة �أولهما وهو
منها من�سوبان لغيرهَ ،
و�صححت ن�سبة الآخر وهو
النكت في هذا البحث،
ُ
معاني الحروف المن�سوب للرماني خط�أً �إنما هو
«العوامل والهوامل»� ،أو «�شرح معاني الحروف» .في
بحث م�ستقل .كما ن�سب له البغدادي  -و�سار عليه
بعده بع�ض من حقق كتبه  : -كتاب «�سر ال�سرور»
ولي�س ل��ه ،و�إن�م��ا للقا�ضي �أب��ي العالء «محمد بن
محمود الغزنوي الني�سابوري»( ((5ذكر فيه �شعراء
�أوان��ه .يقول �صاحب الخريدة« :ق��ر�أت في مذيل
ال�سمعاني بخطه ،يقول :ر�أيت ا�سمها� -أي ال�شاعرة
 في �سر ال�سرور للقا�ضي �أبي العالء الني�سابوري»،وم��رة �أخ��رى يقول« :ق��ر�أت في كتاب ال�سمعاني:
ذك��ر �صديقنا �أب��و العالء القا�ضي في كتاب �سر
ال�سرور»( .((5وورد ذكر ياقوت الحموي له ،يقول:
وفي �سر ال�سرور البن ف�ضال ،فوهم من حقق كتبه،
وظن �أن الكتاب البن ف�ضال فن�سبه �إليه.
(((4
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و�سنقت�صر على ذكر كتبه المطبوعة:
 -1الإ�شارة �إلى تح�سين العبارة( :((5كتاب لطيف
جامع �شامل لأه��م �أب��واب النحو وقواعد الإعراب
والكتابة� ،صنفه لنا�صح الدولة «�أب��ي محمد عبد
ال�صمد بن علي ال َف ْن ُد ْو َرجي»( ،((5ليخدم به خزانة
ك�ت�ب��ه( .((5وق��د �صنفه بعد كتابه الإك�سير ،ففي
الإ�شار ِة �إ�شار ٌة �إلى كتاب الإك�سير.
� -2شرح عيون الإع ��راب( :((5وعيون الإعراب
�صنفه �أبو محمد ،عبيد اهلل بن �أحمد الفزاري(،((5
قا�ضي الق�ضاة ب�شيراز (ت350هـ من تالميذ �أبي
علي الفار�سي� ،صاحب كتاب «�صناعة الإع��راب»
والكتاب المذكور ،وكانت �صداقة حميمة تربط
بين ابن ف�ضال وحفيد الفزاري ال�شيخ العميد �أبي
من�صور ن�صر بن عال بن علي بن عبيد اهلل ،فرغب
في �شرح كتاب جده ،و�أجاب طلبته ،يقول« :فبادرت
�إلى ما �آثر ،وامتثلت ما �أمر»(.((5
� -3شرح معاني الحروف :ذكره جل من ترجم
له ،لكن بع�ض الم�صادر تقول� :شرح معاني الحروف
(للرماني) .وعدت �إلى �أقدم ترجمة بقلم تلميذه
ع�ب��د ال�غ��اف��ر ف�ل��م ي��ذك��ر�� :ش��رح م�ع��ان��ي الحروف
(للرماني) ،وك��ذل��ك معظم الم�صادر القديمة،
وكان �أول من ذكر ذلك البغدادي �صاحب «�إي�ضاح
المكنون» و»هدية العارفين»( ،((5فتيقنت �أنه واهم،
ثم تابعه من بعده من الم�صنفين ،و�سار هذا الوهم
على كل المحققين المعا�صرين الذين يحققون كتب
الرماني� ،أو كتب ابن ف�ضال �إذ يقولون� :شرح (ابن
ف�ضال) معاني الحروف للرماني ،وحقيقة الأمر
�أن ه��ذه المخطوطة ه��ي �ضمن م�ج�م��وع( ((5فيه:
«ال�ح��روف» للرماني ،وق��د ُحقق ه��ذا الكتاب منذ
عاما( ،((6وعندما قر�أته بدقة وجدت
ثمانية وثالثين ً
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فيه �أق��وال اب��ن ف�ضال ،و�أدل��ة كثيرة �أخ��رى ت�ؤكد
عدم �صحة ن�سبته للرماني ،وزاد يقيني بذلك من
خالل قراءتي لم�ؤلفاته ،وتحقيقي لكتابه النكت،
وقدر اهلل  -تعالى -لي �أن �أطلع على مقال الفا�ضل
�أ .د�.صالح بن ح�سين العايد« :التحفة الوفية في
حروف العربية» لل�صفاق�سـي� ((6(،إذ ذكر المحقق
الدكتور في الحا�شية �أن معاني الحروف المطبوع
لي�س لعلي بن عي�سى الرماني �إنما هو «العوامل
والهوامل» لعلي بن ف�ضال المجا�شعي.
 العوامل والهوامل(�،((6أو :الهوامل والعوامل :لميذكره عبد الغافر و�إنما قال� :شرح معاني الحروف،
وما ندري حقيقة هل هو الكتاب المذكور �آنفًا الذي
النكات
حقق من�سو ًبا للرماني؟ �أو هو كتاب �آخ��ر؟!! لكن
الح�سان
معظم م��ن ترجم ل��ه بعد ذل��ك يعدهما كتابين،
على معاني
وق��د كثر ذكرهما في كتب �أب��ي حيان الأندل�سي؛
( ((6القر�آن لأبي
(((6
ك��ال�ت��ذي�ي��ل وال �ت �ك �م �ي��ل  ،وت��ذك��رة ال �ن �ح��اة  ،حيـان هو
(((6
(((6
وارت�شاف ال�ضـرب  ،والنكت الح�سان  ،و�أقوال نكت المعاني
البن ف�ضال في منهج ال�سالك ،والبحر المحيط،
لعلي بن
ف�ضال
والنهر ال �م��اد( ،((6وه��ي بال ع��زو للكتاب المذكور
لكنها فيه .وف��ي كتب ال�سيوطي؛ كهمع الهوامع ،المجا�شعي
والأ�شباه والنظائر ،فقد ق��ال ف�ي��ه(( :((6ق��ال ابن
مجا�شع في «معاني الحروف») ،والقول نف�سه نراه
في معاني الحروف المن�سوب للرماني ،ويقول في
همع ال�ه��وام��ع(( :((6ق��ال اب��ن ف�ضال ف��ي» الهوامل
وال �ع��وام��ل») ،ث��م نجد ال �ك�لام نف�سه ف��ي معاني
ال�ح��روف المن�سوب للرماني ،وذك��ره في البغية:
«العوامل والهوامل»( ،((7والأقوال متعددة ال ن�ستطيع
الجزم بها� ،صحيح �أن عبد الغافر لم يذكره ،وهو
القائل�« :أجاز لي بم�سموعاته وم�صنفاته ومروياته»
فهو على خُ بر بها ،لكنه يقول بعد �سرد م�صنفاته:
«وغير ذلك من الكتب المحتوية على الفوائد» .فربما

هذا الكتاب لم يذكره ابن ف�ضال له في ذلك الوقت.
عقدت مقارنة دقيقة في بحث م�ستقل بين نكت
وقد
ُ
القر�آن وبين معاني الحروف المن�سوب للرماني،
فوجدت الكالم مطابقًا لما تو�صلت �إليه( ،((7مما ال
يدع �ش ًكا وال ري ًبا �أنه البن ف�ضال ،و�أنهما كتاب واحد
�شرح معاني الحروف من خالل ت�سميته :هذا
لأنه َ
حرف عامل ،وهذا حرف هامل ،ويقول �أحيا ًنا :هذا
من العوامل ،وهذا من الهوامل ،فا�شتهر بالعوامل
والهوامل .واهلل �أعلى و�أعلم.

مقـــاالت

 -4ال�م�ق��دم��ة ف��ي ال��ن��ح��و( :((7درج العلماء
على ت�صنيف المخت�صرات في النحو و�سموها:
«المقدمات» ،وقد �صنف ابن ف�ضال هذه المقدمة
للقا�ضي الإمام الزاهد ،لكن لم يذكر ا�سمه يقول:
«هذه مقدمة في النحو ت�صلح للمتحفظين ،وتليق
بالمتذاكرين ،خدمت بها ح�ضـرة القا�ضي الإمام
الزاهد� ،أودعتها ع�شرة من الف�صول ت�ؤدي كل منها
�إلى معرفة الأ�صول»(.((7

ال�صفحة الأولى من ن�سخة ج�ستربيتي (ب)

 -5نكت ال �ق��ر�آن( :((7وه��و «نكت المعاني على
�آي��ات المثاني» وقد �أم�لاه في ني�سابور ،يقول عبد
الغافر في ترجمة «�أبي محمد البكري» في �سياقه:
«عبد اهلل بن عمر بن الح�سين ،ال�شريف البكري،
�أب��و محمد� ،شاب ،فا�ضل ،نبيل ،يتوارد على �أبي
الح�سين ال�شاماتي ،وح�ضر معنا مجل�س اال�ستفادة
من الإمام �أبي الح�سن علي بن ف�ضال المجا�شعي،
النحوي ،القادم علينا �سنة �سبعين و�أربعمئة ،و�سمع
م��ن ت�صانيفه« :نكت ال �ق��ر�آن» وا�ستن�سخها ،ثم
توفي(.»((7

ال�صفحة الأولى من الأ�صل

/1ب] ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
أعن ِّ
ٍ
محمد نبيك.
و�صل على
ي�س ْر و� ْ
ِّ
رب ِّ

وهذه هي المقدمة الأ�صلية ،وفيها يظهر ا�سم
الم�ؤلف الحقيقي ،ن�ضعها بين �أيدي القراء الكرام.
والحمد هلل  � اًأول و�آخ ًرا

قال ال�شيخ الإم��ام الجليل �أبو الح�سن علي بن
المجا�شعي النحوي رحمه اهلل� :أما بعد حمد
ّ
ف�ضال ُ
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اهلل تعالى كما يجب ل��ه ،وال�صالة على من ختم
�أنبياءه ور�سله ،واتبع هد َيه و�سب َله ،وامتثل قو َله
وعمله ،ف�إن اهلل ،جل ثنا�ؤه ،وتقد�ست �أ�سما�ؤه� ،أح َّل
ال�شيخ ال َأجل ال�سيد قوام الملك �أبا علي الح�سن بن
عبد الملك( ،((7حر�س اهلل للعلم والعلماء مهجته،
وف�سح للف�ضل والف�ضالء م��دت��ه ،م� َ�ح� ًاًّّلش  �شمخت
و�ضا ًء
�أرومتُه ،ومنحه من�ص ًبا ر�سخت جرثومتُهَّ ،
م�ضا ًء على �أ�سنى
�إلى عالئق �أعالق الكرم والعالءَّ ،
خالئق ذوي الأعراق وال�سناء ،و�أظله �أغ�صان دوحة
زكت �أعراقها ،واخ�ضرت �أوراقها ،ثم �أثمرت �أطيب
ثمرة ،وك�أنها من خير �شجرة ،فما زال ينمي على
�أهدى طريقة ،و�أ�سنى خليقة� ،إلى �أن �ضمه محتده
في قطريه ،واحتمله �س�ؤدده بين ح�صنيه ،فهو يتيمة
المجد ،ووا�سطة العقد� ،إليه يفزع في الم�شكالت،
وعليه ُيعول في َد ْر ِء المندبات ،و�أمتع اهلل ببقائه
الذاب عن
العلم و�أهله ،وال �سلبهم ذراه وظله ،فهو ُّ
الدين ،والحامي حوزة الم�سلمين� ،سنا�ؤه قد حاز
�سناء ال�شم�س ،وع�لا�ؤه قد جاز على الإن�س ،فكل
نهاية �أول ق��دره ،وك��ل غاية �أ�سفل فخره ،بحزمه
يحزم الحزم ،وبفهمه يفهم الفهم ،وب��ر�أي��ه تق ُّل
الخطوب ،وي�ستدفع الأمر الع�صيب.
و�إني لما ر�أيت عنايته بالقر�آن ومعانيه ،ورغبته
ف��ي دق��ائ��ق �إع��راب��ه وم�ب��ان�ي��ه� ،أح�ب�ب��ت �أن �أخ��دم
ح�ضرته بكتاب يجمع ف�ن��ون��ه ،وي�ح�ت��وي عيونه،
وي�ستوعب(((7جميع معانيه ،وما يحتاج �إليه الناظر
فيه ،من نحو :علم ت�لاوت��ه ،ومبادئه ،ومقاطعه،
ووقوفه ،وم ّداته ،وهمزاته ،وت�شديداته ،وحروف
المد واللين ،وعلم �أجزائه ،ووجوه قراءته ،ومعرفة
المتلو من القراءات ،وال�شاذ ،وما يجوز منها في
ال�صالة وما ال يجوز ،وعلم حروفه وكلماته ،وعدد
�آي��ات��ه ،واالخ �ت�لاف فيه ،وعلم تف�سيره وت�أويله،
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ومعانيه ،وجهاته ،و�إع��راب��ه ،ولغاته ،وغوام�ضه،
وم�شكالته ،ون�ظ��ائ��ره ،ومت�شابهاته ،و�إ�شاراته،
وعلم مكيه ،ومدنيه ،وجحيفه ،وطائفيه ،وحديبيه،
وم��ا ن��زل بمكة وحكمه مدني ،وم��ا ن��زل بالمدينة
وحكمه مكي .وعلم جمعه وتفريقه ،وبيانه وت�أليفه،
وعلم نزوله و�ش�ؤونه و�أقا�صي�صه وفنونه ،و�أ�سماء
من نزل فيه ،والأ�سباب التي من �أجلها نزل ،وما
ن��زل م��ن ال �ق��ر�آن ل�ي� ً
لا ،وم��ا ن��زل ن �ه��ا ًرا ،وم��ا نزل
مجم ًال وما نزل مف�صـَّ ًال ,وما نزل مجتم ًعا ،وما
نزل منفر ًدا ،وعلم خا�صه وعامه ،ومطلقه ومقيده
[�/2أ] وح�ظ��ره و�إب��اح �ت��ه ،وخ��ا���ص �أري ��د ب��ه عام،
وع��ام �أري��د ب��ه خ��ا���ص ،وع��ام يدخله الخ�صو�ص،
النكات
وخا�ص يدخله العموم ،وعلم مقدمه وم�ؤخره ،وقلبه
الح�سان
و�إب��دال��ه ،وحذفه و�إ�ضماره واخت�صاره ،وحقيقته
وم�ج��ازه ،وعلم نا�سخه ومن�سوخه ،و�أم��ره ونهيه ،على معاني
القر�آن لأبي
ووع��ده ووع�ظ��ه ،ووع�ي��ده وزج ��ره ،و�أم�ث��ال��ه ،وعلم
حيـان هو
�أحكامه ،وح��دوده ،وفرائ�ضه ،وواجباته ،وحالله ،نكت المعاني
وحرامه ،وف�ضائله ،وجائزه ،ومتعذره ،وعلم ُط َو ِله
لعلي بن
ومف�صـ ِله ،وما �أوتي ر�سول اهلل 
ومئيه ومثانيه
ف�ضال
َّ
من القر�آن بدل التوراة ،وما �أن��زل بدل الإنجيل ،المجا�شعي
وم��ا �أوت ��ي ب��دل ال��زب��ور ،وم��ا خ�ص ب��ه ،وف��رق ما
بين الت�أويل والتف�سير ،ومعاني القر�آن والفرقان
والكتاب والإم��ام ،والمثاني وال�سورة والآي��ة ،وعلم
ظاهره ،وباطنه ،ومطلعه ،ومقطعه ،والمفرو�ضات
الظاهرات ،والمفرو�ضات الباطنات ،والمنهيات
ال �ظ��اه��رات ،والمنهيات ال�ب��اط�ن��ات ،و�أ���س��راره،
ورم ��وزه ،وعلم �إع�ج��ازه ونظمه ،وه��و على ع�شرة
�أوج��ه :الإيجاز ،والت�شبيه ،واال�ستعارة ،والتال�ؤم،
والتوا�صل ،والتجان�س ،والت�ضمين ،والت�صريف،
والمبالغة ،وح�سن ال�ب�ي��ان ،وع�ل��م ج��واب��ات��ه ،وما
المف�صول منها ،وما المو�صول ،وما الم�ضمر ،وما

على المخالفين ،والرد على الملحدين ،والبيان عن
الرغبة والرهبة ،والخير وال�شر ،والح�سن والقبح،
ونعت الحكمة ،وف�ضل المعرفة ،ومدح الأبرار ،وذم
الفجار ،والت�سلية ،والتح�سير ،والتزكية ،والتقريع،
والبيان عن كريم الأخ�لاق ،و�شريف الآداب.وم��ا
بد�أنا به �أولى لأن هذه الق�سمة متداخلة وتلك �أ�سلم
منها.

المظهر ،وما �سئل عنه ف�أجيب ،وما �سئل عنه فلم
يجب ،وما نزل من غير �س�ؤال ،و�س�ؤال الم�ؤمنين،
و�س�ؤال الكافرين ،وترك الجواب� ،إلى غير ذلك مما
يكثر تعداده ،وي�صعب �إيراده.

مقـــاالت

ور�أي���ت �أن��ي متى فعلت ذل��ك انتهت ب��ي مدد
الحياة قبل انتهائه ،وانجدفت(� ((7أ�سنان البقاء
قبل فنائه ،فر�أيت �أن �أخت�صر وال �أكثر ،و�أقت�صر وال
أق�صر ،و�أعتمد على ُن َب ٍذ معجزٍ  ،في ٍ
كتاب موجزٍ ،
� ّ
مما يتذاكر فيه العلماء ،وي�ستدعيه منهم الأكابر
والر�ؤ�ساء ،ورجوت �أن يح�سن لديه موقعه ،وتلطف
عنده مو�ضعه ،ف ��إن �أ�صبت فبح�سن نيته ٍ ،ويمن
نقيبٍته ،و�إن �أخط�أت فما ال يخلو منه ب�شر ،وال ي�سلم
منه مبرز مقتدر ،ال �سيما لمن ارت�ج��ل م��ن غير
ن�سخة تقدمت� ،أو م�سودة ر�سمت ،وما كان على هذه
ال�صفة فالعذر فيه وا�ضح ،ووجه الحقّ عنده الئح.

وقد اختلف العلماء في المكي والمدني اختالفًا
كثي ًرا ،فاقت�صرنا على ما رواه �أبو حاتم �سهل بن
محمد ال�سج�ستاني(.((7
والحمد هلل � اًأول و�آخ ًرا.

الحوا�شي
 1-1حقق با�سم� :إعراب القر�آن لقوام ال�سنة الأ�صبهاني ،وقد
حققته :د .فائزة عمر الم�ؤيد من�سو ًبا له ،وقد اعتر�ضها
بع�ض ال�صعوبات منها �أن علي بن ف�ضال (ت479هـ) يروي
عن �شيخه مكي بن �أبي طالب القي�سي (ت437ﻫ) فيقول:
بع�ض �شيوخنا»،
مكي بن �أب��ي طالب َ
ُ
«�سمعت �أب��ا محمد َّ
وا�ضطرت لتغيير ال�سند� ،إذ ال بد من وا�سطة بين �شيخها
و�شيخ اب��ن ف�ضال ،فقالت« :و�سمع �أب��ا محمد مكي بن
بع�ض �شيوخنا» ،ون�شرته في الريا�ض 1995م،
�أبي طالب ُ
على (ن�سخة �ش�ستر بيتي الناق�صة .ينظر :ق ،1ق 21من
الن�سخة المذكورة) .وقد رد ما زعمته� :أ .د .حاتم �صالح
ال�ضامن في مقاله في مجلة العرب ج -1ج� – 2س2007م.
وينظر �إع��راب القر�آن  31من المطبوع وينظر ما كتبه
د .عبد الهادي حميتو في مجلة الحكمة ع� – 16/س1419هـ
 نظرات في �إعراب القر�آن �ص .493ثم ا�ستفاد من ذلكو�أع��اد تحقيقه د� .إبراهيم الحاج علي على ن�سخة تركيا
التامة بعنوان :نكت المعاني على �آيات المثاني بالإ�ضافة
�إلى ن�سخة �ش�ستربتي الناق�صة .وحققه د .عبد اهلل عبد
القادر الطويل على ن�سخ �ش�ستربتي الناق�صة ،ون��ال به
الدكتوراه من الجامعة الم�ستن�صـرية .ون�شره في بيروت
2007م .وحققتُه بف�ضل اهلل تعالى على �أربع ن�سخ خطية،
�صححت ن�سبتها �إليه،
ثالث منها المن�سوبة لغيره ،وقد ّ

وق�صدت في هذا الكتاب �إلى �أ�شد ما في القر�آن
� اً
إ�شكال في معنى و�إع ��راب ،وربما ذك��رت المعنى
وحده ،وربما ذكرت الإعراب وحده ،وربما ذكرتهما
جمي ًعا ،وربما �شرحت الكلمة الواحدة من جميع
الآية على قدر ما �أرى المو�ضع محتم ًال.
وج�م�ي��ع �أغ��را���ض ال��ق��ر�آن ث�لاث��ة :التوحيد،
والإخ�ب��ار ،والديانات .وعلى ت ��أ ّول قول النبي :
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ [الإخ�لا���ص ]1:تعدل ثلث
ال �ق��ر�آن ،وذل��ك �أن ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ كلها
توحيد ،فهي ثلث هذه الثالثة التي ذكرناها ،وهذا
ذكر لنا عن محمد بن جرير الطبري.
وقال علي بن عي�سى [/2ب]� :أغرا�ض القر�آن:
الإعالم ،والتنبيه ،والأمر ،والنهي ،والوعد ،والوعيد،
وو�صف الجنة والنار ،وتعليم الإق��رار ب�أ�سماء اهلل
و�صفاته ،وتعليم االع�ت��راف ب�إنعامه ،واالحتجاج
16
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وواحدة تامة تحمل العنوان الأ�صلي ،و�سين�شر قري ًبا ب�إذن
اهلل .
 2-2ترجمته ف��ي :م�ستفاد الرحلة واالغ�ت��راب ،142 – 140
والمخت�صر في �أخبار الب�شر  ،142/4وطبقات القراء
 ،868 – 867/2والعبر  ،135/4و�أعيان الع�صر 325/5
–  ،353ونكت الهميان  ،286 – 280والوافي بالوفيات
 ،283 – 267/5و( 196/6ق�سم الألقاب) ،وفوات الوفيات
 ،79 – 71/4وذيل التذكرة  ،29 – 23وذيول العبر - 243
 ،244وطبقات ال�شافعية لل�سبكي  ،307 – 276/9وطبقات
ال�شافعية للإ�سنوي  ،220-218 /1والبداية والنهاية
 ،213/14والإح��اط��ة في �أخ�ب��ار غرناطة ،60 – 43/3
والكتيبة الكامنة  ،86 – 81وتذكرة النبيه 69 – 68/3
(حوادث وتراجم  ،)770 – 741ووفيات ابن قنفذ ،349
والبلغة  ،252 – 250وتعريف ذوي العال  ،35 – 30وغاية
النهاية  ،250 – 249/2وتو�ضيح الم�شتبه – 149/2
 ،150وطبقات ابن قا�ضي �شهبة  ،92 – 88/3وطبقات
النحاة واللغويين له (المحمدون)  ،292 – 289والدرر
الكامنة ( 65 – 58/6حيدر �آب��اد) ،و( 76-70/5دار
الكتب الحديثة) ،والمنهل ال�صافي ،169 – 161 /11
والدليل ال�شافي على المنهل ال�صافي  ،715/2والذيل
التام  ،72 – 70/1وبغية الوعاة  ،270 – 266/1وتحفة
الأدي��ب  ،264 – 231/1وح�سن المحا�ضرة – 534/1
 ،536وطبقات المف�سرين للداودي  ،286/2ودرة الحجال
 ،124 – 122/2ونفح الطيب  ،584 – 535/2و�شذرات
الذهب  ،254 – 251/8والبدر الطالع ،846 – 843/2
وج�لاء العينين  ،27 – 26وهدية العارفين – 152 /2
 ،153وبروكلمان  ،454 - 451/6والر�سالة الم�ستطرفة
 ،75والأعالم  ،152/7ومعجم الم�ؤلفين ،131-130/12
ومعجم المف�سرين  ،655والمو�سوعة العربية العالمية 613
–  ،614و�أبو حيان النحوي د .خديجة الحديثي ،ومقدمة
أي�ضا ،ومقدمة كتابه التذييل والتكميل
ديوانه للدكتورة � ً
للأ�ستاذ الدكتور ح�سن هنداوي .ومقدمات كتبه الأخرى.
 3-3ن�سبة �إلى قبيلة نفزة البربرية (لب اللباب .)392
 4-4ويجوز �أن نقول :الحياني بالحاء المهملة ن�سبة �إلى جده
لأبيه حيان (تو�ضيح الم�شتبه  ،150 – 149/2ولب اللباب
 ،)142و�أما من قال :الجبائي ،فغير �صحيح.
 5-5تحفة الأديب .231/1
 6-6الوافي بالوفيات  ،281/5وفوات الوفيات  ،72/4والإحاطة
 ،6/3والبلغة  ،252وتعريف ذوي العال .3
 7-7تحفة الأديب .236/1
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�	8-8أعيان الع�صر  ،347- 346/5والبلغة .251
 9-9طبعته في بغداد ،ط1966 - 1م.
1010ال�سلطان ال�شهيد ال�سعيد محمود �شاه ال�صغير قام بالملك
�سنة �أربع و�أربعين وت�سع مئة ،وهو خاتمة �سالطين كجرات،
قتل من قبل بع�ض خدمه �سنة (961ﻫ) ،ترجمته في :النور
ال�سافر ،339والمنح الرحمانية  ،147و�شذرات الذهب
 ،474 /10ونزهة الخواطر .426 – 424/4/1
1111ال�سلطان العظيم ،الحليم ،مظفر �شاه �أحمد بن محمود
�شاه� ،صاحب كجرات ،ول��د �سنة (875ﻫ) .ك��ان اً
عادل،
فا�ضلاً  ،ح�سن الخط ،وكتب بيده عدة م�صاحف� ،أر�سل
منها م�صحفًا �إلى المدينة ال�شريفة ،وقال �صاحب نزهة
الخواطر :ومن م�آثره الح�سنة بالحرمين م�صحفان بخطه،
ت�سلم الملك �سنة (917ﻫ) ،عمر البالد ،و�أ�س�س الم�ساجد،
وال�م��دار���س ،وك��ان مح ًبا لأه��ل العلم ،اخ��ذ عن الإيجي،
عابدا ،زاه� ً�دا ،وخرجت روحه وهو �ساجد
وغيره ،وكان ً
�سنة (932هـ) .ترجمته في :النور ال�سافر ،256و�شذرات
الذهب  ،255/10ونزهة الخواطر.435 – 431/4/1
1212ل��م يتبين لنا ه��ل ه��ذا ه��و ا�سم المنتحل �أو النا�سخ؟
و(برخوردار) :هم طائفة ت�سكن في �سب�ستان ،وبلوج�ستان،
وينت�سبون �إل��ى �أح��د �أج��داده��م المعروف بـ :برخوردار،
ومعناه :ال�سعيد في حياته� ،أو بمعنى ولد ال�شخ�ص .و�أما
(خوردار) :فمعناه :المعتني بذاته� ،أو المتزن� ،أو الغيور.
(«فيروز اللغات» قامو�س �أردو).
1313ينظر بروكلمان  ،11/2والذيل .136/2
1414وخدمت بها في (ن).
1515البيت الب��ن نباتة ال�سعدي ف��ي دي��وان��ه  ،481/1وفيه:
لها .وهو له في اليتيمة في ترجمته ،وفي :من غاب عنه
المطرب  ،34والمثل ال�سائر329/2
1616نالحظ �أنه ا�ستقى العبارات نف�سها من ابن ف�ضال في
مقدمة النكت المهداة �إلى قوام الملك �أبي علي الح�سن
ابن عبد الملك.
1717هذه الأبيات مقتب�سة من �شعر محمد بن هانئ الأندل�سي.
ديوانه  ،22 – 15مع اختالف ي�سير في الرواية.
1818البيت ب�لا ع��زو ف��ي �إع �ت��اب ال�ك�ت��اب� ،أورده اب��ن الأب��ار
في ترجمة �أب��ي جعفر �أحمد بن عطية الحف�صي ،224
وكذلك في نفح الطيب  ،175/1و�أورده ابن مع�صوم في
ترجمة حنيف الدين بن عبد الرحمن المر�شدي في �سالفة
الع�صر 189/1
1919م��ن ه�ن��ا ب ��د�أ ال��م��زور ببع�ض ال �ع �ب��ارات ل�ي��رب��ط بين

النكات
الح�سان
على معاني
القر�آن لأبي
حيـان هو
نكت المعاني
لعلي بن
ف�ضال
المجا�شعي

مقـــاالت

مقدمته المنتحلة وبين كتاب النكت وهي �ستة �أ�سطر في
المخطوط.
2020مترجمة في (ن) .وهو خط�أ وتحريف من النا�سخ.
2121من كل �سورة في (ن).
2222البقعة في (ن).
2323الجن�س في (ن).
2424هنا ينتهي ما لفقه المزور لطم�س معالم الكتاب.
2525في الأ�صل :على ما رواه �أبو حاتم ...ولكن المزور �أ�سقط
ثالثة �أ�سطر قبل كلمة مجاهد.
2626ترجمته ف��ي :دمية الق�صر ( 63-38،61-36/1طبعة
الكويت) و�سياق تاريخ ني�سابور (ق ،)71والأن�ساب ،198/5
وتبيين كذب المفتري ،283وخريدة الق�صر – 365/1/4
 ،368والمنتظم  ،263 /16ومعجم الأدب��اء – 1834/4
 ،1838والكامل  ،450/8والمخت�صر المحتاج �إليه،169/1
والمنتخب ( 597 – 596 ،432طبعة قم) ،وذيل تاريخ
بغداد البن النجار  ،95- 85/16و�إنباه ال��رواة وفهر�سة
اللبلي  ،46و�إ�شارة التعيين ،270-266/2 ،225 - 224
وال�سير ،229 – 228 /18والعبر  ،295/3وتاريخ الإ�سالم:
(وفيات  ،)480 - 471وتلخي�ص ابن مكتوم (ق – 75
 ،)76والم�ستفاد من ذيل تاريخ بغداد  ،213-212والوافي
بالوفيات  ،384 - 381 /21ومر�آة الجنان ،132-128 /3
وطبقات ال�شافعية لل�سبكي (179 /5في ترجمة الجويني)
و( 267/7ف��ي ترجمة ال �ح��ري��ري) ،وال�ب��داي��ة والنهاية
 ،132/12وطبقات الفقهاء ال�شافعيين ،301 – 299/2
والبلغة  ،213 – 212وطبقات النحاة واللغويين البن قا�ضي
�شهبة (ق ،)440 - 438وطبقات ال�شافعية له ،178-177/2
ول�سان الميزان  ،6/6والنجوم الزاهرة  ،124/5وبغية
ال��وع��اة  ،176/2وطبقات المف�سرين ل��ه  ،82وطبقات
المف�سرين للداودي  ،422 - 421/1وطبقات المف�سرين
للأدنه وي  ،136 – 135وك�شف الظنون ،1179 ،1027/2
 ،1418و�شذرات الذهب  ،363/3ورو�ضات الجنات 236/5
–  ،237و�إي�ضاح المكنون ،178 ،115 ،116 ،85 /1
 ،677 ،544 ،506 ،194،540/2وهدية العارفين ،693/1
والأعالم  ،319/4وورقات عن الح�ضارة  ،186/1ومعجم
الم�ؤلفين  ،166 – 165/7وتراجم الم�ؤلفين التون�سيين
 ،29 – 27/4ومعجم المف�سرين م��ن ��ص��در الإ�سالم
�إلى الع�صر الحا�ضر  ،373/1ومو�سوعة �أعالم المغرب
�ضمنها تذكرة المح�سنين ا ،322/وم�شاهير التون�سيين
 ،386 – 385و�أعالم تميم  ،406 – 405ومعجم طبقات
الحفاظ والمف�سرين  ،258والتف�سير والمف�سرون في غرب

�إفريقية  ،43.-429ومعجم ال�شعراء الأندل�سيين والمغاربة
.278-277
2727يقول ياقوت« :هكذا وجدته هميم والمعروف همام ،وهو
الفرزدق ال�شاعر».
�2828أ�صل بالد �إفريقية ،وم�سكن الأم��راء ،اختطها عقبة بن
نافع � سنة خم�سين ،وك��ان مو�ضعها غي�ضة ،واختط
فيها دار الإم��ارة ،واختط م�سجدها ،وعين قبلته ،وبقي
فيها ثالث �سنوات( .معجم البلدان  ،421-420 /4و�أ�سد
الغابة .)66/4
2929الفهري القر�شي ول��د على عهد النبي  ،ول��م تثبت
له �صحبة ،فتح ب�لاد ال�سودان والمغرب العربي ،وبنى
القيروان ،وقتل �سنة ثالث و�ستين�( .أ�سد الغابة ،67-66/4
والكامل � ،465/3صادر ،و 320/3دار الكتب العلمية).
3030نكت المعاني .533 ،500/2 -403 ،360/1
3131الخريدة ( 289 – 287/1ط .الدار التون�سية – ط– 3
1986م).
3232م��ن �أج��ل م��دن خ��را��س��ان ،و�أذك��ره��ا ،و�أك�ث��ره��ا خي ًرا،
و�أو�سعها غلة ،افتتحها الأحنف بن قي�س على عهد الخليفة
عثمان بن عفان  وين�سب لها خلق كثير( .معجم البلدان
.)480-479/1
3333وت�سمى غزنين كذلك وه��و ال�صحيح عند العلماء كما
يقول ياقوت ،وهي مدينة عظيمة ،ووالية وا�سعة في طرف
خرا�سان ،وهي الحد بين خرا�سان والهند ،وكانت منزل
بني محمود بن �سبكْتكين �إلى �أن انقر�ضوا( .معجم البلدان
.)202-201/4
3434مدينة عظيمة ذات ف�ضائل ج�سيمة افتتحت في عهد
عثمان بن عفان  ،وقيل :افتتحها الأحنف بن قي�س
ف��ي زم��ن عمر  ،ث��م خربها التتر( .معجم البلدان
.)333-331/5
3535عبد اهلل ب��ن محمد ب��ن الح�سين �أب��و القا�سم الحنفي
المعروف بالبندار ،ابن باقيا البغدادي �صاحب الجمان
في ت�شبيهات القر�آن ،وملح الكتاب( ،ت485هـ)( .معجم
الأدب��اء  ،1561-1560/4و�إنباه ال��رواة  ،133/2ووفيات
الأعيان  ،98/3وتاريخ الإ�سالم :وفيات  ،485والجواهر
الم�ضية  332 -329/2وفيه :باقيا بالباء الموحدة هذا
هو المعروف ،ور�أيت بخط ابن الطاهري على الباء نقطة
من فوق ،ولعله وهم  ،457/4وتاج التراجم  ،118والأثمار
الجنية .)465/2
3636دار العلم وت�سمى :دار الكتب� ،أن�ش�أها �سابور بن �أرد�شير
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�سنة (388ﻫ) ،وقد ورد ذكرها كثي ًرا في معجم الأدباء
على �سبيل المثال :في تراجم المعري ،و�أب��ي من�صور
الخازن لدار الكتب ،والخطيب التبريزي (معجم الأدباء
 ،320 ،316 /1و ،2377 – 2376/5و.)2875 - 2874/6
وينظر :دار العلم في القرن الخام�س.
3737الحافظ �أحمد بن محمد بن �أحمد �أبو طاهر بن �سلفه،
و�إليها ين�سب وهي لقبه :ال�سلفي ،الأ�صبهاني ،كان من
�أ��ص�ح��اب ال�ح��دي��ث ،وم��ن المعمرين ،ت��وف��ي (576ﻫ).
(وف�ي��ات الأع �ي��ان  ،105/1وت��اري��خ الإ� �س�لام ،570/12
ووفيات ابن قنفذ  ،290 - 289وغاية النهاية – 95/1
 ،96و�أزه ��ار الريا�ض  ،273 ،171 – 167/3و�شذرات
الذهب .)420/6
�3838أبو المظفر من�صور بن محمد المروزي ال�سمعاني ،من
�أهل مرو ،كان مفتي خرا�سان ،وورد بغداد �سنة (461هـ)،
ثم عاد �إلى بلده ،وخرج �إلى طو�س ،ثم ورد ني�سابور ،وذكره
عبد الغافر في �سياقه ،وك��ان على مذهب الأح�ن��اف ثم
�أ�صبح �شافع ًيا ،توفي في مرو �سنة (489ه��ـ)( .المنتظم
 ،38- 37/17وال�سير .)119-114/19
3939معجم الأدباء .1838/4
4040ال�سلطان �ألب �أر�سالن ملك بلخ ،كان نظام الملك يدبر
�أمره فرتب له الدواوين ،و�أح�سن �أمور الرعية ،وبنى له
الم�ساجد والمدار�س والرباطات �إل��ى �أن انق�ضت مدته
�سنة خم�س و�ستين و�أربعمائة .فت�سلم ابنه ملك�شاه ،فبقي
يدبر له الدولة الملك�شاهية ع�شر �سنين كذلك �إلى �أن قتل
رحمه اهلل( .تاريخ الإ�سالم  ،541/10و�شذرات الذهب
.)363-362/5
4141توفي نظام الملك مقتوال وه��و �صائم �سنة (485ه��ـ)،
ودف��ن ب�أ�صبهان .ينظر ذي��ل ت��اري��خ ب�غ��داد الب��ن النجار
فقد ا�ستفا�ض في �سيرته ،والأن�ساب  ،221/3والمنتظم
 ،96-94/9و /10والكامل ...والمنتخب من �سياق ني�سابور
 ،189وتذكرة اب��ن العديم  ،2501 – 2478/5ووفيات
الأع �ي��ان  ،128/2وت��اري��خ الإ� �س�لام  ،541/10وال�سير
 ،96-94/19وم�سالك الأب�صار  ،175 - 172/11وهدية
العارفين .277/2
�4242شرع نظام الملك في عمارتها �سنة (457ه ��ـ) ،وفي
�سنة (459هـ) ،افتتحها ،وا�شترط �أن ُيدر�س بها مذهب
ال�سادة ال�شافعية ،ف�أ�سند التدري�س فيها �إلى �أبي �إ�سحق
ال�شيرازي ال�شافعي .يقول محمد ماهر حمادة :وال �أدري
هل ينطبق ذلك على مدر�سي اللغة العربية و�سواها من
العلوم الل�سانية كما ينطبق على العلوم ال�سنية؟ ينظر:

�آفاق الثقافة والتراث 19

(المدار�س النظامية .)17
4343يقول �صاحب تجارب ال�سلف :كان نظام الملك من �أتباع
مذهب الإم��ام الأعظم ال�شافعي ،ينظر :تجارب ال�سلف
� ،23 - 20ألفه بالفار�سية :هندو�شاه النخجواني ،ونقله �إلى
العربية� :أحمد ناجي القي�سي.
�4444سترد ترجمته عند ذكر طالبه.
4545هو عميد خرا�سان �شرف الملك �أبو �سعد محمد بن من�صور
الخوارزمي ،كان م�ستوفي ديوان المملكة الملك�شاهية ،زمن
�ألب �أر�سالن ،فيه خير و�س�ؤدد ،بنى المدار�س والم�ساجد،
وبنى قبة على قبر �أبي حنيفة النعمان ،ثم ذكر �أنه توفي في
المحرم �سنة �أربع وت�سعين و�أربعمائة .حا�شية تاريخ بيهق
 ،226عن مجمل ف�صيحي  ،210/2والمنتظم ،72/17
وال�سير  ،189-188/19ووفيات الأعيان 415-414/4
وفيها( :توفي464هـ) في �أ�صبهان .وهو وهم و�إنما توفي
(494هـ).
�4646سياق تاريخ ني�سابور ق.71
4747معجم الأدباء .1835/4
4848ينظر كتاب بغداد :ت�أليف م�صطفى جواد و�آخرين «باب
�أبزر».
4949هذا �إذا كان �شرح معاني الحروف والعوامل والهوامل
واحدا.
كتا ًبا ً
5050القا�ضي معين الدين� ،أب��و العالء ،محمد ب��ن محمود
الغزنوي الني�سابوري ،قال ال�سبكي :ون�سبه :الغزنوي ،وغزنة
�أول بالد الهند (طبقات ال�شافعية الكبرى .)328/4
5151الخريدة ( 412/2/3 ،176 – 175 /1/4ق�سم �شعراء
العراق في ترجمة �سلمى البغدادية) .وال�شعر العربي
في العراق  ،214 – 213/2وهناك مقال لنا �سي�صدر
قري ًبا -ب��إذن اهلل  -في تحقيق ن�سبة هذا الكتاب لكثرة
�أوهام المحققين في ن�سبته �إلى عدد من الم�صنفين وعدم
ن�سبته للغزنوي.
5252طبع بتحقيق :د .ح�سن ال�شاذلي فرهود.
5353عبد ال�صمد بن علي بن محمد الفندورجي �أب��و محمد
الفقيه ،نا�صح الدولة� ،أ�صيل ،فا�ضل ،لبيب ،عاقل ،من
كفاة الرجال ،من �أوالد الفقهاء ،تولى �أعماال لنظام الملك،
وتوفي بني�سابور �سنة (483ه��ـ) (المنتخب  )351قال
ال�سمعاني« :والفندورجي :بفتح الفاء و�سكون النون و�ضم
الدال المهملة و�سكون الواو وفتح الراء وفي �آخرها الجيم،
هذه الن�سبة �إل��ى فندورجة وهي قرية بنواحي ني�سابور،
وعرف بهذا اال�سم النا�صح الفندورجي كان من خوا�ص

النكات
الح�سان
على معاني
القر�آن لأبي
حيـان هو
نكت المعاني
لعلي بن
ف�ضال
المجا�شعي

مقـــاالت

نظام الملك»( .الأن�ساب  ،)403 - 402/4وذكر الباخرزي
خزانة كتبه في معر�ض حديثه عن بع�ض ال�شعراء ،يقول:
«حتى بنى ال�شيخ نا�صح الدولة �أب��و محمد الفندورجي
خزانة كتبه في م�سجد عقيل بني�سابور فح�ضرتها و�أعرت
فهر�ستها»( ،دمية الق�صر  ،)249-248/2وينظر :الدمية
 ،331 ،283 ،276 – 275 /2وخريدة الق�صر ،103/2
ومعجم البلدان وفيه :فندورج بال�ضم  ،278/4ولب اللباب
وفيه :بفتح الفاء والراء و�ضم الدال المهملة وجيم :قرية
بني�سابور .308
5454الإ�شارة �إلى تح�سين العبارة .23
5555طبع بتحقيق :د .حنا حداد ،وبتحقيق� :أ .ح�سناء القنيعير،
وبتحقيق :د .عبد الفتاح �سليم .ووه��م البغدادي فذكر
عنوان الإع��راب للمجا�شعي�( .إي�ضاح المكنون ،127/2
وهدية العارفين .)693/1
5656بغية الوعاة  ،126/2وك�شف الظنون  1185/2وفيه :توفي
 ،377وربما وهم وخلط ترجمته بترجمة �أخ��رى ،وهدية
العارفين  ،647- 646/1وتاريخ بروكلمان .273/2
�5757شرح عيون الإعراب .25
�5858إي�ضاح المكنون  ،677/2وهدية العارفين .693/1
5959ن�سخة كوبريلي� -إ�ستانبول .ون�سخة مكتبة البديري
بالقد�س ال�شريف .وقد نبه على ذلك �أ�ستاذنا الدكتور
م��ازن المبارك عند حديثه عن ن�سخ «معاني الحروف»
و�أن ن�سخة البديري مغايرة لباقي الن�سخ .ينظر ما كتبه
�أ .د .مازن المبارك في كتابه :الرماني النحوي في �ضوء
�شرحه لكتاب �سيبويه  .92-91ولكن المحقق لم يفطن
لهذه العبارة ،وانت�شر كتاب المجا�شعي لينتفع به النا�س
من�سو ًبا لغيره.
6060حققه د .عبد الفتاح �شلبي ون�شره عام 1973م ،وكان
�ضمن المجموع كتاب الحروف للرماني فن�شره ملحقًا
بكتابه المعنون :معاني الحروف  -للفائدة كما يقول -
والحقيقة هما مختلفان؛ لأن طريقة العر�ض فيه مغايرة
لما عليه معاني الحروف المن�سوب .والكتاب الثاني ن�شره
د� .إبراهيم ال�سامرائي �ضمن «ر�سالتان في اللغة» با�سم
«م�ن��ازل ال�ح��روف» اجتها ًدا من النا�سخ ،والحقيقة �أن
الكتابين الآخرين هما كتاب «ال�ح��روف» للرماني الذي
ن�شره د .م�صطفى ج��واد ويو�سف م�سكوني تحت عنوان
«ر�سائل في النحو واللغة».
6161التحفة الوفية  ،291و�أر��س��ل �أ .د .العايد -م�شكو ًرا -
النتائج التي تو�صل �إليها مما زاد يقيني ،ونفى ال�شكوك

حول ذلك ،ويقول هو العوامل والهوامل .وهذا �سوف نتكلم
عنه في بحث م�ستقل – ب��إذن اهلل  -عند حديثنا عن
الكتاب.
6262معجم الأدب ��اء  ،1835/4و�إن�ب��اه ال��رواة  ،3/2و�إ�شارة
التعيين  ،224والبلغة  ،212وط�ب�ق��ات ال � ��داودي،421
ورو�ضات الجنات  ،236/5وهدية العارفين .693/1
6363التذييل والتكميل ج/7ق�/111أ ،و ج/5ق�/112أ .ن�سخة
كوبريلي.
6464تذكرة النحاة .431
6565ارت�شاف ال�ضرب  .1899/4فيه القول الموجود في معاني
الحروف المن�سوب للرماني.
6666النكت الح�سان .143
6767منهج ال�سالك �إلى �ألفية ابن مالك  ،260والبحر المحيط
 ،84/6والنهر الماد .321/1/2
6868الأ�شباه والنظائر .455/2
6969همع الهوامع .173/4
7070البغية .176/2
�7171أجرى د� .سيف العريفي مقارنة بين �شرح عيون الإعراب
ومعاني الحروف المن�سوب للرماني ،وتو�صل �إلى النتائج
نف�سها من �أن��ه البن ف�ضال .مجلة عالم الكتب  -م-23
ع � -6-5س2002م.
7272طبع بتحقيق :د .ح�سن ال�شاذلي فرهود.
7373المقدمة في النحو .21
7474وي�سمى نكت معاني القر�آن العظيم كما في نهاية المخطوط
(اخت�صا ًرا) ،وربما الت�سمية من النا�سخ.
7575عبد اهلل بن �أحمد بن �أبي الح�سين ال�شاماتي ،الأديب،
�أبو الح�سين ،م�شهور بالت�أديب في ني�سابور� ،شرح ديوان
�أبي الطيب المتنبي ،وكتاب الحما�سة ،و�أمثال �أبي عبيد،
و�سمع من الطبقة الثانية (ت475ه��ـ)( .المنتخب.)287
و�شامات :كورة كبيرة من نواحي ني�سابور ت�شتمل على قرى
كثيرة ،قيل :ثالثمائة قرية ،وقيل :ت�شتمل على مائتين
وع�شرين قرية( .معجم البلدان� :شامات .)311/3
7676المنتخب .292
7777القا�ضي �أب��و علي الح�سن بن عبد الملك بن الح�سين
ابن علي بن مو�سى بن عمران بن �إ�سرافيل الن�سفيَ ،و َل ُد
مفتي ن�سف القا�ضي �أبي الفوار�س ،ولد �سنة (404هـ)،
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�سمع الكثير من الحافظ ال�سمرقندي جعفر بن محمد
الم�ستغفري المتوفى �سنة (432ه��ـ) ،والزمه وروى عنه،
وروى الكثير ببخارى و�سمرقند ،وممن �أخذ عنه �أبو حف�ص
عمر بن محمد الن�سفي المولود �سنة (461هـ) ،والمتوفى
�سنة (537ه��ـ) فقد ترجم له وروى عنه في كتابه القند
في ذكر علماء �سمرقند ،ول�صاحب القند رواي��ات كثيرة
عنه في كتابه المذكور ،وو�صفه بال�شيخ الإمام الحافظ.
توفي بن�سف �سنة (487هـ) ،وقال ابن العماد :وفيها توفي
الح�سن بن عبد الملك الن�سفي الحافظ ،ح�صل العالي
من الإ�سناد قاله ابن نا�صر الدين الدم�شقي (الأن�ساب
 ،103/5وال�سير  ،144 – 143/19وت��اري��خ الإ�سالم:
حوادث490 – 481ه ،والجواهر الم�ضية  ،68/2و،287/3
والطبقات ال�سنية  ،74/3و�شذرات الذهب  .)381/3وفي
دي��وان الغزي ق�صيدة مهداة �إليه  -واهلل اعلم – وفيه:
وفال يمدح قوام الملك �أبا علي النحلي (الديوان – 223
 ،)224ولكن المحقق لم يتعرف على الممدوح المذكور،
و�أرى �أن��ه لم يكن في ذل��ك الوقت من لقب بهذا اللقب
ونحل بالفتح ثم ال�سكون :هي قرية من قرى بخارى.
غيرهْ .
(معجم ال�ب�ل��دان ،274 /5 :ول��ب الأل� �ب ��اب .)261و�أرى
احتماالت لقراءة النحلي في المخطوط لعله :الن�سفي،
ولعله :البلخي ،حيث يقول ال�شاعر�( :أهدته بلخ )...ونحن
نعلم �أن ابن ف�ضال �أقام ببلخ مدة من الزمن وربما �صنف
له الكتاب �أثناء ذلك.
(7878وا�ستوعب) في الأ�صل وال�صواب ما �أثبت.
انجدفت وانجذفت وان�ح��ذف��ت :المعاني التي تحتملها
الكلمة ،حذف ال�شيء� :إ�سقاطه� ،أي� :سقطت �أ�سنان البقاء،
كناية عن ذهابه .ومجدوف ومجذوف ،بالجيم وبالدال� ،أو
بالذال ،وقال �صاحب الل�سان :ومعناها :المقطوع (الل�سان:
حذف).
7979في (ك) ،و(ن) :مجاهد.

فهر�س الم�صــادر والمراجع
 -1المخطوطة:
 التذييل والتكميل في �شرح كتاب الت�سهيل� :أبو حيان الأندل�سي(ت745هـ) ن�سخة كوبريلي /5 -ق� 112أ ،و /7ق�111أ.
 تلخي�ص �أخبار النحويين واللغويين� :أحمد بن عبد القادر بنمكتوم تاج الدين (ت749هـ) م�صور ورقي في مركز جمعة
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الماجد للتراث  -دبي  -عن دار الكتب الم�صرية -رقم
 ./16003/ق.76-75
 �سياق تاريخ ني�سابور :عبد الغافر بن �إ�سماعيل الفار�سي(ت529هـ) ن�سخة كوبريلي -ق .71
 طبقات النحاة واللغويين :ابن قا�ضي �شهبة (ت851هـ) ن�سخةم�صورة عن ن�سخة الأحمدية – حلب  -ق .440-438
 النكات الح�سان على معاني القر�آن� :أبو حيان الأندل�سي،ن�سخة كوبريلي – ون�سخة نور عثمانية – رقم ./605/
 نكت المعاني على �آيات المثاني :علي بن ف�ضال المجا�شعي،ن�سخة طوب قبو �سراي -رقم /1744/115/ق.20
 -2الكتب المطبوعة :
 �أب��و حيان النحوي :د .خديجة الحديثي ،بغداد – ط– 11385هـ 1966 -م.
 الأثمار الجنية في �أ�سماء الحنفية :مال علي بن �سلطانال�ق��اري (ت 1014ه ��ـ) ت��ح :د .عبد المح�سن عبد اهلل
�أحمد ،ديوان الوقف ال�سني – العراق – ط1430 – 1هـ
 2009م. الإح��اط��ة في �أخ�ب��ار غرناطة :ل�سان الدين اب��ن الخطيب(ت776ه��ـ) ،تح :محمد عبد اهلل عنان ،مكتبة الخانجي
– القاهرة  -ط 1395- 1هـ 1975 -م.
 �أخبار النحويين الب�صريين� :أب��و �سعيد الح�سن بن عليال�سيرافي (ت368ه� ��ـ) ،ت��ح :جماعة – مكتبة الثقافة
الدينية – ط1428 – 2هـ 2007 -م.
 ارت�شاف ال�ضرب� :أبو حيان الأندل�سي ،تح :د .رجب عثمانمحمد ،مكتبة الخانجي – القاهرة – ط1418 – 1هـ-
1998م.
 �أزهار الريا�ض في �أخبار عيا�ض� :أحمد بن محمد المقري(ت1041ه��ـ) ،اللجنة الم�شتركة لن�شر التراث الإ�سالمي
– المملكة المغربية – دولة الإمارات – ط1398 – 1هـ
 1978م. �أ�سد الغابة في معرفة ال�صحابة :عز الدين علي بن محمدابن �أثير الجزري (ت630ه ��ـ) ،ت�صحيح :ال�شيخ �أحمد
الرفاعي ،دار �إحياء التراث العربي – بيروت – ط– 1
1417هـ 1996 -م.
 الإ��ش��ارة �إل��ى تح�سين العبارة :علي بن ف�ضال المجا�شعي�أبو الح�سن ،تح :د .ح�سن ال�شاذلي فرهود – دار العلوم
للطباعة والن�شر – الريا�ض – ط1402 - 1هـ 1982 -م.
� -إ�شارة التعيين �إلى تراجم النحاة واللغويين :عبد الباقي
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اليماني (ت743ه��ـ) تـح :د .عبد المجيد دياب – مركز
الملك في�صل للدرا�سات والن�شر – الريا�ض – ط – 1
1406هـ 1986 -م.
 الأ�شباه والنظائر :جالل الدين عبد الرحمن بن �أبي بكرال�سيوطي (ت911هـ) تح� :أ .د� .إبراهيم عبد اهلل ،و�أ.د.
غازي طليمات ،و�أ .د .عبد الإله نبهان ،و د� .أحمد مختار،
مجمع اللغة العربية – دم�شق – 1406هـ 1986 -م.
 �إعتاب الكتاب :محمد بن عبد اهلل ابن الأبار (ت658ﻫ)،تح :د� .صالح الأ�شتر ،دار الأوزاع��ي – بيروت – ط- 2
1406ﻫ 1986 -م.
 �إع ��راب ال �ق��ر�آن المن�سوب �إل��ى ق��وام ال�سنة الأ�صبهاني(ت535ه��ـ) تح :د .فائزة بنت عمر الم�ؤيد ،الريا�ض –
ط1415 -1هـ 1995 -م.
 الأعالم :قامو�س تراجم لأ�شهر الرجال والن�ساء من العربوالم�ستعربين والم�ست�شرقين :خير الدين الزركلي  -دار
العلم للماليين  -بيروت  -ط 1997 – 12م .
 �أعالم تميم :ح�سين ح�سن – الم�ؤ�س�سة العربية للدرا�ساتوالن�شر – بيروت – ط1980 – 1م.
 �أعيان ال�شيعة :محمد الأمين العاملي ،تـح :ح�سن الأمينالعاملي  -دار التعارف – بيروت – 1406هـ 1986 -م.
 �أع �ي��ان الع�صر و�أع� ��وان ال�ن���ص��ر :اب��ن �أي �ب��ك ال�صفدي(ت764هـ) ،تح :جماعة – دار الفكر – دم�شق – ومركز
الماجد للثقافة والتراث – دبي – ط1998 – 1م.
 الإكمال :علي بن هبة اهلل �أبو ن�صر ابن ماكوال (ت475هـ)،عني بت�صحيحه :عبد الرحمن اليماني ،حيدر �آباد – ط،2
ودار الكتاب الإ�سالمي – القاهرة – د.ت.
 الإمام الجويني� :أ .د .محمد الزحيلي ،دار القلم – دم�شق– ط1412 – 1هـ – 1992م.
 �إمتاع الأ�سماع� :أحمد بن علي المقريزي (ت845ه��ـ) ،تح:�أ .محمود �شاكر – القاهرة – ط1941 -1م.
 �إنباه الرواة على �أنباه النحاة :جمال الدين علي بن يو�سفالقفطي (ت646ه��ـ) تـح :محمد �أبي الف�ضل �إبراهيم –
دار الفكر العربي  -القاهرة  -ط1986 – 1م .والمكتبة
الع�صرية – بيروت – ط1430 – 1هـ – 2009م.
 الأن�ساب :عبد الكريم بن محمد بن من�صور ال�سمعاني(ت562هـ)  -تقديم وتعليق :عبد اهلل البارودي  -م�ؤ�س�سة
الكتب الثقافية  -بيروت  -ط 1988 – 1م .
 �أن�م��وذج الزمان في �شعراء القيروان :الح�سن بن ر�شيقالقيرواني(ت463هـ) ،تح :محمد العرو�سي وب�شير بكو�ش

– دار الغرب الإ�سالمي – بيروت – ط1991-2م.
 �إي�ضاح المكنون في الذيل على ك�شف الظنون� :إ�سماعيل با�شاالبغدادي (ت1339ه��ـ) ،دار الكتب العلمية – بيروت -
1413هـ – 1992م( .ن�سخة م�صورة).
 البحر المحيط� :أبو حيان الأندل�سي ،دار الفكر – بيروت –ط1983 - 2م.
 البداية والنهاية :عماد الدين �إ�سماعيل بن كثير الدم�شقي(ت774ه���ـ) تـح :مجموعة م��ن الأ��س��ات��ذة  -دار الكتب
العلمية – بيروت – ط 1987 – 3م .ودار �أبي حيان –
القاهرة – ط 1996 – 1م .
 البدر الطالع في �أعيان من بعد القرن ال�سابع :محمد بن عليال�شوكاني (ت1250ه��ـ) ،تح :محمد ح�سن حالق – ابن
كثير – دم�شق – ط1427 – 1هـ 2006 -م.
 بغداد  :د .م�صطفى جواد و�آخرون ،دار الوراق – لندن –ط2005 – 1م.
 بغية الطلب في تاريخ حلب :كمال الدين ،عمر بن �أحمد،ابن العديم (ت660ﻫ) ،تح :د� .سهيل زكار ،دم�شق – ط1
– 1988م.
 بغية الملتم�س� :أحمد بن يحيى ال�ضبي (ت599ه��ـ) ،تح:�إبراهيم الإبياري – دار الكتاب الم�صري – القاهرة –
ط 1401– 1هـ 1989 -م.
 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة :ال�سيوطي ،تـح:محمد �أبي الف�ضل �إبراهيم – البابي الحلبي – القاهرة
– ط1964 – 1م .وعلي محمد عمر – الخانجي –
القاهرة  -ط1426 – 1هـ 2005 -م.
 البلغة في تاريخ �أئمة اللغة  :مجد الدين محمد بن يعقوبالفيروز�آبادي (ت817ه ��ـ) ،تـح� :أ .محمد الم�صري –
وزارة الثقافة – دم�شق – ط 1972 – 1م .ودار �سعد
الدين – دم�شق – ط1421 – 1هـ 2000 -م.
 ت��اج ال�ت��راج��م :زي��ن ال��دي��ن القا�سم ب��ن قطلوبغا الحنفي(ت879هـ) تح� :أ� .إبراهيم �صالح ،دار الم�أمون للتراث –
دم�شق – ط1412– 1هـ 1992 -م.
 تاريخ الأدب العربي :ك��ارل بروكلمان ،نقله �إل��ى العربية:عبد الحليم نجار و�آخ��رون – دار المعارف – القاهرة
– ط1974 – 3م .والهيئة الم�صرية للكتاب -القاهرة
 1995م. تاريخ الأدب العربي :ع�صر ال��دول والإم ��ارات :د� .شوقي�ضيف – دار المعارف – القاهرة – 1980م.
 -تاريخ الإ� �س�لام :الحافظ �شم�س الدين محمد بن �أحمد
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الذهبي (ت784هـ) تـح :د .عمر عبد ال�سالم التدمري –
دار الكتاب العربي – بيروت – ط1988 – 1م .وتح:
�أ .د .ب�شار عواد ،دار الغرب الإ�سالمي  -بيروت – ط1
– 1424هـ2003 -م.
 تاريخ بيهق :علي بن زيد �أبو الح�سن البيهقي (ت565هـ)ترجمه عن الفار�سية وحققه :يو�سف هادي ،دار اقر�أ –
دم�شق – ط2004 – 1م.
 تاريخ التراث العربي :ف ��ؤاد �سزكين – جامعة الإم��ام –ال�سعودية – ط1983 – 1م.
 تبيين ك��ذب المفتري :علي بن الح�سن بن هبة اهلل ابنع�ساكر (ت571هـ) دار الفكر – دم�شق – ط1399 – 2هـ
 1978م ،ودار ال�ك�ت��اب ال�ع��رب��ي – ب �ي��روت – ط- 31984م.
 ت �ج��ارب ال���س�ل��ف :ه �ن��دو� �ش��اه ب��ن ع�ب��د اهلل النخجواني(تبعد730هـ) ،نقله للعربية :د� .أحمد ناجي القي�سي،
طهران – 1960م.
 تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب :ال�سيوطي ،تح :د .ح�سنالملخ ود� .سهى النعجة ،عالم الكتب الحديث – �إربد –
ط1426 – 1هـ 2005 -م.
 تذكرة الحفاظ� :شم�س الدين محمد بن �أحمد الذهبي ،طبعةم�صورة ،دار �إحياء التراث العربي – بيروت – 1374هـ.
 تذكرة النبيه في �أي��ام المن�صور وبنيه :الح�سن بن عمربن حبيب (ت779ه��ـ) ،تح :محمد محمد �أمين ،الهيئة
الم�صرية للكتاب – القاهرة – ط1986 – 1م.
 تذكرة النحاة� :أب��و حيان الأندل�سي ،ت��ح :د .عفيف عبدالرحمن – م�ؤ�س�سة الر�سالة  -ط1986 - 1م.
 تراجم الم�ؤلفين الأندل�سيين :محمد محفوظ (ت1409هـ)– دار الغرب الإ�سالمي – بيروت – ط1985 – 1م.
 ترتيب المدارك وتقريب الم�سالك لمعرفة �أع�لام مذهبم��ال��ك :القا�ضي عيا�ض ب��ن مو�سى اليح�صبي ال�سبتي
(ت544ه� ��ـ) ،تـح :محمد ب��ن ت��اوي��ت الطنجي – وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية بالمغرب – ط 1983 – 2م.
 تعريف ذوي العال بمن لم يذكره الذهبي من النبال :محمدابن �أحمد تقي الدين الفا�سي المكي (ت832ه ��ـ) ،تح:
�أ .محمود الأرنا�ؤوط و�أكرم البو�شي ،دار �صادر – بيروت
 ط1998 – 1م. التف�سير والمف�سرون في غرب �إفريقية :محمد بن رزق بنطرهوني – دار ابن الجوزي – الريا�ض – ط1426 – 1هـ
2005 -م.
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 تو�ضيح الم�شتبه :ابن نا�صر الدين الدم�شقي (ت842هـ)،ت��ح� :أ .محمد نعيم العرق�سو�سي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة –
بيروت – 1414هـ.
 جذوة المقتب�س :محمد بن فتوح الحميدي (ت488هـ) ،تح:محمد بن تاويت الطنجي ،القاهرة – 1371ه �ـ  -وتح:
�أ .د .ب�شار عواد ،دار الغرب الإ�سالمي – تون�س – ط1
– 1429هـ 2008 -م.
 جالء العينين :نعمان خير الدين (المعروف بابن الألو�سي)،مطبعة المدني– القاهرة – ط 1381 – 1هـ 1961 -م.
 ح�سن المحا�ضرة في �أخبار م�صر والقاهرة :جالل الدينعبد الرحمن بن �أبي بكر ال�سيوطي ،تح :محمد �أبي الف�ضل
�إبراهيم – البابي الحلبي – القاهرة – ط 1968 – 1م.
 خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :ابن العماد الأ�صفهاني(ت597ه��ـ) ،ق�سم �شعراء المغرب ،تح :عمر الد�سوقي
وعلي عبد العظيم – نه�ضة م�صر – القاهرة – ط– 1
1964م .والدار التون�سية للن�شر – ط1986 – 3م .وق�سم
ال�شام ،ت��ح :د� .شكري في�صل – مطبوعات المجمع –
دم�شق – ط1964-1م.
 خزانة الأدب :عبد القادر البغدادي ،تح� :أ .عبد ال�سالمهارون – مكتبة الخانجي – القاهرة – ط1427 - 4هـ
 2006م. دار العلم في القرن الخام�س الهجري :عبد ال�سالم التدمري،دار الإن�شاء – طرابل�س – ط1982 – 1م.
 الدر الثمين في �أ�سماء الم�صنفين :علي بن �أنجب ال�ساعي(ت674ه ��ـ) ت��ح� :أ� .أح�م��د �شوقي بنبين ومحمد �سعيد
حن�شي – المغرب – ط1428 – 1هـ 2007 -م.
 الدرر الكامنة في �أعيان المئة الثامنة� :أبو الف�ضل �أحمد بنعلي بن محمد بن حجر الع�سقالني(ت852هـ) ،مطبعة
مجل�س دائرة المعارف العثمانية – حيدر �آباد – ط– 2
1976م.
 درة الحجال في �أ�سماء الرجال � :أحمد بن محمد المكنا�سيال�شهير بابن القا�ضي (ت1025هـ) ،دار التراث – القاهرة
 1390هـ 1970 -م. الدليل ال�شافي على المنهل ال�صافي :جمال الدين ،ابن تغريب��ردي (ت874ه��ـ) ،تح :فهيم محمد �شلتوت ،جامعة �أم
القرى – مكة المكرمة – ط1399- 1هـ 1979 -م.
 دمية الق�صر وع�صرة �أه��ل الع�صر :علي بن الح�سن� ،أبوالح�سن الباخرزي (ت467ه��ـ) تـح :د .عبد الفتاح الحلو
– دار الفكر العربي ،مطبعة المدني – القاهرة – ط1
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– 1968م .وتح :د� .سامي مكي العاني – دار العروبة –
الكويت – ط1405 – 2هـ 1985 -م.
 ديوان �أبي حيان الأندل�سي :تح :د� .أحمد مطلوب ود .خديجةالحديثي – مطبعة العاني  -بغداد – ط1388 – 1هـ
 1969م. ديوان الغزي :تح :د .عبد الرزاق ح�سين – مركز الماجدللثقافة والتراث – دبي – الإم��ارات العربية المتحدة –
ط1429 - 1ﻫ 2008 -م.
 ديوان محمد بن هانئ الأندل�سي :تح :محمد اليعالوي -دارالغرب الإ�سالمي – بيروت  -ط1995 – 1م.
 ديوان ابن نباتة ال�سعدي :تح� :أ .عبد الأمير الطائي  -وزارةالإعالم – بغداد – 1977م.
 الذخيرة في محا�سن �أهل الجزيرة :علي بن ب�سام ال�شنتريني(ت542هـ) تح :د� .إح�سان عبا�س – دار الغرب الإ�سالمي
– بيروت – ط1994 -1م .وليبيا -تون�س – 1395هـ -
1975م.
 ذيل تاريخ بغداد :ابن النجار (ت643هـ) ،ج /16/من تاريخبغداد  -ت�صوير دار الكتب العلمية.
 الذيل التام على دول الإ� �س�لام� :شم�س الدين ال�سخاوي(ت902هـ) ،تح :ح�سن �إ�سماعيل مروة ،مكتبة دار العروبة
 الكويت – ط1418 – 1هـ1997 -م . ذي��ل ال �ت��ذك��رة� :شم�س ال��دي��ن محمد ب��ن علي ب��ن حمزةالح�سيني(ت765هـ) ،دار الفكر العربي – بيروت –
1970م.
 ر�سائل في النحو واللغة :د .م�صطفى جواد ويو�سف م�سكوني،وزارة الثقافة – بغداد – ط1969 – 1م.
 الر�سالة الم�ستطرفة  :عبد الحي الكتاني (ت1382ه��ـ) -بيروت – ط1400 – 2هـ 1979 -م.
 ر�سالتان في اللغة (م�ن��ازل ال�ح��روف وال �ح��دود) علي بنعي�سى الرماني (ت384هـ) ،دار الفكر – عمان – ط– 1
1404هـ 1984 -م.
 رف��ع الإ� �ص��ر ع��ن ق���ض��اة م���ص��ر :اب��ن ح�ج��ر الع�سقالني(ت852هـ) تـح :د .حامد عبد المجيد ومحمد المهدي –
المكتبة الأميرية – القاهرة – ط 1957 – 1م.
 الرماني النحوي في �ضوء �شرحه لكتاب �سيبويه :درا�سةوتحقيق� :أ .د .مازن المبارك ،دار الفكر – دم�شق – ط-3
1416هـ 1995 -م.
 -رو�ضات الجنات في �أحوال العلماء وال�سادات� :أبو تراب عبد

العلي بن جعفر بن مهدي الخوان�ساري (ت1313هـ) ،تح:
�أ�سد اهلل �إ�سماعيليان – دار المعرفة – بيروت  -عن طبعة
قم 1391هـ.
 �سالفة الع�صر في محا�سن �أهل الع�صر :علي بن �أحمد بنمع�صوم (ت1119ﻫ) تح :د .محمود خلف البادي  -دار
كنان – دم�شق – ط1430 -1ﻫ 2009 -م.
 �سير �أعالم النبالء :الذهبي – تـح� :شعيب الأرنا�ؤوط و�آخرون– م�ؤ�س�سة الر�سالة – بيروت – ط 1996 – 11م .
 ��ش��ذرات ال��ذه��ب :اب��ن العماد الحنبلي (ت1089ه���ـ) تح:محمود وعبد القادر الأرنا�ؤوط – دم�شق – دار ابن كثير
– ط1995 – 1م.
 �شرح عيون الإع��راب :علي بن ف�ضال المجا�شعي ،تح :حناجميل حداد – مكتبة المنار – الزرقاء – ط1985 – 1م.
وت��ح :عبد الفتاح �سليم – مكتبة الآداب – القاهرة –
ط1428 -1هـ 2007 -م.
 ال�شعر العربي في العراق :علي جواد الطاهر ،مطبعة العاني بغداد – ط1961 – 1م. ال�صلة :خلف ب��ن عبد الملك ب��ن م�سعود ب��ن ب�شكوال(ت578ه ��ـ) ،ن�شر وت�صحيح :عزت العطار الح�سني –
مكتبة الخانجي – القاهرة – ط 1994– 3م .والدار
الم�صرية 1966 -م.
 طبقات ال�شافعية :جمال الدين الإ�سنوي (ت772ه��ـ) تح:كمال يو�سف الحوت ،دار الكتب العلمية – بيروت – ط1
– 1407هـ 1987 -م.
 طبقات ال�شافعية :تقي الدين �أبو بكر بن �أحمد بن قا�ضي�شهبة (ت851ه��ـ) ،اعتنى بت�صحيحه :عبد العليم خان،
الدار ال�سلفية -الهند– 1399هـ 1979 -م .وعالم الكتب
– بيروت– ط 1987 – 1م.
 طبقات ال�شافعية� :أب ��و بكر اب��ن ه��داي��ة اهلل الح�سيني(ت1014هـ) ،تح :د .عادل نويه�ض – دار الآفاق الجديدة
– بيروت – ط1971 – 1م.
 طبقات ال�شافعية الكبرى :عبد الوهاب ال�سبكي (ت771هـ)،تـح :د .محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو – البابي
الحلبي – م�صر – ط 1965 – 1م .وهجر – ط2
– 1992م.
 طبقات الفقهاء� :أبو �إ�سحاق ال�شيرازي (ت476ه��ـ) ،تـح:خليل المي�س – دار القلم – بيروت – ط 1990 – 1م.
 -طبقات الفقهاء ال�شافعية� :أب��و محمد جمال الدين عبد
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الرحيم بن الح�سن بن علي الإ�سنوي (ت772ه��ـ) تـح:
عبد اهلل الجبوري – مطبعة الإر�شاد – بغداد – ط1
– 1970م.
 طبقات الفقهاء ال�شافعية :محمد ب��ن �أح �م��د العبادي(ت458ه � ��ـ) ت�ـ��ح� :إي .ج��ي .ب��ري��ل – ل�ي��دن – ط– 1
1964م.
 طبقات الفقهاء ال�شافعيين :عماد الدين ابن كثير الدم�شقي،ت��ح :د� .أح�م��د عمر ها�شم – دار الثقافة الدينية –
القاهرة – ط1993 – 1م.
 طبقات القراء :الإمام الذهبي ،تح :د� .أحمد خان – مركزالملك في�صل للبحوث والدرا�سات  -الريا�ض – ط– 2
1427هـ 2006 -م.
 طبقات المف�سرين� :أحمد بن محمد الأدنه وي (ت ق11هـ)تـح :د� .سليمان الخزي – مكتبة العلوم والحكم – المدينة
المنورة – ط1997 – 1م.
 طبقات المف�سرين :الحافظ جالل الدين ال�سيوطي ،تح :عليمحمد عمر ،مكتبة وهبة  -القاهرة  -ط1396 - 1ه�ـ -
1976م .ودار الكتب العلمية  -بيروت  -ط 1983 - 1م.
 طبقات المف�سرين :الحافظ �شم�س الدين محمد بن عليالداودي (ت945هـ) ،تح :علي محمد عمر – مكتبة وهبة
– القاهرة – ط1392– 1هـ 1972-م .ودار الكتب
العلمية – بيروت – ط1983 – 1م.
 طبقات النحاة واللغويين� :أب��و بكر بن �أحمد ،ابن قا�ضي�شهبة – تـح :د .مح�سن غيا�ض – مطبعة النعمان –
النجف – ط1974 – 1م.
 العبر في ديوان من غبر  :الحافظ محمد بن �أحمد الذهبي– تـح :د� .صالح الدين المنجد – وزارة الإع�لام –
الكويت – ط1984 – 2م.
 العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين :تقي الدين الفا�سيالمكي ،تح :ف��ؤاد �سيد – القاهرة 1966 -م .وم�ؤ�س�سة
الر�سالة – بيروت – ط1986 – 2م.
 غاية النهاية في طبقات القراء :محمد بن محمد بن محمدابن علي بن الجزري (ت833هـ) ،عني بن�شره برج�سترا�سر
– دار الكتب العلمية – بيروت – طبعة م�صورة.
 الفهر�ست :محمد بن �إ�سحق النديم (ت377ه��ـ) ،تح :د.�أيمن ف�ؤاد �سيد – م�ؤ�س�سة الفرقان – لندن – ط –1
1430هـ 2009 -م.
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 فهر�س ابن عطية :ابن عطية الإ�شبيلي (ت541ه��ـ) ،تح:محمد �أبي الأجفان – دار الغرب الإ�سالمي – بيروت –
ط1980 – 1م.
 الفهر�س ال�شامل للتراث الإ�سالمي المخطوط( ،التف�سيروع �ل��وم �ه��ـ) :م��ؤ��س���س��ة �آل ال�ب�ي��ت – المملكة الأردن �ي��ة
الها�شمية.
 فهر�سة اللبلي� :أحمد بن يو�سف الفهري (ت691ه��ـ) تح:يا�سين يو�سف عيا�ش وعواد �أبو زينة ،دار الغرب الإ�سالمي
 بيروت  -ط1408 - 1هـ 1988 -م. فهر�سة ما رواه ابن خير عن �شيوخه من الدواوين الم�صنفةفي �ضروب العلم و�أن��واع المعارف :اب��ن خير الإ�شبيلي
(ت575ه ��ـ) ،تـح :فران�ش�سكو ق��داره زيدين وتلميذه –
المكتب التجاري – بيروت  -مكتبة المثنى – بغداد،
وم�ؤ�س�سة الخانجي – القاهرة – 1983م .
 فهر�س مخطوطات مكتبة كوبريلي :د .رم�ضان �ش�شن ورفيقاه– �إ�ستانبول – تركيا – ط1406 -1ﻫ 1986 -م.
 ف��وات ال��وف�ي��ات�� :ص�لاح ال��دي��ن محمد ب��ن �شاكر الكتبي(ت764هـ) ،تح :د� .إح�سان عبا�س – دار �صادر – بيروت
ط 1973 – 1م .
 القند في ذكر علماء �سمرقند :نجم الدين �أبو حف�ص عمرابن محمد ال�سمرقندي الن�سفي (ت537ﻫ) ،تح :د .يو�سف
الهادي – طهران – ط1420 - 1ﻫ 1999 -م.
 الكامل في التاريخ :عز الدين علي بن محمد بن الأثيرالجزري ،دار �صادر – بيروت – ط 1399 -1هـ1979 -م.
ودار الكتب العلمية – ط1407 - 1هـ 1987 -م.
 الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندل�س من �شعراء المئةالثامنة :ل�سان الدين بن الخطيب ،تح :د� .إح�سان عبا�س
– دار الثقافة – بيروت – ط1403 -1هـ 1983 -م.
 ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون :م�صطفى بن عبداهلل ،حاجي خليفة (ت1067هـ) ،دار الفكر  -بيروت  -ط
1990 - 2م .طبعة م�صورة.
 لب اللباب في تحرير الأن�ساب :ال�سيوطي ،تح :مكتب البحوثبدار الفكر – بيروت – 2002م.
 ل�سان العرب :ابن منظور الإفريقي الم�صري (ت711هـ)،دار �صادر – بيروت – ط1414 – 3هـ 1994 -م.
 -ل�سان الميزان :ابن حجر الع�سقالني ،تح :ال�شيخ عبد الفتاح

النكات
الح�سان
على معاني
القر�آن لأبي
حيـان هو
نكت المعاني
لعلي بن
ف�ضال
المجا�شعي

مقـــاالت

�أب��و غ��دة ،دار الب�شائر الإ�سالمية – ب�ي��روت  -ط–1
1423ه �ـ2002 -م .وم�ؤ�س�سة الأعلمي – بيروت – ط3
 1986م. المثل ال�سائر في �أدب الكاتب وال�شاعر� :ضياء الدين ابنالأث �ي��ر ال �ج��زري (ت637ﻫ) ت��ح :محمد محيي الدين
عبد الحميد – المكتبة الع�صرية – �صيدا – 1411ﻫ
1990م. المخت�صر في �أخبار الب�شر (تاريخ �أب��ي ال�ف��داء) :للملكال �م ��ؤي��د ،ع�م��اد ال��دي��ن �إ�سماعيل ب��ن عمر �أب��ي الفداء
(ت732هـ) ،دار المعرفة  -بيروت  -ط 1970 – 1م.
 م��ر�آة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ح��وادث الزمان:عبد اهلل بن �أ�سعد بن علي اليافعي (ت768هـ) ،م�ؤ�س�سة
الأعلمي للمطبوعات  -بيروت  -ط1970 – 2م .وتح:
د .عبد اهلل الجبوري  -م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بيروت  -ط1
– 1984م.
 م�سالك الأب�صار في ممالك الأم�صار :ابن ف�ضل اهلل العمري(ت749هـ) ،تح :جماعة – مركز زايد للتراث والتاريخ –
ط - 1العين – والمجمع الثقافي – �أبو ظبي – ط1
– على مدى �سنوات متعددة.
 م�ستفاد الرحلة واالغ�ت��راب :القا�سم بن يو�سف التجيبيال�سبتي (ت730ه��ـ) ،تح� :أ .عبد الحفيظ من�صور ،الدار
العربية للكتاب – ليبيا – تون�س – ط1395 -1هـ-
1975م.
 الم�ستفاد من ذيل تاريخ بغداد :البن النجار (ت643هـ)انتقاء� :أحمد بن �أيبك �شهاب الدين الح�سامي الدمياطي
(ت749هـ) تـح :د .قي�صر �أبو فرح  -دار الكتب العلمية -
طبعة م�صورة .وتح :محمد مولود خلف – م�ؤ�س�سة الر�سالة
– ط1986 – 1م.
 م�شاهير التون�سيين :محمد بوذينة ،دار �سيوا�س للن�شر -تون�س  -ط1992 – 2م.
 معالم الإيمان في معرفة �أهل القيروان :عبد الرحمن الدباغ(ت696ه���ـ)� ،أكمله وعلق عليه� :أب��و الف�ضل بن عي�سى
التنوخي (ت839هـ) ،ت�صحيح وتعليق :جماعة – تون�س –
ط1968 – 1م – .وتح� :أ� .إبراهيم �شبوح و�آخرين – تون�س
 ط1993 – 2م. معاني الحروف (المن�سوب) للرماني :تح :د .عبد الفتاح�شلبي ،دار ال�شروق  -جدة – ط1404 – 3هـ 1984 -م.

 معاهد التن�صي�ص :عبد ال��رح�ي��م ب��ن �أح �م��د العبا�سي(ت963هـ) ،تح :محمد محيي الدين عبد الحميد – عالم
الكتب  -بيروت – 1400هـ 1980 -م.
 معجم الأدب � ��اء = (�إر�� �ش ��اد الأري � ��ب) :ي��اق��وت الحموي(ت626هـ) تح :د� .إح�سان عبا�س – دار الفكر – بيروت
– ط 1980 – 3م .ودار الغرب الإ�سالمي – بيروت
– ط1993 – 2م
 معجم البلدان :ياقوت الحموي – تـح :فريد الجندي – دارالكتب العلمية – بيروت – ط 1990 – 1م ،ودار �صادر –
بيروت – ط2007 – 3م.
 معجم ال�شعراء الأندل�سيين والمغاربة :د.عفيف عبد الرحمن،المجمع الثقافي – �أبو ظبي – ط1424 – 1هـ 2003 -م.
 معجم طبقات الحفاظ والمف�سرين� :إعداد ودرا�سة �أ .عبدالعزيز �سيروان – عالم الكتب – بيروت – ط– 1
1984م.
 معجم علماء اللغة والنحو بالأندل�س :د .رجب عبد الجواد�إب��راه �ي��م  -دار الآف� ��اق ال�ع��رب�ي��ة – ط1424- 1ه�� �ـ -
2004م.
 معجم الم�ؤلفين :عمر ر�ضا كحالة (ت1408ه ��ـ) مطبعةالترقي – دم�شق – 1959م .ودار �إحياء التراث العربي
– بيروت – ط – 1د  .ت .وم�ؤ�س�سة الر�سالة – بيروت
– ط1986 – 1م.
 معجم المف�سرين من �صدر الإ�سالم �إلى الع�صر الحا�ضر:�أ .عادل نويه�ض (ت1417هـ) م�ؤ�س�سة نويه�ض الثقافية–
بيروت – ط1988 – 3م.
 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب :جمال الدين ابن ه�شامالأن�صاري (ت761ه ��ـ) ،ت��ح� :أ .د .م��ازن المبارك ،دار
الفكر – بيروت – ط1412 – 1هـ 1992 -م.
 المقدمة في النحو :علي بن ف�ضال المجا�شعي ،تح :د .ح�سنال�شاذلي فرهود – دار ال�ت��راث – القاهرة – ط– 1
1400هـ 1980 -م.
 المنتخب من ال�سياق لتاريخ ني�سابور� :إبراهيم بن �أحمدال�صيرفيني (ت641هـ) تح :محمد �أحمد عبد العزيز –
بيروت – ط1989 – 1م .وتح :خالد حيدر – دار الفكر
– بيروت 1993 -م .ون�شر ب�إيران بعنوان :الحلقة الأولى
من تاريخ ني�سابور� ،إعداد محمد كاظم المحمودي ،طبعة
قم – 1403هـ 1982 -م.
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 المنتظم في التاريخ� :أبو الفرج ابن الجوزي (ت597هـ) تح:محمد وم�صطفى عبد القادر عطا  -مراجعة  :نعيم زرزور
– دار الكتب العلمية – بيروت – ط1992 – 1م.
 من ذيول العبر� :شم�س الدين الح�سيني ،تح :محمد ر�شادعبد المطلب – وزارة الإعالم – الكويت – 1960م.
 من غاب عنه المطرب� :أبو من�صور الثعالبي (ت429هـ) تح:عبد المعين الملوحي ،دار طال�س – دم�شق – ط– 1
1987م.
 المنح الرحمانية ف��ي ال��دول��ة العثمانية :محمد ب��ن �أبيال�سرور البكري ال�صديقي (ت بعد 1071هـ) ،تح  :د .ليلى
ال�صباغ ،مطبوعات مركز الماجد للثقافة والتراث – دبي
ودار الب�شائر – دم�شق – ط1415 – 1هـ – 1995م.
 منهج ال�سالك �إلى �ألفية ابن مالك� :أبو حيان الأندل�سي ،تح:�سدني جليزر – 1947م.
 المنهل ال�صافي والم�ستوفي بعد الوافي :يو�سف بن تغريبردي ،تح :د .محمد محمد �أمين ،الهيئة الم�صرية للكتاب
– القاهرة – ط1426 – 1هـ 2005 -م.
 مو�سوعة �أع�لام المغرب� :ضمنها تذكرة المح�سنين لعبدالكبير الفا�سي (ت1295ه � ��ـ) ت��ح :د .محمد الحجي
(ت1423هـ) – دار الغرب الإ�سالمي – بيروت – ط-1
1400هـ 1980 -م.
 المو�سوعة العربية العالمية :م�ؤ�س�سة �أعمال المو�سوعة –الريا�ض – ط1419 – 2هـ – 1999م.
 ميزان االع�ت��دال في نقد ال��رج��ال :الحافظ �شم�س الدينمحمد بن �أحمد الذهبي – تـح :علي محمد البجاوي –
البابي الحلبي – القاهرة – ط 1963 – 1م.
 النجوم الزاهرة في �أخبار م�صر والقاهرة  :ابن تغري بردي(ت887هـ) تح :جماعة – دار الكتب الم�صرية  -القاهرة
– ط1972 – 1م .
 نزهة الألباء في طبقات الأدب��اء� :أبو البركات كمال الدينع�ب��د ال��رح�م��ن ب��ن محمد الأن� �ب ��اري (ت577ه�� ��ـ) تـح:
د� .إبراهيم ال�سامرائي – مكتبة المنار – الأردن – ط 3
– 1985م .وتح :محمد �أبي الف�ضل �إبراهيم – المكتبة
الع�صرية – 2003م.
 نزهة الخواطر وبهجة الم�سامع والنواظر -الم�سمى (الإعالمبمن في تاريخ الهند من الأع�لام) :عبد الحي الح�سني
(ت1341هـ) ،دار ابن حزم – بيروت – ط1420 – 1هـ
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– 1999م.
 نفح الطيب� :أحمد بن محمد المقري التلم�ساني (ت1041هـ)،تح  :د� .إح�سان عبا�س ،دار �صادر – بيروت – ط– 1
1968م.
 النكت الح�سان �شرح غاية الإح�سان� :أبو حيان الأندل�سي ،تح:د .عبد الح�سين الفتلي – م�ؤ�س�سة الر�سالة – بيروت –
ط1405 – 1هـ 1985 -م.
 نكت المعاني على �آيات المثاني :ابن ف�ضال المجا�شعي ،تح:د� .إبراهيم الحاج علي ،مكتبة الر�شد – الريا�ض – ط1
– 1427هـ 2006 -م.
 نكت الهميان  :ابن �أيبك ال�صفدي ،اعتناء� :أحمد زكي با�شا،القاهرة – 1329هـ 1911 -م.
 النهر ال�م��اد� :أب��و حيان الأندل�سي� ،ضبط وتقديم بورانو��ص��دي��ان ال�ضناوي ،دار الجنان – ب�ي��روت – ط– 1
1987م.
 النور ال�سافر عن �أعيان القرن العا�شر :عبد القادر العيدرو�س(ت1038هـ) ،تح :جماعة – دار �صادر – بيروت – ط2
– 1427هـ 2006 -م.
 الهداية �إل��ى بلوغ النهاية :مكي ب��ن �أب��ي طالب القي�سي(ت437هـ) تح :جماعة من الباحثين – من�شورات جامعة
ال�شارقة –ال�شارقة 1429-هـ 2008 -م.
 هدية العارفين� ،أ�سماء الم�ؤلفين و�آثار الم�صنفين� :إ�سماعيلالبغدادي– دار الكتب العلمية  -ب�ي��روت  -ن�سخة
م�صورة .
 همع الهوامع :ال�سيوطي ،تح :عبد العال �سالم مكرم ،دارالبحوث الجامعية – الكويت – ط1979 – 1م .وعالم
الكتب – بيروت – 2001م.
 الوافي بالوفيات� :صالح الدين خليل بن �أيبك ال�صفدي– اعتناء محمد الحجيري وجماعة – �سل�سلة الن�شريات
الإ�سالمية.
 ورقات عن الح�ضارة العربية ب�إفريقية التون�سية� :أ .ح�سنح�سني عبد الوهاب (ت1388ه��ـ) مكتبة المنار – تون�س
– ط1964 – 1م.
 الوفيات :ابن قنفذ� ،أحمد بن ح�سن بن الخطيب الق�سنطيني(ت809ه��ـ) تح :ع��ادل نويه�ض ،دار الآف��اق الجديدة –
بيروت – ط1400 - 3هـ 1980 -م.

النكات
الح�سان
على معاني
القر�آن لأبي
حيـان هو
نكت المعاني
لعلي بن
ف�ضال
المجا�شعي

 مجلة الحكمة – لندن – ع � -16س  :1419نظرات في�إع���راب ال �ق��ر�آن المن�سوب ل �ق��وام ال�سنة الأ�صبهاني:
د .عبد الهادي حميتو.

 وفيات الأعيان و�أنباء �أبناء الزمان مما ثبت بالنقل �أو ال�سماع�أو �أثبته العيان� :شم�س الدين �أبو العبا�س �أحمد بن محمد
ابن خلكان (ت681هـ) ،تح :د� .إح�سان عبا�س – دار �صادر
– بيروت – ط1971 – 1968 - 1م ،ودار �إحياء التراث
العربي -بيروت – ط1997 – 1م.
 يتيمة الدهر� :أبو من�صور الثعالبي (ت429هـ) تح  :محمدمحيي الدين عبد الحميد – مطبعة ال�سعادة – القاهرة
– ط 1956 – 2م.
 - 3فهر�ست المجالت والدوريات:
– مجلة جامعة الإم���ام محمد ب��ن �سعود الإ�سالمية–
ع� -19س1418هـ :التحفة الوفية بمعاني حروف العربية:
�إبراهيم ال�صفاق�سي (ت742ه ��ـ) ،تح� :أ .د� .صالح بن
ح�سين العايد.

 مجلة عالم الكتب – م  – 23ع  5و� – 6س 1423هـ 2002 -م.كتاب معاني الحروف المن�سوب للرماني تحقيق ا�سمه
ون�سبته �إلى ابن ف�ضال المجا�شعي :د� .سيف العريفي.
 مجلة العرب – ج 1و� – 2س1428 – 43ه�ـ 2007 -م:�إعراب القر�آن لقوام ال�سنة هو نكت المعاني� :أ .د .حاتم
�صالح ال�ضامن.
 -4الر�سائل الجامعية:
 المدار�س النظامية – �أ .محمد ماهر حمادة  -بحث جامعي– كلية التربية  -جامعة دم�شق1955 –1954 -م.
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�أدوات الكيل عند العرب:
ا�شتقاقاتها،قيا�ساتها ،ا�ستعماالتها
الأ�ستاذ� /أحمد محمد جواد مح�سن

باحث �أكاديمي عراقي  -دم�شق � -سوريا

مقدمة
ا�ستعمل العرب ،منذ ال ِقـدم ،عملية الكيل ،لقيا�س كمية المواد المختلفة� ،سواء كانت جافة �أم
�سائلة،بوا�سطة �أدوات ،تمثل �أوعية خا�صة يمكن �أن يحملها الإن�سان بمفرده �أو ي�ستعين بالحيوان.
وقد كان للعرب في الجزيرة العربية �أدوات متعددة للكيل ،تدعى المكاييل ،مختلفة �أ�سماءها ،مت�شعبة
�أ�شكالها ،كثيرة ا�ستعماالتها� .أ�ضف �إلى ذلك لم يكن ثمة اتفاقاً كام ً
ال عن �أ�صولها وا�شتقاقاتها ،لأن
معظم هذه الأدوات �أخذها العرب من البلدان المجاورة ،كالعراق وال�شام وبالد فار�س ،التي تعود
جذورها �إلى �شعوب الح�ضارات القديمة كالبابليين والم�صريين القدماء والرومان والإغريق.
هذا الأمر حتـّم على العرب التعامل مع كل بلد بمكاييله الخا�صة ،مما نجم عنه اختالفات في
تحديد �سعة المكيال الواحد في �أحيان كثيرة .والمكاييل التي ا�ستعملها العرب على مـر الع�صور
عديدة ،هي ال�صاع ،ال ُمد ،القفيز ،الق�سط ،الفرق ،المكوك ،المختوم ،الجريب ،الو�سق ،الوقر ،الكر،
الأردب ،الط�سق ،الكارة ،الكيلجة ،المدى ،الويبة ،الغرارة .ومع تعدد هذه المكاييل� ،إال �أن �أهميتها
وا�ستعماالتها لم تكن مت�ساوية زماناً ومكاناً ،لأن ق�سماً منها قد اكت�سب اعتبارات خا�صة دينية
�شرعية كتحديد قيمة الزكاة ،وق�سماً �آخر اعتمده الحكـام والوالة مقيا�ساً �أ�سا�سياً في معامالتهم
مع عامة النا�س�.أ�ضف �إلى ذلك �أن كل بلد يخت�ص وي�شتهر بمكاييل معينة ،والحديث الذي روي
عن الر�سول الكريم محمد( )وا�ضح في هذا المجال « :منعت العراق درهمها وقفيزها ،ومنعت
ال�شــام مـدها وديـنارها ،ومنعت م�صر �إردبها ودينارها» ،فذكــر ر�سول اهلل( ،)كل بلد وما تخت�ص
بـه من كيل ونقد( .)1و منعت �أي حميت.والهدف من هذه الدرا�سة هو البحث عن معنى الكيل ،وعن
المعاني اللغوية للمكاييل وعلى ا�شتقاقاتها و�أ�صولها التاريخية وا�ستعماالتها ،وورودها في القر�آن
الكريم والأحاديث وال�شعر العربي والحـكم والأمثال .غير �أننا �سوف ال نركز كثيراً على مقاديرها
وقيا�ساتها ،ب�سبب تفاوتها وتباينها في موا�ضع كثيرة.
معنــى الكيــــل

الأ�صل في معنى الكيل هو تعيين الكمية والمقدار
والقيام بالعــد ّ بوا�سطة �إن��اء معين متفق عليه
يدعى « المكيال » ،وجمعه مكاييل .والكيل يختلف
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عن الوزن .فالوزن يتطلب �آلة تدعى الميزان ،كما
يتطلب وجود عيارات مختلفة الأحجام� .أما الكيل
فهو �أكثر �سهول ًة؛ لأنـه يتطلب �إناء ً واحد ًا يـغرف بـه
من مو�ضع معين ،ليفرغ في مو�ضع �آخر ،مرة �أو �أكثر

�أدوات
الكيل عند
العرب:
ا�شتقاقاتها،
قيا�ساتها،
ا�ستعماالتها

مقـــاالت

ب�سرعة ٍ وتوال ٍ  .لذلك فالكيل بحاجة لجهد �أكبر
من الوزن .لكن من ناحية طبيعة المواد ،فلم تكن
هناك و�سيلة حا�سمة لتحديد المواد التي توزن ،من
تلك التي تكال .فالكثير من المواد يمكن �أن توزن
وتكال في الوقت ذاته كال�سمن والحبوب� .أما على
الم�ستوى العملي ،ف�إن هناك اتفاق ًا متعارف ًا عليه
في المجتمعات المختلفة ،عن المواد التي توزن
وتلك التي تكال .لذلك فقد ا�شتهرت مدن ًا معينة
بالوزن و�أخ��رى بالكيل ،كما ورد في حديث ر�سول
اهلل محمد ( )بقوله ،كما يذكره اب��ن �سالم:
«المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكـة»(.)2
وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن ت�صنيف المواد �إلى مكيول
وموزون ،كان معروف ًا عند عامة النا�س كما جاء في
قول البو�صيري:
وم������ـ������ن م��������وا� ٍ��������ش و�أط����������ي����������ا ٍر و�آن������ي������ة
()3
وم����ـ����ن زرو ٍع وم����ك����ي����ولٍ وم������������وزون

يحمله بيده من �أواني والثاني ما ي�ستطيع الحيوان
�أن يحمله من �أكيا�س على ظهره بم�ساعدة الإن�سان.
�سنبد�أ بالمكاييل التي يحملها الإن�سان ،التي تق�سم
بدورها �إلى مكاييل �أ�سا�سية و�أخ��رى ثانوية ،قليلة
اال�ستعمال .ف��الأول��ى ه��ي ال�صاع والمـد والفرق
والق�سط والمكوك والكر والأردب .والثانية هي
الط�سق والفالج والكارة والكيلجة� .أما التي يحملها
الحيوان فهي الو�سق والوقر.ف�ض ًال عن ذلك ف�إن
ق�سم ًا من المكاييل ذات وظيفة قيا�سية مزدوجة،
فهي للكيل والم�ساحة ،كالقفيز والجريب.
ال�صــاع

ال�صاع ،هو الوحدة الأ�سا�سية للكيل،ومن �أكثر
المكاييل �شهرة ً في المعامالت التجارية ،منذ عهود
البابليين والكنعانيين �إلى الع�صور الإ�سالمية .وقد
منح الإ�سالم �أهمية كبيرة لل�صاع ،حين حدد مقادير
الأحكام ال�شرعية كالزكاة و�صدقة الفطر وكفارة
اليمين وفدية ال�صوم وكمية الماء الخا�صة بالغ�سل،
ا�ستناد ًا �إلى مقدار �صاع المدينة .وا�ستمر ال�صاع
محافظ ًا على وظيفته �إل��ى الوقت ال��راه��ن ،ولكن
بعد تحديد مقداره ب��الأوزان الحديثة ،لأن ال�صاع
قد اندثر في المعامالت التجارية ،ب�سبب ظهور
المكاييل والأوزان العلمية الم�ضبوطة .وقد دخل
ال�صاع �أي�ض ًا دخو ًال مجازي ًا قوي ًا �إلى مجال ال�شعر
العربي والحـكم والأمثال .ومن �أ�شهر الأقوال التي ال
زالت قائمة ،هي القول :رد ّ لـه �صاع ًا ب�صاع ،وكذلك
رد َ لـه ال�صاع �صاعين .ومن الكلمات اال�شتقاقية
لل�صاع التي ال يزال يتعامل بها عامة النا�س ،هي
«ان�صاع» بمعنى امتثل ،ر�ضخ� ،أطاع .وكذلك كلمة
«ال�صائع» ،بمعنى الطائ�ش الذليل ،الخا�ضع .ف�ض ًال
عن ذلك ف�إن ال�صاع يحمل في طياته اختالفات،
عن معانيه و�ألفاظه� .أ�ضف �إلى ذلك العالقة غير

والذي يـعرف بـه �أ�صل الكيل والوزن لأي مادة هو
�أ�سم الأداة التي قي�ست بها .فقد ذكر ابن منظور
معيارا َ لذلك بقوله� :إن كل ما لزمه ا�سم المختوم
والقفيز والمكوك والمـد وال�صاع ،فهو كيل .وكل ما
لزمه الأرط��ال والأواق��ي والأمناء (جمع مــن) فهو
وزن(� )4أي �أن �أ�سماء �أدوات الكيل تختلف عن �أ�سماء
�أدوات الوزن .ومع ذلك فالتق�سيم هذا لي�س ثابت ًا في
جميع البلدان والع�صور ،من ناحية الأدوات التي فيه
�إذ من الممكن �أن تزيد �أو تنق�ص�.أما طبيعة �أدوات
الكيل� ،أي المكاييل ،فهي �أواني �أو �أكيا�س مختلفة
الحجم وال�شكل قد تكون المادة الم�صنوعة منها،
من الفخار �أو المعدن �أو الخ�شب �أو الزجاج �أو الجلد
ب�شرط �أن تنا�سب المادة المطلوب كيلها .والمكاييل
يمكن ت�صنيفها �إل��ى �صنفين ح�سب الجهة التي
تحملها .فال�صنف الأول ،ما ي�ستطيع الإن�سان �أن
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الوا�ضحة بين معاني الألفاظ اال�شتقاقية لل�صاع
وبين الفكرة الأ�سا�سية لل�صاع وهي عملية الكيل.
�ألفاظ ال�صاع وقراءاتـه

ورد في معاجم اللغة العربية مجموعة متباينة
تخ�ص �ألفاظ ال�صاع وحركاته وقراءاته ،وتذكيره
وت�أنيثه ،ف�ض ًال عن التباين في جمعه ،كما ورد في
تاج العرو�س .ال�صـَاع ،وال�صـّواع بالك�سر وبال�ضم،
وال�صـَوع بالفتح وي�ضم ،كلهن لغات في ال�صاع الذي
يكال بـه ....وق��ريء بهن .وقد جاء ذكر ال�صاع،
مرة واحدة في القر�آن الكريم« :قالوا نفقد �صواع
الملك» ،يو�سف .72/غير �أنها قرئت �أي�ض ًا بالألفاظ
ال�سابقة .وال�صاع يذكر وي�ؤنث� .أم��ا جمع ال�صاع
فهو �أ�صـوع ،و�إن �شئت �أبدلت من الواو الم�ضمومة
همزة وقلت� :أ�صـوع ،هذا على ر�أي من �أنثه .ومن
ذكره قال� :صاع ُ و�أ�صواع ُ  ،و�صوع بال�ضم ،و�صـواع
بالك�سر ،و�صيعان( ،)5و�آ�صع �أي�ض ًا.
هيئـة ال�صاع وا�ستعماالتـه

ال �شك �أن ال���ص��اع ه��و �إن���اء ،غير �أن معظم
ال�م���ص��ادر ل��م تخبرنا ك�ث�ي��ر ًا ع��ن هيئته وال عن
�صناعته .ولكن ابن منظور في ل�سان العرب ذكر
حديث ًا البن عبا�س في تف�سير قوله تعالى� ،صواع
الملك ،قال :كهيئة المكوك ،والمكوك �أعاله �ضيق
وو�سطه وا�سع(� .)6أما المادة الم�صنوع منها ال�صاع،
فغالب ًا ما تكون من الفخار �أو المعدن �أو الخ�شب.
�أما ا�ستعماالت ال�صاع ،فقد كانت للكيل وال�شرب
والغ�سل .وا�ستعمال ال�صاع للكيل كان هو ال�شائع في
المعامالت التجارية ،فيكال بـه الطعام وفي تحديد
الزكاة وغيرها كما ذكرنا .وقد كان �أهل المدينة
يتعاملون بال�صاع والمــد ،لذلك بعد ما هاجر النبي
محمد (� )إل��ى المدينة دعا اهلل بقوله «اللهم
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ب��ارك لهم في مكيالهم ،وب��ارك لهم في �صاعهم
ومــدهم»( )7وال�صاع ،ك�إناء لكيل الطعام وال�شراب،
كان معروف ًا عند العرب في الع�صر الجاهلي ،فقد
ذكره �شعراء ذلك الع�صر ،منهم الأع�شى الكبير
بقوله:
وح���ـ���ور ٌ ك����أم���ث���ال ال���ـ��� ّدم���ى وم��ن��ا���ص��ف ٌ
وق�������در ٌ وط�����ب�����اخ ٌ و������ص�����اع ٌ ودي���������س����ق ُ
منا�صف :جمع ،مفرده من�صف وهو الخادم.
الدي�سق :خوان(مائدة) من ف�ضة(.)8
والمعنى نف�سه يذكره المتلم�س ال�ضبعي:
وال�������غ�������م�������ر ذو الأح�������������������س���������اء وال���������ـ
ـ���������ل���������ذات م���������ن ���������ص��������اع ٍودي���������������س�������ـ�������ق ْ
ال�غ�م��ر :يطلق ع�ل��ى ع��دة م��وا��ض��ع ف��ي جهات
مختلفة .الأح�ساء :جمع الحي�س وهو حفيرة قريبة
القعر(� .)9أما ال�صاع ،كقدح �أو �إناء فقد ذكره عبده
الطبيب بقوله:
ي�����س��ع��ى ل��ـ��ه م��ن�����ص��ف ٌ ع��ج�لان ينف�ضه
ف����وق ال���خ���وان وف����ي ال�����ص��اع التوابيل
المن�صف :الخادم  .وال�صاع ك�إناء لل�شرب،
فقد ورد بلفظة «��ص��واع» في الآي��ة التي ذكرناها
«قالوا نفقد �صواع الملك» .وجاء في تف�سير هذه
الآي��ة في تاج العرو�س� :أن ال�صواع هو طا�س كان
الملك ي�شرب به ،وهو المكوك الفار�سي الذي يلتقي
طرفاه .وكان �إناء ً م�ستطي ًال م�صنوع ًا من النحا�س
وق�ي��ل �إن�ـ��ه ك��ان م��ن ورق ،ف�ك��ان ي�ك��ال ب�ـ��ه ،وربما
�شربوا بـه .ولكن ج��اء في ت��اج العرو�س �أي�ض ًا �أن
ال�صاع ال��ذي يكال بـه غير ال�صـُواع ال��ذي ي�شرب
ب�ـ��ه( .)11ولأن ال�صاع ،هو �إن��اء فقد ك��ان يـ�ستعمل
للغ�سل �أي�ض ًا .فقد ذكر القا�سم بن �سالم حديث ًا عن
الر�سول محمد ( )هو :كان ر�سول اهلل ()
()10

�أدوات
الكيل عند
العرب:
ا�شتقاقاتها،
قيا�ساتها،
ا�ستعماالتها

يغت�سل بال�صاع ويتطهر بالمــد»(.)12

الر�سول ( ،)غير �أن �سعة ال�صاع قد اختلفت بعد
تو�سع الدولة الإ�سالمية ،و�ســبب ذلك م�شكلة لتباين
فقهاء الم�سلمين وعلمائهم في تقدير كمية ال�صاع.
ويعود ذلك ،كما يذكر ابن الأثير ،لأن ال�صاع يقا�س
بالمـد ،والمـد مختلف في تقديره بالرطل .وعلى هذا
الأ�سا�س فال�صاع لـه قيا�سين ،خم�سة �أرطال وثلث ًا �أو
ثمانية �أرط ��ال(� .)18أم��ا الفيروز�آبادي ف�إنه يقي�س
الرطل بمقدار ما تحمله كفي الإن�سان� ،إذ يقول:
�أن ال�صاع �أربعة �أمداد ،كل ُمـد رطل وثلث ،والرطل
�أربعة حفنات بكفي الرجل الذي لي�س بعظيم الكفين
وال �صغيرهما� ،إذ لي�س كل مكان يوجد فيه �صاع
النبي ( .)ويم�ضي بالقول :وجربت ذلك فوجدته
�صحيح ًا(.)19

�أ�صول ال�صاع وجذوره

مقـــاالت

لم تذكر معظم معاجم اللغة العربية الأ�سا�سية،
�شيئ ًا عن الجذور التاريخية لل�صاع ،و�أ�صوله ،وعن ما
�إذا كان معرب ًا �أم ال .غير �أن الم�صادر الأخرى تذكر
ر�أيين متعر�ضين .الأول ،جاء في دائرة المعارف
الإ�سالمية ،يعتقد �أن ال�صاع ويقال ال�صواع �أي�ض ًا،
كلمة ع��رب�ي��ة(� .)13أم��ا ال ��ر�أي الآخ��ر،ف�ق��د ورد في
كتاب «غرائب اللغة العربية» ،يرى �أن ال�صاع كلمة
مقتب�سة عن الآرام �ي��ة( .)14وكذلك ورد في معجم
�ألفاظ القر�آن الكريم� ،إذ جاء فيه :وال�صاع فيما
يقال معرب غير عربي ،ومن هنا ال ي�سهل تخريجه
من مادة �صاع ي�صوع بمعنى فـ ّرق( .)15ومما ي�سند
الر�أي الثاني� ،أن ال�صاع كان معروف ًا عند الفراعنة
في م�صر ،زمن النبي يو�سف،كما ت�شير الآية التي
ذكرناها �سابق ًا «نفقد �صواع الملك» ،لأن ا�ستعمال
الكيل كان معروف لديهم على نطاق وا�سع في عملية
توزيع القمح.

