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“Al Manhal Al Asfa Fi Sharhi Alfazi Al Shifa”.
)By. Abu Abdullah Mohammed bin Ali Al Hasani Al Tilimsani. ( Died after 917 AH

�شروط الن�شر في المجلة
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزً ا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون البحث جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍو كان ،وي�شمل ذلك البحوث المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في البحوث المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون البحث �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل بحث مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه
� - 7أن يكون البحث
بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا على الآلة الكاتبة� ،أو ٍ
ً
واحد من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية مب ّي ًنا ،ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون البحث تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالبحث �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق ِّ
الخطية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يق ّل البحث عن خم�س ع�شرة �صفحة ،وال يزيد عن ثالثين.
مالحظـات
 - 1ترتيب البحوث في المجلة يخ�ضع العتبارات فنية.
 - 2ال ُترد البحوث المر�سلة �إلى المجلة �إلى �أ�صحابها� ،سواء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر بحثه بعد عر�ضه على هيئة تحرير المجلة �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها هيئة
التحرير ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
بحث مخالف لل�شروط المذكورة.
 - 4ت�ستبعد المجلة � ّأي ٍ
 - 5تدفع المجلة مكاف�آت مقابل البحوث المن�شورة� ،أو مراجعات الكتب� ،أو � ّأي �أعمال فكرية.
 - 6يعطى الباحث ن�سختين من المجلة.

ال�شروط الخا�صة بن�شر كتب محكمة �ضمن �سل�سلة �آفاق الثقافة والتراث
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزًا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون الكتاب جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍّو كان ،وي�شمل ذلك الكتب المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في الكتب المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون الكتاب �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل كتاب مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان ،مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه واحد
� - 7أن يكون الكتاب
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا بالآلة الكاتبة� ،أو بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
ً
من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية ،مب ّي ًنا ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه ،و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون الكتاب تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالكتاب �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق الخط ّية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يقل الكتاب عن مئة �صفحة وال يزيد عن مئتين.
 - 11تخ�ضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم ح�سب القواعد وال�ضوابط التي يلتزم بها ،ويقوم بها كبار العلماء
والمخت�صين ،ق�صد االرتقاء بالبحث العلمي خدم ًة للأ ّمة ورف ًعا ل�ش�أنها ،ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين
�أ�سماء الباحثين ،وعدم معرفة الباحثين �أ�سماء المحكمين� ،سواء وافق المحكمون على ن�شر البحوث من غير
تعديل �أو �أبدوا بع�ض المالحظات عليها� ،أو ر�أوا عدم �صالحيتها للن�شر.
ٍ
مالحظـات
 - 1ما ين�شر في هذه ال�سل�سلة من �آراء يع ّبر عن فكر �أ�صحابها ،وال يم ّثل ر�أي النا�شر �أو اتجاهه.
 - 2ال ُتر ّد الكتب المر�سلة �إلى �أ�صحابها� ،سوا ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�ضه على التحكيم �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها اللجنة الم�شرفة على
�إ�صدار ال�سل�سلة ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.
كتاب مخالف لل�شروط المذكورة.
ُ - 4ي�ستبعد � ّأي ٍ
 - 5يدفع المركز مكاف�آت مقابل الكتب المن�شورة وثالثين ن�سخة من الكتاب المطبوع.
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،  و بعد،ال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
.) من مجلة �آفاق الثقافة و التراث78( ف�إنه ي�سرنا �أن نبعث �إليكم بن�سخة من العدد
.راجين التف�ضل ب�إر�سال �إ�شعار الت�سلم المرفق بالمجلة �إلينا
مع خال�ص �شكرنا و تقديرنا لح�سن تعاونكم معنا
و تف�ضلوا فائق االحترام و التقدير
Dear Sir ;
Attached is one copy of Afaq Al-Thaqafa wa Al- Turath magazine, issue No ( 78 ). Please send back the enclosed receipt of
Acknowledgement after filling in the required infomation.
Thank you for your kind cooperation
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ت�صـ ــدر عن ق�سم الدرا�سـ ـ ـ ــات والن�شر وال�ش�ؤون الخارجية
بمرك ـ ـ ـ ــز جمعـ ـ ـ ـ ــة الماجـ ـ ـ ــد للثقـ ـ ـ ـ ــافة والتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراث
دب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ �ص.ب55156 .
هاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف +971 4 2624999
فاكـ ـ ـ ـ ـ ــ�س +971 4 2696950

مجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة
ف�ص ـ ـ ـ ــلية
ثقافي ـ ـ ـ ــة
تراثيـ ـ ـ ـ ــة

دول ـ ـ ـ ــة الإم ـ ـ ــارات العربيـ ـ ـ ــة المتحـ ـ ـ ـ ـ ــدة

البريد الإلكترونيinfo@almajidcenter.org:
الموقع الإلكترونيwww.almajidcenter.org :
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رقــــم الت�سجيل الدولي للمجلــة
ردمد 1607 - 2081

هيــــــــــــئة التحـــــــــرير
مديــر التحرير
د .عز الدين بن زغيبة

�سكرتير التحرير
المجلة م�سجلة في دليــــل
�أولريخ الدولي للدوريات
تحت رقم 349378

اال�شتراك الم�ؤ�س�س ـ ــات
ال�ســــــنوي الأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد
الطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالب

داخ ــل الإمــارات
 100درهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـم
 70درهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً
 40درهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً

خـ ــارج الإمـ ـ ــارات
 150درهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـم
 100درهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـم
 75درهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً

د .علي عبد القادر الطويل

هيئة التحرير
�أ.د .حـ ــات ـ ــم �ص ـ ــال ــح ال�ض ـ ــامـن
د .محمـ ـ ــد �أحم ــد القـ ـ ــر�شـ ـ ـ ـ ـ ــي
د� .أ�سمــاء �أحمـد �ســالم العـوي�س
د .نعيمة محمد يحيى عبداهلل

المقاالت المن�شورة على �صفحات المجلة تعبر عن �آراء كاتبيها
والتمثل بال�ضرورة وجهة نظر المجلة �أو المركز الذي ت�صدر عنه

يخ�ضع ترتيب المقاالت لأمور فنية

الفهـــــــر�س
االفتتاحية
محمد رجاء ( روجيه غارودي)
رحل الرجل الذي تعرف العرب وط�أته والعجم
مدير التحرير ٤

نح ��و �إن�ش ��اء المكتب ��ة الرقمي ��ة للمخطوط ��ات بمخب ��ر
مخطوط ��ات الح�ض ��ارة الإ�سالمي ��ة ف ��ي �شم ��ال �إفريقيا
بجامعة وهران
�أ  .موالي امحمد 113

المقـاالت
مرويات
الإمام محمد بن عمرو الليثي عن �شيخه �أبي �سلمة
في الكتب ال�ستة (درا�سة حديثية)
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محمد رجاء ( روجيه غارودي)
رحل الرجل الذي تعرف العرب وط�أته والعجم

افتتاحية العـدد

في �سنة 1913م كانت مدينة مر�سيليا بالجنوب الفرن�سي على موعد مع التاريخ بميالد مفكرٍ
وفيل�سوف من عائلة ملحدة ,حيث لم يخطر ببال فرن�سا الر�سمية وال فرن�سا ال ُّنخبة �أن هذا القادم
الجديد �سيكون �أحد قادة الفكر الإ�سالمي الم�ستميتين في الدفاع عنه ,و�أ�شد م�ضا�ض ًة على الح�ضارة
الغربية والفكر ال�صهيوني من وقع الح�سام المهند.
والرجل لم يكن ي�ست�سيغ حياة الإلحاد التي كانت عليها عائلته ,وكان يرى �أن هناك في الوجود
معنى البد �أن يرتبط به الإن�سان ،فالحياة لي�ست مادة فقط ،ولذلك نجده التحق مبكراً ( في �شبابه)
ً
بالبروت�ستانتية قبل �أن يلتحق بالكاثوليكية في مطلع �سبعينيات القرن الما�ضي ,فالرجل كانت تراوده
فكرة وحدة الأديان منذ �شبابه ,حيث نقل عنه قوله�« :أ�شد ما يحملني على الفخر هو تم�سكي بالحلم
الذي راودني في �سن الع�شرين� ،أعني وحدة الأديان الثالثة الم�سيحية واليهودية والإ�سالم»؛ لأنه كان
يعتقد �أن الإجابة على �س�ؤال معنى الوجود الإن�ساني وحقيقة العالقة بين الإن�سان والكون والحياة,
ال يمكن الح�صول عليها من خالل المذاهب الب�شرية ,و�إنما هي تكمن في فكرة وحدة الأديان ,فلعل
المعنى الجامع بين هذه الأديان يكون قادراً على الإجابة على هذا ال�س�ؤال.
وم��ع ا�ستمرار رحلة البحث ع��ن ه��ذه الحقائق والمعاني والتنقير عنها ف��ي المعارف الدينية
والروحية للأديان وقيمها الح�ضارية ,تب َّين للرجل �أن ما يبحث عنه يوجد بتمامه وكماله في الدين
الإ�سالمي الحنيف ,وهو ما قاده �إلى اعتناق الإ�سالم و�إ�شهاره في الثاني من جوان (يوليو – تموز)
�سنة 1982م بالمركز الإ�سالمي بجنيف ,حيث قال حينها� :إنه كان في ما �سبق من مراحل حياته يبحث
عن معنى معيناً لم يجده �إال في الإ�سالم ,و�إنه وجد �أن الح�ضارة الغربية قد بنيت على فهم خاطئ
للإن�سان.
وقد كان هذا التحول الجديد في حياة الرجل نقطة انعطاف كبيرة ,بل هي �أكبر بكثير من التحول
الذي �أحدثته م�س�ألة ان�شقاقه عن الحزب ال�شيوعي �سنة 1968م ,وما تبعها من انتقادات �شديدة ومرة
لالتحاد ال�سوفياتي و�سيا�ساته �آن��ذاك ،وكذا الحزب ال�شيوعي الفرن�سي ورئي�سه جورج مر�شي ،مما
�أدى �إلى ف�صله منه ب�شكل ر�سمي �سنة 1970م ,فراح يق ِّلب ثنايا المعارف الإ�سالمية ويكت�شف عمقها
و�إن�سانيتها ،ويعجب بمدى تال�ؤم منظومة المعارف والقيم لهذا الدين مع الإن�سان والكون والحياة,
ف�شكل ذلك لديه �أ�سا�ساً مكيناً وح�صناً ح�صيناً ينطلق منه في معالجة ق�ضايا الإن�سان والمجتمعات،
فكان �ضارياً على الح�ضارة الغربية و�أربابها ,وكذا ال�صهيونية ومحترفيها ،وك�شف �أكاذيبهم و�أالعيبهم
وخداعهم للر�أي العام ,مما ع َّر�ضه لم�ضايقات ومالحقات ق�ضائية وهجومات �شر�سة ,ولكن كل ذلك
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لم يثنه عن غايته وهدفه ,ف�أخرج للب�شرية درا�ساتٍ وم�ؤلفات يجمع ذو الحكمة والب�صيرة على �أنها
كانت �أ�شد وقعاً على �أعداء الإ�سالم والقيم الح�ضارية للإن�سانية من وقع الح�سام المهند.
و�أهم هذه الدرا�سات والبحوث هي:
 - 1الإ�سالم دين الم�ستقبل:
لقد تحدث في هذا الكتاب عن الأ�سباب التي �أدت به �إل��ى اختيار الدين الإ�سالمي؛ وذلك لما
يتمتع به هذا الدين من �شمولية كبرى في معالجة ق�ضايا الإن�سان والمجتمع والحياة ,وقدرته
على ا�ستيعاب جميع ال�شعوب ذات الديانات المختلفة.
 - 2الأ�ساطير الم�ؤ�س�سة لل�سيا�سة الإ�سرائيلية.
هذا الكتاب المرجعي ال�شهير الذي دافع فيه عن نظرية «الم�ؤامرة ال�صهيونية» التي يعتقد �أنها
اختلقت ما يعرف بالمحرقة اليهودية (الهولوكو�ست) على �أيدي النازيين ,وهي الم�س�ألة التي �أدت
�إلى محاكمته �سنة  1998من قبل محكمة فرن�سية.
 - 3الإرهاب الغربي:
وقد انتقد في هذا الكتاب المبادئ التي ت�أ�س�ست عليها النه�ضة الأوروبية ،وكيفية تحو ّلها �إلى
وح�ش يفتك ب�سكان العالم الآخ��ر ،من �سكان �أمريكا الأ�صليين �إلى بالد الهند .فيب ّين المبادئ
ال�سامية له�ؤالء الأقوام والتي �أطلق عليها الغرب لقب البرابرة والهمج.
 - 4ما َي ِع ُد به الإ�سالم.
 - 5الإ�سالم دين الم�ستقبل.
 - 6لماذا �أ�سلمت ..ن�صف قرن من البحث عن الحقيقة.
 - 7الأ�صوليات المعا�صرة �أ�سبابها ومظاهرها.
 - 8محاكمة ال�صهيونية الإ�سرائيلية.
 - 9حفارو القبور ..الح�ضارة التي تحفر للإن�سانية قبرها.
 - 10الواليات المتحدة طليعة االنحطاط.
 - 11حوار الح�ضارات.
 - 12كيف ن�صنع الم�ستقبل؟
لقد رحل الرجل عنا يوم 2012/6/13م ،مخ ِّلفاً وراء ُه �إرث��اً علمياً وفكرياً زاخ��راً .فن�س�أل له اهلل
الثواب والمغفرة ومقاماً عل ّياً في الجنة �إنه �سميع مجيب.

الدكتور عز الدين بن زغيبة

مدير التحرير
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محمد رجاء
( روجيه
غارودي)
رحل الرجل
الذي تعرف
العرب وط�أته
والعجم

مرويات
الإمام محمد بن عمرو الليثي
عن �شيخه �أبي �سلمة
في الكتب ال�ستة (درا�سة حديثية)
الدكتور محمد نور العلي

مقـــاالت

باحث في الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف
الإمارات العربية المتحدة
المقدمة

الحمد هلل رب العالمين ,و�أف�ضل ال�صالة و�أتم الت�سليم على �سيدنا ونبينا محمد �سيد
المر�سلين ,وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعين.
�سبب االختيار

وبعد:

يتجلى اختياري لهذه الدرا�سة في عدة نقاط:

فهذه درا�سة عن �إمام من تابعي التابعين له باع
طويل في رواية الحديث ,وهو من �أ�سرة علمية كانت
ت�سكن مدينة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وهو
من �صميم العرب ن�سب ًا ,كان �صاحب �أبي �سلمة بن
عبد الرحمن وراويته .وحديثه في عداد الح�سن ,وال
يكاد كتاب من كتب ال�سنة يخلو من مروياته ,وبناء
على كثرتها �آثرت �أن يكون بحثي هذا عن مروياته
عن �شيخه �أبي �سلمة بن عبد

�أهميته

الرحمن بن عوف حيث كان الإمام الليثي راويته
كما هو المعروف والمعهود.

ت�أتي �أهميته من �سبب اختياره ,و�أن �أحاديث
الليثي ال يكاد كتاب من كتب ال�سنن يخلو منها .فهو

�أو ًال :خدمة �سنة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
ثانياً� :أن مرويات محمد بن عمرو الليثي قيمة
حديثية كبيرة.
ثالثاً� :أن الإمام الليثي يدور عليه الحديث الح�سن
فيحتاج حديثه �إلى متابعات و�شواهد.
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مرجعية كبيرة في رواية الحديث.

المبحث الثالث ( :ع�صره)

المنهج المتبع في الدرا�سة

المبحث الرابع� ( :شيوخه وتالمذته )

لعل �أهم ما يميز منهجي في هذا البحث:
�أو ًال :الدقة والتحري في نقل المعلومة وعزوها �إلى
م�صادرها.
ثانياً :تخريج الآيات والأحاديث تخريج ًا علميا.

المبحث الخام�س ( :مكانته العلمية )
المبحث ال�ساد�س ( :كتابة �أحاديثه )
والق�سم الثاني :مروياته من طريق �شيخه
�أب���ي �سلمة ب��ن عبد ال��رح��م��ن ف��ي الكتب
ال�ستة.

ثالثاً� :إن كان في الإ�سناد من ذكر بكنيته� ,أو انت�سب
�إلى �أبيه �أو �أمه �أو نحو ذلك ,بينته بين قو�سين.
رابع ًا :االلتزام بالترتيب المو�ضوعي للأحاديث
الواردة عند ال�ستة.

الدرا�سة لحياة الإمام المحدث
محمد بن عمرو الليثي

خام�ساً� :أقدم ال�صحيحين ثم �أبا داود ثم الترمذي
ثم الن�سائي" المجتبى" ثم ابن ماجة.

المبحث الأول:
(ا�سمه ون�سبه و�أ�سرته وعائلته)

�ساد�ساً� :إذا كان الحديث �ضعيفا �أبحث له عن
متابعات و�شواهد.

ا�سمه ون�سبه :هو محمد بن عمرو بن علقمة بن
وقا�ص بن مح�صن بن َك َل َدة بن عبد ياليل بن طريف
ابن ُع ْتوارة بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة
ابن كنانة((( .فهو كناني ليثي.

�سابعاً� :أ�شير �إلى بع�ض ما يحتاجه الحديث من
تعليق.
ثامنا� :أقوم ب�شرح الغريب من م�صادره.
خطة البحث :وقد قمت بتق�سيم هذا البحث �إلى
مقدمة وق�سمين وخاتمة ,ثم الم�صادر والمراجع
المعتمدة .ثم الفهار�س ،ثم محتويات البحث.
�أما المقدمة :فقد ت�ضمنت اال�ستفتاح و�أهمية
المو�ضوع و�سبب اختياره والمنهج المتبع.
والق�سم الأول :ال��درا���س��ة لحياة الإم��ام
المحدث محمد بن عمرو الليثي
وتت�ضمن عدة مباحث:
المبحث الأول( :ا�سمه ون�سبه و�أ�سرته وعائلته)
ال��م��ب��ح��ث ال��ث��ان��ي( :م��ول��ده ون�ش�أته ورحالته
ووفاته)
�آفاق الثقافة والتراث 7

الق�سم الأول

والكنانيون بطون كثيرة يرجعون بن�سبهم �إلى
م�ضر بن نزار بن معد بن عدنان ،وكانت ديارهم
بجهات مكة ,كما �أ�شار ابن خلدون في تاريخه(((.
وذكر عمر ر�ضا كحالة� :أن بني ليث بن بكر كانوا
يقيمون حول مكة ،وي�سكنون ينبع ،ويقيمون ب�ساقية
قلتة من بالد �صعيد م�صر(((.
وبناء عليه ف�إن قبائل كنانة تفرقت في الأر�ض,
ومنهم بنو ليث فقد كانوا من �ساكني المدينة ,حيث
قال ابن �سعد في ترجمة جد الم�صنف « علقمة بن
وقا�ص « وله دار بالمدينة في بني ليث وله بها عقب،
وذكر في وفاة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم « من
طريق الزهري مر�س ًال :دفن �صلى اهلل عليه و�سلم
لي ًال ،فقالت بنو ليث :كنا ن�سمع �صريف الم�ساحي

مرويات
الإمام
محمد بن
عمرو الليثي
عن �شيخه
�أبي �سلمة
في الكتب
ال�ستة
(درا�سة
حديثية)

ور�سول اهلل يدفن بالليل «(((.

و�أما عمه وابن عمه « عمر بن طلحة بن علقمة
« فقد كانا من المحدثين� ،أما عمر ابن طلحة فقد
روى عن �سعيد بن �أبي �سعيد المقبري ،و�أبيه طلحة
ابن علقمة بن وقا�ص وعمه عبد اهلل بن علقمة وابن
عمه محمد بن عمرو بن علقمة ,وروى عنه عبد اهلل
ابن وهب وعلي بن المديني ومحمد بن �إ�سماعيل
ابن �أبي فديك وغيرهم ،قال �أبو زرعة لي�س بقوي،
وق��ال �أب��و حاتم محله ال�صدق ،وذك��ره اب��ن حبان
في الثقات ،روى له البخاري في الأدب وفي �أفعال
العباد(((.

�أ�سرته وعائلته :هذا الإم��ام كما علمنا يرجع
بن�سبه �إلى كنانة بن خزيمة حيث يلتقي بن�سب النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم في جده كنانة بن خزيمة ,فهو
عريق الن�سب ،وهو ينتمي �إلى �أ�سرة علم وحديث.
�أما �أبوه « عمرو بن علقمة « فقد روى عن �أبيه
وروى عنه ابنه محمد بن عمرو ,ذكره ابن حبان في
كتاب الثقات ،روى له الترمذي والن�سائي وابن ماجة
حديثا واحدا(((.

مقـــاالت

و�أما جده « علقمة « فقد كان �أحد العلماء ،حدث
عن عمر وعائ�شة وغيرهما من ال�صحابة ،وعنه
ولداه عمرو وعبد اهلل ،والزهري ,وغيرهم ،وحديثه
في الكتب ال�ستة ،وثقه الن�سائي وابن �سعد(((.

وبناء عليه يتبين لنا� :أن الإمام محمد بن عمرو
ينتمي �إلى �أ�سرة عريقة في العلم وفي الن�سب .و�أما
ما يتعلق بوالد جده « وقا�ص بن مح�صن « فلم �أعثر
عليه في ال�صحابة.

وقال ابن حجر في الإ�صابة :علقمة بن وقا�ص
الليثي ،قال الواقدي :ولد على عهد النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم ،و�أورد ابن منده من طريق يزيد بن
هارون عن محمد بن عمرو بن علقمة عن �أبيه عن
جده قال �شهدت الخندق مع النبي �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم.

المبحث الثاني
( مولده ون�ش�أته ورحالته ووفاته )

مولده :لم يتبين لي متى ولد الإمام محمد بن
عمرو الليثي ,لكن من خالل الدرا�سة لحياته تبين
لي �أن بع�ضا من تالمذته روى عن �أبي حنيفة رحمه
اهلل تعالى ،مثل « يزيد بن زريع ويزيد بن هارون «
فيترجح �أن الإمام الليثي كان من �أقران �أبي حنيفة
النعمان ,ولدى رجوعي �إلى تاريخ والدة �أبي حنيفة
يتبين �أنها كانت �سنة(  80ه�ـ) في حياة �صغار
ال�صحابة ،و�أن وفاته كانت �سنة (150ه �ـ )(،((1
ول��دى معرفة وف��اة الليثي وذل��ك �أنها كانت �سنة
145هـ يظهر لنا �أن والدة الليثي مقاربة لوالدة �أبي
حنيفة وذلك لأمرين اثنين:

وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله :لو ثبت هذا
لكان �صحابي ًا لكن �أط�ب��ق الأئ�م��ة على ذك��ره في
التابعين.
وقال �أبو نعيم هذا وهم يعني الذي �أورده ابن
منده ،ثم قال ابن �سعد وابن حبان :توفي بالمدينة
في خالفة عبد الملك بن مروان .قلت وحديثه عن
عمر وعائ�شة وغيرهما في ال�صحيح(((.

الأول� :أن بع�ض تالمذة الليثي رووا عن �أبي
حنيفة.