اال�ستعماالت المجازية لل�صاع

ال �� �ص��اع ،م �ـِ��ن �أك �ث��ر المكاييل ا��س�ت�ع�م��ا ًال في
مختلف �ضروب الت�شبيهات المجازية والكنايات
واال��س�ت�ع��ارات ،للتعبير ع��ن المبالغات ف��ي حجم
المقادير ،وعن العمل التام الكامل ،وعن المعاملة
بالمثل ،و�أكثر من المثل �أحيان ًا .لذلك فقد ا�ستثمر
الأدباء وال�شعراء ،عملية ا لكيل بال�صاع للتعبير عن
م�شاعرهم في و�صف حاالت اجتماعية ،ومقارنتها
بهذه العملية لما تت�صف به من �أخذ وعطاء كمية
كبيرة ن�سبي ًا ،مت�ساوية في القيا�س.ومن الجـُمل
ال�شديدة التي ا�ستعيرت للتعبير عن العنف والهالك
والحرب هي جملة «تكيلكم ب�صاعها»� ،أي �أن هذه
الحرب ت�أخذكم للهالك جملة ً ب�أدواتها،كما ي�أخذ
الكيال ما يكيله من المواد بال�صاع،ب�سرعة وتوالٍ .
وق��د ا�ستخدم البحتري المكايلة بال�صاع ودقته
في القيا�س للداللة على رجاحة العقل والت�صرف
ال�سليم ،بقوله:

قيا�س ال�صاع وتقديراته

اكت�سب تقدير كمية المادة التي يمثلها ال�صاع،
�أهمية كبيرة ،وذلك الرتباطها ارتباط ًا وثيق ًا بتحديد
مقدار الأحكام ال�شرعية عند الم�سلمين ،بوجه خا�ص
مقدار زك��اة الفطر ،كما ذكرنا �سابق ًا .و�أول من
حدد مقدار ال�صاع ال�شرعي هو نبينا محمد ()
في ال�سنة الثانية للهجرة ،حين ا�ستن تف�صيالت
ال�شعائر ال�صحيحة لعيد الفطر التي اقترنت بفر�ض
زكاة الفطر التي قدرت ب�صاع على كل فرد من �أفراد
الأ�سرة .وكان �صاع المدينة بطبيعة الحال هو الذي
اختير مكيا ًال قيا�سي ًا( .)16ومكيال �أهل المدينة ،كان
يت�سع �أربعة �أمداد (جمع مـُــد)( ،)17وهو معروف ًا زمن
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وه��������ل وازن�������������وه ع����ن����د ج�����ـ����� ّد حقيقة
()20
ب���م���ث���ق���ال���ـ���ه �أو ك����اي����ل����وه ب�صاعــه
وال�صاع للمبالغة في الكثرة ،ورد في قول مهيار
الديلمي:
م�������ن م����ع���������ش���� ٍر ت���������ض����م ُ
����ن ت���ي���ج���ان���ه���م
�������اب ال���� ُّن����ه����ى
� ُ������ص������وع ال����م����ع����ال����ي وع�������ي َ
�صوع :جمع �صاع ،وعياب جمع عيبة وهي زبيل
من �أدم،وكالهما من باب اال�ستعارة( )21وبمعنى
الكثرة �أي�ض ًا يقول ال�صنوبري:
م���ـُ�������ص���اح���ب���ة ال�������س���ـَ���ف���ي���ه ال���ح���ـ���ر ّ غبن
()22
ول�������و ك�������ال ال���ل���ج���ي���ن ل����ـ����ه ب�����������ص�����ا ِع
وغالب ًا ما يطلق على ال�صاع حين يملأ بالكامل
«�أوفر �صاع» ،داللة على تمام العمل وكماله ،كقول
ابن المعتز:
وغ���ي���ظ���اً ع��ل��ى الأع��������داء ال يجرعونـه
()23
وك����ي ً
��ل�ا ل���ه���م م���ن���ه ب������أوف�����ر �����ص����ـ����ا ِع
كما� ،أن لفظة «�أوفر �صاع» ،ال ت�أتي فقط للقتال
وال�شدة ،و�إنما �أي�ض ًا للداللة على العطاء والكرم
والفخر الكامل ،كقول مهيار الديلمي:
�إذا ح���ول���م���وا زادوا ب������أوف�����ى م�������وازنٍ
()24
و�إن ف���اخ���روا ك���ال���وا ب����أوف���ر �صـو ِع
�أ�ضف �إل��ى ذل��ك �أ�صبح ال�صاع التام ال�سوي،
المملوء ،مث ًال يـُ�ضرب للعدل والم�ساواة ،كما ورد
ذلك في قول مهيار الديلمي �أي�ض ًا:
وك�����اي�����ل�����ن�����ـ�����ي ب�����غ�����ي�����ر ي�����������دي زم������ان������ي
ً()25
ف���ل���م �أع���������رف ل���ـ���ه �����ص����اع����اً �����س����ـ����وي����ا
�أما �أبو العالء المعري ،فقد ذكر ال�صاع بطريقة
مغايرة تمام ًا ،حين وجد كلمة ا�شتق منها ال�صاع،
ه��ذه الكلمة هي «ي��ا �صاعدا» .وعند ترخيم هذه
الكلمة يح�صل منها على لفظة ال�صاع .لذلك فهو
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لم يكن يق�صد �صاع الكيل  .وترخيم اال�سم في
النداء هو �أن يـُحذف من �آخره حرف �أو �أكثر .وعلى
هذا الأ�سا�س يقول ،وقد �أبدع في ذلك:
ي����ا �����ص����ا ِع ل�����س��ـ��تُ �أري�������د �����ص����ا َع مـَكيل ٍة
()26
ف���أ���ض��ي��ف��ـ�� ُه ول���ك���ن �أُ َر ِّخ��������� ُم �صاعـ ِدا
ال�صــاع فـي الأمثال

ل�ق��د ورد م�ف�ه��وم ال���ص��اع ك�ث�ي��ر ًا ف��ي الأم �ث��ال
والحــكم ،وما زال �ساري ًا على �أل�سنة النا�س .والمثل
الم�شهور هو «جزيته كيل ال�صاع بال�صاع»� ،أي كاف�أت
الإح�سان بمثله ،والإ�ساءة بمثلها( .)27وال�صاع هنا
بمعنى الفعل والعمل ،والكيل معنى المقدار� .إذن
هذه العبارة تعني المعاملة بالمثل ،وت�أخذ ع��ادة ً
جانبين :الإح�سان والإ�ساءة .غير �أن جانب الإ�ساءة
�أدوات
هو الغالب .لذلك حين يـُقال« :ر ّد لـه �صاع ًا ب�صاع»،
الكيل عند
فهذا يعني كاف�أه بمثل �شـره .وحينما يكون الرد عنيف ًا
العرب:
ً
م�ضاعفا ،فيقال« :رد ّ لـه ال�صاع �صاعين»� ،أي كاف�أه ا�شتقاقاتها،
()28
ب�ضعف �شـره  .وفي �أحيان كثيرة يكون الرد �أ�ضعاف ًا قيا�ساتها،
م�ضاعفة .وقد �أب��دع ال�شعراء وتفننوا في اعتماد ،ا�ستعماالتها
هذه المعاملة االجتماعية ب�أ�شكالها المت�شعبة ،في
ق�صائدهم ب�صور �شعرية رائعة في المديح والهجاء
وغيرها .فب�شار بن برد ،على �سبيل المثال ،يبين هذه
المعاملة ،بجانبيها ال�سلبي والإيجابي ،بقولـه:
ك ْ
ِ�������ل ل���م���ن ي��ـُ��ق�����ص��ي��ك َ م���ـِ���ث�ل�ا �صاعـ ُه
()29
و�إذا ق����������ارب وداً ف������اق������ـ������ت������ـ������ر ِْب
وكـِل ْ فعل �أمر من كال .والمعاملة بالمثل ،غالب ًا
ما ت�أخذ جانب العنف والقتل ،كما في قول �أبو قي�س
�صيفي بن الأ�سلت:
ال ن�������أل������م ال����ق����ت����ل ون�����ج�����ـ�����زي ب����ـ����ه ال����ـ
()30
�أع�����������داء ك����ي����ل ال���������ص����اع ب�����ال�����������ص�����ا ِع
وف�ض ًال عن عبارة «كيل ال�صاع بال�صاع» ،فقد

وردت عبارات �أخرى مكافئة لها ت�ؤدي المعنى ذاته،
مث ًال� :صاع الق�صا�ص ،في قول جميل بثينة:
َو���ض��ع��ن��ا ل��ه��م ���ص��ا َع ال��ق��ـ�����ص��ا���ص رهين ًة
()31
بما �سوف نوفيها �إذا النا�س ُ طففوا
وع�ب��ارة «��ص��ا ٌع ب�صاعكم مكيل» ،في ق��ول ابن
الرومي:
������س�����ي�����ج�����زي اهلل م�������ا �أوف�����ي�����ت�����م�����ون�����ي
ُ ()32
ل����ك����م ������ص�����ـ�����ا ٌع ب�������ص���اع���ك���م م�����ك�����ي�����ل

المــُـــد ّ

المــُد ّ ،ب�ضم الميم ،جمعه �أمداد ومــِدد ومــِداد
ومـــَددة( ،)37مكيال قديم ،من �أ�صغر المكاييل �سـع ًة،
وهو الأ�سا�س الذي تبنى عليه المكاييل الأكبر حجم ًا.
ولأن المــد هو الأ�صغر ،والدرهم �أ�صغر وحدات
النقد ،يقال للمبالغة في التقليل من قيمتهـما،
�إ�شار ًة النعدام ت�أثيرهما في قيا�س الحبوب والأموال:
«نق�ص المال درهم ًا والبـُــر مـــُد ًا»( )38والمــُد ،معروف
كوحدة كيل ،لدى العرب قبل الإ�سالم في المدينة،
ولكن بعد مجيء الإ� �س�لام� ،أ�ستعمل للأغرا�ض
الدينية �أي�ض ًا ،كح�ساب ال�صدقات ،وح�ساب �أقل
قدر ممكن من الماء يتطلبه الو�ضوء ،ال��ذي كان
يقـدر بمـــد واح��د ،وكذلك �أ�ستخدم لقيا�س الماء
في الغـ�سل( .)39وقد نقل القا�سم بن �سالم ،حديث ًا
عن الر�سول محمد( )ه��و« :ك��ان ر�ســول اهلل
( )يتو�ض�أ بقدر المــُد ،ويغت�سل بقدر ال�صاع»(.)40
وجاء ذكر ال ُمــد �أي�ض ًا في حديث ف�ضل ال�صحابة:
«ما �أدرك مــُد �أحدهم وال ن�صيفه» ،و�إنما قـ ّدر بـه
(�أي بالمــد ) لأنـه �أقل ما كانوا يت�صدقون بـه في
ال �ع��ادة( .)42ون�صيفه �أي ن�صفه .والحديث كناية
ع��ن كثرة �صدقاتهم .و�أورد اب��ن �سالم �أحاديث
�أخ��رى عن قيا�س كـفـّارة اليمين والجزية بالمــُد
وهي�« :أن لكل م�سكين مــد ًا في كفارة اليمين .و�أن
الخليفة عمـر �ضرب الجزيـة على �أرزاق الم�سلمين
من الحنطة مــُدين وثالثة �أق�ساط لكل �إن�سان كل
�شهر( .)42ومع �أن المـــد هو �أ�صغر المكاييل ،غير �أنه
�أ�صبح مث ًال يــُ�ضرب للكثرة ،كما في حديث ف�ضل
ال�صحابة ،وفي ق�صائد ال�شعراء ،كقول �سلمة بن
الأكوع في ل�سان العرب:
ل����ـ����م ي����ـَ����غ����ـ����ذ ُ ه�������ا م�����ـُ�����د وال ن�������ص���ي���ف ُ
()43
وال ت�����م�����ي�����رات ٌ وال ت���ع���ج���ب���ف ُ

�أما رد ال�صاع �صاعين� ،أي م�ضاعف ًا ،فقد ورد
في قول ابن الرومي �أي�ض ًا:
ف��������أوف�������ي�������ك�������م�������و ُه ب������ال�������������ص������ا ِع ����ص���ـ���ـ���ا
()33
دين
ع��ي��ن وف�����ا ًء ي�����س��وء وج���ـ���ه المـ َ ِ

مقـــاالت

و�أحين ًا يكون رد الفعل �أ�ضعاف ًا م�ضاعفة ،كما في
قول الكميت:
ْ
نكل لهم بال�صـّاع ِ من ذاك �أ�ص ُوع ًا وي�أتيهم
ُ ()34
بال�سـجل من ذاك �أ�سـجل
وق��د ت��أت��ي م�ضاعفة المعاملة ،ب�صياغة غير
مبا�شرة ،كقول ال�شاعر:
ال�صاع
لي�س قـط ًا مـِ َثل قـُط ّـي وال الـ ــ�أــ عداء كيل ّ
()35
بال�صـاع
القطا ،جن�س من الطيور ،وقطي ت�صغير قطا
والمعنى لي�س الأكابر مثل الأ�صاغر ،لذا ال يمكن �أن
نعامل الأعداء بالمثل ،لأننا الأكبر والأعظم ،و�إنما
نعاملهم �أكثر من ذلك .وبمقابل هذه الحدة وال�شدة
في المواجهة ،هناك مـن ال يقابل الإ�ساءة بمثلها،
و�إنما �أقل منها ،بخا�صة عندما يكون في موقع قوة،
كقول ابن زيدون مادح ًا المعت�ضد:
ل���ك���ال���وك ����ص���ـ���ا ًع ال���غ���ـ���د ِر ل��������ؤ َم �سجي ِة
َ َّ ُ ()36
وك��ي�� َل لهم ���ص��ا َع ال��ج��زاء ال ُمطفف
34
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وبالمعنى ذاته ،ذكر ب�شار بن برد المـد ،بقوله:
ف������ـ������م������ـ������ن ي������ـ������ـُ������ن�������������ص������ف������ن������ي م����ن����ـ����ه
ع��������ل��������ى م�����������ا ب��������ـ��������ي ل������ـ������ـ������ه م������ـ������ـُ������دي
م�����������ن ال�����������ل������������ؤل������������ؤ وال�����ي�����ـ�����ـ�����اق�����ـ�����ـ�����ـ�����و
()44
ت �أو م��������ن ع�����ن�����ب�����ر ال������ه������ن������ـ������ـ������د
وت�أتي الكثرة� ،أحيان ًا ب�صيغة جمع المــد وهو
المــداد ،كما في قول ابن بري:
ك��������أن�������م�������ـ�������ا ي�������ـ�������ب�������ـ������� ُردن ب�����ال�����غ�����ب�����وق
()45
ك����ي����ل م�����ـ�����داد م�����ن ف����ح����ا م�������دق�������وقِ
يبردن بالغبوق :ما ي�شربن في الع�شي .وكبل
م�ـ�ـ��داد :ال�م�ق��دار الكثير .فحا م��دق��وق :خال�صة
الطحين �أو الفتات .وعند البحث في مكيال المـــد،
تواجهنا ثالث ق�ضايا ،تت�ضمن تباينات وتداخالت
مت�شابكة ،وهي� :أ�صول المــد وا�سمه� ،سعته وتقديره،
وم��ن ث��م عالقته وت��داخ�ل��ه م��ع وح��دة كيل �أخ��رى
تدعى «المــدي» .فمن ناحية �سعة المــد وتقديره،
هناك اتفاق ًا واختالف ًا على ذلك .فقد اتفق العلماء
والفقهاء على �أن ال ُمد هو ربع ال�صاع .وهو يعادل
ملئ كفي الإن�سان المعتدل �إذا ملأهما .ويذكر
الفيروز�آبادي �أنه جرب ذلك فوجده �صحيح ًا .وهو
قدر مد النبي ( ،)46()ولذلك �سمي م ّد المدينة،
ُم ّد النبي ،و�أ�صبح المكيال القيا�سي( .)47ومقابل
ه��ذا االت�ف��اق ،فقد اختلفت �سعة ال ُمد باختالف
البلدان والفقهاء .فهو رطالن عند �أهل العراق و�أبي
حنيفة ،ورطل وثلث عند �أهل الحجاز وال�شافعي(.)48
ويعود �سبب االختالف ،لتقدير �سعة ال ُمد بوحدة
وزن وه��ي ال��رط��ل .وال��رط��ل ب��دوره مختلف عليه.
ف�ض ًال� ،أنه لم يتم تحديد طبيعة المادة الموزونة،
هل هي قمح ًا �أو تمر ًا �أو غير ذلك .و�إذا كانت قمح ًا
هل هو مطحون ًا �أم حب ًا�.أما الق�ضية الثانية ،فهي
�أ�صول ال ُمد وا�سمه .وه��ي �أي�ض ًا مو�ضع ًا لخالف
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بين ثالثة �آراء الر�أي الأول ،يعتقد �أن كلمة «ال ُمد»،
عربية ،و�سمي ال ُمد ُمد ًا لأنه في الأ�صل مق ّدر ب�أن
يم ّد الرجل يديه فيملأ كفيه طعام ًا (� .)50( )49أما
ال��ر�أي الثاني ،فيرى �أن ال� ُم� ّد كلمة غير عربية،
و�أ�صلها من الالتينية � Modiusأو  Modiumوهو
مكيال كان ي�ستخدم عند الرومان لكيل الب�ضائع
الجامدة وال�سائلة( .)52( )51وال��ر�أي الثالث ،ذكره
�صاحب المنجد بقوله� :سمي الم ّد بذلك لأنه يم ّد
المكيل بالمكيل مثله( .)53والق�ضية الأخيرة ،هي
تداخل ال ُم ّد مع مكيال �آخر قريب منه( )54باللفظ
يدعى «ال �م��دي» ،منت�شر ًا في ال�شام وم�صر وهو
غير المد وجمعه �أمداء ،ولم يذكر مقداره ،ولكنه
يدعى �أي�ض ًا بال ُمد في ال�شام ،وي�سمى ال ُم ّد ال�شامي،
غير �أن وزنه �أكبر بكثير من وزن ال ُمد .فهو بال�شام
�أدوات
يعادل ثمانية ع�شر لتر ًا� ،أو ما يزن ثمانية ع�شر الكيل عند
كيلو غرام ًا(� ،)55أو ت�سعة ع�شر �صاع ًا( )56ومما ي�ؤيد
العرب:
�أن ا�سم هذا الكيل في ال�شام هو «ال ُمد» ،ا�ستعماله ا�شتقاقاتها،
في الأرياف والأمثال والأغاني ال�شعبية ،لتدل على قيا�ساتها،
الكثرة والمبالغة ،فمث ًال يقال« :حكو عليك ُمد ا�ستعماالتها
حكي» ،كناية ومبالغة على كثرة الكالم� ،أو «�أكل ُمد
�أكل» ،المبالغة في الأكل الكثير.
الفـرق

الفـَ ْرق (بال�سكون) والفـَ َرق (بالفتح) ،والجمع
ُف ْرقان ،هو مكيال معروف لأهل المدينة ،يكال به
اللبن وال�سمن والحبوب والع�سل وغيرها ،وكانت
ت�ؤدى به كفارة اليمين ويغت�سل به من الجنابة.غير
�أن العرب قد اختلفوا في تقدير �سعته من بلد لآخر.
فهو ي�سع في المدينة �ستة ع�شر ُم��د ًا وذلك ثالثة
�أ�صوع ،وفي الحجاز ي�سع �ستة ع�شر رط ًال وهي اثنا
ع�شر ُمد ًا ،وثالثة �آ�صع .وقيل الفرق خم�سة �أق�ساط
والقـِ ْ�سط ن�صف �صاع ،وقيل الفـَ ْرق بال�سكون مائة

وع�شرون رط�ل ً�ا( .)57وفي العراق كان فرق القمح
ي�ساوي �ستة وثالثين رط� ً
لا بغدادي ًا ،ويقابل هذا
�سعة ً قدرها ت�سعة ع�شر لتر ًا( .)58والفرق معروف
ُ
خدا�ش بن زهير في
منذ زمن الجاهلية ،فقد ذكره
ل�سان العرب بقوله:
ي��������أخ�������ذون الأر� َ
��������������ش ف������ي �إخ����وتِ����ه����ـِ����م
َف����������� َر َق ال����� َّ����س���� ْم����ن و������ش�����اة ً ف�����ي الغنم

()62
�سمي ه��ذا الإناء
� �ص��اع  .ويبقى ال�س�ؤال لماذا ّ
بالفرق ،لهذا الب��د من الرجوع �إل��ى معنى الفرق
كما ورد في معاجم اللغة ،فهو يت�ضمن الكثير من
المعاني.والبد من �أن هيئة هذا الإناء و�صنعه ،الذي
يكون غالب ًا من الفخار ،ي�شبه �شيئ ًا ما ،هذا ال�شيء
كما نعتقد هو طريق انفراق �شعر الإن�سان الذي
يكون �ضيق ًا تارة ،و�أخرى مت�سع ًا ومتباعد ًا ما بين
الثنيتين .فالفرق ،كما جاء في ل�سان العرب ،هو
مو�ضع المفـْرِ ق من الر�أ�س (�أي مو�ضع انف�صال �شعر
الر�أ�س ،وهو الطريق في الر�أ�س) ،وفرق الر�أ�س :ما
بين الجبين �إلى الدائرة .قال �أبو ذ�ؤيب:
و َم��� ْت���لَ ٍ���ف م��ث��ل ف���ـَ��� ْرق ال����ر�أ� ِ����س َت ْخلـ ُِج ُه
َم��������ط��������ار ٌِب َزق�������ـ َ ٌ
�������ب �أم����ي����ال����ـُ����ه����ا ف����ي����ح ُ
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والأر���ش :الدية.والفرق (لل�ساكن والمتحرك)
بالأ�سا�س هو ق��دح �أو �إن��اء ،كما ذك��ر �أب��و زي��د في
ل�سان العرب �أي�ض ًا:
وه������������ي �إذا �أد َّره�����������������������ا ال������� َع�������ي�������دان
������ج������ان
و� َ������س������ط������ع������ت ب�����م�����������ش�����رف ٍ � َ������ش ْ
����ف ف����ي ال���ف���ـُ��� ْرق���ان
ت����ـَ���� ْرف���� ُد ب���ع���د ال����� َّ����ص ِ
وقوله بم�شرف �شجان �أي بعنق طويل .والفرقان:
قدحان مفترقان� ،أي �أراد �أن ي�صف بين القدحين
فيملأهما( .)59وقد ورد الفرق في الأحاديث كثير ًا،
ذكر منها ابن منظور في ل�سان العرب بقوله« :ما
�أ�سكر منه الفـَ ْرقُ فالحـُ ْ�سوة ُ منه حرام» ،وفي حديث
�آخ��ر« :من ا�ستطاع �أن يكون ك�صاحب فـَ ْرقِ الأر ِز
فليكن مثله» .ومنه الحديث« :في كل ع�شر ِة �أفرقِ
ع�سل ف َرقٌ» .وفي حديث طهفة« :وبارك اهلل لهم في
مذقها وفـِ ْرقها ،وبع�ضهم يقوله بفتح الفاء» .وقالت
عائ�شة (�أم الم�ؤمنين) :كنت �أغ�سل معه (النبي
( ))من �إناء يقال له الفرق(.)60والفرق هو مكيال
لأهل اليمن �أي�ض ًا ،فقد ذكر في عهد الر�سول ()
لقي�س بن مالك بن �سعد بن لأي الأرحي الهمداني،
�إذا جاء فيه« :و�أطعمه ثالثمائة فرق من خيوان،
مائتا زبيب وذرة �شطران ومن عمران الجوف مائة
ف��رق ب�ـُ� ّر» .وع��ن كعب بن عجوة عن النبي ()
ق��ال� »:أنه �أم��ره �أن يطعم �ستة م�ساكين :فرق ًا من
الطعام» .فالفرق ثالثة �آ�صع ،فلكل م�سكين ن�صف

�شبهه بفرق الر�أ�س في �ضيقه ( .)63وفي خال�صة
هذه الفقرة ،ف�إن الفرق كان مكيا ًال لأهل المدينة،
�شائع ًا في �صدر الإ�سالم كثير ًا ،ولكنه لم يكن كذلك
في البلدان الأخرى.
الق�ســـط

القـِ ْ�سـط ،مكيال لقيا�س الكميات ال�صغيرة ،وجمعه
�أق�ساط ،كان معروف ًا في �صدر الإ�سالم وفي العراق.
جاء ذكره في الأحاديث والروايات .وهو �إناء �أو الكوز
عند �أهل الأم�صار( .)64ويقا�س بالق�سط ،عادةً ،المواد
ال�سائلة كالزيت والع�سل والخل.
قيا�ســاتــه

الق�ســط ،ن�صف �صاع ،والفرق �ستة �أق�ساط(.)65
وبما �أن ال�صاع �أرب�ع��ة �أم��داد ،ف ��إن الق�سط بهذا
الح�ساب مـُدين .والق�سط في ال�ع��راق ،حجمان،
الق�سط ال�صغير وي�ع��ادل وزن�� ًا ثالثة �أرط ��ال من
ال�سوائل ،والق�سط الكبير ك��ان �ضعف ال�صغير
ت �م��ام � ًا( .)66وب�ه��ذا المعنى �أن هناك الق�سط ثم
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ن�صفه ،ولكن هناك �أي�ض ًا ،ربع الق�سط ،كما ورد
ذلك في �أم��ر عبيد اهلل بن الحباب ،وهو �صاحب
خ��راج م�صر ،وذل��ك ب�صنع رب��ع ق�سط على يدي
جنادة بن مي�سرة �سنة �إحدى ع�شرة ومئة(.)67
ا�ستعماالت الق�سط

ذكرت الم�صادر �أن للق�سط ا�ستعمالين رئي�سين،
للو�ضوء ولتوزيع الأرزاق وتح�صيل الجزية ،في الع�صور
الإ�سالمية.فالق�سط ،للو�ضوء ،جاء في حديث ذكره
ابن منظور عن �إخال�ص الن�ساء بقوله� :أن الن�ساء
من �أ�سفه ال�سفهاء� ،إال �صاحبة الق�سط وال�سراج.
و�أراد ههنا الإناء الذي تو�ضئه فيه ،ك�أنه �أراد �إال التي
تخدم بعلها وتقوم ب�أموره في و�ضوئه و�سراجه(.)68
�أما اال�ستعمال الآخر ،فقد روى القا�سم بن �سالم �أن
الخليفة عمر �ضرب الجزية على �أهل الذهب �أربعة
دنانير و�أرزاق الم�سلمين من الحنطة ُمدين ،وثالثة
�أق�ساط لكل �إن�سان كل �شهر( .)69وفي توزيع الأرزاق،
ذكر ابن منظور �أي�ض ًا حديث ًا �إل��ى الإم��ام علي �أنه
�أجرى للنا�س ال ُمدين والق�سطين ،الق�سطان ن�صيبان
من زيت كان يرزقهما النا�س(.)70
معان متعددة للق�سط
ٍ

عند البحث عن الق�سط ،كونه �إناء ً للكيل ،ف�إننا
�سنواجه بمعان ٍ �أخرى للق�سط با�شتقاقاته المختلفة،
وع��ن الكلمة المقترنة ب��ه وه��ي الق�سطا�س .ومن
هذه المعاني كما ذكرها ابن منظور ،هي:العدل،
والجور ،والح�صة والن�صيب والميزان ،وعود يتبخر
به وغيرها( .)71لكن المعاني الحالية المتداولة تتركز
في موا�ضع محددة ه��ي :القـِ�سط بمعنى العدل،
والقا�سط :الظالم ،والقـِ�سط :الح�صة والن�صيب.
ق�سط
وقـَ ّ�سط ال�شيء :فرقه وجعله �أجزاء،ولهذا يقال ّ
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المبلغ :جعله �أجزاء معلومة ت�ؤدى في �أوقات معينة.
ق�سط على عياله :قتر.
ومن المعاني الأخرى َّ
�أ�صول الق�سط

وع��ن �أ�صول القـِ�سط ،كمكيال ،ت�شير ،معظم
الم�صادر �أنها كلمة غير عربية ،فمث ًال ،يقول علي
م�ب��ارك :والق�سط ه��و برانية (خ��ارج�ي��ة) حرفها
العرب( .)72وجاء في كتاب غرائب اللغة العربية،
�أن الق�سط هو من الكلمات المقتب�سة عن اليونانية
 Xestisبمعنى ال� �ك���وز( .)73وه ��و ف��ي الالتينية
.)74( Sextorius
الق�سط في القران الكريم وال�شعر العربي

وردت لفظة القـِ�سط في القران الكريم ،كثير ًا،
�أدوات
لكنها كانت مح�صورة بمعنيين مت�ضادين هما
العدل والجور.فالق�سط بمعنى العدل ،يقول اهلل الكيل عند
العرب:
تعالى« :يا �أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقـِ�سط»
الن�ساء .135/والقـِ�سط بمعنى ج��ار �أو ح��اد عن ا�شتقاقاتها،
قيا�ساتها،
الحق ،ورد بقوله اهلل تعالى« :و�أما القا�سطون فكانوا
ا�ستعماالتها
لجهنم حطب ًا» الجن .15/
الم ّكـُوك
َ

ال َمكـُّوك ،مكيال معروف لأهل العراق (قديم ًا)،
والجمع مكاكيك ومكاكي( .)75وهو معروف �أي�ض ًا
في مكة والمدينة قبل الإ�سالم وبعده ،كما ورد في
ال�شعر الجاهلي ،والأحاديث النبوية ال�شريفة .ف�ض ًال
عن انت�شاره في الإ�سالم وبالد فار�س .والمكوك هو
في الأ�سا�س� ،إناء ،و�صف ابن منظور هيئته بقوله:
�أعاله �ضيق وو�سطه وا�سع ( .)76ويبدو �أن له طرفين
يلتقيان ،كما ذكر ذلك �سعيد بن جبير في تف�سير
«�صواع الملك» ق��ال :هو المكوك الفار�سي الذي
يلتقي طرفاه(.)77

ذل��ك اب��ن �سالم ،فيقول :في زك��اة الأر�ضين ،فهي
واجبه �إذا كانت ع�شرين ومائة مكوك ًا من حنطة �أو
�شعير �أو تمر �أو زبيب .و�أما زكاة الفطر ف�صاحبها
له الخيار� ،إن �شاء جعلها بر ًا،و�إن �شاء جعلها تمر ًا �أو
�شعير ًا �أو زبيب ًا .ف�إن اختار التمر �أو ال�شعير �أو الزبيب
ف�إن هذا المكوك ،يجزي عن نف�سين ون�صف .و�أما
كفارة اليمين ف�إن الواحد بهذا المكوك بر ًا كافيه
في الكفارة بين ع�شرة م�ساكين ،لأنه ،كما يعتقد ابن
�سالم ،ع�شرة �أمداد ،فيكون لكل م�سكين مد(.)81

وظائف متعددة للمكوك

المكوك ،كونه� ،إناء ،فقد بينت الم�صادر� ،أن له
وظائف عملية ثالث ،هي لل�شرب ،وللغ�سل والو�ضوء،
ومكيا ًال لقيا�س المواد ال�سائلة والجافة.فالمكوك
لل�شرب ،بينه اب��ن منظور بقوله :المكوك ،طا�س
ي�شرب ب��ه �أو ف�ي��ه ...وف��ي حديث اب��ن عبا�س في
تف�سير قوله� :صواع الملك ،ق��ال :كهيئة المكوك،
وكان للعبا�س مثله في الجاهلية ي�شرب به( )78وغالب ًا
ما يكون الك�أ�س م�صنوع ًا من الف�ضة �أو نحا�س� ،أو
نحوهما.وقد ورد المكوك في �شعر الأع�شى الكبير،
كونه ك�أ�س ًا ُي�شرب به ،بقوله:
وال��م��ك��اك��ي��ك وال���� ِّ���ص���ح َ
���اف م���ن الف ِّ�ضـ
����ض���ة وال������ ّ�����ض�����ام�����راتِ ت���ح���ت ال����� ِّرج�����الِ

قيا�سات المكوك
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مع �أن تقدير المكوك ،يختلف ،باختالف البلدان،
�إال �أن هذا االختالف ،يتفاوت تفاوت ًا كبير ًا ،وال ي�شبه
اختالف المكاييل الأخرى.لهذا يقول ابن منظور
عن ذلك :ويختلف مقداره (�أي المكوك) باختالف
ا�صطالح النا�س عليه في البالد .فهو �صاع ون�صف
وهو ثالث كيلجات ،والقفيز ثمانية مكاكيك(�( )82أي
ثمن القفيز) .وهو ن�صف رطل �إلى ثمان �أواقي �أو
ن�صف الويبة� ،أو �أربع وع�شرون م��د ًا( .)83وقد ذكر
فالترهنت�س تقديرات مختلفة للمكوك في العراق
وال�شام وبالد فار�س( .)84وبما �أن المكوك ،وحدة
كيل �صغيرة قيا�س ًا للقفيز ،فقد ا�ستخدم مجازي ًا
للمقارنة في ال�شعر العربي كقول ابن الرومي وهو
ي�صف امر�أة �ضخمة:
ي���������������ك���������������ي�������ل�������ان ب�������������ق�������������ـُ�������������ف�������������زان
���������������ض��������������خ��������������ام ال م���������ك���������اك���������ي���������ك

ال�صحاف :جمع ،مفرده �صحفة وهي الق�صعة.
ّ
ال�ضافرات :جمع ،مفرده �ضافرة ،وهي الناقة ت�ضم
فاها ال ت�سمع لها رغاء .وفي رواية :ال�ضافرات وهي
النوق التي �أهزلها ال�سير ،وهذه ال�صفة م�ستحبة
في النوق .ومرة �أخرى يذكر الأع�شى ،المكوك� ،إنا ًء
لل�شرب بقوله:
و�إذا َم������ك������ـّ������وك������ـُ������ه������ا ���������ص��������ا َد َم�������� ُه
�����ح
ج�����ان�����ب�����اه�����ا ك�������ـَ������� َّر ف����ي����ه����ا ف�����ـَ������ َ�����س����� َب ْ
والمعنى� :إذا اغترفت منها الك�ؤو�س واحتكت
بجوانبها ك ّرت فيها �سابحه (� .)79أما الوظيفة الثانية
للمكوك ،فهي للغ�سل والو�ضوء ،التي �شاعت عند مجيء
الإ�سالم فقد ذكر ابن منظور حديث ًا لأن�س بن مالك
وهو� :أن ر�سول اهلل ( )كان يتو�ض�أ بمكوك ويغت�سل
بخم�سة مكاكيك ،وفي رواي��ة ،بخم�سة مكاكي(.)80
والوظيفة الثالثة ،للمكوك فهي للكيل والقيا�س .وقد
زادت �أهميته في �صدر الإ�سالم� ،إذ كانت تـُقا�س به
زكاة الأر�ضين وزكاة الفطر وكفارة اليمين ،كما ذكر

وال�م�ع�ن��ى :لها ردف ��ان ك�ب�ي��ران ك��أن�ه��ا اكتيلت
بالقفزان الكبيرة( )85ولي�س بالمكاكيك ال�صغيرة.
الجذور اال�شتقاقية للمكوك

لم تذكر معظم الم�صادر� ،شيئ ًا عن الجذور
اال�شتقاقية للمكوك وعن �أ�صوله ،كما لم تبين �أنه
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كلمة غير عربية ،و�إنما ت�ضعه تحت الفعل َّ
مك.
َّ
ومك ،ومككت ال�شيء ،كما يقول ابن منظور ،بمعنى
م�ص�صته.وقد ذكر عملية ّ
المك في عدة موا�ضع.
أم�ص جميع ما فيه
مك الف�صيل ما في �ضرع �أمهّ � :
و�شربه كله .وكذلك ال�صبي �إذا ا�ستق�صى ثدي
�أمه بالم�صّ .
ومك العظم� :أم�ص ما فيه من المخ.
ومككت المـُخ �إذا ا�ستخرجت مخه ف�أكلته( .)86لذلك،
قد يكون ا�سم المكوك جاء من عملية الم�ص ،لأن
المكوك هو طا�س �أعاله �ضيق ،كما ذكرنا ،فحين
ي�شرب منه ،ف�إن الإن�سان البد �أن يقوم بهذه العملية
ولكن ال��ذي ورد في معجم المعربات الفار�سية،
يخالف ذلك ،فيرى �أن المكوك ،كلمة فار�سية(.)87
والمكوك ،كان ،معروف �أنه فار�سي ،كما يقول �سعيد
بن جبير في تف�سير «�صواع الملك» (وق��د ذكرنا
ذل��ك �سابق ًا) :هو المكوك الفار�سي ال��ذي يلتقي
طرفاه(.)88
المعنى الحالي للمكوك

المعنى ال�شائع ،الحالي ،لم يـَعـُد �إن��اء للكيل
ولل�شرب ،و�إنما هو بكرة من المعدن �أو نحوه ُيلف
عليها الخيط ،وتثبت في بيت من المعدن �أو الخ�شب
في�سهل دورانها ،وا�ستمداد الخيط منها .وت�ستعمل
ف��ي �آل ��ة ال�خ�ي��اط��ة ،وف��ي ن��ول الن�سيج ،لمداخلة
لحمة الن�سيج في �سداه ،وهي بالعربية الف�صيحة،
الو�شيعة( .)89وه��ذا المعنى يتفق مع ما ج��اء في
معجم المعربات الفار�سية� ،أن المكوك �آلة تخ�ص
الن�ساج والخياط( .)80كما ي�ستعمل مفهوم المكوك،
ّ
الآن ،على نطاق وا�سع في معنيين.الأول ُيطلق على
المركبات الف�ضائية .والثانيُ ،يطلق على الرحالت
والتنقل بين �أماكن متعددة ،تنق ًال دوراني ًا.
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الكـُ ّر

الكـُ ّر ،مكيال لأهل العراق ،ويعد الكر وحدة كيل
لقيا�س مواد جافة مثل الحبوب ،وكذلك لح�ساب كمية
المياه وتقديرها في الآبار.والكر من المكاييل القديمة
ج��د ًا ،ترجع �أ�صوله �إلى ال�سومريين والبابليين� ،إذ
كان الكر ( )gurالوحدة الرئي�سية لل�سعة ويتكون من
ثالثمئة «�سيال» (ٍٍ�( )Silaأو ثالثين بان (،))ban
وهذه الوحدات هي التي كانت م�ستخدمة في العهد
الالحق الم�سمى �أور الثالث( .)91كما ا�ستعمل هذا
المكيال� ،أقوام �أخرى ،كالعبرانيون والآراميون ،الذي
ي�سمى عندهم «ك��ورو» (� .)92()Kouroأما قيا�سات
الكر ،فهي �ستة �أوق��ار حمار ،وهو عند �أهل العراق
�ستون قفيز ًا .والكر �أي�ض ًا اثنا ع�شر و�سق ًا ،كل و�سق
�أدوات
�ستون �صاع ًا ،وهو �أربعين �إردب ًا بح�ساب �أهل م�صر
الكيل عند
م�صر( .)93وكان ي�ساوي في العراق من حيث الأ�سا�س
العرب:
�ستين ك��ارة( .)94ومن ا�ستعماالت الكر ،المهمة ،هي
ا�شتقاقاتها،
تحديد طهارة الماء ونظافته .فقد ذكر ابن منظور،
قيا�ساتها،
ً
ً
حديثا البن �سيرين يقول فيه� :إذا بلغ الماء كـُرا لم ا�ستعماالتها
يحمل نج�س ًا ،وفي رواية� :إذا كان الماء قدر كـُر ٍ لم
يحمل القذر(.)95
�أ�صناف متعددة من الكر

يتميز الك ّر عن غيره من �أدوات الكيل� ،أن له
�أ�صناف ًا عديدة ،ب�أ�سماء مختلفة ،باختالف حجمه
و�سعته ،وح�سب الحقبة التاريخية ،ومن بلد لآخر.
على �سبيل المثال� ،أ�شار �أب��و الوفاء البوزجاني،
�إل��ى الأك��رار الم�ستعملة في العراق بقوله:الأكرار
الم�ستعملة بنواحي ال�سواد وما يليها من البالد،
خم�سة �أك ��رار ،و�إليها يرجع في �سائر النواحي.
و�أ�سما�ؤها :المعدل والكامل والفالج والها�شمي
وال�سليماني .و�أكثر هذه الأكرار هو المعدل ،و�إليه

وت�سعين لتر ًا ،وتعادل وزن ًا مئة وخم�سين كيلو غرام ًا،
وحجم ًا ثمان وخم�سين �سنتمتر ًا مكعب ًا( .)101والإردب
�أ�صله من الآرامية (�إردبا) ويقال فيه (�أرطبا) ،وهو
بالالتينية (�أرتبا  )Artabaوباليونانية .)102(artavi
ويعتقد �صاحب غرائب اللغة العربية �أنه من الكلمات
المقتب�سة من اليونانية( .)103ويبدو �أن العرب ،كانوا
يعرفون الإردب ،حتى قبل فتحهم لم�صر� ،إذ ُروي
عن الر�سول محمد ( )قوله كما ذكرناه �سابق ًا:
«منعت العراق درهمها وقفيزها ،ومنعت ال�شام ُم ّدها
ودينارها ،ومنعت ِ م�صر �إردبها ودينارها»(.)104
وعند فتح م�صر ،روى البالذري �أن عمرو بن العا�ص
و�ضع الخراج على �أر�ض م�صر فجعل على كل جريب
(هنا وحدة م�ساحة) دينار ًا وثالثة �أرادب طعام ًا.
وفي رواية �أخرى �ألزم كل ذي ار�ض مع الدينارين
ثالثة �أرادب حنطة ،ق�سطين زيت وق�سطين ع�سل
وق�سطين خل رزق ًا للم�سلمين( .)105كما �أن الإردب،
كان معروف ًا في زمن الدولة الأموية �أي�ض ًا .فقد ذكر
ابن منظور قو ًال للأخطل يذكر فيه الإردب ،حين
ي�صف قوم ًا من البخالء:
وال���خ���ب���ز ك��ال��ع��ن��ب��ر ال���ه���ن���دي عندهم
وال����ق����م����ح ����س���ب���ع���ون �إردب�������������اً ب����دي����ن����ار ِ

ين�سب باقيها ،وبه تكال الغالت في �سائر �أعمال
ال�سواد في وقتنا هذا ،وعليه يقع الت�سعير في مدينة
ال�سالم (بغداد) .وكل واحد من هذه الأكرار �ستون
قفيز ًا بقفزانه.كما �أن هناك �أك��رار �أخ��رى ،مثل
الهاروني والأهوازي والدينوري واليزيدي( .)96والبد
من الإ�شارة� ،إلى هذه الأكرار جميعها غير مت�ساوية
في ال�سعة وال ��وزن ،مع �أن كل منها يعادل �ستين
قفيز ًا ،وذل��ك ب�سبب �أن تقدير القفيز هو الذي
يختلف وزنه و�سعته.لذلك نجد على �سبيل المثال،
�أن الكر الكامل هو ن�صف المعدل ،والها�شمي ثلث
المعدل ،والهاروني والأه��وازي �سد�س المعدل(.)97
ومن الجدير بالذكر� ،أن الكر الكامل ي�سمى �أي�ض ًا
الكبير والوافي والعظيم.
الكر في الت�شبيه والمبالغة
ّ

مقـــاالت

الك ّر من �أكبر المكاييل �سعة ً كما ذكرنا ،لذلك
فقد اعتمده ال�شعراء ،مجازي ًا للتعبير والمبالغة في
المقادير المعنوية.وعلى هذا الأ�سا�س يقول ابن
الرومي:
�������س������ـ������ـ�������أل������تُ ق������ف������زي������ن م��������ن ح���ن���ط���ة
()98
ف����ج����د َْت ب���� ُك���� ّر ٍ م����ن ال���م���ن���ع واف��������ي
وبالمعنى نف�سه جاء قول ابن الآبار:
ُي�����دي�����ـ�����ل م�������ن الإم�������ل�������اق ِ ب���ال���غ���ن���ى
()99
و ُي���ف���ر ُج ب��ال��ك�� ّر العظيم م��ن ال���ك���ربِ

�أم ��ا ع��ن هيئة الإردب و�صناعته ،فلم ت�شر
الم�صادر �إل��ى ذل��ك ،غير �أن اب��ن منظور �ش ّبه
البالوعة بالإردب بقوله:يقال للبالوعة من الخزف
الوا�سعة� :إردبة� ،شبهت بالإردب المكيال( .)106ومن
المكاييل الأ�سا�سية� ،أي�ض ًا هي القفيز والجريب،
ولكنهما ي�ستعمالن في نظامين للقيا�س مختلفين،
للكيل والم�ساحة �أي�ض ًا ،لذلك �أفردنا لهما فقرة
خا�صة بهما.

الإردب

الإردب ،وجمعه �أرادب ،مكيال �ضخم لأهل
م�صر ،قيل :ي�ضم �أربعة وع�شرين �صاع ًا والإردب
به �ست ويبات (الويبة وحدة كيل م�صرية).والإردب
ب��ال��وزن �أرب�ع��ة و�ستون من ًا (ال�م��ن وح��دة وزن في
العراق) .والقنقل (وحدة كيل) ن�صف الإردب(.)100
والإردب بالمقايي�س الحديثة ي�ساوي مئة و�إحدى
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وحدات قيا�س مزدوجة

لقد ورث العرب ،من ال�شعوب القديمة ،بخا�صة
البابليين ،وحدات كيل ،ت�ستعمل لقيا�س الم�ساحة
�أي�ض ًا .هذا الأمر قد يثير تداخ ًال والتبا�س ًا �أحيان ًا.
ويعود �سبب ا�ستعمال وحدات الكيل لتقدير وقيا�س
الم�ساحة ،كما يقول رنيه تاتون في كتابه تاريخ
العلوم العام� :أنهم (ال�شعوب القديمة) �إذا �أرادوا
قيا�س م�ساحة الحقول ك��ان��وا ي�ستعملون ع��ادة،
قيا�سات زراع �ي��ة ،ل��م تكن �إال مقايي�س �سعة� ،إذ
كانت الأر���ض تقدر بكمية البذار الالزمة لوحدة
الم�ساحة( .)107ومن �أ�شهر المقايي�س المزدوجة،
هما القفيز والجريب.
القـَفيـز

القفيز ،جمعه �أقفـِزة وقـُفزان( ،)108من الوحدات
مزدوجة القيا�س ،للكيل والم�ساحة.وهو من المكاييل
القديمة ،التي ا�ستعملها ال�ع��رب ،لكيل الأ�شياء
الجافة بخا�صة الحبوب ،وق��د تغير حجمه بتغير
الأزمنة ،واختلفت مقاديره في البالد الإ�سالمية في
الع�صور المختلفة .لذلك فقد �ألحقت بكلمة القفيز
�أ�سماء ذات دالل��ة مكانية �أو �أ�سماء ل��والة �أو كنية
لأ�سر معينة �أو �أ�سماء ذات �صله في حجم المكيال.
وكما هي العادة ،فقد دخل القفيز في الأمثال ،وفي
ال�شعر مجازيا ومبالغة في المقادير .ف�ض ًال عن هذه
الق�ضايا فقد كانت هناك وجهات نظر متباينة عن
�أ�صول القفيز وجذوره التاريخية.
�أ�صول القفيز وجذوره

القفيز ،من الكلمات المعربة ،التي لم يتم تحديد
�أ�صولها وجذورها قطعي ًا .فقد جاء في «المف�صل»،
�أن القفيز �أ�صله من المكاييل البابلية وقد ذكره
الم�ؤرخ اك�سينيفون( .)109وفي «غرائب اللغة»� ،أن
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القفيز كلمة �آرامية الأ�صل من  ،)110(qfizoو�أكد
ذلك �أي�ض ًا ان�ستا�س الكرملي ،بقوله �أنها من قفيزا،
وتعني عند الآراميين الزبيل(( )111القفة).ولكن ما
ورد في معجم المعربات الفار�سية ،ي�شير �أن القفيز
كلمة فار�سية معرب «كفيز»( )112ي�ؤيد هذا الر�أي ،ما
جاء في دائرة المعارف الإ�سالمية� ،أن القفيز هو
اال�سم الفار�سي لقيا�س ال�سعة( .)113غير �أن هذين
الر�أيين يتعار�ضان مع ما ذك��ره فالترهنت�س في
كتابه المكاييل والأوزان الإ�سالمية� ،إذ يقول� :أ�صبح
القفيز مكيا ًال في فار�س بت�أثير العرب ،وذلك لأن
الفار�سي ي�ؤثر الوزن على الكيل(.)114
القفيز عند العرب والم�سلمين

ل��و تتبعنا ت��اري��خ القفيز عند ال�ع��رب ،فنجده
�أدوات
معروف ًا منذ ع�صور قبل الإ�سالم� ،إذ �شاع ا�ستعماله
الكيل عند
في �سواد العراق بوجه خا�ص .يت�ضح ذلك مما جاء
العرب:
في �شعر العرب ،كما ذكر ذلك زهير بن �أبي �سلمى ا�شتقاقاتها،
في قوله ال�شهير:
قيا�ساتها،
َف���ت���ـُ���غ���ـْ���ل ْ���ل ل���ك���م م�����ا ال ُت�����غ ُّ
�����ل لأهلها
ا�ستعماالتها
()115
ق���رىً ب��ال��ع��راق م��ن قفيز ودره���م ِ
وبعد مجيء الإ� �س�لام ،وفتح ال �ع��راق ،ا�ستمر
التعامل بالقفيز ،فقد ذك��ر ذل��ك ال �م��اوردي في
الأحكام ال�سلطانية ،كما ذكر ا�سم ًا �آخ��ر للقفيز
بقوله :وم��ا الكيل ف ��إن ك��ان مقا�سمة ف�ب��أي قفيز
كيل تعدلت فيه الق�سمة ،و�إن كان خـِراج ًا ُمقدر ًا
فقد حكى القا�سم �أن القفيز ال��ذي و�ضعه عثمان
ابن حنيف على �أر�ض ال�سواد ف�أم�ضاه (الخليفة)
عمر ( )كان مكي ًال لهم يـُعرف بال�شابرقان....
ف�إن ا�ست�ؤنف و�ضع الخـَراج كي ًال مقدر ًا على ناحية
مبتد�أه روعي فيه من المكاييل ما ا�ستقر مع �أهلها
من م�شهور القفزان بتلك الناحية( .)116ويبدو �أن

مقـــاالت

القفيز ،كان �أكثر ا�ستعما ًال في كيل الدقيق ،وفي
بع�ض الأحيان ي�أخذ الطحان �أجرته مقدار قفيز
من نف�س الدقيق ،وي�سمى حينئذ ٍ بقفيز الطحان،
وق��د نهي عن ذل��ك ،كما يقول اب��ن منظور :قفيز
الطحان الذي نـُهي عنه ...،هو �أن يقول اطحن بكذا
وكذا وزيادة قفيز من نف�س الدقيق ،وقيل �أن قفيز
الطحان هو �أن ي�ست�أجر رج� ً
لا ليطحن له حنطة
معلومة بقفيز من دقيقها( .)117وقد كان القفيز ،من
�ضمن ،وحدات الكيل ،التي ت�ستعمل في تقدير زكاة
الأرا�ضي فقد �أورد القا�سم بن �سالم ،ذلك بقوله:
ومبلغها (زكاة الأر�ضين) من �أقفزننا هذه خم�سة
ع�شر قفيز ًا �سواء ،فهذه �صدقة الأر�ضين( .)118وقد
و�ضح الخليفة عمر بن الخطاب عند فتح العراق،
على كل جريب (وحدة م�ساحة) من ال�سواد عامر ًا
كان �أو غامر ًا يبلغه الماء درهم ًا وقفيز ًا(.)119

على �أن ذلك لم ي�ساعد في �شيء ،ذاك �أن الباعة
كانوا ي�ضيفون �إل��ى ال�سعر مفارقة الكمية عندما
ي�ستخدمون المكيال الجديد( .)122وين�سب ،عادة،
القفيز لأ�سماء �شخ�صيات تاريخية ،ومن �أ�شهرها،
في هذا الم�ضمار ،الحجاج بن يو�سف الثقفي .و�أقدم
رواية م�ؤكدة عن هذا المكيال تتعلق بقفيز الحجاج،
وبمقت�ضاها كان القفيز ي�ساوي �صاع النبي(.)123
وق��د ذك��ر ال �م��اوردي في الأح�ك��ام ال�سلطانية� ،أن
ه��ذا القفيز ،هو المختوم الحجاجي (ن�سبة �إلى
ال �ح �ج��اج) .وق�ي��ل وزن��ه ث�لاث��ون رط �ل� ً�ا( .)124وفي
الع�صر العبا�سي ا�ستحدثت مكاييل جديدة ،فكان
القفيز الها�شمي ي�ساوي اثنا وثالثين رط ًال(� .)125إن
ن�سبة القفيز ،هذه ،كانت ل�شخ�صيات معينة ولكن
هناك ن�سبة �أخ��رى تت�صل بحجم القفيز ،فهناك
قفيز ًا كبير ًا و�صغير ًا .ففي القرن الرابع الهجري
 /العا�شر الميالدي كان في العراق قفيزان .القفيز
الكبير وي�ستعمل بالتحديد في بغداد والكوفة ويت�سع
لثمانية مكاكيك� ...،أي حوالي خم�سة و�أربعين كيلو
غرام ًا من القمح،يقدر في المعدل ب�ستين لتر ًا.
�أم��ا القفيز ال�صغير ،ال��ذي كانوا يتعاملون به في
الب�صرة و وا�سط فكان يبلغ �أربعة مكاكيك� ...،سعته
ن�صف �سعة الكبير( )126والقفيز ،بالإ�ضافة لكونه
وحدة كيل ،فهو �أي�ض ًا وحدة لقيا�س م�ساحة الأر�ض.
و�سبب هذه االزدواج�ي��ة ،هو �أن المزارعين كانوا
يقي�سون م�ساحة الأر�ض ،بقدر قفيز واحد من كيل
الحبوب التي تنثر في الأر���ض ،لهذا يطلقون على
م�ساحة الأر�ض الالزمة قفيز والقفيز من الأر�ض
قدر مائة و�أربع و�أربعين ذراع ًا( .)127وي�ساوي ع�شر
الجريب (الجريب هنا وح��دة م�ساحة).والغريب
هنا هو �أن معظم الم�صادر العربية ،عندما ت�شير
�إلى قيا�س القفيز ،تقدره بالذراع� ،أي بوحدة طول

قيا�سات القفيز

القفيز للكيل وللم�ساحة كما ذكرنا .فهو للكيل
يختلف مقداره في البلدان وفي الع�صور المختلفة.
لكن ال�شائع هو ثمانية مكاكيك عند �أهل العراق(،)120
والمكوك ي�سع ل�صاع ون�صف.وقد خ�ضع القفيز،
لتغيرات في حجمه� ،أمر بها ،الخلفاء �أو والة الأمر،
كما حدث في زمن الخليفة عمر بن الخطاب ،كما
يذكر المقريزي« :فلما اجتمع الأم��ر لمعاوية بن
�أبي �سفيان،وجمع لزياد بن �أبيه الكوفة والب�صرة،
قال له :يا �أمير الم�ؤمنين �إن العبد ال�صالح �أمير
الم�ؤمنين عمر بن الخطاب �صغـّر الدرهم وكبـّر
القفيز و�صار ي�ؤخذ عليه �ضريبة �أرزاق الجند وترزق
عليه الذرية»( .)121كما جرى هذا الفعل زمن الم�أمون
�أي�ض ًا ،فعندما دخل الم�أمون بغداد عام  822م،
وكرد على �شكاوي البغداديين من غالء المعي�شة،
�أمر بتو�سيع مكيال القمح (القفيز) بمقدار الربع،
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فقط ،مع �أن القفيز وح��دة م�ساحة ،وه��ذا الأمر
غير دقيق في علم الح�ساب ،لأن الم�ساحة تقا�س
بالوحدات المربعة� ،أي يحتاج �إلى َعر�ض �أي�ض ًا.
ربما يعود ال�سبب �أن العرب في البداية كانوا يعرفون
َعر�ض الأر���ض �ضمني ًا ،ويقي�سون بالطول فقط.
غير �أن العرب الم�سلمين انتبهوا لذلك ،وع ّبروا
عن الم�ساحة بالوحدات المربعة ولكن ب�صياغة
�أخ��رى ،لهذا ق� ّدروا القفيز بثلثمائة و�ستون ذراع ًا
مك�سرة(�( .)128أي مربعة).
القفيز في الأمثال وال�شعر

لم َيرد القفيز كثير ًا في الأمثال ،كما هو حال
ال�صاع ،و�إنما اقت�صر على مثل واحد كما تذكر كتب
التراث ،وقد اندثر في وقتنا الحالي .والمثل هو:
«ال تـُكال الرجال بالقفزان»(� .)129أي ال يحكم على
الرجال ب�ضخامة الج�سم ،وال يقدرون بوزنهم.وقد
ورد هذا المثل في قول بن الحجاج:
ال ت�����خ�����اف�����ا ع�����ل�����ي َّ دق�������ـَّ�������ة ك�شحي
ال ت�������ك ُ
�������ال ال��������رج��������ال ب������ال������ق������ف������زان ِ
الك�شح :ما بين الخا�صرة وال�صرة وو�سط الظهر
من الج�سم.والقفزان :جمع قفيز وهو المكيال(.)130
وقد ا�ستخدم القفيز ،في ال�شعر ،لق�ضايا عملية
و�أخرى مجازية وا�ستعارات ت�شبيهيه .فمن الق�ضايا
العملية ،ذكر �أع�شى همدان ،القفيز ،وهو ينتقد
�أحد قواد الجي�ش على بخله مع الجنود بقوله:
وت���ـَ���ب���ي���ع���ه���م ف���ي���ه���ا ال���ق���ف���ي���ز ب����دره����م
()131
فيـ َ ُّ
ظل جي�شك بالمالمة ِ ينتجى
كذلك ذكر القفيز� ،سبط ابن التعاويذي:
�����س����ودا َء م��ث��ل َ ال��ل��ي��ل ِ ���س��ع�� ُر قفيزِها
()132
م����ا ب���ي���ن ط�������س���وج ٍ �إل������ى ق����ي����راط ِ
الط�سج والقيراط وحدتي نقد ،والقيراط �ضعف
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الط�سج .والط�سج ثلث الدرهم� ،أما القيراط فثلثي
الدرهم.والمعنى� :أنه يقدر �سعر جرابته بين ثلث
الدرهم �إلى ثلثي الدرهم ويدخل القفيز،غالب ًا،في
�صيغ المبالغة في الكثرة كقول ابن الإعرابي في
ل�سان العرب:
�إن����������ـّ����������ا َوج����������دن����������ا ن�������اق�������ة ال������ع������ج������و ِز
خ�����ي�����ر ال�����ن�����ي�����اق�����ات ع�����ل�����ى ال����ت����رم����ي����ز
حين تـُ ُ
النيب في القفيزِ
كال ُ

()133

والنيب :الناقة الم�سنة ،كثيرة اللبن ،عندئذ ٍ
يـُكال لبنها ويـُقدر بالقفيز ،الكمية الكبيرة ،لأن
القفيز ي�سع كثير ًا.والبحتري يقول:
� ْأح���� َ���ش���م��� ُت��� ُم م���� ِل َ
����ك ال���م���ل���وك ِ و ِك ْلتـُم
ت���ل���ك ال���خ���زاي���ـ���ـ���ة ب���ال���ق���ف���ي���ز ال����واف����ي
�أح�شمتم� :أغ�ضبتم( .)134وكـِلتم :من الكيل.
�أي �أغ�ضبتم الملك حين وجهتم ل��ه االتهامات
والف�ضائح الكبيرة ،وقد مثلها بالقفيز التام الكبير.
وذكر جحظة البرمكي ،القفيز ،بقوله:
ك������ـ ُ ُّ
������ل �������ش������ي ٍء م������ن ال������� ُّ������س������رو ِر ب��������وزنٍ
()135
وال�����ب��ل��اي�����ا ت�����ـُ�����ك ُ
�����ال ب������ال������ق������ف������زانِ
وقد ذكر القالي ،هذا البيت ب�صياغة �أخرى:
ع�����ار� ُ
�����ض�����ات ال������ ُّ�����س�����رور ِ ُت�������������و َز ُن فيه
()136
وال�����ب��ل��اي�����ا ت�����ـُ�����ك ُ
�����ال ب����ال����ق����ف����زان ِ
وج��اء القفيز�،أي�ض ًا تعبير ًاعن المبالغة في
الكثرة ،في قول الفرزدق وهو ي�صف امر�أة:
ج����ـُ����ن����ا ِدف���� ٍة ����س���ج���راء َ ت�����أخ����ذ َ َع ْينـها
�إذا اكتحلتْ ن�صف َ القفي ِز من ال ُكحلِ
ال �ج �ن��ادف��ة :ال�ق���ص�ي��رة ال�غ�ل�ي�ظ��ة� ،سجراء:
حمراء(� .)137أي مبالغة في كمية الكحل.

�أدوات
الكيل عند
العرب:
ا�شتقاقاتها،
قيا�ساتها،
ا�ستعماالتها

ع�شر رط ًال� .أما الجريب في الم�ساحة ،فهو يعادل
ع�شر ق�صبات في ع�شر ق�صبات ،والق�صبة �ستة
�أذرع ،فيكون الجريب ثالثة �أالف و�ستمائة ذراع
(ذراع مربعة) وكان الجريب �أكثر انت�شار ًا في �إيران
والعراق ،وقد تكرر ذكره كثير ًا في عهد الخليفة عمر
بن الخطاب ،كوحدة م�ساحة ،كما يقول المقريزي»:
لما افتتح (الخليفة عمر بن الخطاب) العراق �سنة
�ستة ع�شرة من الهجرة بعث عثمان بن حنيف،
ال�سواد :على كل جريب من الكرم
ففر�ض على �أر�ض ّ
ع�شرة دراه��م ،وعلى كل جريب من النخل ثمانية
دراهم ،وعلى جريب الق�صب وال�شجر �ستة دراهم،
وعلى جريب البر �أربعة دراهم ،وعلى جريب ال�شعير
درهمين»( .)144لهذا فقد غلب طابع الم�ساحة على
مفهوم الجريب ،ولهذا يقال في ال�ت��راث ،عندما
يهدي الوالي قطعة من الأر���ض لأح��د الأ�شخا�ص:
اقطع الوالي فالن ًا جريب ًا من الأر�ض( .)145كما ورد
الجريب في ال�شعر كثير ًا بهذا المفهوم كما يقول
ابن الرومي وقد ذكر الجريب ،مع وحدة قيا�س طول
غير معروفة كثير ًا هي «الأ�شل» بقوله:
وت��ج��م�� ُع��ن��ا م����ن َب���� ْع����د ِ ق���ـُ���رب���ى كـ ِتاب ٌة
و�إن ق���ل َّ ع��ل��م��ي ب��ال��ج��ري��ب والأ�����ش����لِ
�أي بيننا قربى الكتابة تجمعنا و�إن لم � ُأك بارع ًا
ف��ي ال �م �ق��ادي��ر( .)146والأ� �ش��ل ،ه��و ع�شر ق�صبات،
�أي م��ائ��ة ذراع ،وق�ي��ل �ستون ذراع � � ًا .والجريب:
م�ضروب الأ�شل في مثله� ،أي ع�شرة �آالف ذراع.
وقيل :ثالثة �آالف و�ستمائة ذراع باعتبار �أن الأ�شل
�ستون ذراعا(� .)147إن المكاييل التي ذكرناها ،كانت
تعتمد كلي ًا على قدرة الإن�سان وقوته ،غير �أن هناك
مكيالين �آخرين ،يعتمد الإن�سان بهما على قدرة
الحيوانات في ما يمكن �أن تحمله على ظهورها،
واعتبره وحدة قيا�س للكيل ،والمكيالين هما الو�سق

الجريب

الجريب ،وحدة قيا�س قديمة ،ثنائية الوظيفة،
�أي�ض ًا للكيل والم�ساحة .والجريب في الأ�صل وعاء،
يـُطلق على مكيال لكيل الغالل خا�صة ،وم��ن ثم
ك��ان مقيا�س ًا لمقدار الأر���ض التي تتطلب بذرها
جريب ًا من الحنطة ،وتختلف م�ساحتها باختالف
المكان وال��زم��ان(� .)138إذن الجريب ،كوحدة كيل،
هو بالأ�سا�س �آنية �أو قفة� .شبه هيئته� ،أبو الح�سن
اللحام الحراني ،كالقلن�سوة على ر�أ���س الإن�سان،
عند قوله في بع�ض الحكام:
ق�����ل�����ن�����������س�����وة ع������ل������ى ر�أ������������������س ����ص���ل���ي���ب
()139
م�������س���اح���ت���ه ج����ري����ب ف����ي ج����ري����ب

مقـــاالت

ولفظة ال�ج��ري��ب ،ه��ي م��ن الكلمات العربية،
وجمعها �أجربة وجربان ،كما يذكر ابن منظور(،)140
ولكن الجريب �صنفه م��ؤل��ف كتاب غ��رائ��ب اللغة
ال �ع��رب �ي��ة ،م��ن ��ض�م��ن ال �ك �ل �م��ات المقتب�سة عن
الآرام�ي��ة ،جريبو ( .)141()griboغير �أن �صاحب
معجم المعربات الفار�سية ،ي�ضعها �ضمن الكلمات
قدر ما يزرع
الفار�سية ويقول �أن الجريب ،مكيالْ ،
فيه من الأر�ض .في الفار�سية م�ساحة تـُعادل ع�شر
�آالف متر م��رب��ع� .أ�صلها «ك �ـً��ري��ب»(( )142الكاف
ال �م �ع �ج �م��ة).وال �ج��ري��ب ،وح ��دة ق�ي��ا���س الكميات
الكبيرة ،لذا فهو من م�ضاعفات «القفيز» ،الذي هو
للكيل والم�ساحة �أي�ض ًا .وعلى هذا الأ�سا�س فتقدير
الجريب ،يتم عادة ،بالقفيز ،ولكن تقدير الجريب
بالقفيز يختلف في الكيل ،عنه في الم�ساحة ،كما
يذكر ذلك ابن منظور بقوله :والجريب من الأر�ض
مقدار معلوم الذراع والم�ساحة ،وهو ع�شرة �أقفزة،
كل قفيز منها ع�شرة �أع�شراء ،فالع�شير جزء من
مائة جزء من الجريب� .أما الجريب كمكيال فقدره
�أربعة �أقفزة(.)143ويعادل الجريب ،في الكيل� ،ستة
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والوقر اللذين �سنذكرهما في الفقرتين التاليتين.

�أقل من خم�سة �أو�سق �صدقه»( .)152الوا�ضح من هذا
الحديث �أن زكاة الأرا�ضي تجب في خم�سة �أو�سق.

ال َو�سق والوِ�سق مكيلة معلومة ،والجمع �أو�سق
وو�� �س ��وق( ،)148و�أو���س��اق ،وه��و م��ن المكاييل التي
ا�ستعملها العرب منذ الجاهلية ،و�أكثر ما ي�ستعمل
في حمل البعير ،كما و�صفه ابن منظور بقوله :هو
حمل بعير ،وهو �ستون �صاع ًا ،وكل خم�سة �أو�سق هي
خم�سة ع�شر قفيز ًا .والأ�صل في ال َو�سق الحمل ،وكل
�شيء و�سقته فقد حملته .وقيل ال َو�سق العـِدل ،وقيل
العدالن ،وقيل الحمل عامة .ويقال َو َ�سقت النخلة
�إذا حملت ،ف�إذا كثر حملها فقد �أو�سقت� ،أي حملت
و�سق ًا(� .)149أما عن �أ�صل كلمة «الو�سق» ،فهي من
الكلمات المقتب�سة عن الآرام�ي��ة التي تعني حمل
جمل  ،was qoكما جاء في غرائب اللغة(.)150

الو�سق في ال�شعر العربي

الو�سق

الو�سق في القر�آن الكريم والأحاديث النبوية

لم يذكر القران الكريم «الو�سق» وحدة ً للكيل،
��ص��راح��ة ،ولكنه �أ� �ش��ار �إل��ى كيل البعير ،وحمـل
البعير ،بقــوله تعالى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﭼ ،يو�سف ،65/وذلك تعبير ًا عن حمل البعير
المح�سوب بالكيل .كما ورد المعنى نف�سه في قوله
تعالى :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭼ ،يو�سف� .72/إال �أن «الو�سق» ورد في
ال�ق��ران الكريم ،ولكن لي�س بمعنى حمل البعير،
و�إنما بمعنى ال�ضم والجمع ،كما في قوله تعالى:
ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ االن�شقاق  .17/وق��د كان
للو�سق وظيفة هامة ف��ي الإ� �س�لام ،وه��ي تحديد
ن�صاب زكاة الأرا�ضي من زروع وثمار.فقد روي عن
النبي (� )أنه قال« :لي�س فيما دون خم�سة �أو�سق
من التمر ��ص��دق��ه»( .)151وق��د روى اب��ن �سالم هذا
الحديث ،دون ذكر مادة معينة ،بقوله« :لي�س في
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ل�ق��د ذك��ر ال �� �ش �ع��راء« ،ال��و� �س��ق» م�ن��ذ الع�صر
الجاهلي ،كونه وحدة كيل وحمل للبعير .وقد اقترن
«الو�سق» ،غالب ًا مع البعير .هذا الحيوان الذي ذكر
له ال�شعراء �أ�سماء ً مختلفة ،منها :الجمل ،الناقة،
القلو�ص ،ال�ضعيف ،البختي .ف�أبو ذ�ؤيب الهذلي من
الع�صر الجاهلي يقول:
م������ا ح����ـُ���� ِّم����ـ���� َل ال����ب����خ����ت����ي ع�������ام غ�����ي�����ارِه
عَ����ل���� ْي���� ِه ال����� ُو������س ُ
�����وق َب����� ُّره�����ا َ
و�شعي ُرها
البختي :البعير ن�سبة �إلى �إبل خرا�سانية،طوال
الأعناق .عام غياره� :أي عام ميرة �أهله ،والميرة
�أدوات
()153
جمع الطعام وتح�ضيره ف��ي ال���س�ف��ر
ويقول
.
الكيل عند
�أي�ض ًا ،الأع�شى الكبير:
العرب:
و ُد ُرو ُع م���ـِ���ن ن�����س ِ��ج دا ُود ف���ي الحرب
ا�شتقاقاتها،
َو� ُ���������س ُ
���������وق ي���ح���م���ل���ن ف��������وق ال����ج����م����الِ قيا�ساتها،
�أي الت�أموا دروع ًا من ن�سج النبي دا ُود تحملها ا�ستعماالتها
الجمال �أكدا�س ًا فوق ظهورها( .)154وفي الع�صور
الإ�سالمية ،بعد �أن �أ�صبح الو�سق مقيا�س ًا لن�صاب
الزكاة ،دخل ال�شعر من هذا الباب ،كما يبين �أبو
العالء المعري ،حينما يوازن بين الو�سق كونه وحدة
كيل حقيقية ،وبين الو�سق وحدة ً مجازية قيا�سية
للآثام ،بقوله:
وم����ا ط���ـَ��� َّه���رتْ ب��ال�� ُع ْ�����ش�� ِر خ��م�����س�� َة �أو�سق
ن���ف���و����س �أق����ل����ـّ����ت م����ن م����آث���م���ه���ا ُو ْ�سقا
العـُ�شر� :ضريبة على الدخل مقدارها واحدة من
ع�شرة� ،أقلت :حملت� .أي �أن الع�شر من خم�سة �أو�سق
ال يفي بو�سق من الآثام ترتكبها النف�س( .)155وذكر
الحارث بن خالد المخزومي ،الو�سق ،وهو يقارن

بين م�شي المر�أة ذات العجز الكبير وم�شي البعير
الذي يحمل على ظهره �أحما ًال ثقيلة:
وت��������ن��������وء ت����ث����ق����ـِ����ل����ـُ����ه����ا ع����ج����ي����ـ����زت����ـُ����ه����ا
()156
ن��ه�����ض ال�����ض��ع��ي��ف ي���ن���وء ب���ال���و����س���قِ

وك�سرها .غير �أن ال َوقر (بفتح الواو) جاء �أكثر من الوِقر
(بك�سر الواو).لهذا ف�إن ال َوقر ،كونه ثق ًال في الأذن،
بمعنى �ضعف ًا �أو �صمم ًا ،وعندها ال ي�ستطيع الإن�سان �أن
ي�سمع ،قد ورد كثير ًا في القر�آن الكريم ،ولكن مجازي ًا،
لأن �آذان الكفار لم تكن عاطلة ،ولكنهم ال يريدوا �أن
ي�سمعوا �آيات القر�آن الكريم ،لذلك و�صف اهلل �آذانهم
و�صف ًا ت�شبيهي ًا� ،أن فيها ثق ًال �أو �صمم ًا ،كقوله تعالى:

وال�ضعيف هنا البعير .و ُين�سب هذا البيت� ،أي�ض ًا،
�إلى الحارث بن حلزة ،ولكن بروادفها ،عو�ض ًا عن
عجيزتها.

ﭽﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

الـوقــر

مقـــاالت

ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﭼ ،لقمان .7/والوِقر (بك�سر الواو) ورد
في القران الكريم�،أي�ض ًا بمعنى الثقل والحمل ،كقوله
تعالى :ﭽ ﯧ ﯨ ﭼ الذاريات .2/فلحامالت
هي ال�سحب ،تحمل الماء ،التي توقره ،وه��و ثقيل
بالطبع.ومما ُيذكر� ،أن الوقر بمعنى حمل البغل �أو
الحمار ،لم َيرد في القر�آن الكريم�.أما في الأحاديث،
فقد ورد الوِقر ،بمعنى الحمل والثقل ،كما ذكر ابن
منظور حديث ًا هو :لعله �أوقـَ َر راحلته ذهب ًا� ،أي حملها
وِقر ًا.وكذلك ذكر ابن منظور حديث ًا للخليفة عمر
والمجو�س ،جاء فيه:فالقوا ِوقـْ َر بغل ٍ �أو بغلين من
الورق .والوِقر هنا الحـِمل ،يريد حمل بغل �أو حملين
�أو خلـّة (�أدوات �أو عيدان) من الف�ضة كانوا ي�أكلون بها
الطعام ،ف�أعطوها ليمكـّنوا من عادتهم في الزمزمة
(كالمهم عند الأكل ،وهو �صوت مبهم ،من الأنف ،ال
يتحرك فيه ل�سان وال �شفة).

الوقر ،جمعه �أوق��ار ،م�صطلح ا�ستعمله العرب
للداللة على حمل البغل والحمار،عند القيام بتقدير
م��واد كبيرة ونقلها من مكان �إل��ى �آخ��ر .والمعنى
العام للوقر هو الثـِقل والحـِمل والثبات وال�سكون.
وقد ا�شتقت من الوقر �ألفاظ �أخرى ،معانيها تنطلق
من المعنى العام للوقر .ومن هذه الألفاظ ،ال�شائعة
الآن هي :الوقار ،بمعنى الحلم والرزانة ،وكذلك
المـُ َوقــّر ،بمعنى المحترم الرزين.
والـوقـر
بـيـن الـوَقــر ِ

فـ ّرق ابن منظور في ل�سان العرب ،بين الـ َوقر
(بالفتح) ،والـوِقر( بالك�سر) ،بقوله :ال َوقر :ثقل
في الأذن ،وقيل :هو �أن يذهب ال�سمع كله ،والثـِّقـَل
�أخفُّ من ذلك .وال َوقرة هي المرة من ال َوقر :ثـِقـَ ُل
ال�سمع�.أما الوِقر فهو الثـِّقـْ ُل يحمل على ظهر �أو
على ر�أ���س .يقال :ج��اء يحمل ِوق � َره ،وقيل :ال ِو َق ُر
وعم بع�ضهم به الثقيل والخفيف وما
الحمل الثقيلّ ،
بينهما.ورجل مـُوقـَّر :ذو وِقر ،وامر�أة مـُوقـَ َرة :ذات
ِو ْق��رِ � ،إذا حملت حم ًال ثقي ًال .و�أ ْوقـَ َرت النخلة �أي
كـَثــُ َر حـَ ْملـُها(.)157

قيا�سات الوقر وتقديره

ل��م تذكر الم�صادر ،كثير ًا ع��ن قيا�س الوقر
وتقديره� ،إال �أن «المف�صل» يبين �أن كل �ستة �أوقار
حمار تعادل ك َّر ًا واحد ًا( .)158كما �أن حمل الح�صان
والبقرة والبغل والحمار ،ك��ان ي�سمى بالفار�سية
ويقدر
«ال �خ��روار» ،معناه الحرفي حمل الحمارْ .
عادة بالوزن ،لهذا ال�سبب لم يكن تقديره موحد ًا

الوقر في القر�آن الكريم والأحاديث

وردت لفظة «الوقر» في القر�آن الكريم ،بفتح الواو
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في البلدان والأزمان .فقد كان ،على �سبيل المثال،
في زمن ع�ضد الدولة ( 482 -942م) ي�ساوي مئة
وع�شرين َمنـ ّ ًا (ال َم ّن وحدة وزن) .ولما ع ّدل غازان
خان نظام المكاييل والأوزان في الدولة االيلخانية
حوالي �سنة  1300م حدد الوقر (كمكيال للحنطة)
بمئة َم ّن (.)159
الوقر في ال�شعر العربي

لم يذكر ال�شعراء ،الوقر ،وحدة للكيل �إال قلي ًال،
كقول بهاء الدين العاملي ،حين ي�صف بيع كميات
كبيرة من فاكهة العنب في �أحد البلدان.
ت���ـ���ـ���رى ال��������ذي م�����ا م���ث���ل���ه ف�����ي الفق ِر
()160
ي��ـُ��ب��ت��ا ُع م��ن��ه ال��� ِوق���ـْ��� ُر ب���ع��� َد ال����� ِوق����� ِر
ول�ك��ن مجمل ال���ش�ع��راء ،ذك ��روا ال��وق��ر بمعنى
حم ًال وثق ًال ونحوهما من الم�صائب ،كقول النابغة
الجعدي وهو ي�صف دابة مثقلة:
كما ُح�� َّل ع��ن َو ْق���رى وق��د ع َّ
َ�����ض حِ ْنوها
ب���ـ���ـ���غ���ارب���ه���ا ح���ت���ـ���ـ���ى �أرا َد ل����ي����ج����ـْ����زِال
وداب��ة وق��رى ،موقرة� ،أي مثقلة .وال�غ��ارب :ما
بين ال�سنام والعنق(� .)161أم��ا �أب��و العالء المعري،
فقد ذكر الوقر ،مجازي ًا بمعنى الهموم والم�شكالت
والإهمال يقول:
ل��و َت ْ��ح��مِ �� ُل ال ّ
�����ش�� ْر ُب ال��روا���س��ي �أ ْوهَموا
�أن ل���ي�������س َ ف������وق ظ����ه����وره����م �أ ْوق�����������ار ُ
ال�شرب :جماعة ال�شاربين .الروا�سي :الجبال.
�أوهموا :توهموا� .أي لو كانوا �أ�شقى النا�س لتوهموا
�أنهم �أ�سعدهم(.)162
بالإ�ضافة �إل��ى المكاييل التي ذكرناها ،هناك
مكاييل �أخ��رى� ،أق��ل انت�شار ًا و�شيوع ًا� ،سنذكرها
باخت�صار من الفقرات التالية.
�آفاق الثقافة والتراث 47

الط�سق

الط�سق ،جمعه ط�سوق ،مكيال من �أ�صل فار�سي،
معرب «ت�شه» ( ،)tacheوهو ظرف يـُكال به ال�سمن
والزيت ( .)164( )163وهو �ضريبة الأر�ض كذلك� ،أي
في معنى خ��راج في الإ��س�لام ،وقد ذك��ره الخليفة
عمر بن الخطاب في كتابه �إلى عثمان بن حنيف،
عن رجلين من �أه��ل الذمة �أ�سلما :ارف��ع الجزية
عن ر�ؤو�سهما وخذ الط�سق من �أر�ضيهما( .)165وقد
ذكر الط�سق كثير ًا �أبو الوفاء البوزجاني (- 328
388هـ) في كتابه «ما يحتاج �إليه الكتـّاب والعمال
وغيرهم من علم الح�ساب» ،وق � ّدره ب�أربعة ع�شر
درهم ًا ون�صف( ،)166بعك�س معظم الم�صادر التي لم
تذكر قيا�سه.
الفال ِـج

ال�ف��ال�ـِ��ج ،م�ك�ي��ال ،ل��م ت��ذك��ر معظم الم�صادر
تقديره ،و�إن�م��ا اكتفوا بالقول �أن��ه مكيال �ضخم
معروف ،يـُق�سم به ،غير �أن ابن منظور ،يقول �أنه قد
يكون هو «القفيز» .ويذكر �أي�ض ًا �أ�صل الفالج والفـِلج
فيقول �أنه معرب من ال�سريانية «فالغاء»( .)167ولكن
معجم المعربات الفار�سية ذكر �أن كلمة «فلج» هي
()168
من �أ�صول فار�سية ،وفلج ال�ضريبة :فر�ضها
ومن هذا المعنى ذكر البوزجاني �أحد الأكرار (جمع
ك ّر) هو الذي ي�سمى «الكر الفالج»(� ،)169أي الكر
الذي يـُفر�ض على النا�س.لذلك ف�إن معظم معاني
الفلج والفالج تدور حول معنى الفر�ض والتق�سيم
والتن�صيف.وفي حديث الخليفة عمر� ،أن��ه بعث
حذيفة وعثمان بن حنيف �إلى ال�سواد ففلجا الجزية
على �أه�ل��ه ،يعني ق�سماها،و�أ�صله من الفلج وهو
المكيال ،و�إنما �سميت الق�سمة بالفلج لأن خراجهم
كان طعام ًا( .)170ولذلك �سمي البعير ذو ال�سنامين

�أدوات
الكيل عند
العرب:
ا�شتقاقاتها،
قيا�ساتها،
ا�ستعماالتها

بالفالج ،لأن �سنامه ن�صفان.والفـِلج ،كمكيال �أو �إناء،
ذكره النابغة الجعدي بقوله وهو ي�صف الخمر:
ال���ق َ���ي ف��ي��ه��ا ف��ـِ��ل��ـْ��ج��ان ِ م���ـِ���نْ م��ـِ��� ْ��س��ك دا
ري����ـ ِ َ
����ن وف���ـِ���ل���ـْ��� ٌج م����ن ف���ـُ���ل���ـْ���ف���ـُ���ل ٍ � َ����ض����رِم ِ
وم��ن هنا ي�ؤخذ قولهم للظرف المـُعد ل�شرب
القهوة وغيرها «فلجان» والعامة ت�ق��ول :فنجان
وفنجال وال ي�صحان( .)171ودارين :مو�ضع تـُرفا �إليه
ال�سفن التي فيها الم�سك وغير ذلك فن�سبوا الم�سك
�إليه .و�ضرِ م ال�شيء :ا�شتد حره( .)172وقد ذكر ابن
طفيل الفلج ب�صيغة الجمع «فلوج» ،بمعنى الإناء،
بقوله:
ت���و� ّ���ض���ح���ـ ْ َ
���ن ف����ي ع���ـَ���ل���ي���اء ق����ف���� ٍر ك�أنها
م����ه ُ
����ارق ف���ل���وج ي��ع��ار���ض��ن ت���ال���ي���ا()173

الن�سبة بين المكاييل في ال�شعر

م �ـِ��ن ال�م�ع�ل��وم �أن ال�ع�ق��ل ي��رت��اح وي�سعد عند
مالحظة الن�سبة بين الأ�شباه والنظائر ،لذلك ف�إن
المرء يفهم المعنى فهم ًا �أ�سرع حين يدرك الن�سبة
بين المتغيرات.وعلى هذا الأ�سا�س ف��إن ا�ستثمار
وحدات قيا�س ،كالكيل مث ًال ،متفاوتة في المقدار
تفاوت ًا وا�ضح ًا ،بحيث �أن العالقات والمقارنة فيما
بينها معروفة� ،سيكون من محا�سن الو�صف وبديع
الت�شبيه .و�إذا كانت هذه الن�سب بين وحدتين �أو
�أكثر منظومة �شعر ًا ،ف ��إن ذل��ك �سيجعل الفكرة
�أكثر و�ضوح ًا وجما ًال في الذهن.ومن �أكثر ال�شعراء
ِذكر ًا للن�سب بين المكاييل ،هو �أبو العالء المعري،
�إذ يبدو �أنه على اطالع وا�سع على العالقات بين
المكاييل ومقاديرها .فقد ذكر على �سبيل المثال
الن�سبة بين المــُد والكــُـر ،لتو�ضيح فكرة المبالغة
في المطالب بقوله:
وال�����م�����ـ�����ـُ����� ّد ُ ي���ك���ف���ي���ك َ ول���ك���ـ���ـ���ن ّ فــي
()180
ط��ـَ��ب��ع��ـِ��ك َ �أن ي��ـُ��ـ�� ّدخ��ـ��ر َ ال��ك��ـ��ـُ��ر ُّ
وكذلك يقارن المــعري بين عطائـين ،مختلفين ،مثـّل
الن�سبة بينهما ،كالن�سبة بين المــُد وال�صاع ،فيقول:
وال ي��ـ��زه��ـ��دن��ه��ا ع���ـُ��� ْدم���ـ���ـُ���ه ُ �إن م���ـُ���د َّ ه
()181
لأب��ـ��رك ُ من �صـاع ِ الكبير و�أنفـع ُ
ولكن المعري لم يقف عند الن�سبة بين مكيالين
فح�سب ،و�إن�م��ا تعـداها �إل��ى تنا�سب ثالثـي ،بين
المــد وال�صاع والو�سـق،ي�صـور فيها مفهوم المحبة
ت�صوير ًا جمي ًال رائع ًا،بقوله:
وذاك َ �أن��ـ��ـّ��ي �أ ُ ع��ط��ـ��ي ال�� َو���س��ـْ�� َق منتحياً
م َ
���ن ال����م���� َود ِة م��ـُ��ع��ط��ـ��ي ال��م��ـُ�� ِّد بال�صـا ِع
المنتحــي :القا�صد المتعمد(� .)182أما ابن الرومـي
فقد قارن بين الكــُر والقفيز بقولـه:

الكليجة

مقـــاالت

الكليجة ،مكيال ،جمعها كيالج وكيالجة (.)174
وهي كيل معروف لأهل العراق ،معربة من الفار�سية،
وتتكون من مقطعين :كيل و چه (الجيم ثالثية)
وه��ي عالمة الت�صغير بالفار�سية .ولعل الكليجة
�آرام �ي��ة الأ�� �ص ��ل( .)175وك��ان��ت الكليجة ف��ي الكوفة
وبغداد ت�ساوي في الوزن �ستمائة درهم،وفي وا�سط
والب�صرة بالكيل ت�ساوي مائة وع�شرون قفيز ًا(.)176
وهذا المكيال ي�ساوي في العراق في القـرن الرابــع
الهجري ثلث مكوك �أو خم�سـة �أرطـال(.)177
الكارة

الكارة،مكيال يتعامل به �أهل العراق خ�صو�ص ًا،
وي�ساوي قفيزين �أو  16مكوك ًا( )178والكارة هي ما
يحمل على الظهر من الثياب والحطب ،وهي من
الكلمات الفار�سية ،تتكون من مقطعين« :كار» التي
تعني عمل ،والهاء هي للتخ�صي�ص(.)179
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������س�����ـ������أل�����تُ ق���ـ���ف���ـ���ي���زي���ن م����ـ����ن حنطــة
()183
ف���ج���ـ ْ َ
���دت ب��ـ��ك�� ٍر م���ن ال��م��ـ��ن��ـ��ع واف����ـ����ي
وا�ستخدم ك�شــاجم ،الن�سبة في نظامين مختلفين
للقيا�س ،نظام النقود،بين الدينار والفل�س .ونظام
الكيل ،بين ال�صاع والكـر ،فيقول:
دي�������ـ�������ن�������ا ُر ُه ف����ـ����ي ال���������س����ـ����ـَّ����م����اح ف���ـَ���ل�������س
()184
وك�������ـَ������� ُّره ف������ي ال����ف����ـ����خ����ار ������ص�����ـ�����ـ�����ا ُع
الخـال�صــــة

بعـد �أن ذك��رن��ا ال �ع��دي��د م��ن ال�م�ك��اي�ي��ل التي
ا�ستعملها ال�ع��رب ،على مــر ّ الع�صور ،بمختلف
�أحجامها و�أوزانها،و�أ�سهبنا كثير ًا في البحث عن
�أ�صول �أ�سماءها ومعانيها ،وقيا�ساتها ،وا�ستعماالتها،
وال�شعر الذي َو َر َد منها ،والأمثال التي �ضربت بها.
يمكن �أن نخل�ص �إلى الآتي )1(:لي�س جميع وحدات
الكيل التي ذكرناها ،كانت ت�ستعمل في �آن واحد،
وفي بلد واحد ،و�إنما ق�سم ًا منها فقط )2(.اندثار
معظم �أدوات الكيل القديمة ،في وقتنا الراهن،
�إال تلك التي ت�ستعمل في تحديد مقادير الأحكام
ال�شرعية كال�صاع ،ولكن بعد تحديد ما يعادله
من الوحدات الحديثة .كما ي�ستعمل ال�صاع ،و�إلى
حد ما المـُد ،في الأمثال التي ال نزال نرددها في
حياتنا اليومية� )3(.إن �أغلب �أ�سماء �أدوات الكيل،
لم تكن �أ�صولها عربية ،كما هو حال وحدات القيا�س
الحالية ،ومع ذلك فقد دخلت �إل��ى اللغة العربية
و�أ�صبحت جزء ًا من بناءها اللغوي .والبد من الإ�شارة
هنا� ،أن �أ�سماء المكاييل ،هي نف�سها� ،أ�سماء الأواني
القيا�سية التي تحملها� )4(.إن الحاجة التجارية في
البيع وال�شراء كانت ت�ستدعي �أن يكون في كل محل
تجاري ،مقادير مختلفة للمكيال الواحد .فهناك،
مث ًال ،مكيال ،ون�صف مكيال ،وربع مكيال ،و�أحيان ًا
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ثمن مكيال .ولكن ف��ي ال��واق��ع العملي ،غالب ًا ما
ي�صبح للمكيال مقداران� ،أحدهما �ضعف الآخر،
لهذا ي�سمى الأول المكيال الكبير ،والآخر المكيال
ال�صغير� )5(.إن �سعة المكاييل لم تكن ثابتة دائم ًا،
و�إنما كان حجمها يتغير بتغير الحـُكام وال�سالطين
والوالة )6(.لم يـَعد ال�شعر العربي الحالي ،ي�ستعين
ب�أدوات الكيل في الت�شبيه واال�ستعارة ،كما كان في
الما�ضي ،وه��ذا �أم��ر ًا طبيعي ًا ،ب�سبب اندثار هذه
الأدوات في الحياة العملية.
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ظاهرة الت�صغير بين الإفادة والإمتاع
(�أمثلة من لطائف ال�شعر و�أفانين الإبداع)
د .محمذن بن �أحمد بن المحبوبي

رئي�س �شعبة اللغة العربية و�آدابها بالمعهد
العالي للدرا�سات والبحوث الإ�سالمية
نواك�شوط  -موريتانيا

مقـــاالت

ُي َع ُّد الت�صغير ظاهرة لغوية �أ�سلوبية تقع على مفترق الطريق بين ال�صرف والأدب ،فكثيراً ما
تلوح على �أديم الن�صو�ص ال�شعرية والنثرية تعبيراً عن هموم �إن�سانية ودواخل نف�سية متنوعة،
ِ
فلذات الأكباد،
وذلك تج�سيداً لقيم رفيعة وتلطيفاً للأجواء �أو تحقيراً للمذكور �أو تحبباً �إلى
وربما تعظيماً للمو�صوف �أو تقريباً للمو�ضوع �أو غير ذلك.
ويلوذ ب ��الأذواق دون �سابق �إن��ذار وال �إ�شعار؟ �أم
�إنهم نظروا �إلى هذه الظاهرة ب�شيء من التب�سيط
فر�أوا �أنها مجرد ملمح �أ�سلوبي ال�ستذكار الدرو�س
وا�ستعرا�ض الع�ضالت في نهج �أدبي قد ال يخلو من
ال�صنعة والتكلف ،وال ينجو من الحدة والتعنت؟
ذل��ك م��ا ن��روم الإب��ان��ة عنه عبر ثالثة محاور
�أ�سا�سية يعر�ض �أولها للمحددات الأولية ،ويتناول
ثانيها ت�أ�صيل المو�ضوع مبرزا �أبعاده النظرية ،في
حين يهتم ثالثها بالجوانب التطبيقية والممار�سات
الإبداعية.

لذلك اعتنى النحاة بدرا�سة هذه الظاهرة مقاربة
وتنظيرا ومناق�شة وتحليال ،محددين �صيغها ال�صرفية
وبنياتها اللغوية ،مخ�ص�صين لها �أبوابا محددة �ضمن
مدوناتهم النحوية ،ومبينين �أ�شكال الت�صغير و�أوزانه،
م�ؤكدين في الوقت نف�سه اعتداله واتزانه.
وهكذا �أولع الأدباء بهذا الأ�سلوب الخفيف فر�أوا
فيه �إمتاعا للنف�س و�إيداما للن�ص؛ فهو بلطافته يعطي
الن�ص نكهة خا�صة ولذة �أ�سلوبية تجعل ال�سامع ُي�سحر
بلطيف البيان و ُي�ستمال برقيق البناء ،فالت�صغير
من الأ�ساليب اللطيفة التي تالم�س الأفئدة والقلوب،
وتداعب الم�شاعر والألباب ،من�سجمة مع الميول
الب�شرية ،فماذا عن هذه الظاهرة ت�صورا ومفهوما؟
وكيف تناولها ال�شعراء في مدوناتهم الإبداعية؟
وه��ل ا�ستطاعوا �أن يتخذوا منها ِّ
من�شطا �شعريا
يهجم على الأذه��ان من غير مقدمة وال ا�ستئذان،

�أوال :المحددات الأولية:

و�ضمنها �سنعر�ض لم�س�ألتين� ،أواله�م��ا :تعنى
بمحاورة المو�ضوع وا�ستنطاقه ،وثانيتهما :تهتم
بت�أ�صيله وا�ستنباته.
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�أ  -العنوان مناق�شة وتحليل:

ي�ت��أل��ف ع �ن��وان ه��ذا ال�م��و��ض��وع م��ن تركيبين
نحويين �أولهما �إ�ضافي «ظاهرة الت�صغير» وثانيهما
عطفي «الإفادة والإمتاع» وقد ربط بينهما الظرف
المكاني «بين» الذي جاء ل�شد الرباط والإحكام،
ول��دع��م التن�سيق والإل��ح��ام ،ف ��أج��اد ال��رب��ط بين
طرفي العنوان ،فالتركيب الأول م�ؤلف من كلمتين؛
�أواله �م��ا« :ال�ظ��اه��رة» وه��ي لغة ا�سم فاعل م�ؤنث
من فعل ظهر ال�شيء يظهر ظهورا �إذا تبين وبرز،
والظاهرة من الأر�ض وغيرها الم�شرفة ،ومن العين
الجاحظة ،وظاهرة الرجل ع�شيرته والظاهرة �أي�ضا
الأمر ينجم بين النا�س يقال بدت ظاهرة االهتمام
بال�صناعة((( ،وهذا اال�ستخدام الأخير م�ستحدث
من اللغة المعا�صرة ،وهو قريب من ا�ستعمالنا لكلمة
الظاهرة على م�ستوى العنوان.
�أم��ا ثانية الكلمات فهي« :الت�صغير» وه��و لغة
م�صدر �صغره جعله �صغيرا قال في الل�سان «ال�صغر
�ضد الكبر وال�صغارة خالف العظم  ،وقيل ال�صغر في
الجرم وال�صغارة في القدر �صغره ت�صغيرا ،وت�صغير
و�صغ ِّيير الأولى على القيا�س والأخرى
ال�صغير ُ�صغّير ُ
على غير قيا�س ،وا�ست�صغره عده �صغيرا ،و�صغره
و�أ�صغره جعله �صغيرا((( ،وفي اال�صطالح هو:
«تحويل اال�سم المعرب �إل��ى �صيغ معلومة»(((،
وذهب بع�ضهم �إلى �أنه تغيير في بنية الكلمة لغر�ض
مق�صود ،وانتهت جماعة �إلى �أنه «تحويل في بنية
اال�سم القابل للت�صغير لغر�ض معنوي معين» ،كما
حال لبع�ضهم �أن يعرفه ب�أنه« :زي��ادة ي��اء �ساكنة
بعد ثاني اال�سم مع تغيير هيئته لغر�ض كالتحقير
والتمليح فيقال في قمر قمير ،وفي كتاب كتيب»(((،
في حين ارت�أى فريق �آخر �أن ينتهي �إلى �أنه« :تغيير
يطر�أ على بنية اال�سم وهيئته ،فيجعله على وزن فعيل
�أو فعيعل� ،أو فعيعيل ،بالطريقة الخا�صة الم�ؤدية
�إل��ى ه��ذا التغيير»((( ،ف��الأول نحو بدير في بدر،
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والثاني دريهم في درهم ،والثالث نحو قنيديل في
قنديل ،وت�سمى الأوزان الثالثة �صيغ الت�صغير ،لأنها
مخت�صة به ،ولي�ست جارية على الميزان ال�صرفي
العام .وتو�ضيح ذلك �أن ت�صغير �أ�سماء مثل �أحمد
وم �ك��رم و��س�ف��رج��ل ،ال تخ�ضع لأوزان الت�صغير
المتقدمة بينما تعتمد �أوزان��ا �أخ��رى ،ف�أحمد مثال
ي�صغر على �أحيمد ووزنه �أفيعل ،ومكرم ي�صغر على
مكيرم ووزن��ه مفيعل ،و�سفرجل ي�صغر �سفيرج �أو
�سفيريج ،ووزن��ه فعيل وفعيعيل ،وللت�صغير �أوزانه
التي يخت�ص بها ويجري عليها((( وقد يرد الت�صغير
في المدونات النحوية القديمة با�سم التحقير ،وقد
تكرر هذا الم�صطلح في كتاب �سيبويه((( ،والتعبير
بم�صطلح الت�صغير �أ�شيع و�أن�سب لأن هذا الغر�ض
هو الغالب عليه بعك�س التحقير ،ثم �إن غير الم�صغر
ي�سمى مكبرا.
وبذلك ننتهي �إلى �أن الت�صغير هو تحويل اال�سم
المكبر �إلى �صيغ معلومة يلزم فيها �ضم �أوله وفتح
ثانيه ،وزي��ادة ي��اء �ساكنة مع ك�سر ما قبل حرف
الإع��راب مبا�شرة ،وذل��ك يتم بتغيير هيئة اال�سم
المراد ت�صغيره والت�صرف في بنيته ،لينتقل من
التعظيم �إلى �ضده ومن التكبير �إلى مقابله ،طلبا
للخفة والأري�ح�ي��ة و�سعيا �إل��ى التحبب والتلطف،
وتحقيقا لأغرا�ض محددة تن�سجم مع هموم النف�س
الب�شرية وميولها.
�أما التركيب الثاني «الإفادة والإمتاع» فيت�ألف هو
الآخر من كلمتين؛ �أوالهما «الإفادة» وهي م�صدر
�أف��اد فالنا علما �أو م��اال �أك�سبه �إي��اه ،والمق�صود
هنا �أن الت�صغير يفيد القارئ والمخاطب جملة
من المعاني ،وي�ستبطن عددا من النكت اللطيفة،
و»الإم �ت��اع» م�صدر �أمتعه اهلل بكذا �إمتاعا؛ �أبقاه
لينتفع به ،وي�س ّر بقيمته ،والمراد ما يحتوي عليه
الت�صغير م��ن �أ��س��ال�ي��ب م�ستطرفة ت�ستمتع بها
الأذه ��ان وتطرب لها النفو�س ،وتهتز لها �أرباب
الأدب والقري�ض.

ظاهرة
الت�صغير
بين
الإفادة
والإمتاع

وقد �شذ ت�صغير �أ�سماء الإ�شارة نحو قول ال�شاعر:

وغر�ضنا من العنوان جملة هو التنبيه �إلى ما
لظاهرة الت�صغير من ت�أثير مزدوج ،فهي من جهة
تك�شف عن ما لهذه اللغة العربية من ث��راء و�س َعة
ونماء؛ �إذ الت�صغير �آلية من �آليات التعبير ال غنى
للمتكلم عنها ،فهي التي من خاللها يتم الإف�صاح
عن بع�ض المعاني الكامنة في النفو�س كاالخت�صار
والتحقير والتحبب والتعظيم وغير ذلك ،وهي من
جهة �أُخ��راة تع ّد �أ�سلوبا مهما من �أ�ساليب الإبانة
عما في ال�ضمائر من م�شاعر مختلفة ،بل ومتناق�ضة
�أحيانا ،ومن ثمة ف�إن هذا الأ�سلوب الخفيف ا�ستهوى
بع�ض ال�شعراء ولعل ذلك راجع �إلى قوة ت�أثيره على
المخاطب �إذ يجمع بين اللطف والعنف بين الحدة
والرقة ،معبرا عما يعتري النف�س من �أريحية ولباقة
وما قد ينتابها من عنجهية وخفيف حماقة.

ي � ��ا م � ��ا �أم � �ي � �ل � � َح غ � ��زالن � ��ا � � �ش� ��دن لنا
(((

م ��ن ه ��ؤل �ي��ائ �ك��ن ال �� �ض��ال وال�سمر

وه�ؤليائكن ت�صغير ه�ؤالء على غير قيا�س و�أميلح
ت�صغير �أملح وقد جاء ذلك كثيرا في ال�شعر و�سعة
الكالم((( ،كما ورد ت�صغير ا�سم المو�صول �أي�ضا في
بع�ض اال�ستعماالت نحو قول ال�شاعر(:((1
ب � � �ع � ��د ال� � �ل� � �ت� � �ي � ��ا وال � � �ل � � �ت � � �ي � ��ا وال � � �ت � ��ي
�إذا ع� � �ل� � �ت� � �ه � ��ا �أن � � � �ف � � � ��� � � ��س ت� � � � ��ردت
• �أن يكون اللفظ خاليا من �صيغ الت�صغير
و�شبهها فال ي�صغر نحو كميت ودري��د ونظائرها
لأنها على �صيغة الت�صغير ،ولذلك قالوا �أن الم�صغر
ال ي�صغر .وقد ا�ستخدم هذا المعنى �أحد ال�شعراء
الموريتانيين في و�صفه لمجال�س ال�شاي م�ؤكدا �أن
حجم ك�ؤو�س ال�شاي �صغير لذلك يلزم �إت��راع هذه
الكا�سات فعلى من يدير ال�شاي �أن يملأ هذه الك�ؤو�س
وال ينتق�صها ،يقول(:((1

ب .الت�صغير مقاربة وت�أ�صيل

مقـــاالت

معلوم �أن الت�صغير ظاهرة متميزة حا�ضرة في
معظم اللغات الإن�سانية ،مما يجعل اللغات جميعا
تفرده ب�صيغ خا�صة و�أ�ساليب محددة .و�سن�سعى
ف��ي ه��ذا ال�م�ق��ام �إل��ى ت�أ�صيل ه��ذه ال�ظ��اه��رة في
الل�سان العربي متناولين بع�ض �أ�صولها من خالل
م�س�ألتين:
 -1الت�صغير �أقي�سة وبناءات:

�إن ال� �م� ��� �ص� �غ ��ر ال ي �� �ص �ـ �ـ �ـ �غ��ر ثانيا
ف � � � ��إذا ول� �ي ��ت ع �ل ��ى ال � �ك � ��ؤو�� ��س ف� ��أت ��رع
واج � � � � ��رر �أت� � ��اي� � ��ك ال ت� �ع� �ج ��ل رفعــه

نذكر هنا ب��أن الت�صغير �أ�سلوب لطيف يغطي
ج��ز ًء مهما م��ن التعابير الإن�سانية فهو �آل �ي��ة ال
غنى عنها للك�شف عن �أغرا�ض محددة و�أهداف
مر�سومة لذلك نجد الل�سان العربي يخ�صه بجملة
من القواعد الأ�سا�سية تحدد �شروطه و�صيغه .فمن
�أبرز �شروطه:

�إن ال� �ن� �ف ��و� ��س ت �ط �ي��ب م� ��ا ل� ��م يرفـع
و�إذا دع� � ��اك ل �ق �� �ص��ر � �ش��اي��ك موجب
ف ��اق� ��� �ص ��ر و�إال ي� � ��ا م� �ق� �ي ��م فربـــع
ف ��ال� �ح� �ك ��م �أت � � �ي� � ��ان ال� �م� �ق� �ي ��م ب� ��أرب� �ـ� �ـ ��ع
وال� �ق� ��� �ص ��ر دون م �ب �ي �ح��ه ل � ��م ي�شرع

• �أن يكون اللفظ المراد ت�صغيره ا�سما معربا
فال ت�صغر الأ�سماء المبنية ك�أ�سماء اال�ستفهام
وال�شروط ،و�أ�سماء الإ�شارة والمو�صول وال�ضمائر
ل�شبهها بالحروف ،كما ال ي�صغر الفعل وال الحرف،

وح� � � � ��ذار ال ت � �ج� ��زم ب� �ح ��ذف ��ك �آخ � �ـ� ��را
�إال �إذا م� � ��ا اع� � �ت � ��ل �آخ � � � ��ر الأرب � � �ـ� � ��ع
• �أن يكون اللفظ قابال للت�صغير :فال ت�صغر
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الأ�سماء المعظمة ك�أ�سماء اهلل تعالى و�أ�سماء �أنبيائه
ومالئكته ،وال جموع الكثرة وال �ألفاظ كل وال بع�ض
وال �أ�سماء ال�شهور ،وال �أيام الأ�سبوع ،وال المحكي،
وال �ألفاظ :غير و�سوى والبارحة والغد والأ�سماء
العاملة .وقد جمع ابن مالك جملة �صالحة من �أحكام
الت�صغير في خال�صته مبينا �أوزانه و�صيغه ،و�ضاربا
عليه الأمثلة يقول في فاتحة هذا الباب(:((1
ف � �ع � �ي �ل�ا اج� �ع� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ل ال� � �ث �ل��اث � ��ي �إذا
� � �ص � �غ� ��رت� ��ه ن � �ح � ��و ق � � � � � � � َذيٍّ ف � � ��ي َق� � � � � َذا
ُف� � َع� � ْي� �ـ� �ـ� � ِع � ٌ�ل م� ��ع ُف � � َع � � ْي � � ِع � �ي ��لٍ لمـــــــــا
ف� � � � ��اق َك� � � َ�ج � � �ع� � ��ل دره � � � � � � � ٍ�م در ْي � � � ِه � � � َم � � ��ا
 -2الت�صغير �سماع وا�ستثناءات
و�ضمن هذه الم�س�ألة نذكر ب�أن للت�صغير �أوزانا
قيا�سية هي الأوزان الثالثة المتقدمة ،وقد �ضبطها
النحاة بدقة ونظروا لها تنظيرا وافيا ،و�إلى جانبها
توجد �ألفاظ ت�صغر على ال�سماع ،من ذل��ك قول
العربي في ت�صغير مغرب ُمغيربان ،وفي الع�شي
ُع�ش َّيان ،قال �سبيويه« :و�سمعنا من العرب من يقول
في ع�شية ع�شي�شية ،وفي �أ�صيل �أ�صيالل و�أ�صيالن،
وهو الع�شي ،وفي ليلة لييلة ،وفي �إن�سان �أني�سيان.
فهذه كلها ن��وادر م�سموعة ع��ن ال�ع��رب على غير
قيا�س(.((1
ومن نكت الت�صغير وطرائفه ما ورد على ل�سان
المتنبي ف��ي نونيته المدح ّية متحدث ًا ع��ن ابني
الملك مذكر ًا �أن الت�صغير قد يزيد في الحروف
وينق�ص من رتبة المكانة والقدر على نحو ما في
«�أني�سيان» م�صرحا �أن ابني ممدوحه �إن كاثرا
ال�ع��دو ل��م يزدهما ذل��ك �إال ت��رد ًي��ا و�سقوط ًا عن
المنزلة والقدر ،وبذلك تكون مكاثرتهما للعدو
نق�صا له ،كما �أن ت�صغير كلمة «�أني�سيان» يزيد
من عدد حروفها ولكنه يحط من قدرها ومنزلتها،
ف��االب�ن��ان م��ن ه��ذا المنظور دون رتبة والدهما
�آفاق الثقافة والتراث 57

الممدوح لتخلفهما و�سقوطهما عن ق��دره كياءي
«�أني�سيان» اللتين زادتا في حروف الكلمة و�أدخلتها
في رتبة الت�صغير ،يقول(:((1
وال م� �ل� �ك ��ا �� � �س � ��وى م � �ل� ��ك الأع� � � � � ��ادي
وال ورث� � � � � ��ا � � � �س� � ��وى م� � �ـ � ��ن ي� �ق� �ت�ل�ان
وك � � � ��ان اب� � �ن � ��ا ع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��دو ك � ��اث � ��راه
ل � � ��ه ي � � � � ��اءي ح � � �ـ � � ��روف «�أن � �ي � �� � �س � �ي� ��ان»
والطريف في ه��ذا الل�سان العربي المبين �أن
بع�ض وح��دات��ه المعجمية وردت �أ� �ص�لا ب�صيغة
الت�صغير ،نحو« :الثريا» و�سواء كانت ا�سما للنجم
�أو علما على امر�أة فقد وردت كثيرا في ال�شعر من
ذلك قول عمر بن �أبي ربيعة(:((1
�أي� � �ه � ��ا ال� �م� �ن� �ك ��ح ال � �ث� ��ري� ��ا �ســـــهيال
ع � � � �م� � � ��رك اهلل ك� � � �ي � � ��ف ي � �ل � �ت � �ق � �ي� ��ان
ه � � ��ي � � �ش� ��ام � �ي� ��ة �إذا م � � ��ا ا�� �س� �ت� �ه� �ل ��ت
و� � �س � �ه � �ي � ��ل �إذا ا� � �س � �ت � �ه � ��ل ي � �م ��ان ��ي
كما وردت كلمة «ح��دي��ا» ف��ي معلقة عمرو بن
كلثوم:
ب� �ف� �ت� �ي ��ان ي� � � � ��رون ال � �ق � �ت� ��ل مجـــــدا
و� � �ش � �ي� ��ب ف� � ��ي ال� � � �ح � � ��روب مجربينا
ح � ��دي � ��ا ال� � �ن � ��ا� � ��س ك �ل �ه �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ��م جميعا
(((1

م� � �ق � ��ارع � ��ة ب� �ن� �ي� �ه ��م ع� � ��ن ب � �ن � �ي � �ن� ��ا
وتطالعنا لفظة «كميت» في معلقة طرفة حيث
يقول(:((1
ف�ل��وال ث�ل�اث ه��ن م��ن عي�شــــــــة الفتى
وج�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��دك ل��م �أح �ف��ل م�ت��ى ق ��ام عودي
ف�م�ن�ه��ن � �س �ب��ق ال�ع�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اذالت ب�شربة
كميــــــــــــت م�ت��ى م��ا ت�ع��ل ب��ال�م��اء تزبد
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ثانيا :الت�صغير ر�ؤية وت�صنيف:

وكـــــــــــــري �إذا ن��ادى الم�ضاف محنبا
ك�ســـــــــــــــــــيد ال�غ���ض��ا نبهته المتورد

غني عن البيان التذكير ب�أن الت�صغير �أ�سلوب
طريف ي�ستخدم لجملة من الأغرا�ض في�ؤثر في
ال�سامع ت�أثيرا بالغا ،وذلك لما يحمل في طياته
من لطيف المعاني ونكت البيان .وق��د عبر عن
ذل��ك �أح��د ال�شعراء �ضمن �أ�سلوب طريف حاول
خالله �أن يعلل ولوع النف�س بهذا الأ�سلوب اللطيف
الخفيف على الل�سان الل�صيق بالأذهان ،منتهيا
�إل��ى �أن ا�ستخدامه يعد ثمرة من ثمرات الحب
وال�غ��رام ،فال�شخ�ص �إذا ما انقدحت في ذهنه
محبة ال�شيء لج�أ �إل��ى �أح��رف الت�صغير ليخفف
عبرها من معاناته الغرامية ويفرغ من خاللها
بع�ض �شحناته العاطفية يقول(:((2

وتق�صير ي��وم الدجن وال��دج��ن معجب
ببهكنة ت�ح��ت الخـــــــــــــــــــباء المعمد
�أما كلمة «هنيدة»( ، ((1فقد �أوردها ابن الونان
في �أرجوزته المعروفة بال�شمقمقية حيث يقول(:((2

(((1

م� �ه�ل�ا ع� �ل ��ى ر�� �س� �ل ��ك ح � � ��ادي الأي � �ن� ��ق
وال ت �ك �ل �ف �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ه��ا ب� �م ��ا ل� ��م تـطق
ف �ط ��ال �م ��ا ك �ل �ف �ت �ه��ا و�ســـــــــــــــقتها
� � �س ��وق ف� �ت ��ى م� ��ن ح ��ال� �ه ��ا ل� ��م ي�شفـق
ول � ��م ت � ��زل ت ��رم ��ي ب� �ه ��ا ي� ��د النــــوى
ب� � �ك � ��ل ف � � ��ج وف � � �ل� � ��اة � �س �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �م �ل ��ق

ب ��ذي ��ال ��ك ال� � � � ��وادي �أه � �ي� ��م ول� � ��م �أق� ��ل

مقـــاالت

ح� �ت ��ى غ � ��دت خ ��و�� �ص ��ا ع� �ج ��اف ��ا �ضمرا
�أع� �ن ��اق� �ه ��ا ت �� �ش �ك��و ط ��وي ��ل العنـــــــــق

ب ��ذي ��ال ��ك ال� � � ��وادي وذل � ��ك م ��ن زه ��دي
ول � �ك� ��ن �إذا م � ��ا ح � ��ب � � �ش� ��يء تولعت

م� ��ن ب� �ع ��د م� ��ا ك ��ان ��ت ه� �ن� �ي ��دة غــــدت
�أك� � �ث � ��ر م � ��ن ذود ودون �شـــــــــــنق

ب��ه �أح ��رف الت�صغير م��ن ��ش��دة الوجد
والت�صغير في الأ�صل لالخت�صار والإيجاز في
الكالم وذلك ما �أ�شار �إليه بع�ضهم قائال« :اعلم �أن
التغ�صير �إنما وقع في الكالم لال�ستغناء عن الو�صف
بـ«�صغير» وذلك �أنك �إذا قلت مررت بجبل احتمل �أن
يكون جبال عظيما ،واحتمل �أن يكون �صغيرا ،ف�إذا
�أردت �أن تعبر عن معنى من معاني الت�صغير فلك �أن
ت�ستغني بقولك« :مررت بجبيل» عن قولك «مررت
بجبل �صغير»( ،((2ومن هذا الباب ما �أ�سموه الو�صف
المعنوي في باب م�سوغات االبتداء بالنكرة ،وانتهوا
�إل��ى �أن �ضابطه �أن يكون محذوفا على نية الذكر
د ّلت عليه �صيغة الت�صغير مثل «رجيل عندنا» ف�إن
المعنى« :رجل �صغير عندنا» ،لذلك جاز االبتداء
بكلمة « ُرجيل» مع �أنها نكرة لما تحمل من معنى
الو�صف.
وقد حاولنا �أن نتتبع �أغرا�ض الت�صغير ومعانيه