و�أما عمه « عبد اهلل بن علقمة « فقد روى عن
�أبيه علقمة بن وقا�ص وروى عنه ابن �أخيه عمر بن
طلحة بن علقمة ،ذكره ابن حبان في الثقات ،روى
له البخاري في كتاب �أفعال العباد والن�سائي(((.

الثاني� :أن تاريخ وفاة االثنين متقارب جدا �إذ
الفارق بين وفاتيهما خم�س �سنوات.
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وبناء على ذلك يترجح عندي �أن والدة الليثي
بين �سنة ( 70و 80هـ) واهلل �أعلم.
ن�ش�أته :لقد ن�ش�أ الإم��ام الليثي في �أ�سرة علم
وحديث كما تبين لنا و�أن��ه كان يعي�ش في المدينة
المنورة على �ساكنها �أف�ضل ال�صالة و�أتم الت�سليم
حيث كانت موئال للفقهاء والمحدثين والقراء
وغيرهم ,ولذلك تفوق هذا الإمام و�أ�صبح علما من
�أعالم الحديث في ع�صره مما جعل الإم��ام مالك
بن �أن�س وهو �إمام دار الهجرة يروي عنه في الموط�أ
حديثين مرفوع ًا وموقوف ًا(.((1
رحالته :لم يعهد للإمام �أن رحل لطلب الحديث
كما هو حال �أكثر المحدثين ،ويترجح عندي �أن من
الأ�سباب في ذلك �أن من روى عنهم الحديث كانوا
في الأع��م الأغلب :مدنيين �أوم��ن القاطنين فيها،
و�أ�شهرهم» �أبو �سلمة بن عبد الرحمن وكذلك �سعد
ابن �سعيد الأن�صاري وغيرهما.
لكن ال يعني هذا �أنه لم يخرج من المدينة �إلى
غيرها من مدن الإ�سالم .فقد ترجم له المزي في
تهذيبه :وقال نق ًال عن �سعيد بن عامر :قدم علينا
محمد بن عمرو الب�صرة مرتين ,قدم �سنة �سبع
وثالثين وقدم الثانية �سنة �أربع و�أربعين ومائة(.((1
ويترجح عندي �أن قدومه �إلى لعراق وخا�صة في �سنة
144هـ وهي �سنة وفاته كانت �سيا�سية ولي�ست علمية
كما �سيتبين لنا في ما يتعلق بوفاة الليثي رحمه اهلل
تعالى.
وفاته :من الم�ؤكد �أن وفاته كانت في العراق
وذلك �أنه خرج من المدينة لمنا�صرة « محمد بن
عبد اهلل بن ح�سن «ال��ذي يعرف بالنف�س الزكية،
وهذا الذي رجحه ابن حجر في تهذيبه في ترجمة
«محمد بن عمرو بن عطاء»(.((1
قال ابن كثير في ذكر مقتل النف�س الزكية :لما
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قتل �سنة 145ه�ـ �شرع المن�صور في ا�ستدعاء من
نا�صره وخرج معه من �أ�شراف المدينة فمنهم من
قتله ومنهم من �ضربه ومنهم من عفا عنه(.((1
والذي يترجح �أن المن�صور عفا عن الليثي بعد
ا�ستدعائه لعظم علمه وكبر �سنه حيث لم يذكر �أحد
فيما �أعلم �أنه قتل من قبله ,والذي �أكده الذهبي:
حدث في
�أنه مات �سنة 145هـ �أو �سنة 144هـ وقد َ
العراق( .((1و�صحح ابن حجر� :أن موته �سنة 145هـ
في خالفة المن�صور(.((1
المبحث الثالث
( ع�صره )

لقد ع��ا���ش الإم���ام الليثي رح�م��ه اهلل ف��ي ظل
مرويات
الخالفة الأموية معظم حياته ،و�إذا رجحنا والدته
الإمام
ما بين  70و 80هـ ،ف�إنه يكون معا�صرا لعدد من محمد بن
الخلفاء الأمويين �أولهم «عبد الملك بن مروان» عمرو الليثي
ثم بقية الخلفاء و�آخرهم مروان بن محمد الملقب عن �شيخه
�أبي �سلمة
بالحمار ,ل�شدته وكثرة حروبه مع خ�صومه ليحافظ في الكتب
على خالفة بني �أمية( ،((1وبناء على ذلك فقد عا�ش
ال�ستة
(درا�سة
ا�ستقرار ًا �سيا�سي ًا واجتماعي ًا واقت�صادي ًا طوال فترة
حديثية)
بني �أم �ي��ة �إال م��ا ك��ان ف��ي �آخ��ره��ا حيث ق��ام بنو
العبا�س للق�ضاء على ه��ذه الخالفة التي وا�صلت
فتوحاتها �شرق ًا وغرب ًا وتو�سعت رقعة الم�سلمين في
عهدها وازدهرت العلوم وتطور االقت�صاد .وال �أحد
يجهل التطور في �شتى �أم��ور الحياة في ظل هذه
الدولة وهذه الخالفة� ،سيا�سيا وعلميا واقت�صاديا
وعمرانيا.
وال زال الأم��ر كذلك حتى هبت ري��اح االنتقال
�إل��ى عهد �آخ ��ر ,عهد بني العبا�س ،وم�م��ا تجدر
الإ�شارة �إليه �أن العبا�سيين قاموا بدعوى منا�صرة
الطالبيين ,وما �أن ا�ستقر الأمر لهم حتى انفردوا
بالخالفة دون الطالبيين مما جعل �أ�شراف المدينة

وغيرهم يقومون لن�صرة الطالبيين ,وهذا ما قام به
الإمام الليثي حيث قام منا�صر ًا للنف�س الزكية من
�أبناء الح�سن .وبذلك يكون الليثي قد عا�ش فترة
ع�صيبة من خالفة العبا�سيين ,حيث كانوا في طور
ت�أ�سي�س خالفتهم ,ولم يعا�صر �سوى �أبي العبا�س
ال�سفاح ،وبع�ض ًا من عهد �أبي جعفر المن�صور.

هارون ,ومحمد بن عبد اهلل الأن�صاري ,وغيرهم.
المبحث الخام�س
( مكانته العلمية )

ال �شك �أن الإم��ام الليثي كان ذا مكانة علمية
مرموقة ,وهذا يت�ضح من كثرة تالمذته ومروياته
لكن حديثه في مرتبة الح�سن لأوهام كانت عنده.
و�إنني في ه��ذا المبحث �س�أذكر خال�صة ما قاله
المحدثون فيه لنرى ال�صورة جلية لهذا الإمام
العلم.

المبحث الرابع
( �شيوخه وتالمذته )

(((1

مقـــاالت

�شيوخه :لقد روى عن الكثير من المحدثين،
ومنهم� :أبوه « عمرو بن علقمة » و�أبو �سلمة بن عبد
الرحمن ,وعبيدة بن �سفيان الح�ضرمي ,و�سعيد
ابن الحارث «قا�ضي المدينة» و�إبراهيم بن عبد
اهلل بن حنين ,ودينار �أبي عبد اهلل الق ّراظ ,وعمر
ابن م�سلم بن �أكيمة الليثي ,ومحمد بن �إبراهيم بن
الحارث التيمي ,وواقد بن عمرو بن �سعد بن معاذ,
وخالد بن عبد اهلل ابن حرملة ,وعبد الرحمن بن
يعقوب الحرقي ,وعمر بن الحكم بن ثوبان ,و�سعد
ابن �سعيد الأن�صاري ,ويحيى بن عبد الرحمن ابن
حاطب وغيرهم.

قال علي بن المديني� :سمعت يحيى بن �سعيد
القطان و�سئل عن �سهيل بن �أب��ي �صالح ومحمد
ابن عمرو بن علقمة ،فقال :محمد بن عمرو �أعلى
منه ،قال علي :قلت ليحيى :محمد بن عمرو كيف
هو ؟ قال تريد العفو �أو ت�ش ّدد؟ قلت ال ,بل �أ�شدد،
قال لي�س هو ممن تريد ،وكان يقول حدثنا �أ�شياخنا
�أبو �سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ,قال
يحيى و�س�ألت مالكا عن محمد بن عمرو فقال فيه
نحوا مما قلت ل��ك ,وق��ال �إ�سحاق بن حكيم قال
يحيى القطان :و�أما محمد بن عمرو فرجل �صالح
لي�س ب�أحفظ النا�س للحديث .وق��ال �إ�سحاق بن
من�صور عن يحيى بن معين �أن��ه �سئل عن محمد
ابن عمرو ومحمد بن �إ�سحاق �أيهما يقدم؟ فقال:
محمد بن عمرو ,وقال �أبو بكر بن �أبي خيثمة �سئل
يحيى بن معين عن محمد بن عمرو فقال :ما زال
النا�س يتقون حديثه ,قيل له وما علة ذل��ك؟ قال
كان يحدث مرة عن �أب��ي �سلمة بال�شيء من ر�أيه
ثم يحدث به م��رة �أخ��رى عن �أب��ي �سلمة عن �أبي
هريرة .وقال �إبراهيم الجوزجاني :لي�س بقوي في
الحديث وي�شتهي حديثه ،وق��ال �أب��و حاتم� :صالح
الحديث يكتب حديثه وهو �شيخ ,وقال الن�سائي لي�س
به ب�أ�س ,وقال في مو�ضع �أخر ثقة ،وقال ابن عدي:
له حديث �صالح وقد حدث عنه جماعة من الثقات

تالمذته :لقد روى عنه الكثير ،ومنهم" الإمام
مالك بن �أن�س ،ومو�سى بن عقبة ومات قبله ,وابن
عمه عمر بن طلحة بن علقمة بن وقا�ص ,و�شعبة
ابن الحجاج ،وال�سفيانان ,وحماد بن �سلمة ,و�أبو
مع�شر المدني « نجيح ال�سندي « ويزيد بن زريع,
ومعتمر بن �سلمان ،و�إ�سماعيل ابن جعفر ,ومعاذ
ابن معاذ العنبري ,و�أبو بكر بن عيا�ش ,ويحيى بن
�سعيد القطان ,وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ,و�سعيد
ابن عامر ,وعرعرة بن البرند ,والن�ضر بن �شميل,
وعبدة بن �سليمان ,وعباد بن عباد بن حبيب بن
المهلب بن �أبي �صفرة ,وعباد بن العوام ,وخالد بن
الحارث ,وحماد بن �أ�سامة « �أبو �أ�سامة ,ويزيد بن
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كل واحد منهم ينفرد عنه بن�سخة ويغرب بع�ضهم
على بع�ض ويروي عنه مالك غي َر حديث في الموط�أ
و�أرجو �أنه ال ب�أ�س به ,وذكره ابن حبان في الثقات:
وق��ال كان يخطئ وق��ال الذهبي :محمد بن عمرو
ابن علقمة ،الإمام المحدث ال�صدوق� ،أبو الح�سن
الليثي المدني� ،صاحب �أبي �سلمة بن عبد الرحمن
وراويته ,وحديثه في ع��داد الح�سن .ولقد روى له
البخاري مقرونا ب�آخر ،وروى له م�سلم متابعة .وهو
ممن ي�شتهى حديثه .وروى �أحمد بن �أبي مريم عن
يحيى بن معين� :أن��ه ثقة .وق��ال ابن المبارك :لم
يكن به ب�أ�س .وق��ال ابن �سعد :كان كثير الحديث
ي�ست�ضعف ,وقال الحافظ ابن حجر في التقريب:
�صدوق له �أوهام .وقال الذهبي في الموقظة :هو في
�أعلى مراتب الح�سن من روايته عن �أبي �سلمة عن
�أبي هريرة(.((1
خال�صة �أقوال النقاد:

بنا ًء على ما ذكره المحدثون عن مكانته العلمية
ن�ستطيع القول �أن الإمام الليثي كان كثير الحديث،
وقد روى عنه كبار �أئمة ال�ش�أن مثل �شعبة وال�سفيانين
ويحيى بن �سعيد ويزيد بن هارون والإم��ام مالك,
ووثقه اب��ن معين م��رة ,وكذلك الن�سائي ,لكن له
بع�ض الأوه��ام �أنزلت حديثه �إل��ى درج��ة الح�سن,
بل هو في �أعلى درجات الح�سن كما �أفاد الذهبي,
ولذلك ك��ان ينبغي على اب��ن ع��دي ع��دم ذك��ره في
ال�ضعفاء وخا�صة �أنه قال في ترجمته :و�أرج��و �أنه
ال ب�أ�س به .وفي معر�ض حديثنا عن مروياته �سنرى
يح�سنون حديثه ،ك�أمثال
�أن كثير ًا من �أئمة الحديث ِّ
الترمذي والهيثمي وغيرهما.
المبحث ال�ساد�س
( كتابة �أحاديثه )

لقد عا�ش �إمامنا ع�صر �صغار التابعين وتابعي
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تابعيهم وهو ع�صر تدوين ال�سنة وكتابتها ,ولذلك ال
غ ْر َو �أن تكتب وتد ّون �أحاديث الإمام الليثي  -رحمه
اهلل تعالى  -ب�أمر منه خ�شية �أن ُيكذَ ب عليه.
وق��د �أورد الحافظ اب��ن ع��دي في خطبة كتابه
ال�ك��ام��ل :م��ا �أف��اد ب��ه �سفيان اب��ن عيينة وه��و من
تالمذة الليثي :قَالَ َلنَا ُم َحمد ْب ُن َع ْمرو :ال �أُ َح ِّد ُث ُك ْم
َح َّتى َت ْك ُت ُبو ُه� ،أَخَ ُ
اف �أَ ْن َت ْك ِذ ُبوا َع َل َّي(.((2
وق��ال اب��ن ع��دي في ترجمته :وق��د ح��دث عنه
جماعة من الثقات كل واحد ينفرد عنه بن�سخة(.((2
و ذكر ابن �أب��ي حاتم في ترجمة « حماد ابن
الجعد «حدثنا �أبي حدثنا عمرو بن علي قال :كتبت
عن �أبي داود عن حماد ابن الجعد ف�أتيت بها ابن
المهدي ،فقال :تحدث عن حماد بن الجعد؟ كان
مرويات
الإمام
عنده ثالثة كتب عن محمد بن عمرو وليث وقتادة،
محمد بن
فما كان يف�صل بع�ض ًا من بع�ض(.((2
عمرو الليثي
وذكر الإمام �أحمد في العلل� :أن يزِ يد ب َن ُزريع عن �شيخه
َ َ ْ َ ْ ِ �أبي �سلمة
َيق ُ
ُول :كتبت كتاب ُم َح َّمد ابن َع ْمرو ِفي قرطا�س في الكتب
ال�ستة
فَذهب عامتهَ ،و ُه َو َك َما قَالَ ا ْلقَا ِئل ا�ستودع علمك
(درا�سة
(((2
قرطا�سا  .ومما تجدر الإ�شارة �إليه �أن الدكتور حديثية)
الأعظمي في كتابه « درا�سات في الحديث النبوي
وتاريخ تدوينه »  ،325 /1وال��ذي نال عليه وعلى
تحقيقه ل�صحيح ابن خزيمة وغيرها جائزة الملك
في�صل  -رحمه اهلل تعالى  -للدرا�سات الإ�سالمية
كما ذك��ر نف�سه في ال�صفحة الأول��ى من �صحيح
ابن خزيمة .قد قام بتاريخ كتابة الحديث وتدوينه
جامع ًا لكتابة ال�صحابة والتابعين وتابعيهم والكتابة
عنهم ,وذكر في الباب الرابع في ف�صله الرابع وهو:
«تقييد الحديث من ع�صر النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم �إلى منت�صف القرن الثاني الهجري على وجه
التقريب» حيث �ضمنه ما يتعلق بكتابة بع�ض �صغار
التابعين و�أتباع التابعين والكتابة عنهم ,و�أو�صلهم

َعلَى �أَ ْن ِف ِه َو َ�أ ْر َن َب ِت ِه َ�أث ََر ا ْل َماءِ َوالطِّ ينِ ).

�إلى ( )252رج ًال .وذكر منهم « محمد بن عمرو
الليثي برقم (.)209

تخريج الحديث� :أخرجه البخاري واللفظ له،
من طريق ُ�س ْف َيان عن ابن جريج (عبد الملك بن
عبد العزيز) عن �سليمان الأح��ول عن �أب��ي �سلمة
عنه به ,قال �سفيان َو َح َّد َثنَا ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْمرٍ و َع ْن
�أَبِى َ�س َل َم َة عنه به(. ((2
وط��ري��ق �سفيان لي�س عند البقية م��ن ال�ستة،
ولذلك قال ابن حجر في الفتح :وقد �أخرجه �أحمد
ع��ن �سفيان « ب��ن عيينة » ع��ن محمد ب��ن عمرو
به(.((2
(-3ع ْن �أَبِى ُه َر ْي َر َة ر�ضي اهلل عنه َقالَ َقالَ
َ
َر ُ�سولُ هَّ ِ
«اخ َتت ََن
الل �صلى اهلل عليه و�سلم ْ
�إِ ْب َر ِ
ين َ�سن ًَة
يم َع َل ْي ِه ال�سَّ َال ُم َو ْه َو ا ْب ُن َث َما ِن َ
اه ُ
بِا ْلق َُّدو ِم )

الق�سم الثاني
مروياته من طريق �شيخه �أبي �سلمة بن
عبد الرحمن في الكتب ال�ستة:

(ع ْ��ن َ�أبِ��ى ُه َ��ر ْي َ��ر َة �أَ َّن َر ُ�سولَ هَّ ِ
الل �صلى
َ -1
اهلل عليه و�سلم َقالَ � :إِذَا َقالَ الإِ َم��ا ُم غَ ْيرِ
وب َع َل ْيه ِْم َو َ
ين.
ا ْل َمغ ُْ�ض ِ
ِّين َفقُولُوا� :آ ِم َ
ال ال�ضَّ ال َ
َف�إِن َُّه َم ْن َوافَقَ َق ْول ُُه َق ْولَ ا ْل َم َال ِئك َِة غُ ِف َر ل َُه َما
َتق ََّد َم ِم ْن َذ ْن ِب ِه ).

مقـــاالت

تخريج الحديث� :أخرجه البخاري واللفظ له .من
طريق َما ِل ٍك َع ْن ُ�س َم ٍّى َم ْو َلى �أَبِى َب ْكرٍ َع ْن �أَبِى
َ�صا ِل ٍح ( ذكوان) عنه به .وقال عقب الحديث بهذا
الإ�سناد :تَا َب َع ُه ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْمرٍ و َع ْن �أَبِى َ�س َل َم َة َع ْن
�أَبِى ُه َر ْي َر َة َعنِ ال َّنب ِِّى �صلى اهلل عليه و�سلم(،((2
وهذه المتابعة تفرد بها البخاري دون الجماعة,
ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح :ومتابعته
و�صلها �أحمد والدارمي وابن خزيمة والبيهقي من
طريق محمد بن عمرو نحو رواية �سمي عن �أبي
�صالح .وقال في روايته :فوافق ذلك قول �أهل
ال�سماء»(.((2

تخريج الحديث� :أخرجه البخاري واللفظ له،
من طريق �أَ ِب��ى الزِّ نَا ِد(عبد اهلل بن ذك��وان) َعنِ
الأَ ْع� � َر ِج (عبد الرحمن بن هرمز)عنه ب��ه .قال:
َو َر َوا ُه ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْمرٍ و َع ْن �أَبِى َ�س َل َم َة) (.((2
ورواية محمد بن عمرو لي�ست عند بقية الجماعة،
ولذلك قال ابن حجر في ال�شرح :و�أما رواية محمد
اب��ن عمرو فو�صلها �أب��و يعلى في م�سنده من هذا
الوجه(.((2

��ن َ�أبِ���ى َ�س ِع ٍ
يد ر�ضي اهلل عنه َقالَ
(ع ْ
َ -2
اع َت َك ْفنَا َم َع َر ُ�سولِ هَّ ِ
الل �صلى اهلل عليه و�سلم
ْ
َ
ين
ا ْل َع�شْ َر الأ ْو َ�س َطَ ،ف َل َّما ك َ
يح َة ِع�شْ رِ َ
َان َ�ص ِب َ
َاعنَا َف�أَتَانَا َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل �صلى اهلل
َن َق ْلنَا َمت َ
َف َف ْل َي ْرجِ ْع
اع َتك َ
عليه و�سلمَ ,قالَ « َم ْن ك َ
َان ْ
�إِلَى ُم ْع َت َك ِف ِه َف ِ�إنِّى َر َ�أ ْي ُت َه ِذ ِه اللَّ ْيل ََةَ ،و َر َ�أ ْي ُت ِنى
�أَ ْ�س ُج ُد ِفي َماءٍ َو ِطينٍ » َف َل َّما َر َج َع �إِلَى ُم ْع َت َك ِف ِه،
��اج ِ
اء ،ف َُم ِط ْرنَا فَ�� َوال َِّ��ذي َب َعث َُه
َو َه َ
��ت ال�سَّ َم ُ
اء ِم ْ��ن � ِآخ��رِ َذ ِل َك
بِال َْحقِّ َلق َْد َه َ
اج ِت ال�سَّ َم ُ
َ��ان ا ْل َم ْ�سجِ ُد َعرِ ً
ي�شاَ ،ف َلق َْد َر َ�أ ْي ُت
ا ْل َي ْو ِمَ ،وك َ