ومن الكلمات التي وردت م�صغرة عن العرب
لفظة «الحميا» وهي بلوغ الخمر من �شاربها ،وقيل:
الحميا دب�ي��ب ال���ش��راب ،وحميا ال�ك��أ���س �سورتها
و�شدتها ،وقيل� :أول �سورتها و�شدتها ،وقيل� :إ�سكارها
وحدتها و�أخذها بالر�أ�س( .((2وقد وردت هذه اللفظة
في �شعر زهير بن �أبي �سلمى حيث يقول(:((2
وق � � � ��د �أغ � � � � � ��دو ع � �ل� ��ى ث � �ب� ��ة ك� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��رام
ن � � �� � � �ش� � ��اوى واج � � � ��دي � � � ��ن ل� � �م � ��ا ن� ��� �ش ��اء
ل� � � �ه � � ��م راح وراووق وم � �� � �س � ��ك
ت � � � �ع � � � ��ل ب � � � � � ��ه ج � � � � �ل� � � � ��وده� � � � ��م وم � � � � � ��اء
ي� � � �ج � � ��رون ال� � � � �ب � � � ��رود وق� � � � ��د ت �م �� �ش��ت
ح � �م � �ي� ��ا ال � � �ك � � ��أ�� � ��س ف � �ي � �ه� ��م وال � �غ � �ن� ��اء
وكذلك لفظة« :اللجين».
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فانتهى بنا البحث �إلى عدة �أغرا�ض نورد �أبرزها
في ما ي�أتي مع التمثيل:
 -1تحقير المذكور:
ولعل هذا هو الغر�ض الأ�صلي للت�صغير� ،إذ كثيرا
ما يراد به الحط من قدر المو�صوف �أو النيل من
مكانته ،ف�إذا قالوا� :شويعر �أرادوا �أنه في الإبداع
واالرتجال و�سرعة البديهة دون غيره من ال�شعراء،
فال يقوى على رفيع القري�ض وال يبلغ �إلى م�ستوى
ال�شعراء المبدعين ،ومن هذا المعنى قول النجا�شي
الحارثي(:((2
�إذا اهلل ع� ��ادى �أه�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ل ل � ��ؤم وذل ��ة
ف�ع��ادى بني العجالن ره��ط اب��ن مقبل
ُق �ب � ِّي �ل��ة ال ي�خ�ف�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��رون بذمة
وال ي �ظ �ل �م��ون ال �ن��ا���س ح�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ب��ة خ ��ردل
وال ي� � ��ردون ال�م�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اء �إال ع�شية
�إذا ��ص�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��در ال� � ��وراد ع ��ن ك ��ل منهل
فكلمة قبيلة هنا م�شعرة بالكثير م��ن الذم
واالنحطاط عن م�ستوى القبائل الأخرى.
كما يفهم من حديث الخوي�صة كذلك نوع من
التحقير ،فقد �أخ��رج اب��ن ماجه من حديث �أمية
ال�شيباني �أن ر�سول اهلل  قال« :ائتمروا بالمعروف
وتناهوا عن المنكر ف�إذا ر�أيتم �شحا مطاعا وهوى
متبعا ودنيا م��ؤث��رة و�إع�ج��اب كل ذي ر�أي بر�أيه،
ور�أيت �أمرا ال بد �أن لك به فعليك خوي�صة نف�سك
ف�إن من ورائكم �أيام ال�صبر ال�صبر فيهن على مثل
قب�ض على الجمر للعامل فيهن مثل �أجر خم�سين
رجال يعملون بمثل عمله»(.((2
وفي حديث �أم �سليم «وخوي�صتك» �أن�س الذي
يخت�ص بخدمتك و�صغرته ل�صغره يومئذ .وفي
الحديث «ب ��ادروا بالأعمال �ست ال��دج��ال ،وكذا،
وكذا ،وخوي�صة �أحدكم»؛ يعني حادثة الموت التي
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يخت�ص بها ك��ل �إن���س��ان ،وه��ي ت�صغير «خا�صة»
و�صغرت الحتقارها في جنب ما بعدها من البعث
والعر�ض والح�ساب� ،أي اجتهدوا في العمل وبادروا
قبل حلول الموت(.((2
ومما يلحق بهذا الباب ماروي عنه  من �أنه
ذكر من �أ�شراط ال�ساعة «�أن ينطق الرويب�ضة في
�أمر العامة» ،قيل وما الرويب�ضة يا ر�سول اهلل؟ قال:
«الرجل التافه الحقير ينطق في �أمر العامة»(.((2
قال �أبو من�صور« :الرويب�ضة ت�صغير راب�ضة وهو
الذي يرعى الغنم ،وقيل هو العاجز الذي رب�ض عن
معالي الأمور وقعد عن طلبها ،وزيادة الهاء للمبالغة
في و�صفه»(.((2
ومن هذا المعنى ما انتهى �إليه بع�ض الفقهاء
من �أن قول القائل« :عميمة العالم» ي�ؤدي �إلى الكفر
والف�سوق لما فيه من احتقار العلماء واالنتقا�ص من
قدرهم والحط من منازلهم ،وذلك مما ال ينبغي،
فكل ما له �صلة بالعلماء يلزم احترامه وتعظيمه،
لذلك نظم �أحدهم هذا المعنى قائ ًال(:((3
واح � � �ك� � ��م ع � �ل� ��ى ال � �ق� ��ائ� ��ل بالتكفير
ُع� �م� � ِّي� �م ��ة ال �ع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ال��م بالت�صغير
 -2تقليل المعدود:
والمق�صود �أن الت�صغير قد ي�ستعمل ويراد من
خالله التعبير عن قلة المذكور ،ف�إذا قلنا« :عنده
دري�ه�م��ات» علم ال�سامع �أن ذل��ك معرب ع��ن قلة
دراهمه وي�سارتها ،كما في لفظ «لقيمات» الوارد
في الحديث ال�شريف تعبيرا عن القلة وترغيبا في
التخفيف من الطعام فقد قال « :ما ملأ ابن �آدم
وعاء �شرا من بطنه ،بح�سب ابن �آدم لقيمات يقمن
�صلبه ف�إن كان ال محالة فثلث لطعامه وثلث ل�شرابه
وثلث لنف�سه»( ،((3فكلمة لقيمات في الحديث مرغبة
في التقليل من الطعام ،داعية لالقت�صاد في الأكل،
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لأن ذلك �أجلب لل�صحة و�أ�سلم للج�سم و�أنفع للعقل
و�أبقى للزاد .ومن هذا الباب ما ورد في البخاري
من حديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �إذ قالت :ي�أتي
علينا ال�شهر ما نوقد فيه نارا ،و�إنما هو الأ�سودان
الماء والتمر �إال �أن ن�ؤتى بلحيم� ،أي بقدر من اللحم
ي�سير.
 -3تقلي�ص الحجوم:
ويق�صد ب��ه التنبيه �إل��ى �صغر حجم ال�شيء
المذكور ،ف ��إذا قلنا مثال :دفيتر علم ال�سامع �أن
المق�صود دفتر �صغير جدا ،كما في ت�صغير عمر
ابن �أبي ربيعة لقمر على قمير حيث يقول في رائيته
الم�شهورة(:((3

ي � � ��ا م� �ن� �ك� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ر ال� � �م� � �ج � ��د فيهم
(((3
�أل � �ي � �� � ��س م �ن �ه �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��م � � �ص � �ه � �ي� ��ب
 -4تقريب المو�ضوع:
وال�غ��ر���ض منه تغيير ��ص��ورة ال�شيء ف��ي ذهن
ال�سامع ،فيقرب له البعيد �سواء في الزمن �أو في
الم�سافة �أو في القدر ،ومن �أمثلة ذلك قول امرئ
القي�س في رائيته الم�شهورة(:((3
�أو ال �م �ك��رع��ات م ��ن ن�خ�ي��ل اب ��ن يامن
ُد َو ْي � � َ�ن ال�صفا ال�لائ��ي يلين الم�شقرا
فـ«دوين» هنا ت�صغير «دون» والمراد �أنها دونها
بي�سير ،وكذلك قوله(:((3
و�أن � � � ��ت �إذا ا�� �س� �ت ��دب ��رت ��ه �� �س ��د فرجه
ب �� �ض��اف ُف � � َو ْي � � َق الأر�� � ��ض ل�ي����س ب�أعزل
فكلمة «ف��وي��ق» عبرت تعبيرا بديعا ع��ن طول
ذيل هذا الفر�س فقربت ال�صورة �إلى ذهن ال�سامع
م�صرحة �أن الذيل المذكور كاد �أن يالم�س الأر�ض؛
�إذ ال يف�صله عنها �إال ي�سير .ومن هذا الباب كذلك
قول ال�شنفرى(:((3
و�إل � � � ��ف ه � �م� ��وم م � ��ا ت �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��زال ت� �ع ��وده
ع � �ي� ��ادا ك �ح �م��ى ال� ��رب� ��ع �أو ه� ��ي �أث �ق ��ل
�إذا وردت �أ� �ص �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��درت �ه��ا ث� ��م �إن� �ه ��ا
ت � � ��ؤوب ف �ت ��أت��ي م ��ن ُت � َ�ح� � ْي ��تُ وم� ��ن عل
فكلمة «تحيت» ت�صغير الظرف «تحت» ،وهي
دالة على معنى التقريب كما في الأمثلة ال�سابقة،
ومن هذا المعنى قول ال�شاعر الموريتاني(:((3
ح � �ن� ��ان� ��ك ذا ال� � �ح� � �ن � ��ان ل � �م� ��ن ي� � ��روم
� � � �ش � � �ف� � ��اء ح � � �ي� � ��ث ت� � �ط� � �ل � ��ع ال� � �ن� � �ج � ��وم
�أرج � � � � � � ��ي م � � ��ن زب � � �ي� � ��د �� � �ش� � �ف � ��اء ق �ل��ب
ت � �ي� ��ا� � �س� ��ره ال � ��و�� � �س � ��او� � ��س وال � �ه � �م� ��وم
�إذا اب� �ت� ��� �س� �م ��ت ب� �ع� �ي ��د ال� � �ن � ��وم وه �ن ��ا
وق � � � ��د خ � �ل � �ف ��ت م � �ب� ��ا� � �س� ��م م� � ��ن ي� �ن ��وم

وغ � � ��اب ق �م �ي��ر ك �ن �ـ �ـ �ـ��ت �أه� � � ��وى غيوبه

مقـــاالت

وروح رع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ي��ان ون � � � ��وم �سـمر
فالمق�صود هنا التنبيه �إل��ى �صغر حجم هذا
القمر وت�أخر الليل ن�سبيا.
ولعل من الت�صغيرات المندرجة في هذا الباب
ما ورد في قطعة البن الرومي ا�ستودعها ت�صغيرات
من قبيل البويب ،والكليب ،وال�سبيب ،والعريب
وغيرها ...يقول(:((3
�إي� � � � � � � ��اك ي� � � ��ا ب ��وي� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ب
�أن ي� ��� �س� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ت� �ث ��ار ب� ��وي� ��ب
ف � � ��إن � � �م� � ��ا �أن� � � � � ��ا ل �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ث
ع � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ ��اد و�أن� � � � � � � � ��ت ك� �ل� �ي ��ب
ال ت � � �ح � � �ق� � � ّ
�رن �� �س� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ب� �ي� �ب ��ا
ك� � � ��م ج� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ر �� � � �ش � � ��را �� �س� �ب� �ي ��ب
وال ت � �ظ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ� ��نّ ب� �ج� �ه ��ل
�أن ال� �ل� ��� �س� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ان رب � �ي� ��ب
ق� � � ��د ت � �ح � �� � �س� ��ن ال� � � � � � � ��روم �� �ش� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ع ��را
م� � � ��ا �أح� ��� �س� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ن� �ت ��ه ال � �ع� ��ري� ��ب
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ي � � �ل� � ��وح ال� � � �ب � � ��رق ث � � ��م ي � � �ف� � ��وح م�سك
ف� �ح� ��� �س� �ب ��ك م� � ��ا ت � �� � �ش ��م وم � � � ��ا ت�شيم
ففي البيت الثالث وردت كلمة «بعيد» التي هي
ت�صغير لظرف الزمان «بعد» وه��ي ت�شير �إل��ى �أن
انتباهها كان بعد منامها بوقت قليل.
 -5تعظيم المو�صوف:
وهو من الأ�ساليب البديعة الغريبة� ،إذ ال يتبادر
�إلى الذهن الت�صغير لأجل الإكبار والتعظيم ،غير
�أن طرائف الف�صحى في التعبير ممتعة ولطيفة� ،إذ
قد ت�سمي ال�شيء و�ضده باللفظ نف�سه وربما عبرت
عن ال�صفة بمخالفها كما في هذه الحالة.
وقد دافع الكوفيون عن ت�صغير التعظيم وا�ستدلوا
له ببع�ض الأمثلة الف�صيحة والأبيات الأ�صيلة ،فعدوا
من ذلك قول لبيد بن ربيعة العامري(:((3
�أال ك � ��ل � � �ش� ��يء م � ��ا خ �ل��ا اهلل باطل
وك� � � ��ل ن� �ع� �ي ��م ال م � �ح� ��ال� ��ة زائ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ��ل
وك� � ��ل �أن � ��ا� � ��س � � �س� ��وف ت � �ح� ��دث بينهم
ُد َو ْي � � ِه � � َي � � ٌة ت���ص�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ف��ر م �ن �ه��ا الأن ��ام ��ل
فكلمة «دويهية» م�صغرة ت�صغير التعظيم� ،إذ ال
يقع ا�صفرار الأنامل الذي هو الموت �إال من داهية
عظيمة الت�أثير �شديدة الوقع على النف�س.
ومن هذا المعنى قولهم�« :أ�صابتهم ُ�س َن َّي ٌة حمراء»
�أي عظيمة ال�ش�أن �شديدة المحل ،ومنه حديث:
«�أتتكم ال ُّد َه ْي َماء» يعني الفتنة العظيمة ،ف�صغرها
تهويال لأمرها وتعظيما( .((4وقد �أدرج بع�ضهم في
هذا الغر�ض قول ال�شاعر(:((4
ف��وي��ق ُج � َب � ْي��لٍ ��ش��ام��خ ال ��ر�أ� ��س ل��م يكن
ل�ت�ب�ل�غ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ه ح �ت��ى ت �ك��ل وتعمال
فكلمة «جبيل» هنا �صغرت ت�صغير التعظيم،
لأن هذا الجبل على �صغره ال يبلغه الإن�سان �إال بعد
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التعب والأين ،وذلك دال على عظم �ش�أنه و�صعوبة
�صعوده.
وم��ن ه��ذا ال �ب��اب ق��ول�ه��م« :ج ��اء ب� ��أم الزبيق
(الداهية) على جمل قريق (�أخ�ضر)».
ويح�سن التذكير هنا ب�أن الب�صريين منعوا �إتيان
الت�صغير للتعظيم ،منتهين �إلى �أن التعظيم ينافي
الت�صغير ويناق�ض المق�صود منه(.((4
 -6تكريم الممدوح:
ويتقارب كثيرا مع �سابقه ،غير �أنه يختلف عنه
من حيث �أن ه��ذا غر�ضه الأ�سا�سي ينح�صر في
الثناء والتنويه ،ومن �أمثلته قول ابن عمر  في
عبد اهلل بن م�سعود« :كنيف ملئ علما» فـ«الكنيف»
وعاء طويل يكون فيه متاع التجار كالرعاة ،والمراد
�أن ا�ستيعاب ابن م�سعود للعلم واحتفاظه به �شبيه
با�ستيعاب الأوع �ي��ة لما يو�ضع فيها واحتفاظها
به ،فهذا ال�صحابي يحتوي العلم احتواء ي�ضاهي
احتواء الأوعية للأزواد .وت�صغير «كنيف» هنا على
جهة التكريم وال �م��دح ،فقد �شبه عمر قلب ابن
م�سعود بـ«كنيف» الراعي الذي يجعل فيه مزادته
ومق�صه و�سفرته ،ففيه كل ما يريد ،وهكذا قلب
ابن م�سعود قد جمع فيه كل ما يحتاج �إليه النا�س
من العلوم(.((4
ومن هذا المعنى �أي�ضا المثل ال�سائر�« :أنا جذيلها
المحكك ،وعذيقها المرجب» فالجذيل ت�صغير جذل
وهو جذع �شجرة يو�ضع في مراح الإبل تحتك عليه
الجرباء ،والعذيق ت�صغير عذق وهو عر�ش النخلة
والمرجب المعظم ،وهذا كناية عن ر�سوخ التجربة
و��س��داد ال��ر�أي والتب�صر في الأم��ور مع الحكمة،
فالمعنى �أنه ذو معرفة بالأمور ،فا�ستعانة النا�س به
وحاجتهم �إليه كا�ستعانة الإبل الجرباء بهذا الجذل
وحاجتها �إليه ف�صغره على وجه التكريم.
ومن هذا الباب ما ورد في الحديث من قوله

ظاهرة
الت�صغير
بين
الإفادة
والإمتاع

ب� � �ن � ��ي �إن ال � � �ب� � ��ر �� �ش� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��يء هين

« :خذوا �شطر دينكم عن الحميراء» يعني عائ�شة
ر�ضي اهلل عنها ،وك��ان  يقول لها �أحيانا« :يا
حميراء» وهي ت�صغير الحمراء يريد البي�ضاء(.((4
ويندرج في هذا ال�سياق لفظ «الأ�صيلع» فهو من
الأ�سماء التي �سمى بها ر�سول اهلل  عليا بن �أبي
طالب ،وهو ت�صغير تكريم وتودد ،لأنه كان �أ�صلع،
وقد وردت هذه اللفظة على ل�سان عمر  حينما
قال�« :إن وليها الأ�صيلع الأجلح ي�سلك بهم الطريق
الم�ستقيم» وهو يعني بذلك عليا . ((4( 
 -7التلطف بالمولود:
وهذا الغر�ض من �أطرف الأغرا�ض و�ألطفها� ،إذ
يعنى بالتحبب �إلى الأطفال والن�شء ال�صغار� ،ساعيا
�إلى ترقي�ص فلذات الأكباد ،ومن �أمثلته ما ورد في
القر�آن الكريم من �صيغ ت�صغير االبن كقوله تعالى:

دون� � � � � ��ك م� �ن� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ه ذا ال� � � � � ��ذي �أب� � �ي � ��ن
ن� ��� �ص� �ي� �ح ��ة م� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ن وال� � � � � ��د ح �ف��ي
ب� � � ��ك ه � � ��دي � � ��ت ال� � ��ر� � � �ش� � ��د م� � � ��ن ب� �ن ��ي
�� � �ش� � �م � ��ر �إل� � � � � � ��ى م � � � �ك� � � ��ارم الأخ � � �ل � � ��اق
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وخ � � �ل � � �� � ��ص الأع� � � � � �م � � � � ��ال م� � � ��ن ن � �ف� ��اق
 -8التعطف على المرحوم:
والمق�صود به الترفق بال�شخ�ص والترحم به
وال�شفقة عليه ،ويعد ه��ذا الغر�ض من الأ�ساليب
اللطيفة التي تك�شف عن انك�سار القلب ورقة الم�شاعر
على نحو ما ن�صادف في �أبيات للزمخ�شري يرثي
�ضمنها نف�سه وك��أن��ه ينظر �إل��ى قبره داع�ي��ا اهلل
�سبحانه وتعالى �أن يتجاوز عن �سيئاته طالبا منه
العفو والمغفرة ،ومبينا في الوقت نف�سه �ضعفه
وا�ستكانته يقول(:((5

ﭽﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ( ،((4وقوله جل �ش�أنه:
ﭽﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﭼ(.((4

ق ��رب ال�م���س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ي��ر �إل� ��ى دي� ��ار الآخ� ��ره
ف��اج �ع��ل �إل �ه �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ي خ �ي��ر ع �م ��ري �آخ� ��ره
وارح � ��م م�ب�ي�ت��ي ف��ي ال �ق �ب��ور ووحدتي
وارح� � ��م ع �ظ��ام��ي ح �ي��ن ت �ب �ق��ى ناخره
ف ��أن��ا ال� ُم��� َ�س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� ْي� ِك�ي� ُ�ن ال� ��ذي �أيامه

فت�صغير االبن هنا ت�صغير تلطف وتحبب ،وهو
كثير في �أ�ساليب ال�ع��رب ،وم��ن ه��ذا المعنى قول
النبي  لأخ��ي �أن�س بن مالك« :ي��ا �أب��ا عمير ما
فعل النغير» ،فعن �أن�س  قال :كان ر�سول اهلل 
ليخالطنا حتى يقول لأخ لي �صغير« :يا �أبا عمير ما
فعل النغير»؟ ت�صغير لنغر وهو طائر ي�شبه الع�صفور
�أحمر المنقار ،وقيل هو الع�صفور ،والمعنى ما حاله
وما �ش�أنه(.((4
ويتنزل ف��ي ه��ذا ال�سياق م��ا ورد ف��ي ن�صيحة
حماد بن �ألمين المجل�سي( ((4مخاطبا �صغار الأبناء
يقول(:((5

ول� � ��ت ب� � � � � � ��أوزار غ� � ��دت متواتــــــــره
فكلمة « ُم َ�س ْي ِكينٍ » في البيت الأخير ت�صغير لكلمة
«م�سكين» ،وهي معبرة عن كثير من الرقة واالنك�سار
وال�شفقة ،ومن هذا الباب بع�ض الت�صغيرات التي
يفهم منها التوا�ضع كما يتردد كثيرا في فواتح بع�ض
المنظومات التعليمية على نحو ما في و�صية الب�شير
بن امباريكي( ((5حيث يقول(:((5
ق � � � ��ال ع � �ب � �ي� ��د رب � � � ��ه ال �ب �� �ش �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ي ��ر
ت� � � ��اب ع� �ل� �ي ��ه رب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ��ه ال� �ق ��دي ��ر
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ب �� �س �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��م الإل� � � � � ��ه ل� �ل ��إل� � ��ه ال� �ح� �م ��د
ث� � ��م ال� ��� �ص� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ�ل�اة ل� �ل� �ن� �ب ��ي وب� �ع ��د
ف �ه �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ��ذه و� � �ص � �ي� ��ة ق� � ��د تحمد
ف��اع �م �ـ �ـ �ـ �ـ��ل ب� �ه ��ا واع� � �ت � ��ن ي � ��ا محمد
ت� �ف� �ي ��د ل �ل �� �ص �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �غ��ار وال � �ك � �ب� ��ار
ف � ��ي ح �ف �ظ �ه ��ا ل� �ي� �� ��س ع �ل �ي �ه �ـ �ـ �ـ��م ع ��ار
ثالثا :الت�صغير تطور وتاريخ:

وف��ي ه��ذا المحور ن��ود �أن نعر�ض لم�س�ألتين؛
�أوالهما :تنظر �إلى الت�صغير على �أنه ملح للن�ص
و�إيدام لل�شعر والقري�ض ،وثانيتهما تنتهي �إلى �أنه
�أ�سا�س لل�شعر وعماد للق�صيد.
�أ .الت�صغير �إيدام لل�شعر والقري�ض:

يح�سن التذكير ف��ي ه��ذا المقام ب ��أن العرب
ك��ان��ت تعتمد كثيرا على الت�صغير؛ ل��ذل��ك تكرر
وروده ف��ي �أ�سماء الأع�ل�ام و�أ��س�م��اء القبائل على
نحو ما في «قري�ش» و«ه��ذي��ل» و«�سليم» و«كليب»
و«عقيل» و«جهينة» و«بني ذ�ؤيب« ،كما نجد ا�سمين
في عمود الن�سب ال�شريف وردا على هذه ال�صيغة
تحببا وتعظيما وهما :ل�ؤي وق�صي ،وقد تحدث �أحد
العلماء الموريتانيين عن هذا اال�سم الأخير و�صيغته
فانتهى �إلى �أن «ق�صي» ت�صغير ق�صي بفتح فك�سر
�أي بعيد لأنه بعد عن ع�شيرته في بالد ق�ضاعة حين
احتملته �أمه فاطمة بنت �سعد العذري وا�سمه زيد
ف�سمي مجمعا.
ومن الأ�سماء العربية القديمة التي وردت ب�صيغة
الت�صغير «بديلة» و«ه�ن�ي��دة» و«زب �ي��دة» و«�سمية»
و«م�ل�ي�ك��ة» و«�أم �ي �م��ة» و«ق�ت�ي�ل��ة» و«ف�ت�ي��ة» و«زهير»
و«�صهيب» و«خبيب» و«طفيل» و«نعيم» و«نعيمان»
و«ك��ري��ب» و«ع�م�ي��ر» و«�أن�ي����س» و«�أ��ص�ي��ل» و«بجير»
و«�شريق» و«�شريح» و«�أذي��ن» و«عيينة» و«�أريقط»
و«رويفع» و«عبيد» و«عبيدة» وغيرها..
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و�سنورد جملة من النماذج التي وردت فيها
بع�ض الكلمات الم�صغرة بو�صفها ملحا للن�ص
و�إي��دام��ا للقري�ض؛ ف��ال�ق��ارئ ل�ل�م��دون��ات قديما
وحديثا ي��درك �أن الت�صغير ظاهرة حا�ضرة في
مختلف الع�صور الأدب �ي��ة ،فهو م��ن بنيات اللغة
الثابتة وم��ن �صيغها الأ�سا�سية ال�ت��ي تعبر من
خاللها عن بع�ض ال��دالالت والمعاني ،فال غنى
للمتكلم عنها ،وال منا�ص للمبدع منها ،ومن ثمة
ورد على �أل�سنة ال�شعراء وفي طيات الن�صو�ص،
وهكذا فالمت�صفح لمدونات ال�شعر الجاهلي يمكن
�أن ي�صادف نماذج لهذه الظاهرة وردت عر�ضا
واتفاقا وجاءت على نهج من العفوية واالن�سياب
كبير ،من ذلك قول امرئ القي�س(:((5
ك� � ��أن ذرى ر�أ�� � ��س ال �م �ج �ي �م��ر غــــــدوة
م ��ن ال �� �س �ي��ل وال� �غ� �ث ��اء ف �ل �ك��ة معــــــزل
و�أل � �ق ��ى ب �� �ص �ح��راء ال �غ �ب �ي��ط بعاعـــــه
ن ��زول ال�ي�م��ان��ي ذي ال �ع �ي��اب المخــول
ك� � ��أن � �س �ب��اع��ا ف �ي��ه غ ��رق ��ى غديــــــــــة
ب ��أرج ��ائ ��ه ال �ق �� �ص��وى �أن��اب �ي ����ش عن�صل
فقد وردت في الأبيات كلمتا «المجيمر» و«غدية»
ب�صيغة الت�صغير ،وذلك ما �أورث الن�ص متعة وخفة
ولباقة و�أك�سبه رونقا وجماال ،كما وردت في معلقة
النابغة كلمة�« :أ�صيالال» وهي ت�صغير «�أ�صيل» معبرا
بها عن �آخر لحظة من النهار وهي �أروع لحظات
الغروب ،وفي ذلك ما فيه من المعاني الرومان�سية
الرفيعة ،يقول (: ((5
ي ��ا دار م �ي��ة ب��ال �ع �ل �ي��اء فال�ســــــــــند
�أق� � � ��وت وط � � ��ال ع �ل �ي �ه��ا �� �س ��ال ��ف الأب � ��د
وق � �ف ��ت ب� �ه ��ا �أ� � �ص � �ي �ل�اال �أ�ســــــائلها
ع �ي��ت ج ��واب ��ا وم � ��ا ب ��ال ��رب ��ع م ��ن �أح ��د
ومن روائع الت�صغير ما ورد في قول �أحد ال�شعراء
القدامى(:((5

ظاهرة
الت�صغير
بين
الإفادة
والإمتاع

ودع� � �ت� � �ن � ��ي وك � � � ��م دع � �ت � �ن � ��ي ل ��و�� �ص� �ـ ��ل

ج � ��زى اهلل ي � ��وم ال� � � ��روع خ� �ي ��را ف� ��إن ��ه
�أران �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا ع� �ل ��ى ع �ل�ات� ��ه �أم ثابت

ع � ��ن ي� �م� �ي ��ن ال� ��رم � �ي� ��ل �آخ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ر ليلي

�أران � � � ��ا ُر َب� � � ْي� � � َب � ��اتِ ال � �خ� ��دور ول � ��م تكن

و�أت �ت �ن��ي ت�ج�ـ�ـ�ـ�ـ��رر الذيـــــــــل ليـــــــــــــال

مقـــاالت

ل �ت �ب �ـ �ـ �ـ �� �ص��ر �إال ع� � ��ن ب� � �غ � ��اة ب� ��واغ� ��ت
فال�شاعر يحمد اهلل �أن من عليه بالم�شاركة
في هذه الحرب رغم ما بها من معاناة ومواجهة
ل�ل�أع��داء وم�صابرة على ال�ن��زال �إال �أن ذل��ك كله
يهون في جنب فر�ص اللقاء ولحظات اال�ستمتاع؛
حيث نعم ال�شاعر بر�ؤية محبوبته «�أم ثابت» ،وقد
ازدان البيت الثاني بكلمة «ربيبات» التي هي ت�صغير
لـ«ربة» وقد اكت�سب البيت معها رونقا وجماال وعرف
عذوبة وان�سيابا.
ويح�سن التذكير هنا ب�أن �أحد العلماء ال�شناقطة
�أن�شد هذين البيتين في �أحد النوادي العلمية احتفاء
ببع�ض الحا�ضرين فنطق كلمة « ُر َب ْي َب ٍات» ب�صيغة
الت�صغير فراجعه �أحدهم قائال�« :أال تحكيها ب�صيغة
مكبرة َربِي َب ٍات» فرد العالم قائال� :إن ذلك يفيت نكتة
التغ�صير وفر�صة التمتع بلطيف الأ�سلوب من�شدا
بيتين وردا في فاتحة المحور الثاني «الت�صغير ر�ؤية
وت�صنيف».
ون�صل �إل��ى ال�شناقطة لنقر�أ ن�صو�صا طريفة
للمختار بن حامد ُيكثر �ضمنها من الت�صغير؛ فله
قطعة المية ي�صرح �ضمنها ب�شدة ت�أثير «�أهل الرميل»
على قلبه ،م�ؤكدا ا�ستمالة الغواني للأفئدة ،وقد �أكثر
في ن�صه من الت�صغير والإر�صاد قائال(:((5

ف�ت�ل�ق�ي�ت�ه��ا �أج�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��رر ذيـــــــــــــــلي
وال� �ت� �ق� �ي� �ن ��ا م � ��ا ب� �ي ��ن غ �م �� �ض �ـ �ـ �ـ��ة عين
وان � �ت � �ب� ��اه ال� �ب� �ع� �ي ��ل ف �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��وق التليل
وم��ن ط��رائ �ف��ه ال���ش�ع��ري��ة ال �ت��ي ت�ح�ت��وي بع�ض
الت�صغيرات الرائعة �أبياته الرجزية التي يحكي
فيها طرفا من رحلته في الطائرة �إل��ى �إ�سبانيا،
م�ؤكدا �أنه بلغ مدينة مر�سيلية مع المغرب ،و�أن معه
م�ضيفة �أوروبية ،والطريف في �أبياته �أنه �صغر بع�ض
الكلمات الح�سانية ذات الأ�صل الفرن�سي مثل كلمة:
«م�ضم» التي �أ�صلها بالفرن�سية « »Ma dameفقد
�أوردها ب�صيغة« :م�ضيميم» وفي ذلك �إخ�ضاع اللغة
الأجنبية لقواعد الت�صغير في العربية ،والأطرف
من ذلك ت�صغير الفعل في الح�سانية وهو �أمر ممنوع
في الف�صحى ،فقد �صغر الرجل هنا الفعل« :جرى»
المن�سوب �إلى �ضمير الم�ؤنث في الغيبة «ت ََج ْيرِ ي»
التي هي ت�صغير «ت َْجرِ » في الح�سانية يقول(:((5
ج �ئ �ن ��ا ل �م��ر� �س �ي �ل �ي��ة مغيريـــــــــــــــ
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ب��ان��ا ي � �ق� ��ودن� ��ا زم � � � ��ام الخير
�أم �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ام �ن��ا م �� �ض �ي �م �ي��م تجيري
ن �ك �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��اد ال ن� ��درك � �ه� ��ا بال�سير

م� ��ن �أه � �ي� ��ل ال ��رم� �ي ��ل م ��وت ��ي ووي� �ل ��ي

ف ��أج �ل �� �س �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ت �ن��ا ف� ��ي ك ��را�� �س ��ي ال ��دي ��ر

م � ��ن �أه� � �ي � ��ل ال� �ن� �ق ��ا و�أه� � � � ��ل ال ��رم� �ي ��ل

و�أط � �ع � �م � �ت � �ن ��ا م � ��ن ط �ع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ام الغير

غ� ��ال � �ن� ��ي غ � �ي� ��ده� ��م وم � � �ل � ��ن ل� �غ� �ي ��ري

ح � �ت ��ى ن �غ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ادر ب� �خ� �ي ��ر مير

وال � � �غ� � ��وان� � ��ي �أالت غ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ي ��ل وم� �ي ��ل

ن �� �ص �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ل �أه � �ل � �ن� ��ا ب � �ك� ��ور الطير
والقارئ لل�شعر العربي القديم ي�صادف نماذج
غير ي�سيرة وردت فيها بع�ض الكلمات الم�صغرة

ودع � �ت � �ن� ��ي ب � �ن ��ت ال� �خ ��وي� �ل� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��د منها
ب� �ع� �م� �ي� �م ��ي ط� � � � ��ورا وط� � � � � ��ورا خ ��وي� �ل ��ي
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عر�ضا ودون تكلف ،وذل��ك بو�صفها ملحا لل�شعر
و�إداما للقري�ض ،فالت�صغير من بنيات اللغة الثابتة
التي ال تنفك عنها.
ب .الت�صغير عماد للنظم والق�صيد:

و�ضمن هذه الم�س�ألة �سن�ستعر�ض بع�ض الن�صو�ص
ال�شعرية التي عولت في بنائها الأ�سلوبي على ظاهرة
الت�صغير� ،ساعية �إل��ى �أن تخ�ضع جميع وحدات
الن�ص المعجمي لهذه الظاهرة ،وهو �أم��ر �صعب
ينم عن التمكن من القري�ض ،والتفنن في الإبداع،
ولعل م��ن �أوائ ��ل م��ن انتهجوا ه��ذا النهج ومهدوا
هذا ال�سبيل ال�شاعر �صفي الدين الحلي( ((5الذي
ب��د�أت الإب��داع��ات ال�شعرية على ي��ده تعرف نهجا
م�ستطرفا يعتمد �إخ�ضاع وحدات الن�ص المعجمية
كلها لظاهرة الت�صغير ،وه��و ملمح رغ��م �أهميته
الأ�سلوبية والإيقاعية قد يوقع في ال�صنعة والتكلف
وي�صرف عن التملح والتلطف.
ويمكن القول  -ب�شيء من التجوز � -أن هذا
النمط الأ�سلوبي القائم على التالعب بالألفاظ
ال�شعرية ب��د�أ ي�شق طريقه على عهد هذا ال�شاعر
نحو التميز معتمدا نحوا بديعا غير م�سبوق ،وهكذا
نظم الرجل م�صغرة تقع في �أرب��ع وع�شرين بيتا،
يقول في مطلعها(:((6
ن � �ق � �ي� ��ط م � � ��ن م � �� � �س � �ي� ��ك ف � � ��ي وري � � ��د
خ � ��وي � �ل � ��ك �أم و� � �ش � �ي � ��م ف � � ��ي خ ��دي ��د
وذي� � � � � ��اك ال � �ل� ��وي � �م� ��ع ف� � ��ي ال �� �ض �ح �ي��ا
وج� � �ي� � �ه � ��ك �أم ق � �م � �ي� ��ر ف � � ��ي �سعيد
وج� � � �ي � � ��د �� � � �ش � � ��وي � � ��دن ف � � �ي� � ��ه �� �ش� �ك� �ي ��ل
�أدق م� � � �ع� � � �ي� � � �ن � � ��ات م � � � � ��ن خ� � ��وي� � ��د
ظ � � �ب � ��ي ب � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ� ��ل �� � �ص� � �ب � ��ي ف� � � ��ي ق� �ب ��ي
م ��ري � �ه � �ي ��ب ال � �� � �س � �ط � �ي� ��وة ك ��الأ� � �س � �ي ��د
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م� �ع� �ي� ��� �ش� �ي ��ق ال� � �ح � ��ري� � �ك � ��ة وال� �م� �ح� �ي ��ا
م� �م� �ي� ��� �ش� �ي ��ق ال � �� � �س� ��وي � �ل� ��ف وال � �ق� ��دي� ��د
وقد عثرنا على هذه الق�صيدة من�سوبة لل�شاعر
محمد بن �أبنو ال�شقروي �سهوا .وما من �شك في �أن
هذ الرجل هو الذي �أعلن انطالقة فن الم�صغرات
في ال�شعر الموريتاني مطورا نماذج من تقدموه على
قلتها ،ونا�سجا على منوالها ،ولعل ذلك ما جعل �أحد
الباحثين يعتقد �أول الأمر �أن هذه الق�صيدة من �إبداع
ال�شقروي و�إنتاجه ،لكنه بعد النظر والتحري علم �أنها
من �شعر �صفي الدين الحلي� ،إذ ن�سبها �إليه �صاحب
الك�شكول وغيره ،مع العلم �أنها لم ترد في الديوان
�ضمن طبعاته المتوفرة .ومهما يكن من �أم��ر ف�إن
وجود ن�ص هذه الق�صيدة بخط �شنقيطي قديم يرجع
�إلى عهد الرجل ون�سبتها �إليه  -ولو �سهوا  -مردفة
بعينية له م�شهورة ف�إن كل ذلك يجعلنا نفتر�ض على
الأق��ل �أن��ه اطلع عليها وت�أثر بها وح��ذا حذوها في
اعتماد الت�صغير ،غير �أن موزانة ي�سيرة بين دالية
�صفي الدين والمية ال�شقروي قد ي�ست�شف منها تفوق
هذا الأخير وعلو كعبه في هذا النهج ،وقدرته على
التفنن في �أ�ساليب الت�صغير ،مع المحافظة على
�أدبيات الن�ص ال�شعري وفنياته الإيقاعية.
ون�صل �إلى جهود ابن حجة الحموي( ((6الذي نظم
ق�صيدة رائية �أخ�ضع معظمها للت�صغير يقول(:((6
ط � ��ري � �ف � ��ي م � � ��ن ل � �ي � �ي �ل��ات ال� �ه� �ج� �ي ��ر
م� �ق� �ي ��ري ��ح ال� �ج� �ف� �ي ��ن م � ��ن ال�سهير
ن � � ��وي � � ��ري ال� � �خ � ��دي � ��د ك � � � ��وى قليبي
ف �� �ص �ح��ت م� ��ن ال� �ح ��ري ��ق �أي � � ��ا ن ��وي ��ري
م� ��� �س� �ي ��دي ��ل ال� ��� �ش� �ع� �ي ��ر ع � �ل� ��ى كفيل
ي� � ��ذك� � ��رن� � ��ا م � ��وي� � �ج � ��ا ف � � ��ي ال� �ب� �ح� �ي ��ر
ح� ��وج � �ي � �ب� ��ه ال � �ق � ��وي � �� � ��س ل � � ��ه �سهيم
م� ��وي � ��� ��ض ف� � ��ي ال � �ق � �ل � �ي ��ب ب �ل ��ا وت� �ي ��ر
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من ت�صنيف ه��ذه المدونة �إل��ى �أربعة مو�ضوعات
�أدبية هي:

مقـــاالت

ل � �ث � �م� ��ت خ � � ��دي � � ��ده ف � � �ج � ��رى دم� �ي� �ع ��ي
ف� �م ��ا �أح� � �ل � ��ى ال ��زه � �ي ��ر ع� �ل ��ى النهير
� � �ش � �ه � �ي� ��ر و�� � �ص� � �ي� � �ل � ��ه ع� � � �ن � � ��دي ب � �ي� ��وم
وي � � � � � ��وم ه� � �ج� � �ي � ��ره م� � �ث � ��ل ال� ��� �ش� �ه� �ي ��ر
وقد �أورد �صاحب الك�شكول المية م�صغرة لم
ين�سبها لأحد مكتفيا بقوله« :ولبع�ضهم»(:((6
� � � �س� � ��واد ف� � ��ي ال � �ج � �ف � �ي ��ن ب �ل ��ا كحيل
�أ� � � �س � � ��ال م ��دي� �م� �ع ��ي و� � �س � �ب� ��ى عقيلي
ل� �ح� �ي� �ظ ��ك م� � ��ن � � �ص� ��وري � �م� ��ه بقلبي
ج � ��ري � ��ح ق � � ��د � � �ص� ��رم� ��ت ب � � ��ه حبيلي
ق� ��وي � ��� ��س ح ��وي� �ج� �ب� �ي ��ك ل � �ق� ��د رم� ��ان� ��ي
� �س �ه �ي �م��ا ف � ��ي ال� �ق� �ل� �ي ��ب ب �ل��ا ن�صيل
وك� � � � ��م � � �ش� ��رق � �ت � �ن� ��ي ب � ��دم� � �ي � ��ع ع �ي �ن��ي
وغ� � ��رب � � �ن� � ��ي ه � � ��وي � � ��ك ع� � � ��ن �أه � �ي � �ل � ��ي

�أ -ا�ستمتاع النف�س بالتغزل والعر�صات:

و�سنكتفي خ�لال ه��ذا المحور ب�ق��راءة ن�صين
بديعين تم عبرهما تبادل حوار �شعري بين �أثنين
من �أرباب القري�ض في القرن الرابع ع�شر الهجري
ف�ضال �أن يلوذا ب�أ�سلوب الت�صغير �إمتاعا للنف�س
و�إرغ��ام��ا للمجادل وتطبيقا لبع�ض �أب��واب النحو
و�إحياء لنادر ال�صيغ ،وهكذا نجد ال�شاعر محمد
ابن �أبنو ال�شقروي( ((6ي�ستح�ضر في فاتحة ن�صه
�أ�سلوبا من الغزل رفيعا يثير الغرام وينير الف�ؤاد
م�ستمتعا ب�صور الأطالل ور�سوم الديار والعر�صات،
التي تدفعه �إلى �إذراء العبرات ،لتغرق النحور في
بحر من الدموع ك�أنما هي �سيول متدفقة و�أمواج
عاتية وبذلك يتعالى النف�س وتت�صاعد الزفرات
والأحزان فيمتنع النوم عن العيون فال يملك ال�شاعر
�إال �أن ي�سلي نف�سه عن ذل��ك متلبثا في عر�صات
الربوع ومخاطبا �صحبه في محاورة تلوذ با�سترجاع
ذكريات الما�ضي ولحظات الو�صال �أيام كان ال�شمل
مجتمع ،والزمان مبت�سم.
و�إثر ذلك يخل�ص �إلى و�صف الحبيبة المتخيلة،
و�صفا دقيقا ي�ستح�ضر ال�صور التراثية والأن�ساق
ال�شعرية �أك�ث��ر م��ن م��ا يمتح م��ن ال��واق��ع �أو يركن
�إل��ى الو�سط والبيئة ،منتهيا �إل��ى ما تمتاز به تلك
الحبيبة من ح��وة في ال�شفتين وكحل في العيون
وا�ستواء في القامة وان�سدال في ال�شعر ،وجمال في
الوجه وامتالء في ال�ساقين وطيب في الرائحة ،كل
ذلك في غنج ودالل يدعوا �صاحبه �إل��ى ال�صدود
واالع��را���ض ويدفعه �صاحبه �إل��ى �أن يتثنى ملقيا
العنان لنظراته لتفتك �أجفانها بالقلوب كما تفتك
ال�سهام بالج�سوم .يقول(:((6
�أث� � � � � ��ار ُغ � � � َري� � ��مِ � � ��ي و� � �ش � �ج� ��ا ُع� � َق� �ي� �ل ��ي
ُط� � � �لَ� � � �ي � � ��ل ل� � �ل � � ُ�ح� � � َب� � �ي � ��ب ب� ��ال � � ُت � �ل � �ي� ��ل

ي � ��وي � ��م م� � ��ن ه � �ج � �ي� ��رك ق� � ��د ده� ��ان� ��ي
ف� � �م � ��ا �أح � � � �ل� � � ��ى ل� � � �ي� �ل ��ات ال� ��و� � �ص � �ي� ��ل
ح� �ب� �ي ��ب م� �ه� �ج� �ت ��ي ه � ��ل م � ��ن و� �ص �ي��ل
ف � �م� ��ا �أح � � �ل� � ��ى ال� ��وع � �ي� ��د ب� �ل��ا مطيل
رابعا :الت�صغير ممار�سة وتطبيق

وخالل هذا المحور �سنعر�ض لقراءة بع�ض من
ن�صو�ص ال�شعر الموريتاني وردت ب�صيغ م�صغرة
لطيفة تك�شف عن جانب من ت��راث القوم مغمور
مغبون ،كما تف�صح في الوقت نف�سه عن براعتهم
اللغوية وتمكنهم من نا�صية القري�ض تمكنا ي�صحبه
تفنن في التعابير والأ�ساليب ،فقد وقفنا لهم على
ما يربو على الع�شرة من الن�صو�ص المغ�صرة وهو
ما لم ن�صادفه عند غيرهم من ال�شعراء �إال لماما.
�أما ورود الألفاظ الم�صغرة عر�ضا في بع�ض القطع
ال�شعرية فهو متعدد كثير ي�صعب تتبعه .وقد تمكنا
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ن� � �ظ � ��رت ر� � �س � �ي � �م ��ه ف� � �ج � ��رى دم� �ي� �ع ��ي
و� � � �س� � ��ال ع � �ل� ��ى ن � �ح � �ي� ��ري ك ��ال �� � ُ�س �ي �ي ��ل
ف� �ظ ��ل � ُ��ص � � َو ْي ��حِ � �ب ��ي ح � �ي� ��ران ُي� �ج ��ري
ُع� � � � ُب� � � � ْي � � ��رت � � ��ه ب� � � � ��ذ َي� � � � ��اك ال� � ُ�ط � �ل � �ي� ��ل
ف � �ط� ��ال �� ُ��س � � َه � � ٍي� ��ري وع� �ل ��ا ُن� � َف� �ي� �� �ِ�س ��ي
وط� � � � ��ار � � ُ��س� � � َه� � �ي � ��دي ودج� � � � ��ا ُل � � َي � � ْي � �ل� ��ي
وق� � �ف � ��ت ب � � ��ه ف � �ل� ��ام ُع� � � � َو ْي � � ��ذل � � ��ي في
وق � ��وف � ��ي ف � ��ي ُع � � َر ْي � ��� َ��ص � �ت� ��ه ُج �م � ْي �ل ��ي
وم � � �م� � ��ا ق� � � ��د � � �ش � �ج � ��ان � ��ي ف� � �ي � ��ه �أن� � � ��ي
ذك � � � ��رت ُد َه� � � � � ْي� � � � � َره زم � � ��ن ال � � ُو�� َ��ص � �ي� ��ل
ُز َم � � � ْي � � �ن� � ��ا � � �ش� ��د ح� � ��ادث� � ��ه ُع � �� َ��ض � �ي ��دي
وج � � �م � ��ع م � � ��ن ُف � ��ر ْي� � �ق� � �ت � ��ه � �ُ�ش� �م� � ْي� �ل ��ي
ع� ��� �ش� �ق ��ت ُغ� � ��زي �ل ��ا �أح� � � � � ��وى �أُل � �ي � �م� ��ى
ُم � � َك � � ْي� ��حِ � �ي� ��ل ال� � ُ�ج � � َف � �ي� ��ن ب �ل��ا ُك� �ح� � ْي ��ل
ُم �ح � ْي �ط �ي � َ�ط ال� � ُم� � َت� �ي ��ن ع �ل ��ى ا� �س �ت ��واء
ُم� �� � َ�س� �ي ��دي ��ل ال � � ُف� ��ري� ��ع ع� �ل ��ى ال ُكفيل
ُم� �ع� �ي� ��� �ش� �ي ��ق ال � � ُم � �ق � �ي � �ل� ��ة وال � � ُم � �ح � �ي� ��ا
ُم� ��وي � �م � �ي � � َق ا ْل � � ُو�� َ��ص � �ي � �ل� ��ة وال � � ُدل � �ي� ��ل
ُب � � � � َو ْي � � � � ِن� � � � ً�ي ال� � � ُم � ��و ْي� � ��� � �س � ��ة �إن تثنى
ُم � � َم � � ْي � �ل � ��ي َء ال � �� � ُ��س � � َو ٍي � ��ق وال� � ُ�ح� � َ�ج � � ْي� ��ل
ُط � � َع � �ي � � ُم ُرو ْي� � � َق� � � ِت � ��ه َك � ُ�ط� �ع� � ْي ��م �أ�شهى
ُد َن � � � � ْي� � � � ٍ�ن م � ��ن ُخ � � � َم � � � ْي � � � ٍر �أو ُع� �� � َ�س� �ي ��ل
ُن � � � َب � � � ْي � ��لٍ ل� � َ�ح � � ْي� � َ�ظ� ��ه �أده � � � � ��ى ُو َق � � ْي � �ع� ��ا
ب � � ��أح � � �� � � �ش � ��اء ال � � � ُن � � � َب � � �ي� � ��لِ م � � ��ن نبيل
ُم � ��� َ��ص � � ْي � � ِري � � ُم ال� � ُ�ح � � َب � � ْي� ��لِ م� ��ن ابتغاه
و�إن �أم� ��� �س ��ى ُم � � َو ْي � ���ِ��ص � �ي � � َل ال� ُ�ح � َب �ي��ل
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ُع � � � َري� � � ُ�ف ُث� � � َغ� � � ْي� � �رِه ي� �ح� �ك ��ي � � ُ�ش � َم � ْي �م ��ا
ُع� � � � َري � � � َ�ف ُر َو ْي� � � �� � َ� ��ض� � � � ٍة �إث� � � ��ر ال � � ُو َب � � ْي� ��ل
ُق� � � � َم� � � � ْي � � ��ر ف � � ��ي ُل� � �ي� � �ي � ��ل ف � � ��ي ُرم� � �ي � ��ح
ح � ��وال� � �ي � ��ه ُح� � � � � َق� � � � � ِْي � � � � ٌُ�ف م � � ��ن ُرم� � � ْي � ��ل
وقد �أكثر الرجل في هذا الن�ص من الت�صغير
�إذ بلغت الكلمات الم�صغرة في مقاطعه الأولى التي
تغطي �ستة ع�شر بيتا �إحدى و�سبعين وحدة معجمية
م�صغرة وذلك بمعدل خم�س تغ�صيرات في كل بيت
تقريبا.
والطريف في الأمر �أن ال�شاعر حافظ على جودة
ن�صه رغم �صدوره عن هذه الفنية المعقدة التي
تكاد تقيد المبدع وتحد من نف�سه الإبداعي ،ومن
تفننه في القول ،وا�ضعة �أمامه جملة من العقبات،
فالت�صغير عبث بالنظم ولعب باللغة وال يح�صل
ذلك �إال ممن �أوتي قدرة فائقة على الت�صرف في
الإبداع والتحكم في القري�ض.
�أما الن�ص الثاني فهو من �إبداع ال�شاعر الم�صباح
ابن ال�شيخ حبيب اهلل( ((6وقد ا�ستهله بالوقوف على
الأط�ل�ال ف��ي نهج بديع يعتمد ه��و الآخ��ر �أ�سلوب
الت�صغير ويلوذ بجنا�س التلفيق� ،إذ ا�ستطاع بمهارة
�أن يجان�س بين تعبيرين �أولهما مركب من كلمتين،
غير م�صغرتين ،وردتا في جملة فعلية تك�شف عن
الأرق وال�سهر« ،بت ليلي» وثانيتهما كلمة مفردة هي
«التل» �أي الكثيب وردت م�صغرة مجرورة بالباء
«بالتليل» ،وقد �أك�سب هذا التجان�س الن�ص نغما
�إيقاعيا متميزا ،كما ك�شفت هذه الفاتحة الطللية
عن تالعب بالنظم بديع.
ويمتد ه��ذا النغم الطللي ف��ي الأب �ي��ات الأول��ى
من الن�ص على نحو ي�ستح�ضر الن�صو�ص العالقة
بالذاكرة الغزلية �أكثر من ما ي�أن�س بالواقع� ،إذ يقف
ب�أطالل «عبلة» محبوبة عنترة مقدما ا�سمها على
�أ�سماء الن�ساء ال�شنقيطيات مما يك�شف عن تر�سخ

ظاهرة
الت�صغير
بين
الإفادة
والإمتاع

مقـــاالت

المحفوظ ال�شعري القديم في الأذه��ان وانطباعه
في المخيلة.
و�إث��ر ذلك ي�صرح ال�شاعر �أن وقوفه بالأطالل
�أث��ار منه ال�غ��رام و�أج��رى ال��دم��وع وجعل محبوبته
ت�سكن �سويداء القلب متخذة منه م�ستقرا ومقاما،
مما يدفعه �إلى �أن ي�شبه �شخ�صها بالغزالة متحدثا
عن عفتها ونزاهتها� ،إذ تماطل في الوعد مانعة
الو�صل ناق�ضة العهد ليخل�ص �إلى تعداد �أو�صافها،
فهي ناعمة الج�سم ب�ضة المتجرد ذات حوة ولع�س
في الثغر و�ضخامة وعظم في الردف ،وا�ستواء في
القامة والقد ،وت�ألق في الب�شرة وال��وج��ه ،و�شجو
في المنطق وال�ك�لام ،ونبال في اللحظ وح�ضور
في القلب ،فطيفها بالليل طروق ،وخيالها بالذهن
علوق ،فهي ت�سبي ال�شيخ المتبتل وت�صطاد الراهب
المتعبد ،مما يجعل المتيم يغرق في لجج غرامها،
باذال في �سبيلها ،النف�س والنفي�س ،ومعمال المطي
والعي�س� ،سالكا �إليها الحزن وال�سهل ،ومباعدا من
�أجلها الأحبة والأهل ،يقول (: ((6
وق � �ف� ��ت ع� �ل ��ى ال� � ُ�ط � �لَ � � ْي� ��ل ف � � ِب� ��تُ ليلي

ن� � ��وي � � �ع � � �م� � ��ة ن � � ��وي� � � ��� � � �ض � � ��رة ع � ��ذي � ��ب
�أل � � �ي � � �م� � ��اه� � ��ا روي� � � �ج� � � �ح � � ��ة ال � �ك � �ف � �ي ��ل
ن � ��وي � �ق � �� � �ض � ��ة ال� � �ع� � �ه� � �ي � ��د ب� � �ع� � �ي � ��د ود
ق� ��وي � �ت � �ل� ��ة ال � �� � �ص � �ب � �ي� ��ب ب � �ل ��ا ع �ق �ي ��ل
ج� ��وي � �ه � �ل� ��ة ع � �ب � �ي � �ل� ��ة �إن �� �ش� �ج ��ان ��ي
خ � �ي � �ي � �ل � �ه� ��ا ال� � � �ط � � ��وي � � ��رق ب ��ال� �ل� �ي� �ي ��ل
ف � � � ��إن ي� �ك ��ن ال� ��� �ش� �ي� �ي ��ب ع �ل��ا ف ��وي ��دي
ف� � �ق � ��د ي� � � � � ��زري ال� � �غ � ��ري � ��م ب ��ال� �ك� �ه� �ي ��ل
ول� � � ��و ع � �م� ��ل ال � ��روي� � �ه � ��ب ث� � ��م �أب� � � ��دت
دل � � �ي � � �ل � � �ه � ��ا ل � � � �م� � � ��ال ع � � � ��ن ال � �ع � �م � �ي� ��ل
ول � � � ��و ن � ��اغ � ��ت � � �ص� ��دي � �ع� ��ا ف� � ��ي جبيل
ل � � ��زل ب � �ه ��ا ال � �� � �ص ��دي ��ع ع � ��ن الجبيل
و�إن ت � � ��ك ل � � ��ي ق� ��وي � �ت � �ل� ��ة �� �ش� �ج� �ي ��وا
ف� � �ك � ��م ق � �ت � �ل� ��ت ع ��وي � �� � �ش � �ق � �ه ��ا قبيلي
ن � �ب � �ي� ��ل ل� �ح� �ي� �ظ� �ه ��ا م� � ��ا�� � ��ض و�� �ش� �ك ��ت
�� � � �س � � ��وي � � ��دائ � � ��ي ب � � � ��ذي � � � ��اك ال � �ن � �ب � �ي� ��ل
ع� �ب� �ي� �ل ��ة ذا ق � � ��دي � � ��دك �أم غ�صين
ري � ��دي� � �ف � ��ك �أم ح� �ق� �ي ��ف م� � ��ن رم� �ي ��ل
ع � �ب � �ي � �ل� ��ة ال �أزال � � �س� ��وي � �ل � �ك� ��ا م ��ا
دوي� � � �ن � � ��ك م � � ��ن ح� � ��زي� � ��ن �أو �سهيل
وق��د �أكثر ه��ذا ال�شاعر ك�سابقه من الت�صغير
في هذا الن�ص حيث بلغت الكلمات الم�صغرة في
مقاطعه الأول��ى التي تغطي �ستة ع�شر بيتا ثمانين
وحدة معجمية م�صغرة ،بمعدل خم�س م�صغرات
في كل بيت تقريبا.

ح� ��زي � �ن� ��ا م � � ��ن ُط � � �لَ � � � ْي� � ��ل ٍب� ��ال � � ُت � �لَ � � ْي� ��ل
ُط � � �لَ � � � ْي� � ��ل م � � ��ن ع � �ب � �ي � �ل ��ة ال ت� � �ل � ��م يا
ع � � ��وي � � ��ذل �إن وق � � �ف � ��ت ب � � ��ه جميلي
ط� � �ل� � �ي �ل��ات ال� � �ع� � �ق� � �ي �ل��ات اع� � �ت � ��ران � ��ي
غ � ��ري� � �م� � �ه � ��ا ال� � ��� � �س � ��وي� � �ل � ��ب ل� �ل� �ع� �ق� �ي ��ل
دم � � �ي� � ��ع م� �ق� �ي� �ل� �ت ��ي ي � � �ج� � ��ري وح � �ل ��ت
� � � �س� � ��وي� � ��دائ� � ��ي ط � � �ل � � �ي �ل��ات الأه� � � �ي � � ��ل
ول � � � � � ��م ت � � � �ب� � � ��رح �� � �س � ��وي� � �ك� � �ن � ��ة ق� �ل� �ب ��ي
ع� � ��زي � � �ل� � ��ة � � � �ص� � ��وي� � ��رم� � ��ة ال � �ح � �ب � �ي� ��ل

ب -ا�سترجاع العهود والذكريات:

ه � � ��وي � � �ج � � ��رة م � ��وي� � �ن� � �ع � ��ة ال� ��و� � �ص � �ي� ��ل

وف��ي ه��ذا المحور يتنزل ذل��ك الن�ص المتميز
الذي �أبدعه العالمة المختار «التاه» بن يحظيه بن

م � ��وي� � �ن� � �ح � ��ة ع� ��وي � �� � �ش � �ق � �ه� ��ا ع� � ��ذي� � ��را
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عبد ال ��ودود( ،((6وقد ا�ستهله واقفا بربع محبوبة
متخيلة م�ستوحاة من الذاكرة ال�شعرية( ،عبلة)
م�صرحا �أنه ذكره الما�ضي من العهود و�أع��اد �إلى
ذهنه متعة �سالف الأي��ام ،فقد �أ�صبح هذا الربع
خالء من ال�ساكنة مما دعا الرجل �إلى �أن ي�شبه �آثاره
ببقايا الو�شم في المع�صم منتهيا �إلى �أن الذكريات
�أث��ارت منه كوامن الغرام ولواعج الحب ففا�ضت
دموعه على المناحر وفوق الخدود ،مما �أرغمه على
�أن يتتبع منازل الحبيبة الواحد تلو الآخر ،م�شيرا
�إلى ما �أ�صابها من ت�أثير عوامل التعرية حيث لم يبق
بها غير �أرمدة القدور وخالدات الأوتاد ومطفالت
الظباء ،و�آثار ال�سيول ،يقول(:((6
ط �ل �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ل��ك ي� � ��ا ع� �ب� �ي� �ل ��ة بالجغيد
ي ��ذك ��رن ��ي ال� �م ��وي� ��� �ض ��ي م� ��ن عهيدي
خ � � ��وي � � ��ل م� � � ��ن � � �س� ��وي � �ك � �ن� ��ه ي � �ح ��اك ��ي
و� �ش �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ي �م��ا ف � ��ي ن ��وي � �� � �ش ��رة ال ��زن� �ي ��د
ذك� � � � � ��رت زم� � �ي� � �ن � ��ه ف � � �ج� � ��رى دم� �ي� �ع ��ي
ف � ��وي � ��ق م� �ن� �ي� �ح ��ري وع � �ل � ��ى خ� ��دي� ��دي
وم � �ن� ��ك ل � � ��دى ال � �غ� ��وي� ��ر ع� �ف ��ا طليل
ب� � ��ه ي� �ج� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ري دم � �ي � �ع� ��ي كالعقيد
ب � �ق � �ي� ��ات الأث � � �ي � � �ل� � ��م م� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ن ��ه ت� �ب ��دو
وب� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��اق م � � ��ن رم� � � �ي � � ��ده ب ��وي ��د
وق � � �ف � ��ت ب � � ��ه ف � �ل� ��م �أر ف� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ي ��ه �إال
ع ��وي� �ط� �ف ��ة ال � �ظ � �ب � ��اء ع � �ل� ��ى ال ��ول� �ي ��د
وغ � � � �ي � � � ��ر ه � � ��وي� � � �م � � ��د وخ� � � ��وي � � � �ل� � � ��دات
وغ � � � �ي� � � ��ر ع� � �م� � �ي � ��د ح � � � � � ��ول ال � ��وت� � �ي � ��د
ويندرج في هذا ال�صدد ن�ص للعالمة �أحمدو بن
اتاه بن حمينه( ((7اليدالي الذي جاء ليمثل نوعا من
ا�سترجاع الذكريات والعهود ال�سالفة متحدثا عن
ت�أثير عوامل التعرية على الطلول ،داعيا �إلى التلبث
بمنازل الأهل ومرابع الطفولة ليتتبعها الواحد تلو
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الآخ��ر ،م��ذك��ر ًا بما �أ�صابها من ان��درا���س وتغيرة
ووح�شة بعد �أن كانت �آهلة بال�سكان ،و�إث��ر ذلك
ي�سترجع الذكريات ولحظات الو�صال م�ستح�ضرا
فترات الحداثة وال�صبا �أيام الزمان م�سالم وال�شمل
منتظم ،وال�شاعر مع �أترابه في عنفوان ال�شباب
ينعمون بلطيف الو�صال ،ويجل�سون �إل��ى ال�شيوخ
للتعلم واكت�ساب رفيع الخالل متناف�سين في درا�سة
النحو وا�ستح�ضار ال�شواهد ،يقول(:((7
ُم � َغ � ْي � َن� ُ
بالح َق ْي ِف
�ات «ال � � ُع � � َو ْي � �ر ِِف»(ُ ((7
ع� �ل� �ي� �ه ��ا ب � �ع� ��دن� ��ا ل� � �ع � � َ�ب ال� � �� � ُ��س� � � َو ْي � � ِ�ف
وق� � � �ف � � ��ت ب � � �ه� � ��ا ف � � �ل� � ��م �أت� � � �ب� � � �ي � � ��ن �إال
ُط� � �لَ� � � ْي �ل��ا ف� � ��ي ع ��ري� ��� �ص� �ت� �ه ��ا خ ��وي ��ف
ك� � �م � ��ا ع� � �ف � ��ت ال � � � � ��دوي � � � � ��رات ال� �ل� �ت� �ي ��ا
(((7

عهدت بها الأه�ي��ل ل��دى «الجفيف»
ف � � � � ��إن ع � �ل� ��ى ال� � ُ�ج � �ف � �ي� ��ن ل � �ه� ��ا ن� ��ذي� ��را

ل� � � �ي � � ��ذرى م � � ��ن دم � �ي � �ع � �ت� ��ه ال � �ك� ��وي� ��ف
ُخ �ل � ّي � ُل ب � �ـ»ال � �ه� ��وي� ��دج»( ((7ق ��ف لنرعى
ح � �ق � �ي � �ق� ��ا ف� � � ��ي م � �غ � �ي � �ن � ��اه ال � �ع� ��وي� ��ف
وق� � � ��ف ب� � ��ي ك� � ��ي ن� � � � � ��و ّدي م� � ��ن عهيد
(((7

ع �ل �ي �ن��ا ف� ��ي دوي � � � ��رات «ال � ��وق� � �ي � ��ف»

وال ت� � � � ��ذر ال � � ��وق � � � ّي � � ��ف ف � � ��ي م� �غ� �ي � ٍ�ن
ال�صييف
عفا عند «الأح �ي �ن��ف»( ((7ف��ي ّ
ُم � �ع � �ي � �ه ��د م� � ��ن ل� �ي� �ي� �ل ��ى ق� � ��د ج� ��ررن� ��ا
ب � � � ��ه م � � � ��ا ل� � �ل� � �غ � ��ري � ��م م � � � ��ن ط � ��ري � ��ف
ون � ��رت � �� � �ش � ��ف ال � ��و� � �ص � �ي � ��ل ق ��ري� �ق� �ف� �ي ��ا
ِب� � � � ُم� � � � َو ْي� � � � ِه ال � ��� �ّ�س � �ح � � ّي � �ب � � ِة ال� ��� �ص ��وي ��ف
ف � � � ��إن �� �ص ��رم ��ت ل �ي �ي �ل��ى م � ��ن حبيلي
ف� � � � ��إن � � � ��ي ب � ��ال� � �ع� � �ه� � �ي � ��د ل � � �ه� � ��ا �أوي� � � � � ��ف

ظاهرة
الت�صغير
بين
الإفادة
والإمتاع

ون � �ب � �ح� ��ث ف � ��ي ال � �ح� ��وي� ��ل وم � � ��ا يليه
ون �ب �ح��ث ف ��ي ال �ن �ع �ي��ت وف� ��ي العطيف
ون� �ب� �ح ��ث م� ��ا ل � �ـ ِ« َك � � � � � ��ا َن» و«�إن» �آن � � �اً
وم� ��ا ل � � � �ـ«�أرى» و«ظ� � ��ن» �إل � ��ى الظريف
ون� �ب� �ح ��ث ف � ��ي ال �م �ب �ي �ن ��ى والمعينى
وم � � ��ا ق � � ��ال ال� �ب� ��� �ص� �ي ��ري وال� �ك ��وي� �ف ��ي
ون � �ب � �ح� ��ث ه� � ��ل ت� ��� �ص ��ح وم� � � ��ا �أح� �ي� �ل ��ى
وب� � � ��وي� � � ��ب ال � �ف � �ع � �ي� ��ل و ال � �� � �ص� ��ري� ��ف
ن � � ��وي � � ��رت� � � �ن � � ��ا م � �� � �ص � �ي � �ب � �ي � ��ح ل� �ي� �ي�ل�ا
ون � �ج � �ل � �� ��س ف� � ��ي رم� � �ي � ��ده � ��ا ال � ��دوي � ��ف
ون� � � � �ق � � � ��ر�أ ك � � ��ي ن� � � � � � � ��ؤدي م � � ��ا ق� � ��ر�أن� � ��ا
ب� � ��ه م� � ��ا ف� � ��ي «خ� � �ل� � �ي � ��ل» م� � ��ن قفيف
وم � � � ��ا ث � �ن � ��ت ال � �ه � �م � �ي� ��م ل � �ن � ��ا وت� �ث� �ن ��ي
رب� � �ي� � �ب � ��ات ال� � �ق � ��ري � ��ط �أو ال �� �ش �ن �ي ��ف
و�إث ��ر ذل��ك يتحدث ع��ن مكانة ق��وم��ه العلمية
واالجتماعية؛ �إذ هم محك ن�ضار المعارف ،ومنتدى
الأدب ،وملتقى الأئ�م��ة والأع�ل�ام ،وم��أل��ف الفقه،
ومعدن العلوم ،وعنوان العزة والإب��اء ،حيث يفحم
الخ�صم ويقنع المجادل ،ويدفع المعاند ،كل ذلك
مع ال�سعي الحثيث �إلى �إكرام الأ�ضياف والإح�سان
�إلى ال�ضعاف ،والم�سارعة �إلى �إتحاف المحتاجين
ب ��آالف الأل��وف من ال��دراه��م ليرجعوا �إل��ى ذويهم
ممتلئي الحقائب والجيوب ،يقول(:((7

و�إن ق� �ط� �ع ��ت و�� �ص� �ي� �ل ��ي �أو جفتني
ف � �ل� ��م �أك ب ��ال� �ق ��وي� �ط ��ع وال � �ج� ��وي� ��ف
ف � �ه� ��ل ل� � ��ي ب � �ع� ��دم� ��ا ق� �ط� �ع ��ت وج� � ��دت
و�� � �ص� � �ي � ��ل م � � ��ن ل� ��وي � �ع � �ت � �ه� ��ا �� �ش ��وي ��ف

مقـــاالت

وبعد هذه الوقفة الطللية يعر�ض لعهد الدرا�سة
والتح�صيل ،متحدثا عن مبادئ تعلم الإعراب لدى
ال�شناقطة؛ �إذ ير ّبون النا�شئة على �إحكام الفرق بين
اال�سم والفعل والحرف ،وهو ما ي�سمونه «التمييز»
ثم ي�شفعون ذل��ك بتعلم الإع��راب وه��و ما �أ�شارت
�إليه الأبيات متحدثة عن بع�ض الوظائف الإعرابية
كالحال والتوابع من عطف ونعت وغيرهما ،وما
ي�صحب ذلك من حديث عن النوا�سخ .وال�شاعر
يتتبع ف��ي ن�صه الم�ستويات الدرا�سية المختلفة
للطالب من االبتدائية �إل��ى المراحل الجامعية
التي ي�صبح الطالب ذوي م�ستويات عليا تدعوهم
�إلى البحث في الدالالت والمعاني ،وت�صرفهم �إلى
الك�شف عن مظاهر الخالف بين المذاهب النحوية
من ب�صرية وكوفية ،وال ين�سى الرجل �أن ينوه بجهود
الطالب في درا�سة الفقه �إذ يعنون بمخت�صر خليل
مق�سمين �أبوابه �إلى ح�ص�ص يومية تعرف عندهم
بـ«الأقفاف» ليت ّوج ذلك كله با�ستعرا�ض جانب من
الحياة المحظرية مفيد ،يتناول �أ�ساليب المراجعة
وو�سائل الإنارة والدفء القائمة يومئذ على التكرار
و�إيقاد الحطب والجلو�س بالأرمدة لينتهي �إلى �أن
هذه الأو�ضاع ال�صعبة كانت تزيد في �شحذ القرائح
وا�ستنها�ض الهمم ،مرغبة الطالب في موا�صلة
الدرو�س وال�صدور عن رفيع القيم يقول(:((7

ب� �م� �ج� �ت� �م ��ع م � � ��ن ال � �ع � �ل � �م� ��ا الأج � �ل� ��ا
ع � � ��ن ال � �ت � �� � �ص � �غ � �ي ��ر ف � � ��ي ك � � ��م وك � �ي ��ف
و�إن ن� �ط ��ق ال� �ج ��وي� �ه ��ل ف � ��ي �� �ش� ��ؤي ��ن

وف � � � ��ي ت � �ل� ��ك ال � �م � �غ � �ي � �ن� ��ات اب� � �ت � ��د�أن � ��ا

ي� � � ��رد ع � �ل� ��ى ال � ��رغ � �ي � ��م م� � ��ن الأن� � �ي � ��ف

ن � �م � �ي� ��ز ل �ل ��أ�� � �س� � �ي � ��م م � � ��ن ال � �ح� ��ري� ��ف
وذي � � � � � � � � ��اك ال� � �ن� � �ح� � �ي � ��و ل � � � ��ه ن � �ح� ��ون� ��ا
ل� �ن� �ك� ��� �ش ��ف م� � ��ا ع� �ل� �ي ��ه م� � ��ن �سجيف

و�إن �� �ض� �ي ��ف �أل � � � ��م ب � �ن� ��ا تـــــــــراه
ي� �ع� �ظ� �ـ� �ـ ��م ال ي � �� � �ص � �غ ��ر ب ��ال� ��� �ض� �ي� �ي ��ف
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وف � �ي � �ن ��ا ذو ال� �ح� �ـ� �ـ ��وي� �ج ��ة ال ي�ل�اق ��ى
ب �ـ �ـ �ـ �ـ �م��ا ه � ��و ك � ��ال� � � ُم� � ��ؤ َّي� � � ِة م � ��ن �أل� �ي ��ف
ون � �ك� ��رم � �ـ � �ـ � �ـ� ��ه ون� � ��� � �ش� � �ك � ��ره ون� ��� �ض� �ف ��ي
ع � �ل � �ي� ��ه ي� � � � ��رى م � �ل � �ي � �ئ� ��ان ال� �ك� �ف� �ي� �ـ ��ف
ج -ا�ستطراف التو�سل والتكريمات:

و��ض�م��ن ه��ذا ال�م�ح��ور ع�ث��رن��ا ع�ل��ى ن����ص واح��د
يتناول التو�سل والمديح النبوي مزاوجا بينهما ،وما
م��ن �شك ف��ي �أن ه��ذا المو�ضوع يحتاج الكثير من
المهارة والتمر�س فالمبدع خالله م�ضطر �إل��ى �أن
يجمع بين ما يقت�ضيه المقام من التكريم والتنويه
والثناء على الر�سول  واالبتهال �إلى اهلل في �شيء
من ال�ضراعة والخ�شوع ،وبين ما يحتاجه المو�ضوع
من فنيات التالعب باللغة و القدرة على ا�ستخدام
�أ�ساليب الت�صغير في جانبها الذي يعتمد التعظيم
ويلوذ بالتحبب والتكريم ،وهو ما وفق �إليه ال�شيخ
محمد يحي ولد �سيد �أحمد المجل�سي(((7؛ فقد ا�ستطاع
�أن ُيزاوج في ن�صه بين غر�ض المديح النبوي و�آليات
الت�صغير العفوي ،فا�ستهل ن�صه مت�ضرعا �إلى الخالق
�سبحانه وتعالى �أن ي�صلح له �أم��ره ويغفر له ذنوبه
ويتجاوز عن �سيئاته في ما م�ضى من عمره ،و�أن يبارك
له في الباقي من �أيامه ليحيى حياة �سعيدة يتحقق فيها
المراد وتق�ضى الحاجات وتن�شرح ال�صدور فيعي�ش في
رغد من العي�ش وهناء من الأيام فيتم االنتقال من
الع�سر �إلى ال�سير ومن العناء �إلى الرخاء ومن الثبور
�إلى ال�سرور ،وفي هذه اللحظة من الن�ص تتردد �ألفاظ
الت�صغير على ل�سان ال�شيخ ترددا كثيرا ي�ؤكد �شعوره
الحاد بعامل الزمن والتقدم في العمر م�ستحثا نف�سه
�أن تقتدي بهدي ال�سلف ال�صالح من �أئمة الت�صوف
و�أرباب ال�سلوك ،منتقيا من �أعالمهم �أ�سماء م�صغرة
تنه�ض الهمم وتخدم المو�ضوع ك�أوي�س القرني ،والإمام
الجنيد ،و�أبي القا�سم الق�شيري ،يقول(:((8
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�إل � � ِه � � َ�ي ال ��� ّ�س �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ � َو ْي � ِل� ُ�ف مِ � ��نْ ُع� � َم� � ْي� �رِي
�أُ َث� � ْي ��مِ ��ي ْاغ� � ِف� � ْر َو�أ� ْ��ص� � ِل � ْ�ح ِل ��ي �أُ َم � � ْي � �رِي
َو َب� � � ��ار ِْك ِف ��ي ُب� � َو ْي� � ِق ��ي ا ْل� � ُع� � ْم� � ِر َو ْاغ� � ِف� � ْر
ال�س َف ْي ِر
ُح � َو ْي � ِب��ي ِف��ي ا ْل� ُ�ح�� َ��ض� ْي� ِر َو ِف ��ي ُّ
َو َه �ـ �ـ � ْ�ب ِل ��ي َي ��ا ُم��جِ �ي� ُ�ب ِب � ��ذِ ي الدُّ َن ّيا
ُح � � َو ْي � َ�ج ��ا ِئ � َ�ي َوا� � ْ��ش � � � َر ْح ِل� ��ي � ُ��ص� � َد ْي� �رِي
ُع � َي � ْي ��� ِ�ش��ي ْاج� � َع� � ْل� � ُه َي� ��ا َر ِّب� � ��ي ُر َغــــ ْيداً
ُي� �� َ��ص ��احِ � � ُب� � ُه ُت � َي � ْي ��� ِ�س �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ي � ُر ا ْل � ُع ��� َ�س � ْي � ِر
هلل َرا� � �ٍ ��ض
َع � �لَ� ��ى �أ ِّن � � � ��ي ِب� ُ�ح � ْك �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ� ِ�م ا ِ
َو�أ� � ْ��س � � ��أ ُل � � � ُه ال � �� �َّ�س �ل� َ
ا َم � � َة ِف � ��ي ُد َه� � � ْي� � �رِي
َو َم � � ��ن َن � � � ��ادَى ا ْل� � � ُو َي� � � ْي� � � َل ِل � � َم� ��ا ُد َه � � ْي � � ٌر
�أ َل � � � � َّم ِب �ـ�ـ�ـ �ـ�ـ �ـ�ـ�ـ �ـ�ـ �ـ�ـ�ـ � ِه �أ َن� � � � ��ادِي َي � ��ا ُخ� � َي� � ْي� �رِي
َف � � َي� ��ا ِل� ��ي مِ � � ��نْ ُك � َه �ـ �ـ �ـ �ـ � ْي��لٍ َب� � � ْ�ل � � ُ�ش � َي � ْي � ٍ�خ
ُر َك� � � ْي� � � َب� � � ُت� � � ُه َح� � � َن� � � ْت� � � ُه َم � � � � َع ال� � ُّ�ظ � � َه � � ْي � � ِر
ُم� � َق� � ْي� �لَ� � ُت� � ُه ُر َك � � ْي � � َب � � َت � � ُه ُت َحاكِــــــــــــــي
ُم� � َ�ح� ��ا َك� ��ا َة ال � ُّ�ظ� � َه� � ْي� � ِر َم � � � َع ال� �� ُّ��ص� � َد ْي� � ِر
�ُ��ض� َع� ْي� ِف��ي ِف��ي ال � ّل� َف� ْي� ِ�ظ َو ِف ��ي ال ُم َع ْي َنى
�إ َل � � � � ��ى َر ِّب � � � � ��ي َر َف � � � � ْع � � � ��تُ ِب � �ل � � َ
ا ُن � � َك � � ْي � � ِر
ُع� � � َم� � � ْي� � �رِي ُج � � � ُّل � � � ُه َو َّل � � � ��ى َو َم � � ��ا ِل � � ��ي ب
ِ َت� �� ْ��ض� � ِي� �ي� � ِع ��ي ُع� � � َم� � � ْي� � �رِي مِ � � ��نْ ُع� � � َذ ْي� � � ِر
َف� � ُ�ج � � ْد ِل � ��ي َي � ��ا ُم ��جِ � �ي � ُ�ب ِب� � � َم � ��ا ِء َت � � � ْوبٍ
�أ ِزي � � � � ُح ِب� � � ِه ال� � ُع� � َو ْي� � ِل� � َق مِ � ��نْ ُو� َ��ض� � ْي� �رِي
َف� � َي ��ا َل� � ْي� � ِت ��ي َق � َف �ـ �ـ �ـ �ـ � ْو ُت هُ � � � �دَى �أ َو ْي� � �� � � ٍ�س
َو َم � ��ا �� َ�س �لَ� َ�ك ا ْل� ُ�ج � َن � ْي � ُد َم � � َع ا ْل ُق َ�ش ْيرِي
َو ُع� � � � �د ُْت �إ َل� � ��ى ُن � َف � ْي ��� ِ�س��ي ِف� ��ي ُو َع� � ْي ��ظِ ��ي
َف� � ِف ��ي َذ َّي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ� َ
�اك َم� ��ا ِل� ��ي مِ � ��نْ ُ�ض َي ْي ِر

ظاهرة
الت�صغير
بين
الإفادة
والإمتاع

مقـــاالت

و�إثر ذلك ي�سترجع لحظات الحداثة وال�صبا �أيام
كان يعكف على درا�سة باب الت�صغير من الألفية
م�ستمعا �إلى ن�صو�ص العقائد و�أنظام البديع والبيان
�آخ��ذا عن ال�شيوخ درو���س ال�سيرة والمغازي غير
مهمل للتاريخ و�أيام العرب ،وقد وظف تلك المعارف
في ن�صه م�ستح�ضرا بع�ض محفوظاته التراثية التي
تعول على ذكر الأعالم الوارة ب�صيغ م�صغرة ،ثم
ي�صرح في توا�ضع �أخالقي كبير �أن ال�سن تقدمت
به ،فقد �آن لقلبه �أن يخ�شع لذكر اهلل فيرعوي في
�إخبات وخ�ضوع ليغ�ض الطرف عن المحارم وي�صد
عن �سبيل الح�سان معر�ضا عن الوقوف بباليات
الطلول وعافيات الر�سوم ،يقول(:((8
�رت ب �ه��ا ُزميناً
ُذوي� �ك ��رت ��ي ذك�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� ُ
ُ�ص َب ْيـرِي
ُذك� �ي ��را ُه هُ ويـــــــــــــــــــــدم ٌة
�أك � � � ّر ُر ف��ي �أ� �ص � ْي� َ�ح��ا ِب��ي دُري�ســـــــــــــــــاً
م��ن «ال�ت���ص� ِغ�ي�رِ» ف��ي ذاك الدُّ هـــــــــــ ْير
«ق� ��ذ ّي � �اً» و«ال� ��دُّ ري � � ِه� ��م» و«ال � ُ�ح �ب �ي � َرى»
(((8
ُن��راج��ع و«ال ��� ّ�ش��و ّي� ِ�ك» م� � ْع «هُ ويـر»
َونقــــــــــــــــــــــــــر�أ ِف��ي العقائدِ والمعانِي
وع �ل� ِ�م ال �ف �ق � ِه للجـــــــــــــــــــــــ ّم ال ُغفي ِر
نين
ون �ق��ر�أ ف��ي المغـــــــــــــــــــازِي ع��ن ُح ٍ
وم ��ا � �ص �ف��وا َن �أب � ��ر َم م � ْع عُــــــــــــــــــــمي ِر
وع ��ن �أ��ص�ح�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ابِ ط� � َه ع��ن �أُ�س ْيدٍ
ُط�ف�ي��لٍ وال�ح���ص�ي� ِ�ن مــــــــــــــــــع ال ّزبي ِر
ـــــــــــــــــــخ ن �ق��ر�أُ ع��ن ُكليبٍ
وف��ي التاري ِ

ُحويلِي ف� َ�ي �أن�شـــــــــــــــــــــــ َد ف��ي ُو�صيفِي
ك�ب� َ
الحويــــــــــــــــــــر(»((8
�رت ف�ع� ّد ع��نْ �أ ّم ُ
وين�شـــــــــــــــــــــــــــــ ُد لل ُكليبي م��ن ُ�ش َع ْيرٍ
«فغ�ض ال� ّ�ط� َ
ّ
�رف �إ ّن� َ�ك م��ن ُنمـــــــــير(»((8

دُو ْيــــــــــــــــــــــدٍ م � ْع �� ُ�س��و ْي��دٍ والح�ض ْي ِر
دُر ْي��� َ�س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� ُ
�ات ال� ��ذي ق � ّدم��ت �أ�شهَى
لدينـــــــــــــــــــــــــــا م��نْ ُع���س�ي��لٍ �أو ُخمي ِر

فمثلي ال يميــــــــــــــــــــــــــــــ ُل �إل ��ى ُظ َب ٍّي
(((8
�أ َري � ِث � َم ق��د ت� َب�دّى ف��ي ُ�صويـــــــــــــــــــــ ِر
ُم��وي�م�ي� ُ�ق ال ُقديـــــــــــــــــــــــدِ �إذا تبدّى
ت َبـــــــــــــــــــــدّى ك��ال���ُّ�ش�م�ي��� ِ�س وكال ُقمي ِر
يقابـــــــــــــــــــــــــــــ ُل ذا ال��� ّ�ش� َي� ْي� َ�ب بما �أ َت ْت ُه
(((8
ــــــــــــــب ال ُّنميري
ُز َي � ْي � ِن� ُ�ب �إذ ر�أت رك َ
لل�صبــــــــــــــــــــــــــــَا ال ّ
تط ِبيــــــــــــ ِه
ومثــــــــلي ِّ
�أغ ��اري� � ُد ال ُبليــــــــــــــــــــــــــــ ِبلِ وال ّن َغ ْي ِر
وال دُو ٌر َع� � َف ��تْ ب ُعري ِتنـــــــــــــــــــــــَاتٍ
ودُو ٌر بال ُعذيــــــــــــــــــــــبِ وبال ُغــــــــــــــــــــــ َو ْي ِر
ومن بعد يتخل�ص �إلى مديح الر�سول  مقتفيا
�سبيل �سلفه من ال�شعراء معددا جملة من رواد
المديح النبوي كح�سان بن ثابت وكعب بن مالك
والبو�صيري م�صرحا �أن امتداح خير ال��ورى يعد
�أنجع �سبيل لق�ضاء الحاج وتحقق المطالب ،و�إ�سعاد
النف�س ،فهو �أعز الكنوز و�أعالها و�أنف�س الذخائر
و�أغالها ،بل هو مناط الق�صد ومبلغ القول ومنتهى
طرو�س ،وال عطر
الأمل ،فال طعم �أل ّذ من مديح في
ْ
عرو�س ،ويت ّوج ن�صه بقفل الختام م�صليا على
بعد
ْ
الر�سول � صالة دائمة تفوت الح�صر واال�ستق�صا،
وتفوق العد والح�صى ،يقول(:((8
َف � �ي� ��ال � �ي � �ت� ��ي ب � � �م� � ��د ِح �أج � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � � ّل ه� � ��ا ٍد
�� �ص ��رف ��تُ ُم �خ �ل �ي �� �ص �اً ف� �ي ��ه � � ُ�ش �ع �ي �رِي

ُ
ــــــــــــــــــــرت ُب�ع�ي� َد ذ ّي ��اك ال ُموي�ضي
و�ص
(((8
ُكنيتي الحديــــــــــــــــثِ ع�ل��ى عُجي ِر

ف � ��أق � �ف � ��وا ف� �ي ��ه ح � ��� ّ��س� ��ان � �اً» و«ك � �ع � �ب � �اً»
و«ك� �ع� �ب� �اً» وال �م �� �س � ّم��ى بـ«ال ُب�صيري»
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�رك «ل� �ل� �ك� �م� �ي ��ت ب � � ��ه � � ُ�س� �ك� �ي� �ت� �اً
و�أت � � � � � � � � ُ
ول ��م َي�ق���ص��ر �� ُ�ش ��أي��وي ع��ن « ُزه � �ي� ��ر»
ـــــب
ب� � � � ِه ل� � ُم� �ط� � ْي� �ل� � ِب ��ي ُي � �ل � � َف� ��ى ُجلي ٌ
وك� � � � � � ��ا َن ُن � � �ف � � � ّي � � � ُع � � � ُه ع � � �ن� � ��دي ُج� � ��وي � � � ِر
�� ُ��ش � �ع � �ي� ��ري ف� � ��ي م� � ��دائ� � ��حِ � � � ِه ُك� � � َن� � � ْي� � � ٌز
(((8

� � �ص � �ف� � ّ�ي ُع � �ل � �ي � � ِق � � ِه �أ�� � �س� � � َن � ��ى ُذ َخ� � � � ْي� � � � ِر
ول � �ي � �� � � َ�س ُب � �ع � �ي � � َد َذ ّي� � � � � ��ا م� � ��ن ُب � � َع � � ْي � ��دٍ
ف� �ل� �ي� �� � َ�س ورا ُع� ��ري � ��� � ٍ�س م � ��ن ُع� � َ�ط � � ْي � � ِر
ُن � � َف � �ي � ��� ِ��س� ��ي َذا ي� � ��ر ّو ُح � � � َه� � ��ا اق � � �ت� � ��دا ًء
ب� �ـ� � َم ��ا ف� �ع ��ل ال� � ُّن� �غ� � ْي� � ُر �أ َب� � � ��ا ُع � �م � �ي � �رِ؟!»
� � � �ص �ل ��اة اهلل ي� �ت� �ب� �ع� �ه ��ا �� �س� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ�ل�ا ٌم
ع �ل ��ى ال � �ه � ��ادي ت � �ف� � ُ
�وت ي� ��د الح�صي ِر
د .ا�ستعرا�ض القوة والع�ضالت:

وفي هذ المحور يتنزل ن�ص ال�شاعر محمد بن
الداه العلوي( ((9الذي ا�ستهل بالوقوف على الأطالل
عبر �أ�سلوب بديع ي�ؤكد �أنها �أثارت منه الغرام و�أ�سالت
الدموع فاندفع خاطره في نف�س �شعري رفيع ،وب�أ�سلوب
من الت�صغير بديع ،دارت خالله محاورة بينه وبين
عذاله ف�سارع �إلى الرد عليهم في قوة وعنف م�صرحا
�أن قلبه احترق بنار الحب وا�صطلى بلهيب الع�شق،
وذل��ك بفعل ت�أثير محبوبته التي تبدت لناظره في
مظهر جميل و�شكل مثير فهي �أ�شبه ما تكون بالغزال
�إذ تفتن الرجال بجمالها ،وت�سبي الأفئدة بم�شيتها،
وت�سحر القلوب بتلألي جبينها.
و�إث ��ر ذل��ك ا�ستح�ضر �أي��ام��ه ال�سالفة ب«ذي
خ���ش�ي��ب» م�ستعر�ضا �أم� ��ام ال���ش�ع��راء ع�ضالته
الإبداعية وتمكنه الأ�سلوبي �إذا ا�ستطاع �أن ينهج
في ن�صو�صه الغزلية نهجا بديعا يكاد ينفرد به ،
ال يقوى عليه غير �أولى القوة من ال�شعراء ،فهو يعلو
بن�صو�صه على الم�ستويات ال�شعرية الدنيا ،مجانبا
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المبتذل من ال�شعر والممجوج من الأ�ساليب ،وهو
م��ا عبر ع�ن��ه ،ب�أ�سلوب ط��ري��ف ي�ل��وذ بالح�سانية
ويعتمد الت�صغير(�أبا �سوير)( ((9فهو بذلك ال�صنيع
الإب��داع��ي يعلو على الم�ستويات ال�شعرية الدنيا
مجانبا هذا ال�صنف المبتذل من ال�شعر مرتقيا في
�سماوات الإبداع والتجديد ،وم�سارح الإثارة والتفنن
في القول م�صرحا �أن هذا ال�ضرب من القري�ض
ال يحوم حماه من ال�شعراء �إال الم�ضمر للرهان �أو
المع ّد للمناظرة والطعان ،يقول(:((9
ط� � �ل� � �ي �ل��ات ال � � � �ل � � ��وى م � � ��ن ال� �ق� �ل� �ي ��ب
�أث� � � � � � � ��رن غ � ��ري� � �م � ��ي ف� � �ع �ل��ا ن� �ح� �ي� �ب ��ي
ف � �ظ� ��ل م � �ح � �ي � �ج ��ري ي� � �ج � ��ري دم� �ي� �ع ��ا
ج � � ��ري � � ��ان ال � � �م � ��وي � ��ه م � � ��ن ال � �غ� ��ري� ��ب
ف � � �ق� � ��ام ع � ��وي � ��ذل � ��ي ي � �ل � �ح� ��و �صبيبا
م� �ح� �ي ��ري ��ق ال� �ق� �ل� �ي ��ب م � ��ن الحبيب
�� � �س� � �ب � ��اه ف � ��وي� � �ت � ��ن ي � �ث � �ن � ��ي ع� �ط� �ي� �ف ��ا
ج� � �ب� � �ي� � �ه� � �ت � ��ه ت � � � � �ل� � � � ��ألأ ك � ��ال � ��ذه� � �ي � ��ب
ر�� � �ض� � �ي� � �ب � ��ه ال � � �ل � � ��ذي � � ��ذ ت� � � �خ � � ��ال ف� �ي ��ه
م �� �س �ي �ك ��ا �أو ع �� �ص �ي �� �ص �ي��ر العنيب
م � �ح � �ي � �ج � �ي� ��ر ال� � �غ� � �ن� � �ي � ��ج رم� � � �ي � � ��ح ق ��د
غ� ��� �ص� �ي� ��� �ص ��ان ال� �خ� �ل� �ي� �خ ��ل وال� �ق� �ل� �ي ��ب
م� �خ� �ي� �ل� �ي ��ف ال � �ع � �ه � �ي� ��د ت� � � � � ��روق منه
وع � � � � �ي� � � � ��دات ت� � � � � � � � ��ؤول �إل� � � � � � ��ى ك� ��ذي� ��ب
�أخ� � � � � � � � ��ال �� � �ص � ��وي� � �ح� � �ي � ��ا ع � � �ن� � ��ه �أن � � �ي� � ��ا
م � �ج � �ي � �ن � �ي � �ن� ��ا ي� � � � � � � ��دور ب� � �ل� ��ا ل� �ب� �ي ��ب
روي� � � � � � � ��دك ي� � � ��ا م � � � � ��ري روي � � � � � ��د ح �ت ��ى
�أم� � � �ي � � ��ز م � � ��ا �أردت ب� � � � ��ذا ال� �ع� �ت� �ي ��ب
ف� ��أك� �ث ��ر م� ��ا ا� �س �ت �ط �ع��ت ف �ل �� �س��ت �أدري
م ��دي� �ح ��ي ف � ��ي ال � �ع� ��ذي� ��ل وال عييبي
ول� � ��� � �س � ��ت م � �ط � �ي � �ق� ��ا م� � � ��ا ق� � �ل � ��ت ك�ل�ا
زف� � � � � �ي � � � � ��رات ت � � �� � � �ص � � � ّع� � ��د ب� ��ال � �ل � �ه � �ي� ��ب

ظاهرة
الت�صغير
بين
الإفادة
والإمتاع

�أت � � � �ل � � � �ح � � � ��وه ول � � �ي � � ��� � ��س ل� � � � ��ه ج � ��ري � ��م
وق � � � � � ��د ه� � � ��اج� � � ��ت غ� � ��ري � � �م� � ��ه �أم � � �ي� � ��م
� � �ص � �ب � �ي� ��ب ف� � � ��ي م � �ق � �ي � �ل � �ت� ��ه � � �ص ��وي ��ب
�� � � �س � � ��وي � � ��داء ال� � �ق� � �ل� � �ي � ��ب ب� � � ��ه ف� �ح� �ي ��م
ول � � � � ��م ي� � �ك� � �ف � ��ف دم� � � �ي � � ��ع م� �ق� �ي� �ل� �ت� �ي ��ه
ول � � � ��م ي � �ن � �ف� ��ث م� ��� �س� �ي� �م� �ع ��ه ال � �ل� ��وي� ��م

ل � �ه � �ي� ��ب ف� � � ��ي ف � � � ��ؤي� � � ��د ذي � � �ش ��وي ��ق
ت �غ �ل �غ��ل ف � ��ي ال� �ك� �ب� �ي ��د وف� � ��ي القليب
ف � � �ه� � ��ذا ي � � ��ا �أ� � � �س � � �ي� � ��م وم� � � � ��ا �أح � �ي � �ل� ��ى
ل� � �ي� � �ي �ل��ات م � � � � � ��ررن ب � � � � ��ذي خ� ��� �ش� �ي ��ب
ف � � ��ذي � � ��اك ال � �� � �ش � �ع � �ي� ��ر ت � � �خ� � ��ذت ف �ي ��ه
ن � �ه � �ي � �ج � ��ا ال ي � � � �ق� � � ��رب ب� ��ال � �خ � �ب � �ي� ��ب
�أج � ��ان � ��ب ف� ��ي ال �� �ش �ع �ي��ر «�أب� � � ��ا �سوير»
م � �ج� ��ان � �ب� ��ة ال � �� � �س � ��وي � �ه � ��ة ل� � �ل � ��ذ�ؤي � ��ب

� � � � �ش � � � �ج� � � ��ي ق� � � � � � ��د ت� � � �م� � � �ل� � � �ك � � ��ه ط � �ل � ��ي
ي � � � � � ��روق ع� ��وي � �� � �ش � �ق � �ي� ��ه ل� � � ��ه ج� ��� �س� �ي ��م

مقـــاالت

ون�ج��د ال�شيخ محمد يحيى ول��د �سيد �أحمد
المجل�سي ي�صرح في داليته التقريظية المتقدمة
بقدرته العالية على التفنن في القري�ض والن�سج
على منوال الم�صغرات الم�ست�صعب ،م�ؤكدا �أن هذا
التوجه الإبداعي لي�س حكرا على �أ�صحاب الم�صغرات
و�أرباب التفنن في الإبداع من المتقدمين يقول(:((9

�إذا الح ل� � � � ��م ي� � � � �ت � � � ��رك ع � �ق � �ي �ل�ا
�أ� � � �ش � � �ي � � �ن � � �ب� � ��ه �أل� � � �ي� � � �م � � ��ى وال� � �ن� � �غ� � �ي � ��م
�إذا ي� � � ��رن� � � ��و �إل� � � � � � � ��ى ذي � � � � � ��ا ح� �ل� �ي ��م
ت � �ن � �ح � ��ى ع� � �ن � ��ه ه� � � ��ذي� � � ��اك ال� �ح� �ل� �ي ��م
ف � ��وي� � �ح� � �م � ��ه الأث � � � � �ي� � � � ��ث ق� � � ��د ت� ��دل� ��ى
ف� � � � ��رج ب � � ��ه ق� ��وي � �� � �ص � �ف� ��ه ال� ��� �ض� �خ� �ي ��م
ف� � � � ��راق � � �ص � ��وي � ��رة وج� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ�ل�ا ق �م �ي ��را
ب � �� � �ش � �ي� ��رت� ��ه ي � � � ��رى م � �ن � �ه� ��ا ال� �ع� �ظ� �ي ��م
ف� � � ��أودع� � � �ن � � ��ي غ ��ري� �م� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ه ال � �ل� ��ذي� ��ا
ت� �ح� �ك ��م ف � ��ي ال� �ح� ��� �ش ��ي ب � ��ه ال�سقيم

ف� � ��ي ه� � � ��ذا ال� ��� �ش� �ع� �ي ��ر �أت� � � � ��ى بعي�ض
م � ��ن ال� �ت� ��� �ص� �غ� �ي ��ر م � ��وم � ��وق ال� �ق ��دي ��د
ق � � ��دي � � ��د م� � � ��ا ق � � ��دي � � ��د م� � � ��ن ل� �ب� �ي� �ن ��ى
ح � � � �ك � � ��اه وال ق � � ��دي � � ��د م � � � ��ن دع � �ي � ��د

ول � � � ��ج ع � ��وي � ��ذل � ��ي وف� � ��� � �ش � ��ى ع ��ذي� �ل ��ي
ف � �ل ��م ي� ��� �ش ��ف ال� �ه� �م� �ي ��م وال الغميم

ول � � ��م ي � ��ك ذا ال� �ف� �ن� �ي ��ن ل � ��ه اح� �ت� �ك ��ار
ع �ل��ى ال �م �� �ص �ب��اح وال� �ع� �ل ��م الحميدي

ع� ��ذي � �ل� ��ك ي� � ��ا ع� � ��وي� � ��ذل ل� � ��ي �إذا ما
و�� �ص� �ل ��ت ح� �ب� �ي ��ل م � ��ن �أه� � � � ��وى ظليم

وتتنزل في هذا ال�سياق ق�صيدة ال�شاعر �أبي بكر
بن محفوظ ال�شقروي( ((9التي ا�ستهلها با�ستفهام
�إنكاري يدفع عن �صاحبه م��رارة اللوم م�ؤكدا �أن
�أميمة �أثارت منه الغرام ،وحلت من نف�سه �سويداء
القلب مما جعل عيونه تفي�ض دموعا ،و�إثر ذلك ي�أخذ
في و�صف هذه الحبيبة متحدثا عن مب�سمها الألمى،
و�صوتها الرخيم ،وقدها المعتدل ،و�شعرها الفاحم
الأثيث ،ووجهها المنير منتهيا �إلى �أنها لو �صرمت
حباله فما هو ب�صارم لها من حبل يقول(:((9

ف � ��دع ع� �ن ��ك ال� �ع ��ذي ��ل ف �ل �ي ����س يجدي
وم � � ��ال � � ��ك ح� � �ي � ��ث ت � �ل � �ح� ��ون� ��ي ح ��ري ��م
ول � �ي � �� � ��س زوج� � � � � � ��ري ع � �م � ��ن �سبتني
م� �ح� �ي ��اي ال �ن �ث �ي ��ر وال النظيـــــــــم
و�إن �� �ص ��رم ��ت �أم � �ي � �م� ��ة ل � ��ي حبيال
ف� �م ��ا ل �ح �ب �ي �ل �ه��ا م� �ن ��ي �صــــــــــريم
74
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الخاتمة:

و�صفوة القول �إن الت�صغير �آلية �أ�سلوبية بديعة
تك�شف عن جانب من التميز والإب��داع رفيع ،كما
تعرب في الوقت نف�سه عن قدرة كبيرة على التفنن
في �إحكام النظم والقري�ض؛ فهي لن�صو�ص ال�شعر
ملح و�إدام ،ولكوامن النف�س �أن�س و�إمتاع ،وتكمن
روعتها التعبيرية في قدرتها على الإف�صاح عن
دواخل النف�س وهموم الب�شر ،فهي لل�صغير تحبب
و�إكرام ،وللمعاند ِ
الخ�صم تح ّد و�إفحام ،وللمعارف
اللغوية والأدب �ي��ة درب��ة وم ��ران .وب��ذل��ك نعلم �أن
ظاهرة الت�صغير تعك�س مختلف الحاالت النف�سية؛
الدعة والر�ضى ،و�أمارات ال�سخط
مترجمة عالمات َ
والعناء.
وقد جاء هذا الجهد ليتتبع ح�ضور هذه الظاهرة
في التراث الأدبي ،عامال على �إبراز معالمها مقاربة
وت�أ�صيال ،ور�ؤية وت�صنيفا ،وتطورا وت�أريخا ،منتهيا
�إلى �أن ال�شعراء ال�شناقطة ع ّولوا عليها في حقول
�أدب �ي��ة متنوعة �شملت ال�غ��زل والن�سيب ،والمدح
والمديح ،م�ستحدثة مو�ضوعات م�ستطرفة ترتبط
با�سترجاع العهود والذكريات ،وتم�س ا�ستعرا�ض
القوة والع�ضالت ،دون �أن تن�سى ا�ستذكار الدرو�س
والمحا�ضرات.
وقد �ضمت مدونة البحث ما يربو على الع�شرة من
الن�صو�ص الم�صغرة ناهيك عن بع�ض الت�صغيرات
التي ترد لمام ًا في بع�ض الن�صو�ص ،وبذلك ف�إن
القوم اعتمدوا هذه الظاهرة من زاويتين فتناولوها
�صدفة وعر�ضا ،واعتمدوها فنا وغر�ضا.
وقد ركنت هذه الن�صو�ص الم�صغرة في جملتها
�إلى نغمات الوافر معتمدة �إيقاعه الم�ؤثر المعبر عما
له من لطافة مو�سيقية هادئة يتم خاللها التالزم
بين تالحق الجر�س وتالحم النفَ�س على نحو يحدث
تقاربا تلقائيا بين ت�صغير الألفاظ وتوفير الأنغام؛
مما يدفع بن�صو�ص الت�صغير �إلى التوجه ال�سافر
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نحو نغمات ه��ذا البحر ذي الإي�ق��اع��ات الموقعة
المختومة بـ«فعولن» التي توافق في وزنها العرو�ضي
« ُف َع ْي ٌل» قيا�س ت�صغير اال�سم الثالثي الذي يع ّد �أكثر
الوحدات المعجمية ورود ًا في ال�شعر والكالم لما
يلوح به من ي�سر و�سهولة ،ولما ُي�شيع بالن�ص من
تناغم وفحولة.
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 .6المرجع ال�سابق وال�صفحة
 .7الكتاب �:سيبويه .105/2
 .8هذا البيت ا�ست�شهد به كثير من النحاة و�أهل اللغة منهم
ابن منظور في مادة ملح وابن يعي�ش والأ�شموني وبن ه�شام
في المغني ،وقد ذكر محمد محي الدين عبد الحميد في
تحقيق لكتاب الإن�صاف في م�سائل الخالف �أنه وجده ثاني
ثالثة �أبيات في دمية الق�صر للباخرزي وقد ن�سبها �إلى
بدوي �إ�سمه كاهل الثقفي انظر الإن�صاف .127/1
 .9الإن�صاف في م�سائل الخالف :ابن الأنباري .127/1
 .10الرجز للعجاج انظر ديوانه ( )420/1ومغني اللبيب
( )625/2الباب الخام�س.
 .11مخطوط بحوزتنا.
� � .12ش��رح اب ��ن ع�ق�ي��ل ع�ل��ى الأل �ف �ي��ة ،دار ال �ف �ك��ر1994 :
(.)292/2
 .13تب�صرة المتبدي وت��ذك��رة المنتهي :عبد اهلل اب��ن علي
ال�ضمري دار الحديث القاهرة � 2005ص .446
 .14ديوان المتنبي� ،شرح عبد الرحمن البرقوقي395/2:
� .15شرح ديوان عمر بن �أبي ربيعة �ص 503
 .16مختار ال�شعر الجاهلي :م�صطفى ال�سقا المكتبة ال�شعبية
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الطبعة الثالثة 1389هـ1969/م .368/2م
 .17المرجع ال�سابق (.)313/1
 .18ا�سم للمائة من الإبل� ،أو لما فوقها �أو دونها� ،أو للمائتين.
� .19أبو العبا�س �أحمد بن محمد بن الونان الملوكي الحميري
التواتي الأ�صل الفا�سي ال��دار (ت 1187ه��ـ) ك��ان والده
من ندماء �سيد محمد بن عبد اهلل وخا�صته ،كان خفيف
الروح لطيف الح�س �صاحب طرف ونوادر وفكاهات ،فكناه
ال�سلطان ب�أبي ال�شمقمق فامتدت هذه الكنية �إلى الولد
متجاوزة ال��وال��د �إل��ى االب��ن ،وه��و �شاعر مفلق ق��ال عنه
ال�ج��ري��ري« :ك��ان ح�سن النظم مكثارا ،ال يخاف جواد
ل�سانه عثارا ،وا�شتهر ب�أرجوزته في مدح ال�سلطان ،وهي
مطولة تقع في مائتين وخم�س و�سبعين بيتا ،وت�ضم الكثير
من فنون الأدب و�أخبار العرب ،وهي دالة على �شاعريته
وتمكنه من القري�ض ،وله مقطعات �أخرى بالإ�ضافة �إلى
ر�سالة م�سجعة كتب بها �إل��ى ال�شيخ �سيدي المعطي بن
�صالح.
� .20شرح ال�شمقمقية :عبد اهلل كنون ،دار الكتاب اللبناني،
بيروت لبنان ،بدون تاريخ� ،ص22:
 .21انظر الل�سان مادة حمي.
 .22مختار ال�شعر الجاهلي.270/1 :
 .23مقابلة مع الأ�ستاذ �أحمدو بن اتاه بن حمينه.
 .24تب�صرة المبتدين وتذكرة المنتهين ،م�.س� ،ص432:
 .25هذه الأبيات للنجا�شي الحارثي وهو قي�س بن عمرو بن
مالك �شاعر مجيد .انظر طبقات ال�شعراء البن �سالم
الجمحي ،تحقيق :محمود محمد �شاكر .150/1
 .26الحديث �أخرجه ابن ماجه تحت رقم 4004:كتاب تعبير الر�ؤيا،
باب ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭼ المائدة.١٠5 :
 .27انظر الل�سان مادة (خ �ص).
 .28المرجع ال�سابق ،مادة (ر ب �ض).
 .29المرجع ال�سابق والمادة.
 .30مقابلة م��ع ال�شيخ محمدن ال��زاي��د ب��ن �أل �م��ا بتاريخ:
2010/11/25
 .31رواه �أح�م��د ف��ي م�سنده تحت رق��م 17186 :والترمذي
في الزهد ،باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل و�إ�سناده
�صحيح.
 .32انظر ديوان عمر بن �أبي ربيعة ،تحقيق محمد محيي الدين

عبد الحميد ،مطبعة ال�سعادة ،الطبعة الثانية ،1960
()96/1
 .33المرجع في اللغة العربية50/2:
 .34يعني �صهيب بن �سنان النمري ولي�س من ال��روم ،و�إنما
�شب هرب �إلى مكة
ن�سب لهم لأنهم �سبوه وهو �صغير ،فلما ّ
و�أقام حتى جاء الإ�سالم ف�أ�سلم� ،صحب النبي  ،وت�شتم
من الأبيات رائحة ال�شعوبية القذرة.
 .35مختار ال�شعر الجاهلي ،تحقيق م�صطفى ال�سقا :المكتبة
ال�شعبية1969-م .52/1
 .36المرجع ال�سابق .32/1
 .37المية العرب لل�شنفرى� ،صالح الدين الهواري ،المكتبة
الع�صرية� 2006 :ص.40 :
 .38الو�سيط في تراجم �أدب��اء �شنقيط� :أحمد بن الأمين
ال�شنقيطي ،الطبعة الخام�سة ،مطبعة الخانجي بالقاهرة
� 2008ص377 :
 .39ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،دار �صادر بيروت1966 :
�ص132:
 .40الل�سان مادة (�صغر).
 .41هذا البيت لأو���س بن حجر .انظر �شواهد المغي ،255
و�شواهد ال�سيوطي ، 193 :وتقريب طرة ابن بونا728/2 :
 .42كتاب الف�صول في العربية� ،أبو محمد �سعد بن المبارك بن
الدهان النحوي ،دار الأمل :م�ؤ�س�سة الر�سالة :ط1988 -1
�ص75:
 .43كتاب الف�صول في العربية ،مرجع �سابق� ،ص.75 :
 .44انظر ل�سان العرب م��ادة (حمر) ،ومن طرافة �صاحب
الل�سان �أنه نبه �إلى �أن لفظ «الأحمر» في لغة العرب يطلق
على الأبي�ض والعرب تقول :امر�أة حمراء �أي بي�ضاء ،و�سئل
ثعلب لم خ�ص الأحمر دون الأبي�ض ،قال :لأن العرب ال
تقول رجل �أبي�ض من بيا�ض اللون ،و�إنما الأبي�ض عندهم
الطاهر النقي من العيوب ،ف�إذا �أرادوا الأبي�ض من اللون
قالوا :الأحمر.
 .45انظر �شرح عمود الن�سب لحماد بن الأمين .816/2
� .46سورة هود ،الآية42 :
� .47سورة لقمان ،الآية17-16 :
 .48انظر �شرح ال�شمائل ل�سيد محمد بن قا�سم ج�سو�س ،درا
الر�شاد الحديثة ،الدار البي�ضاء ،دون تاريخ28/2 :
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 .49هو حماد بن �ألمين المجل�سي (1256-1170هـ) �أخذ عن
�أبيه وعن �أعمامه وخا�صة �أحمد البدوي ،وهو عالم جليل
و�شيخ محظرة من �أهم م�ؤلفاته :رو�ض النهاة على �شرح
الغزوات ،و�شرح نظم الأن�ساب ،ومجموعة من الأنظام في
ال�سيرة ،وله مقطعات �شعرية ي�سيرة.
 .50الو�سيط في تراجم �أدباء �شنقيط �ص .353
 .51م �ق��اب �ل��ة م ��ع ال��ع�ل�ام��ة م �ح �م��دن ل ��زاي ��د ب ��ن �أل� �م ��ا،
بتاريخ2010/05/20:
 .52هو الب�شير بن محمد عبد اهلل بن محمذن فال بن امباريكي
البهناوي (1354هـ) فقيه و�شاعر متميز و�صوفي� ،أخذ عن
خاله �أحمد (اب��ن حنبل) بن الب�شير ،وعن محمذن بن
محن�ض بابه بن اعبيد الديماني ،وعن محمذن بن �أحمد
ابن العاقل ،وعن ال�شيخ �سعد �أبيه الذي قدمه في الطريقة
القادرية ،كان �شيخ محظرة تخرج منها عدد من العلماء
من بينهم ابنه محمد و�أحمد بن احبيب ،رحل �إلى الحجة
�سنة 1306هـ ونظم رحلته فيما يزيد على �أربعمائة بيت،
له م�ؤلفات منها :حا�شية على مخت�صر خليل �سماها :معين
ال�ضعاف على ما �أ�شار �إليه خليل من الخالف ،ون�صيحة
المقلد �أن ال ي�سيء الظن بالمجتهد ،وك�شف الأ�ستار عن
بع�ض ما في القر�آن من الإ�ضمار ،ومخاطبات مع ال�شيخ
�سعد �أبيه ،ور�سالة في المعية بالإ�ضافة �إلى ديوان �شعر
ومجموعة من الفتاوى.
 .53مخطوط بحوزتنا.
 .54مختار ال�شعر الجاهلي ،تحقيق م�صطفى ال�سقا33/1 ،
المكتبة ال�شعبية 1969
 .55المرجع ال�سابق149/1 :
 .56هذان البيتان لأعرابي وقد وردان في ترجمة عبيد اهلل بن
عبيد اهلل بن طاهر� ،ضمن الترجمة الثامنة والخم�سين
بعد الثالثمائة من تراجم وفايات الأعيان البن خلكان،
و�أرد البيت الثاني منهما على النحو الآتي:
�أران � � � ��ا َر ِب � �ي � � َب � ��ات ال� � �خ � ��دور ول � ��م نكن
ن � � ��راه � � ��ن �إال ب � ��ات � � �ع � ��ات ال� � �ن � ��واع � ��ت
انظر وفيات الأع�ي��ان  122/3وق��د ورد البيت المذكور
ب�صيغة �أخرى في نثر الدر لأبي �سعيد الآبي ،فقد رواه على
النحو الآتي:
�أران � � ��ا م �� �ص��ون��ات ال �ح �ج ��ال ول� ��م نكن
ن � ��راه � ��ن �إال ع � �ن� ��د ن � �ع� ��ت ال � �ن� ��واع� ��ت
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 .57مخطوط بحوزتنا� ،أمدنا به الأ�ستاذ� :أحمدو بن محمدن
ابن حمينه.
 .58مخطوط بحوزتنا.
 .59هو عبد العزيز بن �سرايا ال�سنب�سي الطائي المعروف
ب�صفي الدين الحلي (750-677ه��ـ) �شاعر ع�صره ولد
ون�ش�أ بالحلة بين الكوفة وبغداد ،تقرب من ملوك الدولة
الأنفية ومدحهم و�أجزلوا له العطايا ورحل �إلى القاهرة،
له ديوان �شعري مطبوع بالإ�ضافة �إلى ر�سالة في الزجل
والموالي و�أخرى في ت�صحيح الأخطاء اللغوية( .الأعالم:
)18/4
 .60الك�شكول :بهاء الدين العاملي .379-378/2
 .61هو �أبو بكر بن علي الحموي الأزراري (767هـ838-هـ)
�إمام �أهل االدب في ع�صره ،كان �شاعرا جيد الإن�شاء طويل
النف�س في النظم والنثر ،ح�سن الأخالق والمروءة ،اتخذ
عمل الحرير وعقد الأزرار �صناعة له في �صباه ،فن�سب
�إليها ،م�صنفاته كثيرة منها« :خزانة الأدب» و”ثمرات
الأوراق» و”ك�شف اللثام عن وجه التورية واال�ستخدام.
الأعالم .67/2
 .62الك�شكول :بهاء الدين العاملي .379-378/2
 .63المرجع ال�سابق وال�صفحة,
 .64محمد بن ابنو بن احميد ًا ال�شقروي (1363-1318ه��ـ)
ون�سابة در���س على ال�شيخ �أحم ّد بن
�شاعر مجيد وفقيه ّ
احميذي وعلى ال�شيخ محم ّد حامد بن �آ ّال وعلى ال�شيخ
يحظيه بن عبد ال��ودود ،له دي��وان �شعري ف�صيح و�آخر
�شعبي ،وله ر�سالة في العقيدة و�أخ��رى في �أن�ساب قومه،
وق�صيدة ف��ي م �ن��ازل ال�ق�م��ر ،وق��د دف��ن بمدينة دكانه
ال�سينغالية.
 .65مخطوط بحوزتنا.
 .66هوالم�صباح ب��ن ال�شيخ حبيب اهلل 1365 -1328ه �ـ
الموافق 1947 -1915م وهو من مواليد تنكادوم بالجنوب
الغربي م��ن موريتانيا در���س على ال�شيخ محمدن عبد
الرحمن بن فتى ال�شقراوي اللغة والفقه و�أخذ الطريقة
الفا�ضلية ارتحل �إلى ال�شيخ التراد بن العبا�س،وهو �شاعر
مجيد له بع�ض الم�ساجالت مع بع�ض معا�صريه وله ديوان
�شعري محقق.
 .67مخطوط بحوزتنا.
 .68هو المختار (التاه) بن يحظيه بن عبد ال��ودود الجكني
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(ت1415ه �ـ1994 -م) فقيه متمكن ،و�شار ُمجيد� ،أخذ
مم بن عبد الحميد ،كان �ضليعا في اللغة
عن والده وعن ّ
والنحو ،وهو �شيخ محظرة و�إم��ام ح�ضرة �صوفية� ،أخذ
عنه �أحمد بن محمذن فال الح�سني ،ومحمد االمين بن
الح�سن الم�سومي ،و�أحم ّد بن المرابط التندغي الأربعيني،
له م�ؤلفات منها «طرة على �إ�ضاءة الدجنة» و«�شرح �سلم
الطالبن في النحو البن بونه» و«نظم �أ�سماء اهلل الح�سنى»
بالإ�ضافة �إلى ديوان �شعر محقق.
 .69مخطوط بحوزتنا.
� .70أحمدو بن اتاه بن حمينه اليدالي (مد اهلل في عمره) فقيه
ونحوي و�شاعر معا�صر� ،أخذ عن محمد بن حمينه (باباه)
وعن المختار بن المحبوبي وعن لمرابط محمد �سالم
ابن �ألما وعن �أحمدو بن محمذن فال الح�سني ،له نظم
في فروع الحطاب يزيد على خم�سة �آالف بيت ،ونظم في
الأ�صول ،ونظم في ال�صحابيات ،ونظم في �سل�سلة الطريقة
ال�شاذلية ،ونظم في مناقب قومه اليداليين ،هذا بالإ�ضافة
�إلى ديوان �شعري ف�صيح و�آخر �شعبي.
 .71مخطوط بحوزتنا.
 .72العويرف ت�صغير العارف وهي بئر معروفة من �آبار قبيلة
اليداليين توجد في �أوا��س��ط منطقة �إيكيدي وتقع على
بعد  150كلم تقريبا �إلى الجنوب ال�شرقي من العا�صمة
نواك�شوط.
 .73الجفيف مو�ضع معروف ،وبه مقبرة من مقابر اليداليين،
يقع غير بعيد من «العارف» المذكور.
 .74الهويدج ت�صغير ال �ه��ودج ،وه��و تعريب لمو�ضع ي�سمى
بالح�سانية «�آرويكن» يقع غير بعيد �إلى الجنوب من العارف
المتقدم ذكره.
 .75الوقيف :ت�صغير الوقف ومو�ضع يقع �إلى ال�شمال الغربي
من العارف المذكور.
 .76الأحينف :ت�صغير الأحنف وهو تعريب للكلمة البربرية
«�أغبرثل» وهو عبارة عن �أبطح منخف�ض وا�سع ،يقع �إلى
ال�شرق من العارف المذكور ،وقد ذكره محمد ولد �أحمد
يورة في �شعره قائال:
�أج��رى دموعك مح�ض الجهل والعبث
ع�ل��ى م�ع��اه��د ب�ي��ن «ال �م ����ص» و«العبث»
وب � ��الأح� � �ي� � �ن � ��ف م� �ن� �ه ��ا دم� � �ن � ��ة رف� �ع ��ت
� �ص �ب��ر ال �م �ت �ي��م رف � ��ع ال � �م� ��اء للحدث

 .77مخطوط بحوزتنا.
 .78المخطوط ال�سابق.
 .79هو ال�شيخ محمد يحيى بن �سيد �أح�م��د ،عالم و�أ�ستاذ
معا�صر� ،أخ��ذ عن محمد عالي بن نعمة وع��ن التاه بن
يحظيه بن عبد الودود وغيرهم ،التحق بالتوظيف العمومي
فعمل مر�شدا وموجها في ق�سم المخطوطات بالمعهد
الموريتاني للبحث العلمي ،له عدة م�ؤلفات منها «الأزهار
ال�شذية في الأعيان المجل�سية» ،و«الإ�شعاع المحظري»،
و�سموط الذهب ب�شرح عمود الن�سب ،ورو�ض الندى ب�شرح
نظم ال�شهداء ،والحلل المحبرة في �شرح نظم �أمهات
الع�شرة ومجموعة من التحقيقات والمقاالت ،ولديه ديوان
�شعري.
 .80مخطوط بحوزتنا.
 .81المخطوط ال�سابق.
 .82في ه��ذا البيت �إ��ش��ارة �إل��ى تمثيل اب��ن مالك على �أوزان
الت�صغير الواردة في �ألفيته والتي ا�ستهلها بقوله:
ف� � �ع� � �ي �ل��ا اج � � � �ع� � � ��ل ال� � � �ث� �ل ��اث � � ��ي �إذا
�� � �ص� � �غ � ��رت � ��ه ن� � �ح � ��و ق � � � � ��ذي ف� � � ��ي ق � ��ذا
�	.83إ�شارة �إلى قولهم « ُكنتي الحديث» وهو الذي يروي الق�ص�ص
الما�ضية قائال« :كنت كذا ،وكنت كذا».
�	.84أ�شار �إلى قول المختار بن حام ٌد:
ك � � �ب � � ��رت ف � � �ع � � � ّد ع� � � ��ن �أم ال � �ح� ��وي� ��ر
وع� � � � ��ن �أم ال � � � ��رب � � � ��اب ت� � �ب � ��ت ب �خ �ي ��ر
وق � � � � � ��ل ال ل � � � �ل� � � ��ذي ي� � � ��دع� � � ��و ل� �ل� �ه ��و
ول � �ل � �ن � ��اه � ��ي ن � � �ع� � ��م ،و�أج� � � � � � � ��ل ،وج� �ي ��ر
ف �م �ث �ل��ك م ��ن ل ��داع ��ي ال �خ �ي��ر ي�صغي
وال ي� ��� �ص� �غ ��ي �إل� � � � ��ى ال � � ��داع � � ��ي لغير
ف � � � ��إن� � � ��ك �إذ ت � � � � � ��روم و�أن � � � � � � ��ت � �ش �ي ��خ
ب � � �ن� � ��ات ال� � �غ� � �ي � ��ر رم� � � � ��ت ب � � �ن� � ��ات غير
 .85يق�صد بـ«الكليبي» هنا جرير ،وال�شطر الثاني من البيت
م�ضمن من بيت الفرزدق الذي يقول فيه مخاطبا جريرا:
ف� �غ� �� ��ض ال � � �ط� � ��رف �إن� � � � ��ك م� � ��ن نمير
ف� � �ل� ��ا ك� � �ع� � �ب � ��ا ب� � �ل� � �غ � ��ت وال ك �ل��اب � ��ا
 .86ال�صوير :ت�صغير �صوار وهو القطيع من بقر الوح�ش.
�	.87أ�شار �إلى قول ال�شاعر:
ت �� �ض��وع م���س�ك��ا ب �ط��ن ن �ع �م��ان �أن م�شت
ب� � � ��ه زي � � �ن � � ��ب ف� � � ��ي ن� � ��� � �س � ��وة خ� � �ف � ��رات
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دع� � ��ت ن� ��� �س ��وة � � �ش � � ّم ال� �ع ��ران� �ي ��ن ب � � ّدن � �اً
ن � � � ��واع� � � � � َم ال � � �ش � �ع � �ث � �اً وال غ� � �ب � ��رات
ف �ل �م��ا ر�أت رك� ��ب ال �ن �م �ي��ري �أعر�ضت
وك � � � ��ن م � � ��ن �أن ي� �ل� �ق� �ي� �ن ��ه ح � � � ��ذرات
 .88مخطوط بحوزتنا.
 .89ال�سكيت� :آخر حلبة الخيل �إذا ت�ستبق ،وي�سمى ال�سكيت
الم�ؤخر.
 .90ه ��و م �ح �م��د ع �ب��د اهلل ب ��ن م �ح �م��د ال �م �خ �ت��ار العلوي
(1375-1239هـ) ويعرف عند العامة بـ«محمد بن الداه»،
عالم جليل ،و�شاعر ،ن�ش�أ في بيت علم وف�ضل وق�ضاء،
اخ��ذ ع��ن وال ��ده وع��ن محمد ف��ال ب��ن ب��اب (اب ��اه) وعن
محمد الأم�ي��ن بن ب��دي (حميين) ك��ان متوقّد الذكاء،
زاوج بين التدري�س والت�أليف ،من �أبرز
ثاقب القريحةَ ،
م�ؤلفاته« :نظم في غريب الحديث» ،ومجموعة من الأنظام
الفقهية ،والر�سائل ،والفتاوى ،وله ديوان �شعري محقق.
انظر ترجمته في نبرا�س �أهل ال�سنة الم�ست�ضيء ب�ضياء
ال�سنة� ،أط��روح��ة دك�ت��ورا ،تقديم وتحقيق د .زينب بنت
الخر�شي.42/1:
 - .91بو�سوير :ح�سانية ،وتطلق على ال�شعر المت�صف ب�ضعف
البناء الأ�سلوبي واالنك�سار العرو�ضي مع هلهلة الن�سج ،فهو
ي�صدق على ال�شعر الب�سيط الذي يتداول بين العامة ويقوى
على نظمه كل من هب ودب.
 - .92مخطوط بحوزتنا �أم ّدنا به م�شكورا الأ�ستاذ الفا�ضل
محمد بن بتار.
 .93مخطوط بحوزتنا.
 - .94هو �أبو بكر بن محفوظ بن ب ّده ال�شقروي� ،شاعر ومدر�س
معا�صر ،من موالد1356:هـ1937/م ن�ش�أ في بيت والده
ف�أخذ عنه و�سمع من علماء قومه مثل �أحمد بن �سيدي
محمد ،و�أحمد بن محمد محمود بن فتى ،ثم تنقل بين
عدد من محا�ضر منطقته ،وقد التحق ب�سلك التوظيف
العمومي في ال�سنوات الأولى ال�ستقال الدولة الموريتانية
فعمل معلما ،له دي��وان �شعر ف�صيح و�آخ��ر بالعامية ،وله
رحلة مدونة.
 - .95جمع وتحقيق غر�ض المديح م��ن �شعر �أب��ي بكر بن
محفوظ ال�شقروي ،معهد ابن عبا�س1994:م� ،ص10:
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قائمة الم�صــادر والمراجع
الكتب المطبوعة:
 القر�آن الكريم  -الم�صحف ال�شريف برواية ور���ش عننافع
 الإن�صاف في م�سائل الخالف �إبن الأبناري تحقيق محمدمحي الدين عبد الحميد دار الفكر دون تاريخ.
 تقريب ط��رة ب��ن بونة �أح�م��د ب��ن محمد المامي مطبعةالنجاح الجديدة الدار البي�ضاء .2006
 ديوان عمر بن �أبي ربيعة محمد محي الدين عبد الحميدمطبعة ال�سعادة ط 1960 ، 3
 ديوان المتنبي �شرح عبد الرحمن البرقوقي دون تاريخ �سنن بن ماجة تحقيق محمد ف�ؤاد عبد الباقي دار الفكرللطباعة والن�شر دون تاريخ
 �شرح ال�شمقمية عبد اهلل كنون دار الكتاب اللبنانية بيروتدون تاريخ،
 �شرح عمود الن�سب حماد بن �ألمين الطبعة الأولى 2002دار الفتح ال�شارقة  -الإمارات
 �شرح ال�شمائل ل�سيد محمد بن قا�سم ج�سو�س دار الر�شادالحديثة الدار البي�ضاء دون تاريخ
 �شرح بن عقيل على الألفية دار الفكر بيروت ,1994 كتاب الف�صول في العربية ابن الدهان دار الأمل م�ؤ�س�سةالر�سالة 1988م
 كتاب �سيبويه :تحقيق عبد ال�سالم محمد هارون ،الهيئةالم�صرية للكتاب 1977م،
 الك�شكول  :بهاء الدين العاملي ،تحقيق الطاهر �أحمدالزاوي دون تاريخ
 ل�سان العرب ابن منظور دار �صادر دون تاريخ	الم�ي��ة ال�ع��رب ل�شنفرة ��ص�لاح ال��دي��ن ال �ه��واري المكتبةالع�صرية 2006
 مختار ال�شعر الجاهلي م�صطفى ال�سقا المكتبة ال�شعبيةط1969 ،3
 المرجع في اللغة العربية :علي ر�ضى دار الفكر دون تاريخ المعجم الو�سيط مجمع اللغة العربية القاهرة ط  4دونتاريخ

ظاهرة
الت�صغير
بين
الإفادة
والإمتاع

 معجم الم�صطلحات النحوية محمد �سمير نجيب اللبيديم�ؤ�س�سة الر�سالة ط 3دار الفرقان 1988م

الر�سائل الجامعية
 جمع وتحقيق غر�ض المديح من �شعر �أبي بكر بن محفوظ،معهد بن عبا�س 1994
المقابالت
 مقابلة مع العالمة �أحمدو بن التاه بن حمينه مقابلة مع العالمة محمدن زايد بن �آلما مقابلة مع العالمة محمد يحي بن �سيد �أحمد مقابلة مع الأ�ستاذ �أحمدو بن محمدن بن حمينه بالإ�ضافة�إلى مجموعة من المخطوطات والكناني�ش.