وال���ق���دوم :ق��ال ال �ن��ووي :رواة م�سلم متفقون
على تخفيفها ،ورواي� ��ات ال�ب�خ��اري فيها خالف
بين الت�شديد والتخفيف ،قالوا :و�آلة النجار يقال
لها " ق��دوم " بالتخفيف ال غير ،و�أم��ا ال�ق��دوم "
بالت�شديد ،فهي مكان في ال�شام ،وبالتخفيف تحتمل
القرية والآلة ،والأكثرون على التخفيف وعلى �إرادة
الآلة( .((3ورجح ابن حجر في الفتح� :أن المراد بها
في الحديث الآلة(.((3
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الز َب ْيرِ َق��الَ َ�س�أَل ُْت ا ْب َن
( -4عن ُع ْ��ر َوة ْبن ُّ
ا�ص �أَ ْخ ِب ْر ِنى ِب�أَ َ�ش ِّد َ�ش ْيءٍ َ�ص َن َع ُه
َع ْمرِ و ْبنِ ا ْل َع ِ
ون بِال َّن ِب ِّى �صلى اهلل عليه و�سلمَ ،قالَ
ال ُْم�شْ رِ كُ َ
َب ْينَا ال َّن ِب ُّي �صلى اهلل عليه و�سلم ُي َ�صلِّى ِفي
ِح ْجرِ ا ْل َك ْع َب ِة �إِ ْذ �أَقْ َبلَ ُع ْق َبةُ ْب ُن َ�أبِى ُم َع ْي ٍط،
يدا،
َف َو َ�ض َع َث ْو َب ُه ِفي ُع ُن ِق ِه فَخَ َنق َُه خَ ْنقًا َ�ش ِد ً
َف�أَقْ َبلَ �أَ ُبو َبكْرٍ َحتَّى �أَخَ ذَ ِب َم ْن ِك ِب ِه َو َد َف َع ُه َعنِ
ُون
ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلمَ ،قالَ }�أَ َت ْق ُتل َ
َر ُج ًال �أَ ْن َي ُقولَ َر ِّبي هَّ ُ
الل {(. ((3
َ
تخريج الحديث� :أخرجه البخاري واللفظ له،
من طريق ُم َح َّم ِد ْبنِ ِ�إ ْب َر ِاه َيم ال َّت ْي ِم ِّى قَالَ َح َّد َث ِنى
عروة به ,قال :وقال ُم َح َّم ُد ابن َع ْمرٍ و َع ْن �أَبِى َ�س َل َم َة
ا�ص(.((3
َح َّد َث ِنى َع ْم ُرو ابن ا ْل َع ِ
ورواية محمد بن عمرو لي�ست عند بقية الجماعة،
وقال ابن حجر في الفتح :و�صله البخاري في �أفعال
العباد من طريقه ،و�أخرجه �أبو يعلى وابن حبان من
وجه �آخر عن محمد بن عمرو(.((3
�أق ��ول :ولي�س ف��ي �صحيح البخاري �سوى هذه
الأحاديث الأربعة .روى له البخاري مقرون ًا بغيره.
(ع ْ��ن َ�أبِ��ى ُه َر ْي َر َة َق��الَ َق��الَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل
َ -5
ُ
�صلى اهلل عليه و�سلم « َم��ا �أَ ِذ َن هَّ
الل ل�شيء
َك�أَ َذ ِن ِه ِل َن ِب ٍّى َي َت َغ َّنى بِا ْلق ُْر�آنِ َي ْج َه ُر ب ِِه»
تخريج الحديث� :أخرجه م�سلم واللفظ له ،من
طريق َي ْح َيى ْبنِ �أَ ِب��ى َك ِثيرٍ َع ْن �أَ ِب��ي َ�س َل َم َة عنه به,
ومن طريق �إِ ْ�س َم ِاعيل ْبن َج ْعفَرٍ َع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و
َع ْن �أَبِى َ�س َل َم َة َع ْن َ�أبِى ُه َر ْي َر َة َعنِ ال َّنب ِِّى �-صلى اهلل
ِ
و�سلم-م ْث َل َح ِد ِ
يث َي ْح َيى ْبنِ �أَ ِب��ي َك ِثيرٍ »(،((3
عليه
ومتابعته تفرد بها م�سلم دون الجماعة.
َاط َم َة ِب ْنت َق ْي ٍ�س �أُ ْختَ ال�ضَّ َّح ِ
( -6عن ف ِ
اك ْبنِ
ير ِة ا ْل َمخْ زُ و ِم َّى
َق ْي ٍ�س �أَ َّن �أَ َبا َح ْف ِ
�ص ْب َن ال ُْم ِغ َ
طَ لَّ َق َها َث َال ًثا ث َُّم ا ْنطَ لَقَ �إِلَى ا ْل َي َمنِ َفقَالَ َل َها
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�أَ ْهل ُُه َل ْي َ�س ل َِك َع َل ْينَا َن َفق ٌَة .فَا ْنطَ لَقَ خَ ا ِل ُد ْب ُن
يد ِفي َنفَرٍ َف�أَ َت ْوا َر ُ�سولَ هَّ ِ
ا ْل َو ِل ِ
الل �-صلى اهلل
عليه و�سلمِ -في َب ْي ِت َم ْي ُمون ََةَ ،فقَالُوا �إ َِّن �أَ َبا
�ص طَ لَّقَ ا ْم َر�أَت َُه َث َال ًثا َف َهلْ َل َها ِم ْن َن َفق ٍَة؟
َح ْف ٍ
َفقَالَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل �-صلى اهلل عليه و�سلم-
« َل ْي َ�س ْت َل َها َن َفق ٌَة َو َع َل ْي َها ا ْل ِع َّدةُ»َ .و�أَ ْر َ�سلَ إِ� َل ْي َها
«�أَ ْن َ
ال ت َْ�س ِب ِقي ِنى ِب َن ْف ِ�س ِك»َ .و�أَ َم َر َها َ�أ ْن َت ْن َت ِقلَ
يك ث َُّم �أَ ْر َ�سلَ �إِ َل ْي َها « َ�أ َّن ُ�أ َّم َ�شرِ ٍ
�إِلَى �أُ ِّم َ�شرِ ٍ
يك
ُون فَا ْنطَ ِل ِقى �إِلَى ا ْبنِ
ون الأَ َّول َ
َي�أْ ِتي َها ال ُْم َهاجِ ُر َ
ُوم الأَ ْع َمى َف�إِن َِّك �إِذَا َو َ�ض ْع ِت ِخ َما َر ِك
�أُ ِّم َم ْكت ٍ
ل َْم َي َر ِك» .فَا ْنطَ َلق َْت �إِ َل ْي ِه َف َل َّما َم َ�ض ْت ِع َّد ُت َها
�أَ ْنك ََح َها َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل �-صلى اهلل عليه و�سلم-
�أُ َ�سا َم َة ْب َن َز ْي ِد ْبنِ َحا ِرث ََة.
تخريج ال��ح��دي��ث� :أخرجه م�سلم واللفظ له,
من طريق يحيى بن �أبي كثير �أخبرني �أبو �سلمة �أن
فاطمة بنت قي�س �أخبرته به .و�أخ��رج متابعة من
طريق �إ�سماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن
�أبي �سلمة بنحوه « ومن طريق محمد بن ب�شر حدثنا
محمد بن عمرو حدثنا �أب��و �سلمة بنحوه .ولفظه
« قَالَ َك َت ْب ُت ذَ ِل� َ�ك ِم ْن ِفي َها ِكتَا ًبا َقا َل ْت ُكن ُْت ِعن َْد
ُوم ف ََط َّل َق ِنى ا ْل َب َّت َة َف�أَ ْر َ�س ْل ُت �إِ َلى
َر ُجلٍ ِم ْن َب ِنى َمخْ ز ٍ
�أَ ْه ِل ِه �أَ ْب َت ِغى ال َّن َف َق َةَ .وا ْقت َُّ�صوا ال َْح ِديثَ ِب َم ْعنَى َح ِد ِ
يث
َي ْح َيى ْبنِ �أَبِى َك ِثيرٍ َع ْن �أَبِى َ�س َل َم َة .غَ ْي َر �أَ َّن ِفي َح ِد ِ
يث
ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و « َال َتفُو ِتينَا ِب َنف ِْ�س ِك»(. ((3
وهذه المتابعة �أخرجها �أبو داود بنحوه من طريق
�إ�سماعيل بن جعفر عنه بهَ ,قا َل ْت ُكن ُْت ِعن َْد َر ُجلٍ ِم ْن
ُوم ف ََط َّل َق ِنى ا ْل َب َّت َة ُث َّم َ�ساقَ ن َْح َو َح ِد ِ
يث َما ِل ٍك
َب ِنى َمخْ ز ٍ
قَالَ ِفي ِه « َو َال َتفُو ِتي ِنى ِب َنف ِْ�س ِك»(.((3
التعليق :ن�شير فيه �إلى �أن م�سلم بن الحجاج لم
يخرج لليثي عن �أبي �سلمة �سوى هذين الحديثين
متابعة ,وق��د �أخ��رج له ثالثة �أح��ادي��ث عن �شيوخ

مرويات
الإمام
محمد بن
عمرو الليثي
عن �شيخه
�أبي �سلمة
في الكتب
ال�ستة
(درا�سة
حديثية)

مقـــاالت

�آخرين متابعة �أي�ض ًا(.((3
ير ِة ْبنِ �شُ ْع َب َة «�أَ َّن ال َّن ِب َّي َ�صلَّى
َ -7
(عنِ ال ُْم ِغ َ
ُ
��ب ا ْل َمذْ َه َب
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم ك َ
َ��ان �إِذَا ذ ََه َ
�أَ ْب َع َد).
تخريج الحديث� :أخرجه �أبو داود واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا َع ْب ُد اللهَّ ِ ْب ُن َم ْ�س َل َم َة ْبنِ َق ْعن ٍَب ا ْل َق ْع َنب ُِّي،
َح َّد َثنَا َع ْب ُد ا ْل َعزِ يزِ َي ْع ِني ا ْب َن ُم َح َّم ٍدَ ،ع ْن ُم َح َّم ٍد
َي ْع ِني ا ْب َن َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة ،عنه به(.((3
والترمذي :من طريق َع ْبد ا ْل َو َّه ِ
اب ال َّث َق ِف ّيَ ،ع ْن
ُم َح َّم ِد ْب��نِ َع ْمرٍ و به ،وعنده من قول ا ْل ُم ِغي َر ِة ْبنِ
ُ�ش ْع َب َة ،قَالَ ُ :كن ُْت َم َع ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
اج َتهُ،
ِفي َ�سفَرٍ َ ،ف َ�أتَى ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َح َ
َف�أَ ْب َع َد ِفي ا ْل َمذْ َهبِ َ ،و ِفي ا ْل َب ِ
اب َع ْن َع ْب ِد ال َّر ْح َمنِ ْبنِ
�أَبِي ُق َر ٍادَ ،و َ�أبِي َقتَا َدةََ ،و َجابِرٍ َ ،و َي ْح َيى ْبنِ ُع َب ْي ٍدَ ،ع ْن
ا�سَ ،و ِبلاَ لِ ْبنِ ال َْحار ِِث.
و�سىَ ،وا ْبنِ َع َّب ٍ
�أَبِي ِهَ ،و َ�أبِي ُم َ
َهذَ ا َح ِديثٌ َح َ�س ٌن َ�ص ِحي ٌح(.((4
والن�سائي :من طريق ِ�إ ْ�س َم ِاعيلَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ
َع ْمرٍ و به ،بزيادة من قول ا ْل ُم ِغي َر ِةَ ,ق��الَ  :فَذَ َه َب
اج ِت ِه َو ُه َو ِفي َب ْع ِ�ض �أَ ْ�سفَا ِر ِه َفقَالَ « :ا ْئ ِت ِني ِب َو ُ�ض ٍوء،
ِل َح َ
َف�أَ َت ْي ُت ُه ِب َو ُ�ض ٍوءَ ،ف َت َو َّ�ض�أَ َو َم َ�س َح َع َلى الْخُ َّف ْينِ » قَالَ
ال�شَّ ْيخُ � :إِ ْ�س َم ِاعي ُل ُه � َو ا ْب� ُ�ن َج ْعفَرِ ْب��نِ �أَ ِب��ي َك ِثيرٍ
ا ْلقَار ُِئ(.((4
وابن ماجة :من طريق �إِ ْ�س َم ِاعيل ْبن ُع َل َّي َةَ ،ع ْن
ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و به بمثل رواية �أبي داود(.((4
َ ( -8ع ْن �أَبِ��ي ُه َر ْي َرةَ�َ ،أ َّن َر ُ�سولَ هَّ ِ
الل َ�صلَّى
ُ
اء هَّ ِ
الل
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم َقالَ « :لاَ ت َْم َن ُعوا �إِ َم َ
َم َ�ساجِ َد هَّ ِ
اللَ ،و َل ِك ْن ِل َيخْ ُر ْج َن َو ُه َّن َت ِفلاَ ٌت»
تخريج الحديث� :أخرجه �أبو داود واللفظ له،
و�سى ْب ُن ِ�إ ْ�س َم ِاع َيل َح َّد َثنَا َح َّما ٌد( بن
قالَ :ح َّد َثنَا ُم َ
�سلمة)َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة عنه

ب��ه( .((4تفرد �أبو داود بهذا الإ�سناد عن الجماعة،
قال الحافظ ابن حجرَ :و ُه� َو ِعن َْد َ�أ ِب��ي َدا ُو َد وابن
خُ زَ ْي َمة من َح ِديث �أبي ُه َر ْي َرة .وتفالتِ :ب َف ْت ِح ا ْل ُم َثنَّا ِة
َو َك ْ�سرِ ا ْلفَا ِء �أَ ْي غَ ْي َر ُمت ََط ِّي َب ٍاتَ ،و ُيق ُ
َالْ :ام َر َ�أ ٌة َت ِف َل ٌة
�إِذَ ا َكان َْت ُم َت َغ ِّي َر َة ال� ِّري� ِ�ح( .((4والحديث �أ�صله في
ال�صحيحين بمثل �أوله من حديث ابن عمر(.((4
 ( -9عن �أَ َب��ي ُه َر ْي َرةََ ،ق��الَ �َ :س ِم ْع ُت َر ُ�سولَ
الل َ�صلَّى ُ
هَّ ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم َيقُولُ �« :إِذَا �أُ ِقي َم ِت
ون،
ُوها ت َْم�شُ َ
ُوها ت َْ�س َع ْو َنَ ،و�أْت َ
ال�صَّلاَ ُة فَلاَ َت�أْت َ
َو َع َل ْيك ُُم ال�سَّ ِكينَةُ َف َما �أَ ْد َر ْكت ُْم ف ََ�صلُّواَ ،و َما
فَا َتك ُْم َف�أَ ِت ُّموا».
تخريج الحديث� :أخرجه �أبو داود واللفظ له،
قالَ :ح َّد َثنَا �أَ ْح َم ُد ْب ُن َ�صا ِل ٍحَ ،ح َّد َثنَا َع ْن َب َ�س ُة (بن
خالد)� ،أَخْ َب َر ِني ُيو ُن ُ�س ( بن يزيد الأيلي)َ ،عنِ ا ْبنِ
ِ�ش َه ٍ
اب ( محمد بن م�سلم الزهري)� ،أَخْ َب َر ِني َ�س ِعي ُد
و�س َل َم َة ْب ُن َع ْب ِد ال َّر ْح َمنِ  ،عنه به.
ا ْب ُن ا ْل ُم َ�س ِّيبِ َ ،و�أَ ُب َ
قَالَ �أَ ُبو َدا ُو َدَ :وقَالَ ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي
َ�س َل َم َةَ ،ع� ْ�ن �أَ ِب��ي ُه� َر ْي� َرةََ ،و َج ْع َف ُر ا ْب� ُ�ن َربِي َع َةَ ،عنِ
ْأ
الَ ْع َر ِجَ ،ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َرةََ « :ف َ�أ ِت ُّموا»َ ،وا ْب ُن َم ْ�س ُع ٍودَ ،عنِ
ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،و�أَ ُبو َقتَا َدةََ ،و�أَن ٌَ�سَ ،عنِ
ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ُكلُّ ُه ْم َقا ُلواَ « :ف�أَ ِت ُّموا»(.((4
ورواية محمد ابن عمرو لم يخرجها �أحد من ال�ستة
�سوى �أبي داود معلقا ،وهي عند البيهقي من طريق
الن�ضر بن �شميل �أنب�أ محمد بن عمرو به.ولفظه»
ِال�س ِكي َن ِة َف َما �أَ ْد َر ْكت ُْم
�إِذَ ا ُث� ِّو َب ب َّ
ِال�صلاَ ِة َف َع َل ْي ُك ْم ب َّ
ف ََ�صلُّوا َو َما فَا َت ُك ْم َف�أَ ِت ُّموا»( ((4والحديث �أ�صله في
ال�صحيحين بنحوه عن �أبي هريرة(.((4
َام
َ ( -10ع ْن َعا ِئ َ�ش َة�َ ،أ َّن َها َقال َْت« :كُ ْن ُت َ�أن ُ
الل َ�صلَّى ُ
َو�أَنَا ُم ْعتَرِ َ�ض ٌة ِفي ِق ْبل َِة َر ُ�سولِ هَّ ِ
اهلل
الل َ�صلَّى ُ
َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّمَ ،ف ُي َ�صلِّي َر ُ�سولُ هَّ ِ
اهلل
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َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم َو�أَنَا �أَ َما َم ُه إِ�ذَا َ�أ َرا َد �أَ ْن ُيو ِت َر» زَا َد
ان« :غَ َمزَ ِني» ث َُّم ا َّت َفقَا َفقَالَ َ « :تن ََّح ْي»
ُع ْث َم ُ
تخريج الحديث� :أخرجه �أبو داود واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا ُع ْث َم ُان ْب ُن �أَ ِب��ي �شَ ْي َب َةَ ،ح َّد َثنَا ُم َح َّم ُد
وح َّد َثنَا ا ْل َق ْع َنب ُِّي( عبد
ا ْب ُن بِ�شْ رٍ  ،ح قَالَ �أَ ُبو َدا ُو َدَ :
اهلل بن م�سلمة)َ ،ح َّد َثنَا َع ْب ُد ا ْل َعزِ يزِ َي ْع ِني ا ْب َن
ُم َح َّم ٍد َ -و َهذَ ا َلف ُْظ ُه َ -ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن
�أَبِي َ�س َل َم َة ،عنها به( .((4و�إ�سناد الليثي تفرد به �أبو
داود عن الجماعة ,وحديثه �أخرجه ال�شيخان عنها
بنحوه(.((5
َ ( -11ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َرةََ ،عنِ ال َّن ِبي َ�صلَّى ُ
اهلل
ِّ
َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم ِب َه ِذ ِه ا ْل ِق�صَّ ِة ل َْم َيذْ كُ ْرَ ،فقَالَ
لَبِي َبكْرٍ « :ا ْر َف ْع ِم ْن َ�ص ْو ِت َك َ�ش ْيئًا»َ ،و ِل ُع َم َر:
ِأ
�ض َ�ش ْيئًا» ،زَا َدَ :و َق ْد َ�س ِم ْعت َُك َيا ِبلاَ لُ
«اخ ِف ْ
ْ
ال�سو َر ِة،
ال�سو َر ِةَ ،و ِم ْن َه ِذ ِه ُّ
َو�أَنْتَ َت ْق َر ُ�أ ِم ْن َه ِذ ِه ُّ
َقالَ  :كَلاَ ٌم طَ ِّي ٌب َي ْج َم ُع هَّ ُ
الل َت َعالَى َب ْع َ�ض ُه �إِلَى
�ضَ ،فقَالَ ال َّن ِبي َ�صلَّى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم« :
َب ْع ٍ
ُّ
اب)
كُ ُّلك ُْم َق ْد �أَ َ�ص َ
تخريج الحديث:

�أخرجه �أب��و داود واللفظ له ,ق��الَ :ح َّد َثنَا َ�أ ُبو
ُح َ�ص ْينِ (عبد اهلل) ْب ُن َي ْح َيى ال َّراز ُِّيَ ،ح َّد َثنَا �أَ ْ�س َب ُ
اط
ا ْب ُن ُم َح َّم ٍدَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة،
عنه به(.((5
تفرد �أبو داود ب�إ�سناده عن الجماعة ,والحديث
ح�سن لأجل الليثي .وبقية رجاله ثقات .وله �شاهد
عند �أبي داود �أورده قبله من حديث �أبي قتادة بنحوه
دون قوله « وقد �سمعتك يا بالل »..قال النووي :رواه
�أبو داود ب�إ�سناد �صحيح ،ورواه �أي�ضا ب�إ�سناد �صحيح
من رواية �أبي هريرة(.((5
َ ( -12ع ْ��ن َعا ِئ َ�ش َة َر ِ�ضي هَّ ُ
الل َع ْن َها� « ،أَ َّن
َ
الل َ�صلَّى ُ
َر ُ�سولَ هَّ ِ
َان ُي َ�صلِّي
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم ك َ
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ِم َن اللَّ ْيلِ ثَلاَ ثَ َع�شْ َر َة َر ْك َع ًةُ ،يو ِت ُر ِب ِت ْ�س ٍع � -أَ ْو
َك َما َقال َْتَ - :و ُي َ�صلِّي َر ْك َع َت ْينِ َو ُه َو َجا ِل ٌ�س،
ال َِقا َم ِة).
الَذَانِ َو ْ إ
َو َر ْك َعت َِي ا ْلف َْجرِ َب ْي َن ْ أ
تخريج الحديث:

و�سى
�أخرجه �أبو داود واللفظ له ,قالَ :ح َّد َثنَا ُم َ
َي ْع ِني ا ْب َن �إِ ْ�س َم ِاع َيلَ ،ح َّد َثنَا َح َّما ٌد َي ْع ِني ا ْب َن َ�س َل َم َة،
َع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة ْبنِ َع ْب ِد ال َّر ْح َمنِ
عنها به( .((5تفرد �أبو داود بهذا الإ�سناد دون البقية,
وقد �أخرج م�سلم بنحوها من طريق يحيى عن �أبي
�سلمة عنها به(.((5
(ع ْن َ�أبِي ُه َر ْي َرةََ ،ي ْبلُغُ ب ِِه ال َّن ِب َّي َ�صلَّى
َ -13
ُ
ان �إِي َمانًا
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّمَ « :م ْن َ�صا َم َر َم َ�ض َ
مرويات
اح ِت َ�سا ًبا ،غُ ِف َر ل َُه َما َتق ََّد َم ِم ْن َذ ْن ِب ِهَ ،و َم ْن
َو ْ
الإمام
اح ِت َ�سا ًبا ،غُ ِف َر ل َُه َما محمد بن
َقا َم َل ْيل ََة ا ْلق َْد ِر �إِي َمانًا َو ْ
عمرو الليثي
َتق ََّد َم ِم ْن َذ ْن ِب ِه».
عن �شيخه
تخريج الحديث� :أخرجه �أبو داود واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا َمخْ َل ُد ْب ُن خَ ا ِل ٍدَ ،وا ْب ُن �أَبِي خَ َل ٍف (محمد
اب��ن �أح�م��د) ،ا ْل َم ْعنَىَ ،ق� اَ�الَ :ح َّد َثنَا ُ�س ْف َي ُانَ ،عنِ
الز ُّْهرِ ِّيَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة عنه به ,قَالَ �أَ ُبو َدا ُو َدَ :وكَذَ ا
َر َوا ُه َي ْح َيى ْب ُن �أَبِي َك ِثيرٍ َ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َةَ ،و ُم َح َّم ُد ْب ُن
َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة(. ((5
والترمذي من طريق َع ْب َدةَ ،وال ُم َحا ِرب ِّيَ ،ع ْن
ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة به بزيادة «وقامه»
عقب قوله « من �صام رم�ضان « ثم قال « َهذَ ا َح ِديثٌ
َ�ص ِحي ٌح(.((5
وابن ماجة من طريق ُم َح َّمد ْبن بِ�شْ رٍ َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد
ا ْبنِ َع ْمرٍ و ،بمثل الترمذي بجزئه الأول(.((5
َ ( -14ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َرةََ ،قالَ َ :قالَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل
َ�صلَّى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم« :ت ُْ�س َت�أْ َم ُر ا ْل َي ِتي َمةُ ِفي

�أبي �سلمة
في الكتب
ال�ستة
(درا�سة
حديثية)

مقـــاالت

�سلمة)َ ،ح َّد َثنَا ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة ،عنه
و�سى ْب ُن ِ�إ ْ�س َم ِاع َيلَ ،ح َّد َثنَا
ب��ه( .((6وقالَ :ح َّد َثنَا ُم َ
َح َّما ٌد(بن �سلمة)َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي
َ�س َل َم َةَ ،ع ْن �أَبِي ُه َر ْيرِ ةَ� ،أَ َّن َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه
َو َ�س َّل َم قَالَ �« :إِ ْن َك َان ِفي �شَ ْي ٍء ِم َّما ت ََدا َو ْيت ُْم ِب ِه خَ ْي ٌر
فَال ِْح َج َام ُة»(.((6
وابن ماجة :من طريق َح َّماد ْبن َ�س َل َم َةَ ،عنْه به
بمثل روايته الثانية»( .((6والحديث �إ�سناده ح�سن
لأجل الليثي ,وله �شاهد في ال�صحيح بنحو روايته
الثانية(.((6
َ ( -17ع ْن َ�أبِي ُه َر ْي َر َة َقالَ َ :قالَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل
َ�صلَّى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم�« :إِذَا َ�س ِم َع �أَ َح ُدكُ ُم
اء َو ْ إِ
َ��اء َعلَى َي ِ��د ِه ،فَلاَ َي َ�ض ْع ُه َحتَّى
ال ِّن َد َ
الن ُ
اجت َُه ِم ْن ُه»
َي ْق ِ�ض َي َح َ
تخريج الحديث:
�أخرجه �أبو داود واللفظ له ،قالَ :ح َّد َثنَا َع ْب ُد
الَ ْع� َل��ى ْب ُن َح َّم ٍادَ ،ح َّد َثنَا َح َّما ٌد(بن �سلمة)َ ،ع ْن
ْأ
ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة ،عنه به( .((6تفرد
�أبو داود بروايته دون ال�ستة �سند ًا ومتن ًا ,و�إ�سناده
ح�سن لأجل الليثي,وباقي رجاله رجال ال�صحيح.