 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب :بن ه�شام ط  ،1دار الفكرللطباعة والن�شر بيروت .2005
 النحو الوافي عبا�س ح�سن دون تاريخ الو�سيط ف��ي ت��راج��م �أدب ��اء �شنقيط� :أح�م��د ب��ن الأمينال�شنقيطي مطبعة الخانجي القاهرة ،2008
 وفيات الأعيان و�أبناء �أبناء الزمان البن خلكان – را�ضيعبا�س دار الثقافة بيروت 1970
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حول
المغربي
ديوان الوزير
ّ
(418 - 370هـ)
د .عبد ال َّرازق حويزي

جامعة الطائف ،كلية الآداب
�إن التَّقدم الهائل في و�سائل البحث العلمي ،والتَّطور الملحوظ في و�سائل النَّ�شر ورق ًّيا كان �أم
العربي بعامةِ ،م َّما
�إلكترون ًّيا �أظهر جوانب متع ِّددة من �أنماط الق�صور التي ال تزال كامنة في تراثنا
ّ
ما�سة ومكثفة �إلى �إعادة النّظر
يدعو �إلى التّ�صريح ب�أنه بات في ظل تط ُّور �آل َّيات البحث
العلمي بحاجة َّ
ّ
بال�صورة التي ا�ستنزفت طاقات هائلة من جهود �أجدادنا في و�ضع �أ�س�سه،
في م�صادره لمحاولة �إظهاره ُّ
و�إعالء �صرحه ال�شَّ امخ.
وال َّ
�شك � َّأن ال ُّرجوع �إل��ى م�صادر هذا ال ُّتراث
و�سد ثغراتها
ومعاودة النَّظر في معظمها لإكمالها ِّ
�ست�ؤ ِّدي �إلى ظهوره ب�صورة ير�ضى عنها الجميع.
وجوانب الخلل التي الحقت هذا ال ُّتراث ترج ُع
مقدمتها طول الحقب
�إلى ع َّدة �أ�سباب ،ي�أتي في ِّ
الزمن َّية التي َم َّر بها هذا ال ُّتراث ح َّتى و�صل �إلينا،
ومنها �سنوات ِع ٌ
نيت فيها كثي ٌر من م�صادره
جاف ُم ْ
تقدر الثقافة
بال َّتدمير والحرق من ِقبل ُث َّل ٍة همج َّية ال ِّ
حق قدرها ،وال تدرك �أث َرها في بناء الكيان
الإن�سان َّية َّ
الإن�ساني لدى ال�شُّ عوب ب�أ�سرها .ومن الأ�سباب التي
�أوجدت بع�ض الأخالل في بع�ض جوانب هذا ال ُّتراث
ما قام به بع�ض النُّ�ساخ والو َّراقين من تع ُّمد تغيير
معالم الحقائق ابتغاء عر�ض الحياة ال ُّدنيا ال َّزائل،
�أ�ضف �إلى ذلك الوهم غير المق�صود من بع�ضهم.
�آفاق الثقافة والتراث 81

أدبي ومنه ال ُّتراث ِّ
خارجا
ال�ش ُّ
عري لي�س ً
وتراثنا ال ُّ
عن هذه القاعدة ،فمن يرجع �إلى كتاب «الفهر�ست
الب��ن ال � َّن��دي��م» يقف فيه على كثير م��ن عناوين
الم�صادر الأدب� َّي��ة وال � َّدواوي��ن ِّ
خ�صو�صا
ال�شعرية
ً
دواوي��ن القبائل ،ثم يكتنفُه العجب من هذا ال ِعلم
الج ِّم للقريحة العرب ّي ِة في �صدر
الغزير والإب��داع َ
ولكن هذا العجب ال يلبث �إ َّال
الدولة الإ�سالم ّيةَّ ،
يهم الباحث بال ّتنقيب
ويتح َّول �إلى ي�أ�س عميقٍ عندما ّ
عن هذه الم�صادر �إذ يكت�شف � َّأن الإهمال كان حليفًا
ال�ضياع كان واقفًا لها بالمر�صاد.
لها ،و�أن َّ
�روري في ظ� ِّ�ل ه��ذه النه�ضة
ل��ذا ك��ان من ال���ض� ِّ
التِّق ِن َّية في � ِ
الج ّم
آليات البحث
العلمي ،وفي ظ ّل ن�شر َ
ّ
الغفير من الم�صادر ال ُّتراث َّية في الآوِنة الأخير ِة ،كان
العربي ،وتَكرا ُر
ال�ضرور ِّي ال َعود ُة �إلى ال ُّتراث
من َّ
ِّ
النَّظرِ في م�صادرِه لمحاولة ا�ستكما ِلها وتنقي ِتها،

حول
ديوان
الوزير
المغربيّ
(- 370
418هـ)

يواكب هذا ال َّتراثُ النَّه�ض َة ال ِعلم َّية الحديثة،
ح َّتى
َ
بحلوها وم ِّرها،
وال ي�صبح مج َّرد �أثرٍ لحقب ِة ولَّت ُ
برجالها وبفكرها المنا�سبِ لع�صرها فقط على ما
العربي.
يزعم بع�ض الحانقين على تراثنا
ُ
ّ
�إن النَّتاج ال َّثقافي في العلوم الإن�سان َّية ال يمكن
ين�صرم ما�ضيه عن
ب ��أي ح��الٍ م��ن الأح���وال �أن
َ
حا�ضره ،لأنه يخاطب العواطف الإن�سان َّية المركوزة
في الإن�سان ما عا�ش ،ولو �أٌ ِ
االلتفات �إلى هذه
همل
ُ
َا�ض ِت النَّزعة الإن�سان َّي ُة التِّي ين�ش ُدها
العلوم لغ َ
ول�ضاعت �أخالق الب�شر ،ومن هنا يبدو
الإ�سالم،
ْ
�أثر تراثنا في العلوم الإن�سانية الذي ن�أخذ منه ما
ونلتم�س منه
يواكب نه�ضتنا الحديثة ويع ِلي بنا َءها،
ُ
لم�سايرة �أحوال �ش�ؤون حياتنا ،وقد
ال ِعبر َة والعظ َة َ
�صدق �أمير ال�شعراء «�أحمد �شوقي» عندما قال:
و�إذا ف ��ات � َ�ك ال� �ت� �ف � ٌ
الما�ضي
�ات �إل� � ��ى
ِ
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«الح�سين بن علي بن الح�سين» ،وكنيته هي «�أبو
ال�ق��ا��س��م» ،ع��ا�� َ�ش ف��ي القرنين ال � َّراب��ع والخام�س
الهجر َّيين.
وعلى �أث��ر �ضيا ِع دي��وان��ه نه�ض العالم الجلي ُل
الدكتور «�إح�سان عبا�س»  -ب َّرد اهلل ثراه  -بجم ِعه
وتحقي ِقه ون�شرِ ه �ضمن كتابه المو�سوم بـ «الوزير
المغربي� ،أب��و القا�سم الح�سين ب��ن علي العالم
ّ
ال�شَّ اعر النَّاثر ال َّثائر :درا�سة في �سيرته و�أدبه مع ما
تبقَّى من �آثاره» ،والمن�شور في دار ال�شُّ روق للنَّ�شر،
ع َّمان ،الأردن ،عام 1988م ،ولم �أج� ْ�د منذ ذلك
الديوان الق ِّيم لهذا الأديب
الحين
اهتماما بهذا ِّ
ً
ال�ضو ِء على الجديد الذي
البارع ،لذا ر�أي� ُ�ت �إلقا َء َّ
بع�ض االهتمام بما ي َّت ِ�سق
ُي�ضاف �إليه ،لع َّله يجد َ
وموهبة �صاحبه ،والتفات الع َّالمة «�إح�سان ع َّبا�س»
�إليه.
ال�صفحات �أكثر من �أن تكون �إ�ضافة
وال تع ُدو هذه َّ
وتنقيحا له في �ضوء ما ا�ستُجِ َّد
�إلى هذا الديوان
ً
من جديد ،احتوت عليه الم�صادر التي ُن�شرت بعد
ُنق�ص من عمل المحقق
ن�شرِ ه ،وم��ن ث� ّ�م فهي ال ت ُ
الفا�ضل �شي ًئا ،وال ُّ
تحط من قدر الجهد الم�شكور
الذي بذله في حينه ،فهي �إ�ضافات فر�ضتها علينا
جمي ًعا الم�صاد ُر الجديدة التي �أرفدتنا بها الجهو ُد
المخل�صة لمح ِّق ِقي هذه الم�صادر ونا�شريها في
الفترة الأخيرة ،وهذه الم�صادر وتلك الإمكان َّيات
في �آل َّيات البحث تدعونا �إلى �إع��ادة النَّظر في ما
تخ�ص�صاته،
ُن ِ�شر من تراثنا
العربي في مختلف ُّ
ّ
ومنها هذا ال��دي��وان ،ومن الم�ؤكَّد �أنها لو �أُتيحت
لأ��س�ت��اذن��ا المحقِّق لما ك��ان ل�ه��ذه ال���ُّ�س�ط��ور �أث � ٌر
خ�صو�صا و�أ َّن��ه هو من هو في ال َّت َت ُّبع
يذكر هنا،
ً
واال�ستق�صاء والخبرة العري�ضة بنوادر الم�صادر،
و�شوارد المطبوعات ،وي�شهد له بهذا تحقيقه لهذا
ال��دي��وان ،و�سائر تحقيقاته التي م�ل�أت المكتبة
التراث ّية.

�اب ع� �ن ��ك وج � � � � ُه ال � � َّت � ��أ�� ِ��س� ��ي
ف� �ق ��د َغ� � � � � َ
جادت به القريحة
وي َّت�صل بالعلوم الإن�سان َّية ك ُّل ما ْ
العرب َّي ُة من �أ�شعار على َم ِّر الع�صور ،فهذه الأ�شعا ُر
ال�س ُم ِّو وال َّتهذيب،
ت�أخذ بالم�شاعر الإن�سان َّية نحو ُّ
وبالعواطف الب�شر َّية نحو ال ُّر ِق ِّي وال َّت َدفق ،فيقبل
بنف�س را�ضية ،و�ضمير ٍ
�صاف.
الإن�سان على الحيا ِة ٍ
العربي ليح ُّز
�إن �ضياع �شطرٍ كبير من تراثنا
ِّ
َّف�س من ناحية ،ويدفعها نحو الإي�غ��ال في
في الن ِ
ِ
الكت�شاف المجهول منه
موا�صلة ال َّتنقيب ع َّما �ضاع
ال�ضياع ديوان
من ناحي ٍة �أخرى ،وم َّما
امتدت �إليه ي ُد َّ
ْ
ال�س ِ
يا�س َّية
�شاعر ،ط َّبقت �شهرتُه الآفاق في الحياة ِّ
والثقاف ّية ،كان وزي� ًرا في ال َّدولة الع َّبا�س َّية ،وكان
بارعا و�شاع ًرا موهو ًبا� ،ألَّف في
م�ؤ ِّلفًا َ
مد ِّققًا و�أدي ًبا ً
ع َّدة اتجاهات ثقافية ،فله �آثا ٌر في الأن�ساب ،وفي
وقفت على
ال�سيا�سة ،وفي الأدب �شع ًرا ونث ًرا ،فقد ُ
ِّ
بع�ض م�ؤلَّفاته المطبوعة ،منها :الإينا�س في علم
يا�سة،
الأن�ساب ،و�أدب الخَ وا�ص ،ور�سالة في ِّ
ال�س َ
هذا الوزير هو  -على ما ورد في ديوانه المجموع:
82

�آفاق الثقافة والتراث

فمن الم�صادر الجديدة التي ُن�ش َرت بعد ن�شر
الديوان ،وا�شتملت على �أ�شعار جديدة لم تَرِ د فيه:
«طرائف ُّ
البغدادي ت  523ه�ـ» ،و
الطرف للبارع
ّ
للحظيري ت  568هـ» ،و «تاريخ مدينة
« ُل َمح ال ُم َلح
ّ
دم�شق البن ع�ساكر ت 571هـ» ،و «الأعالق الخطيرة
في ذكر �أمراء ال�شَّ ام والجزيرة البن �ش َّداد ت 684
هـ» ،و «ال� ُّدر الفريد وبيت الق�صيد البن � َآيدمر ت
 710هـ».
• ن�صو�ص �شعريَّة جديدة:

المغربي
وقد �أ�سفر تت ُّبع م�صادر �شعر «الوزير
ّ
«ع��ن �إ��ض��اف� ٍ
يخ�ص �إ�ضافة
�ات ج��دي��دة ،منها :ما ُّ
يخ�ص �إ��ض��اف��ة رواي��ات
�شعر ج��دي��د ،ومنها :م��ا ُّ
يخ�ص �إثبات بع�ض
وتخريجات جديدة ،ومنها ما ُّ
َّ
ومقطعاته ،وما �سيدرج هنا وما
الديوان
ق�صائد ِّ
�ض َّمه ال ّديوان من �شعر لي�س هو – بالطبع  -ك ّل ما
المغربي» ،يد ُّل على ذلك الأبيات التي
نظمه «الوزير
ّ
�ضاعت من ق�صيدته َّ
الطويلة في رث��اء «ال�شّ ريف
�ضي» ،والتي لم ت�صل �إلينا كاملة ،فمن الم�ؤكَّد
ال َّر ّ
يت َع ِّني في م�صادر لم
�أنه ما زالت هناك �أ�شعار خ ِف ْ
� َّأطلع عليها ،وهي تفتق ُر من الباحثين الف�ضالء �إلى
ال�سعي المتوا�صل وراء �شعر هذا ال�شَّ اعر
موا�صلة َّ
بال�صورة التي َت َّت�سق وتنويه
لكي تظه َر �شاعر َّيتُه ُّ
النُّقاد القدماء بها ،وال �أزع��م �أن هذه الإ�ضافات
لم �أ�سبق �إليها َف ُر َّبما يكون هناك عم ٌل َ�ض َّمها ،لم
�أعلم به على الرغم من كثرة البحث ،ل��ذا ر�أيت
لدي بخ�صو�ص �شعر هذا الأديب
�إثبات ما تج َّمع َّ
ال�س ِ
يا�س ّي ،ع�سى �إن ي َم ِّث َل دعو ًة للعو ِدة �إلى ديوانه
ِّ
بال ُّدرا�سة وال َّتحقيق على �أ�سا�س ما ُن�شر من م�صادر
بعد ن�شره.
وقبل �إدراج النُّ�صو�ص ِّ
ال�شعرية الجديدة التي
عثرت عليها �أو ُّد �أن �أن ِّبه على �أمرين مه ّمين ،ي َّت�صالن
ُ
ب�إ�ضافة �شعر جديد ،من واقع بع�ض الم�صادر ،الأمر
المغربي» التي كتبها
الأول بخ�صو�ص ر�سالة «الوزير
ّ
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لـ «�أب��ي العالء المعري» و�أخ�ي��ه ،وه��ي مدرجة في
كتاب الوزير المغربي �ص  198 - 195الذي ي�ض ُّم
أي�ضا ،والأمر ال َّثاني يتع َّلق بما ورد في كتاب
ديوانه � ً
«تاريخ مدينة دم�شق».
�ضم كتاب
وبال ِّن�سبة للأمر الأول �أق��ول :لقد َّ
�ضم ديوان �شعره ،ومن
الوزير
المغربي ر�سائله كما َّ
ّ
بين ر�سائله الر�سالة الم�شار �إليها �آنفًا ،وقد ا�شتملت
على ن�صو�ص �شعر َّي ٍة ،ال وج��ود لها ف��ي �أماكنها
المغربي» �صراحة
ديوانه ،ر َّبما لعدم �إف�صاح «الوزير
ّ
عن كون هذه الن�صو�ص هي له في حقيقة الأمر� ،أو
هي من �شعر غيره من ال�شعراء ،قام ب�إدراجها في
ر�سالته على �سبيل اال�ست�شهاد ،ومن ثم �آث َر المحقق
الفا�ض ُل الحيطة والحذر وطرح المغامرة في ن�سبة
�أ�شعار ر َّبما ال تكون له ،ور�أى �أن َ
يترك الأم َر للقارئ
َّ
المقطعات
لي َّتخذ القرا َر بنف�سه مكتف ًيا ب�أن هذه
�ضم كل ما يتع َّلق
مذكورة بين دفَّتي الكتاب الذي َّ
المغربي.
بالوزير
ّ
ولو�ضع ال ِّنقاط على الحروف في هذه الن�صو�ص
وجدت دلي ًال على ن�سبة َّ
ِّ
مقطعات
ال�شعري ٌة �أقول :لقد
ُ
المغربي ،هذا ال ّدليل
من هذه النُّ�صو�ص للوزير
ّ
هو ت�صريح «اب��ن �آي� َ�د ُم��ر» في كتابه «ال � ُّدر الفريد
المغربي» ،وم َّما
وبيت الق�صيد» على ن�سبتها «للوزير
ِّ
�أف�صح عنه «ابن � َآيد ُمر»:
�أ – الق�صيدة المذكورة في �ص  198من كتاب
المغربي ،وه��ي في ثمانية �أب�ي��ات �أُو ِر ُده ��ا
ال��وزي��ر
ّ
هنا برواية ال � ُّدر الفريد  225/1لإمكان َّية تثبيت
تخريجها ،ور�صد روايات بع�ض �ألفاظها ،وهي[ :من
الخفيف ]
� -1أت� � َع � َ
�اط ��ى ن� � � ْز َح ال � � َّرك � َّ�ي وق � � ْد ق�صـ ْ
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �� َ��ص � َر َع � ��ن � ْأن َي� � � َن � ��ا َل م� � ��ا ًء ر� �َ�ش ��ا ُء
 -2و َل� � َع� �ه ��دي ب �ف �ك � َرت��ي وهْ � ��ي َت ْن َجا
ُب ل �ه��ا ع � ��نْ � َ��ص � َب ��احِ �ه ��ا َّ
الظل َمـــــا ُء

حول
ديوان
الوزير
المغربيّ
(- 370
418هـ)

«الح ْب ُل ...الذي ُي َت َو َّ�ص ُل به �إلى الما ُء».
الر�شاءَ :
تاج العرو�س .154/38
والدليل على �أن هذه الق�صيدة من �شعر «الوزير
المغربي «على الرغم من عدم ت�صريحه في ر�سالته
ّ
ب�أنّها له �أن «ابن �آيدمر «ن�سبها �إليه في ال ُّدر الفريد
ال�ساد�س في ،241/2
 ،204/5 ،225/1ون�سب البيت َّ
و ُن�سبت الأبيات كلها �إليه في �أعيان ال�شيعة ،116/6
ومقدمة كتاب �أدب الخوا�ص �ص  ،42وفيه تخريج
على الم�صدر الأخ �ي��ر ،وهما م��ن م�صادر كتاب
«ال��وزي��ر المغربي» ،وعجز البيت الأخير ت�ضمين
من ديوان الحارث بن ِح ِّلزَ ة �ص  ،67والبيت بتمامه
فيه:
�أَ َت � � �لَ � � � ّه� � ��ى ِب � �ه� ��ا ال � � � َه� � ��واجِ � � � َر �إِذ ُكـــــ

 -3غ �ي � َر �أ ِّن� � ��ي و�إن َت � � َع� ��ا َو َر ِن� ��ي الهمـ ْ
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ � ُم َو� � َ��ش � ��ا َء ال � � � َّز َم� � � ُ
�ان َم � ��ا ال �أ�� �َ�ش� ��ا ُء
 -3و َر َم � � ��ا ِن � � ��ي ُم �� �س � َت � ْي � ِق � ًن ��ا �أ َّن قل ًبا
ب �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ� َ�ن َج � � ْن � � َب� � َّ�ي �� َ��ص� � ْ�خ � � َر ٌة �ص َما ُء
 -5ال �أًب ��ا ِل ��ي م��ا ال �ل �ي � ُل ط� ��ا َل �أ ِم ال َيو
ُم ك�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�لا ال� � ُّر ْت� � َب� � َت� �ي � ِ�ن عِ � � ِن� ��دِ ي �� �َ�س � � َوا ُء
 -6ال� �م� � َغ ��ادِي ه ��و ال � � ُم � ��راو ُح م ��ن َه ْمـ
الم�سا ُء
ـ ��مِ ��ي َف � � َه � � َذا ال� �� َّ��ص� �ب ��ا ُح ذاك
َ
 -7و�إذا ال � � َع � �ي � ُ�ن ل� ��م ت� �ع ��اي ��نْ �سوى
ال� �� �ُّ�س ��و ء ف �� �س �ي��ان ظ �ل �م � ٌة �أو � �ض � َي ��ا ُء
 -8واب�ن� َ�ي ال� َه� ُّ�م  -ال اب� ُن��ه �أن��ا � -إذ قيـــــ
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ � َل :اب � � � ُ�ن َه� � � � ٍّم ب� �ل� � َّي� � ٌة َع � � ْم � � َي� ��ا ُء

مقـــاالت

ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ � ُّ�ل ِاب � � � � � َ�ن َه � � � � � ٍّم َب � � � ِل � � � َّي � � � ٌة َع � �م � �ي� ��ا ُء
ب  -ومنها النتفة الواردة في �ص  ،197و�أولها:
[من المتقارب ]
ب � � � � ��أيِّ ُف� � � � � � � ��ؤَا ٍد �أق� ��ا� � �س� ��ي ال � ُه � ُم �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ��وم
وف� � ��ي �أيِّ َج� � � ْف � � ٍ�ن ُ�أح � � ��� � �ُّ�س ال� � � � ُّر َق � � ��ادَا

ال ِّرواية ( )1ورد البيت الأ َّول في ال ُّدر الفريد
 ،204/5و�أعيان ال�شيعة برواية« :نزح البكاء».
( )5وورد البيت الخام�س ف��ي ال� � ُّدر الفريد
 ،204/5و�أعيان ال�شيعة ،و�أدب الخوا�ص برواية« :ال
�أبالي باليوم طال �أم الليل» ،وورد في �أدب الخوا�ص
برواية« :كال الدائرتين» ،وورد في دي��وان الوزير
المغربي برواية« :بالليل».
( )6وورد البيت ال���َّ�س��اد���س ف��ي ال� � ُّدر الفريد
 ،204/5 ،241/2و�أعيان ال�شيعة ،و�أدب الخوا�ص
ب��رواي��ة« :م��ن هم ف�ه��ذا» ،وورد في دي��وان الوزير
المغربي برواية« :والمغادي».
( )7وورد البيت ال�سابع ف��ي �أع �ي��ان ال�شيعة
برواية�« :أو �ضياء».
( )8وورد البيت الثامن في ديوان الوزير المغربي
برواية�« :إذ كل».

وقد �أكد ن�سبتها للوزير المغربي «ابن �أيدمر «في
كتابه ال ُّدر الفريد .63/3
ج – ومنها المقطعة المذكورة في �ص ،196
وهي في �ستة �أبيات� ،أولها[ :من َّ
الطوِيل ]
و�إ ِّن � ��ي ل� َ�ج��ا ِن��ي ال � ُب � ْع � َد وال � ُب � ْع � ُد َقاتِلي
و��ش��اح� ُذ َح � ِّد ال� َب�ي� ِ�ن وال� َب�ي� ُ�ن ِل��ي ُم ْردِي
وق��د ع��زز ن�سبتها �إليه «اب��ن �آي��دم��ر «ف��ي ال ُّدر
الفريد  259/5ب��إي��راده �أربعة �أبيات من نهايتها
من�سوبة للوزير المغربي ،كما ن�سب البيت الرابع
منها �إليه في  ،248/4و�أورد البيت ال�سابق برواية:
أح�س ال ُه ُموم� ...أل ُّذ ال ُّر َقا َدا».
«� ُّ
د  -ومنها النتفة ال ��واردة في  ،195وه��ي في

ال�شَّ ْر ُح« :ال ّرك ّي ُة :بئ ٌر ت ُْح َف ُر ،ف�إذا قلت :ال َّر ِك ّي
فقد َج َم ْعت» .العين .402/5
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بيتين� ،أولهما[ :من َّ
الطوِيل ]
ب �ق �ي � ُة � ِ��ش � � ْل � � ٍو َك � �� �َّ�س � � َر ال� � َب � �ي � ُ�ن عظ َم ُه
َو َم� � � � � َّز َق جِ � � ْل � �دًا ك� ��ان َي �� � ْ�س � ُت � ُر َم� ��ا َبقِي
وقد عزز «ابن �آيدمر «في ال ُّدر الفريد ،76/3
ن�سبتهما «للوزير المغربي» .و «ال�شَّ لو :الج�سد والجل ُد
من ِّ
كل ٍ
�شيء وال�شَّ لو :الع�ضو» .العين (�شلو) .284/6
وق��ال «�أب��و حاتم :ت�س َّمى ال ِّري�شات الع�شر ال َّلواتي
في مقدم الجناح القداميات ،واحدتها قدامى،
والقوادم واحدتها قادمة ،وما بعدها من ال ّري�ش
المخ�ص�ص .130/8
الخوافي واحدتها خافية».
َّ
وبناء على ما تق َّدم �أرى �أن تُو�ضع هذه �أبيات هذه
َّ
أي�ضا في ال ّديوان حتى
النُّتف
والمقطعات في ن�سقها � ً
تكون �أمام دار�س �شعره ،ويكون لديه يقين ب�أنَّها له،
أرج��ح ن�سبة بق َّية النُّ�صو�ص ِّ
ال�شعر َّية ال��واردة في
و� ِّ
المغربي»،
هذه ال ِّر�سالة في �ص « 189 - 185للوزير
ّ
لأنَّها لم تُن�سب ل�شاعر �آخ��ر غيره في ما بحثت،
ويف�ضل �إدراجها في �أماكنها هي الأخرى في ديوانه،
َّ
ثماني ُنتف َّ
ومقطعات في ع�شرين بيتًا.
وهي تُم ِّثل َ
�أما الأمر ال َّثاني والمتع ِّلق بكتاب «تاريخ مدينة
وقفت فيه على ا�ضطراب
دم�شق البن ع�ساكر» فقد ُ
ظاهر ،وتتداخلٍ ملحوظ في ال َّترجمة لوالد «الوزير
المغربي» ،حيث خلط «ابن ع�ساكر» في ال َّترجمة بين
ّ
الولد و�أبيه ،فن ََ�س َب لأبيه بع�ض ما هو خا�ص بابنه،
ون�سب ل�ل�أب بع�ض �شعر ابنه ،وبع�ض �شعر غيره
من ال�شُّ عراء ،على ال َّرغم من عزوه هذه الأ�شعار
المغربي»! ل��ذا ك��ان ال َّتر ُّيث �أمام
«لأب��ي القا�سم
ّ
هذه الأ�شعار الواردة في ال َّترجمة لل َّت�أكد من ن�سبة
َّ
المقطعات ال�شعرية الواردة في ثناياها� ،إذ �ض َّمت
هذه ال َّترجمة �سب َع َّ
من�صو�ص على
مقطعات� ،آخرها
ٌ
َّ
المقطعات فهذا بيان
ن�سبتها ل�شاعر �آخر� ،أما بق َّي ُة
بها:
 الأول��ى متدافعة ،وق��د وردت في بيتين ،وهما�آفاق الثقافة والتراث 85

في ال َّتذكرة الحم ُدون َّية  123/8من�سوبان لأبي
الح�سن بن المنقذ ،ووردت بال ن�سبة في �أربعة
�أبيات في معجم الأدب��اء �ص  ،412والنتفة بال
ال�سعدية  ،134و�أثبتها محقّق
ن�سبة في ال َّتذكرة ّ
المغربي  239ف��ي تذييله على
دي��وان ال��وزي��ر
ّ
الديوان ،وقال :لع َّله تم َّثل بها.
 وال َّثانية لأبي العالء الم َع ِّر ّي في ديوانه (�شروح��س�ق��ط ال ��زن ��د) ��ض�م��ن ال�ق���ص�ي��دة ال َّتا�سعة
والخم�سين� ،ص .1258 ،1228
 وال َّثالثة تم �إدراجهما �ضمن النُّ�صو�ص ال َّتاليةلن�سبتها لأبي القا�سم.
المغربي «في ديوانه،
 وال َّرابعة والخام�سة «للوزيرّ
الأولى منهما فيه برقم (� ،)79ص  ،147وال َّثانية
برقم (��� ،)49ص  ،135ون�� َّ��ص المحقِّق على
تدافعها مع «ابن المعتز».
القيرواني في ديوانه
وال�ساد�سة الب��ن ر�شيق
 َّّ
�ص �( 167/2ضمن الجزء ال َّثاني من بحوث
الميمني).
وتحقيقات العال ّمة عبد العزيز
ّ
�أم��ا الأد َّل ��ة على ا�ضطراب «اب��ن ع�ساكر «في
المغربي»ِ ،
وخلطه بينه وبين �أبيه،
ترجمته «للوزير
ّ
م َّما مثل داف ًعا قو ًّيا لي لأخذ ما لم تتدافع ن�سبتُه
�ستندا على
من �شعر في ال َّترجمة وعزوه لالبنُ ،م ً
ع َّدة �أدلَّة ،هي:
 -1خلط «اب��ن ع�ساكر» في الكنية ،حيث خلع
ُكنية االب��ن ،وه��ي ( �أب��و القا�سم ) على �أبيه في
نف�سه
بداية ال َّترجمة لأبيه  ،422/41ثم ناق�ض َ
في ال َّترجمة نف�سها  ،424/41و�أث�ب��ت كنية �أبيه
ال�صحيحة ،وه��ي�« :أب��و الح�سن» ،كما �أثبتَها في
ترجم ِته لالبن في .105/14
 -2ا�ضطرابه في تحديد وفاة الأب ،حيث قال
«وجدت بخط �أبي الف�ضل �أحمد بن
في :424/41
ُ
الح�سن بن خ�ي��رون :ال��وزي��ر �أب��و القا�سم علي بن
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مقـــاالت

في كتاب «تاريخ مدينة دم�شق «كان في الجزء .41
ومن هنا �أتى طرح الأ�شعار المتدافعة في ترجمة
المغربي» ،والإم�ساك على المقطعة
والد «الوزير
ّ
خ�صو�صا و� ّأن «اب��ن ع�ساكر»
الم�شار �إليها �آن� ًف��ا
ً
ن�سبها «لأب��ي القا�سم» ،ولي�س «لأب��ي الح�سن»� ،إذ
ق ّدم لها بقوله« :و�أن�شدنا �أبو الح�سن بن الأنقوي
لأبي القا�سم».
وها هي ذي الأ�شعار التي ا�ستط ْع ُت العثو َر عليها،
�أدرجتُها هنا من�سوقة وفق ترتيب قوافيها على حروف
أتبعت ُك� َّل ّ
مقطعة
الهجاء من الأل��ف �إل��ى الياء ،و� ُ
بر�صد م�صادر تخريجها ،وبع�ض ف��روق روايات
�ألفاظ �أبياتها ،و�شرح لبع�ض �ألفاظها الغريبة:
()1
المغربي في مطلع ق�صيدة في رثاء
قال الوزير
ّ
«ال�شريف الر�ضي»[ :من الكامل ]
ُر ْز ٌء �أغ � � � � ��ا َر ب � ��ه ال � � َّن � �ع� � ُّ�ي َو�أَ ْن � � � � َ�ج � � � �دَا

المغربي بميافارقين الأحد الحادي ع�شر
الح�سين
ّ
من �شهر رم�ضان �سنة ثمان ع�شرة و�أربعمائة ،يعني
مات ،وبلغني من وجه �آخر :الملقَّب بالحاكم �أمر
المغربي ،وكان
بقتل علي ومحمد ابني الح�سين بن
ّ
ذلك بعد ال ّت�سعين والثالثمائة ،فاهلل �أعلم».
أجمعت عليها َم�صادر ال ُّتراث
والحقيقة التي � ْ
العربي تتم َّثل في � َّأن الذي ُت ُوف َِّي عام (418هـ) هو
ّ
«�أبو القا�سم» االبن� ،أما �أبوه فقد ُت ُوف َِّي في (ن ّيف
«نف�سه
وت�سعين وثالثمائة) على ما ذكر «ابن ع�ساكر ُ
ال�سابق ،وعلى ما ورد في تاريخ الإ�سالم
في النَّ�ص َّ
( 830/8حيث ذكر �أنه ُت ُوفِّي قبل عام 400هـ) ،و� َّأن
الذي مات مقتو ًال هو الوالد ولي�س االبنُ .ينظر في
مقدمة كتاب �أدب الخوا�ص �ص .9
ذلك ِّ
 -3لم ير ِّكز �أح ٌد من الم�ؤ ِّرخين على �شاعر ّية �أبيه
كتركيز «ابن ع�ساكر» الذي انفرد بن�سبة َّ
مقطعات
لم ترد في �أي كتاب �آخر من�سوبة �إليه ،والأكثر من
ذلك � َّأن «ابن ع�ساكر ن�سبها» لـ«�أبي القا�سم».
 -4تدافع �أكثر الأ�شعار التي �أوردها «ابن ع�ساكر»
في ثنايا ترجمته ل�ل�أب ،وه��ذا ي��د ُّل على �أن��ه كت ََب
هذه الترجم َة دون َت�أَ ُّكد من معلوماته ،ودون توفُّر
الم�صادر الموثوق بها لديه.
 -5ورود بع�ض النُّتف م َّما �أورده «ابن ع�ساكر»
في ترجمة الأب في ديوان «الوزير المغربي» ،وقد
�سبقت الإ�شارة �إلى هذا.
� -6إف�صاح م�ؤ ِّلف كتاب «�أعيان ال�شيعة «عن
المغربي» ،وذلك في
اال�ضطراب في ترجمة «الوزير
ّ
هام�ش هذا الكتاب  ،116/6حيث قال« :في الجزء
المغربي ،ذكر
 64/41الطبعة الثانية ترجمة للوزير
ّ
فيها خط�أ با�سم :علي بن الح�سين ،ت�ضمنت زيادات
مهمة ،تُراجع ،وتُ�ضم هنا».
ففي هذا النَّ�ص ت�صريح بالخلل الحادث في
ال ّترجمة ،بيد �أنه لم يذكر الكتاب الواقع فيه الخلل،
وقد ذكر الجزء  ،41وال يخفى علينا �أن منَاط الخلل

وم � � ��آت � � � ٌم را� � � َ��ش � � ��تْ �أق � � ��ادي� � � � َح ال � � � � � َّردَى
ال�س ْه َم َي ُ
ري�شه َر ْي�ش ًا،
ال�شرح :را�شت« :و َرا�� َ�ش َّ
بال َف ْتح� :أَ ْلزَ قَ َع َل ْي ِه ال ِّر َ
ي�ش ،و َر َّك َبه َع َل ْيه» .تاج العرو�س
.230/17
ال�س ْه ُم َق ْب َل َ�أ ْن ُي َر َ
ا�ش
� َ
أقاديح« :ال ِق ْد ُح ،بالك�سرَّ :
و ُين َْ�ص َل .وق��ال �أَب��و حنيفة :ال� ِق� ْ�دح :ال ُعو ُد �إِذا َب َل َغ
ف َُ�ش ِّذب عنه الغ ُْ�ص ُن و ُق ِطع على ِمقدا ِر ال َّن ْبل الذي
ُيراد من ُّ
زهري :ال ِق ْدح ِق ْد ُح
الطول وال ِق َ�صر .وقال الأَ ّ
ال�س ْه ِم .و ج ِق َدا ٌح ،بالك�سر .و ِق ْد ُح ال َم ْي�سرِ  ،والجمع
َّ
َ
َ
َ
�أَ ْق ُد ٌح و�أ ْق� َ�دا ٌح و�أ َقا ِد ُيح ،الأخيرة ج ْم ُع الج ْم ِع» .تاج
العرو�س .38/7
التخريج :دمية الق�صر  ،97/1والوافي بالوفيات
 ،379/2ويو�ضع في بداية المقطعة رقم (� ،)27ص
َّ
المقطعة في دمية
 125في ال��دي��وان ،فقد وردت
الق�صر كامل ًة ،و�صدره في الديوان.
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()2
[من الخفيف ]
وقال:
�ون الأ ْق� � � ��والِ َه � � � ْز ًال وج� �دًّا
 -1ف��ي ُف � � ُن� � ِ
وارت� َ�ج �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا ًال ل �ل� ُ�خ� ْ�ط � َب � ِة ال � � َغ � � َّرا ِء
 -2ك�ي� َ�ف ل��ي َل��و ق��دِ اح�ت���ض� ْر ُت عُكاظِ يـ
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ � ًي��ا َو َغ� � � � َّب� � � � ْر ُت �أ ْو ُج� � � � � � َه ال � � ُب � �لَ � � َغ� ��ا ِء ؟
التخريج :المقفَّى الكبير  ،555/3وقد دلَّني
على م�صدرها ه��ذا محقِّق ال � ّدي��وان� ،إذ �أ�شار
المغربي ترجمة فيه ،وذل��ك في
�إل��ى �أن للوزير
ّ
هام�ش تحقيقه لكتاب معجم الأدباء �ص ،1094
ولأن تحقيقه لمعجم الأدب ��اء �صدر بعد �صدور
المغربي ر�أيت ال ُّرجوع �إلى كتاب
كتابه عن الوزير
ّ
مو�سعة للوزير
المقفّى الكبير فوجدت فيه ترجم ًة ّ
المغربي ،وفيها �أ�شعا ٌر كثير ٌة وردت في ال ّديوان،
ّ
تفيد ف��ي تكثيف ال� ّت�خ��ري��ج وال� ّت�ح�ق�ي��ق وتثبيت
ال ّروايات.
()3
[من ال�سريع ]

وقال:
� -1أ ْف � َت � َن �ن ��ي ال � َ�ح ��اج � ُ�ب
بالحـــــاجبِ
َ
َّ
وال� � ُم� � ْق� �لَ� � ِة ال� � َك � ْ�ح�ل�ا ِء
وال�شــــــــــاربِ
 -2وال � �ط � � َّر ِة ال � �� �َّ�س ��ودا ِء َق� ��د ُ�ص ِّف َفتْ
ك� ��أ َّن� �ه ��ا م ��ن َق�لَ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� ِ�م ال� �ك ��ا ِت ��بِ
 -3م � � َّر َع�ل�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ى ُم � � ْه � � ٍر ل ��ه �أَ� ْ��ص� � َف ��رٍ
ي� َ�خ� َت�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� ُ
�ال م �ث � َل ال � � َّذ َه � ��بِ ال � � َّذائ ��بِ
��َ � � -4س � � ْك � ��را َن �إن َم � � ��ال ب� ��ه �� �َ�س � � ْر ُج � � ُه
م � � ��ن َج� � � ��ان� � � ��بِ َع � � � � � ��ا َد �إل � � � � ��ى َج � ��ان � ��بِ
 -5ف� �ق� �ل ��تُ ل� �م ��ا �أن َب � � ��دا ُم � � ْق � �ب �ل� ً
ا:
ي� � ��ا ل � �ي � � َت � � ِن� ��ي را ِك� � � � � � � ُ�ب ذا ال � � � � َّرا ِك� � � ��بِ
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التخريج :طرائف الطرف .61
()4
[من الكامل ]
وقال في مدح «حلب»:
� -1أ ّم � � ��ا �إل� � ��ى َح � �لَ� ��بِ َف� � َق� � ْل� � ِب � َ�ي ن� � ��ا ِز ٌح
�أَ َب� � � � � � �دًا َوم� � � � ��ا ُء َع�ل��ا َق � � ِت� ��ي ُم � � َت � �� َ��ص � � ِّو ُب
َ -2ب �لَ � ٌد َع� � َر ْف ��تُ ِب ��ه ال � � َع � � ُذو َل ُم َك َّم ًما
َع � � ِّن� ��ي َو�� �َ�ش � � ْي � �ط� ��ا َن ال � � َغ� ��وا َي � � ِة َي � ْ�ح� � ِل � ُ�ب
� -3أَ ّي� � ��ا َم �أَ ْر َك � � � ُ�ب مِ ��نْ �� َ�ش �ب��ا ِب��ي جامِ ًحا
َف � � َي � � ُم � � ُّر ِب � ��ي ِف �ي �م ��ا َي� ��� �ش ��ا ُء َو َي � � � ْذ َه� � � ُ�ب
َ -4ه� � ْي� �ه � َ
�ات ال ِت � � ْل� � َ�ك ال � َّل �ي��ال��ي ُع� � � َّو ٌد
�أَ َب� � � � � � �دًا َوال َ
ذاك ال � � � َزم � � � ُ
�ان ُم� � َع� � ِّق � ُ�ب
َ -5ل � ْه � ِف��ي َع �لَ � ْي � ِه َو�إِ ْن َت � َم� َّ�ط � َق ع� ��اذ ٌِل
ِف� �ي� � ِه َو�أَ ْف � ��� َ��ص � � َح َع� � ْن� � ُه َح � ْي �� � ٌ�س ُم� � ْه� � َذ ُب
الح ُّب ال�لازِم لل َق ْلب» .تاج
ال�شرح« :ال َعال َقة ُ :
العرو�س .190/26
تمطق« :ال َّت ُّ
داهما
مطقُ بال�شَّ َفتَين� :أَ ْن َي ُ�ض َّم �إِ ْح ُ
يكون ِمنْهما» .ت��اج العرو�س
ب��الأُخْ � َرى مع �َ��ص� ْو ِت ُ
.398/26
و�سَ :و َل َد ْته الإما ُء من
الحي�س :يقال« :رج ٌل َم ْح ُي ٌ
ابن ِ�س َيده :هو الذي �أَ ْح َد َق ْت
ِق َبلِ �أبي ِه و� ِّأمه ،وقال ُ
به الإما ُء من ِّ
كل جه ٍةُ ،ي�شَ َّب ُه بالح ْي ِ�س ،وهو ُيخ َل ُط
خَ ْل َط ًا �شديد ًا ،وقيل� :إذا كانت �أ ُّمه وج َّدتُه �أَ َم َت ْين».
تاج العرو�س .570/15
ال�ت�خ��ري��ج :الأع�ل�اق الخطيرة في ذك��ر �أمراء
ال�شام والجزيرة .387/1
()5
[من ال�سريع ]
وقال:
َ -1ت� ْ�ط � ُر ُق �أَهْ � � َل ال� َف��ْ��ض��لِ دُو َن ال� � َو َرى
َم �� �ص��ائ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ� ُ�ب ال ��دُّ ن� �ي ��ا َو�آ َف� ��ا ُت � � َه� ��ا
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� -2أَ�� �َ�س� ��مِ � � ْع � � ُت � � ُم ب ��ال� � َغ� �ي ��ثِ ج � � ��ا َء ول ��م
ُي� � � � � � � � � ��ؤْ َذن ِب � � � � � ِه َب � � � � � � � ْر ٌق وال َر ْع � � � � � � � ُد ؟

 -2ك��ال� َّ�ط �ي � ِر ال ُت� ْ�ح � َب ��� ُ�س مِ � ��ن َبينِها
�رب �أ�� �ص ��وا ُت� � َه ��ا
�إ َّال ال �ت �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ي َت � � ْ�ط � � ُ

التخريج :ال ُّدر الفريد .71/5
()8

الرواية )1( :ورد البيت الأول في الغرر والعرر
ب��رواي��ة« :ي�ط��ري لأه��ل الف�ضل» ،وورد ف��ي وفيات
الأعيان برواية« :يق�صد �أهل الف�ضل».
( )2وورد البيت الثاني في الغرر والعرر ،ووفيات
الأعيان برواية« :ال يحب�س».

[من الطويل ]
وقال:
اريب ُم َّد ًة
 -1قطعتُ من الدَّه ِرال َّت َج َ
وق� � �ب� � � َل �أ� � �ُ ��ش� � � �دِّي ق � ��د ب� �ل� �غ ��تُ �أ� � � �ش � � � َد ُه
ال�سيفِ يجر ُح غِ م َد ُه
َ -2ف ُكنتُ َك َن ْ�صلِ َّ
ع �ل �ي ��ه ف �ل��ا َي � � ْن � � َف � � ُّ�ك ي � �ج � ��ر ُح غِ � �م � � َد ُه
التخريج :لمح الملح  ،459/1والبيت الأول في
الديوان برواية�« :أخذت من ...جملة ...ما بلغت»،
ويو�ضع البيت الثاني في نهاية الق�صيدة رقم (،)26
�ص  125من الديوان.
()9

التخريج :ال ُّدر الفريد  ، 143/3وهما بال ن�سبة
في وفيات الأعيان  ،154/1الغرر والعرر .158
()6

مقـــاالت

[من الب�سيط ]
وقال:
َ -1خ � َّل �ف��تُ َق�ل�ب��ي بم�صر ع �ن � َد َخا ِئ َن ٍة
ع �ل��ى ال � ُّ�ذن ��وب َف � َم��ا ظ �ن��ي ع �ل��ى البعدِ
� -2أم��ا الهوا ُء ف�أح َمى من َل َظى نف�سِ ي
والما ُء � ُ
أغي�ض من َ�صبري ومن َجلَدِ ي
ُ -3ح ًّرا (جفاني) ،لقد (�أَ َّث َر) في َج َ�سدِ ي
وال ك� � َت� ��أ ِث� �ي ��ر َح � � � ّر ال � � َّن� ��ا ِر ف ��ي َك� �ب ��دِ ي
(-4ويلي)! ُقطعتُ َ ،فلو(ق ْوتي َغدا)بيدِي

[من الطويل ]
وقال:
وم��ا �أم خ��� ْ�ش� ٍ�ف خ�ل� َّف� ْت� ُه َو َب� � َّك� � َرتْ ال�شرح
ِل � ُت �ك ��� ِ�س � َب��ه ُط � ْع � ًم��ا َو َع� � � ��ا َدتْ �إل� ��ى ال ُع ّ�ش
الخ�شف :قال «اب� ُ�ن ُد َر ْي� ٍ�دَ :و َل � ُد َّ
الظ ْب ِي �أَ َّولَ ما
ُيو َل ُد ،وقال الأَ ْ�ص َم ِع ُّي� :أَ َّو ُل ما ُيو َل ُد َّ
الظ ْب ُي َط ًال ،ثم
ِخ�شْ فٌ  ،وقال غي ُره :هو َّ
بعد �أَن كان جِ َدا َي ًة،
الظ ْب ُي َ
�أَو هو ِخ�شْ فٌ َ�أ َّولَ َم�شْ ِي ِه» .تاج العرو�س - 209/23
.210

ما �سِ ُ
رت �إال اختيا ًرا ( َغي َر) ُم َّ�ضطهدِ بتنى
التخريج :تاريخ مدينة دم�شق  ،423/41ووردت
المقطعة فيه م�ضطربة ،وغير وا�ضحة المعنى ،فقد
ورد البيت الثالث فيه هكذا« :ح ًّرا كجفا لقد �أثرت
في ج�سدي» ،وورد البيت الرابع هكذا« :وبلي...
موتي بدا بيدي� ....أغير» ،وال يزال الغمو�ض ي�سيطر
على المقطعة.
()7

التخريج :تاريخ الإ�سالم  ،295/9ويو�ضع في
�أول المقطعة رق��م (� ،)62ص  ،140حيث وردت
المقطعة كلها في هذا الم�صدر من�سوبة �إليه.
()10

[من الكامل ]
وقال:
 -1م� ��ا ك � � ��ا َن ُي � � � ْع� � � ُ
�رف ع� �ن ��د غ� �ي� � ِر ُك ��م
ق � �ب � � َل ال � � ��� � ُّ��س � � ��ؤالِ ُي� � � � َق� � � � َّد ُم ال� � � � ِّر ْف� � � � ُد !

وقال[ :من الكامل ]
 -1ح �� �س � َد ال � َّن �ه��ا ُر ِو� َ��ص��ا َل �ن��ا َفتبا َدرتْ
َن � �ح� ��وي ون� � �ح� � � َوك خ� �ي� � ُل ��ه ب ��ال� � َّرك� �� � ِ�ض
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 -2ه �ت � َ�ف ال� � �م� � ��ؤ ِّذ ُن ب � � � ��الأذانِ ُم � �ب ��اد ًرا
ف ��ي ُج� �ن � ِ�ح َل� �ي ��لٍ ق �ب � َل َوق� � ��تِ ال � َف � ْر� � ِ�ض
 -3ق��ام��تْ ع �ل��ى َع � َ�ج ��لٍ ل�ت�ل� َب����س ُخ َّفها
و َت � � � � َك� � � ��ا ُد ت � �ق � �ط � � ُع َك� � � َّف� � � َه � ��ا ب ��ال� � َع� �� �ِ�ض
 -4وت �ق� ُ
�ول :ي��ا �� ُ�س ��ؤ ِل��ي وي��ا ُك� � َّل الم َنى
المبي�ض
�وج� � ِه� � ِه
ِ
َه� � َ�ج � � َم ال� �� َّ��ص� �ب ��ا ُح ب � ْ
 -5واهلل ل � ��و ُم � � ِّل � �ك� ��تُ ي � ��و ًم � ��ا دول � � � ًة
القب�ض
�أو ك� �ن ��تُ � �س �ل �ط��ا ًن��ا �� �ش ��دي� � َد
ِ
التخريج :طرائف الطرف  ،61وق��ال محققه
ف��ي ���ص �« :134آخ���ر المقطعة ب�ي��ت ل��م ن�ست�سغ
�إثباته لمخالفته ال�شرع الحنيف .والمقطعة لي�ست
في مجموع �شعر ال��وزي��ر
المغربي �صنعة �إح�سان
ّ
عبا�س».
()11
وقال:

[من المتقارب ]

� -1إذا ُع� ��و ِف� � َ�ي ال � �م� ��ر ُء ف ��ي جِ ْ�سمِ ِه
وم � � � � َّل � � � � َك � � � � ُه ُ
اهلل َق� � � � ْل� � � � ًب � � ��ا َق� � � ُن � ��وع � ��ا
 -2و�أَل� � � َق � ��ى ال� � َم � َ�ط ��امِ � � َع َع� ��ن َن ْف�سِ ِه
َف � � � � � � َذ َ
اك ال � � َغ � �ن� � ُّ�ى َو َل � � � ��و َم � � � � َ
�ات ُج ��وع ��ا
ال��رواي��ة )1( :ورد البيت الأول في الكواكب
ال�سائرة ب�أعيان المائة العا�شرة ،و�شذرات الذهب
برواية�« :إذا المرء».
( )2وورد البيت الثاني فيهما ب��رواي��ة« :و�إن
مات».
التخريج  :ال ُّدر الفريد  ،11/2و�أن�شدها متمثال
بها �إ�سماعيل بن عبد اهلل ال�صالحي في الكواكب
ال�سائرة ب�أعيان المائة العا�شرة  ،163/1و�شذرات
الذهب .6/10
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()12
وقال[ :من الب�سيط ]
َي ُه ُّزنِي �إن َر َنتْ َن ْف�سِ ي َمال َم ُه ُم
-1
َح� � َّت ��ى َت � � َرا ِن� ��ي َرحِ � �ي� � ًب ��ا ب� � � ��الأ َذى باعي
َ -2ف ��� َ�س� َ
�وف �أ ْن � َه ��� ُ�ض �إ َّم� ��ا َن� ��ا َل ُذو َ �أ َربٍ
مِ � � � ِّن � ��ي ُم� � � � َن � � ��ا ُه و�إ َّم� � � � � ��ا ّق� � � � ��ا َم ب � ��ي َن � ��اع
التخريج :ال ُّدر الفريد  ،297/5والبيت الثاني
فيه  ،192/4وعجز البيت الأول منهما في الديوان
�ضمن المقطعة رقم (� ،)67ص  143برواية« :حتى
يراني رح ًبا بالندى باعي» ،والمقطعة كلها في ال ُّدر
الفريد  297/5في �أربعة �أبيات.
()13
وقال[ :من الخفيف ]
 -1ه � ْ�ل ل �م��ا ف� � َ
�ات م ��ن �� َ�ش �ب��اب��ي ُرج� ��و ُع
�أم ه� ��و ال � � َب � �ي� � ُ�ن م � � ْن ��ه وال � � � َّت � � � ْودي � � � ُع ؟
 -2ق� ��د َل� � ِب� ��� �س� �ن ��اه ُب � � � ْر َه � � � ًة و َن � � َز ْع � � َن� ��ا
ُه وب � ��ال� � � ّرغ � � ِ�م ك� � ��ان ذاك ال� � � � ّن � � ��زو ُع !
َ -3رب � � � َع �أح �ب��ا ِب �ن��ا �� ُ�س � ِق �ي��تَ م ��ن ال ُم ْز
نٍ َك� � َم ��ا َق � � � ْد � � َ�س� � َق� � ْت � َ�ك مِ � � ّن ��ا ال � ��دُّ ُم � ��و ُع
ال�ت�خ��ري��ج :ال��واف��ي بالوفيات  ،150/8وفيه:
«قال� :أن�شدنا �أبو الفرج القا�ضي الرقي ،قدم علينا،
المغربي
لنف�سه ،و�أن�شدناها الوزير �أب��و القا�سم
ّ
لنف�سه وال �أدري من ال�صادق منهما (وذكر الأبيات
ثم عقب بقوله ) .قلت� :إذا دار الأمر بينهما فالوزير
�أقرب �إلى ال�صدق».
()14
وقال في مدح حلب[ :من الكامل ]
 -1مِ � ْ�ل ِب ��ي �إِل� ��ى َح �لَ��بٍ �أُ َع� � ِّل � ْ�ل ناظِ ري
ِف �ي �ه ��ا َغ � � � ��دا َة َت � � ُ�ح � � ُّ�ث ِب � ��ي الأَ� � �ْ ��ش� � � � َو ُاق

حول
ديوان
الوزير
المغربيّ
(- 370
418هـ)

َ -2ب � �لَ� � ٌد �أَ َر ْق� � � � ��تُ ِب� � � ِه مِ � �ي ��ا َه َ�ش ِبي َبتي
َح � � ْي� � ُ�ث ال� � َن ��جِ � �ي� � ُع �إِذا �أَ َر ُ
دت ُم � � � � َر ُاق
ال�سوا ِد،
من ال َّد ِم :ما َ
ال�شرح« :النَّجِ ي ُع َ
كان �إلى َّ
�أو ُه َو ال َّد ُم ُم ْط َلقًا» .تاج العرو�س .233/22
ال�ت�خ��ري��ج :الأع�ل�اق الخطيرة في ذك��ر �أمراء
ال�شام والجزيرة .388 /1
()15

المغربي
المثبتين �إثره هنا في مقطعة من�سوبة البن
ّ
في البديع لأ�سامة .221
()17
[من المتقارب ]
وقال:
 -8ل �ق��د ن �� � َّ�ص ف�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ي َن �� ْ��ص �ب � ِه �أَ ًّو ًال
ب ��دع ��و ِت� � ِه م�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ن ُق��ري ����ش ال َف�صيله
 -9ون � ��� � َّ�ص �أخ� � �ي� � � ًرا ب�خ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��م عليه
وم�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ا زا َل َح� � َّت ��ى �أ َف � ��ا� � �َ�ض َرحِ يله

وقال[ :من الطويل ]
وط� ��و�� � ٍ�س َ
 -1ق� �ب ��و ٌر ب� �ب� �غ ��دا َد ُ
وط� � ْي� � َب� � ٍة
وف � ��ي � �ُ�س ��ر َم � � � � َّرا وال� � � � َغ� � � �رِيِّ و َك � � ْرب�ل��ا
بح ُقو ِقهَا
� -2إذا َم ��ا �أ َت� ��ا َه� ��ا َع � � ��ار ٌِف ُ
َت � � � َر َّح � � � َل َع � � ْن � � َه ��ا ب � ��ا َّل � ��ذِ ي ك � ��ان �أَ َّم� �ل ��ا

مقـــاالت

ال�شرح :ن�صبه :ورد في نهاية الأرب ( 4/6ط.
دار الكتب العلمية) ،م��ا يقرب معناها� ،إذ ورد
في هذا الم�صدر�« :إذا �أراد �أهل االجتهاد ن َْ�ص َب
إمام لهم ،ف� ُ
أول �شرائطه �أن يكون من
�إمام حين ال � َ
قري�ش .والثانية �أن يكون عالم ًا ب�أحكام الدين.»...
خم :ا�سم مو�ضع غدير ...بئر كالب بن مرة...
الغدير ال��ذي هو بين مكة والمدينة بالجحفة...
وق��ال الحازمي :خم واد بين مكة والمدينة عند
الجحفة ب��ه غدير عنده خطب ر��س��ول اهلل .»
معجم البلدان .389 /2

ال�شرح� :سر مرا ،ورد في معجم البلدان في ر�سم
مدينة �سامراء « :173/3وبها ال�سرداب المعروف
في جامعها الذي تزعم ال�شيعة �أن َم ِ
هد ُّيهم يخرج
منه ،وقد ُين�سبون �إليها بال�سر م َرى».
التخريج :تاريخ الإ�سالم .296/9
()16

التخريج :الطليعة من �شعراء ال�شيعة  ،276وقد
وردت الق�صيدة فيه في ت�سع �أبيات ،لم يذكر منها
في الديوان �سوى �سبعة �أبيات تحت رقم (� ،)81ص
 ،148لذا ي�ضاف هذان البيتان �إليها.
()18

وقال[ :من الب�سيط ]
 -1ح َّتى �إذا َم��ا �أرا َد ُ
اهلل ُي�سع ُدنـــــــــــــي
ر�أي � ُت � ُه ف��ر�أي��تُ ال� َّن��ا�� َ�س ف��ي َر ُجـــــــــــــــــــلِ
 -2ول�ستُ من ُ�س ْخطِ ِه المردِي على َخطرٍ
ما د ُْمتُ من َع ْفوِه ال ُم ْحيي على �أَمــــــــَلِ

وقال[ :من الوافر ]
 -1ل�ي�ه��ن ُن � َوي � َق �ت��ي �� َ�ش�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��و ِق��ي َووج� ��دِ ي
الحزِي َنا
َح� � ِزي � ٌ�ن َف� � ��ار َق الإل�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� َ�ف َ
� -2إذا خ���ض�ع�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��تْ �أ ِذن �ـ �ـ �ـ �ـ��تُ ل �ه��ا َم ِل ًّيا
ف �ق �ل��تُ  :رج�ع�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ه��ا ق �ل �ب��ي ُف ُنو َنا
 -3ول��و َو َخ� � � َدتْ ب�� َ��ص��احِ ��ي ال� َق� ْل��ب �سالٍ
ل �ج��اذب �ه��ا الأز َّم � � � ��ة وال ُبرِي َنـــــــــــــــا

� -3إذا َ�سطا َب ��ادرتْ ه��ا ٌم َم َ�صا ِرعَــــــــــها
ك ��أَ َّن � َم��ا َت� َت�لَ� َّق��ى الأر�� � َ�ض بال ُق َبــــــــــــــــــــــلِ
التخريج :ورد البيت الأول يتي ًما في الديوان
برقم (� )88ص  ،151وقد وقفت عليه مع البيتين
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ال���ش��رح« :ال � َوخْ � ُد لل َبعيرِ  :ا ِلإ� �س��را ُع� ،أَو هو �أَ ْن
َي ِ
رم َي ِب َق َوا ِئ ِمه ك َم�شْ ِي ال َّن َع ِام� ،أَو هو َ�س َع ُة الخَ ْط ِو في
ال َم�شْ ِي» .تاج العرو�س .277/9
�ام  :ال��ذي ُت �ق��ا ُد ب��ه النَّاقة...
الأزم���ة« :ال��زِّ َم� ُ
والح ْبلَ ،ف ُه َما �شي ٌء واح � ٌد« ...وقد ُي�س َّمى
الزِّ َم ُام َ
ِ
ِماما ،ج� :أَ ِز َّمة » .تاج العرو�س ،201/11
الم ْق َود :ز ً
.328/32
«ال ُبرِ ين :جمع ُب َرة ،وهي الحلقة في ِحتار �أنف
ف�ضة �أو ُ�صفْر» .جمهرة اللغة
البعير �إذا كانت من ّ
�ص .957
التخريج :مثير الغرام ال�ساكن 147 - 146/1
(تحقيق :مرزوق �إبراهيم) ،والبيت الأول فيه هكذا:
«حزين يعذر»� ،ص ( 113تحقيق :م�صطفى الذهبي)
«المغربي» �إلى «المغزي» ،وورد
وحرفت فيه كلمة
ّ
البيت الأول فيه هكذا« :لمن نويقتي» والبيت الثاني
فيه هكذا« :فقلت �سجعها» ،وكذا ورد في الطبعتين،
والبيت الثالث فيه (ط .م�صطفى الذهبي) هكذا:
«ولو وجدت».
()19
وقال[ :من الطويل ]
 -1فيا د َْم � ُع ُق� ْ�ل لي َ
كيف َحالك ُغ ْد َو ًة
�إذا َب � ��ا َن جِ � �ي� � ٌ
�ران َو َخ �ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� َّ�ف َقطِ ُ
ين
 -2وق ��د َو َع � �دُون ��ا ب ��الإ َي ��ابِ و َم ��ا َد َر ْوا
ب � ��أ َّن ال � َّن � َوى مِ �ث��ل ال� َ�ح��دِ ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ثِ ُ�ش ُج ُ
ون
يمون بالم ْو ِ�ض ِع ال
ال�شرح :القطين« :هم ال ُم ِق َ
رحونَه» .تاج العرو�س .5/36
َيكا ُد َ
ون َي ْب ُ
يكفكف« :و َت َك ْف َك َف َد ْم ُعه :ا ْر َت � َّد .و َك ْف َكفَه ُه َو:
َم َ�سحه َم� � َّر ًة ب�ع� َ�د �أُخْ � � َرى ل� � َي� � ُر َّده» .ت��اج العرو�س
.328/24
التَّخريج :المقفَّى الكبير  ،556/3وهو م�صدر
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�أر�شدني �إلى ال ُّرجوع �إليه محقق ال ّديوان يرحمه
اهلل تعالى.
()20
وقال[ :من الكامل ]
وع �لَ��ى ال � َف � َت��ى �أن ال ُي � َك � ْف � ِك� َ�ف �� �َ�ش � ��أْ َو ُه
�اظ وال ُي � َغ ��� ّ�ض عِ َيا ُن ُه
عِ � � ْن� � َد ال��حِ � َف �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ� ِ
التَّخريج :طبقات ال�شَّ افع ّية الكبرى ،152/9
ويو�ضع هذا البيت ثال ًثا في المقطعة رقم (،)98
�ص  155من الديوان ،والمقطعة كلها في طبقات
ال�شافعية ،وعجز البيت الأول هناك برواية« :ف�أطاع
لي �أ�صحابه ول�سانه».
()21
وقال[ :من ال�سريع ]
ج ��اري� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� � ٌة �أع � �ي � �ن � �ه � ��ا َج � � � َّن � � � ٌة
وج� � َّن� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ة �أع� � �ي� � � ُن� � �ه � ��ا َج� � ��اري� � ��ه
َ
ال�ت�خ��ري��ج :ل��م ي��رد ه��ذا البيت ف��ي الديوان،
وورد في حدائق الأن��وار  67مع البيت الثاني من
النتفة رقم (� ،)113ص  161من�سو ًبا لأبي القا�سم
المغربي على ما ورد في
المعري ،وهو تحريف عن
ّ
فهر�س الأعالم في نهاية هذا الكتاب ،والبيتان بال
ن�سبة في الم�ستطرف  ،114/3ومن ثم يو�ضع هذا
البيت ثال ًثا في المقطعة الم�شار �إلى رقمها هنا.
()1
ون�سب �إليه و�إلى غيره[ :من الكامل ]
 -1و َك ��أَ َّن �م��ا َّ
م�س ال�م�ن�ي��ر ُة �إ ْذ َب َدتْ
ال�ش ُ
وال � � َب � � ْد ُر َي� ْ�ج �ن � ُح ل � ُل �غ��روبِ َو َم� ��ا َغـــ َر ْب
 -2م �ت �ح��ارب��ان :ل ��ذا مِ � َ�ج ��نٌّ َ�صـــا َغ ُه
م ��ن ف �� َّ��ض��ة ول � ��ذا م � َ�ج ��نٌّ م�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ن َذه� � ْ�ب

حول
ديوان
الوزير
المغربيّ
(- 370
418هـ)

ال ��رواي ��ة )1( :ورد البيت الأول ف��ي غرائب
التنبيهات على عجائب الت�شبيهات ،ونهاية الأرب
برواية« :فك�أنما ...للمغيب ويغرب» ،وورد في معجم
الأدباء هكذا« :فك�أنما� ...إذا».
( )2وورد البيت الثاني في غرائب التنبيهات
برواية« :متحاربان مجن ذا قد �صاغه ولذا مجن
ال�سحر في ذكر من ت�ش َّيع
ُمذْ َهب» ،وورد في ن�سمة ّ
و�شعر هكذا« :متجاريان لذي» ،ولم �أثبتها في الن�ص
لتحريفها.

حما�سة الظرفاء برواية« :يا �صاح ما طلعت».
( )2وورد البيت ال�ث��ان��ي ف��ي دي ��وان الحالج
برواية:
َوال َذ َك� � ��ر ُت� � � َ�ك َم � �ح� ��زون � �اً َوال َف � �ر ًِح� ��ا
�إِ َّال َو�أَن � � � ��ت ِب � َق �ل �ب��ي َب � �ي � َ�ن ِو�سوا�سي
وورد في حما�سة الظرفاء برواية« :وال �شفيت
محزو ًنا».
( )3وورد البيت الثالث ف��ي دي��وان الحالج،
وحما�سة الظرفاء ،والمده�ش برواية« :من عط�ش».

بك�سرِ ِ
ال�شرحِ :
الم ِيم :ال ُّت ْر ُ�س» .تاج
«الم َج ُّن ْ
العرو�س .149/36

مقـــاالت

ال�سحر
التخريج :الأبيات ما عدا الثاني له في ّ
وال�شعر  ( 122ط .دار الف�ضيلة ) ،وغيره ،وهي له
في �ص ( 70ط .فيرير) وحرف ا�سم ال�شاعر فيه
�إلى �أبي القا�سم العزفي ،والأبيات الأربعة بال ن�سبة
في حما�سة الظرفاء  ،23/2وهي ما عدا الثاني في
المده�ش  ،222وزهر الأكم  200/3ما عدا البيت
الثاني مع اختالف الرواية ،وهي للحالج في ديوانه
� 91ضمن ما ن�سب �إليه و�إلى غيره.
()3

ال�سحر ف��ي ذك��ر م��ن ت�ش َّيع
ال�ت�خ��ري��ج :ن�سمة ّ
و�شعر � 386أ ،وللطغرائي في غرائب التنبيهات على
عجائب الت�شبيهات  ،24وفي هام�شه تخريج على
أي�ضا في نهاية الأرب  ،48/1وهي
ديوانه ،وهي له � ً
للح�سين بن محمد �أبو الفرج ،المعروف بالم�ستور
النحوي في معجم الأدباء �ص .1151
()2
ون�سب �إليه و�إلى غيره[ :من الب�سيط ]

ون�سب �إليه و�إلى غيره [ :من الطويل ]
 -1و�أك �ث � ُر َم��ن َتل َقى َي��� ُ�س� ُّرك قو ُلـــــــــــــ ُه
ول �ك��نْ ق�ل�ي� ٌ�ل م��ن َي ��� ُ�س � ُّرك ِف ْع ُلــــــــــــــــــــ ُه
الظن َ
ح�سن ِّ
 -2وقد كا َن ُ
بع�ض َم َذاهِ ِبي
ف ��أ َّدب �ن��ي ه ��ذا ال ��زم � ُ
�ان و�أ َه ُلــــــــــــــــــــ ُه

�شم�س وال غر َبـــــتْ
 -1واهلل ما طل َعتْ
ٌ
�إ َّال و�أن� � ��تَ ُم �ن��ى ق�ل�ب��ي و َو ْ�سوا�ســــــي
 -2وال تنف�ستُ م�ح��زو ًن��ا وال َفر ًِحــــــــا
�إ َّال وذك�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� َ
�رك م� �ق � ٌ
�رون ب�أنفا�سي

 -3وم��ا ك� ُّ�ل �إف���ض��الٍ و�إن َج � َّل قــــــــــ ْد ُره
ي �خ� ُّ�ف ع�ل��ى ظ �ه � ِر ال� �م ��روء ِة حم ُلــــــــــ ُه

 -3وال ه� َم�م��تُ ب���ش��ربِ ال �م��ا ِء م��ن ظم�أ
الكا�س
�إ َّال ر�أي� � � ��تُ خ� �ي� �الاً م �ن��ك ف ��ي
ِ
 -4وال ج �ل �� �س��تُ �إل � ��ى ق � ��و ٍم �أُح� � ّدث� � ُه� � ْم

التخريج :له في ال ُّدر الفريد  ،330/5والبيتان
 2 ،1للب َّبغاء في ديوانه برقم (� )114ص  ،75وهما
ل�صالح بن عبد القدو�س في ديوانه �ص  ،152وث َّمة
م�صادر �أخرى ذكرتُها في مجلة العرب �ص ،132
ج1426 ،2 ،1هـ.

�إ َّال و�أن� � � � ��تَ ح ��دي� �ث ��ي ب� �ي ��ن ُج�ل� َّ
ا� �ِ�س ��ي
الرواية )1( :ورد البيت الأول في ديوان الحالج
ب��رواي��ة�« :إال وحبك مقرون ب�أنفا�سي» ،وورد في
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()4
ون�سب �إليه و�إلى غيره [ :من الوافر ]
 -1ر�أي � ��تُ ال� ُ�ح ��� ْ�س� َ�ن ف��ي �أدبٍ وع ْقـــــلٍ
و ِف ��ي ال� َ�ج � ْه��لِ ال � َّد َم ��ا َم � ُة والهَــــــــــ َو ُان
بزين
 -2وم ��ا ُح �� �س� ُ�ن ال ��رج ��الِ لهـــــم ٍ
الح� َ
ســـــــــــــــن الب َي ُان
�إذا ل��م ُي ��� ْ�س � ِع��دِ ُ
 -3ك � َف��ى ب��ال �م��ر ِء ع �ي � ًب��ا �أن تــــــــــَراه
ل ��ه جِ � �� � ْ�س� � ٌم ول �ي ��� َ�س ل ��ه ل�ســــــــــــــــ َ ُان
ـي�س
 -4ك�م�ث��لِ ال � َّن �ق ��� ِ�ش ل�ي��� َ�س ل��ه َح�سِ ٌ
�إذا �� َ��ص � � َّورت� ��ه ول �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ه عِ � � َي� �ـ� �ـ � ُ
�ان
الرواية )1( :ورد البيت الأول في عيون الأخبار،
والغرر والعرر برواية« :له وجه» ،وورد في المجال�سة
وجواهر العلم برواية« :له عقل ...زمان».
( )2وورد البيت ال َّثاني فيه برواية« :الح�سن
البيان» ،وورد في معجم الأدب��اء برواية« :الح�سن
الل�سان».
التَّخرِيج :ال ُّدر الفريد  ،298/3والبيتان 3 ،2
بال ن�سب ٍة في عيون الأخبار .169/2
وبال ن�سبة في المجال�سة وجواهر العلم ،340/6
في ثالثة �أب�ي��ات ،ورواه��ا الم�ؤ ِّلف عن اب��ن قتيبة
المغربي ،والأبيات ال َّثالثة
المتق ّدم ز ََمن ًّيا عن الوزير
ّ
نف�سها مك َّررة في الكتاب ذاته لبع�ض ال�شعراء في
مو�ضع �آخر  ،115/8وفي المو�ضع الأول منه بع�ض
م�صادر تخريج الأبيات ،والبيت ال َّثاني ل�شبيب بن
�شيبة في معجم الأدباء �ص  ،21ومعه البيت ال َّتالي:
وك� � ��م م � ��ن م � ��اج � ��دٍ �أ� � �ض � �ح� ��ى ع ��دي� � ًم ��ا
ل� � � ��ه ُح� � � �� � �ْ ��س � � � ٌ�ن ول� � �ي� � �� � ��س ل� � � ��ه ب� � �ي � � ُ
�ان
وهذا البيت هو ثالث الأبيات المر ِو ّية في كتاب
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المجال�سة ،وفي هام�ش معجم الأدباء تخريج للبيتين
على بع�ض الم�صادر الأخرى.
()5
ون�سب �إليه و�إلى غيره[ :من المتقارب ]
� -1إِذا �أَظ� � � َم� � ��أ َت � � َ�ك �أَ ُك � � � � ُّ�ف ال� � � ِّر َج � ��ال
َك� � � َف� � � ْت � � َ�ك ال� � � َق� � �ن � ��ا َع� � � ُة � ِ��ش � �ب � � ًع ��ا َور ّي � � � ��ا
َ -2ف� � ُك ��ن َر ُج � �ًل ��اً ِرج � � ُل � � ُه ف ��ي ال� � َث ��رى
َوه ��ا َم � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � � ُة هِ � � � َّم� � � ِت� � � ِه ف � ��ي ال� � � ُّث� � � َر ّي � ��ا
� -3أَ ِب � � � � ًّي� � � ��ا ِل� � �ن � ��ا ِئ � ��لِ ذي َث� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ر َو ٍة
َت � � � � � ��را ُه ِل� �م� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ا ف� � ��ي ِي � � � � َدي � � � � ِه �أَب � � � ّي� � ��ا
الحــــيا
َ -4ف � � � � � � ��إِ َّن �إِرا َق� � � � � � � � � َة م � � � ��ا َء َ
ِة دو َن ِ�إرا َق � � � � � � � � ِة م� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ا ِء ال� � ُم � َ�ح� � ّي ��ا
ال��رواي��ة )1( :ورد البيت الأول في دي��وان ابن
البلفيقي برواية�« :أكف اللئام».
الحاج
ّ
النعيمي في
التخريج :الأبيات له ولأبي الح�سن
ّ
ولعلي بن �أبي طالب في
ال ُّدر الفريد ّ ،274 -1/1
البلفيقي في ديوانه 81
ديوانه  ،153والبن الحاج
ّ
  ،82وذكر مح ٍّققُه في الهام�ش م�صادر تخريجهاالنعيمي وغيره من ال�شعراء.
ون�سبتها لأبي الح�سن
ّ
المتدافع من �شعر الديوان:

وهناك بع�ض المقطعات متدافعة في الم�صادر،
ولكنَّها غير متدافعة في ال ّديوان ،فباتت فيه وك�أنَّها
المغربي ،ومن الممكن �أن
خال�ص ُة الن�سبة للوزير
ّ
تُعتمد � -إن ل��م ُي� َن� َّب��ه عليها  -ف��ي درا� �س��ة �شعر
ٍ
نتائج تخ�ص
ال�شَّ اعر دون
ق�صد ،و ُت�ؤ ََّ�س�س عليها ُ
المغربي و�شعره ،و�ستكون هذه النتائج
حياة الوزير
ّ
حينئذ م�ضطربة وغير دقيقة ،لذا ر�أي��ت الإ�شارة
�إلى هذه الأ�شعار مع تخريجها و�إثبات بع�ض روايات
�ألفاظها في الم�صادر التي ذَ َك َر ْتها.

حول
ديوان
الوزير
المغربيّ
(- 370
418هـ)

• المقطعة رقم (� ،)6ص  ،115وهي[ :من الوافر ]

التعقيب :خُ � ِّرج��ت ه��ذه النتفة على ع��دد من
ال�سحر في ذكر من
الم�صادر ،ي�ضاف �إليها ن�سمة ّ
ت�ش َّيع و�شعر  ،375والكنى والألقاب  ،258/1وقد
وقفت عليها في بع�ض الم�صادر مختلفة في رواية
بع�ض �ألفاظها من�سوبة ل�شاعر �آخ��ر غير الوزير
المالقي في
المغربي ،فهي لأبي عبد اهلل بن مناو
ّ
ّ
جذوة المقتب�س  ،398قالها في غالم جميل حلقوا
ر�أ�سه ،وهي له في العمدة  ،995ينظر هام�ش العمدة
للوقوف على م�صادر تخريجها.
• المقطعة رقم (� )30ص  ،126وهي:

 -1وط� �ن� �ب ��و ٍر م �ل �ي� ِ�ح ال �� �ش �ك��لِ َي ْحكِي
ب� �ن� �غ� �م� � ِت� � ِه ال� � ِف� �� ِ��ص� �ي� �ح� � ِة َع � � ْن � � َد ِل � �ي � � َب ��ا
ف�صاحا
َ -2ر َوى ل� � َّم ��ا ذوى َن� �غ� � ًم ��ا
ً
َح� � � � � َوا َه � � � ��ا ف� � ��ي َت � � � َق � � � ُّل � � � ِب � � � ِه َق� �� ِ��ض� �ي� � َب ��ا
 -3ك ��ذا َم ��ن َع ��ا� � َ�ش � َر ال � ُع �لَ � َم ��ا َء طِ ْف ً
ال
َي � � � ُك� � � ُ
�ون �إ َذا َن � ��� �َ�ش� ��ا � �َ�ش � � ْي � ً�خ ��ا �أَ ِدي � � � َب� � ��ا

مقـــاالت

ال��رواي��ة )1( :ورد البيت الأول ف��ي التذكرة
الفخرية برواية« :وطنبور ر�شيق القد» ،وورد في
نفحة الريحانة برواية« :ال�صليبة عندلي ًبا».
( )2وورد البيت الثاني في التذكرة الفخرية
ب��رواي��ة« :حكى لما انتهى نغ ًما ف�صحا * رواها
عن عنادله» ،وورد في م��ر�آة الجنان برواية« :لما
روى» ،وورد في نفحة الريحانة برواية« :درى نغ ًما
ف�صيحا».
ً
( )3وورد البيت الثالث في التذكرة الفخرية،
ووفيات الأعيان برواية« :من جال�س� ...إذا انتهى».

[من الطويل ]
� -1أطعتُ ال ُعلَى فِي ه َْج ِر َليلَى و�إِ َّنني
لأ��ض�م� ُر ِف�ي� َه��ا مِ �ث � َل م��ا ُي��ْ��ض��مِ � ُر ال ّز ْن ُد
�َ -2صريم ُة َع��ز ٍم ل��م يكنْ مِ ��ن ر َِجالِها
�� �س ��واي م ��ن ال� � ُع� �� � َّ�ش ��اقِ ق� �ب� � ُل وال بع ُد
َ -3ر�أَ ْي � ��تُ ِف ��را َق ال� َّن� ْف��� ِ�س �أَه� ��و َن َ�ضير ًة
ع �ل� َّ�ي م��ن ال �ف �ع��لِ ال� ��ذي ي �ك��ر ُه المج ُد
ال ��رواي ��ة )1( :ورد البيت الأول ف��ي الوافي
بالوفيات برواية« :ال ُّز ْبد».
( )2وورد البيت الثاني فيه برواية« :قريبة عهد
لم».
( )3وورد البيت الثالث فيه ب��رواي��ة�« :أه��ون
لوعة».

المغربي على طراز
التعقيب :خُ ِّرجت للوزير
ّ
أي�ضا له في نفحة الريحانة ور�شحة
المجال�س ،وهي � ً
طالء الحانة  ،77/4وهي لي�ست خال�صة الن�سبة
المغربي ،فهي لأبي �سعيد الم�ؤَ ّيد بن محمد
للوزير
ّ
أندل�سي في م��ر�آة الجنان  ،240/3وهي لبع�ض
ال
ّ
ال�شعراء في وفَيات الأعيان  ،347/5وبال ن�سبة في
ال َّتذْ كرة الفخر َّية  ،227وفي هذا الم�صدر �أن�شدها
ابن الخ َّباز النَّحوي.
• النتفة رقم (� ،)23ص  ،122وهي[ :من الخفيف ]
بحا
َ -1ح� �لَ� � ُق ��وا � � َ�ش� � ْع� � َر ُه ِل � َي � ْك ��� ُ�س��وه ُق ً
غ � � � �ي� � � ��ر ًة م� � �ن� � �ه � ��م ع� � �ل� � �ي � ��ه َو� � � ُ��ش � � � َّ�ح � � ��ا
َ -2ك� � ��ان � ُ��ص� � ْب � ً�ح ��ا ع �ل �ي��ه َل � �ي� � ٌ�ل بهي ٌم
َف � � َم � �ح� ��وا َل � �ي � �لَ � � ُه َو�أَ ْب � � � �ق � � � ��وه � ُ��ص� � ْب � َ�ح ��ا

التعقيب :خُ ِّرجت على �أدب الخوا�ص ،بيد �أنها
وردت في م�صدرين �آخرين من�سوبة ل�شاعر �آخر،
هو :حب�شي بن محمد بن حب�شي ،فهي له في خريدة
الق�صر وجريدة الع�صر (ق�سم �شعراء العراق) مج/4
ج� /1ص  ،387وقد �أن�شدها للعماد الأ�صفهاني على
أي�ضا في الوافي بالوفيات .286/11
�أنها له ،وهي له � ً
• الق�صيدة رقم (� ،)31ص ،127 – 126
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وهي[ :من مجزوء الكامل]
َ -1م � � � � � ��ر� � � � ٌ� � ��ض ب � �ق � �ل � �ب� ��ك ال ُي� � � �ع � � ��ا ُد
َوق� � � � � �ت� � � � � �ي� � � � � � ُل ُح � � � � � � � � � � ٍّ�ب م� � � � � ��ا ي � � � �ق� � � ��ا ُد
َ -2ي� � � � � ��ا �آخ � � � � � � � � � َر ال � � � � ُع � � � ��� � �َّ ��ش� � � ��اقِ م ��ا
�أب � � � � �� � � � � �ص� � � � � َ
�رت �أَ َّو َل� � � � � � � � � � َه � � � � � � � � ��ا ُي � � � �ق � � � ��ا ُد
 -3ي � �ق � �� �ِ ��ض � ��ي ال � � �م � � �ت � � � َّي � � � ُم مِ � �ن � �ه � � ُم
ن � � �ح � � � ًب� � ��ا ول � � � � � ��و ُردُّوا َل� � � � � �ع � � � � ��ادُوا
 -4م � �ل � �ك� ��وا ال� � � ُّن� � �ف � ��و� � � َ�س َف � � � َه� � ��ل لها
م � � � ��ن ب � � � � ْع� � � ��دِ ه� � � ��ا م � � � ��ا ُي � � �� � � ْ��س � � � َت � � � َع � � ��ا ُد
 -5م � � ��ا خِ � � � �ل � � ��تُ غِ � � � � � � � � � ْزال َن ال� � � � ِّل� � � � َوى
َك� � � � ��ظِ � � � � � َب� � � � ��ا ِء َم� � � � � � َّك� � � � � � َة ال ُت� � � �� � َ� ��ص � � ��ا ُد
 -6ب � � ��ال� � � � َع� � � � ْذلِ ُي � � � ��و َق� � � � � ُد َل � � � ْو َع � � � ِت� � ��ي
وب� � � � � � َق� � � � � �دْحِ � � � � � � ِه ُي � � � � � � � ��ورى ال � � � � � � ِّز َن� � � � � ��ا ُد
 -7ل� � � ��م ي � �� � �س � �ت � �ط � � ْع � ْإط � � � � � َف � � � ��ا َء َه � � � ��ا
دم � � � � � � ٌع َك � � �م� � ��ا ان � � � � � َ�خ� � � � � � َر َق ال � � � � � َم � � � � � َزا ُد
 -8ال �أ� � � �ش � � �ك� � � ْ
�ون ج � ��رح � ��ي ف� �ل� �ل� � ُع� � َّذ
الِ �أَل� � � � � � �� � � � ِ� � ��س� � � � � � � َن� � � � � � � ٌة حِ � � � � � � � � � � � � � �دَا ُد
 -9ط� � � � ��مِ � � � � � ٌع و�أن � � � � � � � � � � ��تَ ب � � � � � � َرا َم � � � � � � ٍة
ف� � � ��ي َم � � � � ��ن َت� � �� �َ ��ض� � � َّم� � �ن � ��ه ال� � � � ِّن � � � َ�ج � � ��ا ُد
 -10وال � � �ح � � � ُّ�ي ق � ��د َه � � � َب � � َ�ط � ��تْ خِ � � َي� ��ا
ُم � � � � � ُه � � � � � ُم و َق � � � � ْع � � � � َق � � � � َع� � � ��تِ ال � � � � ِع � � � � َم � � ��ا ُد
 -11وال � � � � � � � � َور ُد م � ��ن َزه � � � ��ر ال � � ُ�خ� � �دُو
ِد ِك� � � �م � � ��ام� � � � ُه ال � � � � ِك � � � �لَ � � � � ُل ال� � � � � � � � � �وِرا ُد
 -12ل� � � ��و َي � � ��� � ْ��س � � � َم � � �ع� � ��ون ب� � � َو ْق� � �ع � ��ه
�أت� � � � � � � � ��تِ ال� � � �م � � � َ�ط � � ��ا َي � � ��ا وال � � � ��جِ � � � � � َي � � � ��ا ُد
 -13ولأج� � � � ِل� � � �ه � � ��ا َغ� � � � َب � � ��ط ال� �غ� �ب� �ي� �ـ
�اب َق� � � ْل� � �ب � ��ي وال � � ��� � َّ��س� � ��وا ُد
ـ � � � � َ�ط حِ � � � � َ�ج � � � � ُ
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 -14ت � �ع � � ُف� ��و ال � � �م � � � َن � � � ُ
�ازل �إن َن � � � � ��أوا
َع � � � � � ْن � � � � � َه� � � � ��ا و َت� � � � � � َغ� � � � � �ب� � � � � � ُّر ال� � � � � � ِب� � �ل � ��ا ُد
 -15وال� � � � �ح � � � � ُّ�ي �أو َل� � � � � � � � ��ى ب� ��ال � � ِب � �ل� ��ى
� � � �ش � � ��و ًق � � ��ا �إذا َب � � � � � ِل� � � � � َ�ي ال � � � َ�ج� � � � َم � � ��ا ُد
� -16أ َو م � � ��ا ر�أت ق � �ل � �ب� ��ي ق ��ري � �ـ
ـ� � � �� � � ��ش وه� � � � � � ��و ل � � �ل � � �ج � � � َّل� � ��ى عِ � � � � � � َم � � � � ��ا ُد
 -17ول � � � � ��ه ال � � �م � � � َع� � ��ان� � ��ي وال� � �م� � � َب � ��ا
ن � � � ��ي وال� � � � � � � َك � � �ل� � ��ا ُم ال � � � ُم � � ��� � ْ��س � � � َت � � � َف� � ��ا ُد
َ -18ف� � � � � � � َك� � � � � � ��أَ َّن � � � � � ��ه َق � � � � �� � � � �ٌّ ��س وه � � ��ا
�� � � �ش� � � � ُم ح � � � � � ��و َل َم� � � � ْن � � ��طِ � � � � ِق� � � � ِه �إ َي� � � � � � � ��ا ُد
 -19ي � � ��ا ُم� � �� �ْ ��ص� � � َع� � � ًب � ��ا َج � � � � َّرت� � � ��ه في
�أر�� � �َ ��س� � � ��ا ِن � � � �ه� � � ��ا ال � � � � ِّل � � � � َم � � � � ُم ال� � � � �ج� � � � � َوا ُد
�اب ال � � َّن� � ْ�ح� ��لِ ي�شـ
 -20ول � �م� ��ن ُر� � َ� ��ض � � � ُ
ـ� � � �ه � � ��د �أ َّن ِري� � � � �ق� � � � � َت � � � ��ه �� � ِ� ��ش � � � � َه� � � ��ا ُد
 -21ق� � ��د ك� � � � ��ا َن ق � �ب � �لَ� ��ك ف� � ��ي �سبيـ
ـ� � � � ��لِ ال � � � � ُ�ح � � � � ِّ�ب ل � � ��ي �أب � � � � � � � � �دًا جِ � � � � َه � � ��ا ُد
 -22ح� � � � َّت � � ��ى ع � � �ف� � ��ا ذاك ال � � �غ� � ��را
م َو َغ� � � � � � ��ا َي � � � � � � � ُة ال � � � � � َّن� � � � ��ار ال� � � � � � َّر َم � � � � ��ا ُد
 -23ف � � � � � � ��إذا ر�أي� � � � � � ��ت ال� � � �ك � � ��ون ف ��اع� �ـ
ـ� � � �ل� � � � ْم �أن �� � َ��س � � � ُي � � � ْت � � �ب � � � ُع � � � ُه َف � � ��� � َ��س� � ��ا ُد
 -24واع � � �ج� � ��ب ل � � �ق� � ��و ٍم ف� � ��ي ال � � � َّز َم� � ��ا
ن ع� �ل ��ى ال � ��� �َّ�س � � َف� ��ا َه � � ِة ك � �ي� � َ�ف � � َ��س � ��ادُوا
 -25ال ع� � � �ن � � ��ده � � ��م ك � � �ل � � �ه� � ��م ي� �ع� �ـ
ـ � � � � � � ّز وال ُن� � � � �� � �َ � ��ض � � � ��ا ٌر ُي � � �� � � ْ��س � � � َت � � � َف � � ��ا ُد
� -26أ�� � �س� � �ت� � �غ� � �ف� � � ُر اللهَّ َ ال� � � َع� � � ِل� � �ي� � �ـ
ـ � � � � � َ�ي َل� � � �ق � � ��د َت� � � � � � � � � َذ�أَّ َب � � � � � � � ��تِ ال � � � ِّن � � �ق� � ��ا ُد

حول
ديوان
الوزير
المغربيّ
(- 370
418هـ)

مقـــاالت

الرواية� :أثبت هنا اختالف رواية بع�ض الألفاظ
التي وردت في ديوان �صر در:
( )1رواية البيت الأول في ديوان �صر در برواية:
«ما يعاد ...ال يقاد».
( )2ورواية الثاني فيه هي�« :أولهم يزاد».
( )4ورواية الرابع فيه هي« :ما ي�ستزاد».
( )7ورواي � ��ة ال �� �س��اب��ع ف �ي��ه ه ��ي« :ال تنكروا
جرحي».
( )11ورواية الحادي ع�شر فيه هي« :لو ي�سمحون
بوقفة * �أبت».
( )15ورواي��ة الخام�س ع�شر فيه ه��ي�« :أو ما
ر�أيت فتى ...عتاد».
( )16ورواية ال�ساد�س ع�شر فيه هي« :المعاني
الم�ستدقة».
( )18ورواي ��ة الثامن ع�شر فيه ه��ي« :اللمم
الجعاد».
«ولمى».
( )19ورواية التا�سع ع�شر فيه هيً :
( )21ورواية الحادي والع�شرين فيه هي« :حتى
خبا ذاك ال�ضرام».
( )22ورواية الثاني والع�شرين فيه هي« :و�إذا...
الف�ساد».
( )24ورواي��ة ال��راب��ع والع�شرين فيه ه��ي« :ال
عندهم َك ِل ٌم تغ ُّر».

ها�شم بن عبد مناف القر�شي ،جد �أ�سرة الممدوح،
الم�صعب :الفحل ال يركب لكرامته� ،أر�سان :جمع
ر�سن ،وهو الحبل تقاد به الدابة ،لمم :جمع لمة،
وهو ال�شعر المجاور �شحمة الأذن ،جعاد :جمع جعد،
وهو ال�شعر الذي فيه التواء وتقب�ض� ...شهاد :جمع
�شهد ،وهو ع�سل النحل ،تذ�أبت� :صارت كالذئاب،
النقاد� :صغار الغنم».
المغربي
التعقيب :خرجت هذه الق�صيدة للوزير
ّ
على نكت الوزراء ،وفي الهام�ش ما ن�صه« :هي في
�سبعة وثالثين بيتًا ،ولكنني لم �أ�ستطع قراءة �أبيات
كثيرة منها» .قلت :الق�صيدة ل�صر در في ديوانه �ص
 161 – 158في  45بيتًا ،كتب بها �إلى ال�شريف �أبي
جعفر بن البيا�ضي يداعبه.
• النتفة رقم (� ،)39ص  ،130وهي:
• [من الطويل ]
 -1ك� � َف ��ى ح � � َز ًن� ��ا �أ ّن � � ��ي م �ق �ي � ٌم ببلد ٍة
ُي � �ع � � ّل � � ُل � �ن� ��ي ب� � �ع� � � َد الأح� � � � � ّب� � � � � ِة دَاهِ � � � � � � ُر
ُ -2ي� � َ�ح � � ِّد ُث � �ن� ��ي مِ � � ّم� ��ا ُي � �ج � � ّم � � ُع عق ُله
وج � ��ا ِئ� � � ُر
�أح� � ��ادي� � � َ�ث م �ن �ه��ا م �� �س �ت �ق �ي � ٌم َ
التعقيب :خرجت على بع�ض الم�صادر التي
أي�ضا في الوافي بالوفيات
ن�سبتها �إليه ،وهي له � ً
 ،334/3ولكنها في ديوان �أ�سامة بن منقذ �ص 123
�ضمن مقطعة في �أربعة �أبيات.
•" ال �ن �ت �ف��ة رق���م (�� � ،)40ص  ،130وه ��ي:
[ من الكامل ]
 -1م��ن ب �ع��دِ ُم � ْل � ِك��ي ُرم �ت � ُم �أن تغد ُروا

ال���ش��رح :ورد ف��ي هام�ش دي��وان �صر در �شرح
للكلمات ال�صعبة في الق�صيدة� ،أنقله هنا في الن�ص
التالي« :ال يقاد :ال يدفع قوده ،وهو الدية ...المزاد:
وع��اء يو�ضع فيه ال��زاد ،النجاد :حمالة ال�سيف،
الكمام :جمع كم ،وهو ما يغطي الزهر من الورق
الأخ�ضر ،كلل :جمع كلة وهي ال�ستر الرقيق ،الوراد:
الحمر كالورد ...الغبيط :الرحل ي�شد عليه الهودج،
(ق�س ،وها�شم ) :ي�شير ال�شاعر �إلى ق�س بن �ساعدة
الإي ��ادي ،وه��و من �أف�صح العرب ،ي�شير �إل��ى بني

م� � ��ا ب � �ع� ��د ف� � ��رق � � � ِة ب� ��ائ � �ع � �ي� � ِ�ن ت� �خ� � ًّي� � ُر
للح َ�شا
 -2ردُّوا ال� �ف� ��ؤا َد ك�م��ا ع �ه��دت � ْم َ
ال�ساهِ ي ال� َك� َرى ث��م اهج ُروا
ولطرفي َّ
َ
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 -3و َزعِ � � ْم � �ت � � ُم �أ َّن ال� � َّل� � َي ��ا ِل ��ي َغ � � َّي � � َرتْ
ع� �ه� � َد ال� � � َه� � � َوى ال ك� � ��ا َن م� ��ن َي� � َت� � َغ� � َّي� � ُر
الرواية )1( :ورد البيت الأول في يتيمة الدهر
ب��رواي��ة« :بيعين تخير» ،وورد ف��ي عقود الجمان
وتذييل وفيات الأعيان برواية« :رمتم �أن تهجروا...
تخيروا».
( )2وورد البيت الثاني في يتيمة الدهر ،وعقود
الجمان وتذييل وفيات الأعيان ،ومعاهد التن�صي�ص
ب��رواي��ة« :ردوا ال�ه��دو كما ع�ه��دت �إل��ى الح�شا *
والمقلتين �إلى الكرى».
التعقيب :هي لأبي الفتح البكتمري في يتيمة
ال��ده��ر  ،121/1وم�ع��اه��د التن�صي�ص ،119/4
للقا�ضي عبد الوهاب المالكي ديوانه �ص  ،68والأول
المغربي في عقود الجمان وتذييل
والثاني للوزير
ّ
وفيات الأعيان .107
• النتفة رقم (� ،)43ص  ،131وهي:
[من الطويل ]
�أَق� � � ُ
لل�س َرى
�ول َل �ه��ا َوال �ع �ي ��� ُ�س ُت � ْ�ح� � َد ُج ُّ
ال�صب ِر
�أَع�دّي ِل َفقدي ما ا�س َت َطعتِ مِ ن َ
�� �َ�س � ��أَن � �ف� � ُ�ق َر ْي� � � � َع � � ��ا َن ال �� � َ�ش �ب �ي � َب ��ة �آ ِن � � ًف� ��ا
َع �ل��ى َط �ل��بِ ال � َع �ل �ي��اء �أَو َط �لَ��بِ الأَ ْج� � � ِر
�ران �أن َليال ًيا
�أل� �ي� �� � َ�س م ��ن ال� � ُ�خ � ��� ْ��س� � ِ
ت �م � ُّر ب�ل�ا َن� � ْف � ٍ�ع و ُت� ْ�ح ��� َ�س� ُ�ب م��ن ُع ْمرِي
ال��رواي��ة )1( :ورد البيت الأول في دي��وان �أبي
الح�سن التهامي برواية« :تخدع� ...أعدى لبيني»،
وورد ف��ي ف��وات ال��وف�ي��ات ب��رواي��ة« :ف�ق�ل��ت» ،وورد
في مر�آة الجنان برواية« :تخدع» ،وورد في تاريخ
«لل�سرى».
الإ�سالم بروايةُّ :
( )2وورد البيت الثاني في مر�آة الجنان برواية:
ال�سحر في ذكر
«واثقًا» ،وورد في مخطوط ن�سمة ّ
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جاهدا».
من ت�ش َّيع و�شعر برواية« :ال�شبيبة ً
التعقيب :جاء في تخريجها �أنها متدافعة ،حيث
ن�سبت لعبد الوهاب المالكي في الذخيرة ،قلت :هي
له في ديوانه �ص  ،74وهي لرافع بن ح�سن بن حماد
المغربي في
في فوات الوفيات  ،20/2وهي للوزير
ّ
تاريخ الإ��س�لام  ،296/9وم��ر�آة الجنان ،426/3
ال�سحر في ذك��ر من ت�ش َّيع و�شعر
مخطوط ن�سمة ّ
 375ب ،والطليعة من �شعراء ال�شيعة  ،276والنتفة
لأبي الح�سن التهامي (ت 416هـ) في ديوانه �ضمن
ق�صيدة طويلة تقع في  50بيتًا �ص ،366 – 365
مطلعها:
ه � َ�ي ال� � َب ��د ُر ِل � ِك��ن ت���س�ت��ر َم ��دى الدَه ِر
َوك ��ل �� ِ�س��رار ال � َب��در َي��وم��انِ ف��ي َ
ال�شه ِر
البيتان  3 ،1للعبا�س بن الأحنف في الأ�شباه
والنظائر  ،160/1وهما في ديوانه  ،136ووردوهما
في كتاب الأ�شباه والنظائر للخالديين ي�ضائل من
المغربي ،لأن الخالديين متقدمان
ن�سبتهما للوزير
ّ
زم� ًن��ا عليه ،ف��أب��و عثمان �سعيد الخالدي متوفى
عام (371ه �ـ) ،و�أخ��وه �أبو بكر محمد متوفى عام
المغربي مولود
(380ه � �ـ) ،وم�ع��روف �أن ال��وزي��ر
ّ
عام ( 370هـ) ،والبيتان  3 ،2للوزير المهلبي في
ال � ُّدر الفريد  ،344/3وينظر بحثي المو�سوم بـ”
ن�صو�ص �شعرية جديدة م�ستخرجة من مخطوط
ال ُّدر الفريد».
• المقطعة رقم (� ،)47ص  ،134وهي:
[من الب�سيط ]
أمن َ
� -1أ�ستا ُر َبيت َِك � ُ
الخ ْو ِف مِ ْن َك َو َق ْد
ُع � ِّل � ْق � ُت �ه��ا ُم ��� ْ�س � َت��جِ �ي � ًرا مِ � � ْن � َ�ك َي ��ا َب� ��ارِي
 -2و َم� ��ا �أَ ُظ � � ُّن� � َ�ك ل � َّم��ا � ْأن َع � ِل � ْق ��تُ بهَا
َخ ��و ًف ��ا مِ ��ن ال� � َّن ��ا ِر ُت��د ِن �ي �ن��ي مِ � � َ�ن ال َّنا ِر

حول
ديوان
الوزير
المغربيّ
(- 370
418هـ)

 -3وه��ا �أن ��ا َج ��ا ُر ب�ي��تٍ �أَ ْن � ��تَ ُق � ْل��تَ َل َنا:
بالجا ِر
ُح � ُّ�ج ��وا �إل� �ي ��ه وق � � ْد �أ ْو� َ��ص � � ْي ��تَ َ

المغربي ،وم�ع��روف �أن الوزير
فيه لأب��ي الح�سن
ّ
المغربي كنيته هي �أبو القا�سم ،ولي�س �أبا الح�سن،
ّ
ولعل ه��ذا يرجح ن�سبة النتفة لأح�م��د ب��ن محمد
الإفريقي المتيم على ما ن�سبت �إليه في يتيمة الدهر
 ،158/4ومعجم الأدباء �ص  ،486وفوات الوفيات
 ،151/1والوافي بالوفيات .157/8
"• ال �ن �ت �ف��ة رق���م (�� � ،)78ص  ،147وه ��ي:
[من الكامل ]
� -1أَ ْو َح� � � � ��ى ِل � � َو ْج � � َن � � ِت � � ِه ال � � � ِع � � � َذا َر َف َما

الرواية :ورد البيت الأول في الأمالي الخمي�سية
برواية�« :ستور بيتك ظل الأمن منك� ....أيها الباري»،
وورد البيت الأول في مخت�صر تاريخ دم�شق برواية:
«�ستور بيتك ذيل الأمن منك وقد».
( )3وورد البيت الثالث في الأمالي الخمي�سية
برواية« :فها �أنا ...و�صيت» .وورد البيت الثالث في
مخت�صر تاريخ دم�شق برواية« :قلت �أنت».

�أَ ْب� � � � َق � � ��ى ع� �ل ��ى َو َرعِ � � � � � ��ي و ال ُن� �� � ْ�س� � ِك ��ي
 -2ف � � �ك � � ��أ َّن َن � � � ْم� �ل � ً
ا ق � ��د َد َب � � � � ْب� � � � َ�ن ِب� � � ِه
ُغ� ��مِ � �� � �س� ��تْ �أَك� � � ��ا ِر ُع � � � � ُه� � � ��نَّ ف � ��ي َم� ��� �س ��كِ

مقـــاالت

التعقيب :ن�سبت للمعري ال�شاعر في الأمالي
الخمي�سية  ،147/1وق ��دم لهما ب�ق��ول��ه« :وكتب
�إلي بخطه قال �أن�شدني �أبو عبد اهلل الح�سين بن
محمد البغدادي  ،قال حججت مع المعري ال�شاعر
و�شاهدته واقفًا عند الم�ستجار متعلقًا ب�أ�ستار الكعبة
يقول» ،و�أن�شد المقطعة .كما ن�سبت لأبي الح�سن
الدويدة في مخت�صر تاريخ دم�شق  ،234/28فهل
�أن�شدها كل من هذين ال�شاعرين على �سبيل التمثل؟
ر َّبما.
•" ال �ن �ت �ف��ة رق ��م (��� ،)53ص  ،137وه��ي:
[من ال�سريع ]
َ -1ق� � ْل� �ب ��ي �أ� ِ��س � �ي � � ٌر ف ��ي َي � � � �دَيْ ُم� � ْق� �لَ� � ٍة

ال�شرح«ِ :عذَ ا ُر ال َّر ُجلِ � :شَ ع ُره النَّاب ُِت في َم ْو ِ�ض ِع
ال� ِع��ذَ ارِ ...ال� ِع��ذَ ا َرانِ  :جا ِن َبا ال ِّل ْح َي ِة» .تاج العرو�س
.547/12
الأكارع :جمع كراع ،والكراع من الإن�سان مادون
الركبة �إلى الكعب ،ومن الدواب ما دون الكعب» .تاج
العرو�س .117/22
و «ال َم ُ
�سك بال َف ْت ِح :الجِ ْل ُد عا َّم ًة « .تاج العرو�س
.331/27

ال��رواي��ة :ورد البيت الأول في يتيمة الدهر،
ومعجم الأدباء ،وفوات الوفيات ،والوافي بالوفيات
برواية« :ترك َّية� ...صدري».
( )2وورد البيت الثاني في الم�صادر ال�سابقة
برواية« :من ِ�ضي ِقها».

التعقيب :خرجت هذه النتفة في ديوان الزير
المغربي على م�صدر واحد ،هو �سلك ال� ُّدرر ،وهو
ّ
م�صدر مت�أخر عن الم�صادر الأخ��رى التي روتها
البن هندو ،هي كثيرة ،ذكرتها في تحقيقي لديوانه
برقم (� ،)84ص  ،212 - 211ور��ص��دت روايات
�ألفاظها ،ورجحت هناك ن�سبة النتفة �إليه
• المقطعة رقم (� ،)82ص  ،149وهي:
[من الكامل ]
 -1ي��ا اب� � َ�ن ا ّل � ��ذي ِب� ِل���س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ا ِن��ه و َبيانِه

التعقيب :خرجت على ربيع الأبرار فقط ،وهي

هُ � � ��دِ يَ الأن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ا ُم و ُن� � � � ّز َل ال َت ْنزي ُل

� � �ض � � ِّي � �ق � � ٍة �� � َ� ��ض� � � ��ا َق َل� � � � َه � � ��ا � �َ ��ص� � � ْب� � �رِي
 -2ك� � ��أ َّن� � � َه � ��ا ف � ��ي � ِ��ض� �ي� � ِق� �ه ��ا ُع � � � � � � ْر َو ٌة
ل � �ي � ��� � َ�س ل � �ه� ��ا ز ٌّر � � � ِ ��س � � ��وى ال� �� �ّ�س� �ح ��ر
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 -2ع��ن ف��ْ��ض� ِل��ه َن� َ�ط � َق ال� ِك�ت��اب و َب ّ�ش َرتْ
ب� � ُق� �دُومِ ��ه ال� ّت�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� ْو َرا ُة والإ ْن ��جِ � �ي� � ُل
 -3ل��وال ا ْن � ِق �ط��ا ُع ال � َو ْح��ي ب�ع� َد مح ّمـدٍ
ُق � ْل �ن��ا م� َ�ح � ّم � ٌد مِ ��ن �أ ِب� �ي ��ه َبديـــــــــــــــــ ُل
 -4ه� � َو مِ � ْث � ُل��ه ف��ي ال�ف��ْ��ض��ل إ� ّال �أ ّنــــــه
ل ��م ي � ��أ ِت ��ه ِب ��ر�� �س ��ا َل� � ٍة جِ ْبريــــــــــــــــــ ُل
التعقيب :هي لأب��ي العالء المعري في ديوانه
�شروح �سقط الزند  873 - 868 /2متناثرة في
ق�صيدة ،مطلعها:
ل � � ْي� ��تَ ال � � ّت � َ�ح � ُّ�م � � َل ع� ��ن َذ َراك ُح� �ل � ُ
�ول
وال� �� � ّ�س� �ي� � َر ع� ��ن َح � �لَ� ��بٍ �إل � �ي� � َ�ك َرحِ � �ي � � ُل
• المقطعة رقم (� ،)83ص  ،149وهي:
[من الكامل ]

 -1ب �ع��دوا ف�ل�ا م���س�ت�خ�ب� ٌر ع��ن َحالهم
غ� �ي ��ري وال ُم ��� ْ�س �ت �خ �ب � ٌر م�ســــــــ� ُ
ؤول
 -2ل��م ي �ب � َق غ�ي��ر ال� ��ذلِ م��ن �أَ ْ�س َبابهم
ف � ��أح� � ُّ�ب م ��ن ي��دن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��و �إل � � � َّ�ي ع � � ُ
�ذول
 -3ال �ل �ي � ُل ع� �ن ��دِ ي وال � َّن �ـ �ـ �ـ �ه��ا ُر َك � ��أ ْد َه� � ٍ�م
ال ُغ� � � � � َّر ٌة ف� �ي ��ه وال تحجيــــــــــــــــ ُل
ال��رواي��ة :ورد البيت الثاني في هام�ش العمدة
برواية« :يغدو».
التعقيب :ورد البيتان  2 ،1منها في العمدة 752
من�سوبين لأبي العالء المعري ،وينظر هام�شه.
• البيت المدرج تحت رقم (� ،)92ص ،153
وهو[ :من الطويل ]
و َي � �ع� ��دِ ُل ف ��ي �� �َ�ش � � ْرقِ ال � � ِب �ل�ا ِد و َغربها
ع �ل��ى �أ ّن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� ُه ل�ل��� َّ�س�ي� ِ�ف وال� � َم ��الِ َظا ِل ُم
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التعقيب :تم تخريجه على تحرير التحبير،
المغربي في البديع لأ�سامة
وهو ومعه بيت �آخر البن
ّ
بن منقذ( ،122 :ط .القاهرة) ،وهو البن هانئ
الأندل�سي في ديوانه ( 383ط .دار الغرب) ،و�ص
( 723تبيين المعاني في �شرح ديوان ابن هانئ) من
ق�صيدة في ( )65بيتًا ،مطلعها:
َت � َ�ظ� � ّل� � َم مِ � � ّن ��ا ال� ��حِ � � ٌّ�ب وال� � ُ�ح� � ُّ�ب ظ ��ا ِل� � ُم
َف� � َه � ْ�ل ب �ي� َ�ن َظ�ل ّ�ا َم� �ي � ِ�ن َق ��ا� � ٍ�ض َو َح ��اك� � ُم
وعجزه فيه برواية« :على �أ ّن� ُه للب ِ
وال�س ْمرِ
ِي�ض ُّ
ظالم».
"• المقطعة رق��م (��� ،)101ص  ،156وهي:
[من مجزوء الكامل ]
� -1إن� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ي �أب � � � � ُّث � � � َ�ك مِ � � ��ن َح � ��دِ ي� � �ـ
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ث��ي وال� � �ح � ��دي � � ُ�ث َل � � � � ُه �� �ُ�ش� � ُ�ج� � ُ
�ون
َ -2ف� ��ا َر ْق � �ـ � �ـ � �ـ� ��تُ َم� � � ْو� ِ� ��ض� � � َع َم � � � ْر َق� � ��دِ ي
ل � �ي�ل� ً�ا َف� � َف� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ا َر َق� � ِن ��ي ال � ��� ُّ��س � � ُك� � ُ
�ون
ُ -3ق � � � � ْ�ل ِل �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ي َف � � � � � � � � ��أَ َّو ُل َل � � ْي � �لَ � � ٍة
ف� � ��ي ال� � � َق� � �ب� � � ِر َك � � �ي� � � َ�ف ُت � � � � � � َرى �أ ُك � � � � � ُ
�ون
ال ��رواي ��ة )1( :ورد البيت الأول ف��ي الفوائد
ال�سحر
والأخبار برواية« :ذو �شجون» ،وورد في ن�سمة ّ
في ذكر من ت�ش َّيع و�شعر برواية« :عن حديثي».
( )2وورد البيت الثاني ف��ي الم�صدر نف�سه
يوما» ،وورد في ربيع الأبرار
برواية« :غيرت م�سكني ً
ال�سحر
ب��رواي��ة« :غيرت مو�ضع» ،وورد في ن�سمة ّ
ب��رواي��ة« :غيرت مو�ضع» ،وورد في عقود الجمان
وتذييل وفيات الأعيان برواية:
غ� �ي� �ـ� �ـ� �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ ��رت م � ��و�� � �ض � ��ع م � ��رق � ��دي
ل� �ي� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ�ل�ا ف� � �ن � ��اف � ��رن � ��ي ال � �� � �س � �ك ��ون
( )3وورد عجز البيت الثالث في ربيع الأبرار
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ب��رواي��ة« :ف��ي حفرتي �أن��ى ت�ك��ون» ،وورد في ن�سمة
ال�سحر برواية« :كيف ترى تكون».
ّ
التعقيب :خرجت على عدد من الم�صادر ن�سبتها
المغربي ،وهناك م�صادر �أخرى ن�سبتها �إليه،
للوزير
ّ
منها :عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان ،106
ال�سحر في ذكر من ت�ش َّيع و�شعر  375ب ،بيد
ون�سمة ّ
�أن هناك ما ي�شكك في ن�سبتها �إليه ،حيث وردت في
الأخبار الملحقة بكتاب الفوائد والأخبار البن دريد
�ص  ،38ومعروف �أن ابن دريد توفي عام (328هـ)،
المغربي  ،وورد البيتان 3 ،2
�أي قبل مولد الوزير
ّ
منها بال ن�سبة في ربيع الأبرار .291/5
"• المقطعة رق��م (��� ،)102ص  ،157وهي:
[من الوافر]
� -1أ ِن �� � ْ�س ��تُ ب � َو ْح � َدت ��ي َح � َّت��ى ل��و ا ِّنـــــي

مقـــاالت

ر�أي� � ��تُ الإن � �� � َ�س ال� �س �ت��وح �� �ش��تُ مِ نــــــــ ُه
�ارب ل��ي َ�صدِ ي ًقـــا
 -2ول ��م َت� � � َد ِع ال � َّت� َ�ج� ُ
�أم � �ي � � ُل �إل� �ي ��ه �إال مِ � � ْل� ��تُ َعنــــــــــــــــــ ْ ُه
 -3وم��ا َظ � ِف � َرتْ َي ��دي ب�� َ��ص��دِ ي��قِ ِ�صدْقٍ
�أَ َخ � � � � ُ
�اف ع �ل �ي��ه �إال خِ � ْف�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��تُ مِ � � ْن� � ُه
ال��رواي��ة )1( :ورد البيت الثاني ف��ي الوافي
بالوفيات  328/13برواية« :وما ترك التجارب لي
حبي ًبا» ،والبيت ملفق مع تاليه فيه.
( )2وورد البيت الثاني الأم��ال��ي الخمي�سية
برواية�« :أميل عليه».
ال�ت�ع�ق�ي��ب :ف��ي ه��ذه المقطعة ت��داف��ع كبير،
فهي للح�سين بن �أحمد بن المغل�س في الأمالي
الخمي�سية  ،158/2وهي للخ�ضر بن محمد بن علي
في الوافي بالوفيات  ،328/13والأوالن منها في
الوافي بالوفيات  75/2لأبي ن�صر الم�صري ،محمد
بن �أحمد �أبو ن�صر الم�ضري ،وهما لعبد المح�سن

ال�صوري في ديوانه  ،78/2وهي لبع�ض �شيوخ ل�سان
الدين بن الخطيب في نفح الطيب  ، 203/5وهي
بال ن�سبة في الغرر والعرر .452
•" ال�ن�ت�ف��ة رق ��م (��� ،)103ص  ،157وه��ي:
[من الب�سيط ]
ل��و ك �ن��تُ �أَ ْع � � �ر ُِف َف � � ْو َق ال��� ُّ�ش�ك� ِر َم ْن ِز َل ًة
� ْأع �لَ��ى مِ ��ن ُّ
هلل ف��ي ال َّث َم ِن
ال�شك ِر عند ا ِ
�إ ًذا َم � َن� ْ�ح � ُت � َك �م��ا مِ � ّن ��ي ُمهــــــــــــــــ َ َّذ َب ًة
ح��ذ ًوا على َح� � ْذ ٍو َم��ا َوال �ي��تُ م��ن َح َ�س ِن
ال��رواي��ة )1( :ورد البيت الأول في الأغاني،
ونهاية الأرب ،برواية�« :أوفى من ال�شكر».
( )2ورد البيت الثاني ف��ي الأغ��ان��ي  ،ونهاية
الأرب هكذا:
�أخ �ل �� �ص � ُت �ه��ا َل � � َ�ك مِ � ��ن َق � ْل �ب��ي ُم� � َه� � َّذ َب� � ًة
ح ��ذ ًوا على مِ �ث��ل َم��ا �أول �ي��ت مِ ��ن َح َ�س ِن
وورد في بهجة المجال�س برواية« :منحتكها ِم ِّني
ُم َهنَّدة ٭ �شك ًرا على �صنع ما �أوليت من ح�سن» ،وورد
في الغرر والعرر برواية« :منحتكها ...ما �أوليت».
المغربي،
التعقيب :لي�ست خال�صة الن�سبة للوزير
ّ
هي البن �أبي عيينة ،فقد ن�سبت �إليه في عدد من
الم�صادر ،منها :الأغ��ان��ي � 96/20ضمن مقطعة
في �أربعة �أبيات ،والتذكرة الحمدونية  ،87/4وهما
لأبي عيينة بن محمد في نهاية الأرب  ،249/3وهما
بال ن�سبة في بهجة المجال�س  311/1من �إن�شاد
الح�سين بن عبد الرحمن ،والغرر والعرر .275
"• ال �ن �ت �ف��ة رق� ��م ( ،158 ،)106وه ��ي:
[من المتقارب ]
ُ -1د ُي � � � � � ُ
�ون ال� � �م� � � َك � ��ا ِر ِم ال ُت � ْق � َت �� َ��ض ��ى
َك � � َم� ��ا ُت� � ْق� � َت� �� َ��ض ��ى َواجِ � � � � َب � � � ُ
�ون
�ات ال � ��دُّ ُي � � ِ
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 -2ول� �ك� � َّن� �ه ��ا ف � ��ي � � ُ� ��ص� � � �دُو ِر ال � � � ِك � � � َرا ِم
ت �ج� ُ
�ون
�ول َم � َ�ج ��ا َل ال� � َق� � َذى ف��ي ال � ُع � ُي � ِ
الرواية )2( :ورد البيت الثاني في ال ُّدر الفريد،
ويتيمة الدهر برواية« :في قلوب».
المغربي
التعقيب :خرجت هذه النتفة للوزير
ّ
أي�ضا في ال ُّدر
على مخطوط نكت الوزراء ،وهي له � ً
الفريد ،بيد �أنها لأبي القا�سم علي بن ب�شر الكاتب
في يتيمة الدهر .422/1
• المقطعة رقم (� ،)107ص  ،158وهي:
[من ال�سريع ]
� �� -1ص� � َّل ��ى ع� �ل� �ي � َ�ك اهلل ي� ��ا َم � � ��نْ َد َن � ��ا
م� ��ن َق � � ��ابِ َق� � ْو� � َ�س� �ي � ِ�ن َم� � � َق � ��ا َم ال َّنبي ْه
ُ � -2أخ� � � � ��وك ق� ��د ُخ� ��ول � �ف� ��تَ ف� �ي ��ه كما
ُخ � ��و ِل � � َ�ف ف� ��ي َه� � � � ��ارو َن م��و� �س��ى �أخ� �ي� � ْه
 -3ه� ��ل ب� ��ر� � �س� ��ولِ اللهَّ ِ م� ��ن �أُ� � � �س� � ��و ٍة
ل � ��م ي� �ق� �ت ��دِ ال� � � � َق � � ��و ُم ب� �م ��ا � � �س� ��نَّ ف �ي � ْه
ال ��رواي ��ة )2( :ورد البيت الثاني ف��ي دي��وان
من�صور النمري برواية« :كما خالف مو�سى قومه
في �أخيه».
( )3وورد البيت الثالث ف��ي الم�صدر نف�سه
برواية «هل في * لو يقتدي».
ال�ت�ع�ق�ي��ب :البيتان  3 ،2م��ن ه��ذه المقطعة
لمن�صور النَّمري في ديوانه �ص .211
• تخريجات وروايات جديدة:

�أما ما يخ�ص الروايات والتخريجات الجديدة
فهي كثيرة ،لم �آخ��ذ نف�سي با�ستق�صائها ،لأنني
ر�أي��ت �أن �أت��رك هذا الأم��ر لمن يتولى �إع��ادة �صنع
دي��وان ال�شاعر من جديد ،ويكفي �أن �أذك��ر �أن في
بع�ض الم�صادر ال�م��ذك��ورة �سلفًا ت��راج��م للوزير
�آفاق الثقافة والتراث 101

المغربي ،فيها مقطعات غير مذكورة في الديوان،
ّ
تم �إثباتها هنا ،وفيها مقطعات مذكورة في الديوان
دون تخريج عليها ،من هذه الم�صادر :تاريخ مدينة
دم�شق البن ع�ساكر (ت  571هـ) ،109 - 105/14
وتاريخ الإ�سالم للذهبي (ت  748هـ) �ص 294/9
  ،296وع�ق��ود الجمان وتذييل وف�ي��ات الأعيانللزرك�شي (ت 794هـ) الورقة  ،107والمقفى الكبير
للمقريزي (ت 845هـ) ،والطليعة من �شعراء ال�شيعة
لل�شيخ محمد ال�سماوي ( ت 13370هـ) �ص .274
وفي هذه المقطعات رواي��ات مخالفة لروايات
الديوان ،وعلى العموم فهذه باقة من التخريجات
الجديدة ،ت�صحبها روايات لبع�ض المقطعات ،وهي
تدل على ما ورد في الم�صادر ولم �أذكره هنا :
المغربي
• المقطعة رقم (� ،)11ص  117للوزير
ّ
في تاريخ مدينة دم�شق  ،107/14وهي له في
عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان  ،107وورد
البيت الثالث فيه برواية« :فما يدوم».
• النتفة رقم (� ،)15ص  118له في الأعالق
الخطيرة ف��ي ذك��ر �أم���راء ال���ش��ام والجزيرة
 ، 387/1وورد البيت الثاني فيه برواية« :ال�صبا
�سكني» ،وهي له في عقود الجمان وتذييل وفيات
الأعيان .107
• الق�صيدة رقم (� ،)16ص  118وردت الأبيات
 3 -1م�ن�ه��ا ل��ه ف��ي ن �ه��اي��ة الأرب 116/28
( ط .دار الكتب العلمية)
• النتفة رق��م (��� ،)21ص  121ل��ه ف��ي �إخبار
الملوك ونزهة المالك والمملوك في طبقات
ال�شعراء �ص  ،47وورد البيت الأول فيه برواية:
«عند فراقه» ،وورد البيت الثاني فيه برواية:
«عن تفكري».
• المقطعة رقم (� ،)24ص  122له في المجموع
اللفيف  ،224ورواية البيت الأول فيه هي�« :سر
ال��وداد ن�صيح» ،ورواي��ة البيت الثاني فيه هي:
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«ت�سر قلوب� ...أم��ارات الغرام» ،ورواي��ة البيت
الثالث فيه هي« :لل�سر هات ًكا ...كيف يبوح».
أي�ضا في
المقطعة رقم (� ،)27ص  125له � ً
الوافي بالوفيات  ،379/2وورد البيت الأول فيه
برواية« :طوى عني» بدال من« :طوى عنا» ،وورد
البيت الثاني فيه برواية« :ي�أكل» مكان «ت�أكل».
المقطعة رقم (� ،)30ص  126ورد البيتان:
الأول والثالث منها له في ال ُّدر الفريد ،156/2
والأول برواية« :ي�ضمر الربد» ،والثالث في هذه
ال�صفحة ،وفي  303/3برواية «�أهون لوعة».
النتفة رق��م (��� ،)36ص  129ل��ه ف��ي تاريخ
مدينة دم�شق  ،108/14ورواية البيت الأول فيه
هي« :فقال حبيبي» ،ورواي��ة البيت الثاني فيه
هي« :فقلت له من �أحمر كان» ،وهي له كذلك
في الم�ستفاد من ذيل تاريخ بغداد �ص ،111
وورد البيت الأول فيه برواية « :فقال :حبيبي
ل��م نحيت» ،وورد الثاني فيه ب��رواي��ة« :فقلت
ل��ه م��ن �أح�م��ر ك��ان ف�صه» ،وه��ي ل��ه ف��ي تاريخ
الإ�سالم  ،295/6وعقود الجمان وتذييل وفيات
الأعيان  ،107والبيت الأول فيهما برواية« :فقال
حبيبي» ،والبيت الثاني في عقود الجمان وتذييل
وفيات الأعيان برواية« :فقلت له من �أحمر كان
لونه».
المقطعة رقم (� ،)40ص  130ورد البيتان،1 :
 2له في تاريخ مدينة دم�شق  ،108/14ورواية
البيت الأول فيه ه��ي« :ف��رق��ة بيعين» ،ورواي��ة
البيت الثاني فيه هي« :والمقلتين �إلى الكرى»،
و�سبق التعليق عليها �ضمن الإف�صاح عن ال�شعر
المتدافع في الديوان.
النتفة رق��م (��� ،)46ص  ،134ف��ي هام�شها
�إف�صاح عن تدافعها ون�سبتها لك�شاجم ،ول�سيدوك
الوا�سطي ،وفيه م�صادر تخريجها لهما ،قلت:
أي�ضا في المحب والمحبوب
وهي البن المعتز � ً

 ،237/2وفي هام�شه م�صادر كثيرة.
أي�ضا في
• المقطعة رقم (� ،)62ص  140له � ً
تاريخ الإ�سالم  ،295 /9وله كذلك في عقود
الجمان وتذييل وفيات الأعيان  ،107وورد البيت
الأول فيه برواية:
َف � َم ��ا ُ�أ ُّم َم� � ْك � ُ�ح ��ولِ ال� �م� �دَامِ � � ِع َت ْر َتعِي
ح�ش
إن�سا وَهْ ي َت�أْ َل ُف بال َو ِ
َت َرى ال َو ْح َ�ش � ً
وورد البيت الثاني فيهما برواية« :غدت فرعت»،
وورد البيت الثالث فيه برواية�« :ضباع الفال» ،وهو
في تاريخ الإ�سالم برواية« :نه�شته �أيما نه�ش» ،وورد
البيت الخام�س في عقود الجمان وتذييل وفيات
الأعيان برواية« :و�أحمالها تحدى» ،وهو في تاريخ
الإ�سالم برواية« :وقد لوح النوى».
• المقطعة رقم (� ،)63ص  142 – 141له في
تاريخ مدينة دم�شق  ،107/14ورواي��ة البيت
الثاني فيه هي« :من نيل» ،ورواية البيت ال�سابع
فيه هي« :الحلم والحجى� ...أنهجن»  ،والمقطعة
له كذلك في عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان
 ،107والأول فيه برواية« :و�سله فمهما»  ،والثاني
فيه برواية« :من نيل راحة» ،والثالث فيه برواية:
«فكن ...في اللواح  ...مهر ًبا» ،والخام�س فيه
برواية« :ولكنه �أف�ضى» ،وال�ساد�س فيه برواية:
«العيب فانظر قبيل ما� ...أنى ..تحطه» ،وال�سابع
فيه برواية�« :أنهجن مرطه».
• النتفة رق��م (��� ،)66ص  143ل��ه ف��ي تاريخ
الإ�سالم .296/9
• المقطعة رقم (� ،)67ص  143ورد البيت الأول
في ال ُّدر الفريد 297/5برواية« :طالب غنى...
لأمالي وتباغي» ،وورد البيت الثاني فيه برواية:
«وكل �سام».
• المقطعة رقم (� ،)69ص  144له كذلك في
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•
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•
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•

ال�سحر في ذكر من ت�ش َّيع و�شعر � 373أ،
ن�سمة ّ
والثاني فيه برواية« :لي�س يجري» ،والثالث فيه
برواية« :ما كان انتهاكا».
المقطعة رقم (� ،)72ص  145له في تاريخ
الإ� �س�لام  ،900/4والأول فيه ب��رواي��ة« :بكرة
«بدال من «زائ � ًرا» ،والبيت الثالث فيه برواية:
«تنبه غافال» بدال من« :تنبه عبرة».
المقطعة رقم (� ،)74ص  146وورد البيتان،2 :
 3له في ال ُّدر الفريد  ، 514/5وورد البيت الثاني
فيه برواية« :يقول لي العذول» ،والمقطعة له في
عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان  ،107وورد
البيت الثاني فيه برواية« :بالم�ضمرة العتاق»،
وفي تخريجها في الديوان �إف�صاح عن ن�سبتها
لعبد الوهاب المالكي ،قلت :هي في ديوانه �ص
.53
المقطعة رقم (� ،)79ص  147من�سوبة لأبيه
خط�أ في تاريخ مدينة دم�شق .423/41
الق�صيدة رقم (� ،)81ص  148ن�سب البيتان
المغربي في مناقب
 4 ،3منها ليحيى بن الوزير
ّ
�آل �أبي طالب  ،222/1وورد البيت الرابع فيه
برواية« :وما لعقولهم الم�ستحيلة» ،وهما خال�صا
المغربي.
الن�سبة للوزير
ّ
البيت الثاني من النتفة رقم (� ،)85ص 150
له في عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان 107
برواية« :وطمعت �أ َّال».
المقطعة رقم (� ،)89ص  152 – 151له في
المجموع اللفيف �ص  ،317ورواية البيت الثاني
منها فيه هي:

ف � �م� ��ا ي � �ع � �ل� ��م �إال ال��دم �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ
ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ع م � � ��ا �أح� � �ي� � �ي � ��ت م � � ��ن ليلي
• النتفة رقم (� ،)93ص  153له في تاريخ الإ�سالم
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 ،296/9ونهاية الأرب ( 118/28ط .دار الكتب
العلمية) ،وورد البيت الأول فيه برواية« :ولي�س
كري ًما من تبا�س يمينه ...يع�ض» ،وال ُّدر الفريد
 ،305/5وورد البيت الأول فيه برواية «�أمام
المجد» ،وورد البيت الثاني فيه برواية« :كريما
من تبا�س يمينه».
• المقطعة رقم (� ،)94ص  153له في ن�سمة
ال�سحر في ذكر من ت�ش َّيع و�شعر � 376أ ،وورد
ّ
البيت الأول فيه برواية« :ي�سهل في «بدال من:
«يح�سن».
• النتفة رقم (� ،)95ص  153ورد البيت الثاني
منها له في ال� ُّدر الفريد  ،104/3وورد البيت
الأخير له فيه  ، 71/3وهي له في عقود الجمان
وتذييل وفيات الأعيان  ،107وورد البيت الأول
فيه برواية« :تبت من» ،وورد البيت الثالث فيه
ال�سحر في
برواية« :بعد �سبع و�أربعين» ،ون�سمة ّ
ذكر من ت�ش َّيع و�شعر  ،171والكنى والألقاب /3
.286
• المقطعة رقم (� ،)97ص  153له في النجوم
ال��زاه��رة ف��ي حلى ح�ضرة ال�ق��اه��رة ���ص ،58
بالرواية التالية:
�إذا ��ِ�ش�ئ��تَ �أن َت��ر ُن��و �إل ��ى ال� َّ�ط� ِّ�ف َباك ًيا
ف��دون��ك ف��ان�ظ� ْر ن�ح��و �أر�� ِ��ض ال ُم َق َّط ِم
ت �ج��د م ��ن رج� � ��الِ ال �م �غ��رب� ّ�ي ع�صاب ًة
م� ��� �ض� � َّرج ��ة الأودا ِج ت� �ق� �ط� � ُر ب� ��ال � � َّد ِم
�راب �آي ّ
معطلٍ
ف� �ك ��م َت� � ��ر ُك� � ��وا م� � �ح � � َ
ختم
وك � ��م َخ� � َّل� � ُف ��وا م ��ن � � ُ��س � ��ور ٍة ل ��م ُت ِ

• النتفة رق��م (� ،)110ص  159له في عقود
الجمان وتذييل وفيات الأعيان 107
• البيت المدرج تحت رقم (� ،)112ص  160له

حول
ديوان
الوزير
المغربيّ
(- 370
418هـ)

مقـــاالت

في تاريخ مدينة دم�شق برواية« :وهو بار» ،وهذا
أي�ضا في عقود الجمان وتذييل
ت�صحيف ،وهو له � ً
َو َف َي ِ
ات الأعيان .107
• النتفة رقم (� ،)113ص  161له في طرائف
الطرف .61
• النتفة رق��م (� ،)114ص  161له في عقود
الجمان وتذييل وفيات الأعيان .107
• الق�صيدة رقم (� ،)115ص  ،161ورد منها
ثمانية �أبيات في ذم الهوى �ص  379مختلفة
الترتيب ،وهي الأبيات ذوات الأرقام،7 –1( :
 ،)10ورواي��ة البيت الثاني فيه ه��ي« :وعرفت
�آث� ��ار» ،ورواي���ة البيت ال� َّث��ال��ث فيه ه��ي« :بين
�أ�شواقي �إليه» ،ورواية البيت الخام�س فيه هي:
ال�سيف» ،ورواية البيت ال�سابع فيه
«والموج مثل َّ
ال�سحر في حركاته �أو مقلتيه» ،ورواية
هي« :منه ّ
البيت العا�شر فيه هي« :من الحياة ب�أ�سرها»،
ووردت منها الأبيات )10 ،7 ،6 ،5 ،4 ،1( :له
في عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان ،107
ال�سيف»،
ورواية الخام�س فيه هي« :النَّهر مثل َّ
ال�سابع فيه ه��ي« :ق��د ذاب فيه
ورواي��ة البيت َّ
ال�سحر من �أجفانه �أو مقلتيه» ،وورد البيت الثاني
ّ
فيه برواية�« :آثار النعيم «بدال من �آالت النعيم،
وورد عجز البيت العا�شر فيه برواية« :ب�أ�سرها
نظري �إليه «وورد البيت الخام�س فيه برواية:
ال�سابع فيه
ال�سيف» ،وورد البيت َّ
«والموج مثل َّ
برواية:

هي�« :أ�سباب النعيم» ،ورواي��ة البيت الخام�س
فيه هي« :فرنده في جانبيه» ،وبها ين�ش�أ �إيطاء
مع البيت ال�سابق عليه في هذا الم�صدر ،ورواية
البيت ال�ساد�س فيه هي« :من مائه �شي ًئا» ،ورواية
ال�سحر» ،وورد البيت
ال�سابع فيه هي« :فيه ّ
البيت َّ
ال َّتا�سع هكذا�« :صبغة بيا�ض النيل �صبغة حمرة».
و الق�صيدة له تاريخ الإ�سالم  294/9ما عدا
البيتين :الثامن وال َّت ِا�سع ،ورواية البيت ال َّثاني
فيه هي�« :آث��ار النعيم ...في وجنتيه» ،ورواية
البيت الثالث فيه هي« :بين �أ�شواقي» ،ورواية
البيت الخام�س فيه هي« :والموج مثل» ،ورواية
البيت ال�سابع فيه هي:
اب مِ � � �ن� � ��ه ال� � �� � ّ��س� � �ح � ��ر فــي
َق � � � � � � ْد َذ َ
َح� � � � � َر َك � � � ��ا ِت� � � � � ِه م � � ��ن ُم� � ْق� �لَ� � َت� � ْي� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ه
�دي بخ�صو�ص دي��وان «الوزير
تج َّمع ل� َّ
ه��ذا ما َ
المغربي»� ،أثب ُّته هنا لع َّله يفيد في درا�سة حياته
ّ
و�شعره� ،أو ُيلفت الأنظار �إليه ك�شاعر مجيد ،كان له
دور بارز في ال�شّ عر ال يق ُّل � ًأبدا عن دوره في ت�أليف
الم�ؤلَّفات ،والقيام بالمهام ال�سيا�سية التي �أُ�س ِندت
لدي من �إ�ضافات جديدة هنا لع َّل
�إليهُّ � ،
أثبت ما َّ
ال�شاعر ي�أخذ مكانته التي تليق بموهبته النَّد َّية
العربي ،وال �أزعم �أن ما ر�صدتُه
في �سماء ال�شعر
ّ
بخ�صو�ص هذا ال ّديوان مب َّر ٌ�أ من الخط�أ والنَّق�ص،
فهو ال يعدو �أن يكون عم ًال ب�شرِ ًّيا يعتريه القُ�صور
رت،
ق�ص ُ
وال�خ�ط��أ ،وح�سبي �أ ّن �ن��ي اج�ت�ه� ُ
�دت وم��ا َّ
والحمد هلل رب العالمين.

ق� � ��د ذاب م � �ن� ��ه ال� �� � ّ�س� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ح ��ر في
ح��رك��ات �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ه م� � ��ن وج �ن �ت �ي��ه
والق�صيدة له ما عدا البيتين ال َّثالث ،وال َّثامن
ال�سحر في ت�ش َّيع و�شعر  ، 369ورواية
في ن�سمة ّ
البيت الأول فيه هي�« :إن��ي ر�ضيت من الحياة
ب�أ�سرها نظري �إليه» ،ورواية البيت الثاني فيه

الم�صــادر
� -1إخبار الملوك ونزهة المالك والمملوك في طبقات ال�شعراء:
للمن�صور الأيوبي (ت617هـ) :تحقيق :ناظم ر�شيد ،بغداد،
2001م.
المغربي (ت  418هـ) ،تحقيق :ال�شيخ
� -2أدب الخوا�ص :للوزير
ّ
حمد الجا�سر ،دار اليمامة للن�شر ،الريا�ض1980 ،م.
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 – 3الأ��ش�ب��اه والنظائر م��ن �أ�شعار المتقدمين والجاهلية
والمخ�ضرمين :للخالديين� ،أب��و عثمان �سعيد (ت 371
هـ) ،و�أبي بكر محمد ( ت  380هـ) ،تحقيق :ال�سيد محمد
يو�سف ،لجنة الت�أليف والترجمة والن�شر ،م�صر1965 ،م.
 - 4الإ�شارة �إلى من نال ال��وزارة :لعلي بن منجب ال�صيرفي
(ت  543هـ) ،تحقيق :عبد اهلل مخل�ص ،المعهد العلمي
الفرن�سي ،القاهرة1923 ،م.
 -5الأع�لاق الخطيرة في ذكر �أم��راء ال�شام والجزيرة :البن
�شداد (ت  684هـ) ،تحقيق :يحيى زكريا عبارة ،من�شورات
وزارة الثقافة ،دم�شق1991 ،م.
� -6أعيان ال�شيعة :للعاملي ( 1371هـ) ،تحقيق :مح�سن الأمين،
دار التعارف للمطبوعات ،بيروت.
 -7الأغاني :لأبي الفرج الأ�صفهاني ( 356هـ) ،تحقيق :لفيف
من المحققين ،الهيئة الم�صرية للكتاب1992 ،م.
 -8الأمالي الخمي�سية للإمام المر�شد باهلل ( ت  479هـ )،
عالم الكتب ،بيروت ،د .ت.
 -9البديع في نقد ال�شعر :لأ�سامة بن منقذ (ت  584هـ)،
تحقيق د� :أحمد بدوي و �آخر ،م�صطفي الحلبي1960،م.
 -10بهجة المجال�س و�أن�س المجال�س و�شحذ الذاهن والهاج�س:
البن عبد اهلل القرطبي (ت 463ه�ـ) ،تحقيق د :محمد
الخولي ،دار الكتب العلمية ،د .ت.
 -11تاج العرو�س :للزبيدي (ت 1205ه�ـ) ،تحقيق نخبة من
المحققين ،طبعة حكومة الكويت.
 -12تاريخ الإ��س�لام ووف�ي��ات الم�شاهير والأع�ل�ام :للذهبي
(ت  748ه�ـ) ،تحقيق :ب�شار ع��واد معروف ،دار الغرب
الإ�سالمي ،ط2003 ،1م.
 -13تاريخ مدينة دم�شق :البن ع�ساكر (ت 571هـ) ،درا�سة
وتحقيق :محب ال��دي��ن ال�ع�م��روي ،دار الفكر ،بيروت،
1996م.
 -14التذكرة الحمدونية :البن حمدون ( ت  562هـ ) ،تحقيق:
�إح�سان عبا�س ،و�آخر ،دار �صادر ،بيروت 1996م.
 -15التذكرة ال�سعدية في الأ�شعار العربية :لمحمد العبيدي
(ق 8هـ) ،تحقيق د :عبد اهلل الجبوري ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،ط2001 ،1م.
 -16التذكرة الفخرية :لبهاء الدين المن�شي الإربلي (ت 692
هـ) ،تحقيق د .حاتم ال�ضامن ،و�آخر ،عالم الكتب ،ط ،1
1987م.
 -17جذوة المقتب�س في ذكر والة الأندل�س :للحميدي (ت 488
هـ) ،الدار الم�صرية للت�أليف والترجمة1966 ،م.
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 -18جمهرة اللغة :البن دريد الأزدي (ت  321هـ) ،تحقيق:
رمزي منير بعلبكي ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط ،1
1987م.
 -19حدائق الأنوار وبدائع الأ�شعار :جنيد بن محمود (ت بعد
 790ه�ـ) ،تحقيق :هالل ناجي ،دار الغرب الإ�سالمي،
1995م
 -20حما�سة الظرفاء من �أ�شعار المحدثين والقدماء :للعبد
لكاني الزوزني (ت 431هـ) :تحقيق :محمد بهي الدين
�سالم ،دار الكتاب الم�صري ،دار الكتاب اللبناني ،ط ،1
1999م.
 -21خريدة الق�صر وجريدة الع�صر (ق�سم �شعراء العراق)،
للعماد الأ�صفهاني (ت  597ه �ـ) ،تحقيق محمد بهجة
الأثري ،دار الحرية للطباعة1973 ،م.
 -22خال�صة الأثر في �أعيان القرن الحادي ع�شر :للمحبي (ت
1111هـ) ،المطبعة الوهبية1284 ،م.
 -23ال ُّدر الفريد وبيت الق�صيد :لمحمد بن �آيدمر (ت710هـ)،
مخطوط طبعه م�صور ًا د .ف ��ؤاد �سزكين ،فرانكفورت،
.1989
 -24دمية الق�صر وع�صره �أهل الع�صر :الباخرزي (ت467هـ)،
تحقيق :عبد الفتاح الحلو ،القاهرة1971 ،م.
 -25ديوان الببغاء �ضمن كتاب :عبد الواحد بن ن�صر المخزومي
( ت  398ه�ـ) :حياته ،ديوانه ،ر�سائله ،ق�ص�صه :جمع
وتحقيق :هالل ناجي ،عالم الكتب ،بيروت ،ط1998 ،1م.
 -26دي��وان �أب��ي البركات اب��ن الحاج البلفيقي (771ه��ـ)،
بعناية :عبد الحميد الهرامة ،مركز جمعة الماجد للثقافة
والتراث ،ط1996 ،1م.
 -27دي ��وان ال �ح��ارث ب��ن ح�ل��زة الي�شكري (ت نحو  43ق.
هـ)� ،صنعة :مروان العطية ،دار ابن الإمام النووي ،ودار
الهجرة ،دم�شق ،ط1994 ،1م.
 -28ديوان �أبي الح�سن التهامي (ت  416هـ) ،تحقيق د .محمد
الربيع ،مكتبة المعارف ،الريا�ض ،ط1982 ،1م.
 -29دي��وان ال�ح�لاج :جمعه وق��دم ل��ه� :سعدي �ضناوي ،دار
�صادر ،بيروت2003 ،م.
 -30ديوان ابن ر�شيق القيرواني (ت  463هـ) ،جمع وتحقيق:
عبد العزيز الميمني�( ،ضمن كتاب بحوث وتحقيقات
العالمة عبد العزيز الميمني )� ،أعدها للن�شر :محمد عزيز
�شم�س ،دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت ،ط 1995 ،1م.
 -31دي��وان �صالح بن عبد القدو�س :جمع وتحقيق عبد اهلل
الخطيب ،دار الب�صري ،العراق1967 ،م.

حول
ديوان
الوزير
المغربيّ
(- 370
418هـ)

مقـــاالت

 -32ديوان �صر در (ت 456هـ) ،طبعة دار الكتب الم�صرية،
ط1995 ،2م.
 -33ديوان ال�صوري ( عبد المح�سن بن غلبون ت  419هـ)،
تحقيق� :شاكر �شكر ،و�آخر ،بغداد ،ط1981 ،1م .
 -34ديوان العبا�س بن الأحنف (ت 192هـ) ،تحقيق :عاتكة
الخزرجي ،مطبعة دار الكتب الم�صرية1954 ،م.
 -35ديوان عبد الوهاب المالكي ،جمع وتحقيق :د .عبد الحكيم
الأني�س ،دار البحوث الإ�سالمية ،دبي ،ط2004 ،1م.
 -36ديوان علي بن �أبي طالب  - t -تحقيق د :محمد خفاجي،
مكتبة الكليات الأزهرية ،د .ت.
 -37ديوان محمد بن هانئ الأندل�سي (ت  362هـ) :تحقيق:
محمد اليعالوي ،دار الغرب الإ�سالمي1995 ،م ،وطبعة
�أخ��رى بعنوان تبيين المعاني في �شرح دي��وان ابن هانئ
المغربي :زاهد علي ،مطبعة المعارف ومكتبتها،
الأندل�سي
ّ
م�صر1352 ،هـ.
 -38ديوان من�صور النمري (ت 193هـ):جمع وتحقيق د .عبد
الحفيظ عبد الهادي ،مكتبة الآداب ،القاهرة.
 -39ديوان ابن هندو (ت  423هـ) ،جمع وتحقيق :عبد الرازق
حويزي ،القاهرة2007 ،م.
المغربي� ،ضمن كتاب �أبي القا�سم الح�سين
 -40ديوان الوزير
ّ
بن علي العالم ال�شاعر الناثر الثائر :درا�سة في �سيرته
و�أدب��ه مع ما تبقى من �آث��اره " ،د� .إح�سان عبا�س ،دار
ال�شروق للن�شر ،عمان ،الأردن ،عام 1988م.
 -41ذم الهوى :البن الجوزي (ت  597هـ) ،تحقيق :م�صطفى
عبد الواحد ،دار الكتب الحديثة ،القاهرة ،ط1962 ،1م.
 -42ربيع الأبرار ون�صو�ص الأخبار :للزمخ�شري (ت  538هـ)،
تحقيق :عبد الأمير مهنا ،ط1992 ،1م.
 -43زهر الأكم في الأمثال والحكم :للح�سن اليو�سي (ت ق:)11
تحقيق :محمد حجي ،دار الثقافة ،المغرب 1981م.
ال�سحر وال�شعر :ل�سان الدين بن الخطيب (ت  776هـ)،
ّ -44
تحقيق :ج .م .كونتننته فيرير ،بدايات للطباعة والن�شر،
�سورية ،ط2006 ،1م  ،وطبعة �أخ��رى بتحقيق :محمد
�شبانة ،و�آخر ،دار الف�ضيلة1999 ،م.
� -45شذرات الذهب في �أخبار من ذهب :البن العماد الحنبلي
(ت 1089هـ) ،تحقيق :محمود الأرنا�ؤوط ،و�آخر ،دار ابن
كثير ،دم�شق ،بيروت ،ط1993 ،1م.

� -46شروح �سقط الزند :للتبريزي ،وال َب َط ْل َي ْو ِ�س ِّي ،والخوارزمي
على ديوان �أبي العالء المعري ،تحقيق لجنة من المحققين
ب�إ�شراف د :طه ح�سين ،الهيئة الم�صرية العامة للكتاب،
1986م.
 -47طبقات ال�شافعية الكبرى :لل�سبكي (ت  771هـ) ،تحقيق:
محمود الطناحي ،وعبد الفتاح الحلو ،دار �إحياء الكتب
العربية ،في�صل عي�سى الحلبي ،القاهرة ،ط1964 ،1م.
 -48طرائف الطرف :للبارع البغدادي (ت 523هـ) ،تحقيق:
هالل ناجي ،عالم الكتب ،بيروت ،ط1999 ،1م.
ال�سماوي (ت
 -49الطليعة من �شعراء ال�شيعة :ال�شيخ مح ّمد َّ
 1370هـ) ،تحقيق :كامل �سلمان الجبوري ،دار الم�ؤ ّرخ
العربي ،بيروت ،ط2001 ،1م.
 -50عقود الجمان وتذييل وف�ي��ات الأع �ي��ان (مخطوط ):
لبدر الدين الزرك�شي (ت  794هـ) ،ن�سخة مكتبة الفاتح
بال�سليمانية ،رقم (.)4434
 -51العمدة :البن ر�شيق القيرواني (ت  463هـ ) ،تحقيق:
النبوي �شعالن ،مكتبة الخانجي ،ط1997 ،1م.
 -52العين :للخليل بن �أحمد الفراهيدي (ت  170هـ) ،تحقيق:
�إبراهيم ال�سامرائي ،ومهدي المخزومي ،دار ومكتبة
الهالل ،بيروت.
 -53غرائب التنبيهات على عجائب الت�شبيهات :لعلي بن ظافر
( ت  623ه�ـ) ،تحقيق :م�صطفى الجويني ،و�آخ��ر ،دار
المعارف ،القاهرة1983 ،م.
 -54غرر الخ�صائ�ص الوا�ضحة ودرر النقائ�ص الفا�ضحة:
لبرهان الدين الكتبي (ت 718هـ) ،دار الطباعة ال�سنية،
بوالق1284 ،هـ.
 -55الفوائد والأخ �ب��ار :الب��ن دري��د (ت  321ه �ـ) ،تحقيق:
�إبراهيم �صالح ،دار الب�شائر ،دم�شق2000 ،م.
 -56ف ��وات ال��وف �ي��ات وال��ذي��ل عليها :الب��ن ��ش��اك��ر الكتبي
(ت764هـ) ،تحقيق� :إح�سان عبا�س ،دار �صادر ،بيروت،
د.ت.
 -57الكنى والأل�ق��اب :لعبا�س القمي (ت  1359ه�ـ) ،مكتبة
ال�صدر ،طهران.
 -58ال�ك��واك��ب ال���س��ائ��رة ب��أع�ي��ان ال�م��ائ��ة ال�ع��ا��ش��رة :للغزي
(ت1061هـ) ،ن�شره :خليل المن�صور ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،ط1997 ،1م.
 -59لمح الملح :لأبي المعالي الحظيري الخزرجي (ت 568هـ)
المعروف بدالل الكتب ،تحقيق :يحيى عبد العظيم ،ط.
دار الكتب2007 ،م.
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 -60مثير الغرام ال�ساكن �إلى �أ�شرف الأماكن :البن الجوزي
(ت  597ه�ـ) ،تحقيق د .م��رزوق �إبراهيم ،دار الراية،
ال�سعودية ،ط1995 ،1م ،وتحقيق :م�صطفى الذهبي ،دار
الحديث ،القاهرة ،ط1995 ،1م.
 -61المجال�سة وجواهر العلم :لأبي بكر الدينوري (ت333
ه�ـ) ،خ��رج �أحاديثه و�آث ��اره ،ووث��ق ن�صو�صه وعلق عليه:
م�شهور بن ح�سن �آل �سليمان ،جمعية التربية الإ�سالمية،
دار ابن حزم ،بيروت ،ط1998 ،1م.
 -62مجلة العرب ،ج1426 ،2 ،1هـ2005 ،م.
 -63المجموع اللفيف :للأفط�سي (ت  515هـ) ،تحقيق يحيى
الجبوري ،دار الغرب الإ�سالمي ،ط2005 ،1م.
 -64المحب والمحبوب والم�شموم والم�شروب :لل�سري ال َّرفاء
(ت  362هـ ) ،تحقيق :ما جد الذهبي ،دم�شق 1986م.
 -65مخت�صر تاريخ دم�شق البن ع�ساكر :البن منظور (ت 711
هـ) ،ج  ،28اخت�صرته على نهج ابن منظور وحققته د:
�سكينة ال�شهابي ،دار الفكر ،دم�شق ،ط1988 ،1م.
 -66المده�ش :البن الجوزي ( ت  597هـ ) �ضبطه و�صححه
د .م ��روان ق�ب��ان��ي ،دار الكتب العلمية ،ب �ي��روت ،ط،2
1985م.
 -67مر�آة الجنان :لليافعي اليمني (ت  768هـ) ن�شره :خليل
المن�صور ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1997 ،1م.
 -68الم�ستطرف من كل فن م�ستظرف :للإب�شيهي (ت 852هـ):
تحقيق� :إبراهيم �صالح  -دار �صادر ،ط1999 ،1م .
 -69الم�ستفاد من ذيل تاريخ بغداد :البن النجار(ت  643هـ)،
انتقاه ابن الدمياطي (ت  749هـ) ،تحقيق :قي�صر فرح،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،د .ت.
 -70معاهد التن�صي�ص :لعبد الرحيم العبا�سي (ت  693هـ)،
بعناية :محمد محي الدين عبد الحميد ،المكتبة التجارية،
القاهرة ،عالم الكتب ،بيروت1947 ،م.
 -71معجم الأدب��اء :لياقوت الحموي (ت  626ه�ـ) ،تحقيق
د� :إح�سان عبا�س ،دار الغرب الإ�سالمي ،ط1993 ،1م.
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 -72معجم البلدان :لياقوت الحموي ( ت  626هـ) ،دار �صادر،
بيروت.
 -73المقفـى الـكبير :للمقريزي (ت  845هـ) ،تحقيق :محمد
اليعالوي ،دار الغرب الإ�سالمي ،ط1991 ،1م.
 -74مناقب �آل �أبي طالب :البن �شهرا �شوب (ت  588هـ)،
المطبعة الحيدرية ،النجف1956 ،م.
 -75مو�سوعة ال�شعر العربي ( ،)cdم�ؤ�س�سة محمد بن را�شد �آل
مكتوم ،الإ�صدار الأول.
 -76النجوم الزاهرة في حلى ح�ضرة القاهرة� :أَ َت َّمه ابن �سعيد
(ت 685هـ) ،تحقيق :ح�سين ن�صار ،دار الكتب الم�صرية،
1421هـ.
ال�سحر في ذكر من ت�ش َّيع و�شعر (مخطوط) ،يو�سف
 -77ن�سمة ّ
ابن يحيى ( 1121ه�ـ) ،جامعة الملك �سعود ،الريا�ض،
برقم (.)7949
 -78نفح الطيب م��ن غ�صن الأن��دل ����س ال��رط�ي��ب :للمقري
التلم�ساني (ت1041ه �ـ) ،تحقيق د� :إح�سان عبا�س ،دار
�صادر 1986 ،م.
 -79نفحة الريحانة ور�شحة طالء الحانة :لمحمد �أمين بن
ف�ضل اهلل المحبي (1111هـ) ،تحقيق� :أحمد عناية ،دار
الكتب العلمية ،بيروت2005 ،م.
 -80نهاية الأرب في فنون الأدب :للنويري (ت  733هـ)،
م�صورة ع��ن طبعة دار الكتب الم�صرية ،القاهرة،
وطبعة دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط2004 ،1م ،وقد
�أ�شير �إليها ف��ي موا�ضعها ،وه��ي بتحقيق لفيف من
المحققين.
 -81الوافي بالوفيات :لل�صفدي (ت  764هـ) :تحقيق لفيف
من المحققين ،في�سبادن ،طبع على �سنوات متعددة.
 – 82وف�ي��ات الأع �ي��ان :الب��ن خلكان (ت 681ه �ـ) ،تحقيق:
�إح�سان عبا�س ،دار �صادر ،بيروت.
 -83يتيمة ال��ده��ر :للثعالبي ،تحقيق :محمد محيي الدين
عبد الحميد ،مطبعة ال�سعادة ،م�صر ،ط1956 ،2م.

حول
ديوان
الوزير
المغربيّ
(- 370
418هـ)

طرائق فكاك الأ�سرى الم�سلمين من ال�صليبيين
(٭)
690-490هـ 1291-1097 /م
�أ.د .طه خ�ضر عبيد

ق�سم التاريخ  /كلية التربية  /جامعة المو�صل

مقـــاالت

المقدمة:
بد�أت الحمالت ال�صليبية (الفرنجة �أو الأفرنجة عند الم�ؤرخين العرب) (٭٭)� ،سنة 490-489هـ
1097-1096/م ،وكانت قبل قيامها ،وفي �أول �أمرها م�شروعا �أوربيا ،بد�أته البابوية ،فقد
�أطلق البابا �أوربان الثاني (1099-1088()Urban IIم) دعوته لها ،م�ستغال ا�ستغاثة �سابقة
لالمبراطورية البيزنطية ،التي خ�سرت الحرب وهزمت وا�سر �إمبراطورها رومانو�س الرابع
ديوجنتي�س (1071-1068()Romanos IV Diogentesم) ،في معركة مانزكريت ،مالزكرد،
مالذكرت ،مال�سكرت� ،سنة 463هـ 1071/م ،وكان �أول �إمبراطور بيزنطي يقع في �أ�سيراً في يد
()1
الم�سلمين عند القائد ال�سلجوقي �ألب ار�سالن.
لقد �شارك كل من االقطاع والنبالء والفالحين
الفقراء وملوك �أورب��ا �إل��ى جانب البابوية دعوتها
للحرب �ضد الم�سلمين ،وا�ستعدوا للحرب معبرين
ع��ن روح �ي��ة المجتمع ال�غ��رب��ي الأورب� ��ي و�أف �ك��اره
الحربية وال�سيا�سية والدينية ال�سائدة ،وبدوافع
متداخلة عديدة ،التقت جميعها في محور االطماع
للتوجه نحو الم�شرق العربي الإ�سالمي وبخا�صة
بالد ال�شام التي فيها الأماكن المقد�سة ،وكذلك
م�صر ،وكانت دعوة البابا التي وردت في خطابه
الذي رددته جموع الحا�ضرين في منطقة كليرمون
الفرن�سية ()Clermontوقوله «Deus Lo Volt
�أي الرب يريدها» ،تلك ال�صرخة التي علت في كل
معارك ال�صليبيين �ضد الم�سلمين( .)2ونجح البابا
�أوربان الثاني من عقد مجمعا في �آذار �سنة 1095م

في بياكنتزا في ايطاليا ،ح�ضره �أ�ساقفة الكنائ�س
في �أورب��ا وعدد من زعمائها ،وفي ذلك االجتماع
تجدد طلب بيزنطة ف��ي م�ساعدتها ومنا�صرتها
�ضد الم�سلمين ،وبذلك تهي�أت للكني�سة الفر�صة
في �إع�لان الحرب والعمل على تحريك �أول حملة
()3
�صليبية �ضد الم�سلمين.
ال �شك� ،أن �أو�ضاع الم�شرق العربي الإ�سالمي
المتردية ،كانت من العوامل التي �شجعت الغرب
الأورب��ي للتقدم نحوه ،وقد ات�سمت تلك الأو�ضاع
بالتمزق ال�سيا�سي والتناحر الع�سكري بين �أمراء
المدن واالمارات الهزيلة المتخا�صمة ،والتي عدها
�إب��ن الأث �ي��ر( ،)4من الأ�سباب لتلك الحرب بقوله:
«لما ا�ستطال الفرنج  -ال�صليبيون  -خذلهم اهلل
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تعالى بما ملكوه م��ن ب�لاد الإ� �س�لام ،و�أت�ف��ق لهم
ا�شتغال ع�ساكر الإ��س�لام وملوكه بقتال بع�ضهم
بع�ضا ،فتفرقت حينئذ بالم�سلمين الآراء ،واختلفت
الأهواء ،وتمزقت الأحوال».
تعاقبت الحمالت ال�صليبية التي قادها ملوك
�أوربا و�أمرا�ؤها ورجال الدين ب�صورة متقطعة �إلى
�سنة 690هـ 1291/م ،ولم تواجه �أوالها �سنة 490هـ
1096/م مقاومة تتنا�سب وحجمها من �سالجقة
الروم في نيقية ،كما لم تكن هناك قوة �إ�سالمية
موحدة في بالد ال�شام والجزيرة تمنعها من التقدم،
وا�ستطاعت تلك الحملة من احتالل الأر�ض وتكوين
�إماراتها الأربعة :الرها� ،أنطاكية ،طرابل�س ،القد�س
«وت�ق��وت �شوكة ال�صليبيين ،ول��م تظهر المقاومة
القوية المنظمة الوا�سعة �إال بعد �أكثرمن ربع قرن
م��ن زم��ان الحملة الأول ��ى ،عندما ب��د�أت على يد
الزنكيين في ال�شام وبعدهم الأيوبيين ،اللذين قادوا
حركة تحرير ومقاومة �شديدة بعد �أن امتلكوا القوة
وعدوا م�ستلزمات الجهاد وتوحيد جبهة الجزيرة
وب�لاد ال�شام والمقاومة �ضد االحتالل ال�صليبي
و�إ�سقاط �إماراته.
ل�سنا ب���ص��دد ال�ح�م�لات وق��ادت �ه��ا و�أهدافها
والإم ��ارات و�أمرائها ونتائج ذل��ك ،بقدر التركيز
على ق�ضية �أ�شغلت الم�سلمين قادة و�أف��رادا كبارا
و�صغارا ن�ساء ورج��اال ،هي وقوع �أع��داد كبيرة من
الم�سلمين �أ�سرى و�سبايا ب�أيدي ال�صليبيين ،والعمل
على فكاكهم وتخلي�صهم من الأ�سر.
لقد ترتب على الحروب والعمليات الحربية بين
الم�سلمين وال�صليبيين ،وب�سبب التداخل المكاني
بينهما ،وعدم وجود جبهة فا�صلة بينهما كما هو
م�ألوف في حروب الم�سلمين و�أعدائهم من قبل،
فقد وقعت �أعداد كبيرة من المقاتلين �أ�سرى ومن
المدنيين �سبايا ،يزيد ذلك غليانا ذلك ال�صراع في
بالد ال�شام الذي كانت تتقا�سمه ثالث قوى هي:
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 .1القوى )الإ�سالمية �صاحبة الأر�ض وال�سكان.
 .2القوى ال�صليبية المتعددة وحمالتها من �أوربا.
 .3الإمبراطورية البيزنطية المتذبذبة الموقف
والطامعة في ا�ستعادة �سيطرتها على بالد
ال�شام.
وال يمكن تقديم �إح�صائية دقيقة عن �أعداد
الأ��س��رى وال�سبايا ،لأن الم�صادر تكتفي بالقول،
�أعداد من الأ�سرى و�أحيانا ت�صرح بالأرقام ،ولكن
من ال�سياق التاريخي فان �أعدادهم تقدر بمئات
الآالف وم��ن الطرفين ،وهناك عوامل �أث��رت في
تزايد �أعدادهم منها اختالل التوازن من الناحية
الع�سكرية وطبيعة فنون القتال المتبعة وطبيعة
القوى ال�سيا�سية في بالد ال�شام وم�صر ،ف�ضال عن
الظروف التي مرت بها تلك القوى.
طرائق
فكاك
الواقع� ،إن الزنكيين والأيوبيين قد بذلوا جهودا
الأ�سرى
جبارة �سجلتها الم�صادر ،واتبعوا �سبال مدرو�سة من
الم�سلمين
اجل تخلي�ص الأ�سرى الم�سلمين ،يدفعهم �إلى ذلك
من
الواجب الديني والأخالقي والم�س�ؤولية التاريخية ال�صليبيين
التي �أوكلت �إليهم في رعاية م�صالح الم�سلمين طيلة 690-490هـ /
1291-1097م
تلك المدة.
ت �ع��ددت ط��رائ��ق ف �ك��اك الأ�� �س ��رى الم�سلمين
وتخلي�صهم من ال�صليبيين ،وربما تداخلت �أكثر
من طريقة في الو�صول �إلى هدفهم ،ونجد �أن �أكثر
الطرائق ح�ضورا هي:
�أوال :اال�ستنقاذ بالقوة.
ث��ان �ي��ا :ال �م �ع��اه��دات واالت �ف��اق �ي��ات وال���ص�ل��ح بين
الطرفين.
ثالثا :محا�صرة وتحرير المدن والقالع والح�صون.
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�أوال :اال�ستنقاذ بالقوة

مقـــاالت

امتلك الزنكيون ومن بعدهم الأيوبيون عنا�صر
القوة ال�سيا�سية والحربية واالقت�صادية الكفاءة
القادرة على �صد ال�صليبيين �أوال ،وتحرير الأر�ض
ب�شكل مخطط ومدرو�س وتدريجي و�إ�سقاط �إماراتهم
ومدنهم ثانيا ،فتوجهوا �إلى اال�ستنقاذ الذي �أ�صبح
نهجا معروفا ،م�ستندا على الجهاد لفكاك الأ�سرى
الم�سلمين وتخلي�صهم بالقوة وال�شوكة ،وقد �أتى
ذلك النهج ثماره وحقق �أهدافه ،وي�أتي في مقدمة
عمليات اال�ستنقاذ ،تلك التي ح�صلت على يد القائد
نجم الدين �إيلغازي بن ارتق عندما توجه �إلى الرها
و�شدد عليها الح�صار �سنة 513ه�ـ 1119/م ،مما
ا�ضطر من بها من ال�صليبيين �إلى م�صالحته ،لقاء
تنازلهم عن الأ�سرى الم�سلمين الموجودين بها،
ف�أجابهم ايلغازي �إلى ذلك (.)5
وفي �سنة 532هـ 1138/م ،وقع عدد من الأ�سرى
الم�سلمين م��ن ح�صن البزاغة بيد البيزنطيين
المتحالفين مع ال�صليبيين ،ونقلوهم �إل��ى قلعة
الأث ��ارب ،وا�ستطاع بع�ض الأ��س��رى الم�سلمين �أن
يفروا �إل��ى حلب لأن حاميتها غير كافية ،و�أخبر
ه�ؤالء الفارين القائد �سوار ب�ضعفها ووجود �أ�سرى
م�سلمين �آخرين فيها ،ف�أ�سرع �إلى الإغارة على القلعة
وا�ستنقذ الأ�سرى المتبقين فيها( .)6وا�ستطاع القائد
�أ�سد الدين �شيركوه عقب ا�ست�شهاد ال�سلطان عماد
الدين زنكي �سنة 541ه �ـ 1146/م ،من ا�ستنقاذ
الأ�سرى الم�سلمين عندما �أدرك ال�صليبيين ي�سوقون
الأ�سرى فقاتلهم وا�ستنقذ الكثير من الأ�سرى من
�أي��دي�ه��م( .)7وتمكن القائد �صالح الدين الأيوبي
�أن يدخل نابل�س �سنة 580ه �ـ 1184/م وا�ستنقذ
عدد من �أ�سرى الم�سلمين الذين كانوا محتجزين
فيها( .)8و�شهدت �سنة 583هـ 1187 /م �أكبر عملية
ا�ستنقاذ للأ�سرى الم�سلمين من ال�صليبيين ،عندما
ا�ستطاع القائد �صالح الدين الأيوبي من ا�ستنقاذ
زه��اء �أرب�ع��ة �آالف �أ�سير م�سلم من عكا ،و�أعطى

الأ��س��رى نفقة ي�صلون بها �إل��ى بالدهم و�أهلهم،
وب�ل��غ ع��دد الأ� �س��رى الم�سلمين ال��ذي��ن خل�صهم
ع�شرين �ألف من مدن مجدل ،يافا ،حيفا� ،صفورية،
والغولة وتبنين� ،صرخد� ،صيدا ،بيروت وجبيل(،)9
و�س َّير القائد �صالح الدين الأي��وب��ي ابنه الظاهر
غازي �صاحب حلب �سنة 583هـ 1187/م فحا�صر
�سرمنية و�ضيق على �أهلها ،وكـان في الح�صون
والقالع المجاورة عدد كبير من �أ�سرى الم�سلمين،
ف�أطلقوا و�أعطاهم الك�سوة والنفقة( ،)10وخل�ص
القائد �صالح الدين الأيوبي في ال�سنة نف�سها زهاء
ثالثة �آالف �أ�سير م�سلم من القد�س( ،)11وفي �سنة
589هـ1194/م ،وتمكن القائد �صالح الدين الأيوبي
عند محا�صرته لح�صن تبنين ،من ا�ستنقاذ ما فيه
من الأ�سرى ويقدر عددهم مائة ،وكذلك حا�صر
جبيل وا�ستنقذ جميع الأ�سرى الم�سلمين المحتجزين
فيه( ،)12وتمكن الملك العادل الأيوبي �سنة 603هـ
من �إطالق جميع الأ�سرى الم�سلمين من عكا خالل
رحلته من م�صر �إل��ى ب�لاد ال�شام ،كما ا�ستطاع
الم�سلمون من ا�ستنقاذ عدد من الأ�سرى الم�سلمين
�سنة 664هـ 1265/م من مدينة �صفد (.)13
عدت عمليات ح�صار المدن والح�صون والقالع
�شكال من �أ�شكال اال�ستنقاذ بالقوة وتخلي�ص �أعداد
كبيرة من الأ�سرى الم�سلمين.
يبدو �أن القوة المتاحة للزنكيين كانت كافية
لإيقاع ال�ضربات الموجعة لل�صليبيين الذين خ�سروا
فيها مقاتليهم ،و�أ�سر قادتهم و�أمراءهم ،ودمرت
قوتهم ،وتحطمت معنوياتهم،وكثر �إختالفهم فيما
بينهم ،وتم ا�سترجاع ما يمكن ا�سترجاعه من المدن
والقالع والح�صون من �أيديهم ،قد �أكدت جميعها
�أن عملية ا�ستنقاذ الأ�سرى الم�سلمين بالقوة قد
نجحت في تحقيق �أهدافها ،وبثت روح الجهاد في
�صفوف الم�سلمين فخل�صوا ع�شرات الآالف من
�أ�سرى الم�سلمين ،وقد ا�ستكمل الأيوبيون المهمة
بنجاح وال يقل جهدهم �ش�أنا عن الزنكيين ،ولذلك
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بد�أ ال�صليبيون يفكرون بنقل الأ�سرى الم�سلمين �إلى
عمق نفوذهم وبعيدا عن الم�سلمين واختاروا عكا
ويافا(.)14
ل��م يقت�صر اال�ستنقاذ على ال�ق��وات الحربية
الزنكية والأي��وب �ي��ة ،ب��ل �أ�سهم فيه �سكان المدن
ال�شامية ،فعلى �سبيل المثال ،ما ح��دث في �سنة
515ه �ـ 1121/م عندما �أنقذ الحلبيون خم�سين
�أ�سيرا من �أهل مدينتهم ممن وقع في يد ال�صليبيين
الذين ا�ستغلوا خلو حلب من قوة ايلغازي ،ف�شنوا
هجوما على الأث��ارب� ،إال �أن الحلبيين لم يكتفوا
ب�إنقاذ �أ�سراهم ،بل اجبروا العدو على التقهقر
والتراجع �إلى �أنطاكية( ،)15كما �أ�سهم الأفراد من
الفر�سان ال�شجعان على ا�ستنقاذ �إخوانهم الأ�سرى
الم�سلمين من ال�صليبيين ،فعلى �سبيل المثال ،ق�صة
الفار�س جمعة النميري الذي ا�ستنقذ �أ�سيرا م�سلما
من ال�صليبيين قرب �أنطاكية(.)16
وم��ن الطريف� ،أن الأ� �س��رى �أنف�سهم خل�صوا
�أنف�سهم من الأ�سر ،فعند محا�صرة قلعة برزية �سنة
583ه�ـ 1187 /م ،التي كان فيها �أ�سرى م�سلمين
محتجزين ،وعندما حل الخطر بالقلعة بمحا�صرتها،
نقل ال�صليبيون الأ�سرى الم�سلمين �إلى �سطح القلعة
و�أرجلهم في القيود والخ�شب المثقوب ،فلما �سمعوا
تكبير الم�سلمين المحا�صرين للقلعة ،كبر الأ�سرى
من ال�سطح ،فظن ال�صليبيون �أن الم�سلمين قد
�صعدوا �إلى ال�سطح ،فا�ست�سلم ال�صليبيون وا�ستنقذ
()17
الأ�سرى �أنف�سهم بهذا الذكاء.
ثانيا :المعاهدات واالتفاقيات وال�صلح

ك��ان �أح��د بنودها الهدنة ،وت�ب��ادل الأ��س��رى �أو
�إط�لاق �سراحهم ،وكانت معظم تلك المعاهدات
وال�صلح ت�أتي بمبادرة و�إر�سال الر�سل من ال�صليبيين
�إلى الم�سلمين ،الذي ي�ضطرهم �إلى ذلك �ضعفهم
وظروفهم ال�صعبة عدا تلك التي ح�صلت في عهد
الملك العادل الأي��وب��ي( ،)18وبما �أن تلك الطريقة
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في تخلي�ص الأ�سرى تدل على تفوق قوة الم�سلمين
في مواجهة ال�صليبيين،وحققت �أهدافها ،والأمثلة
عديدة نورد �أ�شهرها ،ومنها ما ح�صل �سنة559هـ/
1163م عندما اتفق ال�سلطان نور الدين محمود
زنكي مع ال�صليبيين على �إطالق �سراح بوهيمند �أمير
�أنطاكية (1201-1163م) بعد �أن دفع الأخير فدية
كبيرة ،وتعهد �أن ير�سل ماال كثيرا�, ،أن يطلق �سراح
الأ�سرى الم�سلمين في �إمارته( ،)19وجدير بالقول،
�أن �أ�سر الأم��راء والقادة ال�صليبيين كان �أ�سلوبا
مف�ضال عند الزنكيين والأيوبيين و�سالحا ما�ضيا
ا�ستخدم فح�سن ا�ستخدامه ،وحقق الم�سلمون من
خالله جملة �أهداف منها:
�	.1إ�ضعاف ال�صليبيين ع�سكريا واقت�صاديا.
 .2بث روح اال�ضطراب في �صفوف �أتباعهم وتحطيم
طرائق
معنوياتهم.
فكاك
الأ�سرى
�	.3أمن �أموال الم�سلمين التي ا�ستُخدمت منها
الم�سلمين
()20
لفداء الأ�سرى الم�سلمين.
من
وعقد ال�صلح بين ال�سلطان نور الدين محمود ال�صليبيين
زن�ك��ي وال�صليبيين �سنة 563ه� �ـ 1167/م ومن 690-490هـ /
1291-1097م
�شروطه:
 .1تبادل الأ�سرى بين الطرفين.
()21
�	.2إطالق �سراح الجند النوري داخل الإ�سكندرية
وفي �سنة 575هـ1179 /م ،حا�صر القائد �صالح
الدين الأيوبي ح�صن مخا�ضة الأحزان قرب بانيا�س،
وت��م �إط�لاق �أل��ف �أ�سير من الم�سلمين ،)22(.وفي
ال�سنة نف�سها �أ�سر الم�سلمون � 270أ�سيرا من قادة
وفر�سان ال�صليبيين ،و�أطلق ال�صليبيون ثالثة �آالف
�أ�سير من �أ�سرى الم�سلمين �ألفين في بالد ال�شام
و�ألف في م�صر مقابل �إطالق �سراح ه�ؤالء الأ�سرى
ال�صليبيين ( ،)23وجاءت �سنة 576هـ 1180 /م التي
تمكن فيها القائد �صالح الدين الأيوبي من تخلي�ص
ع�شرين �ألف �أ�سير م�سلم من الأ�سرى المحتجزين
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في تبنين ( ،)24وفي ال�سنة نف�سها وقع ال�صلح بين
القائد �صالح الدين الأيوبي في حملته على �أرمينيا
فاتفق مع �أمير قليقيا روبين الثالث ومن �شروطه �أن
ي�شتري الأخير خم�سمائة �أ�سير م�سلم ممن �أ�سرهم
()25
ال�صليبيين.
وح�صل اتفاق �سنة 587هـ 1191/م بين القائد
�صالح الدين الأيوبي وال�صليبيين في مملكة �صيدا
والذين طلبوا ال�صلح وكان من بنوده� ،أن يطلقوا كل
�أ�سير م�سلم في المملكة (.)26
�إن تعدد الأطراف ال�صليبية المتمثلة بالإمارات
والمتخا�صمة �أحيانا ،قد �أدى �إلى �أن تعقد اتفاقات
و�صلح ثنائية مع القادة الم�سلمين وتبعا للظروف
المحيطة بتلك الأط ��راف ،ومنها م��ا ح�صل بين
القائد �صالح الدين الأيوبي والبيمند «البوهيمند»
�صاحب �أنطاكية �سنة 587ه� �ـ 1191/م وتوقيع
ال�صلح على �أن يطلق الأخير ما عنده من �أ�سرى
الم�سلمين( ،)27كما �إتفق الملك العادل الأيوبي مع
�صاحب جبيل ال�صليبي الذي كان �أ�سيرا عنده من
�أجل فكاك �أ�سره ،مقابل ذلك يطلق جميع الأ�سرى
في بلده( ،)28و�أب��رم الملك الكامل نيابة عن والده
الملك ال�ع��ادل �سنة 618ه �ـ 1221/م اتفاقية مع
ال�صليبيين ومن بنودها:
 .1هدنة �أمدها ثمان �سنوات.
()29
�	.2أن يطلق كل فريق ما عنده من الأ�سرى.
وفي ال�سنة نف�سها ،ا�ستطاع الوزير ال�صاحب
�صفي الدين بن علي بن �أ�شكر �أن يطلق ما كان
بم�صر من �أ�سرى الم�سلمين عند ال�صليبيين،)30(.
وعقد الملك ال�صالح نجم الدين الأيوبي �صلحا مع
ال�صليبيين �سنة 638ه�ـ 1240 /م م�شروطا ،ب�أن
()31
يطلقوا �أ�سرى الم�سلمين.
ووقع الم�سلمون وال�صليبيون �صلحا �سنة 648هـ/
1250م ،عندما كان الملك لوي�س التا�سع �أ�سيرا عند
الم�سلمين ومن بنوده:

 .1يلزم �أن يفتدي الملك لوي�س التا�سع نف�سه بمبلغ
كبير من المال «مليون بيزنط».
�	.2أن يطلق �سراح عدد كبير من �أ�سرى الم�سلمين.
 .3ت�سليم مدينة دمياط للم�سلمين.
()32
 .4مدة الهدنة وال�صلح ع�شر �سنوات.
و�أبرمت اتفاقيات ثنائية �أخرى منها� ،أن �سلطان
دم�شق و�صاحب �أنطاكية اتفقا على:
 .1هدنة �أمدها ع�شر �سنوات.
()33
� .2إطالق �سراح الأ�سرى الم�سلمين.
كما �صالح عماد الدين �صاحب �أنطاكية دون
غيره من ال�صليبيين على �أن يطلق الأخير �سراح
()34
�أ�سرى جميع الم�سلمين الذين عنده.
ويبدو �أن تلك االتفاقيات كانت متوا�صلة وتدل
على طبيعة ال���ص��راع ال��دائ��ر وظ ��روف الأط ��راف
الداخلية التي جعلت لل�سالم م�ساحة من العالقات
التي تحقق م�صلحة كل طرف.
ال ��ش��ك� ،أن ال�صليبيين ل��م يحترموا دائما
االتفاقيات والمعاهدات مع الم�سلمين ،وكانوا ينكثون
العهد ويخرقون تلك االتفاقيات مغلبين م�صالحهم
وم�ستغلين ظروف الم�سلمين ،ولم يكتفوا بذلك ،بل
�أنهم كانوا يعاملون الأ�سرى الم�سلمين معاملة قا�سية
وغير �إن�سانية ،ويعاملونهم ب�أب�شع �صور التعذيب
والإذالل والقهر التي ت�صل �إل��ى القتل ،لأنهم ال
يملكون رحمة ،وفتكهم بالأ�سرى كان معروفا ،ومن
ذل��ك يبين اب��ن جبير(� ،)35أن «م��ن الفجائع التي
يعانيها من حل بالدهم �أ�سرى الم�سلمين ير�سفون
في القيود وي�صرفون في الخدمة ال�شاقة ت�صريف
العبيد ،وك��ذل��ك الأ��س�ي��رات الم�سلمات» ،ويروي
الم�ؤرخون رواية مفادها� ،أن ريت�شارد قلب الأ�سد،
غ��در ب��أه��ل عكا ال��ذي��ن طلبوا الأم���ان بعد تغلب
ال�صليبيين على بالدهم ،فاح�ضر الأ�سرى و�أوثقهم
بالحبال وحملوا عليهم حملة واحدة وقتلوهم �ضربا
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بال�سيف ،وكان عددهم (� )2700أ�سير م�سلم.
وعامل بولدوين الثالث (557-539ه��ـ1144 /
 1162م) �أمير عكا الذي وعد ركاب �أحد المراكب)الإ�سالمية بالأمان ،ولكنه انتهى الأمر به �إلى تجريد
الرجال من الأ�سلحة و�سلب حلى الن�ساء ،مقابل
ت�سليم المدينة لهم ،ولم يحترم المواثيق( ،)37و�أخل
ال�صليبيون بالعهود ونهبوا الأم��وال وعذبوا النا�س
«فكان الغدر وقتل الأ�سرى من قبل ال�صليبيين �ضد
()38
الم�سلمين معروفا»
وي �ب��دو م��ن ه��ذه المعاملة القا�سية للأ�سرى
الم�سلمين �أنها كانت من الدوافع التي قادت الزنكيين
والأيوبيين على الإ�صرار والعزم على العمل لفكاكهم
وبما يمتلكون من قوة ومال ودهاء.
()36

ثالثا :تحرير المدن والقالع والح�صون

�إن ه��ذه الطريقة غير مبا�شرة ومتداخلة مع
طرائق �أخرى لتخلي�ص الأ�سرى الم�سلمين ،فعند
محا�صرة ال�ق��وات الزنكية والأي��وب�ي��ة تلك المدن
كان هدفها الح�صول على �أعداد كبيرة من �أ�سرى
ال�صليبيين الذين �سيتم تبادلهم بالم�سلمين ،والتي
تعد من �أنجح الأ�ساليب والطرائق الجبار العدو
على طلب ال�صلح وتوقيع االت�ف��اق ال��ذي بموجبه
واحد بنوده تبادل الأ�سرى ،وبد�أت تلك الخطة منذ
�سنة 502ه �ـ 1109-1108 /م ،عندما تم �إطالق
�سراح (� )160أ�سير ًا م�سلم ًا كدفعة �أولى ومعظمهم
من �أهل حلب ،تبعها �إطالق عدد كبير من �أ�سرى
حران( .)39وات�سع العمل في هذا ال�سبيل �سنة 512هـ
1119- 1118/م التي �شهدت �أ�سر �أ�صحاب القالع
وخيرة قادة ال�صليبيين ومنهم ابن البمند «بوهيمند»
�صاحب �أنطاكية ور�سول �إمبراطور بيزنطة ومعهم
قرابة ثالثين �أ�سير ًا �صليبيا( ،)40وا�ستطاع القائد
ايلغازي �أمير حلب �سنة 513هـ 1120-1119/م من
�أ�سر �أكثر من �سبعين فار�س ًا �صليبيا(.)41
وات�سع نطاق تلك العمليات الحربية �سنة 524هـ
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1129/م عندما �أقدم الزنكيون بتنفيذ خطة حربية
فاعلة بالهجوم على المواقع ال�صليبية م�ستهدفين
�أ�شهرها و�أقربها و�أخطرها على مدينة حلب ،وكان
في مقدمتها تلك العمليات التي ا�ستهدفت ح�صن
الأث��ارب المجاور ،وعد ذلك هدفا �أوليا ب�سبب ما
يلحقه من �أ��ض��رار و�أذى بالفالحين الم�سلمين،
وبعد معركة �ضارية قتل فيها �أعدا ٌد من ال�صليبيين
و�أُ�سر عد ٌد �آخر( ،)42وتم تحرير الح�صن وتخريبه
وك��ان ه��ذا االنت�صار ق��د فتح �صفحة ج��دي��دة في
ال�صراع بين الم�سلمين وال�صليبيين ،لأن��ه �أظهر
قوة الزنكيين و�شجعهم على الم�ضي قدما لتحرير
م��واق��ع �أخ ��رى ،ف�شهدت الأع ��وام 528-525ه � �ـ /
1133-1130م هجمات �أخرى على مواقع عديدة،
وتعاقبت الهجمات الزنكية ف��ي ال�سنوات ،529
 538 ،531هـ 1143 ،1135 ،1134/م التي تكللت
طرائق
بالن�صر وتحرير الح�صون العديدة وفتحت الباب
فكاك
وا�سعا �أمامهم للتوجه نحو �إمارة الرها ال�صليبية،
الأ�سرى
وحققت العمليات الحربية التي قادها �سوار في الم�سلمين
من
ال�سنوات 539-530ه �ـ 1144-1135/م من �أ�سر
ال�صليبيين
حوالي ت�سعة �آالف �صليبي موزعين� ،سبعة �آالف في 690-490هـ /
�سنة 530هـ1135/م و�ألف في �سنة 533هـ 1138/م 1291-1097م
وت�سعمائة في �سنة 536هـ 1141 /م( .)43وا�ستطاع
القائد نور الدين زنكي من �أ�سر �أع��داد كبيرة من
ال�صليبيين و�أر�سلهم �إلى �أخيه �سيف الدين غازي
()44
�صاحب المو�صل �سنة 543هـ 1148 /م.
وتوجت معركة حارم �سنة 559هـ 1164-1163 /م
تلك االنت�صارات عندما �أ�سر �أغلب الجي�ش الفرن�سي
ومنهم ثالثون من قادتهم و�أ�شهرهم ريموند الثالث
وجو�سلين الثالث كوزنتاري وق�سطنطين لولوبان
ومعهم �ستة �آالف �أ�سير �صليبي (.)45
وتمكن القائد �صالح الدين الأيوبي في قتاله
ببانيا�س �سنة 575هـ 1179/م من �أ�سر �أعداد كبيرة
من ال�صليبيين( ،)46وتمكن من �أ�سر �أعداد �أخرى �سنة
579هـ 1183 /م( ،)47و�أ�سر في معركة حطين �سنة
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583هـ 1187/م �ستة ع�شر �ألفا من ال�صليبيين(.)48
و�أ�سر الأيوبيون خم�سمائة �أ�سير �صليبي �سنة 588هـ
1192/م ،)49(،كما �أ�سروا �أربعمائة وخم�سين �أ�سيرا
�سنة 594هـ 1197/م )50(،وبلغ عدد �أ�سرى دمياط
�سنة 647هـ 1249/م� ،ألف و�ستمائة �أ�سير موزعين
على �أيام الحرب هناك(.)51
ومجمل ال�ق��ول� ،أن وق��وع ع�شرات الآالف من
الأ� �س��رى ال�صليبيين بعمليات محا�صرة المدن
والقالع والح�صون ،قد هي�أ المجال �أمام الم�سلمين
لترجيح كفة القوة و�إجبار ال�صليبيين على طلب
ال�صلح وتبادل الأ�سرى بين الطرفين عن طريق
االتفاقيات والمعاهدات وال�صلح والهدنة.
لقد �شكلت العمليات الحربية الزنكية والأيوبية
المتعاقبة ،ال���س��وط ال�ضاغط على ال�صليبيين
للإ�سراع في فك �أ�سرى الم�سلمين وعودتهم �إلى
�أهلهم ،كما �أن�ه��ا حققت �أم ��واال طائلة م��ن فداء
القادة ال�صليبيين الذين وقعوا بالأ�سر ،وكانت تلك
الأموال قد �أمنت موردا مهما للزنكيين والأيوبيين
وا�ستخدم جزء منها لفداء بقية الأ�سرى الم�سلمين
من ال�صليبيين(.)52
كان تم�سك الم�سلمين من الأهالي في المناطق
الخا�ضعة لنفوذ ال�صليبيين بهويتهم وعقيدتهم
الح�ضارية والدينية وبمختلف �صورها هو الآخر
قد �أ�سهم في فكاك الأ�سرى الم�سلمين وتخلي�صهم
من الأ�سر� ،إذ �أن �سكان المناطق الريفية المجاورة
لمدينة عكا مثال ،كانوا يخفون الأ�سرى الم�سلمين
عن عيون ال�صليبيين وي�ساعدوهم من الو�صول �إلى
ديارهم(.)53
رابعا :الهدايا

�إن هذه الطريقة في تخلي�ص الأ�سرى الم�سلمين
كانت محدودة في �أعدادهم ،لكنها �شكلت ح�ضورا،
لتعبر عن محاولة �إبداء ح�سن النية والتمهيد لل�صلح
ال ��ذي يطلبه ال�صليبيون م��ن الم�سلمين ،ويلج�أ

ال�صليبيون �إل��ى ذل��ك عندما يمرون بحالة �ضعف
ولك�سب الوقت فيرا�سلون ويقدمون الهدايا �إلى �أمراء
الم�سلمين ،ومن تلك الهدايا عددا من الأ�سرى ،فعلى
�سبيل المثال� ،س َير �أمير طرابل�س بوهيمند الرابع
�إل��ى الملك العادل الأيوبي �سنة 603ه �ـ 1207 /م،
هدايا ثمينة وثالثمائة �أ�سير م�سلم مقابل الموافقة
على ال�صلح( ،)54و�أر��س��ل ال�صليبيون �سنة 665هـ
1266/م �إلى حاكم غزة هدايا وع��دد ًا من الأ�سرى
الم�سلمين( ،)55وي�شير النويري(�« )56أن ال�صليبيين
�أر�سلوا جماعة من الأ�سرى الم�سلمين هدايا».
خام�سا :الفداء بالأموال

يعد �أه��م الطرائق و�أو�سعها طيلة قرنين من
الزمان على الرغم من �أن الإح�صائيات ال توردها
الم�صادر بقدر الإ�شارة �إلى ح�ضورها ،وتم ت�أمين
الأم� ��وال ال�لازم��ة م��ن نفقات ال��دول�ت�ي��ن الزنكية
والأيوبية لفكاك الأ�سرى ،وهما يطبقان ال�شريعة)
الإ�سالمية باجماع وجوب تخلي�ص الأ�سرى الم�سلمين
من �أعدائهم بالقوة والقتال كاال�ستنقاذ الذي مر
�آنفا� ،أو بالمال �أو ب�أية طريقة منا�سبة ومتاحة،
ولأجل �أال يترك الم�سلمون �أ�سراهم تحت الأعداء
م�ضطهدين معذبين ،ف�إن على الم�سلمين في فيئهم
�أن ي�ف��ادوا �أ� �س��راه��م( ،)57و�أ�صبح م��ن واج��ب من
يتحمل م�س�ؤولية الم�سلمين وم�صالحهم من حكام
و�سالطين ،تخلي�ص �أ�سراهم بالو�سائل الم�ستطاعة،
ومنها المال ،وعد هذا الأ�سلوب وا�ضحا من �أجل
ت�أمين الأم��وال المخ�ص�صة للفداء ،فهناك عدة
منافذ وموارد لذلك وهي:
 .1م�س�ؤولية الدولة بتخ�صي�ص النفقات الالزمة
لتخلي�ص الأ�سرى وفدائهم.
 .2الأوقاف العامة والخا�صة.
 .3من الغنائم و�أفدية الأمراء والقادة ال�صليبيين
الأ�سرى.
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 .4م�شاركة الأمراء والفقهاء والأثرياء والعامة من
النا�س.
وعلى �سبيل المثال ،عن م�س�ؤولية الدولة ،نجد
�أن ال�سلطان نور الدين محمود زنكي قد خ�ص�ص
الأم��وال لذلك ،و�أنه �أنفق ذات مرة �أكثر من اثني
ع�شر �أل��ف دي�ن��ار ل�ف��داء الأ� �س��رى المغاربة(،)58
كما �أوق��ف الأوق��اف الخا�صة لفكاك الأ�سرى(،)59
وخ�ص�ص القائد �صالح الدين الأيوبي مائتي �ألف
دينار لفكاك �أهل القد�س( ،)60و�أوق��ف مغل بلبي�س
في م�صر لفكاك الأ�سرى الم�سلمين(.)61
وكانت الغنائم بحق ت�شكل موردا من �أو�سع موارد
الدولة الزنكية التي كانت دوما في حالة حرب على
الأعداء ،وكانت من نتائج الحرب المادية والمعنوية
ت�أتي ل�صالحها �أغلب الأح �ي��ان ،ويقول �سبط بن
الجوزي،عاد نور الدين بعد فتح حارم �سنة 559هـ
1163/م �إل��ى حلب ب��الأُ��س��ارى ثم فداهم بالمال
ف�أخذ منهم �ستمائة �أل��ف دينار ،وك��ان نور الدين
يحلف باهلل �أن جميع ما بناه من المدار�س والربط
والمار�ستان وغيرها من هذه المفاداة وجميع ما
وقفه منها )62(،ولما وقع �صاحب طرابل�س ال�صليبي
�أ�سير ًا بيد نور الدين زنكي �أطلقه لقاء ثالثمائة
()63
�ألف دينار ومائة وخم�سين �أ�سيرا من الم�سلمين.
وكان جمال الدين ،محمد بن علي بن �أبي من�صور
الأ�صفهاني (ت559هـ) وزير �صاحب المو�صل قطب
الدين بن م��ودود بن زنكي يفتدي من الأ�سرى كل
()64
�سنة بع�شرة �آالف دينار.
�أما بخ�صو�ص الأوقاف الخا�صة بفكاك الأ�سرى
الم�سلمين من ال�صليبيين فهي كثيرة،ويعد بذل
ال �م��ال ال �م��وق��وف م��ن �أع �ظ��م ال �ق��رب��ات �إل ��ى اهلل
�سبحانه وتعالى ،فقد �أوق��ف ال�سالطين والقادة
�أوقاف ًا خا�صة لفداء الأ�سرى ومنهم ال�سلطان نور
الدين محمود زنكي ،وفعل مثله ال�سلطان �صالح
ال��دي��ن الأي��وب��ي،ك �م��ا م��ر ،ودف ��ع ال�م�ل��ك المعظم
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�أبو �سعيد كوكبري (630-549هـ 1233-1154 /م)
�صاحب �أربل من �صدقاته و�أوقافه لتخلي�ص الأ�سرى
()65
الم�سلمين من ال�صليبيين ودفع �ستون �ألف دينار
ومما يقوله ابن جبير كذلك(� )66أن هناك �شخ�صين
م��ن تجار ب�لاد ال�شام الم�سلمين هما ن�صر بن
قوام وابن الدار ياقوت مولى العطافي ن�صبها اهلل
لفكاك الأ�سرى الم�سلمين وبخا�صة من هم من �أهل
المغرب ،و�أودع��ت عندهما �أم��وال الو�صايا ف�ضال
عن �أموالهم لهذا الغر�ض،)67(.
و�أوق � ��ف ال �ق��ا� �ض��ي ال �ف��ا� �ض��ل �أوق ��اف ��ا لفكاك
الأ�سرى( ،)68ومنها تلك ال�صدقات الجارية الكثيرة
وم��ن �أ�شهرها ري��ع رب��ع «دار» بم�صر ت�ؤجر بمبلغ
كبير ،مما قاله في توجهه �إل��ى الحج «اللهم �إنك
طرائق
تعلم �أن هذا الربع لي�س �شيء �أحب �إلي منه ،اللهم
فكاك
�أ�شهد �أني �أوقفته على فكاك الأ�سرى»( .)69وكان تقي
الأ�سرى
الدين �أبو بكر بن يو�سف الحكيم(657هـ 1161 /م) الم�سلمين
من
قد �أو�صى بثلث ماله ي�صرف على ال�صدقة وفكاك
ال�صليبيين
()70
الأ� �س��رى  ،وك��ان للأمير ع�لاء الدين طيبر�س 690-490هـ /
الوزيري �صهر ال�سلطان الملك المظفر (ت689هـ 1291-1097 /م
1290م) �أوقافا لفكاك الأ�سرى ،ومنها �أنه خ�ص�ص
خان ًا بدم�شق �أوقفه لفكاك الأ�سرى الم�سلمين وفي
ال�سنة يفتك �أ�سرى بالجملة( ،)71وكان لنائب القاهرة
ح�سام ال��دي��ن �أب��و �سعيد طرنطاي ب��ن عبد اهلل
المن�صور (ت689ه �ـ 1290/م) �أوقافا خ�ص�صت
لتخلي�ص الأ�سرى الم�سلمين وفدائهم( ،)72و�أوقف
القا�ضي عبد الرحيم بن علي البي�ساني دار التمر
المعروفة ب�سعتها وتعدد �أق�سامها ودورها وحوانيتها
لفكاك �أ�سرى الم�سلمين من ال�صليبيين( .)73وفي
�سنة 664ه�ـ 1265/م قدم فخر الدين بن جلبان
من بالد ال�صليبيين بعدة من الأ�سرى قد فكهم
بمال الوقف الم�سير من جهة الأمير جمال الدين

النجيبي نائب دم�شق( ،)74كما جهز فخر الدين بن
جلبان ومعه القا�ضي �شم�س الدين الإخنائي م�س�ؤول
ال�خ��زان��ة بثالثمائة �أل��ف دي�ن��ار م�صرية لفكاك
الأ�سرى �سنة 669هـ 1270/م(.)75
و�أ�سهمت الخواتين من الن�ساء و�أه��ل الي�سار
والثراء في تخ�صي�ص �أموالهم في �سبيل فك الأ�سرى
وفداهم ،كما �شارك �أهل ال�شام من الأمراء والعامة
في هذا العمل الذي يبغون ال�صدقة لوجه اهلل تعالى
لتخلي�ص �أ�سراهم.)76(.
�ساد�سا� :شراء الأ�سرى من التجار
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�إن عملية �شراء الأ�سرى الم�سلمين من التجار
والأ� �س��واق معروفة ،وهناك الكثير من ال�شواهد
التاريخية ،ومنها ما قام به قا�ضي الق�ضاة جالل
ال��دي��ن ال�ق��زوي�ن��ي (ت 739ه� �ـ 1338 /م) الذي
خ�ص�ص لكل من يح�ضر �أ�سيرا م�سلما من ال�صليبيين
مبلغا من المال وكتب بذلك مكتوبا ،وعرفه التجار،
ف�سعوا فيه وجعلوه من جملة �سلع التجار )77(.وقام
بع�ض الأمراء الم�سلمين ومنهم من �آل منقذ ب�شراء
الأ�سرى الم�سلمين وتخلي�صهم من ال�صليبيين ،فعم
�أ�سامة – عزالدين �أبو الع�ساكر -فك �أ�سر م�سلمة
وا�شتراها بخم�سمائة دينار و�سلمها �إل��ى �أهلها،
وافتدى �أ�سامة بن منقذ من ملك ال�صليبيين فلك
�أف �أنجو ( ،)Folk of Anjouوي��روي �أ�سامة �أن
�أحد القرا�صنة ال�صليبيين وا�سمه وليام ،خرج في
مركب في البحر ،فا�ستولى على مركب لحجاج
م�سلمين مغاربة وعددهم قرابة �أربعمائة حاج،
فعر�ضهم للبيع في �أ�سواق القد�س ،فا�شترى �أ�سامة
بن منقذ عددا منهم من �أمواله ،كما ا�شترى عدد ًا
�آخر للأمير معين الدين �أنر (.)78
وك��ان تبادل الن�صر والهزيمة بين الم�سلمين
وال�صليبيين ،قد �أوقع �أعدادا كبيرة من الأ�سرى من
الطرفين ،وتحول من ه�ؤالء الأ�سرى �إلى الأ�سواق

ليباعوا رقيقا ،ومنهم م��ن ا�ستخدم ف��ي �أعمال
ال�سخرة والأعمال الحقيرة والبناء.
و�أ�سهم التجار ال�صليبيون في نقل جماعة من
�أ��س��رى الم�سلمين و�أن��زل��وه��م المدر�سة العادلية
الكبيرة وتم فكاكهم من ديوان الأ�سرى بنحو �ستين
�ألف دينار ب�شرائهم من ه�ؤالء التجار(.)79
الخاتمة

ن�ستنتج مما ت�ق��دم� ،أن الزنكيين والأيوبيين
ق��د �أدوا دورا تاريخيا م�شهودا بفكاك الأ�سرى
الم�سلمين من �أعدائهم ال�صليبيين بطرائق عدة
وف�ق��ا لظروفهم وظ ��روف ال�صليبيين ،وخل�صوا
ع�شرات الآالف من �ضنك الأ�سر والعذاب ليعودوا
�إلى �أهلهم وبلدانهم �أحرارا ،وي�سهموا بالجهاد مع
�إخوانهم الآخرين ،وكانت طرائق الفكاك متداخلة
بع�ض ال���ش��يء� ،إال �أن لكل طريقة م�ساحتها في
تخلي�ص الأعداد التي �أوردتها الم�صادر التاريخية،
وحقيقة الأمر �أن الزنكيين والأيوبيين قد تحملوا
الم�س�ؤولية التاريخية في رعاية م�صالح الم�سلمين،
و�أنجزوا واجبهم ب�شكل م�شرق.