َن ْف ِ�س َهاَ ،ف�إ ِْن َ�س َكت َْت َف ُه َو �إِ ْذ ُن َهاَ ،و�إ ِْن �أَ َب ْت فَلاَ
َج َوا َز َع َل ْي َها».
تخريج الحديث�:أخرجه �أب��و داود واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا �أَ ُبو َك ِاملٍ ( ف�ضيل بن ح�سين)َ ،ح َّد َثنَا
و�سى ْب ُن ِ�إ ْ�س َم ِاع َيل،
َيزِ ي ُد َي ْع ِني ا ْب َن ُز َر ْي ٍع ،ح َ
وح َّد َثنَا ُم َ
َح َّد َثنَا َح َّما ٌد (ابن �سلمة) ا ْل َم ْعنَىَ ،ح َّد َث ِني ُم َح َّم ُد
ا ْب ُن َع ْمرٍ وَ ،ح َّد َثنَا �أَ ُبو َ�س َل َم َة عنه به ,قال �أبو داود:
الخْ َبا ُر ِفي َح ِد ِ
يث َيزِ َيد .قَالَ �أَ ُبو َدا ُو َدَ :وكَذَ ِل َك َر َوا ُه
َو ْ إِ
�أَ ُبو خَ ا ِل ٍد ُ�س َل ْي َم ُان ْب ُن َح َّي َانُ ،و ُم َع ُاذ ْب ُن ُم َع ٍاذَ ،ع ْن
ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و(.((5
والترمذي من طريق َع ْبد ال َعزِ يزِ ْبن ُم َح َّم ٍدَ ،ع ْن
ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة ،عنه به ,قالَ :و ِفي
«ح ِديثُ
و�سىَ ،وا ْبنِ ُع َم َرَ ،و َعا ِئ�شَ َة َ
ال َباب َع ْن �أَبِي ُم َ
�أَبِي ُه َر ْي َر َة َح ِديثٌ َح َ�س ٌن»(.((5
َ ( -15عنْ ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْم ٍروِ ،ب َهذَا ا ْل َح ِد ِ
يث
ِب�إ ِْ�سنَا ِد ِه زَا َد ِفي ِه َقا َلَ « :ف�إِنْ َبك َْت �أَ ْو َ�س َكت َْت» .تخريج
الحديث� :أخرجه �أبو داود واللفظ له ,قالَ :ح َّد َثنَا

ِي�س( عبد اهلل)،
ُم َح َّم ُد ْب ُن ا ْل َعلاَ ِءَ ،ح َّد َثنَا ا ْب ُن �إِ ْدر َ
عنه به .زَا َد َب َك ْت قَالَ �أَ ُبو َدا ُو َدَ :و َل ْي َ�س َب َك ْت ِب َم ْحف ٍ
ُوظ
َو ُه َو َو ْه ٌم ِفي ال َْح ِد ِ
ِي�س َ �أ ْو ِم ْن
يث ،ا ْل َو ْه ُم ِم ْن ا ْبنِ �إِ ْدر َ
ُم َح َّم ِد ْبنِ ا ْل َعلاَ ِء .قَالَ �أَ ُبو َدا ُو َدَ :و َر َوا ُه �أَ ُبو َع ْمرٍ و ذَ ْك َو ُان،
َع ْن َعا ِئ�شَ َةَ ،قا َل ْتَ :يا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ � ،إِ َّن ا ْل ِب ْك َر ت َْ�ست َِحي �أَ ْن
«�س َكا ُت َها �إِ ْق َرا ُر َها»(.((6
َت َت َك َّل َم؟ قَالَ ُ :

و�أخ��رج��ه الحاكم بمثله م��ن طريق حماد به،
و�صححه على �شرط م�سلم ووافقه الذهبي(.((6
والمق�صود بقوله�( :إذا �سمع �أح��دك��م النداء)
�أي :الأذان لل�صبح وهو يريد ال�صوم ,وقوله( :حتى
يق�ضي حاجته) ب�أن ي�شرب منه كفايته ما لم يتحقق
طلوع الفجر �أو يظنه يقرب منه(.((6
َ ( -18ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َرةََ ،عنِ ال َّن ِبي َ�صلَّى ُ
اهلل
ِّ
ين ظَ ِ
اه ًرا َما
الد ُ
َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم َقالَ « :لاَ َيزَ الُ ِّ
لَ َّن ا ْل َي ُهو َدَ ،وال َّن َ�صا َرى
ا�س ا ْل ِفطْ َر ِ ،أ
َع َّجلَ ال َّن ُ
ون»
ُي�ؤَخِّ ُر َ

(ع ْن �أَبِ��ي ُه َر ْي َرةَ�َ ،أ َّن �أَ َب��ا ِه ْن ٍدَ ،ح َج َم
َ -16
ال َّن ِبي َ�صلَّى ُ
ُوخ،
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم ِفي ا ْل َياف ِ
َّ
ُ
َفقَالَ ال َّن ِب ُّي َ�صلَّى اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّمَ « :يا َب ِني
ا�ض َة �أَ ْن ِك ُحوا �أَ َبا ِه ْن ٍد َو�أَ ْن ِك ُحوا إِ� َل ْي ِه» َو َقالَ :
َب َي َ
ون ب ِِ��ه خَ ْي ٌر
َ���دا ُو َ
« َو�إ ِْن ك َ
َ��ان ِفي َ�ش ْيءٍ ِم َّما ت َ
فَال ِْح َجا َمةُ ».
تخريج الحديث� :أخرجه �أبو داود واللفظ له،
قالَ :ح َّد َثنَا َع ْب ُد ا ْل َو ِاح ِد ْب ُن ِغ َي ٍ
اثَ ،ح َّد َثنَا َح َّما ٌد(بن
16
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تخريج الحديث� :أخرجه �أبو داود واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا َو ْه ُب ْب ُن َب ِق َّي َةَ ،ع ْن خَ ا ِل ٍد(بن عبد اهلل
الوا�سطي)َ ،ع ْن ُم َح َّم ٍد َي ْع ِني ا ْب َن َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي
َ�س َل َم َة عنه به(.((6
واب��ن ماجة :من طريق ُم َح َّمد ْب��ن بِ�شْ رٍ َ ،ع ْن
ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و ،عنه به بقريب منه ولفظه اَ«ل َيزَ ُال
َّا�س بِخَ ْيرٍ َما َع َّج ُلوا ا ْل ِف ْط َرَ ،ع ِّج ُلوا ا ْل ِف ْط َر؛ َف�إِ َّن
الن ُ
ون»(.((6
ا ْل َي ُهو َد ُي�ؤَخِّ ُر َ
و�إ�سناده عند �أبي داود ح�سن لأجل الليثي ,وباقي
رجاله ثقات ،وله �شاهد في ال�صحيحين من رواية
َّا�س بِخَ ْيرٍ َما
�سهل بن �سعد ,ولفظه « « َال َي��زَ ُال الن ُ
َع َّج ُلوا ال ِف ْط َر»(.((7
َ ( -19ع ْن َعا ِئ َ�ش َةَ ،ز ْو ِج ال َّن ِبي َ�صلَّى ُ
اهلل َع َل ْي ِه
ِّ
الل َ�صلَّى اهللُ
َان َر ُ�سولُ ِهَّ
َو َ�سل ََّم� ،أَ َّن َها َقال َْت " :ك َ
َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم َي ُ�صو ُم َحتَّى َن ُقولَ  :لاَ ُي ْف ِط ُر،
��ت
َو ُي ْف ِط ُر َحتَّى َن ُقولَ  :لاَ َي ُ�صو ُمَ ،و َم��ا َر َ�أ ْي ُ
ُ
َر ُ�سولَ هَّ ِ
ا�س َت ْك َملَ
الل َ�صلَّى اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم ْ
انَ ،و َما َر َ�أ ْيت ُُه ِفي
ِ�ص َيا َم َ�ش ْهرٍ َق ُّط �إِلاَّ َر َم َ�ض َ
ان ".
َ�ش ْهرٍ �أَ ْكث ََر ِ�ص َيا ًما ِم ْن ُه ِفي َ�ش ْع َب َ
تخريج الحديث