الم�صــادر والمراجع
٭ من الم�ؤرخين والبلدانيين الذين �أطلقوا على ال�صليبيين
ت�سمية الفرنجة �أو الأفرنجة هم :ابن القالن�سي ،ابن
الأثير ،ابن العديم ،ابن وا�صل ،ابن �شداد ،العماد
الأ�صفهاني ،المقريزي ،القلق�شندي ،ابن تغري بردي،
ابن كثير ،بدر الدين العيني وغيرهم.
٭٭ الباحث ركز على الدولتين الزنكية والأيوبية،وهناك
تكملة في الع�صر المملوكي يمكن �أن يفرد لها بحث
خا�ص.
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تاريخ الدولة البيزنطية  ،1453-324عمان ،دار الفكر،
.186-185 ،2010
2. Robert, Le ,Moin ‘’ History Iherosotimitana ,R.u.c.
occt.117,727-730.pp.405; Munro, D.C., The
Speech of Pop Urban II at Clermont ,American
Historic Review, XI, 1906, pp.234-242.
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 .3قا�سم ،قا�سم عبده :ماهية الحروب ال�صليبية� ،سل�سلة
عالم المعرفة ( ،)149الكويت ،دار ال�سال�سل،1990،
.93-92
 .4ابن الأثير ،عز الدين �أب��ي الح�سن علي بن �أب��ي الكرم:
الكامل في التاريخ ،بيروت ،دار �صادر.373/1966،10 ،
 .5ابن الأثير ،الم�صدر ال�سابق 554-553 /10 ،؛ خليل،
عماد الدين :االمارات االرتقية في بالد ال�شام والجزيرة
(812-465ه��ـ 1409 - 1072/م) ،بـــيروت م�ؤ�س�ســــــة
الر�سالة.241 ،.
�	.6أب ��و ��ش��ام��ة ،عبد ال��رح�م��ن ب��ن �إ�سماعيل ب��ن �إبراهيم
المقد�سي� :أخبار النورية وال�صالحية ،بيروت ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة.75/1 ،1997 ،
�	.7أبو �شامة :الم�صدر ال�سابق.57/1 ،
 .8ابن العديم ،كمال الدين �أبي القا�سم عمر بن احمد بن
هبة اهلل :زب��دة الحلب م��ن ت��اري��خ حلب ،تحقيق خليل
المن�صور ،بيروت ،دار الكتب العلمية400/1 ،.1996 ،؛�أبو
الفداء :المخت�صر في �أخبار الب�شر،بيروت ،دار المعرفة،
د.ت356/1 ،؛ المقريزي :ال�سلوك.15/1 ،
 .9ابن �شداد :النوادر ال�سلطانية في المحا�سن اليو�سفية�،أو
�سيرة �صالح الدين،تحقيق جمال الدين ال�شيال ،القاهرة،
مكتبة الخانجي24 ،13/1 1994 ،؛ المقريزي ،المواعظ،
438/2؛ ابن تغري ب��ردي ،جمال الدين �أبو المحا�سن:،
النجوم ال��زاه��رة في ملوك م�صر والقاهرة،القاهرة،
الم�ؤ�س�سة الم�صرية العامة للت�أليف والترجمة والن�شر
د.ت.127/2 ،
 .10اب��ن الأث �ي��ر ،الم�صدر ال�سابق545 /11 ،؛ اب��ن �شداد،
الم�صدر ال�سابق.132/1 ،
 .11ابن �شداد ،الم�صدر ال�سابق.63/1 ،
 .12ابن الأثير ،الم�صدر ال�سابق /11،؛ ابن �شداد ،الم�صدر
ال�سابق67 ،66 ،؛ النويري� ،شهاب الدين احمد بن عبد
الوهاب :نهاية الأرب في فنون الأدب ،تحقيق مفيد قمحية
و�آخرون ،بيروت ،دار الكتب العلمية.268/28 ، 2004 ،
�	.13أبو الفداء :الم�صدر ال�سابق383/1 ،؛ المقريزي ،ال�سلوك،
.184/1
 .14عن الأ�سرى ال�صليبيين ،ينظر ،عمران ،محمود �سعيد:
القادة ال�صليبيون الأ�سرى في �أيدي الحكام الم�سلمين
531-493ه� � �ـ 1137-1100/م ،ب �ي��روت ،دار النه�ضة
العربية1986 ،؛ وعن نقل الأ�سرى الم�سلمين �إلى يافا وعكا
ينظر:ابن منقذ ،م�ؤيد الدين �أبو مظفر بن مر�شد الكناني
ال�شيرزي :كتاب االعتبار،تحقيق فيليب حتي ،بيروت ،الدار
المتحدة للن�شر.82،89 ،1981 ،
 .15ابن العديم :الم�صدر ال�سابق.199/2 ،
 .16ابن منقذ ،الم�صدر ال�سابق.82،89،
 .17ابن الأثير :الم�صدر ال�سابق.541 /11،
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 .18للمزيد عن اتفاقيات الملك العادل ينظر :غوانمة ،يو�سف:
معاهدات ال�صلح وال�سالم بين الم�سلمين والفرنج ،عمان،
دار الفكر.1995 ،
�	.19أبو �شامة ،الم�صدر ال�سابق.144/1 ،
 .20ع��و���ض ،محمد م��ؤن����س اح�م��د :ف��ن ال���ص��راع الإ�سالمي
ال�صليبي ،ال�سيا�سة الخارجية للدولة النورية ،القاهرة،
بيت الدرا�سات والبحوث 174 ،1998 ،وما بعدها؛ وعن
الأم ��راء ال�صليبيين الأ� �س��رى ،ينظر ،ع�م��ران ،المرجع
ال�سابق.
�	.21أبو �شامة :الم�صدر ال�سابق428/1 ،؛ وليم ال�صوري:الحروب
ال�صليبية ،ترجمة �سهيل زكار ،بيروت ،دار الفكر،1990 ،
.920-919/2
 .22ابن الأثير ،الم�صدر ال�سابق.457-455/11 ،
 .23النويري :الم�صدر ال�سابق.263/28 ،
 .24النويري :الم�صدر ال�سابق.268/28 ،
 .25ابن وا�صل ،جمال الدين محمد بن �سالم :مفرج الكروب
في �أخبار بني �أيوب ،تحقيق جمال الدين ال�شيال ،الفاهرة،
جامعة ف�ؤاد الأول.99 /1953،1 ،
 .26ابن �شداد :الم�صدر ال�سابق.194/1 ،
 .27اب��ن الأث �ي��ر ،الم�صدر ال�سابق539 /11 ،؛ اب��ن �شداد:
الم�صدر ال�سابق.132/1 ،
 .28النويري :الم�صدر ال�سابق.269 /28 ،
�	.29أبو الفداء :الم�صدر ال�سابق359/1 ،؛ النويري ،الم�صدر
ال�سابق.75/29 ،
 .30ال �م �ق��ري��زي ،اح �م��د ب��ن ع �ل��ي:ال �� �س �ل��وك ل�م�ع��رف��ة دول
الملوك،تحقيق محمد م�صطفى زي��ادة ،القاهرة ،لجنة
الت�أليف والترجمة والن�شر.63/1 ،1971 ،
 .31المقريزي :ال�سلوك.98/1 ،
 .32النويري :الم�صدر ال�سابق.356/29 ،
 .33بدر الدين العيني ،محمود بن �أحمد بن مو�سى بن �أحمد
ابن ح�سين الغيتاني :عقد الجمان في تاريخ �أهل الزمان،
القاهرة ،الهيئة الم�صرية العامة للكتاب ،د.ت.118/1،
 .34ابن العديم :الم�صدر ال�سابق.416/1 ،
 .35ابن جبير� ،أبو الح�سن محمد بن احمد الكناني :رحلة ابن
جبير ،بيروت ،مكتبة الهالل252 ،1981 ،؛ ابن �شداد:
الم�صدر ال�سابق.174/1،
 .36ابن الأثير ،الم�صدر ال�سابق.539/11 ،
 .37ابن �شداد :الم�صدر ال�سابق.165/1 ،
 .38ابن الأثير ،الم�صدر ال�سابق.67/12 ،
 .39ابن العديم ،الم�صدر ال�سابق.274/1 ،
 .40ابن الأثير ،الم�صدر ال�سابق.544-543/10 ،
 .41ابن الأثير ،الم�صدر ال�سابق.555-553/10 ،
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الأ�سرى
الم�سلمين
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 .42ابن العديم ،الم�صدر ال�سابق314/1 ،؛ النويري ،الم�صدر
ال�سابق.92/27 ،
�	.43أبو الفداء ،الم�صدر ال�سابق.323/1 ،
�	.44أب � ��و ال � �ف� ��داء ،ال �م �� �ص��در ال�����س��اب��ق337/1 ،؛ وليم
ال�صوري،الم�صدر ال�سابق.889/2 ،
 .45ابن كثير ،عماد الدين �أبي الفداء �إ�سماعيل بن عمر :البداية
والنهاية،بيروت ،مكتبة المعارف.302/12 ،1977 ،
 .46ابن كثير :الم�صدر ال�سابق.348/12 ،
 .47ابن �شداد :الم�صدر ال�سابق77/1 ،؛ العماد الأ�صفهاني،
محمد بن �صفي :الفتح الق�سي في الفتح القد�سي ،تحقيق
محمد محمود ،القاهرة ،الدار القومية للطباعة،1965 ،
197؛ ابن كثير ،الم�صدر ال�سابق.348 /12 ،
 .48ابن كثير ،الم�صدر ال�سابق.348 /12 ،
�	.49أبو �شامة :الذيل على الرو�ضتين.13 ،
 .50المقريزي ،ال�سلوك.110/1 ،
 .51المقريزي ،ال�سلوك.110/1 ،
 .52ابن منقذ :الم�صدر ال�سابق .106،
 .53المقريزي ،ال�سلوك.46/1 ،
 .54المقريزي ،ال�سلوك.187/1 ،
 .55النويري :الم�صدر ال�سابق.88/30 ،
 .56البخاري ،محمد بن �إ�سماعيل بن �إبراهيم بن المغيرة
الجعفي :الجامع ال�صحيح ،تحقيق محمد زهير بن نا�صر
النا�صر ،ال�سعودية ،دار طوق النجاة1422 ،هـ17/8 ،؛ابن
تيمية احمد بن عبد الحليم :الفتاوى ،تحقيق �أنور الباز
وعامر الجزار  ،ال�سعودية ،دار الوفاء635/28 ،2000 ،؛
والنووي ،محيي الدين :رو�ضة الطاليين وعمدة المفتين،
بيروت ،دار الكتب العلمية ،د.ت .216/10 ،
�	.57أبو �شامة :الم�صدر ال�سابق.31/1 ،
 .58ابن جبير ،الم�صدر ال�سابق.280 ،
�	.59أبو �شامة :الم�صدر ال�سابق.189/1 ،
�	.60أبو �شامة ،الم�صدر ال�سابق.182/1 ،
� .61سبط بن الجوزي� ،شم�س الدين �أبو المظفر بن قزاوغلي:
مر�آة الزمان في تاريخ الأعيان ،حيدر �آباد – الدكن ،دار
المعارف العثمانية.248-247/8 ، 1952 ،
 .62اب��ن ال�ج��وزي �أب��و ال�ف��رج عبد الرحمن علي ب��ن محمد:
المنتظم ف��ي ت��اري��خ الأم� ��م وال �م �ل��وك ،تحقيق محمد

عبد القادر وم�صطفى عبد القادر عطا ،بيروت ،دار الكتب
العلمية.249/10 ،
 .63الذهبي� ،شم�س الدين �أبو عبد اهلل محمد بن احمد� :سير
�أعالم النبالء ،تحقيق �شعيب االرنا�ؤوط و�آخرون ،بيروت،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،د.ت336/22 ،؛ ابن كثير ،الم�صدر
ال�سابق.137/13 ،
 .64الع�صامي ،عبد الملك ح�سين ب��ن عبد الملك� :سمط
النجوم ال�ع��وال��ي ف��ي �أن �ب��اء الأوائ ��ل وال�ت��وال��ي ،المطبعة
ال�سلفية ،القاهرة ،د.ت4/4،؛ ابن كثير :الم�صدر ال�سابق،
.248 /12
 .65ابن جبير ،الم�صدر ال�سابق.252 ،
 .66ابن جبير ،الم�صدر ال�سابق,253 ،
 .67العماد اال�صفهاني ،البرق ال�شامي ،تحقيق فالح ح�سين،
عمان ،م�ؤ�س�سة عبد الحميد �شومان340/1987،2 ،؛
الذهبي ،الم�صدر ال�سابق.310/21 ،
 .68الذهبي ،الم�صدر ال�سابق300/21 ،؛المقريزي :المواعظ
واالعتبار231/2 ،؛ ابن العماد الحنبلي� :شذرات الذهب
ف��ي �أخ�ب��ار م��ن ذه��ب ،ب�ي��روت ،دار اب��ن االث �ي��ر، 2004،
.533/6
 .69ال�صفدي� ،صالح ال��دي��ن ب��ن اي�ب��ك :ال��واف��ي بالوفيات،
بيروت ،دار �إحياء التراث العربي.418/3 ،2000،
 .70بدر الدين العيني  ،الم�صدر ال�سابق217/1 ،؛ ابن كثير،
الم�صدر ال�سابق.319/13 ،
 .71ابن تغري ب��ردي ،الم�صدر ال�سابق371/3 ،؛ ال�صفدي،
الم�صدر ال�سابق.1/5 ،
 .72المقريزي :المواعظ .31/2
 .73المقريزي ،ال�سلوك.183/1 ،
 .74المقريزي ،ال�سلوك.200/1 ،
 .75ابن جبير ،الم�صدر ال�سابق.253 ،
 .76النويري ،الم�صدر ال�سابق.184/33 ،
 .77ابن منقذ ،الم�صدر ال�سابق.106 ،
 .78ابن كثير ،الم�صدر ال�سابق ،129/14 ،وعن ديوان الأ�سرى
ينظر المقريزي ،الخطط 11/3؛ ويذكر القلق�شندي� ،أن
ديوان الأ�سرى هو المخت�ص بالأوقاف التي تخ�ص�ص لفداء
الأ��س��رى الم�سلمين،احمد بن علي� :صبح الأع�شى في
�صناعة االن�شا ،تحقيق يو�سف علي طويل ،دم�شق ،دار
الفكر.390 /12 ،188 /1987،4 ،
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عبد الرحـمن الـجياللي
الـم�ؤرخ الرائد والعالّمة الـمج ِّدد

الأ�ستاذ /محمد �سيف الإ�سالم بـوفـالقـة

عنابة – الجزائر

بعد م�سيرة حافلة امتدت �أكثر من قرن و�سنتين(2010-1908م) رحل الع ّ
المة الجزائري
الكبير عبد الرحمن الجياللي بالجزائر يوم12 :ت�شرين الثاني(نوفمبر)2010م.
لقد كان الراحل م�ؤ�س�سة قائمة في رجل  ،قدم
خدمات جليلة ،و�أعما ًال هامة ،تعجز عن القيام بها
فرق بحث في م�ؤ�س�سات كبيرة� ،شملت ن�شاطاته
مختلف الميادين الأدب�ي��ة ،والتاريخية ،والفنية،
والدينية ،والإع�لام �ي��ة ،وق��د �أن�ت��ج كتب ًا ،وبحوث ًا
�أف ��ادت ،و�ستظل تفيد �أج�ي��ا ًال ،نظر ًا ل�شموليتها،
وعدم اقت�صارها على فترات ،وع�صور محددة.
وقد ظل الفقيد -رغم تقدم �سنه -يتمتع بحيوية
عجيبة ،وح�ضور عقلي واجتماعي متميز ،...كما
ظل ط��وال م�سيرته دائ��م الحركة والعمل ،ب�شو�ش ًا
خلوق ًا م��ع ك��ل م��ن يلقاه �أو يتحدث �إل �ي��ه ..حمل
الجزائر في عقله ،وقلبه ،ووجدانه ،وح�سه وطن ًا
وتاريخ ًا وجغرافية ،و�أمة ،وح�ضارة ،وقيم ًا ،كما تميز
بالتوا�ضع والب�ساطة ،ورحابة ال�صدر ،والمثابرة،
وال�صبر ،وال��د�أب ،فهو ال يكل وال يمل من البحث
والتنقيب في م�آثر �شعبه الجزائري والعربي  ،ما
�إن انتهى من بحث حتى �شرع في �آخر ،مذل ًال �شتى
ال�صعاب التي واجهته ،وما �أكثرها.
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�صورة للع ّ
المة ال�شيخ عبد الرحمن الجياللي

وت �م �ي��ز ع �ب��د ال��رح �م��ن ال �ج �ي�لال��ي بدفاعه
ع��ن اللغة العربية ،وال��دي��ن الإ��س�لام��ي الحنيف
الو�سطي المعتدل ،داعي ًا �إلى الحوار ،والت�سامح،
ونبذ التطرف والغلو ،وهو واح��د من الم�صلحين
المجددين ممن �أ�سهموا في �إثراء الحركة العلمية،
والفكرية ببالدهم ،وا�ستنه�ضوا الهمم �إلى النه�ضة
والتحديث ،وحر�صوا على تقديم �صورة �صادقة

عبد
الرحـمن
الـجياللي
الـم�ؤرخ
الرائد
ّ
والعالمة
الـمجدِّ د

مقـــاالت

ومو�ضوعية عن تاريخ بالدهم بف�ضل مو�سوعيته،
و�شموليته ،وبف�ضل تفقهه في الدين �أ�ضحى �أحد
�أهم المراجع الدينية في الجزائر.
جمع ال�شيخ بين العلوم الدينية ،وال�شرعية،
والتاريخ ،والأدب ،عرفناه فقيه ًا ُملم ًا بالتاريخ،
والأدب ،والفكر الإ�سالمي ،قدم درا�سات ر�صينة،
ومعمقة عن حركة المجتمع الجزائري ،والعربي
االجتماعية وال�سيا�سية .وعنه يقول �صديقه ال�شيخ
عبد الرحمن �شيبان؛ رئي�س جمعية العلماء الم�سلمين
الجزائريين �إنه«�شخ�صية متعددة الف�ضائل في
�شتى المجاالت ،فهو من الناحية الثقافية� :أديب،
م�ؤرخ ،وفقيه ،وهو من الناحية االجتماعية :معلم،
وواعظ مر�شد ،وهو من الناحية الدينية :متق هلل
تعالى ،عامل بكتابه و�سنة ر�سوله ، ،ن�صوح
للأمة� ،صالح م�صلح ،ي�ؤيد الحق ،...ومن الناحية
ال�سلوكية ،فهو لطيف المع�شر ،ي�ألف وي�ؤلف ،يقدر
�أهل العلم والف�ضل»(.)1
وكما ي�صفه الدكتور ع ّمار طالبي؛ رئي�س المجل�س
العلمي لل�ش�ؤون الدينية بالجزائر فهو«يمثل جي ًال
كام ًال ،و�شاهد ًا على ع�صر تاريخ الجزائر الحديث،
انتفعت الجزائر برمتها من علمه ومعارفه ،وهو
�أحد المحدثين والفقهاء الذين ي�صعب مجاراتهم
علمي ًا ،و�أول من �أل��ف في التاريخ الجزائري بعد
�أحمد توفيق المدني ،ومبارك الميلي ،و ُيعتبر ممن
عا�صروا �سال�سل من الأحداث التاريخية»(.)2
�إن عبد الرحمن الجياللي واحد«من �أولئك الذين
خفقت قلوبهم بعامل عاطفة العروبة والإ�سالم،
ومن �أولئك الأ�شراف الذين تحلوا ب�أخالق الدين
الإ�سالمي الحنيف ،واجتهدوا في ن�شر تعاليمه
بمختلف الو�سائل» .فهو« قطب من الأقطاب ،وعلم
من الأع�لام ،وركيزة من ركائز العلم في التاريخ
والثقافة والجهاد واالن�ضباط ،ملتزم في �أخالقه،
وعلمه ،ووطنيته وق�ضايا �أمته ،كذلك في مواعيده،

بحيث يمكن لأي �إن�سان �ضبط �ساعته على مواعيده،
هو قرن من العطاء در�س على يد �أعالم الجزائر
العا�صمة ،ووا�صل على درب �أ�ساتذته في التعليم،
والتربية ،والكتابة والت�أليف ،وهو واحد من الذين
كونوا جي ًال من العلماء والمجاهدين»( )3وظل معطاء
لوطنه الجزائر ،و�أمته العربية ،والإ�سالمية �إلى �آخر
�أيام حياته.
وتتجلى �أهميته في حركة التفكير التاريخي
بالجزائر ،من حيث �إنه �أحدث جملة من التحوالت
ب�إ�سهاماته ،وقد �شكل �إنتاجه نقلة لها وزنها ،فبعد
�أن كان التاريخ الجزائري بيد الم�ستعمر الفرن�سي
الذي عمل على تزويره  ،وتحريفه  ،وطم�سه ،وت�شويهه
نه�ض عبد الرحمن الجياللي بمهمة جليلة لملم من
خاللها تراث بالده من خالل كتابه ال�شهير« :تاريخ
الجزائر العام» ،ومن يطلع على هذا الكتاب ُيالحظ
ب�أنه قد ات�سم بر�ؤية علمية مو�ضوعية ،وت�صدى
للطروحات اال�ستعمارية ،وكان هدفه الرئي�س هو
رب��ط وطنه بعالمه العربي والإ�سالمي ،مت�صدي ًا
للأهداف اال�ستعمارية التي ت�سعى �إلى تفتيت البالد
الجزائرية ،وف�صلها عن بعدها الح�ضاري العربي
والإ�سالمي .وقد كتبه ب�أ�سلوب علمي وا�ضح ،ولغة
ف�صيحة بينة ،فكان نموذج ًا للم�ؤرخ الوفي المثابر،
هانت �أمامه ال�صعاب والمثبطات ،وق��دم درا�سة
هامة ،ومو�سوعة ال يمكن لأي مهتم ،وباحث في
التاريخ الجزائري �أن يتجاوزها ،فك�شف النقاب
عن الكثير من الخبايا ،وا�ستطاع ت�صويب جملة من
المفاهيم ،فهي درة فريدة رف��دت ذاك��رة التاريخ
الجزائري على مر الع�صور والأزمنة الغابرة.
حياته (موجز ترجمته):

ول��د عبد ال��رح�م��ن الجياللي بحي بولوغين
بالجزائر العا�صمة �سنة1908 :م ،ويعود ن�سبه �إلى
�آل ال�شجرة المو�سوية القادرية ،ويذكر الدكتور
الها�شمي العربي �أن ن�سبه يعود �إلى قبيلة «ز ّوارة»
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م��ن منطقة القبائل ال�ك�ب��رى ،و�أ��ص�ل��ه م��ن قرية
«�سيدي علي مو�سى» التي تن�سب �إلى ولي �صالح من
مدينة«معاتقة».
حفظ القر�آن الكريم في �سن مبكرة ،ودر�س على
عدة �شيوخ في الم�ساجد والزوايا ،وتلقى بالجزائر
العا�صمة مبادئ اللغة العربية ،وعلم الفقه ،وعلوم
ال�شريعة ،وع�ل��م ال �ك�لام ،وتتلمذ على ع��دد من
كبار العلماء الجزائريين الذين يعدون من وجوه
النه�ضة الجزائرية في ذل��ك ال��زم��ن ،فقد كانت
مدينة الجزائر العريقة«في بدايات القرن الما�ضي
ف�ضا ًء خ�صب ًا لن�شاط ثقافي وديني غني قاده �أعالم
من الفقهاء والأدب��اء والكتاب ،من �أمثال :ال�شيخ
محمد ال�سعيد بن زك��ري ال��زواوي المتوفى �سنة:
1914م ،الذي كان مدر�س ًا بالجامع الأعظم ،و�إمام ًا
بجامع �سيدي رم�ضان بالق�صبة ومفتي ًا �شهير ًا
على المذهب المالكي ،وك��ذل��ك ال�شيخ الب�شير
الإبراهيمي الذي كان ي�شرف على ت�سيير الحركة
التعليمية بالمدار�س الحرة التابعة لجمعية العلماء
الم�سلمين الجزائريين ،والتي كان مقرها بنادي
الترقي ب�ساحة ال�شهداء بالعا�صمة ،وال��ذي كان
ملتقى للنخبة المثقفة حيث كان يحت�ضن �أم�سيات
ثقافية كان ين�شطها مجموعة من الأعالم من �أمثال:
الطيب العقبي ،وال�شيخ العربي التب�سي ،وغيرهما
من الم�شايخ»( .)4ومن �أبرز الأ�ساتذة الذين د ّر�سوه
الع ّالمة ال�شيخ عبد الحليم بن �سماية؛الذي كان �أحد
كبار العلماء في ذلك الزمن ،وترك عدد ًا من الآثار
الهامة من بينها كتاب« :فل�سفة الإ�سالم»وكتاب:
«اهتزاز الأط��وار» ،وكتاب« :الكنز المدفون وال�سر
المكنون» ،وال�شيخ الع ّالمة �أبو القا�سم الحفناوي؛
�صاحب الكتاب ال�شهير المو�سوم ب« :تعريف الخلف
برجال ال�سلف» ،وال�شيخ المولود الزريبي؛الم�صلح،
والمنا�ضل الثائر ،والع ّالمة الفذ الدكتور محمد
ب��ن �أب��ي �شنب؛�شيخ المحققين الجزائريين في
ذلك الزمن ،والمترجم البارز ،وع�ضو مجمع اللغة
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العربية بدم�شق ،والذي يعتبره الكثير من الدار�سين
ب�أنه �أول من ح�صل على �شهادة الدكتوراه في الوطن
العربي ،وال�شيخ محمد ال�سعيد بن زكري الزواوي،
الذي كان يعمل �إمام ًا بجامع �سيدي رم�ضان بحي
الق�صبة.
وال ريب في �أن تتلمذه على عدد من �أمثال ه�ؤالء
العلماء الأف��ذاذ قد �أث��ر �أيما ت�أثير في �شخ�صيته
وتكوينه� ،إ�ضافة �إل��ى ع�صاميته ،واعتماده على
ذات��ه ،واجتهاده ال�شخ�صي ،وبعد انتهاء تعليمه
د ّر�س ال�شيخ الجياللي في عدة مدار�س من بينها:
«مدر�سة ال�شبيبة الإ�سالمية»التي ك��ان يديرها
�أمير ال�شعراء الجزائريين؛محمد العيد �آل خليفة،
ومار�س الخطابة ،والإم��ام��ة بعدة م�ساجد ،مثل:
«ال�ج��ام��ع الكبير» ،و«ال�ج��ام��ع ال�ج��دي��د» ،و«جامع
�سيدي رم�ضان».
وبعد اال�ستقالل عين �أ�ستاذ ًا باحث ًا بالمتحف
الوطني ل�ل�آث��ار بالجزائر ،وعين �سنة1970 :م
�أ�ستاذ ًا للفقه المالكي بمعهد تخريج الأئمة بوالية
البليدة ،كما تولى تدري�س مادة« :م�صطلح الحديث»
بجامعة الجزائر المركزية �سنة1983 :م ،ونظر ًا
لتعدد اهتماماته ،وثقافته المو�سوعية ،وفكره
العميق ،فقد عين في الكثير من اللجان العلمية
التاريخية والدينية ،كما ك��ان ع�ضو ًا بالمجل�س
الإ�سالمي الأعلى ،وكان من �أبرز الم�ساهمين في
لجنة الفتوى التي كان ي�شرف عليها الع ّالمة �أحمد
حماني� ،إ�ضافة �إلى ع�ضويته في الديوان الوطني
لحقوق الت�أليف ،والعديد من اللجان الأخرى.
ح�صل ال�شيخ عبد ال��رح�م��ن الجياللي عبر
م�سيرته على العديد م��ن الجوائز والتكريمات،
من بينها :جائزة الجزائر الأدبية الكبرى �سنة:
1960م ،كما كرمه رئي�س الجمهورية الجزائرية
الأ�سبق ال�شاذلي بن جديد �سنة1987 :م ،ومنحه
�شهادة اعتراف وتقدير لجهوده العلمية الكبيرة،

عبد
الرحـمن
الـجياللي
الـم�ؤرخ
الرائد
ّ
والعالمة
الـمجدِّ د

وخ��دم��ات��ه الجليلة ال�ت��ي قدمها للثقافة العربية
والإ�سالمية.وفي �سنة2003 :م ،وبتو�صية من رئي�س
الجمهورية ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة ،ك ّرمته
جامعة الجزائر ،ومنحته �شهادة دكتوراه فخرية،
تقدير ًا لإ�سهاماته الكبيرة ،وقد �سلمها له الرئي�س
عبد العزيز بوتفليقة ،وبمنا�سبة بلوغه ق��رن من
العمر �سنة2008 :م ،كرمته م�ؤ�س�سة ال�شروق في
احتفالية �ضخمة ح�ضرها ع��دد كبير م��ن كبار
العلماء الجزائريين.
جهوده العلمية ،و�إ�سهاماته الإعالمية:

مقـــاالت

تنوعت ،وتعددت ن�شاطات و�أعمال ال�شيخ عبد
الرحمن الجياللي ،في �شتى مجاالت المعرفة،
فقد ترك �إنتاج ًا علمي ًا زاخ��ر ًا في �شتى الميادين
التاريخية ،والأدبية ،والدينية ،والإعالمية.
لقد كان �شغوف ًا بالدرا�سات التاريخية الوطنية،
و�صاحب وعي كبير بر�سالة الم�ؤرخ في نف�ض الغبار
عن تاريخ بلده ،فنجح في ذلك نجاح ًا كبير ًا ،من
خالل �سعيه لت�صفيته من ال�شوائب التي علقت به،
و �إبراز رموزه ،وبطوالته ،وتعريف الأمم وال�شعوب
بالجهد الذي بذله القُدامى في البناء الح�ضاري،
والثقافي ،والعلمي.
وقد تج�سد اهتمامه و�شغفه من خالل الكثير
من الكتب التي �ألفها ،في طليعتها كتابه« :تاريخ
الجزائر العام» ،و هو الكتاب الذي ا�شتهر به ،حتى
�أ�ضحى ل�صيق ًا با�سمه ،فعندما يتحدث المرء عن
عبد الرحمن الجياللي الم�ؤرخ يتبادر �إل��ى ذهنه
مبا�شرة كتاب« :ت��اري��خ الجزائر ال�ع��ام»ال��ذي هو
عبارة عن مو�سوعة �ضخمة ،يعتبر من �أهم ما ُكتب
عن تاريخ الجزائر منذ الع�صور الغابرة ،و�صو ًال
�إلى ما بعد العهد العثماني ،وهو«ي�شتمل على �إيجاز
واف مف�صل لتاريخ القطر الجزائري في جميع
�أطواره وحركاته ال�سيا�سية ،واالجتماعية والعلمية
والدينية والأدبية والفنية واالقت�صادية والعمرانية

وال�صناعية مع تراجم العباقرة و�أرب��اب القرائح
من م�شاهير الجزائريين منذ �أق��دم الع�صور �إلى
غاية تاريخ ت�أليفه ،ويحتوي الكتاب على جملة من
الخرائط التاريخية الهامة ،ولوحات م�صورة»(.)5
وقد تولى ال�شيخ تو�سعته ،وتنقيحه من طبعة �إلى
�أخ��رى ،و�أعيد طبعه �أكثر من ع�شر م��رات ،كانت
طبعته الأول��ى �سنة1953 :م ،في ج��زء واح��د ،ثم
�صدر بعدها في ج��ز�أي��ن ،ثم في �أرب�ع��ة مجلدات
�ضخمة ،و�صدر م�ؤخر ًا في خم�سة �أجزاء.
وقد �ألف الع ّالمة عبد الرحمن الجياللي هذا
الكتاب بعد �إلحاح العديد من الك ّتاب والأدباء عليه
للنهو�ض بت�أليف كتاب �شامل عن تاريخ الجزائر،
بعد �أن عرفوا مو�سوعيته ،و�أدرك��وا �إلمامه الوافي
بالتاريخ الجزائري والعربي التليد ،وع��ن دوافع
ت�أليفه لهذا ال�سفر ال�ضخم يقول عبد الرحمن
الجياللي ف��ي تقديمه للكتاب« :ب��ا��س��م الحرية
المقد�س �أتقدم ُملبي ًا �إخواني حفظهم اهلل تعالى
الذين هم كثير ًا ما �أ�سمعوني �إلحاحهم الم�ؤكد في
و�ضع كتاب مو�ضح لتاريخ الوطن الجزائري الكريم
جامع للحقائق التاريخية مجردة � ٍآت بذكر تفا�صيل
الوقائع معللة ب�أ�سبابها ونتائجها منذ �أقدم الع�صور
علي ب�أن يكون ذلك في
�إلى الآن ...مع ا�شتراطهم ّ
�أ�سلوب �سهل ،وتعبير حر ،ونظام ع�صري ،وطريقة
وا�ضحة !...ولعمري �إن البع�ض من هذا في مو�ضوع
وا�سع كهذا لينوء بالع�صبة �أولي القوة فكيف بهذا
العاجز ال�ضعيف! ...فاعتذرت للرفقة الكرام ب�شتى
المعاذير فلم يقبلوا ،و�شرحت لهم �ضعفي وق�صوري
�أمام كل هذه القيود والظروف ال�ضيقة فلم ين�صفوا،
بل �إنهم ثبتوا م�صممين على ر�أيهم را�سخين فيه
ر�سوخ ًا ال يغيره تنقل الزمان وتلونه ،وال علل الدهر
وحوادثه ...بل ما زادهم ذلك �إال �صالبة في التم�سك
بر�أيهم وحدة فيه ،ول�سانهم الناطق يقول :ال ملج�أ
وال منجى لك منه وال �سبيل �إال �إليه .فلله الأمر من
قبل ومن بعد!...و�أخير ًا ر�ضخت لطلبهم و�أ�سعفتهم
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في اقتراحهم (مكره �أخ��اك ال بطل) بو�ضع هذا
ال�سفر المتوا�ضع ،مقت�صر ًا فيه على ذكر الأهم
ف��الأه��م من ح��وادث التاريخ الجزائري الماجد،
ُمحكم ًا فيه ال ��روح العلمية والأم��ان��ة التاريخية
المح�ضةُ ،متجرد ًا ما ا�ستطعت من كل تحم�س �أو
انفعال كيفما كان نوعه �أو تعدد مثاره.جامع ًا فيه
ما ال ي�سع الإن�سان جهله .وال يح�سن-بالجزائري
على الأخ�ص�-إغفاله ،مكتفي ًا في بع�ض الموا�ضع
بالإ�شارة الخاطفة �إلى �أبرز الوقائع و�أهمها ،وذلك
ل�ضيق المجال عن التف�صيل� ،أو لقلة فائدته؛مع
االلماع �إل��ى �سير العمران والح�ضارة الجزائرية
و�سيرة م�شاهير الوطنيين من عباقرة الجزائر في
مختلف الع�صور والأحقاب»(.)6
وقد حر�ص ال�شيخ في ت�أليفه لهذا ال�سفر على
تقديمه ب�أ�سلوب �سهل ،ومب�سط ،ومفيد ،حتى ي�ستفيد
منه الباحثون المتخ�ص�صون ،وعامة القراء ،وعند
حديثه عن منهجه في الكتاب تظهر لنا �أخالق ال�شيخ
الفا�ضلة ،وتوا�ضعه الجم ،حيث يقول« :نزهته جهد
الم�ستطاع عن كل تعقيد و�إبهام� ،سالك ًا فيه م�سلك ًا
�سه ًال ب�سيط ًا ال يحتاج فيه المتعلم النا�شئ ،و ال
القارئ العادي �إلى كدح ذهن ،وال جهد فكر ،وال
�إعنات روية .وال �أدعي الف�ضل في ذلك ،حيث �إنني
لم �أجيء فيه ب�شيء جديد �أو مبتكر حديث ،و�إنما
هو جمع وتدوين لما كنت �سطرته لنف�سي وجمعته
من تاريخ وطني العزيز الم�شتت هنا وهناك!...
مع تن�سيق ن�صو�صه الوثيقة وو�ضعها ح�سب نظامها
الطبيعي من فجر التاريخ �إلى الآن .وتعمدت الإيجاز
في الق�سم الأول الخا�ص بما قبل الإ�سالم لعدم تعلق
الغر�ض ال�شديد به اليوم ،و�أ�سهبت م�شبع ًا البحث
في الع�صور الإ�سالمية �إ�سهاب ًا يحمل ال�شاب الم�سلم
ال�ج��زائ��ري على اح�ت��رام ب�ل�اده ،وتمجيد تاريخه
الالمع العظيم ،والثقة بم�ستقبله الزاهر النير،
مع نفخ روح القومية فيه ،و�إع��داده لو�صل حا�ضره
بما�ضيه ،حتى تتكامل فيه �أرك��ان الحياة الأربعة:
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المحافظة على �شخ�صيته وميزته ،وتقدي�س �أ�سالفه
الأم�ج��اد ،والتم�سك بدينه ،والعمل على الإ�شادة
ب��وط�ن��ه ،...و�أعتقد �أنني بذلك خل�صت تاريخنا
الماجد من �أن يبقى مكتوب ًا عر�ض ًا �ضمن تاريخ
الأمم وال�شعوب ،والأقطار الم�ستعمرة� ،أو �أن يكون
كف�صل ملحق بكتاب مبعثر م�شوه العر�ض� ،أرجو
ذلك �إن �شاء اهلل»(.)7
وبعد �صدور الجزء الأول من الكتاب عن المطبعة
العربية �سنة1953 :م  ،حينما كانت الجزائر تحت
االحتالل الفرن�سي«�سارعت جريدة المنار �إلى بيت
ال�شيخ الجياللي ،وحاورته في م�ضمون هذا الكتاب،
ودواف��ع ت�أليفه وه��و م��ازال قيد الطبع ،ق��ال لهذه
الجريدة �أن دافعه الأ�سا�س من كتابة هذا التاريخ
هو غمو�ضه ،وت�شعبه وت�شتته .و�أن��ه لحد الآن لم
يدر�س درا�سة وا�ضحة ف��أردت �أن �أطهره من هذه
العيوب كلها التي جعلت النا�س يجهلونه ،و�سيردد
هذا الكالم في عام1990 :م عندما �صرح لجريدة
ال�سالم قائ ًال :لأنني ر�أيت الجزائر مه�ضومة التاريخ
كتبت تاريخ الجزائر .و�أ�ضاف ال�شيخ عبد الرحمن
الجياللي في الحوارين ال�سابقين �أنه كان يق�صد
من ت�أليف ذل��ك الكتاب بث الوعي القومي لدى
الجزائريين ،عند قراءتهم لهذا التراث الذي ي�ؤكد
لهم �أنهم ينتمون لأمة تملك تاريخ ًا ماجد ًا ت�ستطيع
�أن تفتخر به.
وكانت طريقة ال�شيخ الجياللي في كتابة التاريخ
تعتمد على �سرد الأحداث ح�سب ت�سل�سلها التاريخي،
وذك��ر م�شاهير الجزائر في ذلك الع�صر ،وو�ضع
جدول تاريخي يلخ�ص ما ورد في الكتاب»(.)8
كما ذكر في �إحدى المرات ب�أنه قد �شرع في ت�أليف
كتاب« :تاريخ الجزائر العام» منذ �شبابه ،حينما
كان ُيدر�س بمدر�سة ال�شبيبة الإ�سالمية ،حيث �إنه
كان ُيلفي �صعوبة كبيرة في تدري�س تاريخ الجزائر،
والكتاب الم�ؤلف والمتوفر �آنذاك هو كتاب الع ّالمة
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التون�سي عثمان الكعاك المو�سوم ب« :موجز التاريخ
العام للجزائر من الع�صر الحجري �إلى االحتالل
الفرن�سي» ،ومنذ ذلك الحين عزم على ت�أليف كتاب:
«تاريخ الجزائر ال�ع��ام»ُ ،م�ستعين ًا بالمخطوطات
التي كانت عنده ،وفي بع�ض الم�ساجد� ،إ�ضافة �إلى
كراري�سه التي يح�ضر فيها الدرو�س لطلبته ،وقد
نجح ال�شيخ الجياللي �أيما نجاح في ت�أليفه لذلك
الكتاب الهام فمن يت�أمله ي��درك ب��أن الرجل قد
اعتزل النا�س ،وق�ضى حياته بين الكتب والأوراق،
باحث ًا و ُمنقب ًا ،وبف�ضل هذا ال�سفر النفي�س ،كما ر�أى
الدكتور �أبو عمران ال�شيخ؛رئي�س المجل�س الإ�سالمي
الأع�ل��ى بالجزائر� ،أنقذنا الع ّالمة عبد الرحمن
الجياللي من ال�سموم التي بثها بع�ض الم�ست�شرقين
المجحفين في كتاباتهم التي غ��زت الجامعات،
والمعاهد ،والمكتبات الجزائرية والعربية.
وقد ر�أى الع ّالمة الجزائري الدكتور عبد الملك
مرتا�ض في كتابه« :نه�ضة الأدب العربي المعا�صر
في الجزائر1954-1925 :م» �أن كتاب ال�شيخ عبد
الرحمن الجياللي �أح��د �أه��م الكتب التي �أ�سهمت
في بروز النه�ضة التاريخية في الجزائر ،حيث يقول
عن الكتاب« :تقر�أ تاريخ الجياللي ،فتجدك �أمام
م�ؤرخ غني ،يريد �أن ُيطلعك على كل �شيء ،ويريد �أن
يجعلك تلم بما �ألم ،وتفيد من كل ما قر�أ� ،أو در�س
من كتب تاريخية ،وغير تاريخية ،فالتاريخ للأمة
الجزائرية وحدها ،ولكن الجياللي لم يقنع بهذا،
فم�ضى يتحدث لك عن الأم��ة العربية بوجه عام،
و�أنها �أعقل الأمم و�أرقاها تفكير ًا...
�إن هذا التاريخ ذو �ش�أن �أي �ش�أن في النه�ضة
الثقافية الجزائرية المعا�صرة.فقد �أنفق الجياللي
م��ن ال��وق��ت ،وع��ان��ى م��ن الجهد ،ف��ي ت�أليف هذا
الكتاب ،م��ا ت�شهد ب��ه م��ادت��ه الخ�صبة ،ومعارفه
الوا�سعة.فهو كتاب هام ال غنى عنه لأحد يريد �أن
يلم بتاريخ الجزائر خالل �أطوار التاريخ المتباعدة
التي عالجها ،ونح�سب مخل�صين� ،أن الجياللي قد

�أدى بهذا الكتاب لنه�ضتنا الثقافية المعا�صرة في
الجزائر �صنيع ًا عظيم ًا»(.)9
كما قدم الدكتور عبد الملك مرتا�ض درا�سة
وافية عن هذا الكتاب ،وق�سم محا�سنه �إلى خم�سة
محا�سن رئي�سة ،حيث يقول عنه« :و�أول ما تبدى لنا
من محا�سن هذا الكتاب� ،أنه يعد مو�سوعة �ضخمة
للمعارف التاريخية ،فهو خليق ب��أن يفيد القارئ
�إف��ادة عميقة� ،إذ ك��ان عبارة عن عر�ض مف�صل
طويل ل�سائر الأح��داث الهامة التي كان لها �صلة
مبا�شرة �أو غير مبا�شرة ،بالجزائر منذ الع�صور
البعيدة الممعنة في القدم �إلى �أيام الأت��راك .فهو
تاريخ غزيرة مادته ،غنية معارفه ،ووا�سعة م�سالكه.
فالذي يقر�ؤه ال يخرج منه ب�إلمامة �شاملة لتاريخ
الجزائر فح�سب ،ولكنه يخرج منه ملم ًا بكل ما
يت�صل بذلك من قريب �أو بعيد ،فقد ي�ستطيع القارئ
�أن يلم بطرف �صالح من تاريخ الإ�سالم ،وب�شيء
كثير من �أحوال الدول التي اعتورت �أر�ض الجزائر
خالل الع�صور التاريخية المتباعدة ،وبمقدار هام
يت�صل بالدول التي كانت تجاور الجزائر� ،أو تت�صل
بها على نحو �أو على �آخ��ر ك��دول المغرب وتون�س،
وم�صر.
ثاني ًا� :إن الجياللي لم يفته �أن يثبت جداول
تاريخية تقيد ال �ح��وادث التاريخية الهامة التي
وقعت على عهد الدولة التي ي�ؤرخ لها في كل ف�صل
من ف�صول كتابه الرئي�سية ،ول��م يعن بالحوادث
التاريخية في ه��ذه ال�ج��داول فح�سب ،و�إنما عمد
�إلى �إثبات فهار�س تاريخية تت�صل بالدول الأخرى
كالدولة العبا�سية مث ًال...
وت�سائلني عن فائدة كل هذا ،فال �أملك �إال �أن
�أ�سارع �إلى القول ،ب�أن فائدة هذا عظيمة جد ًا ،لأن
القارئ ي�ستطيع �أن يجني ثمرة الكتاب التاريخية
من �أقرب طريق ،و�أي�سر �سبيل...
وثالث المحا�سن في كتاب الجياللي ما خ�ص�صه
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من ف�صول لدرا�سة النواحي الثقافية ،والح�ضارية،
والمذهبية خالل الفترة الزمنية التي �أرخ لها.فهو
بعد �أن يعالج الم�سائل التاريخية البحتة ،يخل�ص
�إلى الأنحاء الفكرية والمذهبية فيتناولها في �إيجاز،
ولكنه نافع مفيد.فكان هذا الكتاب من �أجل ذلك
م�صدر ًا هام ًا من م�صادر المعرفة لي�س في مجالي
التاريخ والح�ضارة فقط ،ولكن في الثقافة والفكر
بوجه عام �أي�ض ًا .وهذه ح�سنة م�شرفة من ح�سنات
الكتاب...
ورابع محا�سن هذا الكتاب خلوه من االنفعاالت
العاطفية ،لأن الم�ؤرخ ينبغي له �أن يتحلى ب�صفة
ال�ه��دوء وال�ت��روي في معالجة الوقائع التاريخية،
وتحليلها تحلي ًال مو�ضوعي ًا هادئ ًا رزين ًا...
وخام�س محا�سن الكتاب ا�ست�شهاده بالن�صو�ص
الكثيرة الطويلة المختلفة التي ت�ؤيد مذهبه� ،أو تدعم
حجته في تقرير ر�أي� ،أو �إ�صدار حكم ،ولم تك هذه
الن�صو�ص تاريخية كلها ،بل �إن الم�ؤرخ عول على
الن�صو�ص الأدبية كثير ًا .وقد عول على الن�صو�ص
ال�شعرية بوجه خا�ص .وه��ذه طريقة ناجحة في
تعجيل وقائع التاريخ ،لأن الم�ؤرخ البارع ينبغي له
�أن ال يحجم عن اال�ستعانة بالن�صو�ص الأدبية في
تف�سير حادثة� ،أو للتدليل على �أمر ذي بال»(.)10
ومن الكتب التاريخية الهامة التي �ألفها عبد
الرحمن الجياللي كتاب« :ذكرى الدكتور محمد بن
�أبي �شنب» ،وهو كتاب هام �ألفه عن �أ�ستاذه الع ّالمة
الكبير بن �أب��ي �شنب ال��ذي توفي �سنة1929 :م،
وعر�ض فيه لجهوده العلمية ،وخدماته الكبيرة
في ميدان تحقيق التراث ،والت�أليف وقد لقي هذا
الكتاب �أ��ص��داء طيبة ،وقبو ًال وا�سع ًا ،ورحبت به
مجلة «ال�شهاب» الجزائرية �أيما ترحيب ،كما دعت
في حديثها عنه كل جزائري يجري في عروقه دم
ال�شهامة والغيرة الإ�سالمية �إلى اقتناء هذا الكتاب
ومطالعته.
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كما �ألف كتاب« :تاريخ المدن الثالث (الجزائر،
المدية ،مليانة)» ،وذلك بمنا�سبة مرور �ألف �سنة
على ت�أ�سي�س ه��ذه ال�م��دن م��ن قبل«بولوغين بن
زي��ري ال�صنهاجي» ،وق��د عر�ض في ه��ذا الكتاب
با�ستفا�ضة ،وتو�سع لتاريخ الثالث مدنُ ،مركز ًا على
التطورات ،والتحوالت التي �شهدتها هذه المدن منذ
ت�أ�سي�سها ،وقد طبع هذا الكتاب في الجزائر ،و�صدر
�سنة1392( :ه� �ـ1972/م) ،وهو عبارة عن �إعداد
ودرا�سة وتمهيد وتعليق.
وم ��ن كتبه ال �ه��ام��ة ك �ت��اب« :اب ��ن خ �ل��دون في
الجزائر» ،تحدث فيه عن الع ّالمة عبد الرحمن
ابن خلدون حينما ح ّل بالجزائر ،و�أقام فيها عبر
مراحل مختلفة�.إ�ضافة �إلى كتاب عن« :عملة الدولة
الجزائرية ف��ي عهد الأم�ي��ر عبد ال �ق��ادر» ن�شرته
�إدارة التربية الوطنية ب��ال�ج��زائ��ر ،وك�ت��اب عن:
«الثقافة والح�ضارة والعمران بالجزائر»� ،سلط
فيه ال�ضوء على �أه��م المعالم الإ�سالمية ،والآثار
الخالدة بالجزائرُ ،مركز ًا على الجوانب العمرانية،
والح�ضارية.
وم��ن خ�لال كتابه« :الم�ست�شرقون الفرن�سيون
وال �ح �� �ض��ارة الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة»�أب ��رز ر�ؤي � ��ة ع ��دد من
الم�ست�شرقين الفرن�سيين للثقافة والتراث الإ�سالمي،
وقد اعتمد في هذا الكتاب على التحليل ،والتعمق
مع كتاباتهم ،ور�ؤاهم المقدمة عن الح�ضارة والفكر
الإ�سالمي.
وق��د رك��ز ف��ي م�ق��االت��ه ،و�أب �ح��اث��ه على الدين
الإ�سالمي ،وعلوم الفقه ،ومن بين م�ؤلفاته في
هذا المجال نذكر كتاب« :عنا�صر الفقه المالكي»،
وكتاب« :الحج �إلى بيت اهلل الحرام» ،وكتاب خا�ص
بالم�ساجد في الجزائر :ن�شرته وزارة الأخبار في
مجلدات �سنة1967 :م� ،سلط فيه ال�ضوء على
الم�ساجد العريقة بالجزائر� ،إ�ضافة �إلى الكثير من
الدرا�سات الإ�سالمية ،والفتاوى.ومن �أعماله التي ال
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تزال مخطوطة كتاب« :اال�ست�شراق الغربي والثقافة
الإ�سالمية» ،وكتاب« :تاريخ المو�سيقى العربية»،
وكتاب�« :شرح على كتاب الجوهر المرتب في العمل
على الربع المجيب»لل�شيخ المكي بن عزوز.
كما كتب مجموعة من الن�صو�ص الأدبية ،منها
�أعمال م�سرحية ،مثل« :المولد» ،و«الفجر» ،وقد
حظيت باهتمام كبير من قبل الكتاب ،والأدب��اء،
و�أعجبوا بها �أيما �إعجاب ،داخل الوطن وخارجه،
فم�سرحية« :المولد»مثلت ع��دة م��رات ،و ُبثت في
الكثير من الإذاع��ات العربية ،والدولية في م�صر،
ولندن ،ونيويورك ،وباك�ستان ،وغيرها من البلدان.
وال يمكن �أن تُذكر جهود الع ّالمة عبد الرحمن
الجياللي ،ويغ�ض الطرف عن جهوده و�إ�سهاماته
في ميدان الإع�ل�ام ،فقد التحق بالق�سم العربي
ب��الإذاع��ة الجزائرية �سنة1940 :م ،و�أ�سهم في
تطويرها ،و�إثرائها ببرامجه المتميزة مدة ما يزيد
عن �أربعين عام ًا ،ف ُعرف في البدء ببرنامج« :لكل
�س�ؤال جواب» ،و«كان ُيركز فيه على مفاخر التاريخ
القومي الإ�سالمي ،فا�ستح�سنته الجماهير ،ونال
ر�ضاها ،وب�سبب نجاحه قررت �إدارة الإذاعة �إنتاج
برنامج �آخر هو «ر�أي الدين في �أ�سئلة الم�ستمعين»
الذي لعب دور ًا كبير ًا في توعية النا�س بحكم اعتماده
على نهج الإ�صالح الديني ،وقد كان يجيب فيه على
�أ�سئلة الم�ستمعين بطريقة مب�سطة ،و�أ�سلوب �سهل
يفهمه الجميع ،وفق منهج و�سطي معتدل ،ثم تحولت
�أحاديثه �إلى درو�س ون�شريات دقيقة مبا�شرة ،مكتوبة
ب�أ�سلوب متميز �سهل الفهم بعيد عن التعقيد»(.)11
لقد انطلق ف�ضيلة ال�شيخ«ينا�ضل ،ويجاهد
بالكلمة ال�صادقة ،وي�ساهم م��ن خ�لال الراديو
ف��ي النه�ضة م��ن �أج��ل الإ� �ص�لاح الديني ،وتوعية
الجماهير العري�ضة ،وق��د ت�ط��وع ال�شيخ فجعل
من �أحاديثه درو��س� ًا غاية في الدقة ذات �أ�سلوب
متميز� ،سهل المنال ،ال غمو�ض فيه ،كلمات منقحة

ي�ستح�سنها الخا�ص والعام بعيدة عن التفل�سف،
والآراء ال�ضيقة ،...ومع الأي��ام حول الإذاع��ة �إلى
منبر للتربية والتوجيه ،وتميزت �أحاديثه الإذاعية
بالجدية ،والدقة ،وال�صرامة ،وا�ستح�سنها الجمهور
العري�ض ،ودعمها بكثرة ر�سائله ف�أ�صبحت ح�ص�ص ًا
�أ�سبوعية ق��ارة ودائ�م��ة في البرنامج يتولى فيها
ف�ضيلة ال�شيخ الجواب على �أ�سئلة الم�ستمعين ،ويدلي
بر�أي الدين في مختلف الق�ضايا المادية ،والمعنوية
ف�أخذت �شك ًال من �أ�شكال الفتوى والتوجيه الديني،
ُيرا�سلها ك��ل النا�س ،وي�ستفتونها ف��ي ق�ضاياهم
الدينية وال��دن �ي��اوي��ة ،وا��س�ت�م��رت الح�صة بدون
انقطاع»( ،)12ودامت �أكثر من �أربعين عام ًا ،وبف�ضل
هذه الح�صة ازداد ال�شيخ �شهرة حتى �أ�ضحى«�أيقونة
دخلت كل البيوت ،وتربت على �صوته �أجيال من
الجزائريين ،فمن ذا الذي ين�سى �صوت ذلك ال�شيخ
العا�صمي الوقور ،وهو يقول مع بداية كل ح�صة:
�أع��وذ باهلل ال�سميع العليم من ال�شيطان الرجيم،
قبل �أن ي�شرع في �إر�شاد الجزائريين �إلى دينهم،
م�ستعين ًا ببرهان العالم ،وبيان الفقيه ،و�سعة �إطالع
الم�ؤرخ» ،ون�شير �إلى �أن منهج ال�شيخ عبد الرحمن
الجياللي في قراءة وفهم الإ�سالم هو منهج و�سطي
معتدل ،حيث يذكر في هذا ال�ش�أن تلميذه ،ورفيق
درب��ه الدكتور الها�شمي العربي ال��ذي رافقه في
جميع رحالته تقريب ًا �إلى الكويت ،وم�صر ،ولبنان،
وتون�س ،والعراق ،و�سوريا ،وليبيا� ،أن عبد الرحمن
الجياللي كان يعمل بالمنطق �إلى �أق�صى الحدود،
وكل ما هو م�ضاد للمنطق في الإ�سالم غير مقبول
لديه ،بل ومرفو�ض رف�ض ًا ُمطلق ًا ،وما تميز به في
محا�ضراته ،و�أحاديثه ،و�أبحاثه هو �أنه«كان يعتمد
في محا�ضراته على المراجع الدينية الأ�سا�سية،
والبحوث الحديثة في مجاالت الطب واالجتماع.
وفي هذا ال�سياق �ألقى محا�ضرة في �شبابه في نادي
النه�ضة بالبليدة في ماي1933 :م ا�ست�شهد فيها
بموقف ولي عهد ال�سويد الذي �أعلن لمواطنيه �أنه
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�أقلع عن �شرب الخمر ،ودعاهم �إل��ى االق�ت��داء به
في ذلك .وتحدث �أي�ض ًا عن قيام الواليات المتحدة
الأمريكية بتحريم الخمور ب�سائر �أنواعها ،وتكلم
عن عدد من الدرا�سات الحديثة التي �أثبتت علمي ًا
�أ�ضرار الخمر المختلفة»(.)13
وف��ي �أواخ��ر الثمانينيات ،وم��ع التحوالت التي
عرفتها الجزائر انف�صل عن الإذاع��ة ،ولما ن�صب
ال��روائ��ي الراحل الطاهر وط��ار مدير ًا للإذاعة
الوطنية الجزائرية ،حر�ص على �إعادة ال�شيخ عبد
الرحمن الجياللي للإذاعة الوطنية ،وطلب منه �أن
يوا�صل تقديم برنامجه الذي ا�شتهر به ،كما و�ضع
الطاهر وطار �سيارة تحت ت�صرف ال�شيخ ،ولكنه
رف�ضها ،وف�ضل الم�شي على الأقدام ،وقد �ساهم في
الإذاعة في هذه المرحلة لفترة ق�صيرة ،و�سرعان
ما غادرها نظر ًا للظروف ال�صعبة التي كانت تمر
بها الجزائر ،وعن �إ�سهاماته في الإذاع��ة ،ومدى
ت�أثيره في الم�ستمعين يقول الروائي الراحل الطاهر
وطار�« :صار �صوت ال�شيخ عبد الرحمن الجياللي
جزء ًا من وجداننا ،و�صارت ح�صته ،هي كل كتابنا
المرجعي ،الإمام مالك و�سيدي خليل ،وابن �أبي زيد
القيرواني...ال �أحد منا ي�شكك فيما �أفتى به ال�شيخ،
بل �إن معلمي القر�آن ،ومن يمكن ت�سميتهم بفقهاء
الد�شرة ،وحفاظ �سيدي خليل ،يعتمدونه اعتماد ًا
ُمطلق ًا»٭.
وفيما يتعلق ب�إ�سهاماته ال�صحفية ،فلل�شيخ
ب�صمات را�سخة في الت�أ�سي�س للنه�ضة ال�صحافية
بالجزائر حيث �إنه كتب ع�شرات المقاالت المتنوعة
منها التاريخية ،والأدبية «في عدة جرائد ومجالت
من بينها :النجاح ،والإقدام ،والب�صائر ،وال�شهاب،
وهنا الجزائر ،والأ�صالة ،والثقافة ،وال�شعب�...إلخ.
وركز في مقاالته وبحوثه على �أعالم الجزائر �أمثال:
المكي بن عزوز ،ومحمد الب�شير الإبراهيمي ،ومبارك
الميلي ،وعبد الحليم ابن �سماية ،وحوا�ضرها مثل:
الجزائر ،بجاية ،تلم�سان ،ق�سنطينة ،المدية،...
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ليبين �إ�سهامات ه��ذه البالد في الثقافة العربية
الإ�سالمية في الع�صور القديمة والحديثة ،وقد حفر
بكتاباته ومحا�ضراته و�أحاديثه مكان ًا مرموق ًا بين
الفقهاء والم�ؤرخين»( .)4ولعب ال�شيخ دور ًا بارز ًا
في النهو�ض واالرتقاء بالمجل�س الإ�سالمي الأعلى
بالجزائر ،حيث ك��ان ي��ؤك��د على ��ض��رورة تنظيم
الحياة الأدبية والروحية ،وبالتالي فالبد من تن�شيط
الحركة الإعالمية من خ�لال تكثيف المن�شورات
الثقافية والإع�لام�ي��ة المتخ�ص�صة ،ف�ساهم في
ت�أ�سي�س مجموعة من ال�صحف ،والمجالت ،من
بينها مجلة« :الأ� �ص��ال��ة»ال �ج��زائ��ري��ة ال�ت��ي كانت
واح��دة من �أهم المجالت الثقافية ،والفكرية في
المغرب العربي ،وكانت ت�صدر عن وزارة التعليم
الأ�صلي وال�ش�ؤون الدينية بالجزائر ،و�ساهمت في
الترويج لملتقى الفكر الإ�سالمي بالجزائر ،وهو
ملتقى عالمي كان يح�ضره عمالقة المفكرين في
العالم الإ�سالمي� ،إ�ضافة �إلى مفكرين من العالم
الغربي ،وكانت تدار فيه مناق�شات فكرية هامة ،
ويقول عبد الرحمن الجياللي في حديثه عن هذه
المجلة«�أردنا �أن تكون ه��ذه المجلة منبر ًا حر ًا،
وباب ًا للمناق�شة ،والرد فيها مفتوح للجميع ،و�سخرنا
لهذا الن�شاط الأدب��ي مجهودات كبيرة ،فانعقدت
الملتقيات ،وا�شتهر منها (ملتقى التعريف بالفكر
الإ��س�لام��ي) ،والتي ك��ان ُي�ستدعى �إليها �أ�ساتذة
جامعيون ،وباحثون ،من العالم الإ�سالمي وغيره،
ويت�ضمن ج��دول الملتقيات موا�ضيع رئي�سية تهم
الأجيال ال�صاعدة»( .)15وبدوره �أ�سهم في ملتقى
الفكر الإ�سالمي ب�أبحاثه ،ومحا�ضراته ،وتعقيباته،
ومناق�شاته ،في �أرب��ع ع�شرة طبعة منه ،وكذلك
لعب دور ًا هام ًا في تنظيم نظارات وزارة ال�ش�ؤون
الدينية في العديد من الواليات الجزائرية ،وكتب
الكثير من الأبحاث عن المعالم التاريخية الهامة
في الجزائر ،وركز على الآثار الإ�سالمية العريقة،
والمباني المعمارية العتيقة المنت�شرة بالجزائر
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مقـــاالت

العا�صمة ،مثل :الجامع الكبير ،وج��ام��ع �سيدي
رم�ضان ،وم�سجد �ضريح الع ّالمة عبد الرحمن
الثعالبي ،و�سواها من المعالم التاريخية التليدة،
«ك�م��ا ت��و��س��ع ف��ي �أب �ح��اث��ه ،ورك ��ز ع�ل��ى الزخارف
المعمارية ،وال�صناعية الدقيقة ،واهتم ب�أ�شكال
المحارب ،والمنابر ،والمنارات وغيرها ،وذهب
ي�شير �إلى الحفريات الأثرية ،ونتائجها الإيجابية
وال�سلبية ،وتعددت �أبحاث ال�شيخ ،و�شملت العمران
والإن�سان في مختلف مراحل �أطوار حركة المجتمع
الجزائري ال�سيا�سية والعلمية ،وتميزت كتاباته
بالدقة وال�شمولية ،وات�سعت �إلى البحوث والك�شوف
الأركيولوجية ،والأث��ري��ة ،وه��ذا ما جعلها تحظى
ب�إعجاب ،وتقدير ،واهتمام الدار�سين ،في الجزائر،
والوطن العربي ،والعالم الغربي ،وقد ا�ستفاد منها
عدد كبير من الباحثين المعا�صرين ،وتناولوها في
درا�ساتهم و�أبحاثهم بالإ�شادة والتقدير ،واتخذوها
م�صادر و�شواهد في كتاباتهم»( .)16وكثير ًا ما كان
عبد الرحمن الجياللي يربط تاريخ الجزائر بتاريخ
الوطن العربي ،ويربط المدن الجزائرية بالمدن
العربية ،بغر�ض توطيد ال�صالت بين �أقطار الوطن
العربي ،وت�سليط ال�ضوء على التراث الم�شترك،
والعالقات الوطيدة ،وعندما ُطلب منه الكتابة عن
مدينة تلم�سان الجزائرية �سنة1975 :م في مجلة:
«الأ�صالة» ،في العدد الخا�ص الذي خُ �ص�ص لتاريخ
مدينة تلم�سان وح�ضارتها ،لم يختر �أي مو�ضوع �سوى
مو�ضوع عالقة تلم�سان بالقد�س العربي ال�شريف،
ف�أ�سهم في ذلك العدد بمقال مو�سوم ب« :تلم�سان
والقد�س ال�شريف» ،ومما قاله في ذلك المقال�« :أنا
ال �أكاد �أرتاح لذكر مدينة الجدار تلم�سان� ،إال بذكر
ا�سمها مقرون ًا با�سم مدينة القد�س المباركة من
تلك الأر�ض المقد�سة �أر�ض فل�سطين؛بل وال �أجد في
نف�سي اطمئنان ًا ،وال �أ�شعر بر�ضى من التاريخ-و�أنا
�أكتب كلمتي المخت�صرة هذه عن تلم�سان والحرب
اليوم قائمة مابين العرب عرب فل�سطين ،و�إ�سرائيل

فال يطيب لي ذلك ما لم �أذكر بالروابط التاريخية
العديدة التي تربط بين تلم�سان والقد�س فهي تمتد
�إل��ى زمن بعيد �ضاربة في �أعماق التاريخ القديم
والحديث �أي�ض ًا ،وه��ي تزيد على رابطة الجن�س
والدين ،واللغة بما ت�أ�صل هناك من روابط و�صالت
�أخرى �أدبية ،واجتماعية ،و�سيا�سية ،وما �إلى ذلك
م��ن �أع �م��ال كثيرة ه��ي م��ن قبيل ال �ب��ر ،والخير،
والإح�سان� .إن ت�ضامن الجزائر مع فل�سطين لي�س
هو وليد ال�ساعة ،وال هو بنتيجة ظ��روف خا�صة،
و�إنما هو مت�أ�صل في القدم له جذوره العميقة في
الأزل يجمعه بها �شعور �إن�ساني عام فوق ما هنالك
مما يجتمعان عليه من لحمة الدم واللغة و التاريخ،
ومنها تلك ال��رواب��ط الوثيقة التي ك��ان �أن ربطها
بين البلدين رواد المغرب العربي ،ون��زل��وا خير
منزل بتلك الديار المقد�سة �أر�ض فل�سطين العربية
ال�شهيدة .)17(»...وختم المقال بقوله�« :أنا �أقترح
اليوم ربط مدينة تلم�سان بمدينة القد�س ال�شريف
تثبيت ًا وثيق ًا لما بينهما من عالقة ال�صداقة والود
والإح�سان حتى ت�ستمر هذه العالقة مت�صلة فت�ضل
منتظمة ال تنف�صم و ال تزول بحول اهلل»(.)18
وف��ي العدد ال��ذي خ�ص�صته مجلة« :الأ�صالة»
لمدينة بجاية وح�ضارتها عبر الع�صور �ساهم فيه
ببحث عنوانه« :لمحة ع��ن زح��ف علي ب��ن غانية
الميورقي على بجاية580 :هـ1184/م».
�إ�ضافة �إل��ى كتابته للعديد من الأبحاث الهامة
في مجلة« :الثقافة» التي ت�صدر عن وزارة الثقافة
وال�سياحة بالجزائر ،من بينها بحثه الهام الذي كتبه
عن الع ّالمة ال�شيخ مبارك الميلي بمنا�سبة مرور �أربعة
عقود على وفاته �سنة1984 :م ،فتحدث عنه ب�إ�سهاب
ُمعدد ًا خ�صاله ،ومناقبه ،و ُم�شيد ًا بجهوده ،وخدماته
الجليلة ،وجميع ما ذكره عبد الرحمن الجياللي عن
الع ّالمة مبارك الميلي ينطبق عليه انطباق ًا تام ًا،
فهو يتحدث عنه ،وك�أنه ي�صف نف�سه ،فيقول« :لقد
ُوف��ق حق ًا و�صدق ًا فيما اختاره هذا الرجل العظيم
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لخدمة �أمته ،ف�إن �أهم ناحية يخدم بها العالم العامل
�أمته هي تطهير المعتقد مما ل�صق به من ال�ضالالت
والخزعبالت وتجلية عقيدة التوحيد ،و�إرج��اع قوة
الإ�سالم بنفي العقائد التي هي �أجنبية عنه ،والتي
�أدخلت ال�ضعف في نفو�س �أهله حتى �أ�صبحوا ب�سببها
ف��ي �أ� �س��وء ح��ال م��ن حيث �أو��ض��اع�ه��م االجتماعية
وحياتهم ال�سيا�سية واالقت�صادية ،فللعقيدة الدينية
الدور الأهم في كل ما قام به هذا ال�شعب الجزائري
من �أعمال في مختلف الميادين خالل التاريخ من يوم
اعتناقه للإ�سالم ،وذلك لأن للعقيدة الدينية دخ ًال
كبير ًا في جميع الحركات وال�سكنات عند الم�سلمين
قاطبة ،...ولقد كان لعلم التاريخ ف�ضل علينا عظيم
في تعرفنا �إلى هذه ال�شخ�صية البارزة العظيمة ،وقد
كان طيب اهلل ثراه �صبور ًا د�ؤوب� ًا على البحث مغال
في التحقيق والتدقيق مع مهارة منقطعة النظير
في المقابلة بين الن�صو�ص ،وكانت له نظرة �صائبة
في ا�ستجالء الغوام�ض ،وحكم �صادق في �أ�سباب
الحوادث ونتائجها ،ومهارة في الترتيب والتبويب مع
ح�سن �سبك يجعل التاريخ كال�سل�سلة المفرغة»(.)19
كما كان عبد الرحمن الجياللي ُملم ًا ،وخبير ًا بفن
المو�شحات ،وال�سيما منها المو�شحات الدينية ،وقد
زاوج بين الجوانب الدينية ،والفنية ،وتعود معرفته
بهذا الفن منذ مزاولته لدرو�سه بم�سجد �ضريح ال�شيخ
عبد الرحمن الثعالبي حيث«كانت فرقة الح�ضرة
تعقد هناك حلقات للذكر كان ي�شرف عليها ف�ضيلة
ال�شيخ بوقندورة المفتي المالكي للعا�صمة ،وهو �أ�ستاذ
محيى الدين با�شا تارزي ،عميد الحركة الم�سرحية
بالجزائر ،ومن مزايا احتكاك ال�شيخ الجياللي ببع�ض
�أف��راد ه��ذه المجموعة ال�صوتية للمدائح الدينية،
اهتمامه واطالعه الوا�سع ب�أ�صول الطرب التقليدي
الكال�سيكي ،حيث التفت �إلى فن النغم ،والمو�شحات
والأزج��ال الأندل�سية ،وهو ف�ضيلته متمكن من هذه
الفنون ،ويدرك �أ�صولها حق الإدراك»( ،)20وعندما
قرر الديوان الوطني الجزائري لحقوق الت�أليف تدوين
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الإبداعات الأدبية والفنية الجزائرية القديمة ،من
ق�ص�ص ،و�ألغاز ،و�أمثال �شعبية ،ومو�شحات ،و�أ�شعار،
وغيرها من �شتى الفنون ال�شعبية كان من �أوائل الذين
تمت اال�ستعانة بهم ال�شيخ عبد الرحمن الجياللي،
ف�أدى مهمته خير �أداء ،و�أفاد اللجان المتخ�ص�صة في
جمع التراث الغنائي وال�شفوي �أيما �إفادة ،حيث �إنه
كان يحفظ ع�شرات الأمثال ،والحكم ،والق�ص�ص،
والأ�شعار ،والأغاني القديمة عن ظهر قلب ،ولواله ل�ضاع
جزء كبير من ذاكرة الآداب ،والفنون الجزائرية.
فذلكة:

لقد احتل عبد الرحمن الجياللي مكانة علمية
راقية ،فالمتطلع لم�سيرته يقف �إجال ًال ،واحترام ًا
ل�ه��ذه ال�شخ�صية العلمية المتميزة ،ب�أعمالها،
و�إبداعاتها الكثيرة ،والمتنوعة في �شتى حقول
المعرفة ،و �إذا كنا نرغب في جمع خ�صال ال�شيخ
العلمية والأخالقية ف�إننا نقول لقد كان عبد الرحمن
الجياللي رج ًال لطيف المع�شر ،وا�سع العلم ،غزير
الإن �ت��اج� ،سل�س ال �ك�لام ،ه��ادئ المعاملة ،دقيق
المالحظة ،عزيز النف�س ،وبرحيل هذا الع ّالمة ف�إن
الجزائر ،والأمة العربية والإ�سالمية تكون قد فقدت
رج ًال مخل�ص ًا وطني ًا متم�سك ًا بثوابت وطنه ،و�أمته.
�سيظل ن�ضاله ،وع�ط��ا�ؤه ،وفكره الم�ستنير �ساكن ًا
فينا ما حيينا.و�سيبقى خالد ًا ب�أعماله ،و�إنجازاته،
وكتاباته التاريخية ،والفقهية ،ومواقفه ال�صلبة،
و�ستتخذه الأجيال ال�صاعدة قدوة لها في الدفاع عن
قيم البالد ووحدتها ،وفي ت�أ�صيل البحث التاريخي.
ولعل خير ما نختتم به ه��ذه ال��ورق��ة فقرة كتبها
الع ّالمة عبد الرحمن الجياللي عن ال�شيخ المكي
بن عزوز«وهو يعدد خ�صاله ،وي�شيد بجهوده ،ويدعو
�إلى الوفاء لذكراه ،وهي عبارة .تنطبق عليه اليوم،
حيث يقول� :إن هذا الرجل �أحيى هذا القطر بعلمه
فمن الواجب على القطر �أن يحيى ذكره ،ويخلده
بعد موته»(.)21
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( )1ينظر كلمة ال�شيخ عبد الرحمن �شيبان؛ رئي�س جمعية
العلماء الم�سلمين الجزائريين ،يوم تكريم الع ّالمة عبد
الرحمن الجياللي بم�ؤ�س�سة ال�شروق بمنا�سبة بلوغه قرن من
العمر �سنة2008 :م ،من�شورة تحت عنوان« :عبد الرحمن
الجياللي ،بطاقة تعريف م��وج��زة»� ،أ�سبوعية الب�صائر
الجزائرية ،العدد 20-14 ،409 :رم�ضان1429هـ-15/
�21سبتمبر2008م� ،ص.02 :
( )2ينظر �شهادة الدكتور ع ّمار طالبي ،جريدة الجزائر نيوز،
ال�سبت 13 :ت�شرين الثاني(نوفمبر)2010م ،في ق�سم:
قالوا عن الع ّالمة.جمعها :عبد اللطيف بلقايم� ،ص.24 :
(ُ )3ينظر �شهادة ال�شيخ محمد �إيدير �شو�شان ،جريدة الخبر،
ال�سبت 7 ،ذي الحجة1431هـ 13 ،ت�شرين الثاني(نوفمبر)،
ق�سم قالوا عن ال�شيخ عبد الرحمن الجياللي� ،ص،17 :
جمعتها :هيبة داودي.
( )4ينظر �أ�سبوعية الب�صائر :الع ّالمة عبد الرحمن الجياللي
�سيرة وم�سيرة ،ق�سم :رجال �صدقوا ،العدد15-09 ،522 :ذو
الحجة1431هـ21-15/نوفمبر2010م� ،ص.17:
( )5عبد الكريم لي�شاني :ال�شيخ عبد الرحمن الجياللي
نجح بعلمه الغزير وثقافته المو�سوعية� ،أ�سبوعية الب�صائر
الجزائرية ،العدد29-23 ،524 :ذو الحجة1431هـ29/نو
فمبر05دي�سمبر2010م� ،ص.13 :
()6عبد الرحمن الجياللي :تاريخ الجزائر العام ،من�شورات
دار مكتبة الحياة ببيروت ،باال�شتراك مع مكتبة ال�شركة
الجزائرية ،الجزائر ،ط1384 ،02 :هـ1965 ،م ،ج،01 :
�ص.8-7 :
()7عبد الرحمن الجياللي :تاريخ الجزائر العام ،ج،01 :
�ص.9-8 :
( )8د.مولود عويمر :الع ّالمة عبد الرحمن الجياللي :ذاكرة
الأم ��ة ،ينظر� :أ�سبوعية الب�صائر ال�ج��زائ��ري��ة ،العدد:
 22-16 ،523ذو الحجة1431هـ28-22/نوفمبر2010م،
�ص.17:

( )9د.عبد الملك مرتا�ض :نه�ضة الأدب العربي المعا�صر
في الجزائر1954-1925 ،م ،من�شورات ال�شركة الوطنية
للن�شر والتوزيع ،الجزائر1983 ،م� ،ص.238 ،221 :
( )10د.عبد الملك مرتا�ض :نه�ضة الأدب العربي المعا�صر في
الجزائر� ،1954-1925 ،ص 224 :وما بعدها.
( )11ينظر :جريدة ال�شروق اليومي الجزائرية :ال�شيخ الع ّالمة
عبد الرحمن الجياللي ،مائة عام في خدمة القر�آن والجزائر،
العدد 11 ،2403 :رم�ضان1429هـ�11/سبتمبر2008م،
�ص.8 :
( )12عبد الكريم لي�شاني :ال�شيخ عبد الرحمن الجياللي
نجح بعلمه الغزير وثقافته المو�سوعية ،المرجع ال�سابق،
وال�صفحة نف�سها.
( )13د.مولود عويمر :المرجع ال�سابق ،وال�صفحة نف�سها.
٭ ج��ري��دة ال�ج��زائ��ر ن �ي��وز ،ال�سبت 13 :ت�شرين الثاني
(نوفمبر)2010م� ،ص.24 :
( )14د.مولود عويمر :المرجع نف�سه ،وال�صفحة نف�سها.
( )15عبد الكريم لي�شاني :المرجع نف�سه ،وال�صفحة نف�سها.
( )16عبد الكريم لي�شاني :المرجع نف�سه ،وال�صفحة نف�سها.
()17عبد الرحمن الجياللي :تلم�سان والقد�س ال�شريف ،مجلة
الأ�صالة ،ال�سنة الرابعة ،العدد ،26 :رجب�-شعبان1395هـ،
جويلية�-أوت1975م� ،ص.105-104 :
( )18عبد الرحمن الجياللي :تلم�سان والقد�س ال�شريف،
المرجع نف�سه� ،ص.110 :
( )19عبد الرحمن الجياللي :من وحي ذك��رى م��رور �أربعة
عقود �سنوية على وفاة الع ّالمة النابغة ال�شيخ مبارك الميلي
(رحمه اهلل) ،مجلة الثقافة ،ال�سنة الرابعة ع�شرة ،العدد:
 ،80جمادى الثانية ،رجب1404هـ ،مار�س�-أبريل1984م،
�ص 189 :وما بعدها.
( )20عبد الكريم لي�شاني :المرجع ال�سابق ،وال�صفحة
نف�سها.
( )21د.مولود عويمر :المرجع ال�سابق ،وال�صفحة نف�سها.
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ور �صناعة ال�سفن
الأهمية اال�ستراتيجية ِل ُد ِ
في فتح الأندل�س وجزر البحر المتو�سط
الدكتور عماد هادي عل ّو

بغداد  -العراق

المقدمة
ل� َّم��ا ك��ان ل�م��وق��ع ال �ح��دث ال�ت��اري�خ��ي ت ��أث �ي��رات م�ب��ا��ش��رة وغ�ي��ر م�ب��ا��ش��رة ع�ل��ى م�ج��ري��ات الأح ��داث
التاريخية ،تفر�ضه المنطقة �أو ال�سكاني ،جغرافي الذي تجري عليه الأحداث التاريخية ،ف�إن منطقة
البحر المتو�سط تميزت ب�أهمية مو�صولة ال تكاد تنقطع من النواحي االقت�صادية وال�سيا�سية
والجيو�ستراتيجية وهذه الأهمية جعلت البحر المتو�سط ج�سراً للتبادل الح�ضاري بين ال�شعوب التي
عمرت �سواحله من خالل تفاعلها الح�ضاري فكان البحر المتو�سط مركزاً ح�ضارياً ومنطقة التقاء
وتفاعل بين ح�ضارات ال�شرق والغرب .لذلك ف�إن حر�ص العرب الم�سلمين على بناء وعمارة الموانئ
والمدن ال�ساحلية في البحر المتو�سط وجعلها مراكز للجذب ال�سكاني ،تج�سد من خالل ت�أ�سي�س
�صناعة بحرية متميزة مكنتهم من ال�سيطرة على البحر المتو�سط خ�صو�صاً خالل القرنين الثالث
والرابع الهجريين .حيث �أ�سهم العرب في درا�سة تطوير فن الحرب ال�سيما في الجوانب الإدارية
والفكرية والإ�ستراتيجية والعلمية ،خا�صة �إبان الفتوحات الإ�سالمية التي انطلقوا بوا�سطتها لن�شر
الدعوة الإ�سالمية و�إي��ذان�اً ببدء بناء مجد �إ�سالمي حربي عظيم �ساهم في �إغناء الفكر الب�شري
والتراث الإن�ساني بما يتعلق بفن الحرب �أو الإ�ستراتيجية الحربية في البر �أو البحر ،وبذلك �سبقوا
في فهمهم ونظرتهم للحرب المفكرين الأوربيين في �إعطاء �أهمية للجانب العلمي وال�صناعي في
الإع��داد واال�ستعداد للحرب ،ال�سيما الحرب في البحر من خالل االهتمام الكبير ببناء دور �صناعة
ال�سفن ون�شرها في المناطق ال�ساخنة �أو مناطق التعر�ض واالحتكاك المحتملة مع العدو .ومن هنا
فان البحث في الأهمية الإ�ستراتيجية لدور �صناعة ال�سفن ودورها في فتح الأندل�س وجزر البحر
المتو�سط ،يكت�سب اليوم �أهمية كبيرة في �ضوء ت�صاعد �أهمية البحار والقوات البحرية.
�إن الهدف ال��ذي تطمح �إليه هذه الدرا�سة هو
الوقوف على الأهمية الإ�ستراتيجية لدور �صناعة
ال�سفن الإ�سالمية في فتح الأندل�س وج��زر البحر
المتو�سط ،ودورها في ن�شوء وظهور تجمعات �سكانية
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�إ�سالمية امتهنت حرفة ركوب البحر واتخذتها و�سيلة
للجهاد في �سبيل اهلل و جعل كلمته هي العليا.
ولقد ا�ستر�شدنا ف��ي ه��ذه ال��درا��س��ة بالمنهج
التاريخي ،الذي يعتمد في درا�سة الظواهر التاريخية

الأهمية
اال�ستراتيجية
ِل ُدو ِر �صناعة
ال�سفن في فتح
الأندل�س وجزر
البحر المتو�سط
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والمعطيات الح�ضارية على تحليل المعطيات البحثية
التي احتوتها الم�صادر التاريخية حول دور �صناعة
ال�سفن ،وذل��ك لغر�ض الوقوف على �أهمية الدور
الإ�ستراتيجي الذي لعبته دور �صناعة ال�سفن في فتح
الأندل�س وجزر البحر المتو�سط.
وا�ستناد ًا �إلى منهج الدرا�سة ،فقد تم تق�سيمها
على ثالثة مباحث :ت�ن��اول المبحث الأول منها:
�أهمية البحر المتو�سط ف��ي كتابات الم�ؤرخين
الم�سلمين ،لما لذلك من �أهمية في الوقوف على
طبيعة وانعكا�س ذلك على الإ�ستراتيجية الع�سكرية
الإ�سالمية ب�شكل عام� .أما المبحث الثاني :فقد �سلط
ال�ضوء على �أهم الأماكن والحوا�ضر الإ�سالمية التي
�أقيمت و�أن�ش�أت بها دور �صناعة ال�سفن .في حين
ان�صرف المبحث الثالث� :إلى درا�سة الدور الذي
لعبته ودور �صناعة ال�سفن في فتح الأندل�س وجزر
البحر المتو�سط.
المبحث الأول
�أهمية البحر المتو�سط في كتابات
الم�ؤرخين الم�سلمين

لقد �أول��ى الم�ؤرخون الم�سلمون لو�صف البحر
المتو�سط �أهمية متميزة ،و�أطلقوا عليه �أ�سما ًء عد ًة
تعك�س االهتمام الكبير للجغرافيين والم�ؤرخين
الم�سلمين بهذا البحر و�سواحله وج��زره المهمة
ذات الموقع والت�أثير اال�ستراتيجي ف��ي منطقة
حو�ض البحر المتو�سط ،والتي لعبت دور ًا مهم ًا في
تاريخ البحر المتو�سط و�أثرت على مجمل الن�شاط
الع�سكري واالقت�صادي فيه ..فقد و�صفه ياقوت
الحموي في كتابه معجم البلدان بقوله(((« :بحر
المغرب وه��و بحر ال�شام والق�سطنطينية م�أخذه
م��ن البحر المحيط ث��م يمتد م�شرق ًا فيمر من
�شماليه بالأندل�س كما ذكرنا ثم ببالد الإفرنج
�إلى الق�سطنطينية فيمر ببنط�س((( المذكور �آنف ًا،
ويمتد من جهة الجنوب على بالد كثيرة �أولها �سال

ثم �سبته وطنجة وبجايه ومهديه وتون�س وطرابل�س
والإ�سكندرية ثم �سواحل ال�شام �إلى �إنطاكية حتى
يت�صل بالق�سطنطينية وفيه من الجزائر المذكورة:
الأن��دل����س وم�ي��ورق��ة و�صقلية و�أقطري�ش وقبر�ص
ورود�س وغير ذلك كثيرة» (((.
وي�ؤكد ياقوت الحموي �أن ت�سميات بحر الأندل�س
وبحر المغرب وبحر ال�سكندرية وبحر ال�شام وبحر
الق�سطنطينية وبحر الإفرنج وبحر ال��روم جميعه
واحد((( يراد به البحر المتو�سط ،الأمر الذي ي�ؤ�شر
�إلى ت�صور وانطباع العرب الم�سلمين ومنهم ياقوت
الحموي ح��ول ال��وح��دة الجغرافية واالقت�صادية
لحو�ض البحر المتو�سط ال�سيما في حقبة كانت فيها
الدوافع االقت�صادية �أحد الأ�سباب الرئي�سة لل�صراع
الع�سكري البحري ال��ذي �شهده البحر المتو�سط.
كما و�صفه ابن خلدون في مقدمته الم�شهورة بقوله:
«ومن هذه القطعة تحت طنجة من البحر المحيط
�إلى البحر الرومي في خليج مت�ضايق بمقدار اثني
ع�شر مي ًال م��ا بين طريف وال�ج��زي��رة الخ�ضراء
��ش�م��ا ًال ،وق�صر ال�م�ج��از و�سبته ج�ن��وب� ًا ،ويذهب
م�شرق ًا…وي�سمى هذا البحر البحر ال�شامي �أي�ض ًا،
وفيه جزائر كثيرة �أعظمها في جهة الغرب ياب�سة
ثم مايرقه ثم منرقه ثم �سردانيه ثم �صقلية وهي
�أعظمها ثم بلون�س ثم �أقطري�ش ثم قبر�ص ،كما
نذكرها كلها في �أجزائها التي وقعت فيها ويخرج
من ه��ذا البحر ال��روم��ي عند �آخ��ر الجزء الثالث
منه وفي الجزء الثالث من الإقليم الخام�س خليج
البنادقة .ويخرج منه �أي�ض ًا في �آخر الجزء الرابع
�شرق ًا من الإقلـيم الخام�س خليج الق�سطنطينية يمر
في ال�شمال مت�ضايق ًا في عر�ض رمية ال�سهم �إلى
�آخر الإقليم»((( �أن هذا الو�صف الدقيق من قبل ابن
خلدون ل�شكل البحر المتو�سط ومواقع جزره المهمة
تدل على ت�صور و�إلمام دقيق بالمالمح الجغرافية
لحو�ض البحر المتو�سط من قبل العرب الم�سلمين،
ال�سيما المهتمين ب�ش�ؤون هذه المنطقة والعاملين
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فيها ،وي�ستطرد ابن خلدون في و�صفه فيتطرق �إلى
الموانئ المهمة على �سواحل البحر المتو�سط فيقول
«و�أم��ا �شرقي الأندل�س فعلى �ساحل البحر الرومي
منها بعد المريه قرطاجنه ثم لفته ثم دانيه ثم
بلن�سية �إلى طرطو�شه ..ثم في ال�شرق عن مدينة
�سالم قلعة �أيوب ثم �سرق�سطه ثم الرده» (((.
م�ضايق البحر المتو�سط

تُع ُّد م�ضايق البحر المتو�سط ج�سور ًا عبر منها
الفاتحون الم�سلمون باتجاه �أورب��ا .و ُيع ُّد م�ضيق
جبل ط��ارق المنفذ الوحيد للبحر المتو�سط على
المحيط الأطل�سي� .أما م�ضيق �صقلية ف�أنه يف�صل
ال�ساحل الجنوبي ال�غ��رب��ي ل�ج��زي��رة �صقلية عن
ال�ساحل التون�سي بما ي�ساوي مائة و�أربعين �أو مائه
و�ستين مي ًال و�أقرب الأماكن التون�سية للجزيرة هي
�أقليبية((( «وهو يومان للريح الطيبة �أو �أقل(((» �أو يوم
وليله .وال�ساحل ال�شمالي لجزيرة مالطة امتداده
( )45مي ًال بحري ًا وعر�ضه ( )45مي ًال بحري ًا.
ويف�صل ال�ط��رف الجنوبي الغربي لإيطاليا عن
الطرف ال�شمالي ال�شرقي ل�صقلية م�ضيق م�سينا
ال��ذي ي�سميه العرب مجاز ال�غ��ار ال��ذي يبلغ طوله
( )21مي ًال بحري ًا وعر�ضه من ( )11-2مي ًال بحري ًا
و�إن الإن�سان يذهب �إلى �إيطاليا ويرجع �إليها مرتين
�أو ثالث مرات في اليوم(((� .إن وجود الم�ضايق في
البحر المتو�سط جعلها مناطق وثوب مثالية لعبور
القوات المنقولة على ال�سفن ،وكذلك مناطق ب�ؤرية
للت�صادم وال�صراع بين الأ�ساطيل( .((1ولقد ذكر
البالذري في كتابه فتوح البلدان(( :غزا طارق بن
زياد عامل مو�سى بن ن�صير الأندل�س  -وهو �أول من
غزاها  -وذلك �سنة اثنتين وت�سعين فلقيه �إليان وهو
وال على مجاز الأندل�س)) ( ((1ومجاز الأندل�س هو
ما �سمي الحق ًا بم�ضيق جبل طارق .كما عبر �أ�سد
ابن الفرات م�ضيق �صقلية فاتح ًا جزيرة �صقلية �سنة
( 212هـ) ( .((1وفي �سنة(228هـ842/م) حا�صر
الف�ضل بن جعفر الهمذاني بحملة بحرية �ضخمة
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مدينة م�سينا( ((1وفتحها و�سيطر الم�سلمون بعد
ذلك على م�ضيق م�سينا ليعبروا �إلى جنوب �إيطاليا
حيث ا�ستولى الم�سلمون على مدينة طارنت( .((1لقد
كانت م�ضايق البحر المتو�سط كما ذكرنا مناطق
التقاء واحتكاك بين �أوربا الم�سيحية والدول العربية
الإ�سالمية ،و�أن محاور الحركة التي قامت بها
الجيو�ش والقوافل التجارية كان البد لها �أن تمر
عبر هذه الم�ضايق عند حركتها من الجنوب �إلى
ال�شمال وبالعك�س.
جزر البحر المتو�سط

�أه��م الجزر التي لعبت دور ًا مهم ًا وب��ارز ًا في
تاريخ حو�ض البحر المتو�سط هي ما يلي.:
• جزر البليار .وقد �سماها العرب (الجزائر
ال�شرقية) نظر ًا لوقوعها �شرق الأندل�س وقـد
الأهمية
ذكر ابن خلدون �أكبر جزر �أرخبيل البليار وهي اال�ستراتيجية
جزيرة مايرقة ومنرقة التي اعتبرها من جزر
ِل ُدو ِر �صناعة
البحر المتو�سط الكبيرة والعامرة ( .((1وقد
ال�سفن في فتح
بقيت جزر البليار حقبة طويلة م�سرح ًا لل�صراع
الأندل�س وجزر
البحري بين العرب الم�سلمين والفرنجة (.((1
البحر المتو�سط
• ج��زي��رة ��س��ردان�ي��ة .ذكرها ياقوت الحموي في
كتابه معجم البلدان بقوله« :جزيرة في بحر
المغرب كبيرة لي�س هناك بعد الأندل�س و�صقلية
و�أقطري�ش �أكبر منها ،وقد غزاها الم�سلمون
وملكوها في �سنة (92ه��ـ) في عهد مو�سى بن
ن�صير»(.((1
• كور�سيكا وتقع �شمال جزيرة �سردينيا� ،أقرب
�إلى ال�ساحل الإيطالي منه لل�ساحل الفرن�سي.
وه���ي ج ��زي ��رة ج�ب�ل�ي��ة غ ��زاه ��ا ال� �ع ��رب �سنة
213ه��ـ(828م) .وجزيرة كور�سيكا ذات موقع
ا�ستراتيجي يفوق ف��ي الأه�م�ي��ة موقع جزيرة
�سردانية(.((1
• �صقلية .وهي جزيرة كبيرة مثلثة ال�شكل ،تقع

مقـــاالت

بين �شبه جزيرة �إيطاليا وال�سواحل التون�سية.
كما �أن موقعها اال�ستراتيجي المقابل ل�سواحل
�إف��ري�ق�ي��ة( ((1يتحكم ف��ي الممر م��ا بين �شرق
وغرب البحر المتو�سط ،وال يف�صلها عن �إيطاليا
�إال م�ضيق م�سينا ال��ذي ال يتجاوز طوله ب�ضع
كيلومترات .كما �أنها قريبة من اليونان؛ وبالتالي
ف�أن �أر�ضها �شهدت �صراع ًا مرير ًا بين مختلف
الح�ضارات عبر التاريخ لل�سيطرة عليها .يقول
ياقوت في معجم البلدان�« :إن ب�صقلية ثالثة
وع�شرين مدينة وثالثة ع�شر ح�صن ًا ومن ال�ضياع
ما ال يعرف»( ((2كما يقول� :إن فيها معدن الذهب
والف�ضة والنحا�س والر�صا�ص والزئبق وجميع
الفواكه على اختالف �أنواعها..
• �أرخ� �ب� �ي ��ل م ��ال� �ط ��ة :ي �ت ��أل��ف م ��ن جزيرتين
كبيرتين هما مالطة وقود�س تتو�سطهما ثالث
ج��زر �صغيرة ،ه��ي :جزيرة الكمون اركومنيو
وج��زي��رة كومينوتو وج��زي��رة ف�ل�ف��ول��ة( .((2فتح
العرب الم�سلمون مالطة في زمن الأغالبة �سنة
(256ه � �ـ870-869/م)( ((2و�أن�ش�ؤوا فيها دار ًا
ل�صناعة ال�سفن من �أ�شجار ال�صنوبر التي تكثر
فيها .و�أ�صبحت على هذا النحو قاعدة بحرية
هامة دخل منها الم�سلمون �إلى البحر المتو�سط
والبوابة التي خرجوا منها ( .((2وقد ا�ستخدمها
الم�سلمون لت�أكيد �سيادتهم على البحر المتو�سط
وت�أمين �سالمة القواعد البحرية ودور ال�صناعة
في �صقلية و�شمال �إفريقيا( ،((2وطال مقامهم
في مالطة �أكثر من �صقلية بدليل ك��ون اللغة
المالطية عربية ت�شابه في لهجتها ( ((2لهجات
العرب ال�شرقيين والمغاربة.
• ج��زي��رة ق��و��ص��رة(ب��ون�ت��االري��ا) جزيرة بركانية
خ���ص�ب��ة ت �ق��ع ف��ي منت�صف �أق �� �ص��ى م�سافة
ب �ي��ن ال���ش��اط�ئ�ي��ن الأورب� � ��ي والأف ��ري� �ق ��ي .في
��س�ن��ة(130ه�ـ747/م) فتح الم�سلمين قو�صرة
على يد القائد العربي عبد الرحمن بن حبيب

ال�ف�ه��ري( .((2وكانت ل�سيطرة الم�سلمين على
قو�صرة (بونتاالريا) �أثر كبير في ت�أمين الدفاع
عن �سواحل �إفريقيا الإ�سالمية واتخاذها �أي
قو�صرة( ((2نقطة وثوب باتجاه �صقلية و�سردانيا
وال�سواحل الإيطالية(.((2
(((2
• جزيرة �أقطري�ش(كريت) :لعبت �أقطري�ش
�أو كريت دور ًا مه ًّما في العالقات ال�سيا�سية
البحرية بين الم�سلمين والبيزنطيين على مدى
ق��رن ون�صف م��ن ال��زم��ان ام �ت��دت م��ن بداية
القرن الثالث الهجري وحتى منت�صف القرن
الرابع الهجري .وهي جزيرة م�ستطيلة ال�شكل
تبعد( )200ميل عن ال�ساحل الأفريقي حيث
يقابلها من بر �إفريقية لوبيا كما ذكر ياقوت في
معجم البلدان (.((3
• ج��زي��رة رود� ��س .وتقع ق��رب ال�ساحل الجنوبي
ال�سيما ال�صغرى على طريق بحر �إي�ج��ة وقد
تطرق �إليها البالذري في فتوح البلدان حيث
قــال « :رود�س من �أخ�صب الجزائر وهي نحو
�ستين م�ي� ً
لا فيها ال��زي�ت��ون وال �ك��روم والثمار
والمياه العذبة» ( ((3وقد فتحها العرب �سنه 52هـ
حيث ا�ستخدمها الم�سلمون كنقطة وثوب على
الأرا�ضي البيزنطية ،ال�سيما عند محا�صرتهم
للق�سطنطينية (.((3
• جزيرة قبر�ص (« .((3وهي جزيرة في البحر
فيما يقال ثمانين فر�سخ ًا في مثله ًا ( .((3تقع
في الزاوية ال�شمالية ال�شرقية من حو�ض البحر
المتو�سط قريبة من �سواحل ال�شام الإ�سالمية،
كما تواجه ال�سواحل الجنوبية لآ�سيا ال�صغرى
البيزنطية فيما يعرف ب�إقليم كبيرهايوت�س.
�إن هذا الموقع اال�ستراتيجي المهم لجزيرة
قبر�ص دف��ع العرب �إل��ى غزوها �سنة(29هـ)
وب�ق��ي �أه�ل�ه��ا م��وزع��ي ال ��والء بين الم�سلمين
والبيزنطيين (.((3
� 134آفاق الثقافة والتراث

المبحث الثاني
أن�ش َئ ْت
�أهم الأماكن والحوا�ضر التي �أقيمت و� ِ
بها دور �صناعة ال�سفن
�أ�سباب ت�أ�سي�س دور ال�صناعة

لقد واجه بنو �أمية تفوق الروم في البحر المتو�سط
وكثرة عدد �سفنهم وح�سن درايتهم بالبحر و�أحواله
وتعر�ضهم ل�سواحل الم�سلمين الوا�سعة �شرق وجنوب
البحر المتو�سط بترتيب من المقاتلين الم�سلمين في
الثغور والأربطة والمحار�س المطلة على البحر على
امتداد تلك ال�سواحل� .أي بعبارة �أدق �إيجاد وتكوين
مجتمع بحري �أو تجمعات �سكانية تعمل في البحر
وتمتهن حرفته وفنه ،وهذه �أرفع درجات التخطيط
الم�ستقبلي وبعد النظر اال�ستراتيجي لل�سيطرة على
البحر المتو�سط( .((3ولكن هذا اال�ستعداد والتيقظ
لمواجهة هجمات الأ��س�ط��ول البيزنطي ل��م يكن
ليمنع �أن يت�سلل البيزنطيون لمهاجمة ال�سواحل
الإ�سالمية؛ ولهذا فقد « كان بنو �أمية يغزون الروم
ب�أهل ال�شام والجزيرة �صائفة و�شاتيه مما يلي ثغور
ال�شام وال�ج��زي��رة ،وتقيم المراكب للغزو وترتب
الحفظة في ال�سواحل( ((3مما �سبق يمكننا القول �أن
الم�سلمين �سواء في الع�صر الأموي �أو في الع�صر
العبا�سي ق��د �أول��وا عناية بالغة الختيار مناطق
الثغور والأربطة والمحار�س البحرية التي �شكلت
الأ�سا�س الطبيعي لإن�شاء وت�أ�سي�س دور �صناعة
ال�سفن والمراكب البحرية لمواجهة الأ�ساطيل
البيزنطية في البحر المتو�سط.
وه��ذا ما ي��ؤك��ده ال�ب�لاذري فيقول« :فلما ُو ِّل َي
�أبو جعفر المن�صور تتبع ح�صون ال�سواحل ومدنها
فعمرها وح�صنها وبنى ما احتاج �إلى البناء منها
وفعل مثل ذلك بمدن الثغور ،ثم ا�ستخلف المهدي
ا�ستتم ما كان بقي من المدن والح�صون وزاد في
�شحنه ًا( ،((3ويمكننا �أن ن�ستنتج من كالم البالذري
�أن خلفاء بني العبا�س ق��ام��وا بتعمير الح�صون
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والثغور والأربطة والمحار�س ،ودعموها بالأ�سلحة
والم�ؤن و�شحنوها بالمقاتلة والمجاهدين الم�سلمين
متبعين نف�س نهج بني �أمية.
وي�شير ال �ب�لاذري �إل��ى حنكة �سيا�سية كبيرة
للخليفة هارون الر�شيد ودراية وا�سعة وعميقة ب�أهمية
المجتمعات البحرية �أو التجمعات ال�سكانية البحرية
وبناء دور �صناعة ال�سفن والمراكب و�ضرورة دعمها
مادي ًا ومعنوي ًا وتطويرها ل�ضمان ا�ستمرار ال�سيطرة
على البحر وا�ستخدامه ،حيث يقول البالذري:
«قال معاوية بن عمرو وقد ر�أينا من اجتهاد �أمير
الم�ؤمنين هارون في الغزو نفاذ ب�صيرته في الجهاد
�أم��ر ًا عظيم ًا؛ �أق��ام من ال�صناعة ما لم يقم قبله
وق�سم الأموال في الثغور وال�سواحل و�أ�شجى الروم
وقمعهم»(.((3
الأهمية
وقد �أثمر بناء ُدو ِر �صناع ِة ال�سفن ون�شرها في
جميع ال�سواحل والثغور وال�م��راب��ط والمحار�س ،اال�ستراتيجية
و�أن ت�شحن بالمقاتلة( ((4من المجاهدين العرب ِل ُدو ِر �صناعة
الم�سلمين ال ��ذي ��ن( ((4ك��ان��وا ي��راب�ط��ون ف��ي ثغور ال�سفن في فتح
الم�سلمين البحرية �شوق ًا للجهاد في �سبيل اهلل� .أن الأندل�س وجزر
لعبت دور ًا كبير ًا وفعا ًال في �إ�سناد فعاليات وعمليات البحر المتو�سط
الأ� �س �ط��ول ال�ب�ح��ري الإ� �س�لام��ي ل�ي�ق��وم بواجبات
الت�صدي لخطر الأ�سطول الروماني و�إ�سناد العمليات
الحربية الإ�سالمية باتجاه العمق البيزنطي وفي
الأندل�س والمغرب وباقي جزر البحر المتو�سط(.((4
ودليلنا على ذل��ك �أن��ه في �سنة (190ه� �ـ806-م)
على عهد الخليفة العبا�سي ه��ارون الر�شيد قام
الأ�سطول الإ�سالمي .بم�شاغلة الأ�سطول البيزنطي
باتجاه قبر�ص بقيادة حميد بن معيوف فهدم وحرق
و�سبى من �أهلها �ستة ع�شر �ألف ًا .وفي نف�س ال�سنه
فتح الر�شيد هرقله وبث الجيو�ش وال�سرايا ب�أر�ض
الروم وكان دخلها -فيما قيل -في مائة �ألف وخم�سة
وثالثين �ألف مرتزق �سوى الأتباع و�سوى المطوعة
و�سوى من ال ديوان له (.((4

لقد �أولى العبا�سيون اهتمام ًا كبير ًا لبناء المرا�سي
ودور ال�صناعة في الثغور البحرية فعمروها و�أقاموا
�أع ��داد ًا كبيرة منها على �سواحل ال�شام و�شمال
�إفريقيا وقد تطرق �إليها وو�صفها ال�ب�لاذري في
كتابه فتوح البلدان( .((4وكانت �سواحل �إفريقية �أكثر
�سواحل الغرب تعر�ض ًا للغارات البحرية البيزنطية
وعلى هذا النحو �أن�ش�أ مجتمع ًا بحري ًا �إ�سالميا في
الأربطة والمحار�س على طول �ساحل �إفريقية وبرقه
ف�أقيمت في طرابل�س الغرب وما يليها غرب ًا وفي
�سفاق�س و�سو�سه والمن�سيتر( .((4حتى �أ�صبحت دور
�صناعة ال�سفن البحرية قواعد �أنطلق منها الم�سلمون
�إلى البحر للجهاد في �سبيل اهلل عز وجل.
ُد ْو ُر �صناعة ال�سفن في البحر المتو�سط
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�إن طول وامتداد ال�سواحل ال�شرقية والجنوبية
للبحر المتو�سط التي �سيطر علها الم�سلمون وكذلك
�سواحل الأندل�س وامتدادها وتنوع ت�ضاري�سها �ساعدت
على بناء دور �صناعة ال�سفن ،وكذلك المرا�سي
والقواعد البحرية لر�سو و�إيواء ال�سفن في الخلجان
واالج��وان التي تنك�سر فيها ال�سواحل نحو الداخل
فت�ساعد ال�سفن على الإر��س��اء بعيد ًا عن تيارات
البحر و�أن��وائ��ه( .((4وق��د انت�شرت �صناعة ال�سفن
ف��ي �أن�ح��اء العالم الإ��س�لام��ي ف��ي ثغور متفرقة،
ففي ال���ش��ام ا�شتهـرت عكا و��ص��ور وط��راب�ل����س ثم
بيروت وحيفا ،وفي م�صر ا�شتهرت في الإ�سكندرية
ودمياط وعيذاب على �ساحل البحر الأحمر ،كما
كانت القاهرة ت�صنع ال�م��راك��ب( ((4النيلية ،وفي
المغرب كانت هناك طرابل�س وتون�س( ((4و�سو�سة
وطنجة ووهران والرباط ،وفي الأندل�س ا�شتهرت
�إ�شبيلية ومالقة.
ُد ْو ُر ال�صناعة في �شرق البحر المتو�سط

من �أ�شهر ُدو ِر �صناعة ال�سفن وقواعد البحرية
الإ�سالمية في �شرق البحر المتو�سط (طرابل�س)
وه��ي مدينة على البحر المتو�سط تابعة لكورة

دم�شق ،وهي من �أهم الثغور البحرية بال�شام ،وتبعد
عن بيروت م�سيرة يومين ،وك��ذل��ك مدينة �صور
وب�ه��ا دار ال�صناعة ومنها ت�خ��رج ال�م��راك��ب لغزو
ال��روم( ((4وكذلك ع�سقالن التي فتحها معاوية بن
(((5
�أبي �سفيان وا�سكنها الروابط ووكل بها الحفظة
وكانت ت�صنع في دار �صناعة ال�سفن فيها ال�شواني
وال�شلنديات( :ال�شلنديات والمفرد �شلندي وال�شواني
(((5
والمفرد �شيني� :أن��واع من المركب البحرية)
وكذلك الأمر في عكا التي كانت �أ�ص ًال �إحدى دور
�صناعة �سفن الأ�سطول البيزنطي ،وجاء في فتوح
البلدان للبالذري �أن �صناعة ال�سفن كانت بعكا
ثم نقلها ه�شام بن عبد الملك �إل��ى �صور واتخذ
بها فندق ًا وم�شغ ًال( ((5وقال نق ًال عن الواقدي« :لم
تزل المراكب بعكا حتى ولي بنو مروان فنقلوها �إلى
�صور وهي ب�صور �إلى اليوم ،و�أمر �أمير الم�ؤمنين
المتوكل على اهلل في �سنة �سبعة و�أربعين ومائتين
بترتيب المراكب بعكا وجميع ال�سواحل و�شحنها
بالمقاتلة»( .((5ان جعل (�صور) قاعدة بحرية رئي�سة
يعود �إل��ى ك��ون ُ�صور ت�ؤمن حماية �أكثر للمراكب
الحربية من عكا .يقول المقد�سي في كتابه �أح�سن
التقا�سيم�« :صور مدينة ح�صينة على البحر بل
فيهُ ،ي ْدخَ ُل �إليها من باب واح��د على ج�سر واحد
ق��د �أح��اط البحر بها .ون�صفها ال��داخ��ل حيطان
ثالثة بال �أر���ض تدخل فيه المراكب كل ليلة ثم
تجر ال�سل�سلة التي ذكرها محمد بن الح�سن في
كتاب الإك ��راه»( .((5وكانت �أهم �أن��واع ال�سفن التي
ت ُْ�صنَع في دور �صناعة ال�سفن الإ�سالمية :ال�شونة
والبارجة والقرقور وال�صندل والطراد والحراقة
والغراب ،وهي تختلف من حيث الحجم والوظيفة
وخفة الحركة ،و�أكبرها ال�شونة التي تحمل الجنود
والأ�سلحة الثقيلة و�أ�صغرها الطريدة �أو الطرادة
وهي �سفينة �صغيرة �سريعة الجري؛ �أما الأ�سلحة
فمنها الكالليب التي ا�ستعملها الم�سلمون في ذات
ال�صواري لربط �سفنهم ب�سفن ال��روم��ان ،ومنها
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النفاطة وهي مزيج من ال�سوائل الحارقة تطلق من
ا�سطوانة في مقدمة ال�سفينة وت�سمى النار اليونانية
هذا عالوة على الأ�سلحة البرية التقليدية(.((5
ُد ْو ُر �صناعة ال�سفن في م�صر

�أما ُد ْو ُر �صناعة ال�سفن والمراكب في م�صر
ف�أولها الإ�سكندرية التي ذكرها المقد�سي« :هي
ق�صبة نفي�سة على بحر الروم عليها ح�صن منيع،
(((5
وهو بلد �شريف كثير ال�صالحين والمتعبدين»
و�أُن ِْ�ش َئ ْت لأ َّول َم َّرة دا ٌر ل�صناعة ال�سفن في جزيرة
الرو�ضة في الف�سطاط �سنة (54هـ674/م)� ،أُ ْط ِلقَ
عليها( :دار ال�صناعة) ،ومن ُد ْو ُر �صناعة ال�سفن
الأخ��رى في م�صر دمياط وتني�س والفرما وكان
بدمياط دار ل�صناعة ال�سفن �أن�ش�أها والي م�صر
العبا�سي (عنب�سه بن �إ�سحق) في عهد المتوكل على
اهلل العبا�سي .وقد كانت قاعدة دمياط البحرية
ت�سند الإم��ارة الإ�سالمية في جزيرة �أقطري�ش من
الإمدادات والم�ؤن(.((5
�أما مدينة تني�س ،فهي عبارة عن جزيرة و�سط
بحيرة المنزلة( ((5وقد كان فيها مرا�سي تت�سع لعدد
كبير من ال�سفن الحربية والتجارية التي كانت
ترابط بها ،وك��ان �أه��ل تني�س ي�شتغلون ب�صناعة
الن�سيج( ((6و�صناعة ال�سفن وهم ذو مهارة كبيرة
في قيادة ال�سفن.
(((5

ُد ْو ُر �صناعة ال�سفن في �إفريقية

عبد الملك .حيث �أر�سل عبد العزيز بن مروان �ألفي
قبطي من مهرة ال�صناع لإقامة �صناعة مراكب
بحرية( ،((6وقام ه�ؤالء بالمهمة الموكلة �إليهم خير
قيام في دار ال�صناعة بتون�س .وقد تم و�ضع التنظيم
ال�لازم وطريقة �إم��داد تلك ال��دار بالأخ�شاب من
الغابات الإفريقية الداخلية ،الأمر الذي جعل منها
بحري زاخر
نقطة جذب �سكاني فن�ش�أ حولها مجتم ٌع ُّ
(((6
بمختلف الأن�شطة االقت�صادية والعلمية  .كما
�أن ازده��ار تون�س بف�ضل دار �صناعة ال�سفن فيها
�ساهم ب�شكل فعال وم�ؤثر في و�ضع حد العتداءات
الروم المتمثلة ب�إغارتهم على ال�ساحل الإفريقي،
بف�ضل وجود قاعدة بحرية ،و�صناعة بحرية تمكنت
من �إن�شاء �أ�سطول مهمته �صد ال�ع��دوان الرومي
بادئ الأم��ر( ،((6ثم االنتقال من مرحلة الت�صدي
�إل��ى الغزو والفتح فيما بعد ،لهذا فقد لعبت دار
الأهمية
�صناعة ال�سفن في تون�س دور ًا بارز ًا في فتح الأندل�س
اال�ستراتيجية
والمغرب وجزر البحر المتو�سط ف�ض ًال عن ت�أمين
ِل ُدو ِر �صناعة
ط��رق الموا�صالت البحرية التجارية بين �شرق
ال�سفن في فتح
وغرب البحر المتو�سط .ولم ِ
يكتف الم�سلمون بدار
الأندل�س وجزر
�صناعة ال�سفن في تون�س بل �أن�ش�أوا دار ًا �أخرى
البحر المتو�سط
ل�صناعة ال�سفن في �سو�سة التي تقع على ال�ساحل
الجنوبي ال�شرقي من تون�س وم��ن �سو�سة انطلق
الم�سلمون لفتح جزيرة �صقلية(.((6
�أم ��ا ط��راب�ل����س ال �غ��رب ،ف �ك��ان �ساحلها كثير
الأربطة( ((6وكان لمدينة بون دار �صناعة ومر�سى
ح�سن تخرج منه ال�شواتي غازية �إل��ى بالد الروم
و�سردانيه وقر�شقه (كور�سيكا) وما واالها( ((6ومن
دور �صناعة المغرب الأق�صى �سبته( ((6م��ورد بر
ال�ع��دوة وب��ر الأندل�س ومفتاح الم�شرقين ومجمع
البحرين..

�أم ��ا �أه ��م ال �ق��واع��د ال�ب�ح��ري��ة وال �م��را� �س��ي في
�إفريقية فهي تون�س التي بناها القائد ح�سان بن
النعمان الغ�ساني عام 82هـ ،لتكون قاعدة ع�سكرية
بحرية( ،((6وقد اختطها غربي البحر المتو�سط بنحو
ع�شرة �أميال ،فقام بحفر قناة ت�صل المدينة بالبحر
لتكون ميناء بحر ًّيا ومركزًا للأ�سطول الإ�سالمي بعد
ُد ْو ُر �صناعة ال�سفن في الأندل�س
�أن �أن�ش�أ فيها دار ًا ل�صناعة المراكب وال�سفن(،((6
م��ن �أه��م دور �صناعة ال�سفن ف��ي الأندل�س،
بخبراء في ه��ذه ال�صناعة زوده بها وال��ي م�صر
(((7
عبد العزيز بن م��روان بنا ًء على توجيه الخليفة قرطاجنه الخلفاء ومر�سيه والمرية ودانية
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التي كان �سورها يمتد من ناحية ال�شرق في داخل
البحر وقد بني بهند�سة وحكمة ،ومنها كان يخرج
الأ�سطول الأندل�سي للغزو( ((7يقول الإدري�سي في
كتابه نزهة الم�شتاق�« :إن رباط المريه الذي �أن�شئ
عند ر�أ� ��س قبطة بني �أ� �س��ود على حا�شية البحر
قريب ًا من قرية البجان�س الواقعة في نهاية جون
المرية»( .((7و كانت دار �صناعة ال�سفن في �إ�شبيلية
قائمة منذ الفتح العربي ،ولكنها تعر�ضت للإهمال
طول هذه المدة حتى جاء عبد الرحمن بن الحكم
وجددها ولعله �أ�ضاف �إليها من�ش�آت معمارية جديدة
كي تن�شط في �إن�ت��اج العديد من ال�سفن ،واهتم
خا�صة ب�صنع ال�سفن الحربية الكبيرة( ((7بعد غارة
النورمان عليها �سنة 230ه�ـ ،حيث دخلوها ق�سر ًا
وكانت غير مح�صنة تح�صين ًا كافي ًا ،بل كانت بال
� �س��ور( ،((7وارت�ك��ب ال�ن��ورم��ان الفظائع بالمدينة،
وفي اليوم التالي ِ
قدم جي�ش من قرطبة تمكن من
هزيمتهم ،و�أرغمهم على االن�سحاب من المدينة
فركبوا مراكبهم وان�صرفوا عنها ،وبعد انتهاء
غارة النورمان على البالد الأندل�سية ،وعودتهم �إلى
بالدهم ،ر�أى الأمير عبد الرحمن بن الحكم �ضرورة
تح�صين �إ�شبيلية ف�أمر بت�سويرها �سنة(230هـ)
بعد خروجهم مبا�شرة ،وب�ن��ى حولها � �س��ور ًا من
الحجارة( .((7و�أم��ر ب�إقامة دار �صناعة ب�إ�شبيلية،
وان�ش�أ المراكب وا�ستعد برجال البحر من �سواحل
الأندل�س ف�ألحقهم ،وو�سع عليهم ،وا�ستعد بالآالت
والنفط(.((7
وك ��ان الأم �ي��ر ع�ب��د ال��رح �م��ن ب��ن ال�ح�ك��م قد
ر�أى بعد غ��ارة النورمان �سنة(230هـ) �أن خير
و�سيلة لحماية ال�سواحل ال�شرقية للأندل�س هو
توطين بع�ض الأ� �س��ر العربية ال�ت��ي لها ب��اع في
مجال البحرية في ه��ذه ال�سواحل ،وذل��ك نظر ًا
لعجز الدولة عن القيام بهذا ال��دور ،ف�أنزل بني
�سراج الق�ضاعي من عرب اليمن منطقة بجانة،
وجعل �إليهم حرا�سة من البحر ،وحفظ ال�سواحل،

فكـــــان ما �ضمنوا من مر�سى �إل��ى مر�سى كذا
ي�سمى �آر���ش اليمن �أي عطيتهم( .((7واجتذبت
مرية بجانة ،بموقعها اال�ستراتيجي وم��ا تزخر
ب��ه م��ن خ �ي��رات� ،أن �ظ��ار واه�ت�م��ام جماعات من
البحريين الأندل�سيين �سنة (271ه��ـ 884/م)
وكانوا يترددون ب�سفنهم ما بين ال�ساحل الجنوبي
ال�شرقي الأندل�س و�ساحل مدينة تن�س الحديثة
بالمغرب الأو�سط التي �أ�س�سوها في �سـنة(264هـ/
875م) ،ف �ق��ام ال �ب �ح��ري��ون ب�ب�ن��اء � �س��ور حولها
لحمايتها ،وقاموا ب�إن�شاء دار ل�صناعة ال�سفن
فيها وعمارتها على مثال قرطبة ،وجعلوا على
�أحد �أبوابها �صورة ت�شاكل ال�صورة التي على باب
القنطرة .وهكذا قامت قاعدة بجانة البحرية على
�أكتاف الجماعات البحرية ،وازدهرت بجانة في
عهد زعامة البحريين ،وق�صدها النا�س و�سكنوها
لتوفر الأمن بها ،وقيام الأ�سطول الرا�سي بخليج
مريتها بحمايتها وت��درج��ت المدينة في مدارج
العظمة والقوة كقاعدة بحرية مهمة حتى نهاية
القرن الثالث و�شطر من الرابع الهجريين ،ثم
�أخذت تفقد �أهميتها �أمام مدينة وقاعدة المرية
البحرية والتي علت مكانتها بعد �إ�صدار الخليفة
عبد ال��رح�م��ن النا�صر (350 -300ه � �ـ-912/
962م) �أوام��ره بجعلها عا�صمة الإقليم المحيط
بها ،و�صارت من �أهم قواعد الأ�سطول الإ�سالمي
في الأندل�س(.((7
وكانت قاعدة ط��رك��ون��ة( ((7البحرية الواقعة
في ال�شمال ال�شرقي من الأندل�س بين بر�شلونة
وطرطو�شة واح ��د ًة م��ن �أه��م ق��واع��د الم�سلمين
ال�ب�ح��ري��ة ف��ي ال �ق��رن ال �ث��ال��ث ال �ه �ج��ري وكانت
الأ�ساطيل تخرج منها لغزو �سواحل الفرنجة .كما
كانت دار �صناعة ال�سفن في مدينة طرطو�شة
تعتمد على �أ�شجار الأرز لعمل ال�صواري وكانت
طرطو�شة( ((8من قواعد الأندل�س البحرية الهامة،
وقد خرج منها في �سنة(214هـ829 /م) �أ�سطول
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�إ�سالمي �إلى جزيرة �صقلية لم�ساعدة الم�سلمين
بها( .((8وكانت منطلق ًا لكثير من حمالت الأ�سطول
الإ�سالمي على بالد الفرنجة ،وملج�أً �آمن ًا لهذه
الأ�ساطيل ،ولمناعة هذه القواعد البحرية ،ووجود
ال�سفن الإ�سالمية الحربية في مياهها تحا�شى
النورمان عند غز ّوهم البالد االقتراب منها وكان
لقربها كذلك من ب�لاد الفرنجة �أث��ر في ن�شاط
الحركة البحرية بها( .((8وتُع ُّد دار �صناعة ال�سفن
في دانية الواقعة على �ساحل الأندل�س ال�شرقي
م��ن دور �صناعة ال�سفن المهمة وال�ك�ب�ي��رة في
الأندل�س وذل��ك ل��وج��ود غ��اب��ات ال�صنوبر حولها
والتي تالئم �أخ�شابها �صناعة ال�سفن ،ولذا قامت
بالمدينة دار �صناعة لل�سفن وبها مر�سى عجيب
ي�سمى ال�سمان ،وكانت قاعدة بحرية هامة منذ
عهد الأم��وي �ي��ن( ،((8ولها ب�ساتين وا�سعة كثيرة
التين والعنب وال �ل��وز( ((8تمد ه��ذه المدينة بما
تحتاج �إليه.
ك �م��ا ت��وج��د دار � �ص �ن��اع��ة ف��ي ا� �س �ك �م �ب��رة �أو
(ا�شكميو�س) وه��ي جزيرة في البحر في مدخل
خليج قرطاجنة الأن��دل����س ف��ي ال�ساحل الجنوبي
ال�شرقي ،حيث تعرف المدينة الواقعة عليها با�سم
«قرطاجنة الخلفاء»( ((8ولموقعها اال�ستراتيجي
اتخذها جماعات من مجاهدي البحر الم�سلمين
ق��اع��دة لهم خ�لال ال �ق��رن ال�ث��ال��ث ال�ه�ج��ري قبل
االنتقال �إلى القاعدة الجديدة التي وقع اختيارهم
عليها وه��ي مرية بجانة �سنة(271هـ 844 /م)
وقد ت�أثر مركز ا�سكمبرة  -بال ريب  -بانتقال هذه
الجماعات منها وهبط م�ستواها .ومن دور �صناعة
ال�سفن في الأندل�س لقنت وهي مدينة �صغيرة من
ب�لاد الأندل�س على ال�ساحل ال�شرقي بينها وبين
دانية �سبعون مي ًال وت�صنع بها المراكب ال�سفرية
وال� �ح ��راري ��ق( .((8وم��ن مرا�سي وق��اع��د الأندل�س
البحرية �شاطبة( ((8ومر�سى المنكب( ((8ومر�سى
�شلوبنية( ((8ومر�سية(.((9
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المبحث الثالث
الدور الذي لعبته ُدوْرُ �صناعة ال�سفن في
فتح الأندل�س وجزر البحر المتو�سط

لما كان الأ�سطول البيزنطي م�صدر تهديد خطير
ومبا�شر لأمن الم�سلمين و�أمن المناطق المفتوحة
وا�ستقرار الإ��س�لام فيها ،فقد �أدرك الم�سلمون
�أن بناء �أ�سطول �إ�سالمي �ضرورة «�إ�ستراتيجية»
حيوية( ،((9فكان نواة هذا الأ�سطول من ال�سفن التي
وجدوها في موانئ ال�شام وم�صر( ،((9ثم انطلقوا
�إلى �صناعة ال�سفن في دور ال�صناعة ،وهكذا دخل
ال�سالح البحري في «الإ�ستراتيجية» الع�سكرية
الإ�سالمية لأول مرة في تاريخ الم�سلمين.لهذا �أولى
العرب الم�سلمون اهتمام ًا كبير ًا لبناء المرا�سي
ودور ال�صناعة في الثغور البحرية فعمروها و�أقاموا
الأهمية
�أع ��داد ًا كبيرة منها على �سواحل ال�شام و�شمال اال�ستراتيجية
(((9
�إفريقيا  .وكانت �سواحل �إفريقية �أكثر �سواحل ِل ُدو ِر �صناعة
الغرب تعر�ض ًا للغارات البحرية البيزنطية وعلى ال�سفن في فتح
هذا النحو ن�ش�أ مجتمع ًا بحري ًا �إ�سالميا في الأربطة الأندل�س وجزر
وال�م�ح��ار���س على ط��ول ��س��واح��ل �إف��ري�ق�ي��ة وبرقه البحر المتو�سط
(((9
ف�أقيمت دور �صناعة ال�سفن البحرية في تون�س
وطرابل�س ال�غ��رب وم��ا يليها غ��رب� ًا وف��ي �سفاق�س
و�سو�سة( ((9والمن�سيتر .فكان لدور �صناعة ال�سفن
البحرية �أهمية ا�ستراتيجية كبيرة تمثلت بكونها
قواعد انطلق منها الم�سلمون �إلى البحر للجهاد في
�سبيل اهلل عز وجل ،لفتح الأندل�س وكافة جزر البحر
المتو�سط.
وك��ان من الطبيعي �أن ال تقف بيزنطة مكتوفة
الأي��دي �أم��ام تلك القوة البحرية التي قامت في
البحر الأبي�ض المتو�سط ،و�أ�صبح تحت يدها �أغلى
ما كانت تملك من دور لل�صناعة وقواعد بحرية
في عكا والإ�سكندرية ،مما ي�شكل تهديد ًا خطير ًا
ل�سيادتها التي امتدت زمن ًا بال مناف�س .وتكاد تجمع

مقـــاالت

الم�صادر والمراجع العربية والأجنبية على �أن من
�أهم �أ�سباب معركة ذات ال�صواري البحرية (34هـ
  654م) ( ((9كان �سعي ال��روم البيزنطيين منعالعرب الم�سلمين من االقتراب من منطقة فونيك�س
 Phoenicusب�آ�سيا ال�صغرى �شمال جزيرة رود�س
التي جرت قبالة �سواحلها معركة ذات ال�صواري
والتي ت�شتهر بغابات ال�سرو الكثيفة ،وهو ال�شجر
الم�ستخدم ف��ي ��ص��واري ال�سفن ،ليحولوا بينهم
وبين خ�شب تلك الغابات ال�لازم ل�صناعة ال�سفن
ووقوعه في قب�ضة العرب الم�سلمين( ،((9و�إذا �صح
ه��ذا الزعم ف�إنه يقوم دلي ًال على �أهمية �صناعة
ال�سفن ودور �صناعتها في ال�صراع البحري بين
العرب الم�سلمين وبيزنطة .ولعل ما يعزز هذا الر�أي
الهجوم البيزنطي الفا�شل على الإ�سكندرية عام
( 25هـ 645 /م) ( ((9والتي كانت تحوي على �أكبر
دار ل�صناعة ال�سفن في �شمال �إفريقية في ذلك
الوقت.
ُد ْو ُر �صناعة ال�سفن ودورها في فتح الأندل�س

ن�شطت ح��رك��ة ال �ف �ت��وح خ�ل�ال ع�صر الدولة
الأموية ،وبد�أ الم�سلمون يتطلعون لفتح �شبه جزيرة
�أيبيريا(الأندل�س الحق ًا)( ((9فقاموا ببناء مدينة
تون�س التي اختطها �أمير �إفريقية ح�سان بن النعمان
الغ�ساني ع��ام 82ه� �ـ( ،((10لتكون قاعدة ع�سكرية
بحرية ،تنطلق منها �أ�ساطيل الم�سلمين البحرية
باتجاه غرب البحر المتو�سط( .((10واختط ح�سان
تون�س غربي البحر المتو�سط بنحو ع�شرة �أميال،
فقام بحفر قناة ت�صل المدينة بالبحر لتكون ميناء
بحر ًّيا ومرك ًزا للأ�سطول الإ�سالمي بعد �أن �أن�ش�أ
فيها دار ًا ل�صناعة ال�سفن و المراكب ،بخبراء في
هذه ال�صناعة زوده بها والي م�صر عبد العزيز بن
مروان بنا ًء على توجيه الخليفة عبد الملك( ((10كما
ذكرنا �سابق ًا .وقد بنيت مدينة تون�س طبقًا لأهداف
�سيا�سية ا�ستراتيجية ،و�أهداف اقت�صادية اجتماعية
كان من �أهمها:

• و�ضع حد العتداءات الروم والمتمثلة ب�إغارتهم
على ال�ساحل الإفريقي(.((10
• �إيجاد قاعدة بحرية ،و�صناعة بحرية قادرة على
�إن�شاء �أ�سطول بحري مهمته �صد العدوان الرومي
بادئ الأمر ،ثم االنتقال من مرحلة الت�صدي �إلى
الغزو والفتح فيما بعد(.((10
• �إيجاد مجتمع بحري ،ومركز ا�ستيطان و�إدارة
لدعم الفتوحات الإ�سالمية براً وبحراً ف�أ�صبحت
دور �صناعة ال�سفن الحربية مناطق تجمع وجذب
�سكاني(.((10
ولقد ك��ان من الوا�ضح �أن �أمير �أفريقيه بعد
ح���س��ان ب��ن ال�ن�ع�م��ان ال�غ���س��ان��ي وه ��و م��و��س��ى بن
ن�صير( ((10قد طور دور ال�صناعة في تون�س وغيرها
من دور �صناعة ال�سفن الإ�سالمية ،وانطلق منها
با�ستخدام الأ�سطول البحري الإ�سالمي ،لإ�سناد
تقدم القوات البرية الإ�سالمية العاملة بمحاذاة
ال�سواحل الجنوبية للبحر المتو�سط لل�سيطرة على
المغرب والأندل�س( ،((10ف�ض ًال عن توظيف فعاليات
ون�شاط الأ��س�ط��ول البحري الإ��س�لام��ي ف��ي غرب
البحر المتو�سط للم�شاغلة وال�ضغط على الأ�سطول
البحري وال�ن�ف��وذ البيزنطي ف��ي تلك المنطقة،
وبالتالي �إ�ضعاف مقاومة الق�سطنطينية لمحاوالت
فتحها التي د�أب عليها الأمويين في تلك الحقبة من
(100-95هـ)(.((10
وكانت قد تولدت قناعة لدى مو�سى ابن ن�صير
�أن ت�أمين ال��دول��ة الإ�سالمية في المغرب يتطلب
منه �ضرورة حمايتها من ال�شمال باال�ستيالء على
�شبه جزيرة �أيبيريا وحتى حائط الفرنجة (جبال
البران�س) .وفي �سنة  89هـ قاد مو�سى ابن ن�صير
الأ�سطول البحري الإ�سالمي من قاعدته في تون�س
و�أغار على جزيرتي ميورقة ومنورقة( .((10ثم جهز
مو�سى بن ن�صير ،جي�ش ًا من �سبعة �آالف جندي من
الم�سلمين واختار طارق بن زياد ،والي طنجة قائد ًا
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لهذه الحملة ،حيث عبر ط��ارق بن زي��اد بجي�شه،
من �سبته �إلى الطرف الأ�سباني ،في الخام�س من
�شهر رجب  92هـ (�أبريل 711م) .وقد َر َّد َد بع�ض
الم�ؤرخين� ،أن ال�سفن التي عبر عليها ط��ارق بن
زي��اد ،كانت �سفن ج��ول�ي��ان ،حاكم �سبته .ولكن
الراجح هو �أن الم�سلمين كانت لهم �سفنهم التي
�أنتجتها دور �صناعة ال�سفن ف��ي تون�س و�سو�سة
والتي عبروا عليها لفتح الأندل�س( ،((11وي�ستند
هذا الترجيح على الأدلة الآتية:
�أ .كان الم�سلمون مهتمين ب�صناعة ال�سفن مبكراً،
لإدراكهم �شدة حاجتهم �إليها ،حيث �أقاموا عدة دور
ل�صناعة ال�سفن ،مثل دار ال�صناعة في تون�س(،((11
ال�ت��ي �أق��ام�ه��ا ح�سان ب��ن النعمان الغ�ساني والي
ال�شمال الأفريقي (86 - 76هـ).
ب .ا�ستخدم الم�سلمون ال�سفن في معارك بحرية
ع��دي��دة �أ��ش�ه��ره��ا ع��ام 34ه� �ـ ،وه��ي المعركة التي
ت�سمى «ذات ال�صواري» ،وكان عدد �سفن الم�سلمين
فيها يبلغ مائتي �سفينة( .((11كما �سبق �أن ا�ستخدم
الم�سلمون ال�سفن في الإغارة على �صقلية ورود�س
كما ذكر ذلك البالذري في فتوح البلدان(.((11
ج .كان للم�سلمين ن�شاط بحري حربي في ال�شمال
الأفريقي( ،((11حيث ا�ستخدم الم�سلمون الأ�سطول
البحري في مهاجمة بع�ض المعاقل البيزنطية
ف��ي ��ش�م��ال �إف��ري�ق�ي��ا والإغ � ��ارة ع�ل��ى ج��زر �صقلية
والبليار و قو�صرة(.((11
ك��ل م��ا �سبق ،ي��ؤك��د �أن الم�سلمين كانت لهم
ُدورهم التي �أقاموها ل�صناعة ال�سفن ،وينفي مقولة
�أن ال�سفن كانت لجوليان ،حاكم �سبته.
ُد ْو ُر �صناعة ال�سفن ودورها في فتح
جزر البحر المتو�سط

كان ِل ُد ْو ِر �صناعة ال�سفن دور ًا ا�ستراتيجي ًا مهم ًا
في ب�سط �سيطرة الأ�ساطيل الإ�سالمية على معظم
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جزر البحر المتو�سط( ((11وبالأخ�ص تلك الجزر
ذات الأهمية اال�ستراتيجية مثل جزيرة �أقطري�ش
(كريت) و�صقلية وجزر البليار .وقد �أ�شار البالذري
�إلى �أهمية الدور الذي لعبته دور �صناعة ال�سفن على
عهد الخليفة العبا�سي هارون الر�شيد الذي اهتم
ببناء دور ال�صناعة( ((11والموانئ والقواعد البحرية
بهدف ال�سيطرة على الجزر المهمة والغنية بالثروات
االقت�صادية مثل �صقلية و�أقطري�ش وغيرها والتي
تتحكم بخطوط الموا�صالت التجارية البيزنطية
في البحر المتو�سط.
وت�شير ال��دالئ��ل �إل��ى �أن فتح جزيرة �أقطري�ش
�سنة (212ه� �ـ827/م) تم على يد مجاهدي بحر
�أندل�سيين �صناعتهم الجهاد ف��ي �سبيل اهلل في
البحر ،كانوا يتخذون من الإ�سكندرية قاعدة تموين
و�إ�سناد لهم( ((11وكما ذكرنا �أن الإ�سكندرية ودار
الأهمية
�صناعة ال�سفن فيها تع ُّد من �أهم و�أولى دور �صناعة اال�ستراتيجية
(((11
ال�سفن في م�صر  .كما يذكر الكندي في كتابه ِل ُدو ِر �صناعة
والة م�صر (و�أقبلت �سفن ابن طاهر من ال�شام ،ال�سفن في فتح
ف َُج ِع َل
عليها علي بن الجروي لمعرفته بالحرب في الأندل�س وجزر
(((12
البحر) وهذا يدل على �أن الأ�سطول ال�شامي
البحر المتو�سط
كان يتح�شد في م�صر ال لقمع الفتن واال�ضطرابات
التي كانت فيها �آنــذاك بل لحمـلة بحــرية كبيرة،
م�ستدلين على ذلك من اختيار عبد اهلل بن طاهر،
لعلي بن الجروي لخبرته الحربية في البحر� .إال
�أنه لم يردنا ما ي�شير �إلى �أن يكون �أ�سطول ال�شام
قد �ساهم فعليا في فتح �أقطري�ش ،و�أن تح�شده في
م�صر قد يكون لأغرا�ض �إ�سناد عمليات �أ�سطول
مجاهدي البحر الأندل�سيين وتغطية عملية الإنزال
في �أقطري�ش الحق ًا( .((12وكان في الجزيرة ت�سع ًا
وع�شرين( ((12مدينة ا�ستولى عليها العرب الم�سلمين،
نا�شرين الإ�سالم فيها .وبعد �أن فتح العرب الم�سلمون
�أقطري�ش �سنة ( 212ه �ـ827/م) قاموا بمهاجمة
الجزر المجاورة لها في بحر �إي�ج��ة( .((12ف�أدركت
ال��دول��ة البيزنطية م��دى التهديد ال��ذي �ستلحقه
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�أ�ساطيل العرب الم�سلمين ب�أمن الدولة البيزنطية
و�سالمة تجارتها البحرية عبر بحر �إيجه مما دفعها
�إلى بذل المحاوالت ال�ستعادة جزيرة �أقطري�ش من
يد فاتحيها الم�سلمين حيث قام الأ�سطول البحري
البيزنطي �ســنة (213-212ه� �ـ 828 -827 /م)
ب�ث�لاث م �ح��اوالت �إن� ��زال على ج��زي��رة �أقطري�ش
ال�ستعادتها من �أي��دي الم�سلمين؛ ب��اءت جميعها
بالف�شل ودم��رت ال�سفن البيزنطية بعد معارك
(((12
بحرية عنيفة مع �أ�سطول �أقطري�ش الإ�سالمي
وهذا يدل على مدى تطور �صناعة ال�سفن والأ�سلحة
البحرية الإ�سالمية التي كانت تنتجها دور �صناعة
ال�سفن الإ�سالمية في البحر المتو�سط(.((12
وف��ي ال��وق��ت ال��ذي ك��ان��ت ت�ج��ري فيه عمليات
فتح جزيرة �أقطري�ش(كريت) ك��ان الأغالبة في
تون�س ي�ع��دون ال�ع��دة لفتح ج��زي��رة �صقلية وكانت
�أه��م ا�ستعداداتهم تتمثل ب�إقامة دور ًا ل�صناعة
ال�سفن في مدينتي تون�س و�سو�سه( ((12ودعموها
بمهرة ال�صناع وق��د ك��ان لتطور �صناعة ال�سفن
في دور ال�صناعة في كل من تون�س و�سو�سة �أثره
الكبير في فتح �صقلية ،باعتباره ج��زء ًا مهم ًا من
خطة �إعداد م�سرح العمليات ،وبهذا �أ�صبح لديهم
�أ�سطو ًال قوي ًا م�ؤه ًال لمواجهة الأ�سطول البيزنطي
والقوات البيزنطية المتمركزة في �صقلية وفتحها
بالتالي( .((12الأم��ر الذي دل �أي�ضا على �أن اتجاه
العرب الم�سلمين لبناء دور �صناعة ال�سفن كانوا
ق��د خططوا م�سبقا لفتح ج��زر البحر المتو�سط
معتمدين على �أنف�سهم و�إمكانياتهم باذلين الجهود
العظيمة للو�صول �إل��ى هدفهم اال�ستراتيجي وهو
فتح �أقطري�ش و�صقلية(� .((12أقلع �أ�سطول �إفريقية
الإ� �س�لام��ي م��ن ق��اع��دة �سو�سه البحرية بقيادة
القا�ضي �أ�سد بن الفرات( ((12يوم ال�سبت الن�صف
من �شهر ربيع الأول �سنة(212هـ 14/يونيو 827م)
وو�صل �إلى مر�سى مازر ( )Mazaraفي �صقلية في
اليوم الرابع من �إقالعه �أي يوم الثالثاء  18ربيع

الأول �سنة(212هـ 17/يونيو 827م)( .((13ت�ألف
الأ�سطول من مائة مركب تحمل ما بين �سبعمائة
و�أل��ف ف��ار���س ع��دا ع�شرة �آالف راج��ل م��ن الجند
العرب والبربر ومن الفر�س الخرا�سانية ومجاهدي
البحرالأندل�سيين( ،((13واعتقد �أن عدد ال�سفن كان
�أكثر مما ذكر ليتنا�سب مع عديد المقاتلين الذين
�أر�سلوا �ضمن الحملة وهذا يدل على الحجم الكبير
والتنوع في �إنتاج و�صناعة ال�سفن بتون�س و�سو�سة
وغيرها من دور �صناعة ال�سفن الإ�سالمية.
ف�أ�سرعت الق�سطنطينية �إلى �إر�سال �أ�سطولها
�إل��ى �سرقو�سة كما ا�ستنجدت ب�أ�سطول البندقية
و�أ��س�ط��ول ت�سكانيا الإي�ط��ال��ي لمهاجمة ثغر بونه
(ع�ن��اب��ه) ب�ساحل �شمال �إف��ري�ق�ي��ا ،وو�صلت �إلى
م�شارف القيروان �سنة(213هـ828/م)( ((13من �أجل
م�شاغلة الأ�سطول الإ�سالمي لتخفيف الح�صار عن
�سرقو�سة وكذلك لمنع و�صول الإمدادات �إلى القوات
الإ�سالمية في الجزيرة� .إن خوف الق�سطنطينية
من تكرار ما ح�صل في �أقطري�ش دفعها �إلى �إلقاء
ك��ل ثقلها البحري حيث وق��ف �أ��س�ط��ول بيزنطي
كبير على باب ميناء �سرقو�سة لمنع �سقوطها بيد
القوات العربيـة الإ�سالمية ولكن محاوالتها باءت
بالف�شل؛ حيث حدثت معارك بحرية وبرية طاحنة
كان الن�صر فيها من ن�صيب الم�سلمين؛ فاحكموا
�سيطرتهم على �صقلية( .((13حيث يقول �أر�شيبالد
لوي�س في كتابه القوى البحرية والتجارية في البحر
المتو�سط« :ومما ي�ستحق �أن ن�سجله �أن �أ�سطول
�إفريقية ا�شتمل �أثناء اال�شتباك الأول على حراقات
 وه��ي �سفن ت�ق��ذف بلهب النفط ـ الأم ��ر الذيم ّكن الإفريقيين من مقاومة النار الإغريقية التي
ي�ستخدمها �أعدا�ؤهم البيزنطيون .وهذا هو �أول ذكر
ال�ستخدام الم�سلمين لمثل هذا النوع من ال�سفن،
ولعله كان �سالحهم ال�سري الجديد»(.((13
ولعب هذا الأ�سطول �أي�ض ًا دور ًا مهم ًا في ت�أمين
خطوط موا�صالت العرب الم�سلمين البحرية بين
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�صقلية و�شمال �إفريقيا حيث نجحت حراقاته في
مطاردة حراقات البيزنطيين( ((13وا�ستولى على
ق�سم منها بعد معركة بحرية فا�صلة( .((13ويت�ضح
�أن الأغالبة �أر�سلوا هذا الأ�سطول لي�ستقر في �صقلية
وتكون مهمته ت�أمين خطوط الموا�صالت البحرية
الإ�سالمية ودفع خطر تدخل الأ�سطول البيزنطي
وال��دل �ي��ل ع�ل��ى ذل ��ك ا��س�ت�ي�لاء وح� ��دات م��ن هذا
(((13
الأ�سطول على جزيرة قو�صرة ()Pantellaria
حيث ا�ستولى على ح��راق��ة بيزنطية بعد معركة
بحرية هناك .وبذلك تم �إع��ادة تنظيم الأ�سطول
الإ�سالمي في �شمال �إفريقية ليفرز منه �أ�سطول �آخر
هو �أ�سطول �صقلية الذي فتح �أرخبيل مالطة �سنة
(256هـ 869/م)( ((13وقد �أن�ش�أ الم�سلمون في مالطة
دار ًا ل�صناعة ال�سفن من �أ�شجار ال�صنوبر التي
تكثر بها .و�أ�صبحت على هذا النحو قاعدة بحرية
هامة دخل منها الم�سلمون �إل��ى البحر المتو�سط
وب��واب � ًة التي خ��رج��وا م�ن�ه��ا( .((13وق��د ا�ستخدمها
الم�سلمون لت�أكيد �سيادتهم على البحر المتو�سط،
وت�أمين �سالمة القواعد البحرية ودور ال�صناعة
في �صقلية و�شمال �إفريقيا( ،((14وطال مقامهم في
مالطة �أكثر من �صقلية بدليل كون اللغة المالطية
عربية ت�شابه في لهجتها لهجات العرب ال�شرقيين
والمغاربة� .أما جزيرة قو�صرة (بونتاالريا) :فقد
�سبق للم�سلمين فتحها �سنة(130هـ747/م) على يد
القائد العربي عبد الرحمن بن حبيب الفهري(.((14
وكان ل�سيطرة الم�سلمين على قو�صرة (بونتاالريا)
�أث � ٌر كبير في ت�أمين الدفاع عن �سواحل �إفريقيا
الإ�سالمية واتخاذها � -أي قو�صرة  -نقطة وثوب
باتجاه �صقلية و�سردانيا وال�سواحل الإيطالية(.((14
�أما جزر البليار فقد كان الفتح الإ�سالمي الأول لها
�سنة (89هـ708 /م) على يد عبد اهلل بن مو�سى
اب��ن ن�صير( ((14ولكن لم ت�ستقر �أق��دام الم�سلمين
في هذه الجزر ،ونازعهم ال�سيادة على هذه الجزر
الفرنجة ،فكانت ال�سيادة الإ�سالمية تمتد على هذه
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الجزر �أحيان ًا ثم تنح�سر عنها �أحيان ًا �أخرى حتى
ق��رب نهاية ال�ق��رن الثاني الهجري .حتى فتحت
� �س �ن��ة(290ه �ـ901/م) على يد ع�صام الخوالني
في عهد الأمير عبد اهلل بن محمد(300-275هـ
912-888/م) .وقد اختط ع�صام الخوالني مدينة
جديدة جعلها عا�صمة للجزر وكان تخطيطها يماثل
�إلى حد كبير تخطيط بغداد وقد دعيت با�سم مدينة
ميورقة واهتم ع�صام ببناء الم�ساجد والفنادق
والحمامات(.((14
�أدت جزر البليار دور ًا جلي ًال للم�سلمين وللبحرية
الإ��س�لام�ي��ة قبل فتحها النهائي �سنة (290ه ��ـ)
وفي الفترات التي خ�ضعت فيها لعهود الم�سلمين
منذ �سنة (89ه��ـ) ،كما كان دوره��ا �أج� ّل بعد فتح
الم�سلمين لها ،ففي الفترات التي خ�ضعت فيها
لعهود الم�سلمين قبل �سنة(290هـ) واتخذ رجال
الأهمية
الأ��س�ط��ول الإ��س�لام��ي م��ن الجزيرة وم��ن موانيها اال�ستراتيجية
البحرية قواعد الهجوم على �أهدافهم البحرية في ِل ُدو ِر �صناعة
الحو�ض الغربي للبحر المتو�سط ،ومالجئ يحتمون ال�سفن في فتح
بها من الأخطار ،ويقيمون فيها كما ي�شا�ؤون بين الأندل�س وجزر
�أهلها المعاهدين دون �أن يتعر�ض لهم �أحد ب�سوء ،البحر المتو�سط
وقدمت لهم هذه الجزر كافة الت�سهيالت(.((14
الخـاتمـة

لقد �شكل البحر المتو�سط بيئ ًة ح�ضاري ًة مكنت
الم�سلمين من الإ�سهام الفاعل في �إغناء الفكر
الب�شري بمختلف العلوم وال�ف�ن��ون وم��ن �أهمها:
�إ�سهامهم في بناء الفكر الع�سكري اال�ستراتيجي
ب�صورة عامة ،و�إ�سهامهم في �إغناء اال�ستراتيجية
الحربية البحرية ب�صورة خا�صة في منطقة البحر
المتو�سط ،ف��أوج��دوا مجتمع ًا بحري ًا م�سلم ًا على
معظم �سواحل البحر المتو�سط خ�صو�ص ًا ال�شرقية
منها والجنوبية .لقد �أول��ى العبا�سيون اهتمام ًا
كبير ًا لبناء المرا�سي ودور ال�صناعة في الثغور
البحرية فعمروها و�أقاموا �أعداد ًا كبيرة منها على
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�سواحل ال�شام و�شمال �إفريقيا ،وقد تطرق �إليها
وو�صفها العديد من الم�ؤرخين الم�سلمين .وكانت
�سواحل �إفريقية �أكثر �سواحل العرب تعر�ض ًا للغارات
البحرية البيزنطية وعلى هذا النحو ن�ش�أ مجتمع ًا
بحري ًا �إ�سالمي ًا في الأربطة والمحار�س على طول
�ساحل �إفريقية وبرقه ف�أقيمت في طرابل�س الغرب
وما يليها غرب ًا وفي �سفاق�س و�سو�سه والمن�سيتر.
حتى �أ�صبحت دور �صناعة ال�سفن البحرية قواعد ًا
انطلق منها الم�سلمون �إل��ى البحر للجهاد في
�سبيل اهلل عز وجل .وكانت �أهم �أنواع ال�سفن التي
ت�صنع في دور �صناعة ال�سفن الإ�سالمية :ال�شونة
والبارجة والقرقور وال�صندل والطراد والحراقة
والغراب ،وهي تختلف من حيث الحجم والوظيفة
وخفة الحركة ،و�أكبرها ال�شونة التي تحمل الجنود
والأ�سلحة الثقيلة و�أ�صغرها الطريدة وهي �سفينة
�صغيرة �سريعة الجري؛ �أما الأ�سلحة فمنها الكالليب
التي ا�ستعملها الم�سلمون في ذات ال�صواري لربط
�سفنهم ب�سفن الرومان ،ومنها النفاطة وهي مزيج
من ال�سوائل الحارقة تطلق من ا�سطوانة في مقدمة
ال�سفينة وت�سمى النار اليونانية .وقد تبين لنا الدور
اال�ستراتيجي المهم لدور �صناعة ال�سفن في فتح
الأن��دل����س و ب�سط �سيطرة الأ�ساطيل الإ�سالمية
على معظم جزر البحر المتو�سط وبالأخ�ص تلك
ال�ج��زر ذات الأهمية الإ�ستراتيجية مثل جزيرة
�أقطري�ش (كريت) و�صقلية وجزر البليار وغيرها
من الجزر المهمة والغنية بالثروات االقت�صادية
والتي تتحكم بخطوط الموا�صالت التجارية في
البحر المتو�سط.
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الم�شتاق� ،ص.193
� .87شاطبة :مدينة �شرقي الأندل�س و�شرقي قرطبة.ويجوز �أن
ا�شتقاقها من ال�شطبة وهي ال�سعفة الخ�ضراء الرطبة،
و�شطبت المر�أة الجريدة �شطبا �إذا �شققتها لتعمل ح�صيرا،
والمر�أة �شاطبة ،الحموي ،معجم البلدان309/3 ،؛ابن
خلدون ،المقدمة� ،ص.114
 .88مر�سى المنكب ،بلد على ال�ساحل ال�شرقي للأندل�س بين
المرية و مالقة ،ينظر الحميري ،الرو�ض المعطار� ،ص
.170
� .89شلوبنية :ح�صن الأندل�س على �شاطئ البحر من �أعمال
كورة الكبيرة ،الحموي ،ياقوت ،معجم البلدان.360/3 ،
 .90ابن خلدون ،المقدمة� ،ص.114
 .91لوي�س� ،أر�شيبالد ،القوة البحرية� ،ص.96
 .92لوي�س� ،أر�شيبالد ،القوة البحرية� ،ص.90
 .93الربيعي ،الإ�ستراتيجية البحرية� ،ص .42-37
 .94الدوري� ،صقلية عالقتها� ،ص.26 -25
 .95الدوري� ،صقلية عالقتها� ،ص.36
 .96اليوزبكي ،درا�سات في النظم� ،ص.146
 .97لوي�س ،القوى البحرية� ،ص.92-91
 .98البالذري ،فتوح البلدان� ،ص223-222؛ لوي�س� ،أر�شيبالد،
القوى البحرية� ،ص.89
�	.99أطلق العرب لفظ الأندل�س على �شبه جزيرة �أيبيريا التي
ت�ضم ا�سبانيا والبرتغال مع ًا وحين يذكر ا�سم الأندل�س
ف�إنه يعني �أي�ضا المنطقة الإ�سالمية التي �شملها الإ�سالم
�سلطان ًا و�سكان ًا حتى �شمال جبال البران�س حيث المدن
الفرن�سية (ب��وردو ،ومنتوبات على نهر الجارون ،ونارني
وخليج ب�سكاي) وكلها فتحها الم�سلمون .وا�ستمر ا�سم
الأندل�س متداو ًال حتى تقل�صت دولة الأندل�س ،وانح�صرت
ف��ي ال �ج �ن��وب ف��ي �إم � ��ارة غ��رن��اط��ة ،ي�ن�ظ��ر الربيعي،
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الإ�ستراتيجية البحرية� ،ص .125
 .100لوي�س ،القوى البحرية� ،ص.101
 .101ابن خلدون ،المقدمة� ،ص.449
 .102لوي�س ،القوى البحرية� ،ص.101
 .103جوليان ،تاريخ �إفريقيا�� � ،ص 25-24؛ لوي�س ،القوى
البحرية� ،ص.100
 .104جوليان ،تاريخ �إفريقيا� ،ص. 32
 .105البالذري ،فتوح البلدان� ،ص166؛ الربيعي ،الإ�ستراتيجية
البحرية� ،ص125؛ جوليان ،تاريخ �إفريقيا� ،ص.62
 .106يعد مو�سى بن ن�صير من �أكبر ال�شخ�صيات الع�سكرية
الإ�سالمية في المغرب العربي ،فقد لعب دور ًا مهم ًا في
ت��اري��خ ال�ع��رب ع��ام��ة ،وت��اري��خ �شمال �إفريقيا والأندل�س
خا�صة ،وم��ن الم�ؤكد ان��ه ول��د ب��وادي ال�ق��رى ف��ي �شمال
الحجاز �سنة  10هـ640/م وهو ينت�سب �إلى بكر بن وائل،
كما ك��ان �أب��اه ممن �سباهم خالد بن الوليد في موقعة
عين التمر ،وقيل �إنه كان ينت�سب بطريق الوالء �إلى بني
لخم ،و�إن �أب��اه كان على حر�س معاوية بن �أب��ي �سفيان؛
ينظر اب��ن خلكان� ،شم�س الدين �أب��و العبا�س �أحمد بن
محمد �إب��راه�ي��م البرمكي االرب��ل��ي(ت681ه��ـ،)1282/
وفيات الأعيان ،تحقيق� :إح�سان عبا�س ،ن�شر دار الثقافة،
(بيروت 1972:م) �ص339-318؛ وابن قتيبة� ،أبو محمد
عبد اهلل بن م�سلم الدينوري (ت276هـ889/م) ،الإمامة
وال�سيا�سة ،تحقيق :طه محمد الزيني ،مطبعة الآمة،
(م�صر1328هـ)� ،ص.66-50
 .107لوي�س ،القوى البحرية� ،ص 102و�ص.116
 .108اليوزبكي ،درا�سات في النظم� ،ص.146
 .109لوي�س ،القوى البحرية� ،ص.101
 .110الحجي ،عبد الرحمن علي ،التاريخ الأندل�سي من
الفتح حتى �سقوط غرناطة ،دار القلم( ،دم�شق،)1981:
�ص.49-47
 .111لوي�س ،القوى البحرية� ،ص.101
 .112اليوزبكي ،درا�سات في النظم� ،ص.146
 .113البالذري ،فتوح البلدان� ،ص .237
 .114لوي�س ،القوى البحرية� ،ص.101
 .115لوي�س ،القوى البحرية� ،ص.101 -100
 .116ابن خلدون ،المقدمة� ،ص.449-448
 .117البالذري ،فتوح البلدان� ،ص .167
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 .118الكندي ،والة م�صر� ،ص .183
 .119لوي�س ،القوى البحرية� ،ص 48و.116
 .120الكندي ،والة م�صر� ،ص.204
 .121الربيعي ،الإ�ستراتيجية البحرية� ،ص.73
 .122فازليف ،العرب وال��روم� ،ص 58؛ العبادي� ،أحمد
مختار و ��س��ال��م ،ال�سيد عبد ال�ع��زي��ز ،ت��اري��خ البحرية
الإ�سالمية.83 /2 ،
 .123فازليف ،العرب والروم� ،ص.59 -58
 .124ف��ازل�ي��ف ،ال�ع��رب وال� ��روم��� ،ص 60؛ غنيم� ،أ�سمت،
الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإ�سالمية ،مطبعة جريدة
ال�سفير( ،الإ�سكندرية� ،)1982:ص.55
 .125الربيعي ،الإ�ستراتيجية البحرية� ،ص77و.81
 .126المقريزي ،اتعا�ض الحنفا� ،ص 77حا�شية .4
� .127سرهنك :حقائق الأخ��ب��ار219 /1 ،و394؛ دي��اب،
�صابر محمد� ،سيا�سة الدول الإ�سالمية في حو�ض البحر
المتو�سط ،ط ،1دار عالم الكتب( ،القاهرة،)1973 :
�ص.76
 .128ابن عذاري ،البيان المغرب ،بيروت.124 /1 ،
� .129أ�سد بن الفرات بن �سنان من بني �سليح من �أهل ني�سابور،
ولد بحران ،ويكنى ب�أبي عبد اهلل وكان مولده 142هـ ،ثم
قدم مع وال��ده �إل��ى �إفريقية ب�صحبة محمد بن الأ�شعث
الخزاعي الذي قدم �إلى �إفريقية بع�سكره .كان �أ�سد قا�ضيا
عند توليته حملة فتح �صقلية �سنة 212هـ ومات �سنة 213هـ
وهو على ح�صار �سرقو�سة بالجزيرة نف�سها وكان عالما
فقيها ،ينظر ابن الآبار ،الحلة ال�سيراء380/2 ،؛ كذلك
ينظر ابن خلكان ،وفيات الأعيان ،مادة �أ�سد بن الفرات،
�ص.182
 .130الدوري� ،صقلية� ،ص.49
 .131البكري ،الم�سالك والممالك� ،ص� ،220-219ألحميري،
الرو�ض المعطار� ،ص.156
� .132ألحميري ،الرو�ض المعطار� ،ص .79
 .133الربيعي ،الإ�ستراتيجية البحرية� ،ص .111
 .134لوي�س� ،أر�شيبالد ،القوى البحرية��� ،ص214؛ وينظر،
محمد عبد اهلل عنان ،مواقف حا�سمة في تاريخ الإ�سالم،
ط( ،4ال �ق��اه��رة 1962 :م)��� ،ص 124؛ و الديوهجي،
�سعيد ،النار العربية ،مجلة الجزيرة( ،المو�صل حزيران
1948م)� ،ص.9-7
 .135ابن عذارى ،البيان المغرب137/3 ،؛ ابن الأثير ،الكامل

في التاريخ.188/5 ،
 .136ابن الأثير ،الكامل في التاريخ188/5 ،؛ ابن خلدون،
كتاب العبر.431/4 ،
 .137ابن الأثير ،الكامل في التاريخ188/5 ،؛ ابن خلدون،
كتاب العبر431/4 ،؛ فازليف ،العرب والروم� ،ص،121
لوي�س ،القوى البحرية� ،ص.213
 .138ابن عذارى ،البيان المغرب 124 /1؛ �أر�سالن ،غزوات،
�ص285 -284
 .139العبادي و �سالم ،تاريخ البحرية الإ�سالمية.121 /2 ،
 .140الكعاك ،الح�ضارة العربية� ،ص.15
 .141العبادي و �سالم ،تاريخ البحرية الإ�سالمية.98/2 ،
 .142الربيعي ،الإ�ستراتيجية البحرية� ،ص .26
 .143يذهب اب��ن قتيبة ف��ي كتاب الإم��ام��ة وال�سيا�سة/2 ،
59؛ و اب��ن ت�غ��ري ب ��ردى ،ج�م��ال ال��دي��ن �أب��و المحا�سن
يو�سف الأتابكي (ت874هـ1469/م) ،النجوم الزاهرة في
ملوك م�صر والقاهرة ،من�شورات وزارة الثقافة والإر�شاد
الم�صرية (القاهرة ،)1972:ج� ،1ص 45؛ و لوي�س ،القوى
البحرية��� ،ص� ،101إلى �أن فاتحها هو مو�سى بن ن�صير
نف�سه.
 .144ابن خلدون ،كتاب العبر353/4 ،؛ ابن الأثير ،الكامل في
التاريخ.246/6 ،
 .145لوي�س ،القوى البحرية� ،ص 248و 313و322و.324

الم�صــادر والمراجع
الم�صادر
 .1اب��ن الأب� ��ار� ،أب��و عبد اهلل محمد ب��ن عبد اهلل ب��ن �أبي
بكر الق�ضاعي ال �ب �ل �ن �� �س��ي(ت658ه �ـ1260/م) ،الحلة
ال�سيراء ،تحقيق:ح�سين م�ؤن�س ،ط ،2دار المعارف،
(القاهرة.)1985:
 .2اب��ن الأث��ي��ر ،ع��ز ال��دي��ن �أب ��ي الح�سن ع�ل��ي ب��ن محمد
الجزري(ت630هـ1233/م) ،الكامل في التاريخ ،تحقيق:
�أبي الفداء عبد اهلل القا�ضي ،دار الكتب العلمية( ،بيروت:
.)1978
 .3الإدري�سي� ،أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد اهلل بن
�إدري�س (ت560هـ 1164/م) ،نزهة الم�شتاق في اختراق
الآفاق ،تحقيق �أماري و�سكياباريللي( ،روما 1883م).
 .4الأندل�سي� ،أبو مروان حيان بن خلف بن ح�سين بن حيان
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القرطبي(ت469هـ1079/م) ،المقتب�س من �أنباء �أهل
الأندل�س ،ن�شر وتحقيق :عبد الرحمن �ألحجي( ،بيروت:
1965م ).
 .5ال�ب�غ��دادي �أب��ي ال�ف��رج ق��دام��ة ب��ن جعفر ال�ك��ات��ب ،ثغور
الإ�سالم ،تحقيق :دي غوية (ليدن.)1889:
 .6البكري ،عبد اهلل بن عبد العزيز الأندل�سي (ت478هـ
1094/م) ،الم�سالك والممالك ،تحقيق :عبد الرحمن
على �ألحجي ،مطابع دار لبنان للطباعة والن�شر( ،بيروت:
1387هـ1968/م ).
 .7البالذري� ،أبي الح�سن �أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي
(ت279هـ892/م) ،فتوح البلدان ،تحقيق:ر�ضوان محمد
ر�ضوان ،دار الكتب العلمية( ،بيروت.)1983:
 .8اب��ن تغري ب��ردى ،جمال ال��دي��ن �أب��و المحا�سن يو�سف
الأت��اب �ك��ي (ت874ه� � � �ـ1469/م) ،ال�ن�ج��وم ال��زاه��رة في
ملوك م�صر والقاهرة ،من�شورات وزارة الثقافة والإر�شاد
الم�صرية( ،القاهرة.)1972:
 .9الحموي� ،شهاب الدين �أبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل
الحموي الرومي البغدادي (ت 226هـ  1228/م) ،معجم
البلدان ،دار �صادر للطباعة والن�شر( ،بيروت.)1955 :
�	.10ألحميري� ،أبو عبد اهلل محمد ابن عبد المنعم(733هـ
1323/م) ،الرو�ض المعطار في خبر الأقطار ،تحقيق:
ليفي بروفن�سال ،مطبعة لجنة الت�أليف والترجمة والن�شر،
(القاهرة.)1937 :
 .11ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد(ت808هـ1405/م)،
تاريخ ابن خلدون الم�سمى بكتاب العبر ،وديوان المبتد�أ
والخبر ،في �أيام العرب والعجم والبربر ومن عا�صرهم
من ذوي ال�سلطان الأكبر ،تحقيق :يو�سف ا�سعد داغر ،دار
الكتاب اللبناني( ،بيروت.)1968 :
 .12ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد (ت808هـ1405/م)
المقدمة من كتاب العبر ودي��وان المبتد�أ والخبر ،دار
العودة( ،بيروت.)1981:
 .13ابن خلكان� ،شم�س الدين �أب��و العبا�س �أحمد بن محمد
�إب��راه�ي��م البرمكي االرب� �ل ��ي(ت681ه� �ـ ،)1282/وفيات
الأع �ي��ان ،تحقيق� :إح���س��ان عبا�س ،ن�شر دار الثقافة،
(بيروت 1972:م).
 .14اب� ��ن �أل� ��دالئ� ��ي� ،أح� �م ��د ب ��ن ع �م��ر ب ��ن ان�����س ال��ع��ذري
(ت478ه� � � �ـ1085/م) ،تر�صيع الأخ �ب��ار وت�ن��وي��ع الآث��ار
والب�ستان ف��ي غ��رائ��ب ال�ب�ل��دان والم�سالك �إل ��ى جميع
الممالك ،تحقيق :عبد العزيز االه��وان��ي ،مطبعة معهد
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الدرا�سات الإ�سالمية( ،مدريد.)1965 :
 .15ابن الزبير ،القا�ضي الر�شيد �أحمد بن علي بن �إبراهيم
(ت654ه� �ـ1167/م) ،الذخائر والتحف ،تحقيق :محمد
حميد عبد اهلل( ،الكويت 1959 :م ).
 .16ال�شم�شاطي ،علي بن محمد ال�شم�شاطي (ت380هـ990/م)،
الأنوار ومحا�سن الأ�شعار ،تحقيق �صالح مهدي العزاوي،
مطبعة المثنى( ،بغداد.)1975:
 .17الطبري� ،أبو جعفر محمد بن جرير(ت310هـ 923 /م)،
تاريخ الر�سل والملوك ،تحقيق :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم،
مطبعة دار المعارف ،م�صر (القاهرة.)1969- 1960 :
 .18اب � ��ن ع�� � ��ذارى �أب� � ��و ع� �ب ��د اهلل م �ح �م��د ال �م��راك �� �ش��ي
(ت712ه �ـ1312/م) ،البيان المغرب في �أخبار المغرب،
مكتبة �صادر( ،بيروت.)1950:
 .19اب��ن قتيبة� ،أب ��و محمد عبد اهلل ب��ن م�سلم الدينوري
(ت276هـ889/م) ،الإمامة وال�سيا�سة ،تحقيق :طه محمد
الزيني ،مطبعة الآمة( ،م�صر1328هـ).
 .20القلق�شندى� ،شهاب الدين �أب��و العبا�س �أحمد بن علي
القلق�شندى (ت821هـ)� ،صبح الأع�شى في �صناعة الإن�شا،
المطبعة الأميرية( ،القاهرة.)1915 :
 .21اب� ��ن ال �ق��وط �ي��ة� ،أب� ��و ب �ك��ر م �ح �م��د ب ��ن ع �م��ر ب ��ن عبد
العزيز(ت367هـ977/م) ،تاريخ افتتاح الأندل�س ،ن�شر
دون خليان رابيرا (مدريد.)1922 :
 .22الكندي ،محمد بن يو�سف (ت362ه��ـ) ،والة م�صر ،دار
ال�صياد( ،بيروت.)1969:
 .23المغربي ،ابن �سعيد (ت 685ه �ـ1286/م) ،المغرب في
حلى المغرب ،تحقيق� :شوقي �ضيف ،ط ،4دار المعارف،
(الإ�سكندرية.)1994 :
 .24المقد�سي� ،شم�س الدين �أبو عبد اهلل �أل�شابي (ت387هـ)،
�أح�سن التقا�سيم ف��ي معرفة الأق��ال�ي��م ،النا�شر مكتبة
مدبولي( ،القاهرة.)1967 :
 .25المقريزي ،تقي الدين �أحمد بن علي بن عبد القادر بن
محمد(ت845هـ1441-م) ،اتعاظ الحنفا ب�أخبار الأئمة
الفاطميين الخلفا ،تحقيق :جمال الدين ال�شيال ،ط،2
ن�شر لجنة �إحياء التراث الإ�سالمي( ،القاهرة.)1996 :
 .26المقريزي ،تقي الدين �أحمد بن علي بن عبد القادر بن
محمد(ت845هـ1441/م) ،الخطط المقريزية الم�سماة
بالمواعظ واالعتبار بذكر الخطط والآثار ،تحقيق� :سعيد
عبد الفتاح عا�شور ،مطبعة بوالق (القاهرة1970:م).
 .27المقريزي ،تقي الدين �أحمد بن علي بن عبد القادر بن
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محمد(ت845هـ1441/م) ،ال�سلوك لمعرفة دول الملوك،
تحقيق� :سعيد عبد الفتاح عا�شور ،ط ،3مطبعة بوالق،
(القاهرة.)1970:
 .28ابن منظور� ،أب��و الف�ضل جمال الدين محمد بن مكرم،
ل�سان العرب ،دار �صادر (بيروت1956 :م).
 .29الن�صيبي� ،أبو القا�سم محمد بن حوقل (ت 367هـ) -كتاب
�صورة الأر�ض ط بريل ليدن .1938
 .30اليعقوبي� ،أحمد بن �أبي يعقوب بن وا�ضح اليعقوبي (ت بعد
292هـ) ،كتاب البلدان ،بريل( ،ليدن.)1968:
المراجع
� .31أر�سالن� ،شكيب ،تاريخ غزوات العرب في فرن�سا و�سوي�سرا
و�إيطاليا وجزائر البحر المتو�سط ،طبعة عي�سى �ألبابي
الحلبي( ،القاهرة.)1952:
 .32ب�شتاوي ،عادل �سعيد ،الأندل�سيون المواركة ،ط ،1النا�شر
دار انترن�شيونال بر�س( ،القاهرة .)1983
�	.33ألحجي ،عبد الرحمن علي ،التاريخ الأندل�سي من الفتح
حتى �سقوط غرناطة ،دار القلم( ،دم�شق.)1981:
 .34جوليان� ،شارل �أندري ،تاريخ �إفريقيا ال�شمالية ،تعريب:
محمد مزالي والب�شير بن �سالمة ،الدار التون�سية للن�شر،
(تون�س.)1985:
 .35ال � ��دوري ،ت�ق��ي ال��دي��ن ع���ارف� ،صقلية عالقتها بدول
ال�ب�ح��ر ال�م�ت��و��س��ط الإ� �س�لام �ي��ة ،دار ال��ر��ش�ي��د للن�شر،
(بغداد.)1998:
 .36دياب� ،صابر محمد� ،سيا�سة الدول الإ�سالمية في حو�ض
البحر المتو�سط ،دار ع��ال��م ال�ك�ت��ب ،ط( 1القاهرة:
.)1973
 .37الديوهجي� ،سعيد ,النار العربية ،مجلة الجزيرة( ،المو�صل
حزيران 1948م).
 .38الربيعي ،عماد هادي علو ،الإ�ستراتيجية البحرية الإ�سالمية
في البحر المتو�سط في القرنين الثالث والرابع الهجريين،
ط ،1دار حوران للطباعة والن�شر( ،دم�شق.)2009 :
� .39سالم ،ع�صام �سالم �سي .جزائر الأندل�س المن�سية .دار
العلم للماليين( ،بيروت.)1989:

� .40سرهنك� ،إ�سماعيل ،حقائق الأخبار عن دول البحار ،ط،1
المطبعة الأميرية ببوالق( ،م�صر 1312 ،هـ).
 .41العبادي� ،أحمد مختار و ال�سيد عبد العزيز �سالم ،تاريخ
البحرية الإ�سالمية في حو�ض البحر الأبي�ض المتو�سط،
ج ،2م�ؤ�س�سة الجامعة( ،الإ�سكندرية.)1978:
 .42العبادي� ،أحمد مختار و ال�سيد عبد العزيز �سالم ،درا�سات
في تاريخ المغرب والأندل�س ،م�ؤ�س�سة �شباب الجامعة،
(الإ�سكندرية.)1982:
 .43العدوي� ،إبراهيم �أحمد ،الأ�ساطيل العربية في البحر الأبي�ض
المتو�سط ،مكتبة نه�ضة م�صر( ،القاهرة1957:م).
 .44عنان ،محمد عبد اهلل ،دول��ة الإ�سالم في الأندل�س من
الفتح �إل��ى بداية عهد النا�صر ،الهيئة الم�صرية العامة
للكتاب( ،القاهرة2001:م).
 .45عنان ،محمد عبد اهلل ،مواقف حا�سمة في تاريخ الإ�سالم،
ط( ،4القاهرة  1962م).
 .46غنيم� ،أ�سمت ،الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإ�سالمية،
مطبعة ج��ري��دة ال�سفير الإ��س�ك�ن��دري��ة ،دار المعارف،
(الإ�سكندرية.)1982:
 .47فازليف ،ال�ع��رب وال ��روم ،ترجمة :محمد عبد الهادي
�سفيره ،دار الفكر العربي (بيروت:ال ،ت).
 .48الكعاك ،عثمان ،الح�ضارة العربية في حو�ض البحر الأبي�ض
المتو�سط ،معهد الدرا�سات العربية العالية بجامعة الدول
العربية( ،القاهرة.)1965:
 .49لوي�س� ،أر�شيبالد ،القوة البحرية والتجارية في البحر
المتو�سط ،ترجمة �أحمد محمد عي�سى ،مراجعة وتقديم
محمد �شفيق غربال ،ن�شر مكتبة النه�ضة الم�صرية مع
م�ؤ�س�سة فرانكلين للطباعة والن�شر( ،القاهرة:ال ،ت).
 .50م�ؤن�س ،ح�سين ،فجر الأندل�س ،ط ،1دار الر�شاد( ،القاهرة
..)1959
 .51اليوزبكي ،توفيق �سلطان ،درا��س��ات في النظم العربية
والإ�سالمية ،مطابع دار الكتب للطباعة والن�شر جامعة
المو�صل( ،المو�صل1977 :م).
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هل البابليون القدماء
�أول من ابتكر الكهرباء؟

الأ�ستاذ الم�شارك الدكتور يعرب قحطان عبد الرحمن الدوري

جامعة برلي�س  -ماليزيا

ت�أ�صيل كلمة «كهرباء»

�إ َّن �أ�صل كلمة «كهرباء» في العربية (كهربا)( :وهو �صمغ �شجرة �إذا حك �صار يجذب التبن نحوه).
فالكهرباء ال�ستاتيكية (ال�سكونية) هي �أول ما عرف من �أ�شكال الكهرباء .ويمكن بالفعل �أن تتولد
الكهرباء �إذا ما حكت قطعة راتنج (مادة �صمغية تنتجها بع�ض النباتات) �شبيهة بالعنبر .جمع
الإنكليزي �ستيفن غراي((( (1670م1736-م) الئحة تت�ضمن �أ�سماء العنا�صر المو�صلة والعازلة
للكهرباء .وفي 1733م ،اكت�شف الفرن�سي �شارل دو فاي((( (1698م1733-م) وجود �شحنة كهربائية
موجبة و�أخ��رى �سالبة و�أن ال�شحنتين م��ن طبيعة واح��دة تتنافران ،و�شحنتين متعار�ضتين
تتجاذبان((( .الكهرباء ظاهرة ناتجة عن وج��ود �شحنة كهربائية وتدفقها وال�شكل ( )1يبين
�إحدى هذه الظواهر .وتحتوي على مفاهيم �أقل �شيوعاً مثل المجال الكهرومغناطي�سي والحث
الكهرومغناطي�سي.
�أم��ا ف��ي اال��س�ت�خ��دام ال �ع��ام ،فمن المنا�سب
ا�ستخدام كلمة «كهرباء» للإ�شارة �إل��ى عدد من
ال �ت ��أث �ي��رات ال�ف�ي��زي��ائ�ي��ة .ول�ك��ن ف��ي اال�ستخدام
العلمي ،يعد الم�صطلح غام�ض ًا .خ�ضعت الظواهر
الكهربائية ل�ل��درا��س��ة منذ ال � ِق��دم� ،إال �أن علم
الكهرباء لم ي�شهد �أي تقدم حتى القرنين ال�سابع
ع�شر والثامن ع�شر الميالدي .وعلى الرغم من
ذل��ك ،فقد ظلت التطبيقات العملية المتعلقة
بالكهرباء قليلة العدد ،ولم يتمكن المهند�سون
من تطبيق علم الكهرباء في الحقل ال�صناعي
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واال�ستخدامات ال�سكنية� ،إال في �أواخ��ر القرن
التا�سع ع�شر الميالدي .وقد �أدى التقدم ال�سريع
ف��ي تكنولوجيا ال�ك�ه��رب��اء ف��ي ذل��ك ال��وق��ت �إلى
�إح� ��داث ت�غ�ي�ي��رات ف��ي ال�م�ج��ال ال�صناعي وفي
المجتمع �أي�ض ًا .كما �أن اال�ستعماالت المتعددة
والمذهلة للكهرباء كم�صدر من م�صادر الطاقة
�أظهر �إمكانية ا�ستخدامها في عدد النهائي من
التطبيقات مثل الموا�صالت والتدفئة والإ�ضــــــاءة
واالت�صاالت والح�ساب� .أ�سا�س المجتمع ال�صناعي
الحديث يعتمد على ا�ستخدام الطاقة الكهربائية،

هل
البابليون
القدماء
�أول من
ابتكر
الكهرباء؟

مقـــاالت علم َّية

ويمكن التكهن ب�أن االعتماد على الطاقة الكهربائية يبعدها عنه بالتناوب .والتوربينة البخارية هي
�سي�ستمر في الم�ستقبل.
الأداة الم�ستعملة غالب ًا لجعل الداينموات تدور.
والتوربينات الهيدروليكية هي التي ت�شغل المحطات
الموجودة قرب ال�شالالت �أو ال�سدود كما �أن عدد
المحطات النووية المعتمدة بدورها لنف�س الهدف،
في تزايد م�ستمر .وي�ستعمل الفحم والمازوت عادة
لت�سخين ماء التربينات البخارية .ولكن الجانب
ال�سلبي في هذا يتمثل في كونهما يلوثان الهواء.
�إ�ضافة �إلى �أن معدل ما ي�ستهلك منهما الآن يجعلنا
ن�ستخل�ص �أنهما �سي�ستنفدان بعد حوالي قرنين .فما
هو الحل الذي �سيتم اللجوء �إليه �آنذاك؟
ال �شك �إن الم�شروع الذي �أ�شرنا �إليه �سينجز،
ال�شكل ( :)1الكهرباء الناتجة عن ظاهرة البرق الطبيعية.
.ΔϴόϴΒτϟϕήΒϟΓήϫΎυϦϋΔΠΗΎϨϟ˯ΎΑήϬϜϟولكن ذل��ك لن يتم في وق��ت قريب وبالتالي فلن
:(1)ϞϜθϟ
تتوافر  20000مليار من الكيلوواطات (�ضعف القدر
ما هي الكهرباء؟
ال�ضروري الآن) في ال�سنوات القليلة القادمة ،بهذه
ح�سب النظرية المكرو�سكوبية (المجهرية) التي
((( الطريقة التي ما ت��زال تنتمي �إل��ى مجال الت�صور
قدمها في العام 1895م هندريك �أنتون لورنتز
الذهني .وبالنظر �إل��ى كل ه��ذا� ،صيغت م�شاريع
(1853م1928-م) ف�إن الكهرباء هي الطاقة التي �أخرى ،وهي الآن قيد الدرا�سة ،من بينها يقت�ضي
تولدها حركة الإلكترونات في ج�سم مو�صل.
ا�ستعمال الطاقة الناتجة عن المد .بل �إن هناك
ومن هذه الحركة يتولد التيار الكهربائي .ويمكن م�صنعا ي�شتغل بهذه الطاقة في فرن�سا (ي�شرف على
�أن يتولد تيار كهربائي �أي�ض ًا نتيجة ف�صل �إلكترونات م�صب «الران�س» ببريطانيا) وينتج حوالي 30000
ع��ن ذرت�ه��ا ع��ن ط��ري��ق االح�ت�ك��اك �أو ال �ح��رارة �أو كيلوواط.
المفعول الكيماوي («ق�صف» تلك الإلكترونات
ب�إلكترونات �أخرى) .وهنالك عنا�صر «تخلي �سبيل» الطاقة الكهربائيِّة
كانت �أول بطارية كهربائية هي «قنينة ليد»
ذرات�ه��ا دون �أن يتطلب ذل��ك ج�ه��د ًا كبير ًا :وهي
المو�صالت كالنحا�س والف�ضة والألومنيوم� .أما (و«ليد» هو ا�سم المدينة الهولندية التي اخترعت
.ΔϴγΎΤϧΔϧϮτγ·ϪΒϧΎΠΑϭϦϴτϟϦϣήϴϐλ˯Ύϧ· :(2)ϞϜθϟ
الهواء وبع�ض المواد مثل الزجاج والمطاط ،فهي فيها) .تلك كانت قنينة مليئة بالماء �سدادتها
م��واد ع��ازل��ة((( .تتولد الكهرباء عن الداينموات الزجاجية يخترقها م�سمار يطال ال�سائل .وعن
(مولدات) .والدينامو عبارة عن و�شيعة (ملف) طريق الم�سمار ،تبث �شحنة في الماء المعزول
يلتف حولها �سلك م��و��ص��ل ،وت ��دور بين قطبين داخ��ل ال��زج��اج .ف ��إذا �أح��دث تما�س بين الم�سمار
مغناطي�سيين.
ومو�صل �آخر تنتج عن ذلك �شرارة.
1
وق��د ق��ام مايكل ف� ��ارادي((( بتجربة ،ف��ي هذا
وف��ي ع��ام 1752م ،تمكن الأمريكي بنجامين
الم�ضمار �سنة 1831م وق��د ق��دم و�شيعة (من فرانكلين((( (1706م1790-م) ،في وق��ت كانت
ال�صنف ال �م��ذك��ور) م��ن ح�ق��ل مغناطي�سي ،ثم خالله ال�سماء تبرق وترعد ،من توجيه البرق في
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الإ�سطوانة كان مختوم ًا بالأ�ســــــفلت �أو القار.
طبقة اال�سفلت مماثلة وجــــــدت �أي�ض ًا في النهاية
العليا للق�ضيب الحديدي ،وا�ضعة عالمــــــات الت�آكل
.ΔϴόϴΒτϟϕήΒϟΓήϫΎυϦϋΔΠΗΎϨϟ˯ΎΑήϬϜϟ
:(1)ϞϜθϟ
الحم�ضي �آثارها داخل اال�سطوانة كما في ال�شكل
(.((1()2

لحظة ما �إلى قنينة ليد ،با�ستعمال طيارة ورقية،
مبرهنا بذلك على كون العوا�صف الرعدية من طبيعة
كهربائية .وتوالت التجارب واالكت�شافات ب�سرعة.
ف�صنع �أل�سنادرو فولتا((( �أول بطارية كيميائية
حوالي عام 1800م)� ،إذا ُو ِ�ض َع ْت ا�سطوانات من
ف�ضة و�أخرى من توتياء ،تف�صل بينهما حلقات من
ورق مقوى م�شرب بالماء المالح.
�أكد �أن��دري ماري �أمبير((( على عالقات وثيقة
بين الكهرباء والمغناطي�سية .وذلك ما� ،إذ �أو�ضح
�أن للق�ضيب الفوالذي الممغنط نف�س خ�صائ�ص
الو�شيعة ال�م�ك�ه��رب��ة .وق��د اخ �ت��رع ه��ذا الأخير،
«المقيا�س الكلفاني» لقيا�س قوة التيار .وفي 1826م،
ف�سر ج��ورج �سيمون �أوم(1789( ((1م1854-م)
ّ
ظاهرة �إي�صال �أج�سام �صلبة للكهرباء ،وو�ضع
تعريفا للجهد الكهربائي (قوة دافعة كهربائية)،
هل
ال�شكل (� :)2إناء �صغير من الطين وبجانبه �إ�سطوانة نحا�سية.
ومفعوله على المو�صالت.
.ΔϴγΎΤϧΔϧϮτγ·ϪΒϧΎΠΑϭϦϴτϟϦϣήϴϐλ˯Ύϧ· :(2)ϞϜθϟالبابليون
وف ��ي ع ��ام 1864م ،ق ��دم جيم�س ماك�سويل
ومنذ ذلك الحين اقترحت عدة احتماالت من القدماء
((1(1831م 1879 -م ،في نظريته الكهرومغناطي�سية ،قبل
الخبراء .حيث جلب العالم الألماني ويلهيلم �أول من
(((1
تركيبا لكل المعارف المتعلقة بالكهرباء .و�أخير ًا ،كونيغ
يمكن
الطين
من
ء
وعا
أن
�
ب
مذهلة
فكرة
،
ً
ابتكر
قدم البرت ان�شتاين( ((1تف�سير ًا لمجمل الظواهر �أن يكون �شك ًال من �أ�شكال البطارية الكهربائية.
الكهرباء؟
وفيما يلي نظريته�ُ ،ص ْن ُع1المهند�س ويالرد ف .م.
الكهرطي�سية في �إطار نظريته الن�سبية(.((1
غراي( ((1نموذج ًا لهذه البطارية في عام 1940م،
الكهرباء عند البابليين
وملأها بكبريتات النحا�س ،و�أثبتت �أنه يمكن �أن
�إذا ك�ن��ت تعتقد �أن الم�صابيح الكهربائية تنتج الكهرباء كما في ال�شكل (.)3
والبطاريات هي اختراعات �أوروبية حديثة ،فهنا
ال بد من و�ضع تلك الحقيقة على المحك .حيث
ك�شفت حفريات 1936م من بعـ�ض �أط�لال 2000
عام ًا من العمر في قرية بغداد القديمة �إنا ًء �صغير ًا
من الطين الأ�صفر بطول  6بو�صات .وكان بداخلـــه
�إ�سطوانة نحا�سية ب�أبعاد  1.5 * 5بو�صة.
ت��م ا� �س �ت �خ��دام م���واد ل �ح��ام (م ��ن الر�صا�ص
والق�صدير على الأرج��ح) في الحافة العلوية من
هذه اال�سطوانة ،مع تقارب ملحوظ ل�سبيكة اللحام
ال�شكل ( :)3نموذج البطارية التي اقترحها ويالرد ف .م .غراي.
الحديثة .كما �أن قر�ص النحا�س في قاعدة هذه .ϱήϏ .ϡ .ϑΩέϼϳϭΎϬΣήΘϗϲΘϟΔϳέΎτΒϟΝΫϮϤϧ :(3)ϞϜθϟ
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في عام 1970م ،تبع عالم الآثاريات الألماني
�آرني �إيغبرخت( ((1خطى غراي وهو �إ�ستبدال النحا�س
بمحلول الكبريتات مع ع�صير العنب الطازج لتوليد
الكهرباء بمقدار  0.87فولت لتمثال ف�ضي م�صفح
بالذهب كما يو�ضحه ال�شكل ( .)4ثبت �أن هذه
من2000.ϡ .
التجارب( :ال �شك فيها �أنها بعمر �أكثر
.ϱήϏ
ϑΩέϼϳϭΎϬΣήΘϗϲΘϟΔϳέΎτΒϟΝΫϮϤϧ
3)ϞϜθϟ
�سنة م�ضت وعرفت كيفية �إنتاج وا�ستخدام الطاقة
الكهربائية عن طريق و�سائط حم�ضية.

مقـــاالت علم َّية

( :(:)4نموذج البطارية التي اقترحها �آرني �إيغبرخت.
ال�شكل
.ΖΧήΒϐϳ·ϲϧέΎϬΣήΘϗϲΘϟΔϳέΎτΒϟΝΫϮϤϧ
4)ϞϜθϟ

ك�سرت هذه الخطى ا�ستنتاجات العالم الألماني
كونيغ لأهميتها في معمعة الحرب العالمية الثانية.
وك��ان �شـــــــريكه الأورب ��ي 2قد �أث��ار اعترا�ض ًا على
نظرياته بوجود البطاريــــــات في العهود الما�ضية
في الغالب حيث يبدو احتما ًال م�ستبعد ًا .اكت�شف،
وم��ع ذل��ك« ،البطاريات القديمة» قريب ًا م��ن هم
في نف�س المواقع في العراق ،والملهمة لكثير من
المقترحات المحيرة.

ال�شكل ( :)5البطارية التي عثر عليها كونيغ.
.ώϴϧϮϛΎϬϴϠϋήΜϋϲΘϟΔϳέΎτΒϟ :(5)ϞϜθϟ

في حين �أن البع�ض تكهن ب�أن الهدف من �إقامة
منظومة كهروكيميائية هو لإنتاج الكهرباء ،بينما
دح�ض البع�ض هذا االدع��اء� .أما العالم الألماني
كونيغ فقد عثر على �سل�سلة من الأهداف المطلية
كهربائيا ور�أى �أن هذه هي �أ�سا�س الوقود .وقد
برهنت التجارب �أنه على الرغم من هذه البطارية
بدائيــــة للغايـــــــة ،ف�إنه يمكن ا�ستخدام لوح �صغير
مع الذهب ب�سمك ميكرومتر لأكثر من �ساعتين.
ومع ذلك ،لم تكن نظرية اللوح الكهربائي مقبولة
للجميع واقترحت ا�ستخدامات �أخرى ممكنة لهذه
البطاريات المبينة في ال�شكل ( .)5كما �ألمح بول
كي�سير(� ((1إلى ا�ستخدام ال�صعقة الكهربائية من
ق�ضيب حديدي مغمور في الخل من قبل معالجي
الوخز بالإبر الكهربائية .ويمكن �أي�ض ًا خلق �شعور
م��ن ال��رع��ب بين المتعبدين م��ن كهربة التمثال
المعدني الذهبي للآلهة كما ح��دث ف��ي معابد
الآلهة(.((1
ورغ��م �أن هذه التطبيقات المخادعة والدينية
للبطاريات ف��ي ب�غ��داد القديمة فقد ك��ان��ت ذات
م�صداقية ،فقد �أع ��رب بع�ض علماء الآث ��ار عن
�شكوكهم حول هذه النظرية الكهربائية .و�أثاروا
ت�سا�ؤالت ب�ش�أن غياب الأ�سالك والعوازل ال�سطوانة
نحا�سية كما ت�شير الم�شاكل لما ي�سمى الخاليا
الكلفانية.

و�أ� �ش��اروا ف��ي ختم ال�ق��ار باعتباره دل�ي� ً
لا على
الأواني الفخارية الم�ستخدمة لأغرا�ض الخزن ،كما
�أ��ش��اروا �إل��ى �أنها و�سيلة التخزين الآم��ن للحفاظ
على اللفائف التي يتعبدون بها ،والمخطوطات �أو
وث��ائ��ق ال�ب��ردي داخ��ل غرفة محكمة الإغ�ل�اق من
اال�سطوانة.
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.ώϴϧϮϛΎϬϴϠϋήΜϋϲΘϟΔϳέΎτΒϟ :(5)ϞϜθϟ

ما اكت�شف ه�ؤالء الك ّتاب �أن هذه ال�صدمات يمكن
�أن تنتقل عبر الأج���س��ام ال�م��و��ص�ل��ة( .((2وبجميع
الأح ��وال ،ين�سب �أق��دم و�أق��رب �أ�سلوب الكت�شاف
ماهية البرق والكهرباء ال�صادرة عن �أي م�صدر
�آخر �إلى العرب الذين �أطلقوا كلمة «رعد» العربية
على ال�شعاع الكهربائي قبل القرن الخام�س ع�شر
الميالدي .وقد كان معروفًا في الثقافات القديمة
للدول المطلة على البحر الأبي�ض المتو�سط �أن
هناك �أج�سام ًا معينة مثل ق�ضبان الكهرمان ،يمكن
ال�شكل ( :)6طريقة الإنارة التي ا�ستخدمها الم�صريون
.
έΪϧέΩΪΒόϣϲϓ˯ΎϣΪϘϟϥϮϳήμϤϟΎϬϣΪΨΘγ
ϲΘϟΓέΎϧϹΔϘϳήρ :(6)ϞϜθϟ
القدماء في معبد درندرا.
َح ِّكها بفرو قطة فتجذب الأج�سام الخفيفة مثل
معبد دندرا في م�صر حجر الري�ش .وق��د ق��ام العالم والفيل�سوف الإغريقي،
ومع ذلك ،هناك في
3
(((2
لتخفيف �إ�ضاءة م�صباح كهربائي .يبين ال�شكل ( )6طالي�س الملطي  ،حوالي عام  600قبل الميالد
المتعبدون في المعابد حيث ال يوجد �أثر لل�ســـــــخام بت�سجيل مجموعة من المالحظات تتعلق بالكهرباء
في �أي من �أعمدة الهرم �أو مقابر تحت الأر�ض من ال�ساكنة .وتو�صل �إلى �أن االحتكاك يحول الكهرمان
م�صر ،والذي يجب �أن يكون العمال قد ا�ستخدموا �إل ��ى م ��ادة مغناطي�سية .وع �ل��ى عك�س ذل ��ك ،ال
هل
النار كم�صدر للوقود �أو �إنارة المنحوتات والزينة تحتاج المعادن ،مثل المغناطي�س المعروف با�سم البابليون
داخل الغرف فال بد من م�صدر بديل لل�ضوء والنار �أك�سيد الحديد الأ�سود� ،إلى عملية االحتكاك حتى
القدماء
تكت�سب �صفة المغناطي�سية(� .((2إال �أن طالي�س كان
وهذا يدل على دعم نظرية البطارية.
�أول من
تحفظ بطاريات بغداد حالي ًا (قبل الغزو الغا�شم مخطئ ًا في اعتقاده ب�أن �سبب االنجذاب هو الت�أثير
ابتكر
على ال�ع��راق ع��ام 2003م) ،ذات القطع القيمة المغناطي�سي ،فقد �أثبتت الأبحاث العلمية فيما بعد
ّ
الكهرباء؟
في المتحف العراقي بو�سط بغداد .وعلى الرغم وجود عالقة بين المغناطي�سية والكهرباء.
من �أن هذه الآثاريات تعود في معظمها �إلى عهد
ظلت الكهرباء ال تعني �أكثر من مجرد ف�ضول
االحتالل البارثيني ما بين  248قبل الميالد و 226فكري لآالف ال�سنين حتى عام 1600م حتى �أجريت
ميالدية .كان البارثيون بطبيعتهم االحتاللية ال درا�سة دقيقة حول الكهرباء والمغناطي�سية والفرق
يعطون حقائق علمية .فيما ن�سب الدكتور القدي�س بين ت�أثير حجر المغناطي�س والكهرباء ال�ساكنة
(((2
جون �سمب�سون من المتحف البريطاني بطاريات التي تنتج عن احتكاك مادة الكهرمان( .((2وابتكر
بغداد �إلى العهد ال�سا�ساني(.((2
كلمة « »electricusوهي باللغة الالتينية الجديدة
«من «الكهرمان» �أو «�شبيه الكهرمان»  ،وم�أخوذة
الكهرباء ب�شكلها الحالي
�أ� �ش��ار الإغ��ري��ق وال ��روم ��ان وع�ل�م��اء الطبيعة من «� »ήλεκτρονأي» �إلكترون»  ،وهي المرادف
والأطباء الم�سلمون(� ((2إلى معرفتهم بالكهرباء( .((2اليوناني لكلمة «كهرمان» للإ�شارة �إلى خا�صية جذب
ولقد �أك��د الك ّتاب القدامى ،مثل بليني الأكبر( ((2الأج�سام ال�صغيرة بعد حكها(� .((2أدى هذا االرتباط
على الإح�سا�س بالتنميل الناتج ع��ن ال�صدمات �إلى �إبراز الكلمتين « »Electricو« »Electricityاللتين
الكهربائية التي يحدثها �سمك ال�س ّلور ال�صاعق .ظهرتا لأول مرة في كتاب توما�س براون» الأخطاء
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ال�شائعة» ال�م�ع��روف بالالتينية
 Epidemicaالذي �صدر عام 1646م(.((3
(((3
وقد قدم �أوتوفون جوريك( ((3وروبرت بويل
و�ستيفن ج ��راي(((3و�� �ش ��ارل دو ف��اي ال�م��زي��د من
الأع �م��ال .و�أج��رى بنجامين فرانكلين في القرن
الثامن ع�شر �أبحا ًثا �شاملة ب�ش�أن الكهرباء ،حتى
�أنه ا�ضطر �إلى بيع ممتلكاته لتمويل �أبحاثه .وقيل
�أنه في �شهر حزيران/يونيو من �سنة 1752م ،قام
بربط مفتاح معدني �أ�سفل خيط رطب لطائرة ورقية
و�أطلق الطائرة في �سماء تنذر بهبوب عا�صفة .ثم
الحظ مجموعة متالحقة من ال�شرارات تخرج من
المفتاح �إلى ظهر يده ،الأم��ر الذي برهن على �أن
البرق ذو طبيعة كهربائية بالفعل( .((3ن�شر لودجي
جالفاني( ((3عام 1791م اكت�شافه الخا�ص بالكهرباء
الحيوية الذي �أظهر �أن الكهرباء هي الو�سيط الذي
تقوم من خالله الخاليا الع�صبية بنقل الإ�شارات
�إلى الع�ضالت.
وفي عام 1800م �أخترع �ألي�ساندرو فولتا �أول
بطارية كهربائية و�أط�ل��ق عليها ا�سم «البطارية
الفولتية»  .وكانت م�صنوعة من طبقات متوالية من
الزنك والنحا�س .ولقد َم ّدت هذه البطارية العلماء
بم�صدر للطاقة الكهربائية يمكن االعتماد عليه
�أكثر من الماكينات الإلكترو�ستاتية( ((3التي كانت
تُ�ستخدم من قبل .وعلى الرغم من �أن �أوائل القرن
تقدما �سري ًعا في علم الكهرباء،
التا�سع ع�شر �شهدت ً
ف�إن �أواخر القرن نف�سه �شهدت �أعظم تقدم في مجال
الهند�سة الكهربائية .وتحولت الكهرباء من مجرد
ف�ضول علمي ُمحير �إلى �أداة رئي�سية ال غنى عنها
في الحياة الع�صرية و�أ�صبحت القوة الدافعة للثورة
ال�صناعية الثانية .وكل ذلك تحقق بف�ضل جهود
(((3
الكثير ،منهم :نيكوال ت�سال( ((3وتوما�س �إدي�سون
و�إرن�ست فيرنر فون �سيمنز( ((3و�ألك�سندر جراهام
بيل( ((4واللورد ويليام توم�سون(.((4
Pseudodoxia

الحوا�شي

مقـــاالت علم َّية

�	.1أج��رى �ستيفن غ��راي �سل�سلة من التجارب التي �أثبتت
وجود فرق بين المو�صالت وغير المو�صالت (عوازل)،
وتبين خاللها �أن ال�سلك المعدني �أو الحزمة منها هي
من المو�صالت للكهرباء ،ففي �إحدى تجاربه ار�سل تيار
كهرباء لم�سافة  800ق��دم خ�لال ربطة من حبل القنب
(الخي�ش) ولكنها تتوقف عند حلقات خيوط الحرير،
فعندما �أعاد التجربة وغير من الحرير ب�أ�سالك نحا�سية،
وجد �أن التيار الكهربي لم يعد محموال في �أنحاء حبل
القنب ولكنه تال�شي في �أ�سالك النحا�س .فا�ستنتج من
تلك التجربة �أن المواد ت�صنف �إلى �صنفين« :كهربائية»
مثل الزجاج والراتنج والحرير ،و» غير كهربائية» مثل
المعدن والماء .فالكهربائية هي التي تو�صل ال�شحنة بينما
غير الكهربائية هي التي توقف ال�شحنة.
 .2كيميائي فرن�سي اكت�شف في عام 1733م وج��ود نمطين
من ال�شحنات الكهربائية ال�سكونية والح��ظ الفرق بين
المو�صالت والمواد العازلة ،وا�صفا �إياها ‘الكهرباء’ و’غير
الكهربائية’ لقدرتها على �إنتاج الكهرباء واالت�صال .كما
اكت�شف �أن الأج�سام الم�شحونة تتجاذب �أو تتنافر كما
دح�ض بع�ض المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بال�شحنة
الكهربائية ،مثل �أن الدكتور �ستيفن غراي الذي يعتقد �أن
الخ�صائ�ص الكهربائية للهيئة يتوقف على اللون .و�أبلغ
مالحظاته على الكهرباء في ورقة مكتوبة في كانون الأول
 /دي�سمبر 1733م وطبع في المجلد  38من المعامالت
الفل�سفية للجمعية الملكية في 1734م.
 .3بنك المعلومات.
 .4عالم فيزياء ،ولد في  18يوليو 1853م ب�أرنهايم ،هولندا
وتوفي في  4فبراير 1928م بهارلم ،هولندا .ح�صل على
جائزة نوبل للفيزياء �سنة  1902وعلى و�سام رمفورد بعدها
ب�ست �سنوات .في �سنة  1917فاز بو�سام فرنكلن بف�ضل
�أبحاثه في طبيعة وبنية المادة وكانت �آخر جوائزه و�سام
كوبالي �سنة 1918م� .أ�شتهر ب�أبحاثه في الكهرومغناطي�سية
وترك ب�صمته فيها حتى �أعطي ا�سمه لتحويالت لورينت�س
وهي �أ�سا�س النظرية الن�سبية الخا�صة .يجب التنبيه �إلى
�ضرورة التمييز بين هندريك لورنت�س مدار بحثنا ,وبين
الفيزيائي الدانمركي لدويج لورنت�س الذي كان �أي�ض ًا باحثا
بارزا في مجال الكهرومغناطي�سية ،ناهيك عن �أن العالقة
بين العالمين كانت متوترة للغاية.
 .5بنك المعلومات.
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 .6عالم كيمائي وفيزيائي �إنجليزي .وهو من الم�شاركين
في علم المجال الكهرومغناطي�سي والكهروكيميائي .لقد
در�س فرداي المجال المغناطي�سي على مو�صل يحمل تيار
كهربائي م�ستمر وبذلك و�ضع �أ�س�س الكهرومغناطي�سية.
وهو مكت�شف نظرية المحاثة والنفاذية المغناطي�سية
وقوانين التحليل الكهربائي .وهو القائل ب�أن المغناطي�سية
ت�ؤثر على الأ�شعة ال�ضوئية وو�ضع �أ�س�س الربط بين هذين
الظاهرتين .يعد اختراعه للأجهزة الكهرومغناطي�سية
ب��داي��ة لتكنولوجيا ال�م�ح��رك��ات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة .وبذلك
ي�صير �أول من جعل الكهرباء �شيء عملي ال�ستخدام
تكنولوجي.
 .7ولد في  17يناير 1706م وتوفي � 17أبريل 1790م واحد من
�أهم و�أبرز م�ؤ�س�سي الواليات المتحدة الأمريكية ومجددي
الما�سونية .كان م�ؤلفا �صاحب هجاء �سيا�سي؛ عالم ومخترع
ورجل الدولة ودبلوما�سي .كان �شخ�صية رئي�سة في التنوير
وتاريخ الفيزياء ،كان �صاحب تجارب ونظريات واكت�شافات
متعلقة بالفيزياء .اخترع مانع ال�صواعق والنظارة ثنائية
الب�ؤرة وع��داد الم�سافة وموقد فرانكلين كما �أنه هو �أول
من �أوج��د كلمة  electricityالتي تعني كهرباء بالعربية
و�أول من در�س الكهرباء علميا من بعد طال�س في حقبة
الثورة ال�صناعية كما �أثبت �أن البرق عبارة عن كهرباء
عندما قام بتجربة خطرة كادت تودي بحياته ع ّر�ض فيها
طائرة هوائية لل�صواعق فانجذبت نحوها فلما اندلعت بها
ال�صاعقة احترقت من فورها.
 .8ولد �أل�ساندرو فولتا في كومو ب�إيطاليا .تعلم في المدار�س
العامة هناك .وفي عام 1774م �أ�صبح �أ�ست�إذا في الفيزياء
بالمدر�سة الملكية في كومو .تزوج فولتا من تريزا ابنة
لودوفيكو بيرجريني و�أن�ج��ب ث�لاث �أب�ن��اء وه��و جوفاني
وزانينو وفالمينيو.
ق��ام باختراع جهاز يولد كهرباء �ساكنة وي�سمى بالالتينية
 Electrophorusورغم �أن هذا االختراع يعد ترقية كبيرة
جد ًا �إال �أن الأ�ستاذ ال�سويدي جون كارل ويلكي قد �سبقه
�إلى �شيء من هذا في ماكينة اخترعها عام 1762م بين
عام 1776م و1777م در�س فولتا كيمياء الغازات واكت�شف
غاز الميثان ي�سمى بالالتينية  Methaneعن طريق جمع
بع�ض الغازات من الم�ستنقعات .وق��ام ببع�ض التجارب
على �إ�شعال غاز الميثان عن طريق ال�صعق الكهربائي
داخل �إناء مغلق .كما قام فولتا بدرا�سة ما ي�سمى عندنا
اليوم بالمكثف حيث در�س العالقة ما بين الجهد الكهربي
 Vوال�شحنة  Qو�أثبت �أن قيمهم تتنا�سب تنا�سب ًا مبا�شر ًا.
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وهذا هو قانون فولتا لتكثيف ال�شحنات .وقد و�ضع وحدة
قيا�س الجهد بعد تلك التجارب وهي الفولت  Voltوفي
عام 1779م تولى فولتا من�صب �أ�ستاذ الفيزياء التجريبية
بجامعة بافيا.
 .9هو عالم وريا�ضي فرن�سي (1775م1836-م) �أجرى عدة
تجارب على الظواهر الكهرومغناطي�سية بعد �أن �سمع
باكت�شاف �أور�ستد لت�أثير التيار الكهربي في �سلك على
�إبرة مغناطي�سية بقربه .وقد بين �أمبير هذا الت�أثير بين
�سلكين يحمالن تيارين بفعل المجالين المغناطي�سيين
حولهما .وق��د �سميت وح��دة قيا�س �شدة التيار �أمبير
با�سمه.
 .10عالم ومكت�شف �ألماني تخ�ص�ص في العلوم عامة وفي
الفيزياء قام بالتدري�س في عدة معاهد �آخرها في ميونخ
 Münchenحيث توفي عام  1854م .من �أهم �أعماله)1( :
اكت�شف قانونًا في الكهرباء عرف با�سمه وهو:
 U =IxR .aحيث  Uهي فرق الجهد (الفولتية)� I ،شدة
التيار ،و Rهي المقاومة )2( .اكت�شف الخ�صائ�ص الكمية
للتيارات الكهربائية )3( .و�ضع وح��دة قيا�س المقاومة
با�سمه ورمز لها بالرمز اليوناني �أوميغا  .Ωمن م�ؤلفاته:
النظرية الريا�ضية للتيارات الكهربائية .عنا�صر الهند�سة
التحليلية .نال ميدالية كوبلي �سنة 1841م من الجمعية
الملكية في لندن.
 .11عالم فيزياء بريطاني �شهير لما �أ�سهم به من معادالت
هامة التي تف�سر ظهور الموجات الكهرومغناطي�سية.
 .12ولد �ألبرت �أين�شتاين في � 14آذار/مار�س 1879م وتوفي
في  18ني�سان�/أبريل 1955م ،عالم في الفيزياء النظرية.
ولد في �ألمانيا ،لأبوين يهوديين ،وح�صل على الجن�سيتين
ال�سوي�سرية والأمريكية .ي�شتهر �أين�شتاين ب�أنه وا�ضع
النظرية الن�سبية الخا�صة والنظرية الن�سبية العامة
ال�شهيرتين اللتان حققتا له �شهرة �إعالمية منقطعة النظير
بين جميع الفيزيائيين ،حاز في العام 1921م على جائزة
نوبل في الفيزياء.
 .13بنك المعلومات.
 .14هل كان لدينا الكهرباء قبل  2000عام؟
 .15كانت وظيفته الر�سم ،واهتم بالعلوم الطبيعية .انتخب
عام 1931م م�ساعد ًا للمدير الألماني لدائرة �آثار بغداد
كرئي�س مختبر� .صنع العام 1938م الفح�ص الأول لوعاء
الطين في المتحف الوطني العراقي (عندما كان مدير ًا
ل��ه) والتي تعرف اليوم با�سم بطارية بغداد .ع��اد �سنة
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مجلدا من التاريخ الطبيعي .عل ًما
لم يتبق منها �سوى ً 37
ب�أن هذا العمل كان ُي�ستخدم في الع�صور الو�سطى ،وقيمته
الوحيدة الآن هي �أنه يك�شف عن المعرفة العلمية خالل
فترة بلينيُ .ولد بليني في نوڤوم كوموم (كومو الآن) في
�شمالي �إيطاليا .وعمل محام ًيا ،تولى منا�صب حكومية
مهمة .كان �أدميرا ًال على الأ�سطول الذي كان بالقرب من
پومپي عندما انفجر بركان جبل ڤيزوڤ في ع��ام 79م
ومات هناك وهو يحاول �إنقاذ الالجئين.

1940م �إلى برلين ب�سبب المر�ض ،ون�شر بحث تخمين عن
الخاليا الكلفانية التي ربما ا�ستعملت مواد ًا مطلية بالف�ضة
والذهب .كما �أكت�شف الأواني النحا�سية من ح�ضارة �سومر
القديمة المطلية بالف�ضة.
 .16مهند�س كهرباء عمل في معهد ما�سا�سو�شت�س للتكنولوجيا،
�صنع نموذج ًا للبطارية ليحاكي البطارية الحقيقة المنتجة
للكهرباء.
 .17ع��ال��م �أل �م��ان��ي (1935م2004-م) مخت�ص ب��الآث��ار
الم�صرية.
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 .18تتلمذ في مدار�س ليت�شوورث ولندن ،بعدها در�س الدراما
في جامعة هل ،ثم تركها مبكر ًا للعمل في �أح��دى �أندية
لندن .كانت وظيفته الرئي�سية هو ق��راءة المخطوطات
للمنتج الم�ستقل فيرتي المبرت ثم �أ�صبح محرر ًا وعمل
على درامات �شعبية مثل «فعل ال�صف»  .انتقل عام 1966م
�إلى تلفزيون كارلتون ومعه الدراما� .ألتحق عام 1997م
بمحطة بي بي �سي ال�شهيرة و�أ�صبح المحرر الأكثر �شهرة
ليكون المنتج في عام 1998م .ثم �أ�صبح المنتج المنفذ
عام 2000م حيث ابتد�أ ال�سل�سلة الأولى لـ «�إيقاظ الموت»
وفاز ك�أح�سن �سل�سلة دراما في العام 2003م.
 .19هل كان لدينا الكهرباء قبل  2000عام؟
�	.20أحد الباحثين البريطانيين في المتحف البريطاني بق�سم
الدرا�سات ال�شرقية.
 .21يرجع ت�سمية ال�سا�سانيين �إلى الكاهن الزراد�شتي �سا�سان
ال��ذي ك��ان جد �أول ملوك ال�سا�سانيين �أرد�شير الأول.
َ
ا�ستعمل للإمبراطورية
اال�سم
الإمبراطورية ال�سا�سانية
ُ
الفار�سية الثانية (226م651-م) .ال�ساللة ال�سا�سانية
�ست ِمن ِقبل الملك �أرد�شير الأول بعد َهزيمة ِ
ملك
�أُ ّ�س ْ
�ألبارثيين � /ألفرثيين اال�شكانيين الأخير �أرتبانو�س الرابع،
إنتهت تحت حكم ملك الدولة ال�سا�سانية الأخير يزدجرد
و� ْ
الثالث (632م651-م) مع الفتوحات الإ�سالمية عام 14
للهجرة.
P. Moller .22

 .23مو�سوعة وكيبيديا العربية.
 .24گايو�س پلينيو�س �سـِكوندو�س
المتوفى في � 25آب�/أغ�سط�س 79م .ا�شتهر با�سم پليني
الأكبر ،كتب الكثير من الأعمال التاريخية والفنية التي
Gaius Plinius Secundus

T. H. Bullock & S. Morris .25

 .26يعرف �أي�ض ًا بتال�س الملي�سي� ،أحد فال�سفة الإغريق قبل
�سقراط وواح��د م��ن حكماء الإغ��ري��ق ال�سبعة ،ويعتبره
الكثيرون الفيل�سوف الأول في الثقافة اليونانية و�أبو العلوم.
عا�ش طالي�س في مدينة مليتو�س في �أيونيا ،بغرب تركيا.
J. Stewart .27
J. Stewar .28
B. Baigrie .29
G. Chalmers .30
 .31فيزيائي �ألماني ،ا�شتهر بدرا�سته �ضغط الهواء ،حيث �صنع
�أول م�ضخة هوائية في �أثناء محاوالته للح�صول علي تفريغ
و �صمم ن�صفي كرة ماجدبورج لتو�ضيح ت�أثير �ضغط الهواء
وهما ن�صفا كرة من المعدن مثبتتان �سويا ليكونا كرة
وعندما ُيفرغ الهواء من داخلها يقال �إنها تحتاج �إلى 16
ح�صان ًا لتف�صل ن�صفي الكرة .اخترع �أي�ض ًا ماكينة لتوليد
الكهرباء.
 .32عالم �إيرلندي يعد من �أبرز الذين عملوا في مجال الغازات
وخوا�صها ،وهو االبن الرابع ع�شر لإيرل كورك الأول في
�إيرلندا وفي عام 1657م قام بتطوير م�ضخة هوائية وبد�أ
بدرا�سة العالقة بين ال�ضغوط والحجوم للغازات المختلفة،
وو�ضع بذلك قانون ُا يعرف الآن با�سمه قانون بويل .كما
�أنه يعد �أول من قام بف�صل الميثانول من بين المنتجات
الناتجة عن التقطير االتالفي للخ�شب وذلك عام 1661م.
وهو �أول من و�ضع تعريف للعن�صر ،وقال ب�أنه مادة نقية
ب�سيطة ال يمكن تحليلها �إلى ما هو �أب�سط منها بالطرق
الكيميائية المعروفة.
 .33عالم بريطاني �أج��رى �سل�سلة من التجارب التي �أثبتت
بوجود فرق بين المو�صالت وغير المو�صالت (عوازل)،
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وتبين خاللها �أن ال�سلك المعدني �أو الحزمة منها هي
من المو�صالت للكهرباء ،ففي �إحدى تجاربه �أر�سل تيار
كهرباء لم�سافة  800ق��دم خ�لال ربطة من حبل القنب
(الخي�ش) ولكنها تتوقف عند حلقات خيوط الحرير،
فعندما �أعاد التجربة وغير من الحرير ب�أ�سالك نحا�سية،
وجد �أن التيار الكهربي لم يعد محموال في �أنحاء حبل
القنب ولكنه تال�شي في �أ�سالك النحا�س .فا�ستنتج من
تلك التجربة �أن المواد ت�صنف �إلى �صنفين« :كهربائية»
مثل الزجاج والراتنج والحرير ،و» غير كهربائية» مثل
المعدن والماء .فالكهربائية هي التي تو�صل ال�شحنة بينما
غير الكهربائية هي التي توقف ال�شحنة.
M. Uman .34

 .35طبيب وعالم ت�شريح �إيطالي توفي في بولونيا .في عام
1771م اكت�شف �أن �أرجل ال�ضفدعة تتحرك نتيجة لل�صعق
الكهربائي .وكانت هذه التجربة من �أوائ��ل التجارب في
علم الكهرباء (وهو علم ما زال يدر�س �إلى اليوم يخت�ص
بال�شحنات الكهربية في الجهاز الع�صبي .ويعد جالفاني
مكت�شف ظ��اه��رة وج��ود كهرباء ف��ي الع�ضالت والجهاز
الع�صبي .كما �أنه رائد علم الوالدة الحديث.
R. Kibby .36

 .37مخترع وفيزيائي ومهند�س ميكانيكي ومهند�س كهربائي.
ول��د ف��ي �سميلجان ،ك��روات�ي��ا (ف��ي عهد االمبراطورية
النم�ساوية) ف��ي  10يوليو 1856م وت��وف��ي ف��ي  7يناير
1943م .نال الجن�سية الأمريكية فيما بعدُ .عرِ َف ب�سبب
م�ساهماته الثورية في مجال الطاقه الكهرومغناطي�سية في
�أواخر القرن التا�سع ع�شر وبدايات القرن الع�شرين.
 .38مخترع �أمريكي من �أ�صل هولندي ول��د في قرية ميالن
ب��والي��ة �أوه��اي��و الأمريكية ع��ام 1874م ،ول��م يتعلم في
مدار�س الدولة �إال ثالثة �أ�شهر فقط ،فقد وج��ده ناظر
المدر�سة طفال بليدا متخلفا عقليا .وظهرت عبقريته
في االختراع و�إقامة م�شغله الخا�ص حيث �أظهر �سيرته
المده�شة كمخترع ،ومن اختراعاته م�سجالت االقتراع
وال �ب��ارق الطابع والهاتف الناقل الفحمي والميكرفون
والفونوغراف و�أعظم اختراعاته الم�صباح الكهربائي،
و�أنتج في ال�سنوات الأخيرة من حياته ال�صور المتحركة
الناطقة ،وعمل خ�لال الحرب العالمية الأول��ى ل�صالح
الحكومة الأمريكية ،وقد �سجل �أدي�سون با�سمه �أكثر من
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�ألف اختراع ،وتزوج �أدي�سون مرتين وقد ماتت زوجته وهي
�صغيرة ،وكان له ثالثة �أوالد من كل زوجة� ،أما هو فقد مات
في نيوجر�سي �سنة 1931م.
 .39عالم و مخترع و رجل �أعمال �ألماني .تم �إط�لاق ا�سمه
�سيمنز (وح��دة) �سنة 1971م على المو�صلة الكهربائية
تكريما ال�ســـمه وجهوده في ذا المجال ،كان له دور كبير
كذلك ف��ي تطور �صناعة البرقية عبر ت�أ�سي�س �شركة
االت�صاالت المعروفة �سيمنز في برلين �سنة 1847م قام
بت�صنيع �أول م�ؤ�شر يعك�س �أداء المولد الكهربائي و جهاز
البرقية.
 .40كان �أحد العلماء البارزين ،مخترع ،مهند�س والمبتكـــــر
الذي يرجع �إليه الف�ضل في اختراع �أول هاتف عملي .لقد
ارتبط كل من والد بيل وجده و�أخيه بالعمل في مجال
التخاطب وت�صحيح النطق وتعليم الكالم لل�صم والبكم،
وكانت والدته وزوجته من ال�صم ،الأم��ر ال��ذي كان له
�أثر بالغ على حياة بيل وعمله .وعالوة على ذلك ،فقد
دفعه بحثه في مجال ال�سمع والكالم �إلى �إجراء تجارب
عديدة على �أجهزة ال�سمع ،الأمر الذي مكنه في النهاية
من اختراع �أول جهاز تليفون والح�صول على �أول براءة
اختراع م�سجلة في الواليات المتحدة الأمريكية في عام
1876م وبالنظر �إلى حياته العلمية ،نجد �أن «جراهام
بيل» اعتبر �أن �أب��رز اختراعاته و�أ�شهرها؛ هو اختراع
التليفون ،يعد بمثابة تدخل على عمله الأ�صلي كعالم في
مجال ال�صوت ،كما �أنه رف�ض �أن يكون لديه تليفون في
حجرة مكتبه .والعديد من االختراعات الأخ��رى كانت
ملحوظة ف��ي حياة بيل الالحقة ،بما ف��ي ذل��ك العمل
الرائد في االت�صاالت الب�صرية ،القارب المحلق وعلم
الطيران� .أ�صبح �ألك�سندر جراهام بيل في عام 1888م
�أحد الأع�ضاء الم�ؤ�س�سين للجمعية الجغرافية الوطنية
في وا�شنطن.
 .41فيزيائي ومهند�س ا�سكتلندي ولد في �إيرلندا ال�شمالية
وه��و م�ؤ�س�س الفيزياء الحديثة .ولقد �أطلق ا�سمه على
وحدة قيا�س درجة الحرارة المعادلة لدرجة ( )1مئوي
وهي الكلفن .ولقد ح�سب كلفن �أخف�ض درج��ة يمكن �أن
ت�صل �إليها المادة و�سميت هذه الدرجة بال�صفر المطلق
وهي تعادل  -273.15درجة مئوية ،وقد و�سمي المقيا�س
بالمقيا�س المطلق �أو مقيا�س كلفن.
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بيان الأ ْ�ص ِل في لَفظ (با َف ْ�ضل)
ُ
ال�سيد رم�ضان بن
محمد بن َّ
َّ
لل�سيد ال�شَّريف ال�شَّيخ �أحمد بن َّ
الح�سني المالكي الأ�شعري الم�صري،
محمد المرزوقي َ
من�صور بن َّ
ال�سيد َّ
المكي� ،أبو الفَوز� ،شيخ قُ َّراء م َّكة ،وم�سند �أهل ال�شَّام في القراءة
ث َّم
ِّ
المتوفى �سنة ( 1262هـ)

بيانُ
ال ْأ�ص ِل
في َلفظ
(باف ْ
َ
�ضل)

درا�سة وتحقيق
الدكتور عبد اهلل عبد القادر الطَّ ويل
جامعة بنغازي  -كلية التربية (المرج)
ق�سم اللغة العربية  -ليبيا
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$
مدخل :

ال َّ
�شك � َّأن تاريخ ال َّلهجات العام َّية العرب َّية يرجع �إلى ع�صر ما قبل الإ�سالم بمخالطة الأعاجم وت�صرف
الأل�سنة من لثغات ،وتحريف ،وتبديل ،و�صدمات قاتلة فثبتت جهدها في ميدان العراك تقاوم تلك العوامل
القو َّية ب�صبر وجلد ،وح�سن دفاع ،ولكن �ألفاظها كانت هدفًا لل َّتقلبات ومرمى ل�سهام ال َّت�صرف ،فتركتها
َجدل ًة تتنازعها ُم�ؤ ِّثرات النَّحت ،والقَلب ،وال َّلحن ،والإبدال ،والزِّ يادة ،واالختزال ،وال َّت�صحيف ،وال َّتحريف،
ُمت ِّ
وال َّدخيل ،وال َّتالعب بح�سب الع�صور الَّتي م َّرت عليها(((.
َومن خالط �إخواننا الجنوبيين من �أهل اليمن ،وعرف لهجاتهم وجد منها ما كان ذا �أ�صلٍ
ف�صيح ال نجده
ٍ
"ال�سبئ َّية"ِ ،عل ًما � َّأن اللُّغويين ال َعرب لم
في "العرب َّية ال ُمعا�صرة" ،و�شي ًئا �آخر نجد �أ�صوله في اليمن َّية القديمة َّ
َيعرِ فُوها� ،إذ لم يرد في �آثارهم اللُّغوية منها �شي ًئا ،غير �أنَّنا وجدنا ِ
بع�ضهم ،فقد
"الحم َير َّية" الَّتي رف�ضها ُ
�شك � َّأن ِ
قال �أبو عمرو بن العالء( :ما ُلغة ِحم َير بلغتنا ،وال ل�سانهم بل�ساننا) .ومن غير ٍّ
"الحم َير َّية "الَّتي
بيانُ
الخا�صة ال ُب َّد �أن يندرج
ال�سبئ َّية ،وهذا يعني �أنَّها وغيرها م َّما ي َّت�صل بال َّلهجات
�أدركها
ُ
َّ
العرب هي من بقايا َّ
ال ْأ�ص ِل
خا�صة ،وعرب َّية
في "العرب َّية الجنوب َّية" ،ف ُيك ِّون ذلك كله عرب َّية في �شمال بالد العرب ،بما فيها من لهجات َّ
(((
في َلفظ
خا�صة .ولهجة الح�ضرميين واحدة من تلك ال َّلهجات .
في جنوب بالد العرب ،بما فيها من لهجات َّ
(باف ْ
َ
�ضل)
الح�ضرم َّية العام َّية من �أقرب ال َّلهجات �إلى الفُ�صحى في وقتنا الحا�ضر،
ال�صدد نقولَّ � :إن ال َّلهجة َ
وبهذا َّ
بل هي �أف�ضل من لهجة ال�شَّ ام ِّيين وال ِعراق ِّيين والم�صر ِّيين من هذه النَّاحية ؛ ِل َما تم َّيزت به من َكثرة الكلمات
الف�صيحة الَّتي تتخ َّللها ،فنجدهم يقولون على �سبيل ِ
المثال :كتابك" ،كتاب�ش" .وفي ثوبك" :ثوب�ش"� ،إلى غير
َ�صر ،فيقولونَ " :باف َْ�ضل" ،و" َبا َق ْي�س" ،و" َبا َك ِثير" ،و" َبا َوزِير"،
ذلك  ،...كما يلزمون ال ُكنية الألف على ُلغة الق ْ
�إلى غير ذلك  ،......وك ُّل ذلك له �أ�ص ٌل في ُلغة ال َع َرب ،تناولها المرزوقي (ت بعد1281هـ) في ر�سالته
يان الأَ ْ�صلِ في َلف ِْظ َباف َْ�ضل)� ،إذ �أَ َّ�صل وف ََّ�سر �إ�شكال َّية هذه الألفاظ المتداولة عند �إخواننا
المو�سومة بـَ ( :ب ُ
الح َ�ضارمة ،وذلك بال ُّرجوع �إلى قواعد اللُّغة ،وم�صادر اال�ست�شهاد ،من �آيات قر�آن َّية و ِقراءات ،و�أحاديث نبو َّية
َ
ف�سرت ظاهرة لغو َّية ُمه َّمة
�شريفة ،و�أقوال لل ُعلماء والفُ�ضالء ،فهي على ِ�صغر حجمها ،وب�ساطة �أ�سلوبها َّ
والدرا�سة ،كانت وما زالت غام�ضة عند كثيرٍ من �أهل ال َّتخ�ص�ص وغيرهم ؛ م َّما دفعنا
�شائعة ت�ستح ُّق البحث ِّ
�إلى تحقيق هذه ال ِّر�سالة و�إخراجها �إلى النُّور .
((( ينظر في هذا المو�ضوع :اللَّهجة العام َّية في لبنان و�سورية  ،بحث للأ�ستاذ عي�سى �إ�سكندر المعلوف  ،من�شور في مجلة مجمع اللغة العربية
بالقاهرة ،جـ � ،4ص  . 315 - 294وفي اللهجات العربية �إبراهيم �أني�س158 :وما بعدها  .مكتبة الأنجلو الم�صرية – القاهرة ،ط ()8
1990م.
((( ينظر :المف�صل في تاريخ العرب قبل الإ�سالم  ،362/16و�ألفاظ يمنية  ،بحث للدكتور �إبراهيم ال�سامرائي  ،من�شور في مجلة مجمع اللغة
العربية بالقاهرة جـ � 78ص . 57و العام َّية ،والدخيل ،واللهجات في قلب الجزيرة العربية  ،بحث للأ�ستاذ عبد اهلل بن محمد بن خمي�س،
من�شور في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،جـ �62ص 474ـ .491
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�أو ً
َّالَّ :
التعريف بالمرزوقي .
�أ  -ا�سمه ،ون�سبه :

تحقيق المخطوطات

ال�سيد مح َّمد المرزوقي
ال�سيد رم�ضان بن من�صور بن َّ
ال�سيد ال�شَّ ريف ال�شَّ يخ �أحمد بن مح َّمد بن َّ
هو َّ
المكي� ،أبو الفَوز� ،شيخ ُق َّراء م َّكة ،وم�سند �أهل ال�شَّ ام في القراءة .
َ
الح�سني المالكي الأ�شعري الم�صريَّ ،ثم ِّ
ال�سبط بن الإمام علي بن �أبي طالب ك َّرم اهلل وجهه .وقد �أثبت رحمه اهلل هذا النَّ�سب
ي َّت�صل ن�سبه َ
بالح َ�سن ِّ
ال�شَّ ريف في منظومته الم�س َّماة َ ( :عقيد ال َعوام )� ،إذ يقول((( :
وه � � � � � �ـ�َ � � � � ��ذه َع � � � �ق � � � �ـ � � � �ي� � � ��د ٌة ُم � � �خ � � �ت � � �� � � �ص � � �ـ � � � َر ٌة ول� � � � �ل� � � � �ـ� � � � � َع � � � ��وا ِم � � َ��س � � �ه � � �ـ � � �ـ � � �ل � � � ٌة ُم� � �ي� � �ـ� � �� � َّ��س � ��رة
َن� � � ��اظ� � � ��م ت� � �ل � ��ك (�أح� � � � �م � � � ��د ال� � � �م � � ��رزوق � � ��ي) َم � � � ��ن ي � �ن � � َت� ��مِ � ��ي ل� � �ل� � �� � َّ ��ص � ��ادق ال� � � َم� � ��� � �ص� � �دُوقِ
ولد ب�سنباط في م�صر عام  1205هـ ،وقر�أ القر�آن وحفظه منذ �صغرهَّ ،ثم قر�أ القراءات ال َع�شْ ر على ِكبار
�شيوخ زمانه ،ونَهل من مختلف العلوم ،ف�أ�صاب ً
حظا واف ًرا من علوم القر�آن ،وال َّلغة ،وال�شَّ ريعة ،وكان عال ًما
ب�أ�صولها وفروعها ،له فيها م�ؤلَّفات ِح َ�سانُ ،مت�ض ِّل ًعا في القراءات ب�صي ًرا بهاُ .ع ِّين ُمفت ًيا للمالك َّية بم َّكة
ال ُمك َّرمة ،وقام بتدري�س العلوم في الم�سجد الحرام بجوار مقام المالك َّية ،وكان يقر�أ في تف�سير البي�ضاوي
في �أواخر �أ َّيام حياته(((.
ب � -شيوخه :

لقد �أهمل �أَ ُ
ال�سير وال َّتراجم من �أهل م�صر ِذكر المرزوقي ،فلم ي�شيروا �إليه في ت�صانيفهم ،فك�أنَّما
هل ِّ
ال�صلة بينهم فع ُّدوه غري ًبا عنهم  .فلم نجد فيما وقفنا عليه من �أخبار ال َّرجل
رحيله عنهم �إلى م َّكة قد َق َطع ِّ
ال�سيد:
ِذك ًرا لأ�ساتذته الأُول و�أ�شياخه الَّذين تتلمذ عليهم في بالده� ،إ َّال �شيخً ا ً
واحدا ،وهو ال�شَّ يخ الكبير َّ
الح َ�سني ال ُمقرئ ،المالكي ،الأزهري الأحمدي ،الأ�شعري� ،شيخ الق َّراء
�إبراهيم بن بدوي ال ُعبيدي بن �أحمد َ
بالديار الم�صر َّية في زَما ِنه ،قر�أ عليه القراءات ال َع�شْ ر من طريقي ال�شَّ اطبية وال ُّدرة ،ومن طريق ِطيبة النَّ�شر
ِّ
(((
في القراءات الع�شر الكبرى .كان ح ًّيا �سنة 1237هـ .
ت  -تالميذه :

الدرا�سية عامرة بطلبة ال ِع ْلم ،فتخ َّرج على يده كثير منهم ،فكانت لهم
كانت مجال�س المرزوقي وحلقاته ِّ
فيما بعد حلقات درا�س َّية في مختلف العلوم ،ومن �أ�شهر تالميذه :
الح َ�سني التِّهامي ( ،ت 1283هـ ) (((.
 -1مح َّمد بن نا�صر الحازمي َ
�	-2أحمد بن مح َّمد بن َّ
الطاهر الأزدي ( ،ت 1287هـ ) (((.
((( عقيدة العوام ( بهام�ش نور الظالم على منظومة عقيدة العوام) . 45
((( ينظر :الأعالم  ،247/1ومعجم المطبوعات  ،1132/2ون�شر النُّور والزَّهر  ،.80-79 / 1و�إمتاع الف�ضالء بتراجم القراء
 ،24/2ومعجم ال ُم�ؤ ِّلفين .102/2
((( ينظر :مجموعة الر�سائل والم�سائل النَّجدية  ،23 /2و�إمتاع الف�ضالء بتراجم ال ُق َّراء  ،72/2ومعجم ال ُم�ؤ ِّلفين .41/1
((( ينظر :ن�شر النُّور والزَّهر  ، 80/1وفهر�س الفهار�س والإثبات  ،1072/2و ،1079/2والأعالم .122/7
((( ينظر :ن�شر النُّور والزَّهر  ، 80/1وفهر�س الفهار�س والإثبات  ،123/1والأعالم .247/1
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�	-3أحمد بن زَيني َدحالن الم ِّكي ( ،ت1304هـ ) ((( .
�	-4أحمد بن مح َّمد بن علي بن مح َّمد الحلواني ،ال�شَّ هير بال ِّرفاعي� ،شيخ الق َّراء في دم�شق ال�شَّ ام،
(ت1307هـ)(((.
�	-5أحمد بن خالد بن م�صطفى دهمان ( ،ت 1345هـ ) (.((1
 -6طاهر ال َّتكروري ( ت ؟ ) (.((1
ث  -م�ؤلفاته :

والدقة ،والأناقة
من �أ�شهر كتب المرزوقي الَّتي وقفنا عليها الَّتي تتم َّيز بال ِقيمة الجامعة بين المو�ضوع َّية ِّ
وال ِّرقة ،وال ُعمق وال ِّرفعة :
 -1بلوغ المرام لبيان �ألفاظ مولد �سيد الأنام ،في �شرح مولد �أحمد البخاري(.((1
بيان ال ْأ�صلِ في َلفظ باف َْ�ضل( ( .((1مو�ضوع تحقيقنا)
ُ -2
(((1
 -3تح�صيل نيل المرام لبيان منظومة عقيدة العوام.
 -4ت�سهيل الأذهان على متن تقويم ال ِّل�سان في النَّحو ،للخوارزمي البقالي(.((1
ِ -5ع�ص َم ُة الأنبياء( . ((1منظومة .
بيانُ
 -6الفوائد المرزوق َّية �شرح الآجروم َّية (.((1
ال ْأ�ص ِل
(((1
 -7متن عقيدة العوام
في َلفظ
 -8متن نظم في علم ال َف َلك(.((1
(باف ْ
َ
�ضل)
(((ينظر :ن�شر النُّور والزَّهر  ،80/1وفهر�س الفهار�س والإثبات  ،390/1والأعالم  ،129/1ومعجم ال ُم�ؤ ِّلفين .229/1
((( ينظر :حلية الب�شر  ،347/1ون�شر النُّور والزَّهر  ،80/1والأعالم  ،134/2ومعجم ال ُم�ؤ ِّلفين .134/2
( ((1ينظر :ن�شر النُّور والزَّهر  ،80/1الأع�لام  ،121/1/1ومعجم ال ُم�ؤ ِّلفين  ،214/1وتاريخ علماء دم�شق في القرن الرابع الهجري
.408/1

( ((1ينظر :ن�شر النُّور والزَّهر  .80 /1ولم �أقف على وفاته فيما توافر لي من م�صادر .
(� ((1إي�ضاح المكنون  ،197/3وفيه ( :فرغ منها �سنة 1281ه��ـ)  ،الأع�لام  ،247/1ومعجم المطبوعات  ،1723/2ومعجم ال ُم�ؤ ِّلفين
.102/2

( ((1الم�صدر نف�سه .
( ((1ينظر� :إي�ضاح المكنون  ،236/3ون�شر النُّور والزَّهر  ،79/ 1والأع�لام  ،247/1ومعجم المطبوعات  ،1971/2ومعجم
ال ُم�ؤ ِّلفين .102/2
( ((1ن�شر النُّور والزَّهر .80/ 1
(� ((1إي�ضاح المكنون  ،236/3و ،116/4ون�شر النُّور والزَّهر  ،80/ 1والأعالم  ،247/1ومعجم المطبوعات .1971/2
( ((1الم�صدر نف�سه .
( ((1ينظر :ن�شر النُّور والزَّهر � ،79/1إمتاع الف�ضالء بتراجم القراء  ،24/2والأعالم  ،247/1ومعجم المطبوعات  ،1232/2ومعجم
ال ُم�ؤ ِّلفين .102/2

(� ((1إمتاع الف�ضالء بتراجم القراء.24/2
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ال�صرف والنَّحو(.((2
 -9منظومة في قواعد َّ
جـ  -وفاته :

تحقيق المخطوطات

ذكرت َمظا ٌّن ِع َّدة ترجمت لل�شَّ يخ المرزوقي �أنَّه توفِّي في �سنة (1262هـ)( ((2و ُدفن بال ُمعالة ،ولم يعقب
�إ َّال ابنة واحدة ( .((2ورواية وفاته هذه تخالف الواقع في �أمو ٍر ثالثة:
الأ َّول� :أنَّه تولَّى الإفتاء في م َّكة بد ًال من �أخيه (محمد المرزوقي) �سنة (1261ه���ـ)(َّ ،((2
ولعل تقارب
ال�ضروري م َّمن يت�ص َّدر للإفتاء �أن
الأ�سماء وم�س�ؤول َّية الإفتاء بين الأخوين قد �أوهم من ترجموا لل�شَّ يخ ،ومن َّ
�صحة جيدة وقوة ت� ِّأهله لهذا المن�صب ال ُمتعب .
يكون في َِّ
ال َّثانيَّ � :أن ال�شَّ يخ المرزوقي ذكر �أنَّه انتهى من ت�أليف كتابه( :بلوغ المرام لبيان �ألفاظ �سيد الأنام )...
�سنة 1281ه��ـ( ،((2وعليه اعتمد الزِ ركلي في الأعالم ،و�سركي�س في معجم المطبوعات ،وكحالة في معجم
الم�ؤ ِّلفين(. ((2
الثالثَّ � :أن والدة تلميذه (�أحمد بن خالد بن م�صطفى دهمان) كانت �سنة 1260هـ(. ((2
وعليه يكون ال َّراجح م َّما َ�سبق � َّأن وفاة المرزوقي كانت ما بعد 1281هـ ،واهلل تعالى �أعلم .
ثان ًيا :و�صف المخطوط :
(بيان الأ�صل في لفظ باف�ضل) لل�شَّ يخ �أحمد بن مح َّمد بن رم�ضان المرزوقي ،من ُمقتنيات جامعة ال ِّريا�ض/
ق�سم المخطوطات ،تحت رقم/414( :ب  .م) ( .((2وتقع في� 14( :صفحة) ،وقيا�سها�17*25( :سم) ،في ِّ
كل
�صفحة� 21( :سطر) ،في ِّ
كل �سطر 10( :كلمات) تزيد قلي ًال �أو تنق�ص  .وقد ُكتبت ٍ
م�شرقي ُم ٍ
عتاد خالٍ
بخط
ٍّ
ال�ضبط ،وهو بحال ٍة جيدة ،ال يظهر فيها �أثر للنَّق�ص �أو للعيب� ،إ َّال ما كان من بع�ض الأخطاء الَّتي وقع
من َّ
فيها النَّا�سخ� ،أ�شرنا �إليها في الهام�ش.
(ال�صفحة َّ ،)11ثم �ألحقها ب ُمت ِّممة تحتوي على ت�أ�صيل � ٍ
ألفاظ
وقد انتهى المرزوقي ر�سالته هذه فيَّ :
ُم�شابه ٍة للفظة (باف�ضل) تك َّلم بها الح�ضرم ُّيون ،وال َم�صر ُّيون ،والنَّجد ُّيون ،وهي بال �شك خارجة عن م�ضمون
ب�ضم هذه الألفاظ �إلى هذه ال ِّر�سالة من غير تبديل وال تغير كما �أثبتها
ر�سالته الأ�صلية  .ولإتمام الفائدة قمنا ِّ
الم�ؤ ِّلف نف�سه.
�أ َّما ِ�ص ِّحة ن�سبة هذه ال ِّر�سالة ،فهي بال �أدنى ٍّ
�شك تعود لل�شَّ يخ المرزوقي ؛ وذلك ِل َما �أثبته في �صفحة عنوان
ال ِّر�سالة وخاتمتها .
( ((2ن�شر النُّور والزَّهر .80/1
( ((2ن�شر النُّور والزَّهر  ،80/1و�إمتاع الفُ�ضالء بتراجم ال ُق َّراء .24/2
( ((2ن�شر النُّور والزَّهر  ،80/1و�إمتاع الفُ�ضالء بتراجم ال ُق َّراء  ،24/2و�أخبار مكة .264/2
( ((2ينظر :ن�شر النُّور والزَّهر  ،79/1والأعالم .3/10
(� ((2إي�ضاح المكنون .197/3
( ((2ينظر :الأعالم  ،247/1ومعجم المطبوعات  ،1732/2ومعجم ال ُم�ؤ ِّلفين .102/2
( ((2الأعالم  ،121/1ومعجم ال ُم�ؤ ِّلفين  ،214/1وتاريخ علماء دم�شق في القرن ال َّرابع ع�شر الهجري .408/1
( ((2ن�سبها ُمفهرِ �س المكتبة �إلى �أحمد بن محمد المرزوقي المتوفى 421هـ � ،صاحب( :الأزمنة والأمكنة  ،و�شرح ديوان الحما�سة
لأبي تمام )  ،وهذا الخط�أ مر ُّده �إلى ت�شابه الأ�سمين بين ال َّرجلين.
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( �صفحة العنوان )

ال�صفحة الأخيرة )
( َّ

( الورقة الأُولى )

( ورقة نهاية ر�سالة باف�ضل )

بيانُ
ال ْأ�ص ِل
في َلفظ
(باف ْ
َ
�ضل)
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[/1ظ]
وال�صالة
َ
الحمد هلل الَّذي خَ َّ�ص ال َعرب ب�أف�صح اللُّغات ،و�س َّهل َف ْهم ال ُمراد ِم َن المعاني من غير فَواتَّ ،
ُ
وال�سالم على �سيدنا مح َّمد الَّذي �أو ِت َ��ي جوامع ال َك ِلم ،و ُمنح باخت�صار الكلمات ،وعلى �آله و�أ�صحابه ذوي
َّ
مدة القا�صدين في بيان ال ُم�شكالت� ،أ َّما َبعد:
وع َ
الف�صاحة والبالغةُ ،
ر�ضي في ُلغة ال َعرب ،الَّذين((( ُهم �أف�ضل
فهذه ُنبذ ٌة لطيف ٌة ت�شمل على �إعراب ( َباف َْ�ضل) وبيانه بوجه َم ٍّ
الأُمم و�أف�صحهم في �سائر الحاالت � .أقول وباهلل ال ُم�ستعان ،وعليه االعتماد في جميع ال ُمه َّمات :
الح َ�ضار َِمة((( ( َبافُالن) ،ومن ذلك قولهمَ ( :باف َْ�ضل) ،وهذا ِ
ربي،
اعلم �أنَّه �شَ ا َع في ُلغة �إخواننا َ
ف�صي ٌح َع ٌّ
أ�سا�س َو�أ�ص ٌل.
وله في ُلغة ال َعرب � ٌ
فاعلم � َّأن �أَ َ
فح ِذ َف ال َهمز من �أ َّوله تخفيفًا ،و َلزَ مه الأَ ُ
لف في
�صل ( َباف َْ�ضل)� :أَ َبا ف َْ�ضل ،في ُلغ ِة ِح ْم َير(((ُ ،
والج ِّر ((( .وهم بنُو ِح ْم َير ،وغيرهم
�آخره على ُلغة من يلزم الأ�سماء الخَ م�سة ،الأَلف في ال َّرفع ،والنَّ�صبَ ،
ال�ص ِة)(((:
َ�صرِ (((  .قال ابن مالك في (الخُ َ
من ال َعرب  .وتُ�س َّمى هذه اللُّغة ِب ُلغة الق ْ

تحقيق المخطوطات

((( في الأ�صل :الَّذي .
َ
َ
(ح ْ�ض َر َم ْوت) ال َم ِدينة الَّتي ِب�أق َْ�صى ال َي َمن ،
الح ْ�ض َر ِم ُّي َ
((( َ
ون :قو ٌم ينت�سبون �إِلى َح ْ�ض َر َم ْو َت بن َ�س َب�أ الأ ْ�صغَر  ،و�إليه ُن ِ�س َبت َ
وال�صقا ِل َبة .
ويقالُ لل َع َرب الَّذين َي ْ�س ُكنون َح ْ�ض َر َم ْو َت من �أهلِ ال َي َمن َ :
(الح�ضار َِمة)  ،هكذا ُين َْ�س ُبون  ،كما َيقُولون  :ال َمها ِل َبة َّ
والح�ضارمة لهم �أثر كبير ومكانة عظيمة في التَّاريخ العربي والإ�سالمي  ،وفيهم يقول ال�شَّ اعر:
ِم � � � �ـ � � � ��نَ ال � � � � ُغ � � � �ـ � � � � ِّر ال � � � َ�ح� � � �� � َ� ��ض� � � �ـ � � ��ا ِرم � � ��ة ال � � � � ِك � � � �ـ � � ��را ُم
ل � � �ق � � �ـ � ��د َول � � � � � � � ��ي ال� � � � َق� � � �ـ� � � �� � َ� ��ض � � ��اء ب � � � �ك � � � � ِّل �أر� � � � � ٍ� � � ��ض
�ال ل � � �ي � � �ـ � � ��� � ��س م � � �ث � � �ـ � � �ل � � �ه � � � ُم ر َِج � � � � � � �ـ� � � � � � � ٌ
رج � � � � � � �ـ� � � � � � � ٌ
م � � ��ن ال� � ��� � �ص� � �ـِ� � � ْي � � ِ�د ال � � َ�ج� � �ـ � � َ�ح � ��اجِ � � َ�ح � ��ة ال � ��� ِّ��ض � �ـ� ��خَ � ��ا ُم
�ال
وقال �آخر:
م � � ��ن ال � � � ُ�ح � � � ُك � � ��وم � � � ِة ب� � �ي � ��ن ال � � � ُع� � � ْ�ج� � ��م وال � � � � � َع � � � � � َربِ
ي� � ��ا َح� � �� ْ� ��ض � ��رم � ��وت ه � �ن � �ي � � ًئ� ��ا م� � ��ا خُ � ���ُّ ��ص � �� � �ص� � ِ�ت ِب � � � ِه
�أه� � � � �ـ� � � � � ُل ال � � � � � � َّرو َّي � � � � ��ة وال� � � َّت� � �ف� � �ت� � �ي� � �� � � ِ�ش وال� � � َّ�ط � � �ل� � ��بِ
ف� � � ��ي ال� � �ج� � �ـ َ� ��اه� � �ل� � �ي� � �ـ َّ� ��ة والإ�� � � � �س� � � � �ـ � �ل� ��ام َي� � �ع� � �ـ � ��ر ُف� � � ُه
(ح ْ�ض َر َم) .497/31
ينظر :تاريخ دم�شق  ،133 /64وتاج العرو�س َ
جاهلي قدي ٌم ،كان ملك اليمن ،و�إليه ن�سبة الحميريين (ملوك اليمن
ِح ْم َير هو :ابن �سب�أ بن ي�شجب بن يعرب بن قحطانَ :ج ٌّد
ٌّ
جاعا ُمظ َّف ًرا  ،يقول م�ؤرخو العرب� :إنَّه حكم بعد �أبيه �سب�أ ،وعا�صمة ُملكه �صنعاء ،و�إنَّه غزا وافتتح حتَّى بلغ
و�أقياله)  ،وكان ُ�ش ً
والمف�صل في تاريخ العرب
ال�صين .....ينظر في تاريخهم ولغتهم� :صبح الأع�شى  ،367/1ونهاية الأرب ،226/15
بع�ض غزواته ِّ
َّ
قبل الإ�سالم .16/2
((( ينظرِ :
الكتاب  ،359/3و ،360و ،412وال ُمقت�ضب  ،154/2و ،155وال ُمرتَجل  ،54والإن�صاف ،الم�س�ألة ال ّثانية ،17/1 ،والتَّبيين،
الم�س�ألة الع�شرون.193 ،
ررت
(م ُ
َ�صر :هو التزام الألف ُمط َلقًا ،وجعل الإعراب بالحركات المق َّدرة على الألف؛ نحو( :هذا �أَ َبا ُه) ،و( َر� ُ
أيت �أبا ُه)  ،و َ
((( الق ْ
ِب�أَ َبا ُه)ُ .ينظر :تو�ضيح المقا�صد  ،75/1وابن عقيل  ،52/1والتَّ�صريح  ،65/1والأ�شموني .70/1
الدين ُ ،مح َّمد بن عبد اهلل َّ
إماما في القراءات
ائي
((( ابن مالك هو :جمال ِّ
الجياني الن ّ
إمام النُّحاة ،وحا ِف ُظ اللُّغة؛ كان � ً
َّحويُ � :
ّ
الط ّ
ِ
وع َل ِلها ،والغريب ،والنَّحو ،والتَّ�صريفِّ ،
وال�شعر؛ ومن م�صنَّفاته :الكافية ال�شَّ افية ،و�شرحها ،وت�سهيل الفوائد ،و�شرحه؛ ُولد �سنة
(600هـ) ،وتوفِّي بدم�شق �سنة (672هـ)ُ .ينظر� :إ�شارة التَّعيين  ،321 ،320وال ُبلغة  ،201و ُبغية الوعاة  .137 - 130/1وكتابه
"الخال�صة " الذي ا�شتهر بين النَّا�س با�سم " الألفية "  ،وت�سمية "الألفية» م�أخوذة من قوله في �أ َّولها:
َو َ�أ�� � ْ� ��س � � � �ت � � � �ـ � � � � ِع � � � �ي � � � �ـ� � � ��نُ َ
َم� � � � َق � � ��ا� � ِ� ��ص� � � �ـ� � � � ُد ال� � � � َّن � � � ْ�ح� � � �ـ� � � � ِو ِب� � � � � َه � � � ��ا َم � � � � ْ�ح� � � � � ِو َّي� � � � � ْه
اهلل ِف � � � �ـ � � � ��ي �أ ْل � � � � � ِف � � � � � َّي � � � � � ْه
وت�سمية " الخال�صة " م�أخوذة من قوله في �آخرها:
�أَ ْح � � � � �� � �َ � ��ص � � � ��ى ِم � � � � ��ن ال� � � � َك � � ��ا ِف� � � �ي � � ��ة ال � � ��خُ � �َل �صاَ � � َ� ��ص� � � � ْه

َك� � � � � َم � � � ��ا ا ْق� � � � َت� � � �� � َ� ��ض � � ��ى ِغ� � � � �ن � � � � ً�ى ال خَ � � ��� �َ ��ص� � ��ا�� �َ ��ص � � � ْه
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َو ِف� � � � � � � � ��ي �أَبٍ َو َت � � � � ��ا ِل� � � � � � َي� � � � � � ْي� � � � � � ِه َي� � � � � � ْن� � � � � � ُد ُر
ْ�ص((( .
َ�صرِ �أَ�شْ َه ُر ِم ْن ُلغ ِة ال َّنق ِ
يعنيَّ � :أن ُلغ َة الق ْ
ا�صلَّ � :أن في الأ�سماء الخَ م�سة ثالثُ ُل ٍ
والح ِ
غات:
َ
أف�ص ُح َها و�أَ�ش َه ُر َها((( .
ُل َغ ُة (الإت َم ِام) ،بالواو َرف ًعا ،وبالأَ ِل ِف ن َْ�ص ًبا ،وبالياء َج ًّرا  .وهذه � َ
ون ما قبلها ،و�أعال م َّما
َ�صرِ ) ،بالأَ ِل ِف بالأحوال ال َّثالث  .وهي فَ�صيح ٌة [/2و] م�شهور ٌة ُد َ
ُث َّم ُلغة (الق ْ
بعدها.
ُث َّم ُلغة (النَّق�ص) ،بحذف الواو والأَ ِ
لف واليا ِء  .فتظهر الحركات ال َّثالث .
َو َق � � ��� ْ� ��ص � � � ُر َه� � ��ا مِ � � � ��نْ َن � � ْق � �� �ِ ��ص � � ِه � ��نّ �أَ�� � ْ��ش � � � َه � � � ُر

ِ
َ�ص�ص ،]٢٣:وﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ
فمن �شَ واهد (الإتمام) ،قوله تعالى :ﭽ ﭸ ﭹ ﭼ [الق َ
[يو�سف ،] ١٦ :وﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [يو�سف.]٥٩ :
َ�صر)َ ،قول ال�شَّ اعر(:((1
و[ ِم ْن ] ((( �شواهد (الق ْ
�إ َّن �أَ َب� � � � � � � � ��ا َه� � � � � � � � ��ا َو�أَ َب� � � � � � � � � � � � � � � ��ا �أَ َب� � � � � � ��ا َه� � � � � � ��ا
ِوم ْن �شواهد (النَّق�ص) قول ال َّراجز(:((1
ِب � � � � ��أَ ِب � � � � � ِه ا ْق� � � � � َت� � � � �دَى َع� � � � � � ��دِ يٌّ ِف� � � ��ي ا ْل � � � � َك � � � � َر ْم

َق � � � � � ْد َب � � �لَ � � � َغ� � ��ا ِف� � � ��ي ا ْل� � � � َم � � � ْ�ج � � ��دِ َغ � ��ا َي� � � َت � ��ا َه � ��ا
َو َم � � � � � � � ��نْ ُي � � �� � � َ��ش � � ��ا ِب � � � ْه �أَ َب� � � � � � � � � � ُه َف� � � � َم � � ��ا َظ � � �لَ � � � ْم

والَّذي جمع فيه خال�صة ِعلْمي النَّحو والتَّ�صريف ،في �أرجوزة ظريفة ،مع الإ�شارة �إلى مذاهب العلماء ،وبيان ما يختاره من
الآراء� ،أحيانًا .وقد َك ُثر �إقبال العلماء على هذا الكتاب  ،حتَّى ُطويت ُم�صنَّفات �أئ َّمة النَّحو من قبله ،ولم ينتفع من جاء بعده
ب�أن يحاكوه �أو ي َّدعوا �أنهم يزيدون عليه وينت�صفون منهُ .ينظر :ابن عقيل  ،5/1و ،11و ،254/4وتو�ضيح المقا�صد ،264/1
و.1652/3
ْ�ص� :أن تُحذف المه ،و ُيعرب بالحركات َّ
الظاهرة على العين ،وهي النُّونُ .ينظر� :شرح قطر النَّدى  ،54وابن عقيل ،51/1
((( ال َّنق ُ
وهمع الهوامع  ،123/1والأ�شموني .69/1
(هن) �أنكر الف َّراء جوازه؛ وهو محجو ٌج بحكاية �سيبويه عن ال َعربَ ،ومن َح ِف َظ ُح ّج ٌة على من لم يحفظ .وقد
((( ولق َّلة الإتمام في َ
جرت عادة �أكثر النّحو ّيين �أن يذكروا (ال َهن) مع هذه الأ�سماء؛ فيوهم ذلك م�ساواته ل ُه َّن في اال�ستعمال ،ولي�س كذلك ،فقد
أيت َهن َ
(هذا َهن َ
(م َر ْر ُت بِه ِن ْي َك) ،وهو قلي ٌل؛
ُوك) و ( َر� ُ
قال ابن مالك في �شرح التَّ�سهيل " :44/1ومن العرب من يقولَ :
َاك) و َ
فمن لم ين ّبه على ق َّلته فلي�س بم�صيب ،و� ْإن حظي من الف�ضائل ب�أوفر ن�صيب» .و ُينظر :تو�ضيح المقا�صد  ،73 ،72/1و�شرح قَطر
النَّدى  ،54وابن عقيل  ،51/1وهمع الهوامع .123/1
ال�سياق .
((( ما بين معقوفين زيادة يقت�ضيها ِّ
العجلي ،وهما في
( ((1هذان بيتان من ال َّرجز الم�شطور ،و ُين�سبان ل ُر ْ�ؤ َبة ،وهما في ُملحقات ديوانه  ،168كما ُين�سبان �إلى �أبي النَّجم
ّ
ديوانه  ،227كما ُين�سبان �إلى َر ُجلٍ من بني الحارث� ،أو ل َر ُجلٍ من اليمن .وال�شَّ اهد فيهما�( :أَ َب َاها) ال َّثانية؛ لأنَّها في مو�ضع الج ِّر
َ�صرِ ُ .ينظر هذان البيتان في� :س ِّر �صناعة الإعراب ،705/2
ب�إ�ضافة ما قبلها �إليها ،ومع ذلك فقد جاء بها بالأَلف على ُلغة الق ْ
ف�صل  ،53/1وتو�ضيح المقا�صد  ،75/1و�أو�ضح الم�سالك  ،33/1والمقا�صد النَّحو َّية ،133/1
والإن�صاف  ،18/1و�شرح ال ُم َّ
والتَّ�صريح  ،65/1وخزانة الأدب .455/7
َ
َ
العجاج .وهما في ُملحقات ديوانه  .182وال�شَّ اهد فيهماَ ( :ب�أ ِب ِهَ ،و َم ْن ُي�شَ ابِه �أ َبهُ) � ،إذ �أعرب
( ((1هذان البيتان ُين�سبان ل ُر�ؤْبة بن َّ
ُ
الظاهرة ،ون�صب ال َّثانية بالفتحة َّ
فج َّر الأولى بالك�سرة َّ
ال�شَّ اعر هاتين الكلمتين بالحركات َّ
الظاهرة؛ وهذا يجري على
الظاهرة؛ َ
ُلغة النَّق�صُ .ينظر هذا البيت في� :شرح الكافية ال�شَّ افية  ،184/1وابن النَّاظم  ،38وتو�ضيح المقا�صد  ،74/1و�أو�ضح الم�سالك
 ،32/1وابن عقيل  ،52/1والمقا�صد النَّحو َّية  ،129/1والتَّ�صريح  ،64/1وهمع الهوامع . 128/1
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في َلفظ
(باف ْ
َ
�ضل)

َ�صرِ  ،فغاية الأمر � َّأن الهمزَ ُح ِذ َف ِم ْن َ�أ َّوله
َ
فعلمت من هذا � َّأن ( َبافُالن) �أ�ص ُله� :أَ َبا فُالن ،على ُلغ ِة الق ْ
ثابت في الف�صيح َن ْث ًرا ون َْظ ًما .
تخفيفًا  .وال بِدع في ذلك ،ف� َّإن الحذف ٌ
ِ
فم َن النَّثر قولهمُ :منِ اللهَّ ِ � ،أو و ُم ُن اللهَّ ِ ( ((1لأَ ْف َع َل َّن كَذَ ا ،و�أ�ص ُله� :أَ ْي ُم ُن(. ((1
ِوم َن النَّظم قول ال�شَّ اعر(:((1
َع � � � ِّن� � ��ي َوال �أَن� � � � � � ��تَ َد َّي� � � ��ان� � � ��ي َف� � � َت � � ُ�خ� � � ُزون � ��ي
َال ِه اب� � � ُ�ن َع � � ِّم� � َ�ك َال �أُ ْف � ���ِ ��ض � � ْل� ��تَ ف ��ي َح َ�سبٍ

تحقيق المخطوطات

بالم
عم َكُ ،
والأ�صل :هلل َد ُّر ابن ِّ
فحذف َِت ال َّالم الجا َّرة ،وال َّالم الَّتي هي �أ َّول لفظ الجاللة ف�صار ( َال ِه)ٍ ،
ممدود ٍة ٍ
وهاء  .و�أَب َل ُغ في الحذف منه قول ال�شَّ اعر(:((1
و َت� � �� �ْ ��ض � � َ�ح � � ُ�ك مِ � �ن� ��ي �� �َ�ش � � ْي� � َ�خ � � ٌة َع� � ْب� �� � َ�ش ��مِ � � َّي� � ٌة ك � � � � ��أَ ْن َل� � � � ْم َت � � � � َرى َق � � ْب � � ِل� ��ي �أَ� � ِ��س� � �ي � ��راً َي� �م ��ا ِن� � َي ��ا
يعني بقوله�( :شَ ْيخَ ٌة َع ْب�شَ ِم َّي ٌة) ،امر�أ ٌة عجو ٌز من�سوبة ل َع ِبد �شَ م�س(. ((1
روف ُم َّ
ومن ذلك الحذف االقت�صار على ُح ٍ
الجمل ،و ُي�س َّمى بـ (الن َّْح ِت) ( ،((1وهو �شائ ٌع
قطعة ِمن كلمات ُ
َ ُ (((1
و(الح ْو َقلة) .
و(الح ْي َع َل ُة)َ ،
بين فُ�صحاء ال َعرب ،ومن ذلك( :ال َب ْ�س َم َل ُة) ،و(ال َه ْي َل َل ُة)َ ،
علي( ((1ك َّرم ُ
(ما َت َع َّمق َْد ْد ُت َق ٌّطَ ،و َال ت ََ�س ْر َو َل ْق ْم ُت
اهلل وج َه ُه [/2ظ] �أنَّه كان يقولَ :
و ُيح َكى عن �سيدنا ٍّ
كلت
ال�سروالَ َقائ ًما ،و َال �أَ ُ
مت َق ِاع ًدا ،و َال َل ُ
َق ٌّطَ ،و َال ت ََ�س َّب ْ�س َم ْك ُت َق ٌّطَ ،و َال َت َر َّب ْع َل َبن ُْت َق ٌّط)( .((2يعني :ما تع َّم ُ
ب�ست ُّ
ال�س َ
يوم الأربعاء َقط.
بت ال َّل َ
ال�سبت ،و َال �شَ رِ ُ
مك َ
بن(َ ((2
يوم َّ
َّ
(�ص ْل َعم) ،يعنون�( :صلى
ِوم َ��ن الحذف ال ُمح َّرم في ال�شَّ رع ال�شَّ ريف قول بع�ض ال ُمبتدعة بال َّتحريف َ
عيب ُي َر ُّد به ِ
و�سو ِء الأَدب على ذي
الك ُ
اهلل عليه و�سلم)  .وهذا ال َّتحريف ٌ
تاب ال َمبيع ؛ ِل َما فيه من الإ�ساءة ُ
ال�صحيح.
( ((1في الأ�صل( :منواهلل � ،أو م ُواهلل )  .وما �أثبتناه من تاج العرو�س (يمن)  .306/36وهو َّ
ب�ضم ِ
الميم والنُّونِ  ،و�أَ ِل ُف ُه �أَ ِل ُف َو ْ�صلٍ  ،وا�ش ِتقَا ُقه ِم َن ال ُي ْمن وال َب َرك ِة كما يقول �سيبويه ،ولم
( ((1ا ْي ُم ُن اللهَّ  :ا�س ٌم ُو ِ�ض َع للق ََ�سم ،وهو ِّ
َيجئْ في الأ�سما ِء �أَ ِل ُف َو ْ�صلٍ مفتوح ًة غيرها  .وفي هذه الم�س�ألة تف�صيل مه ٌم ُ ،ينظر :الكتاب  ،503/3وال ُمقت�ضب ،228/1
المف�صل  ،35/8و ،92/9و�شرح �ألف ّية ابن ٍ
معط ،427/1
والأزه َّية  ،21وتح�صيل عين الذَّ هب  ، 515والإن�صاف  ،407/1و�شرح
َّ
وتاج العرو�س (يمن) .306/36
َ
المف�ضليات  ،266الحما�سة ال�شَّ جر َّية /1
،104
/3
غاني
ل
أ
ا
في
وردت
أبيات
�
من
العدواني
أ�صبع
( ((1البيت من الب�سيط  ،لذي ال
َّ
 ،269االقت�ضاب � ،287أمالي القالي  ،93 /1و�شرح الكافية ال�شَّ افية .809/2
( ((1البيت من َّ
الطويل  ،لعبد يغوث بن وقا�ص الحارثي  ،في الأغاني  ،258/16و�سر �صناعة الإعراب  ،76/1وال ِّل�سان (هذذ)
.517/3
( ((1ينظر :العين  ،61/1وتاج العرو�س (�شم�س) .173/16
ُ
واحدة ،وال ُي�شت َرط فيه ِح ُ
فظ ال َك ِل َمة الأولى ِ
خت�صر ِمن َك ِلمتَين َف�أك َث َر َك ِل َمة ِ
بتمامها باال�س ِتقراء (خالفًا
( ((1الن َّْح ُت :هو �أن ُي َ
لبع�ضهم) ،وال الأخذُ من ٍّ
ِ
ِ
الحروف  .ينظر :ال َعين ،61/1
الكلمات وال ُموافَق ُة
كل
َرتيب ُ
وال�س َكنَات ،ولكن ُيعتب ُر ت ُ
الحركات َ
ومقايي�س اللُّغة  ،304/1وال ُمزهر .372/1
و(الح ْي َع َل ُة) ِ ،ح َكا َي ُة َق ْولِ ال ُم� ِّؤذنِ َ :ح َّي َع َلى
(( ((1ال َب ْ�س َم َل ُة) ِ ،ح َكا َي ُة َق ْولِ  :ب ِْ�س ِم اهلل  .و(ال َه ْي َلل ُة) ِ ،ح َكا َي ُة َق ْولِ  :ال �إ َله �إال اهلل َ .
و(الح ْو َق َل ُة ِح َكا َي ُة) َ :ال َح ْولَ َوال ُق َّو َة �إال بِاهلل  .ينظر :الزَّاهر في معاني كلمات النَّا�س  ،12/1وال ُمزهر
ال�صال ِة َح َّي َع َلى الف ِ
َالح َ .
َّ
.372/1
عم ر�سول اهلل .
علي بن �أبي طالب ـ ك َّرم اهلل وجهه ـ  ,ابن ِّ
( ((1هو ُّ
( ((2لم �أقف على هذا القول فيما توافر لي من م�صادر .
( ((2في الأ�صل( :البن) .
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المقام ال َّرفيع ،ويجب على من ر�آه �إ�صالحه� ،إن كان مال ًكا له �أو م�أذو ًنا له ،و�إ َّال فالواجب النَّ�صيحة بح�سب
الإمكان(.((2
(ح ْم َيرٍ ) م َّما ُي ِ
ِوم َّما ورد عن ِ
نا�سب ال َمبحث قول �شَ ِاعرِ هم(:((2
زت ام ُعال ب َمجد وام ِ
المن�سوب
بام َحارث َ�أم َعب�سي َقد ُح َ
�شرف ام َّت�أ�صل في ا َّمال �أي :يا �أبا( ((2الحارث ُ
معت ِخ�صالَ ال ُعل ِّو ،وال ِّرفعة العظيمة ،وال�شَّ رف ال ُمت� ِّأ�صل في �أجدادك بين الجماعة من
ل َعبد قي�س قد َج َ
تقدم ،و�أبدل الم (الـ) مي ًما في لغتهم .كما ورد في الحديث� ،أنَّه �صلى
َع�شير ِت َك  .فدخل فيه حذف الهمزة ال ُم ِّ
(((2
�صيام في ْام�سفَرِ ) .
(لي�س ِم َن ْام ِب ِّر ْام ُ
لل�سائل منهمَ :
اهلل عليه و�سلم قال ُمجي ًبا َّ
عرفت هذا ،فقولهمَ ( :باف َْ�ضل) من ذلك المذكور ،وهو ُكنية ،فهو من المعارف بال َع َلم َّية  .وال ُكنية في
�إذا َ
ا�صطالح �أهل ال َعرب َّية ما ُ�ص ِّدرت بـ (�أَب)� ،أو (ابن) في ال ِّرجال ،وبـ (�أُم)� ،أو (بِنت) في ال ِّن�ساء ؛ ل َّأن ال َع َلم
أق�سام(:((2
على ثالثة � ٍ
ا�س ٌم :كـ (ز ٍ
ابن مالك/3[ :و]
قب :كـ (زَين ال َعابدين)  .قال ُ
َيد)  .و ُكني ٌة :كـ (�أَبي عبد اهلل ،وابنِ َح َّجة)  .و َل ٌ
َ (((2
في (خُ ال�صته) في َمبحث ال َعلم :
َوا� � � ْ� ��س� � � � � ًم � � � ��ا �أَ َت � � � � � � � � ��ى َو ُك � � � � � ْن � � � � � َي � � � � � ًة َول � � � َق � � � َب� � ��ا َو�أَ ِّخ � � � � � � � � � � � � � � َر ْن َذا � ْإن �� � � ِ� ��س � � � � � َوا ُه �� َ��ص� ��حِ � � َب� ��ا
رفت ،فلي�س بنَكر ٍِة.
وحا�صل بيان ما نَحن فيهَّ � :أن ( َباف َْ�ضل) َع َل ٌم ُمرك ٌَّب تَركيب �إ�ضاف ٍة ؛ لأنَّه ُكنية كما َع َ
وال ُيقالَّ � :إن �أ�صله (ابن) ؛ ِل َما يلزم عليه من َكثر ِة الحذف و�إثبات �ألف زائدة ،ف�إنَّه ٍ
حينئذ ُيحذف ِمن �أ َّوله
ُّون ،وتُفتح الباء و ُي�ؤتى �أثرها ب�أَ ٍ
لف ل ِّينَة ،وهذا ت�ص ُّرف كثير في الكلمة من غير حاج ٍة
الهمزُ ،ومن �آخره الن ُ
( ((2ينظر :الفتاوى الحديث َّية البن حجر .164
( ((2لم �أقف على هذا البيت وال على قائله فيما توافر لي من م�صادر  .ومثله قول ال�شَّ اعر:
َ
وام � � ��� � َ��س � � � ِل � � � َم � � � ْه
ذاك خَ � � � � � ِل� � � � �ي� � � � �ل � � � ��ي وذُو ُي � � � �ع� � � ��ا ِت � � � � ُب � � � �ن� � � ��ي
�ام � � ��� � َ��س � � � ْه� � � ِ�م ْ
َي � � � � ْرم � � � ��ي ورائ � � � � � � ��ي ب� � � ْ
وال�س ِل َمة .ال ِّل�سان (ذو)  .364/15وقد �سمع ابن ُدريد هذه ال َّلهجة في ع�صره باليمن  ،فقال « :و�سمعت رج ًال يقول:
بال�سهم َ
	�أيَّ :
ال�صوتي
�أم �شيخ �أم ك َّبا ُر �ضرب ر�أ�سه بال َع َ�ص ْو»  .يعني  :ال�شَّ يخ ال ُك َّبار َ�ض َر َب ر�أ�سه بال َع َ�صا .جمهرة اللغة  .274/1والتَّف�سير َّ
لهذه َّ
الظاهرة ،هوَّ � :أن (ال َّالم والميم) من ف�صيلة واحدة ،هي ف�صيلة الأ�صوات المتو�سطة �أو المائعة( )lequidaوهي مجموعة
ال�سامية  .وال تزال هذه َّ
الظاهرة �شائعة
«ال َّالم والميم والنُّون وال َّراء»  .وهذه الأ�صوات يبدل بع�ضها من بع�ض كثي ًرا في اللُّغات َّ
في الع�صر الحا�ضر في بع�ض جهات اليمن ،كما � َّأن منها كلمة في اللهجة ال�شَّ ام َّية ،وهي كلمة « :البارحة» التي ينطقها �أهل
ال�شَّ ام« :امبارح».
( ((2في الأ�صل�( :أبي) .
ال�سيوطي على �صوم النَّفل ـ  ،فال
ال�سقيفة  ،وهذا الحديث محمول ـ كما قال ِّ
( ((2روي هذا الحديث عن كعب بن مالك  ، من �أهل َّ
مخالفة بينه وبين قوله تعالى :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [البقرةُ .]١٨٤ :ينظر هذا الحديث فيَ :مجمع الزَّوائد ،161 /3
ال�صوم -من رواية جابر بن عبد اهلل  ،وم�سند �أحمد  .424 /5وهذه ال َّلهجة
ال�صغير  ،275و�صحيح البخاري -كتاب َّ
والجامع َّ
تعرف ّ
بالط ْمط َما ِن َّية ،وتُن�سب �إلى ِحمير ونفرٍ من طيئ .ومن المعروف �أن �أداة التَّعريف (الألف والميم) هي �أداة التعريف على
َ
الإطالق عند �أهل اليمن وحمير وطيء قدي ًما ،وال تزال هذه َّ
الظاهرة �شائعة في اليمن في بع�ض جهات حا�شد  ،و�أرحب  ،وبني
ال�سبئية
ح�شي�ش  ،وبع�ض بالد َهمدان ،و�سحار من َ�صعدة ،وفي معظم مناطق ِتهامة ،وهي بقية من بقايا ال َّلهجة الحميرية �أو َّ
القديمة.
(� ((2أو�ضح الم�سالك  ،126/1وابن عقيل  ،119/1وتو�ضيح المقا�صد  ،391/1وهمع الهوامع .282/1
( ((2ابن عقيل  ،119/1وتو�ضيح المقا�صد .391
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تلك اللُّغة عند كثيرٍ ِمن ال َعرب مع الف�صاحة ِ
ثبتت َ
و�ص َّحة النَّقل عنهم بالمع َّول عليه.
داعية �إليه  .وقد ْ
أق�سام(:((2
وال ُكنية ت�أتي على ثالثة � ٍ
ُكني ٌة ُم�ص َّدرة بـ (�أَب) ُم�ضاف ٌة �إلى ا�سم ذلك الأب ،كقولنا� :أَبو َعبد اهلل مح َّمد .
الح َ�سن
و ُكني ٌة ُم�ص َّدرة بـ (�أَب) � ً
أي�ضا م�ضاف ٌة �إلى ا�سم ابنه ،كما تقول� :أَبو القا�سم ــ ،و�أبو الفَ�ضل ،و�أبو َ
.
علي ُ ( :ق ْم �أَ َبا ُت َر ٍاب)( ،((2حين كان نائ ًما بال َم�سجد
و ُكني ٌة م�ضافة لغير (� ٍأب ،وابنٍ ) ،كقوله  ل�س ِّيدنا ٍّ
��راب ،فَكنَّاه به  .وقوله َ ( :يا �أَ َب��ا ُهريرة) ؛ لأنَّه كان له ِه�� َّر ٌة ُيكرمها ،ف ُك ِّني
بجنبه ُت ٌ
النَّبوي ،والت�صق َ
بذلك(.((3
وبالجملة ،فال�شَّ خ�ص ُيكنَّى با�سم �أبيه ،وا�سم ابنه ،وغيرهما[ .وكذلك �إذا] ( ((3دخل في ا�سم الأب �أح ُد
ُ
(((3
ميميَ :يا �أ َبا تَميم .
الأجدا ِد ،كما �إذا َ
قلت في َر ُجلٍ ِم ْن بني قي�س ُمناد ًيا لهَ :يا �أ َبا َقي�س ،وفي ال َّت ِّ
ال�سيدة عائ�شة�( :أُم عبد اهلل) ؛ ل َّأن (عبد اهلل) [/3ظ]
وقد ُي َكنَّى ال�شَّ خ�ص ببع�ض �أقاربه ،كما قيل في َّ
ابن �أختها �أ�سماء(.((3
ُ
ال�سباع)؛
وال�سالم كان ُيكنَّى (�أبا ِّ
و ُيحكى � َّأن �سيدنا �إ�سماعيل الذَّ بيح عليه وعلى نب ِّينا �أف�ض ُل َّ
ال�صالة َّ
رب ُ
لأنَّه �أ َّول َم ْن َر ِك َب الخَ َيل ِم َ��ن( ((3ال َع ِ
وذ ِّل َل ْت له ،بعد �أن كانت وح�ش َّية �شديدة النُّفور في الجبال َت ْع ُدوا
(((3
ال�ضيفان) ؛ لإكرامه
ال�سالم كان ُيكنَّى (�أبا ِّ
على بني �آدم ِّ
كال�سباع العادية المفتر�سة  .وكذا الخليل عليه َّ
ال�ضيف(.((3
َّ
(((3
وعلى ِّ
لل�سامع ،وبيا ُن ُه بما ا�شتُهِ َر
كل حالٍ  ،فالمق�صود من ال ُكنية :تميي ُز ال ُمكنَّى من غيره ،وتعيي ُن ُه َّ
به.
ابن لل ُمكنَّى( ((3بذلك� ،أو �أَ ٌب� ،أو العلم به �أنَّه كان من
ولي�س المق�صود من قولك (باف َْ�ضل)َّ � :إن (ف َْ�ضل) ٌ
من�سوب �إلى ذلك ،على وجه المالب�سة واالرتباط وال َّتعلق
�أحد �أجداده خارج عن ال َّلفظ له ،بلِ المق�صود �أنَّه
ٌ
(ُ ((2ينظر� :س ُّر �صناعة الإعراب  ،530/2و�شرح الكافية ال�شَّ افية  ،249/1وابن عقيل  ،122/1وهمع الهوامع .282/1
وال�سيرة النَّبوية  ،البن كثير .363/2
(� ((2صحيح ال ُبخاري  ،169/1وال َّرو�ض الأَنف ِّ ،38/3
ال�صحابة ِح ً
فظا للحديث ورواية له .توفِّي �سنة  59هـ .
(� ((3أبو ُهريرة هو :عبد ال َّرحمن بن َ�صخر ال ُّدو�سي � ،صحابي ،كان �أكثر َّ
ُينظر� :سنن ابن ماجه  ،350/5والإ�صابة .316/4
ال�سياق .
( ((3ما بين معقوفتين زيادة يقت�ضيها ِّ
خ�ص�ص  ،116/4وال ِّل�سان (كني) .233/15
(ُ ((3ينظر :ال ُم َّ
ُ
ال�صديق ،ر�ضي اهلل عنهما .و�أ�سماء �آخر المهاجرين
( ((3تهذيب الأ�سماء  .231/2وعائ�شة :هي �أ ُّم ال ُم�ؤمنين بنت �أبي بكر ِّ
والمهاجرات وف��اةً .وهي �أخت عائ�شة لأبيها ،و�أُ ُّم عبد اهلل بن الزُّبير .ينظر :تهذيب الأ�سماء َّ ،231/2
والطبقات الكبرى
.249/8
لل�سياق .
( ((3في الأ�صل( :في)  ،وما �أثبتناه ُمواف ٌق ِّ
ف�صل في تاريخ ال َعرب قبل الإ�سالم .272/8
(ُ ((3ينظر :تاريخ الر�سل وال ُملوك  ،108/1والبداية والنِّهاية  ،221/1وال ُم َّ
( ((3تاريخ دم�شق  ،164/6والبداية والنِّهاية  ،161/1وحلية الأولياء .235/3
( ((3في الأ�صل( :المكنا) .
( ((3في الأ�صل( :للمكنا) .
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ال�ساري ،والنَّا�شئ من ن�سبة �أ�سماء الآباء �أو الأبناء �أو غيرهما ،كما َ�سبق �إي�ضاحه  .وا�ستعمال هذا اال�سم في
َّ
(((3
الكتاب الم�شهور ال ُم�صنَّف ال ُم�س َّمىَ ( :باف َْ�ضل)( ،ال ُمخت�صر في فقه الإمام ال�شَّ افعي)  ،من قبيل الأعالم
ف�س ِّمي الكتاب بما ا�شتُهِ َر به م�ص ِّن ُف ُه ؛ لق�صد االخت�صار ،وتعيين المراد على وجه االقت�صار .
المنقولةُ ،
ذف ُ
لفظ ِ
فح َ
(كتَاب) ؛
وتقدير الكالم بح�سب الأ�صل في قولكَ :قر� ُأت َباف َْ�ضلٍ  ،مث ًالَ ( :ق َر�أْ ُت َباف َْ�ضلٍ )ُ ،
لق�صد ال َّتخفيف ،فهو بح�سب الأ�صل [/4و] مجا ٌز بحذف الم�ضاف ،كما في قوله تعالى :ﭽ ﮚ ﮛ
وهم �أه ُلها(.((4
و�سف� ،]٨٢ :أي� :أَ ْه َلها ،ف� َّإن القري َة ا�س ٌم للأبنية والأماكن ،والقَ�صد ُ�س�ؤال �ساكنيهاُ ،
ﮜ ﭼ [ ُي ُ
ومثله قوله تعالى :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [العلق� ،]١٧ :أيَ � :
الجلو�س،
أهل نَا ِد َية ،ف� َّإن النَّادي ا�س ٌم لمو�ضع ُ
والغر�ض ُدعاء �أَه ِله(.((4
رتج ٌل ومنقو ٌل( ،((4كما �أ�شار �صاحب (الخُ ال�صة)(:((4
وال َع َل ُم على ِق�سمين ُ :م َ
َوم� � � � � ْن� � � � � ُه َم� � � � ْن� � � � ُق � � � ٌ
�ول َك� � � َف� � �� ْ� ��ض � ��لٍ َو�أَ�� � � َ� ��س � � � � � ْد َو ُذو ا ْر ِت� � � � � � � َ�ج� � � � � � ��الٍ َك� � � �� � � ُ��س� � � � َع � � ��ا َد َو�أُ َد ْد
أي�ضا :
وينق�سم ال َع َلم المنقول �إلى ق�سمين � ً
أ�صلي في اال�ستعمال ،كا�ستعمال ( َباف َْ�ضل) في ال�شَّ يخ ال ُم�ص ِّنف .
�أحدهماٌّ � :
فرعي في ال َّت�سمية على �سبيل ال َغ َل َبة ِّ
وال�شيوع بعد نقله من الأ�صل الم�سموع ،و ُي�س َّمى َع َل ًما بال َغ َل َبة،
وثانيهماٌّ :
وال�سالم و�إلى هذا
ويكون ُم�ضافًا كالَّذي هنا ،ومقرو ًنا بـ (�أَل) ،كـ (ال َمدينَة)( ((4على َ�ساكنها �أف�ض ُل َّ
ال�صالة َّ
�أ�شار ابن مالك في (خُ ال�صته) ،حيث قال(:((4
َو َق ْد َي ِ�صي ُر َع َل ًما بِا ْل َغ َل َب ْه ُم َ�ض ٌ
وب �ألْ َكال َع َق َب ْة
اف �أ ْو َم ْ�ص ُح ُ
وهذا الق َْد ُر ٍ
كاف في بيان �إثبات اللُّغة بال�شَّ واهد ،و�إي�ضاحها ب�إيراد النَّظير من الأمثلة والقواعدَّ ،تم
ال�سعدي،
( ((3وا�سمه( :ال ُم ِّ
قدمة َ
الح�ضرم َّية في فروع الفقه ال�شَّ افعي)  ،لعبد اهلل بن عبد ال َّرحمن بن �أبي بكر باف�ضل الح�ضرميَّ ،
الح َمويُ .ينظر :الأَعالم  ،97/4ومعجم
ماجد
تحقيق:
،
ـ
ه
1413
،
دم�شق
،
َّحدة
ت
م
ال
بدار
طبع
.
ـ
ه
918
المتوفى
المذحجي،
َ
ُ
عي هو :محمد بن �إدري�س بن الع َّبا�س بن عثمان بن �شافع الها�شمي القر�شي َّ
المطلبي � ،أبو عبد اهلل :
ال ُم�ؤ ِّلفين  .68/6وال�شَّ ا ِف ُّ
ال�سنة ،و�إليه ن�سبة ال�شَّ افعية كافَّة .توفِّي �سنة  204هـ ُ .ينظر :طبقات ال�شَّ افعية الكبرى .71/2
�أَحد الأئ َّمة الأربعة عند �أهل ُّ
( ((4الجامع لأحكام القر�آن  ،239/1وال ُمح َّرر الوجيز  ،154/3وزاد الم�سير .37/3
( ((4اللُّباب في علوم الكتاب  ،123/13وفتح القدير .667/5
َ
َ
( ((4ال ُمرت ََج ُل :ما و�ضع ِمن �أ َّول �أمره َع َل ًما ،ولم ي�ستعمل قبل ذلك في غير ال َعلم َّية .ومثاله :الأعالم الَّتي اخترعها العرب �أ َّول
م َّرة لم�س َّم ٍ
ْع�س علم للأب الأ َّول لقبيلة عرب َّية معروفة .ومثل:
يات عندهم؛ ومنها� :أُ َدد (علم َر ُجل)  ،و�سعاد (علم امر�أة) َ ،وفق َ
مثل»:ج ْين»،
الأعالم التي يخترعها النَّا�س لم�س َّميات خا�صة عندهم ،من غير �أن يكون لها عند العرب الخُ َّل�ص وجود �سابق،
َ
َع َلم على بلد.
ويريدون بالمنقول ـ وهو الأكثر ـ �أحد �شيئين� ،أولهما :ال َع َلم الَّذي لم ي�ستعمل لفظه �أ َّول الأمر َعل ًما ُمطلقًا؛ و�إنَّما ا�ستعمل �أ َّو ًال في
ٍ
�شيء غير ال َع َلم َّية ،ثم ُن ِقل بعده �إلى ال َع َلم َّية؛ مثل :حامد ،محمود فا�ضل� ،أمين...؛ فقد كانت قبل ال َع َلم َّية ُت�ؤ ِّدي معنى �آخرَّ ،ثم
نوع ،ثم �صار َع َل ًما لفرد في نوع �آخر ُيخالف الأ َّول؛
انتقلت منه �إلى ال َع َلم َّية .وثانيهما :ال َع َلم الذي ا�ستعمل �أ َّول �أمره عل ًما لفرد في ٍ
«�س َعاد» علم امر�أة؛ َّثم �صار َع َلم قَري ٍة ،ال علم امر�أة .ينظر� :شرح الكافية ال�شَّ افية  ،247/1و�أ�ضح الم�سالك  ،123/1وهمع
مثلُ :
الهوامع .285/1
( ((4ابن عقيل .124/1
( ((4ينظر :التَّعريفات  ،199و�شرح ال َّر�ضي على الكافية  ،255/3وابن عقيل .186/1
( ((4ابن عقيل .185/1
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بيانُ
ال ْأ�ص ِل
في َلفظ
(باف ْ
َ
�ضل)

المق�صود الآن .
ولإتمام الفائدة ب�إعرابه في الأحوال ال َّثالثة ،فيقال في قولكَ ( :باف َْ�ضلٍ َم ْق ُرو ٌء) ،و�إعرابهَ ( :با)ُ :مبتد�أ
ٌ
م�ضاف �إليه
مرفوع [/4ظ] باالبتداء ،ورف ُع ُه �ض َّم ٌة ُمق َّدر ٌة على الأَ ِلفُ ،منع من ظهورها لل َّتعذُّر  .و(ف َْ�ضلٍ ):
بال�ض َّمة َّ
الظاهرة .
(م ْق ُرو ٌء) :خب ٌر مرفو ٌع َّ
مجرو ٌر به ،وج ُّره ك�سرة ظاهرة َ .
وفي قولكَ ( :ق َر�أْ ُت َباف َْ�ضلٍ ) َ ( .ق َر�أْ ُت)ِ :فع ٌل ،وف ِ
من�صوب بفتح ٍة ُمق َّدر ٍة [ ُمنع من
َاع ٌل  .و( َبا)  :مفعو ٌل به
ٌ
ُظهورها]( ((4لل َّتعذُّر .و(ف َْ�ضلٍ ) :مجرو ٌر بال ُم َ�ضاف(.((4
(طا َل ْع ُت ِفي َباف َْ�ضلٍ ) َ .
وفي قولكَ :
(طا َل ْع ُت)ِ :ف ْع ٌل وف ِ
َاع ٌل ِ ( .في)ُ :
حرف ج ٍّر َ ( .با) :مجرو ٌر ِب ِه ،وج ُّره
(((4
أي�ضا.
ك�سر ٌة ُمق َّدر ٌة على الأَ ِلف [ ُمنع من ظهورها ] لل َّتعذُّر ( .ف َْ�ضلٍ )َ :مجرو ٌر بال ُم�ضاف � ً
خاتمة َخيْر ،ن�س� ُأل َ
اهلل ُح َ
�سنهَا:
ُ ٍ

تحقيق المخطوطات

مت � َّأن َ
الح َ�ضار َِمة  .ومنهم من يقول�( :أَ َب ْه)� ،إذا دعا من هو �أكبر منه،
قد َع ِل َ
لفظ ( َبا) �شائ ٌع عند �إخوا ِننَا َ
وهي �صحيحة ف�صيحة في اللُّغة العرب َّية ،ف� َّإن هذا ال َّلفظ ُمنادى ُح ِذ َف منه ُ
حرف ال ِّنداء ،والهاء تحتمل �أن
و�ضا عن ياء ال ُمتك ِّلم ،والأ�صلَ ( :يا �أَ َب ِت ) ،بال َّتاء ،و�أ�ص ُله َقبل ذلك ( َيا
تكون ُمبدلة من ال َّتاء الَّتي �أُ ِت َي بها ِع ً
ابن مالك في (الخُ ال�صة)(:((4
�أَبِي) ،كما �أ�شار ُ
ْ (((5
َو ِف � � � � � ��ي ال� � � � � ِّن� � � � �دَا �أَ َب� � � � � � � � ��تِ �أُ َّم� � � � � � � � ��تِ َع� � � � َر� � � ْ��ض َوا ْك ��� ِ�س � ْر �أَ ِو ا ْف � َت � ْ�ح َومِ � � َ�ن ال � َي��ا ال � َّت��ا عِ � � َو� ��ض
من�صوب بفتح ٍة ُمق َّدر ٍة َق ْب َل ياء ال ُمتك ِّلم( ،((5ال ُمع َّو�ض عنها
ف ُيقال في �إعرابه على هذا�( :أَ َب)ُ :منادى
ٌ
ال َّتاء المقلوبة في الوقف هاءُ ،منع من ظهورها تلك الفتحة العار�ضة لمنا�سبة ال َّتاء  .و ُيحتمل �أن يكون ُمنادى
ٌ
م�ضاف ،و(الهاء)� :ضمي ُر ال ُمفرد
[/5و] على ُلغة النَّق�ص ،فيكون من�صو ًبا بفتح ٍة ظاهر ٍة على البا ِء ،والباء
ال ُمذكَّر الغائب ،في ِّ
ٍ
محل ج ٍّر بالم�ضاف ،ويكون
حينئذ من باب (االلتفات)( ((5من ال َّتكلُّم �إلى ال ِغيبة ،وهو
ال�سياق .
( ((4ما بين معقوفتين زيادة يقت�ضيها ِّ
(ُ ((4حكم الم�ضاف �إليه الج ُّر دائ ًما؛ وقد اختُلف في عامل الج ِّر فيه :فذهب �سيبويه والجمهور �إلى �أنَّه مجرو ٌر بالم�ضاف؛ وذهب
الز ََّّجاج �إلى �أنَّه مجرو ٌر بحرف ج ٍّر ُمق َّدر .وقيل :هو مجرو ٌر بالإ�ضافة؛ وقيل :هو مجرو ٌر بحرف ُمق َّدر ناب عنه الم�ضاف .تُنظر
هذه الم�س�ألة في :الكتاب  ،419/1والب�سيط  ،886/2و�شرح �ألف َّية ابن ٍ
معط  ،731/2و�أو�ضح الم�سالك  ،167/2والتَّ�صريح
 ،25 ،24/2وهمع الهوامع .265/4
ال�سياق .
( ((4ما بين معقوفتين زيادة يقت�ضيها ِّ
( ((4ابن عقيل  ،276/3وتو�ضيح المقا�صد 1090/2
ُ
َ
َّ
ِّ
َّ
( ((5فُهم من كالم ابن مالك فوائد ،الأُولىَّ � :أن تعوي�ض التَّاء من ياء ال ُمتكلم في (�أب  ،و�أم) ال يكون �إال في النِّداء .الثانيةَّ � :أن
ال�سابقة  ،فهم
ذلك ُم ٌّ
خت�ص بالأب والأُم  .ال َّثالثةَّ � :أن التَّعوي�ض فيهما لي�س بالزم  ،فيجوز فيهما ما جاز في غيرهما من الأوجه َّ
ذلك من قوله( :عر�ض)  .ال َّرابعة :منع الجمع بين التَّاء والياء ؛ لأنَّها عو�ض عنها وبين التَّاء والألف ؛ ل َّأن الألف بدل من الياء.
و�أ َّما قوله:
َل� � � َن � ��ا �أَ َم� � � � � � � ٌ�ل ِف � � ��ي ال � � َع � �ي � ��� � ِ�ش َم � � ��ا ُد ْم� � � � � ��تَ َع ��ا ِئ � �� � َ�ش ��ا
�أَ َي � � � � � � � � ��ا �أَ َب � � � � � � ِت� � � � � ��ي َال ِزل� � � � � � � ��تَ ِف � � �ي � � � َن� � ��ا َف � � � ��إِ َّن � � � � َم� � � ��ا
ف�ضرورة  .ينظر :تو�ضيح المقا�صد .1092/2
لل�سياق .
( ((5في الأ�صل( :متكلم)  .وما �أثبتناه موافق ِّ
ً
( ((5االلتفات :وهو انتقال المتك ِّلم من طريق التَّكلُّم �أو طريق ِ
الخطاب �أو طريق ال ِغيبة �إلى طريق �آخر منها  ،انتقاال غير ُملتزم
ً
ال�صناعتين  ،392والإي�ضاح  ،72والمثل
:
ال
مث
ينظر
الت.
و
المط
نكت تزيده ُح�سنًا في الكالم  ،وله بيا ٌن في
في اال�ستعمال .وله ٌ
ِّ
َّ
ال�سائر .3/2
َّ
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من ال ُم َح ِّ�سنات ال َبديع َّية الف�صيحة ال َمر�ض َّية ،ومن ذلك قول ال�شَّ اعر(:((5
ات َو َبات َْت َل ُه َل ْي َل ٌة َك َل ْي َل ِة ِذي ال َعا ِئرِ الأَ ْر َم ِد
َو َب َ
َ�ص ِد ال َّتفنُّن
يعني بذلك نف�سه مكان قولهَ ( :وب ُّ
ِ��ت َو َبات َْت ِلي َل ْي َل ٌة ) ،فالتفت ِم َن ال َّتكلُّم �إلى ال ِغيبة؛ لق ْ
وال َّتح�سين .
ِ
وم��ن االلتفات ِم��ن ال َّتكلُّم �إل��ى الخطاب قوله تعالى :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ
[ي�س.]٢٢ :
وع ِ
و�شاهد االنتقال من ِ
ك�سه قوله تعالى  :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
الخطاب �إلى ال ِغيبة َ
ﭹ ﭼ([ ((5يون�س. ]٢٢ :
وقوله تعالى :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﭼ [ �آل عمران . ]٨٣ :ف�إنَّه ُقرئ بالياء وال َّتاء فيهما ،وبالياء في الأ َّول ،وال َّتاء في ال َّثاني(.((5
كان اهلل لنا ولهم بال َعون وال ِّرعاية ب َِجاه
ثبت في هذه النُّبذة �أنَّه ُدفع �إلينا �س�ؤا ٌل من بع�ض الف�ضالءَ ،
ما �أَ ُّ
�سيدنا ُمح َّمد �صلى اهلل عليه و�سلم وجعلنا و�إ َّياهم من �أهل الجنَّة الَّذين ال يبغون عنها ِحوال ،وبعد �أن َي َّ�سر
ن�صا عن بع�ض ُعلمائهم ُي�ؤ ِّيد ما ح َّرر ُت ُه ِم َن
وجد ُ
بع�ض [/5ظ] الإخوان َ
اهلل بما كتب ُت ُه عليهَ ،
بعد الك�شف ال َّتام ًّ
الحم ُد وال�شُّ كر ،ال �أُح�صي َثنا ًء عليه هو كما �أثنَى على نف�سهَ ،
الجالل والإكرام.
تبارك اهلل ذو َ
الكالم ،فل َّل ِه َ
و�صورة النَّ�ص المذكور" :فائدةُ :عرف �أه ُل َح�ضرموت في ال ُكنية �أنَّهم يلزمونها الأَلف ِّ
بكل حالٍ على ُلغ ِة
ُ
َ
َ�صرِ ُ ،ق ُلت :و�أكث ُر ما تُحذف الهمزة تخفيفًا من (�أ َب��ا) ،ف ُيقالَ ( :بافُالن) " .انتهى النَّقل ِمن (نَفحة
الق ْ
( ((5البيت من ال ُمتقارِب  ،وهو المرئ القي�س بن عان�س ،وقيل :المرئ القي�س ِ
الكندي ،وقيل :لعمرو بن معدي كرِ ب ،وقيل :لغيرهم.
ُينظر هذا البيت في :تخلي�ص ال�شَّ واهد  ،243و�أو�ضح الم�سالك  ،178والمقا�صد النَّحو َّية  ،30/2والتَّ�صريح  ،191/1والأ�شموني
 ،236/1و�شرح �شواهد المغني  ،732/2وديوان امرئ القي�س  ،185وملحق ديوان عمرو بن معدي َكرِ ب .200
ال�سائر ُ 10/2مع ِّلقًا على هذه الآية الكريمة  " :ف�إنَّه �إنَّما �صرف الكالم ـ ههناـ من ِ
الخطاب �إلى ال ِغيبة
( ((5قال ابن الأثير في المثل َّ
عليهم  ،ولو قال :حتَّى �إذا كنتم في
لفائدة  ،وهي� :أنَّه ذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها كالمخبر لهم وي�ستدعي منهم الإنكار ِ
الفلك وجرين بكم بريح ط ِّيبة وفرحتم به ِا  ،و�ساق الخطاب معهم �إلى �آخر الآية لذهبت تلك الفائدة الَّتي �أنتجها خطاب الغيب ِة،
ولي�س ذلك ٍ
أي�ضا :البحر المحيط .411/2
بخاف عن نقدة الكالم "  .وينظر � ً
( ((5قر�أ حف�ص عن عا�صم ﭽ ﯬ ﭼ  ،و ﭽ ﯶﭼ  ،بالياء المنقطة من تحتها ؛ لوجهين:
�أحدهما :ر ًّدا لهذا �إلى قوله :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ [�آل عمران . ] ٨٢ :وال َّثاني� :أنَّه تعالى �إنَّما ذكر حكاية �أخذ الميثاق
حتَّى يبين � َّأن اليهود والنَّ�صارى يلزمهم الإيمان بمحمد ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ فل َّما �أ�صروا على كفرهم قال على جهة اال�ستنكار:

ﭽﯩﯪﯫﯬﭼ .

ون)  ،بالياء ليرجع �إلى جميع المكلفين
ُون)  ،بالتَّاء خطا ًبا لليهود وغيرهم من الكافرين  ،و (�إليه َي ْرجِ ُع َ
وقر�أ �أبو عمرو ( َت ْبغ َ
المذكورين في قوله :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ .

أي�ضا فال يبعد �أن
وقر�أ الباقون فيهما بالتَّاء على الخطاب ؛ ل َّأن ما قبله
خطاب لقوله :ﭽ ﮰ ﮱ ﭼ [�آل عمران .]٨١ :و� ً
ٌ
ُيقال للم�سلم والكافر ِّ
ولكل � ٍ
ال�سماوات والأر�ض و�أن مرجعكم �إليه  .وهو كقوله:
أحد� :أفغير دين اهلل تبغون مع علمكم ب�أنَّه �أ�سلم له من في َّ

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ [�آل عمران .] ١٠١ :ينظر :الجامع لأحكام القر�آن ،127/4
وال ُمفيد في القراءات ال َّثمان 290ـ  ،291ومفاتيح الغيب  ،106/8واللُّباب في علوم الكتاب .366/5
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بيانُ
ال ْأ�ص ِل
في َلفظ
(باف ْ
َ
�ضل)

هدل)(.((5
ال َمندل في مناقب الأَ َ
ي�سره ُ
الحقير الذَّ ليل (�أحمد [بن]( ((5محمد
اهلل المولى( ((5الجليل على ل�سان َع ِبده الفقير َ
وهذا �آخر ما َّ
الح َ�س ِني) ،غفر اهلل له ولوالديه ولجميع الم�سلمين �آمين ،و�ص َّلى اهلل على �سيدنا مح َّمد الأُمي وعلى
المرزوقي َ
رب العالمين .
�آله و�صحبه و�س َّلم ،والحمد هلل ِّ
ت َّمت النُّبذة ال ُم�س َّماة بـَ ( :ب َي ُ
ان الأَ ْ�ص ِل فِ ي َل ْف ِظ بَا َف ْ�ضل) .
َت َّمتْ

[ ُمت ِّم َمة](:((5

تحقيق المخطوطات

ال�سابق .
هذه ُم َت ِّم َم ٌة ال�ستيفاء النَّظير ال َّالحق بما له تعلُّق بالبحث َّ
ي�سر اهلل لنا وله ول�سائر الم�سلمين ال ِع ْل َم وال َعمل
�س�أَلني عن ذلك ُ
بع�ض �أحبابي من �إخواننا الم ِّك ِّيينَّ ،
وح�سن اليقين� ،آمين .
بالقبول وال ِّر�ضا ُ
الح َ�ضار َِمة ا�ستعمال ( َبا) في مخاطباتهم ومحاوراتهم ،ف ُيقال(:((6
فمن ذلك ما ُ�سمع من ُلغة �إخواننا َ
( َبان ِْ�س ْير)َ ( ،با َنخْ ُرج)َ ( ،بان َْدخُ ل)َ ( ،بانَا ُكل) ،ونحوه [/6و]  .و َيعتق ُد َمن ال دراي َة له ب ِعلم العرب َّية � َّأن ذلك ِم َن
ال َّلحن �أوال َّتحريف الَّذي لي�س له نَظير .وتوجي ُه ُه فيما تق َّدم لك في ( َباف َْ�ضل) ،ف ُيقال هنا� :أ�صل ( َبان ِْ�س ْير):
َيا �أَ َبا ،يعنُون به ال ُم َ
فحذف منه ُ
حرف ال ِّنداء والهمزة ،وقلب ال َّتنوين في
خاطب على �سبيل ال َّتعظيم وال َّتوقيرُ ،
كم الوقف ،ولذلك في �أف�صح الكالم �أ�ص ٌل ونَظي ٌر ،فقد قر�أ ُق ْن ُبل( ((6روايته عن ابن
الو�صل �ألفًا ؛ لإعطائه ُح َ
َكثير( ((6قو َله تعالى :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ [ يو�سف ،]90:ب ُِ�سكون
مو�صول ،ولي�س ب�أداة ٍ
ازم ،كما هو
(م ْن) ا�سم ُ
راء ( َي ْ�ص ِب ْر) بعد �إثبات َياء ( َي َّت ِقي) ال َّدالة على � َّأن َ
�شرط َج ٍ

( ((5لأبي بكر بن �أبي القا�سم بن �أحمد بن محمد الأهدل الح�سيني اليمني التِّهامي :فا�ضل ،من �أهل ِتهامة اليمن .توفِّي بقرية
(المحط) �سنة 1035هـ  ،له كتب منها( :نظم التَّحرير) في الفقه ،و (الأَح�ساب ال َع ِل َّية في الأن�ساب الأَهدل َّية) .وقد اختلف
هدل)  ،ومنهم من �س َّماه ( :نَفحة
في ت�سمية الكتاب المذكور اختالفًا ي�سي ًرا  ،فمنهم من �س َّماه ( :نَفح ُة ال َمندل ِبذكر بني الأَ َ
هدل) ،وهذا الخالف ال يخرج الكتاب عن مدلوله  .ينظر :البدر َّ
الطالع  ،376/2وخُ ال�صة الأَثر
المندل في تَراجم َ�سادة الأَ َ
 ،41/1والأَعالم  ،68/2ومعجم ال ُم�ؤ ِّلفين .69/3
( ((5في الأ�صل( :الموال) .
ال�سياق .
( ((5زيادة يقت�ضيها ِّ
( ((5في الأ�صل( :الموال) .
ال�سياق  .ر�أينا � َّأن من الفائدة �ضم هذه المت ِّممة �إلى �أ�صل ال ِّر�سالة ؛ ِل َما لها من ارتباط وثيق
( ((6ما بين معقوفتين زيادة يقت�ضيها َّ
بالمو�ضوع  ،ولكونها للم�ؤ ِّلف نف�سه � ،أثبتها تتمي ًما لل ِّر�سالة �أ�ص ًال ؛ لذلك وجب علينا �إلحاقها .
(ُ ((6ق ْن ُبل هو :مح َّمد بن عبد ال َّرحمن بن خالد بن جرجه � ،أبو عمرو المخزومي موالهم المكي ( ،ت291هـ )  .ينظر :معرفة
القراء ،186/1والعقد الثمين  ،109/2وغاية النِّهاية .119/1
( ((6ابن َكثير هو :عبد اهلل بن كثير الداري � ،أبو َم ْع َبد  ،مقرئ مكة و�إمامها في القراءات ( .ت120هـ)  .ينظر :م�شاهير علماء
الأم�صار  ،147ومعرفة القراء الكبار  ،71/1وغاية النِّهاية .443/1
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في ال ِقراءة الأُخرى َمعقو ٌل(.((6
فيظن َم ْن ال معرفة له �أنَّها الباء
و ُر َّبما َك َ�سر �أه ُل تلك اللُّغة (الباء) ،فيقولون( :ب ِْي َن ْق َر�أ) ،و( ِب َن ْق َر�أ)
ُّ
فحذف ُ
حرف ال ِّنداء وال َهم ُز ويا ُء ال ُمتك ِّلم لل َّتخفيف،
الجا َّرة على ال ِفعل ،و�إنَّما �أ�ص ُل ُه كال ُم ِّ
تقدم ( َيا �أَبِي)ُ ،
و َب ِق َيت الباء على َك ْ�سرِ َها ،الَّذي كان لمنا�سبة الياء الموجودة �أو المحذوفة ،ويبد�ؤون الم�ضارع بالنُّون،
و�أ�ص ُله ُي�ستعمل في الجماعة ال ُمتك ِّلمين� ،أو ال ُم ِّ
و�ص َد َر ذلك منهم على وجه الأَدب
لل�س ِامعين َ .
عظم َ
نف�سه َّ
خاطبين ،ح َّتى جعل ال ُم َ
مع ال ُم َ
ال�س ِّن �أَ ًبا ،لل ُمتك ِّلم  .وال ُمتك ِّلم و�إن كان فر ًدا �صار
خاطب و�إن كان َدن ًّيا �صغير ِّ
[/6ظ] من جماعته وحزبه  .فع َّبر بالم�ضارع ال َمب ُدوء بالنُّون لذلك  .و�أ َّما �أه ُل ِم�صر فيقولون في جواب
ال�سائل �إذا كان الم�سئول قا ِر ًئاَ ( :ب ْق َرا)� ،أو �آك ًالَ ( :با ُك ْل)� ،أو ُم�ص ِّل ًياَ ( :ب َ�ص ِّلي)� ،إلى غير ذلك من النَّظائر.
َّ
ُ
َ
و�أ�ص ُلهَُ :يا �أ َبا َب ْق َر�أ� ،أو �آ ُكل ،و�أ َ�ص ِّلي ُ .ح ِذ َف ُ
حرف ال ِّنداء والهم ُز وال ُ
ألف الَّذي بعد الباء ال ُم�ضارع لل َّتخفيف،
كما َ�س َبقَ  .وم َّما ُي�شبه ذلك في الحذف قو ُلهم في طلب الزِّ يادةَ ( :ك َم ْان) ،و�أ�ص ُلهَُ :ك َما �أَ َّن ،فحذف حينئذ
(�أَ ْن) لل َّتخفيف ،ومعناهِ :ز ْد ِني زِياد ًة ِ
حا�صل ًة ( .كالَّذي)َ :ك َما ال َِّذ ْي� ،أي :كما الَّذي ح�صل في هذا الأوان(.((6
و� ُ
أ�صل قو ِلهمَ ( :كا ِن ْي َما ِن ْي )َ :ك َان ِل ْي ( ،((6يعنون بذلك الإثبات والنَّفي ل�سائر الأفعال  .و�أ�صل قولهمَ ( :ب ْ�س)،
في االكتفاء بال ُم َ
و�س ،فهو من �إطالق ال َم�صدر و�إرادة ا�سم المفعول،
عطى ِم ْن ال ُم ْع ِطي :هذا َب ٌّ�س� ،أيَ :م ْب ُ�س ٌ
(((6
ال�سين �إلى �أجزاء ِ�صفار  ،فهو بمنزلة قولك ح�سبي ذلك� ،أي� :أنه
ف�إنَّه م�صدرَ :ب َّ�س َي ُب ُّ�س َب ًّ�سا �إلى فرق ِّ
ال�س�ؤال عن بيت الخَ الء:
بلغ النهاية في المق�صود فال حاجة لطلب �شيء �آخر  .و�أ�صل قولك�( :أَ ِح ْم) ،في ُّ
(�أَ َّحى)( .((6و�أ�صل ( َل ْي ْ�ش)  :لأَ ِّي �شَ ٍ
يء(.((6
( ((6قر�أ قنبلَ ( :ي َّت ِقي )  ،ب�إثبات الياء و�ص ًال ووقفًا  ،والباقون بحذفها فيهما  .ف�أ َّما قراءة الجماعة فوا�ضح ٌة ؛ لأنَّه مجزو ٌم  ،و�أ َّما
قراءة ُق ْن ُبلٍ  ،فاختلف فيها النَّا�س على قولين :
	�أحدهما َّ � :أن �إثبات حرف الع َّلة في الجزم ُلغة لبع�ض العرب ؛ و�أن�شدوا :
ِب � � � � َم � � � �ـ� � � ��ا ال َق � � � � � �ـ � � � � � ْ�ت ل� � � � � ُب� � � � �ـ � � � ��ونُ َب � � � � � ِن� � � � ��ي ِز َي � � � � � �ـ � � � � ��ا ِد
�أَ َل� � � � � � �ـ� � � � � � � ْم َي � � � � ��أ ِت � � � � �ي� � � � � َ�ك والأ ْن� � � � � � � َب� � � � � � �ـ � � � � � ��ا ُء َت� � � ْن� � �ـ � � ِ�م � ��ي
وقول الآخر :
ِم� � � � ��نْ َه � � � ْ�ج� � � � ِو ز َّب� � � � � ��ان َل � � � � � ْم َت � � � ْه� � � ُ�ج� � ��وا و َل � � � � � � ْم َت� � ��دع
َه � � � � � َ�ج� � � � � � ْوتَ ز َّب � � � � � � ��ات ُث � � � �م � � � � َذ جِ � � � �ئ � � ��تَ ُم � � � � ْع � � � � َت� � � � ِ�ذ ًرا
والثاني � :أنَّه مرفو ٌع غير
ال�سبعة
مجزوم و « َم ْن « مو�صولة  ،والفعل ِ�صلتها ؛ فلذلك لم ُيحذف ال ُم ُه .تُنظر الم�س�ألة ُم َّ
ف�صلة فيَّ :
ٍ
في القراءات  ،351والنَّ�شر في القراءات ال َع�شر  ،334/2وال ُمح َّرر الوجيز  ،284/3/3واللُّباب في علوم الكتاب .202/11
( ((6هذا من �صور النَّحت  ،ومثاله � ( :أَ ْي َوه )  ،من� ( :إي واهلل )  ،و( منُو ) فالن � ،أيَ ( :م ْن ُه َو ).
( ((6ونظيره في التَّهديدَ ( :
والك )  ،ك�أنَّها من ( :وي ٌل َل َك ) � ،أو من� ( :أَ ْو َلى َل َك )  .وكلتاهما بهذا المعنى.
( ((6ينظر :الإتباع للقالي  ،85والمزهر  .326/1جاء في تاج العرو�س ( ب�س�س) 451/15ـ (( :452ال َب ُّ�س  :ز َْج ٌر للإبل ِ ،ب َب ْ�س َب ْ�س
بك�سرهما ِ
�سا�س  .وقد َب َّ�س بها َي ُب ُّ�س و َيب ُِّ�س َو�أ َب َّ�س  ......و( ّب ْ�س)  ،بمعنىَ :ح ْ�س ُب �َ ،أو هو ُم ْ�س َت ْرذَ ٌل كذا قاله ابن
وبفتحهما  ،كالإ ْب ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُّ
ِ
�شَ
بع�ض �أئ ّمة اللغَة وفي (الك�شْ كول) لل َبهاء العامل ِّي ما
�صح َحها ُ
فار�س  .و َو َق َع في ال ُم ْزهرِ �أ ً
بعربي  ،قال ْيخُ نا  :وقد َّ
ي�ضا �أنّه لي�س ٍّ
وت�ص َّرفوا فيها  ،فقالواَ :ب َّ�س َك و َب ِّ�سي �إلخ ،ولي�س لل ُف ْر ِ�س في
ن�صه  :ذك َر ُ
بع�ض �أئ ّمة اللُّغَة � ّأن َلف َْظ َة ( َب ْ�س) فارِ�س ّي ٌة تقو ُلها العا ّم ُة َ
ُّ
َ
وللعربَ :ح ْ�س ُب  ،و َب َج ْل  ،وق َْط ُمخَ فَّفة  ،و�أ ْم ِ�سك  ،وا ْكف ُْفِ ،
وناه َ
ِ
يك َ ،ومه َ ،وم ْه ًال  ،واق َْط ْع  ،وا ْكت َِف)) .
معناها كلم ٌة ِ�سواها ،
وينظر :الك�شكول .80/1
َ
َ
َ
َ
َ
َ
(� ((6أَ َّح ال َّر ُ
َوج ٌع مع َتن َْحنُح  ،و�أ ْ�ص ُله � ،أي �أ َّحى
َوج َع �أو َتن َْحن ََح  .وقيل � :أ َّح � ،إِذا َر َّد َد ال َّتن َْحن َُح في َحلْقه  ،وقيل :ك�أنّه ت ُّ
جل و�أَ َّحى � ،إِذا ت َّ
� ،أَ َّح َح  ،كت ََظنَّى � ،أَ ْ�ص ُله :تَظن ََّن ُ ،ق ِلبت حا�ؤُه يا ًء  .تاج العرو�س (�أحح) .193/6
( ((6ومثاله � ( :أَ ْي�ش تُرِ يد )  ،والأ�صل� ( :أي �شيء تريد )  .وقال �أبو الح�سن محمد بن المبارك المعروف بابن الخ ّل المتوفى �سنة
552هـ من ق�صيدة:
ع � � � � �ل� � � � ��ى غ � � � � � � ��ل ي � � � � � � � ��واري � � � � � � � ��ه ب � � � � � �ك � � � � � ��فِّ ع � � � �ظ � � ��ام
وي � � � � � � � � � ��دق �� � � � � � � �ص � � � � � � ��د ًرا م � � � �ـ � � � ��ا ان� � � � � � �ط � � � � � ��وى �إ َّال
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ال ْأ�ص ِل
في َلفظ
(باف ْ
َ
�ضل)

اج ِا�ش ْي)َ :ما َجا َء
(ما ِف ْي ْ�ش) :ما فيه [�شيء] .و�أ�صل َ
وقد يقال فيه ( ِل ْيه) بمعنى :لأَ ٍّي ُه َو( .((6و�أ�ص ُل َ
(م َ
(جا ُبوا)� ،أيَ :جا�ؤوا ِب ِه ،ولي�س ِم ْن هذا قوله تعالى:
(ج َ
اب [/7و] كَذَ ا)َ :جا َء ِب َكذَ ا ،ومثلهَ :
�شَ ي ٌء( .((7و�أَ�ص ُل َ
اب) بمعنىَ :ق َط َع ،ومنه ُ�س ِّمي ال ُمجِ يب
(ج َ
ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [الفجر ]٩ :؛ ل َّأن فعل َ
لذلك(.((7
وا�ستعمال (ن ََد َر) ،بمعنى :خَ َر َج ،عند �أهل ِ
الحجاز ال ُمولَّدين ،له �أ�ص ٌل في العرب َّية ،ف� َّإن النَّا ِدر :الخارج
حد ال َكثر ِة �إلى َح ِّد ال ِق َّل ِة( .((7فغاية الأمر فيه �أنَّه ِم ْن ا�ستعمال الخا�ص في العام ،ولي�س بمتنكر عند ذوي
عن ِّ
الإفهام .
(جا َء،
(جا َءَ ،يجِ ي ُءَ ،مجِ ْي ًئا) ،بالهمز  .و َر َد عندهمَ :
لطيفة :الم�شهور عند العرب في ِف ْعلِ ال َمجِ يءَ :
َ�صرِ بال َهمزة  .و ُقرئ ب�إ�سقاطه �إذا وقع بعده همز مفتوح ،قالون( ((7في روايته عن نافع(،((7
َيجِ ي) ،بالق ْ
(((7
وال َبزِّ ي( ((7من روايته عن ابن َكثير ،و�أبو عمرو ال َب�صري  ،فيقر�ؤون في قوله تعالى :ﭽ ﭳ ﭴ ﭼ
[هود ،]٤٠ :ب� ٍ
ألف بعده همز واحد(.((7
ومعنى ذلك فينبغي ُمراعات الحاالت بال َّتكلُّم بتلك اللُّغة ،ف�إنَّه ُح ِك َي � َّأن بع�ض القُ�ضاة( ((7جاءت �إليه
َ�صرِ  ،فخَ جِ لت تلك المر�أة ولم
ً
يوما امر�أ ٌة في َق�ض َّية ف�س�ألها عن �شهودها ،وقالَ :م ْن َجا َم َع ُك ْم ؟ِ ،ب ُلغة الق ْ
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ال الزدح� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ام ع � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � ��ارة وك � � � � �ل� � � � ��ام
وي � � � �ق� � � ��ول ( َ�أ ْي� � � � � � �� � � � � � ��ش) �أق � � � � � � ��ول م� � � ��ن ح � �� � �ص� ��ر ب ��ه
ال َّلهجة العام َّية في لبنان و�سورية . 279/4للأ�ستاذ عي�سى �إ�سكندر المعلوف ،مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
ال�سمال �سمعان بن هبيرة الأ�سدي ال�شَّ اعر الن�صراني في زمن النبي  ومن �أ�شعاره قوله:
( ((6وقريب من هذا قول �أبي َّ
ب� � � � � � � � � � � ��دارة ذلّ ( ع� � � ��ال � � � �ب� �ل� ��اي� � � ��ا ) ي� � � ��و َّق� � � ��ر
و َل � � � � �ل � � � � �م� � � � ��وت خ � � � �ي � � ��ر الم � � � � � � � � ��رئ م � � � � ��ن ح� � �ي � ��ات � ��ه
	�أي :على الباليا ،وهذا من لغة عامتنا اليوم  ،هي لغة يمن َّية .المعمرون والو�صايا .21
ال�سياق .
( ((7ونظيرهَ :
(م َاع َل ْي ْ�ش ) � ،أيَ ( :ما عليه �شيء )  .وما بين معقوفتين زيادة يقت�ضيها ِّ
َ
َ
كاالج ِت َي ِ
ال�صخْ َر َة
وج َ
اب َج َ
(َ ((7
واجتَا َبه  :خَ َرقَه و ُك ُّل ُم َج َّو ٍف قَط ْع َت َو َ�سطه َفق َْد ُج ْب َت ُه َ
اب َّ
اب ال�شي َء َج ْو ًبا ْ
الج ْو ُب  :الخَ ْرقُ وال َّنق ُْب ْ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
ال�صخْ َر فاتَّخَ ذُ و ُه ُب ُيوتًا.
وا
ق
ر
:
وا
ب
ا
ج
:
ء
الفرا
قال
،
)
د
ا
و
بال
ر
ال�ص
وا
ب
ا
ج
ين
َّذ
ل
ا
د
و
م
ث
و
(
:
العزيز
َّنزيل
ت
ال
وفي
ها
ب
ق
ن
:
خَ
َ
خْ
َ
ُ َ
ُ َ ُ
َ ُ َّ َ َ
َج ْو ًبا َ
َّ
َ
تاج العرو�س (جوب) .374/1
الج َبلِ )  ،وهو ما يخرج منه و يبرز ،و ن ََد َر فال ٌن ِم َن ق ِ
َوم ِه :خَ َرج ،
( ((7ن ََد َر ال�شَّ يء ُن ُدو ًرا � :سقط �أو خرج من غيره  ،ومنه ( نَا ِد ُر َ
ون ََد َر ال َع ْظ ُم ِمن مو�ضعه :زَالَ  .الم�صباح المنير .597/2
( ((7هو عي�سى بن مينا بن وردان  ،مولى بني زهرة � ،أبو مو�سى  ،قر�أ على نافع المدني  ،وروى قراءته ( .ت 220هـ)  .معرفة
الق َّراء الكبار  ،128/1وغاية النِّهاية .615/1
( ((7هو نافع بن عبد ال َّرحمن بن �أبي ُن َعيم المدني � ،أبو عبد ال َّرحمن ُ ،مقرئ الحرم المدني  ،و�إمام القراءة في المدينة النَّبوية.
(ت 169هـ )  .معرفة الق َّراء الكبار  ،89/1وغاية النِّهاية .330/2
( ((7هو �أحمد بن محمد بن عبد اهلل ال َبزي  ،مقرئ م َّكة  ،روى قراءة ابن كثير الداري  ،وروى عنه القراءة ُقنبل ( .ت 250هـ) .
العقد ال َّثمين  ،109/2وغاية النَّهاية .119/2
( ((7هو �أبو عمرو بن العالء الب�صري  ،من كبار نحاة الب�صرة  ،و�إمام القراءة فيها ( .ت 154هـ ) .معرفة الق َّراء الكبار ،83/1
وغاية النِّهاية .288/1
ُ
(جا �أَ ْم ُرنَا)  ،ب�إ�سقاط الأولى :قالون وال َبزِّ ي و�أبو عمرو وروي�س من طريق �أبي ِّ
الطيب  ،قر�أ ور�ش و�أبو جعفر وروي�س من
( ((7قر�أ َ
ُ
غير طريق �أبي َّ
الطيب  ،بتحقيق الأولى وت�سهيل ال َّثانية َب ْين َب ْين ،وللأزرق وج ٌه ثانٍ  ،وهو �إبدالها �ألفًا في�شبع ال َمد  ،وقر�أ ُق ْن ُبل
ُ
من طريق ابن �شنبوذ ب�إ�سقاط الأولى ومن طريق غيره تحقيقها وت�سهيل الثانية وب�إبدالها كالأزرق  ،والباقون بتحقيقهما .ينظر:
ُح َّجة القراءات  ،91و�إتحاف فُ�ضالء الب�شر .320
لل�سياق .
( ((7في الأ�صل( :ق�ضاة)  ،وما �أثبتناه موافق ِّ
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ال�س�ؤال عن الجِ َماع( .((7ومثله�ُ :سئلت امر�أ ٌة من العرب وكان في لغتهم َك�سر حرف الم�ضارعة،
تُجِ ْبهُ؛ لإبهامه ُّ
و ِق َّ�صتها م�شهور ٌة( .((8واتُّفق � َّأن بع�ض خُ لفاء بني الع َّبا�س طلب ُم�ؤ ِّد ًبا لأوالده ،فاختبره بقوله :ما الأم ُر [/7ظ]
ال�سواك ،فقال�( :إِ ْ�ست َْك) ،ف�أمر ب�إخراجه ،ولو �أجاب( :ب ِِ�س ْك) لأح�سن ؛ ِل َما ال َيخفى من �إيهام الأ َّول
من ِّ
ِ (((8
معنى ال َيليق .
ً

بيانُ
ال ْأ�ص ِل
في َلفظ
(باف ْ
َ
�ضل)

( ((7لم �أقف على هذه الق�صة فيما توافر لي من م�صادر .
( ((8لم �أقف على هذه الق�صة  ،على ال َّرغم من كثرة البحث والتَّنقير في الم�صادر .
المعروف � َّأن العرب َّية الف�صحى تفتح حرف الم�ضارعة في ال ُّثالثي� ،أ َّما قبيلة (بهراء) ف�إنَّها كانت تك�سره  .وقد عرفت هذه
َّ
الظاهرة عند كثيرٍ من اللُّغويين با�سم «تلتلة بهراء» .غير � َّأن �صاحب ابن منظور قد عزاها �إلى كثيرٍ من القبائل العرب َّية ،فقال:
«و( ِت ْع َلم) بالك�سر ُ ،لغة قي�س  ،وتميم  ،و�أ�سد  ،وربيعة  ،وعا َّمة ال َعرب  .و�أ َّما � ُ
أهل ِ
ال�سراة،
الحجاز  ،وقو ٌم من �أعجاز هوازن  ،و�أزد ّ
وبع�ض هذيل ،فيقولونَ ( :ت ْعلم) ،والقُر�آن عليها  .وزعم الأخف�ش � َّأن ك َّل من ورد علينا من الأعراب لم يقل �إ َّال ( ِت ْعلم)  ،بالك�سر».
ينظر :الل�سان ( وقى ) . 283/20
مف�صلة في تاريخ بغداد .406/11
( ((8تنظر الق�صة َّ
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قائمة الم�صادر والمراجع
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 الإتباع� ،أبو علي �إ�سماعيل بن القا�سم القالي البغدادي( ،ت  356هـ) ،تحقيق :كمال م�صطفى ،مكتبةالخانجي ،القاهر ،م�صر(.د.ت).
الدمياطي،
الدين �أحمد بن محمد بن عبد الغني ِّ
	�إتحاف ف�ضالء الب�شر في القراءات الأربعة ع�شر� ،شهاب ِّ(ت 1117هـ ) ،تحقيق� :أن�س مهرة ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط (1419)1هـ.
	�أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ،محمد بن عبد اهلل بن �أحمد الأزرقي ،درا�سة وتحقيق :علي عمر،ط(1424، )1هـ .
وحي،
علي بن مح ّمد النّحوي
ّ
الهروي( ،ت 415هـ) ،تحقيق :عبد المعين الم ّل ّ
 الأزه ّية في علم الحروفّ ،مجمع اللغة العربية ،دم�شق1413 ،هـ.
	�إ�شارة ال ّتعيين في تراجم النُّحاة واللُّغويين ،عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني 743( ،هـ ) ،تحقيقال�سعودية ،الريا�ض ،ط (1406 )1هـ.
ال ّدكتور :عبد المجيد دياب� ،شركة الطباعة العربية ّ
وعلي مع ّو�ض ،دار
 الإ�صابة في تمييز ّال�صحابة ،ابن حجر( ،ت 852هـ) ،تحقيق :عادل عبد الموجودّ ،
الكتب العلم ّية بيروت ،ط (1415 )1هـ.
 الأعالم ،ال ّز ِركْلي( ،ت 1976م ) ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط (1995 )11م. الأغاني� ،أبو الفرج الأ�صفهاني( ،ت نحو 360هـ )� ،شرحه وكتب هوام�شه عبد مهنَّا ،و�سمير جابر ،دارالكتب العلم ّية ،بيروت ط (1407 )1هـ.
البطليو�سي( ،ت 521هـ) ،دار الجيل ،بيروت1973 ،م.
 االقت�ضاب في �شرح �أدب الك ّتاب ،ابن ال�سيدّ
 الألفاظ يمنية ،الدكتور �إبراهيم ال�سامرائي ،مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،جـ � 78ص.57جري( ،ت 542هـ ) ،تحقيق ال ّدكتور :محمود ّ
الخانجي ،القاهرة،
ناحي ،مكتبة
 الأمالي ،البن ال�شّ ّّ
الط ّ
ط(1413 )1هـ.
أ�صمعي ،دار الحديث ،بيروت ،ط ()2
علي
القالي( ،ت  356هـ) ،تحقيق :عبد الج َّواد ال ّ
ّ
 الأمالي ،لأبي ّ1404هـ.
	�إمتاع الف�ضالء بتراجم القراء� ،إليا�س البرماوي 1106( ،هـ) ،طبعة دار النَّدوة العالمية ،ط()11421هـ.
 الإن�صاف في م�سائل الخالف بين النّحويين والب�صريين والكوفيين� ،أبو البركات الأنباري (،ت 577هـ)،بعناية مح ّمد محيي ال ّدين عبد الحميد ،المكتبة الع�صرية� ،صيدا وبيروت1407 ،هـ.
محيي ال ّدين عبد الحميد،
	�أو�ضح الم�سالك �إلى �ألف ّية ابن مالك ،ابن ه�شام( ،ت 761هـ) ،بعناية مح ّمد ّدار �إحياء ال ّتراث العربي ،بيروت ،ط (1980 )6م.
	�إي�ضاح المكنون في الذّيل على ك�شف ّالبغدادي( ،ت1339هـ) ،مكتبة المثنّى،
الظنون� ،إ�سماعيل با�شا
ّ
بغداد( ،د.ت).
 البحر المحيط :محمد بن يو�سف ال�شهير ب�أبي حيان الأندل�سي( ،ت 745هـ ) ،تحقيق :ال�شَّ يخ عادل �أحمد� 180آفاق الثقافة والتراث

-

عبد الموجود ،وال�شيخ علي محمد معو�ض ،و�آخرين ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،بيروت ،ط(1422 )1هـ.
البداية وال ِّنهاية ،ابن كثير( ،ت 774هـ) ،تحقيق ال ّدكتور� :أحمد �أبو ملحم و�آخرين ،دار الكتب العلم ّية،
بيروت ،ط (1408 )4هـ.
بيتي،
الب�سيط في �شرح الجمل ،ابن �أبي ال ّربيع الإ�شبيلي( ،ت 688هـ ) ،تحقيق ال ّدكتور :ع ّياد بن عيد ال ّث ّ
دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت ،ط (1407 )1هـ.
وطي911( ،هـ) ،تحقيق مح ّمد �أبو الف�ضل �إبراهيم،
بغية ال ُوعاة في طبقات ال ّلغويين والنَّحاة ،ال�س ّي ّ
المكتبة الع�صرية� ،صيدا وبيروت ( .د.ت).
الم�صري ،مركز
البلغة في تراجم �أئ َّمة النّحو وال ّلغة ،للفيروز�آبادي( ،ت 817هـ ) ،تحقيق :مح ّمد
ّ
المخطوطات وال ُّتراث ،الكويت ،ط (1407 )1هـ.
تاج العرو�س من جواهر القامو�س :محمد مرت�ضى الح�سيني ال َّزبيدي( ،ت 1205هـ ) ،دار الهداية،
تحقيق :مجموعة من ال ُمحققين .
تاريخ ال ُّر�سل والملوكَّ ،
بري( ،ت  310هـ) ،تحقيق :مح ّمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار المعارف،
الط ّ
القاهرة ،ط (1971 )2م.
تاريخ بغداد� :أحمد بن علي �أبو بكر الخطيب البغدادي ،دار الكتب العلم َّية ،بيروت .
بيانُ
تاريخ علماء دم�شق في القرن ال َّرابع ع�شر الهجري ،محمد مطيع الحافظ ،ونزار �أبا�ضة ،دار الفكر،
ال ْأ�ص ِل
دم�شق �سوريا 1406هـ.
تاريخ مدينة دم�شق وذكر ف�ضلها وت�سمية من حلها من الأماثل� ،أبو القا�سم علي بن الح�سن بن هبة اهلل في َلفظ
(باف ْ
َ
الدين �أبي �سعيد عمر بن غرامة العمري ،دار الفكر،
�ضل)
بن عبد اهلل ال�شَّ افعي( ،ت 571هـ) ،تحقيقُ :محب ِّ
بيروت1995 ،م.
ال َّتبيين عن مذاهب النّحويين الب�صريين والكوفيين� ،أبو البقاء العكبري( ،ت 616هـ) ،تحقيق ال ّدكتور:
عبد ال َّرحمن العثيمين ،دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت ،ط (1406 )1هـ.
تح�صيل عين ال ّذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب ،الأعلم ال�شّ
نتمري (،ت 476هـ)،
ّ
حقّقه وع ّلق عليه ال ّدكتور :زُهير عبد المح�سن �سلطان ،م�ؤ�س�سة ال ّر�سالة ،بيروت ،ط (1415 )2هـ.
تخلي�ص ال�شّ واهد وتلخي�ص الفوائد ،ابن ه�شام الأن�صاري( ،ت 761هـ) ،تحقيق ال ّدكتور :ع ّبا�س م�صطفى
ال�صالحي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط (1406 )1هـ.
ّ
ال َّت�صريح بم�ضمون ال ّتو�ضيح ،ال�شيخ خالد الأزهري 905( ،هـ) ،دار الفكر ،بيروت( ،د.ت).
التعريفات ،ال�شَّ ريف الجرجاني 816( ،هـ ) ،تحقيق� :إبراهيم الأبياري ،دار الكتاب العربي ،بيروت،
ط(1413 )2هـ.
تهذيب الأ�سماء واللغات ،محيي الدين بن �شرف النووي 676 (،هـ ) ،تحقيق :مكتب البحوث والدرا�سات،
دار الفكر (ط ،)1بيروت 1996م.
تو�ضيح المقا�صد والم�سالك ب�شرح �ألفية ابن مالك�،أبو محمد بدر الدين ح�سن بن قا�سم المرادي،
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علي �سليمان ،مكتبة الك ّليات الأزهرية ،القاهرة ،ط ()1
(749هـ ) ،تحقيق ال ّدكتور :عبد الرحمن ّ
1975م.
الجامع لأحكام القر�آن ،محمد بن �أحمد بن �أبي بكر القرطبي  (،ت  671هـ) ،تحقيق :ه�شام �سمير
البخاري ،دار عالم الكتب ،الريا�ض ،المملكة العربية ال�سعودية ،ط( 1423 )1هـ .
حجة القراءات� ،أبو زرعة ،عبد ال َّرحمن بن زنجلة( ،القرن الرابع الهجري) ،تحقيق� :سعيد الأفغاني
،ط( ،)2م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت 1399هـ.
حلية الب�شر في تاريخ القرن ال َّثالث ع�شر ،عبد ال َّرزاق البيطار 1273( ،هـ) ،تحقيق :محمد بهجة
البيطار ،مطبوعات مجمع اللغة العربية بدم�شق ،دار �صادر – بيروت .
خزانة الأدب ولب لباب ل�سان العرب ،للبغدادي (،ت  1093هـ) ،تحقيق :عبد ال�سالم هارون ،مكتبة
الخانجي ،القاهرة ،من 1403هـ �إلى 1409هـ.
خال�صة الأثر في �أعيان القرن الحادي ع�شر ،م�صطفى بن �أحمد المحبي 1061( ،هـ ) ،طبعة دار �صادر
بيروت لبنان(.د.ت).
ديوان �أبي النّجم العجلي�،صنعة عالء ال ّدين �أغا ،النّادي الأدبي ،الريا�ض1401 ،هـ.
ديوان امرئ القي�س ،تحقيق :مح ّمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار المعارف ،القاهرة ،ط (1990 )5م.
ديوان ر�ؤبة (مجموع �أ�شعار العرب) ،بعناية :وليم بن الورد ،دار ابن قتيبة ،الكويت( ،د.ت).
الرو�ض الأنف في �شرح ال�سيرة النبوية ،عبد الرحمن بن عبد اهلل بن �أحمد الخثعمي ال�سهيلي581( ،هـ)،
تحقيق :عبد الرحمن الوكيل ،دار الن�صر للطباعة ،القاهرة1387 ،هـ.
زاد الم�سير في علم التف�سير :عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي( ،ت  597هـ)،المكتب الإ�سالمي،
بيروت ،ط(1404 )3هـ .
الزاهر في معاني كلمات النا�س ،لأبي بكر بن الأنباري -تحقيق الدكتور حاتم ال�ضامن  -بيروت
1979م.
ال�سبعة في القراءات ،ابن مجاهد� ،أبو بكر� ،أحمد بن مو�سى( ،ت  324هـ) ،تحقيق :د� .شوقي �ضيف ،دار
المعارف ،م�صر 1392هـ .
�سر �صناعة الإعراب ،البن حنّي (،ت  392هـ) ،تحقيق ال ّدكتور :ح�سن هنداوي ،دار القلم ،دم�شق ،ط()1
1405هـ.
�سنن ابن ماجه ،محمد بن يزيد الربعي القزويني� ،أبو عبد اهلل 273 ( ،هـ) ،تحقيق :مح ّمد ف�ؤاد عبد
الباقي ،مطبعة �إحياء الكتب العربية ،القاهرة( ،د.ت).
ال�سيرة النبوية ،للإمام �أبي الفداء �إ�سماعيل بن َكثير( ،ت 747هـ ) ،تحقيق :م�صطفى عبد الواحد ،دار
المعرفة ،بيروت – لبنان 1396 ،هـ.
�شرح الأ�شموني على �ألفية ابن مالك ،علي بن محمد( ،نحو 900هـ) ،دار �إحياء الكتب العربية ،القاهرة،
(د.ت).
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�شرح الألفية ،محمد بن محمد بن عبد اهلل بن مالك الطائي ابن النَّاظم 686( ،هـ ) ،تحقيق ال ّدكتور:
عبد الحميد ال�س ّيد ،دار الجيل ،بيروت( ،د.ت).
محيي ال ّدين عبد الحميد ،المكتبة الع�صرية،
�شرح الألفية ،ابن عقيل( ،ت 769هـ) ،تحقيق :مح ّمد
ّ
�صيدا وبيروت1411 ،هـ.
�شرح ال َّر�ضي على الكافية ،محمد بن الح�سن الإ�ستر�آبادي686 (،هـ) ،ت�صحيح وتعليق :يو�سف ح�سن
ال�صادق ،طهران( ،د .ت) .
عمر ،م�ؤ�س�سة َّ
علي مو�سى ال�شوملي ،مكتبة الخريجي ،الريا�ض،
�شرح �ألفية ابن معطي ،البن الق ّوا�س ،تحقيق ال ّدكتورّ :
ط (1405 )1هـ.
�شرح الكافية ال�شَّ افية ،ابن مالك 672 (،هـ) ،تحقيق الدكتور :عبد المنعم �أحمد هريدي ،دار الم�أمون
العلمي و�إحياء التراث الإ�سالمي بجامعة
للتراث ،دم�شق ،ط (1402 )1هـ( .من مطبوعات مركز البحث
ّ
�أ ّم القرى).
المف�صل ،ابن يعي�ش ،موفق الدين يعي�ش بن علي( ،ت 643هـ ) ،عالم الكتب ،بيروت( ،د.ت).
�شرح
ّ
�شرح �شواهد المغني ،ال�سيوطي ،ت�صحيح وتعليق ال�شيخ :محمد محمود ال�شنقيطي ،من�شورات دار مكتبة
الحياة ،بيروت( ،د.ت).
ال�صدى ،ابن ه�شام ،بعناية :محمد محيي ال ّدين عبد الحميد ،المكتبة الع�صرية،
�شرح قطر النَّدى وب ّل ّ
بيانُ
�صيدا وبيروت1409 ،هـ.
ال ْأ�ص ِل
ون�سقه :مطاع ّ
الطرابي�شي ،مكتبة دار البيان ،دم�شق ،ومكتبة
�شعر عمرو بن معد يكرب الزّبيدي ،جمعه ّ
في َلفظ
الم�ؤ ّيد ،الريا�ض ،ط (1414 )3هـ.
ْ
َ
(باف�ضل)
�صبح الأع�شى في �صناعة الإن�شا� ،أحمد بن علي القلق�شندي  821 (،هـ ) ،دار الفكر – دم�شق ،د.يو�سف
علي طويل ،ط.1987 ،1
�صحيح البخاري  :محمد بن �إ�سماعيل البخاري( ،ت 256هـ ) ،طبعة الأوف�ست عن طبعة دار الطباعة
العامرة با�ستانبول ،دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع ،بيروت1401 ،هـ.
ال�صناعتين الكتابة وال�شعر� ،أبو هالل الح�سن بن عبد اهلل بن �سهل الع�سكري( ،بعد  395هـ)،تحقيق:
علي محمد البجاوي ،ومحمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،المكتبة الع�صرية ،بيروت1406 ،هـ .
طبقات ال�شافعية الكبرى ،تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ال�سبكي 771 (،هـ) ،تحقيق:
د.محمود محمد الطناحي ،ود.عبد الفتاح محمد الحلوَ ،ه َجر للطباعة والن�شر والتوزيع ،ط()2
1413هـ.
الطبقات الكبرى ،محمد بن �سعد بن منيع( ،ت 230هـ ) ،دار �صادر ،بيروت (.د.ت) .
العام َّية ،وال َّدخيل ،وال َّلهجات في قلب الجزيرة العرب َّية ،الأ�ستاذ عبد اهلل بن محمد بن خمي�س ،مجلة
مجمع اللُّغة العرب َّية بالقاهرة ،جـ �62ص 474ـ .491
الدين الفا�سي ،محمد بن �أحمد 832 (،هـ) ،تحقيق :ف�ؤاد �سيد،
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ،تقي ِّ
القاهرة 1381هـ .
�آفاق الثقافة والتراث 183

-

تحقيق المخطوطات

-

عقيدة العوام� ،أحمد بن محمد المرزوقي ( ،بعد 1281هـ) ( ،بهام�ش نور َّ
الظالم على منظومة عقيدة
ال َع َوام) ،مطبعة الجمال َّية 1329هـ .
المخزومي ،وال ّدكتور� :إبراهيم
العين ،الخليل بن �أحمد الفراهيدي( ،ت 175هـ) ،تحقيق ال ّدكتور :مهدي
ّ
ال�سام ّرائي ،م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات ،بيروت ،ط (1408 )1هـ.
ّ
غاية النّهاية في طبقات الق ّراء ،ابن الجزري� ،أبو الخير محمد بن محمد( ،ت 833هـ) ،تحقيق:
براج�سترا�سر ،مكتبة الخانجي م�صر1352 ،هـ.
الفتاوى الحديثية� ،أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 974( ،هـ) ،دار الفكر ،بيروت ( .د.ت) .
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم ال َّتف�سير ،محمد بن علي بن محمد ال�شوكاني،
(ت1250هـ) ،دار الفكر ،بيروت( .د.ت) .
فهر�س الفهار�س والإثبات ومعجم المعاجم والم�شيخات والم�سل�سالت ،عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني،
(  1382هـ)� .إح�سان عبا�س ،دار الغرب الإ�سالمي ،ط(1982 ،)2م.
ال�سالم هارون ،مكتبة
كتاب� ،سيبويه� ،أبو ب�شر عمرو بن عثمان بن قنبر( ،ت 180هـ) ،تحقيق :د .عبد ّ
الخانجي ،القاهرة ،ط (1408 )3هـ.
الك�شكول ،بهاء الدين محمد بن ح�سين العاملي( ،ت 1031هـ) ،تحقيق  :محمد عبد الكريم النمري،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط(1418 )1هـ .
اللباب في علوم الكتاب� ،أبو حف�ص عمر بن علي ابن عادل الدم�شقي الحنبلي( ،ت 880هـ ) ،تحقيق:
ال�شيخ عادل �أحمد عبد الموجود ،وال�شيخ علي محمد معو�ض ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ط()1
 1419هـ.
ل�سان العرب ،محمد بن مكرم بن علي ،ابن منظور(،ت 711هـ ) ،دار �صادر ،بيروت ،ط (1410 )1هـ.
اللهجة العام َّية في لبنان و�سورية ،عي�سى �إ�سكندر المعلوف ،بحث من�شور في مجلة مجمع اللغة العربية
بالقاهرة ،جـ � ،4ص . 315 - 294
المثل ال�سائر في �أدب الكاتب وال�شاعر ،ابن الأثير ،محمد بن ن�صر اهلل بن محمد ال�شيباني( ،ت 622هـ)،
تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة الع�صرية ،بيروت1995 ،م.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،علي بن �أبي بكر الهيثمي( ،ت  807هـ) ،دار الريان للتراث ،دار الكتاب
العربي ،القاهرة  ,بيروت1407 ،هـ.
مجموعة الر�سائل والم�سائل النَّجدية( .فتاوى ور�سائل) لعلماء نجد الأعالم ،ط(1346 )1هـ ،القاهرة،
مطبعة المنار.
ال�سالم عيد
المح َّرر الوجيز في تف�سير الكتاب العزيز ،ابن عط ّية الأندل�سي( ،ت  541هـ) ،تحقيق :عبد ّ
ال�شافي مح ّمد ،دار الكتب العلم ّية ،بيروت ،ط (1413 )1هـ.
المخ�ص�ص ،ابن �سيده� ،أبو الح�سن علي بن �إ�سماعيل( ،ت  458هـ) ،دار �إحياء التراث العربي ،بيروت،
ّ
(ط )1تحقيق :خليل �إبراهيم جفال1417 ،هـ .
� 184آفاق الثقافة والتراث

-

علي حيدر،
المرتجل في �شرح الجمل ،عبد اهلل بن �أحمد ،ابن الخ�شاب (،ت 567هـ) ،تحقيق ودرا�سةّ :
دم�شق1392 ،هـ.
ال�سيوطي ،تحقيق :ف�ؤاد علي من�صور ،دار التراث ،القاهرة ،ط ( )1دار
المزهر في علوم ال ّلغة و�أنواعهاّ ،
الكتب العلمية ،بيروت1998 ،م.
كحالة ،مكتبة المثنى ،ودار �إحياء التراث العربي ،بيروت( ،د.ت).
معجم الم�ؤلفين ،لعمر ر�ضا ّ
معجم المطبوعات العربية والمعر ّبة ،جمع وترتيب :يو�سف �إليان �سركي�س ،مكتبة ال ّثقافة ال ّدينية ،م�صر،
(د.ت).
ال�سالم هارون،
معجم مقايي�س ال ّلغة� ،أحمد بن فار�س بن زكرياء القزويني  395 (،هـ) ،تحقيق :د .عبد ّ
دار الفكر ،ط (1399 )1هـ.
معرفة القراء الكبار على ّ
الطبقات والأع�صار�،شم�س الدين �أبي عبد اهلل الذّهبي ( ،ت748هـ) ،تحقيق:
ب�شّ ار ع ّواد معروف وزمالئه ،م�ؤ�س�سة ال ّر�سالة ،بيروت ،ط (1408 )2هـ.
المعمرون والو�صايا� ،أبو حاتم ال�سج�ستاني  (،ت 275هـ) ،دار �إحياء الكتب العربية ،ط(1961 ،)1م .
مفاتيح الغيب ،فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي  606 (،هـ ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
ط(1421 )1هـ.
بيانُ
المف�صل في تاريخ العرب قبل الإ�سالم ،الدكتور علي جواد الطاهر ،دار ال�ساقي ،ط1422 ،4هـ.
ال ْأ�ص ِل
المف�ضل ّيات،
المف�ضل ّ
ّ
ّ
ال�ض ّبي (،ت 168هـ ) ،تحقيق� :أحمد �شاكر ،وعبد ّ
ال�سالم هارون ،دار المعارف ،في َلفظ
القاهرة ،ط (1979 )6م.
(باف ْ
َ
�ضل)
المفيد في القراءات ال َّثمان� ،أبو عبد اهلل محمد بن �إبراهيم الح�ضرمي( ،ت في حدود 560هـ ) ،درا�سة
ال�صماتي ،مكتبة ابن عبا�س ط(1431 )1هـ.
وتحقيق الدكتور :محمد �أحمد ُّ
المقا�صد النّحو ّية في �شرح �شواهد الألفية ،بدر الدين العيني ،محمود بن �أحمد (،ت 855هـ) ،طبع
بهام�ش (خزانة الأدب) طبعة بوالق 1299هـ.
المقت�ضب� ،أبو العبا�س محمد بن يزيد المبرد( ،ت 285هـ ) ،تحقيق :مح ّمد عبد الخالق ع�ضيمة ،عالم
الكتب بيروت( ،د.ت).
ن�شر النُّور وال َّزهر في تراجم �أفا�ضل مكة من القرن العا�شر �إلى القرن الرابع ع�شر ،عبد اهلل مرداد،
(ت1343هـ ) ،مطبوعات نادي َّ
الطائف الأدبي1398 ،هـ .
ال�ضباع ،ط( ،)1دار الكتب
الن�شر في القراءات الع�شر ،ابن الجزري(ت 833هـ) ،ت�صحيح :محمد علي َّ
العلمية ،بيروت 1418هـ .
نهاية الأرب في معرفة �أن�ساب العرب ،القلق�شندي 821 ( ،هـ ) ،دار الكتب العلم ّية ،بيروت( ،د.ت).
ال�سيوطي ،تحقيق ال ّدكتور :عبد العال �سالم مك ّرم ،م�ؤ�س�سة
همع الهوامع في �شرح جمع الجوامعّ ،
ال ّر�سالة ،بيروت ،ط (1407 )2هـ.
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Did the Babylon invent the electricity?
Assoc. Prof. Dr. Yarub K. A. Al-Douri

This study has showed the influence of the Babylon to the humanitarian
civilization within the in deep thought and the scientific advancement to generate
the electricity via simple tools of high scientific impact. Additionally, to know the
“electricity” linguistically, the electric energy till current form.

Bayan Al Asl Fi Lafdh BaFadhl

Study and verification: Dr. Abdullah Abdulkader Al Tawil

This research includes Hadrami dialect which is the closest dialect to classical
Arabic nowadays, it is better than the Syrian dialect or Iraqi and Egyptian dialect
in this respect; as it is distinguished by many eloquent words, all of which has its
origin in the Arabic language, this issue was studied by Mr. Marzouqi as mentioned
in this research, so he extracts the origin and explained the problem of these words
used by Hadramites in reference to the rules of the language and the sources cited
from the Holy Qur’an verses, Hadith, and scholar utterance, even the small size of
this manuscript and the simplicity of its style, it interpreted the common important
linguistic phenomenon which deserves this study.
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to the honorable Mr. Ahmed Ibn Mohammed Al Marzouqi (died 1262)

Abdul Rahman AL Jilali the historian Leader and the renovator savant
Mohamed Saif Islam Boufalaka

Abstracts of Articles

The eminent savant the Algerian Abdul Rahman Al Jilali was born in 1908 and
died in 2010, he was a great scholar; he combined between forensic science, history,
literature and Islamic thought. In this research the researcher introduces the savant
mentioning his life and upbringing, his scientific efforts and activities in all fields,
he mentions the books written by this scholar, as well as the published scientific
articles namely (the general history of Algeria’s), a huge encyclopedia and one of
the most important book of the history of Algeria since ancient times till after the
Ottoman Empire, he mentions also the approach of the author and the nature of the
content of this book as well other books. The scholar has also an important impact
on the renaissance of the press in Algeria; he wrote a dozens of articles in various
newspapers and magazines.

The strategic importance of the role of shipbuilding industry in the
conquest of Andalusia and the Mediterranean islands
Dr. Emad Hadi Aallo

The Mediterranean region constituted a civilized environment that enabled
Muslims to actively contribute in the enrichment of human spirit in science and arts.
The most important contribution was in the construction of military strategic thought
in general, and their contribution to enrich the strategic naval war in particular in the
Mediterranean region, so a nautical Muslim society was located on the most coast
of the sea especially on the Eastern and northern Mediterranean, and the Abbasids
took great attention to the construction of marinas and marine industry, so they
built a large number of them on the shores of the Levant and North Africa and they
have been described by many of the Muslim historians. The researcher found an
important strategic role of the shipbuilding industry in the conquest of Andalusia and
the extension of the Islamic control of the armadas of most Mediterranean islands
rich in economic especially the trade lines in the Mediterranean.
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Study of the Moroccan Minister’s Dewan
(370 A.H. – 418A.H. )
Prof. Dr. Abd Al Razeek Heweizy

Escape methods of Muslim prisoners from the Crusaders
490-690 A.H./ 1097-1291
Prof. Dr. Khader Obaid

This research demonstrates that Zangid and Ayyubids have performed a
historical and remarkable role in the escape of Muslim prisoners from their
enemies the crusaders using a number of ways according to their circumstances
and the conditions of the Crusaders, so they release a thousands prisoners from
the miserable prisons to come back free to their families and their country, and
contribute to jihad with their fellows. The methods of escape nested somewhat,
but each method can release a considerable numbers of prisoners as reported
by historical sources, and the fact that Zangid and Ayyubids have supported
a historical responsibility in the care of the interests of Muslims and they have
accomplished their duty in bright way.
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“The Moroccan minister” is a famous poet during the second Abbasid era, his
poetry’s Dewan was lost, so the professor Ehsan Abbas collected it, verified it then
he published it twenty-three years ago, and during these years some new sources
had appeared including new texts, these texts add important scientific benefits
rise up this Dewan to the high level to make it under studies depend on scientific
bases. These texts and those benefits need to be incorporated to this Dewan, the
following research try to do that, you can find additional points for that Dewan and
observations to some notes depending on the heritage resources.

meanings of Al Mod, Al Farq and Al Qest mentioning their uses their origins and
their use in the Holly Quran and Arabic poetry. He mentions Al Makkouk and its
functions and measurements and its current meaning, as he indicates Al Kourra and
its types, and Al Irdib too. The researcher explains the units of double measurement
between such as Al Qafeez demonstrating its origins its measurements and its
meaning to Arabs and Muslims and its use in proverbs and poetry, as he explains
Al Jareeb, Al Wasq, Al Waqr, Al Tasq, Al Falij Al Kaleeja and Al Karra.

The Phenomenon of diminutive between benefit and interestingness
(Examples of some selected poems and diversity of creativity)

Abstracts of Articles

Dr. Mohamadhen Ben Ahmed Ben Al Mahbouby

The diminutive is exquisite stylistic mechanism, it reveals the side of excellence
and high innovation, it is also expressed at the same time the great ability to adjust
the poetry rules; and its splendor expressive include its ability to reveal the inner
self and the concerns of peoples, thus for young it express encouragement and
generosity, for adversary it express challenge and serve as a training for linguistic
and literary knowledge. This research came to track the presence of this phenomenon
in the literary heritage, by displaying its features indicating that the Shanqity
poets used the diminutive words in the fields of literature, including a variety of
philandering, and praise, creating nice topics related to this phenomenon. The
research includes more than ten diminutives scripts in deliberate and spontaneous
basis.
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“Al Nukat Al Hissan Aala Maani Al Qur’an” to Abu Hayyan is
“Nukat Al Maani Aala Ayat Al Mathani” to Ali Ibn Fadhal Al Qairawani

During my verification of the manuscript “Nukat Al Maani Aala Ayat Al
Mathani” to Ali Ibn Fadhal Al Qairawani, one of my valuable colleague found one
copy of manuscript entitled “Al Nukat Al Hissan Aala Maani Al Qur’an” attributed
to Abu Hayyan Al Andalusi, my colleague was looking for a manuscript to Abu
Hayyan in “Quran analysis” to study it, but after examination of this manuscript
he discovered that it was attributed by mistake to Abu Hayyan but in fact it was
“Nukat Al Maani Aala Ayat Al Mathani”, so he gave me this copy because he was
aware of what I’m looking for, after that I took this copy as a third one as I have
the original and a copy from Chester Beatty library attributed to Abu Qassim
Ibn Mohammed Ismail Al Asbahani (died 535 AH), then I obtained another copy
entitled “Al Nukat Al Hissan” from “Noor Ottoman” library, so in total I got four
copies for this study. In this research, I introduce Abu Hayyan Al Andalusi who
attributed to him the manuscript, then I introduced the two manuscripts attributed
by mistake with their assumed introduction, then I introduced the real owner of
the manuscript Ali Ibn Fadhal Al Majashii as well, and his original introduction
attached with the images of the four copies of the manuscript.

Measurement tools of Arabs: their derivations, sizes and uses
Ahmed Mohamed Jawad Mohsen

The researcher explains the meaning of measure and its terminological terms
used in the Arab Islamic heritage as he mentions their types; namely: Al Saa, Al
Qafeez, Al Qest, Al Ferq, Al Makkouk ,Al Makhtoum, Al Jareeb, Al Wasq, Al
Waqr, Al Kourra, Al Arb...etc., he details in words of Al Saa and its readings, its
aspect and uses, its origins and roots, its estimation and its metaphors uses, as he
mentions the use of Al Saa in Arabic proverbs. The researcher explains also the
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Dr. Nawal Abdul Razzaq Sultan
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