�أخرجه �أبو داود واللفظ له ،قالَ :ح َّد َثنَا َع ْب ُد
اللهَّ ِ ْب ُن َم ْ�س َل َم َةَ ،ع ْن َما ِل ٍكَ ،ع ْن �أَبِي الن َّْ�ضرِ (�سالم
ابن �أبي �أمية)َ ،م ْو َلى ُع َم َر ْبنِ ُع َب ْي ِد اللهَّ ِ َ ،ع ْن �أَبِي
و�سى ْب ُن ِ�إ ْ�س َم ِاع َيل،
َ�س َل َم َة عنها به ,وقالَ :ح َّد َثنَا ُم َ
َح َّد َثنَا َح َّما ٌد(بن �سلمة)َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن
�أَ ِب��ي َ�س َل َم َةَ ،ع ْن َ�أ ِب��ي ُه َر ْي َرةََ ،عنِ ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى ُ
اهلل
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِب َم ْعنَا ُه زَا َد" َك َان َي ُ�صو ُم ُه ِ�إ اَّل َق ِليلاً َب ْل َك َان
َي ُ�صو ُم ُه ُك َّلهُ"(.((7
والترمذي بمثل �أبي داود من طريق َع ْب َدة( بن
�سليمان) َع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و عنه بذلك .قَالَ �أَ ُبو
ي�سى َو َق ْد َر َوى َ�سا ِل ٌم َ�أ ُبو الن َّْ�ضرِ َوغَ ْي ُر َو ِاح ٍد َهذَ ا
ِع َ
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ال َْح ِديثَ َع ْن �أَبِى َ�س َل َم َة َع ْن َعا ِئ�شَ َة ن َْح َو ِر َوا َي ِة ُم َح َّم ِد
ا ْب��نِ َع� ْم��رٍ و( .((7ورواي��ة الليثي رواي��ة ح�سنة لأجله،
ولها متابعة في ال�صحيحين ,فقد تابعه يحيى عن
�أب��ي �سلمة عند البخاري ,ولفظه « َقا َل ْت َل� ْ�م َي ُكنِ
وم �شَ ْه ًرا �أَ ْك َث َر
ال َّنب ُِّي � -صلى اهلل عليه و�سلم َ -ي ُ�ص ُ
وم �شَ ْع َب َان ُك َّل ُه(.((7
ِم ْن �شَ ْع َب َانَ ،ف ِ�إ َّن ُه َك َان َي ُ�ص ُ
وتابعه عبد اهلل بن �أبي لبيد عند م�سلم ،ولفظه»
وم َح َّتى َنقُولَ َق ْد َ�ص َامَ .و ُيف ِْط ُر
فقالت « َك َان َي ُ�ص ُ
َح َّتى َنقُولَ َق ْد �أَف َْط َرَ .و َل ْم �أَ َر ُه َ�صا ِئ ًما ِم ْن �شَ ْهرٍ َق ُّط
وم �شَ ْع َب َان ُك َّل ُه
�أَ ْك َث َر ِم ْن ِ�ص َي ِام ِه ِم ْن �شَ ْع َب َان َك َان َي ُ�ص ُ
وم �شَ ْع َب َان ِ�إ َّال َق ِلي ًال(.((7
َك َان َي ُ�ص ُ
ابن
َ ( -20ع ْ��ن َ�أبِ��ي ُه َ��ر ْي َ��رةَ� « ،أَ ْن َع ْ��م َ��رو َ
َان ل َُه ِر ًبا ِفي ال َْج ِ
اه ِل َّي ِةَ ،فكَرِ َه �أَ ْن
�أُ َق ْي ٍ�ش ،ك َ
مرويات
اء َي ْو ُم �أُ ُح ٍدَ ،فقَالَ :
الإمام
ُي ْ�س ِل َم َحتَّى َي�أْ ُخذَ ُه ،ف ََج َ
�أَ ْي َن َبنُو َع ِّمي؟ َقالُوا ِب�أُ ُح ٍدَ ،قالَ � :أَ ْي َن فُلاَ ٌن؟ محمد بن
عمرو الليثي
َقالُوا ِب�أُ ُح ٍدَ ،قالَ َ :ف َ�أ ْي َن فُلاَ ٌن؟ َقالُواِ :ب ُ�أ ُح ٍد ،عن �شيخه
ل َمت َُه َو َر ِك َب ف ََر َ�س ُه ،ث َُّم َت َو َّجهَ ِق َب َل ُه ْم� ،أبي �سلمة
َف َل ِب َ�س َْ أ
ونَ ،قالُوا� :إِ َلي َك َع َّنا َيا َعمرو ،في الكتب
َف َل َّما َر�آ ُه ال ُْم ْ�س ِل ُم َ
ْ
ُْ
ال�ستة
َقالَ � :إِنِّي َق ْد �آ َم ْن ُتَ ،فقَاتَلَ َحتَّى ُجرِ َح ،ف َُحمِلَ
(درا�سة
اذَ ،فقَالَ حديثية)
اء ُه َ�س ْع ُد ْب ُن ُم َع ٍ
�إِلَى �أَ ْه ِل ِه َجرِ ً
يحا ،ف ََج َ
ِ أُ
ل ْخ ِت ِه�َ :س ِل ِ
يه َح ِم َّي ًة ِل َق ْو ِم َك� ،أَ ْو غَ َ�ض ًبا َل ُه ْم َ�أ ْم
غَ َ�ض ًبا للِ هَّ ِ ؟ َفقَالَ َ :بلْ غَ َ�ض ًبا للِ هَّ ِ َو ِل َر ُ�سو ِل ِه،
َف َماتَ ف ََدخَ لَ ال َْج َّن َةَ ،و َما َ�صلَّى للِ هَّ ِ َ�صلاَ ًة »
تخريج الحديث� :أخرجه �أبو داود واللفظ له،
و�سى ْب ُن �إِ ْ�س َم ِاع َيلَ ،ح َّد َثنَا َح َّما ٌد(بن
قالَ :ح َّد َثنَا ُم َ
�سلمة)� ،أَخْ َب َرنَا ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة،
عنه به(. ((7
تفرد �أبو داود بروايته �سندا ومتنا عن ال�ستة،
وروايته ح�سنة لأجل الليثي ,وهي موقوفة لها حكم
المرفوع,و�أخرجها الحاكم من طريق مو�سى به,
و�صححه من �شرط م�سلم ووافقه الذهبي(.((7

مقـــاالت

التعليق :ن�شير فيه �إلى �أن "عمرو بن �أُ َق ْي�ش "
من�سوبا �إلى جده .وهو :عمرو بن ثابت بن وقي�ش
ويقال " �أقي�ش " الأ�شهلي ،و�أم��ه �أخت حذيفة بن
اليمان ,وكان يلقب �أ�صيرم وا�ست�شهد ب�أحد .وقال
مح ّمد بن �إ�سحاق :ب�إ�سناده عن �أبي هريرة� -إنه
كان يقول :حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم ي�ص ّل
�صالة قط ،ف�إذا لم يعرفه النا�س ي�س�ألونه من هو؟
فيقول :هو �أ�صيرم بني عبد الأ�شهل :عمرو بن ثابت
ابن �أقي�ش ،قال الح�صين :فقلت لمحمود بن لبيد:
كيف كان �ش�أن الأ�صيرم؟ قال :كان ي�أبى الإ�سالم
على قومه ،فلما ك��ان ي��وم �أح��د وخ��رج ر�سول اللهَّ
�صلى اللهَّ عليه و�س ّلم بدا له الإ�سالم ف�أ�سلم ،ثم
�أخذ �سيفه حتى �أتى القوم ،فدخل في عر�ض النا�س،
فقاتل حتى �أثبتته الجراحة ،فبينما رجال من عبد
الأ�شهل يلتم�سون قتالهم في المعركة �إذا هم به،
فقالواّ � :إن هذا الأ�صيرم ،فما جاء به؟ لقد تركناه
و�إنه لمنكر لهذا الأمر ،ف�س�ألوه ما جاء به؟ فقالوا
له :ما جاء بك يا عمرو؟ �أحدب ًا على قومك �أم رغبة
في الإ�سالم؟ فقال :بل رغبة في الإ�سالم ،ف�آمنت
باللهَّ ور�سوله ،ف�أ�سلمت ،و�أخذت �سيفي ،وقاتلت مع
ر�سول اللهَّ حتى �أ�صابني ما �أ�صابني ،ثم لم يلبث �أن
مات في �أيديهم .فذكره لر�سول اللهَّ �صلى اللهَّ عليه
و�س ّلم فقال�« :إنّه لمن �أهل الجنّة».

ال�س َل ِم ِّيَ ،قالَ :
َ
(-21ع ْن ُم َعا ِو َي َة ْبنِ ال َْحك َِم ُّ
ُقل ُْتَ :يا َر ُ���س��ولَ هَّ ِ
اللَ ،ج��ا ِر َي ٌ��ة ِلي َ�ص َك ْك ُت َها
��ك َعل ََّي َر ُ���س��ولُ هَّ ِ
َ�صك ًَّةَ ،ف َعظَّ َم َذ ِل َ
الل َ�صلَّى
ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّمَ ،ف ُقل ُْت� :أَفَلاَ �أُ ْع ِت ُق َها؟ َقالَ :
«ا ْئ ِت ِني ِب َها»َ ،ق��الَ َ :فجِ ئ ُْت ِب َهاَ ،ق��الَ �َ « :أ ْي َن
هَّ ُ
الل؟» َقال َْتِ :في ال�سَّ َماءِ َ ،قالَ َ « :م ْن �أَنَا؟»
َقال َْت� :أَنْتَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
اللَ ،قالَ �« :أَ ْع ِت ْق َها َف�إِ َّن َها
ُم�ؤْ ِمن ٌَة»
تخريج الحديث� :أخرجه �أبو داود واللفظ له,
من طريق َي ْح َيى ْبن �أَ ِب��ي َك ِثيرٍ َ ،ع ْن ِه�َلااَ لِ ْبنِ َ�أبِي
َم ْي ُمو َن َةَ ،ع ْن َع َطا ِء ْبنِ َي َ�سارٍ،عنه به.
و�سى ْب ُن �إِ ْ�س َم ِاع َيلَ ،ح َّد َثنَا َح َّما ٌد
وقالَ :ح َّد َثنَا ُم َ
(ابن �سلمة)َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة,
َع��نِ ال�شَّ رِ ِيد َ�أ َّن ُ�أ َّم � ُه �أَ ْو َ�ص ْت ُه َ �أ ْن َي ْع ِتقَ َع ْن َها َر َق َب ًة
ُم�ؤ ِْم َن ًة َف َ�أتَى ال َّنب َِّي َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،فقَالَ :
َيا َر ُ�سولَ اللهَّ ِ � ،إِ َّن �أُ ِّمي �أَ ْو َ�ص ْت �أَ ْن �أُ ْع ِتقَ َع ْن َها َر َق َب ًة
ُم�ؤ ِْم َن ًةَ ،و ِعن ِْدي َجا ِر َي ٌة َ�س ْو َدا ُء ُنو ِب َّي ٌة ،فَذَ َك َر ن َْح َو ُه،
قَالَ �أَ ُبو َدا ُو َد :خَ ا ِل ُد ا ْب ُن َع ْب ِد اللهَّ ِ �أَ ْر َ�س َل ُه َل ْم َيذْ ُكرِ
ال�شَّ رِ َيد»(. ((7
َ ( -22ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َرةََ ،قالَ َ :قالَ ال َّن ِب ُّي َ�صلَّى
ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّمَ « :م ْن َبا َع َب ْي َع َت ْينِ ِفي َب ْي َع ٍة،
الر َبا»(.((7
َفل َُه �أَ ْوك َُ�س ُه َما �أَ ِو ِّ
تخريج الحديث� :أخرجه �أبو داود واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا �أَ ُبو َب ْكرِ ْب ُن �أَبِي �شَ ْي َب َةَ ،ع ْن َي ْح َيى ْبنِ
َز َكرِ َّيا(ابن �أبي زائدة)َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن
�أَبِي َ�س َل َم َة عنه به(.((8
والترمذي بنحوه من طريق َع ْب َدة ْبن ُ�س َل ْي َم َان،
َع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َةَ ،ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َر َة
َق��الَ َ « :ن َهى َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َع ْن
َب ْي َع َت ْينِ ِفي َب ْي َع ٍة» َو ِفي ال َب ِ
اب َع ْن َع ْب ِد اللهَّ ِ ْبنِ َع ْمرٍ و،
«ح ِديثُ �أَبِي ُه َر ْي َر َة َح ِديثٌ
َوا ْبنِ ُع َم َرَ ،وا ْبنِ َم ْ�س ُع ٍودَ :

قال الحافظ ابن حجر :هذا �إ�سناد ح�سن رواه
جماعة من طريق ابن �إ�سحاق .وقد وقع من وجه
�آخر عن �أبي هريرة �سبب منا�ضلته عن الإ�سالم،
فروى �أبو داود من وجه �آخر والحاكم وغيرهما ،من
طريق حماد بن �سلمة ،عن محمد بن عمرو ،وذكره
ثم قال ابن حجر:هذا �إ�سناد ح�سن(.((7
وبناء عليه :يتبين لنا �أن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم هو الذي ب�شره بالجنة ،وحكم رواية �أبي داود
الرفع.
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َح َ�س ٌن َ�ص ِحي ٌح» َوال َع َم ُل َع َلى َهذَ ا ِعن َْد َ�أ ْه��لِ ال ِع ْل ِم،
َو َق ْد ف ََّ�س َر َب ْع ُ�ض �أَ ْهلِ ال ِع ْل ِم َقا ُلواَ :ب ْي َع َت ْينِ ِفي َب ْي َع ٍة
�أَ ْن َيقُولَ � :أَبِي ُع َك َهذَ ا ال َّث ْو َب ِب َنق ٍْد ِب َع�شَ َر ٍةَ ،و ِبن َِ�سي َئ ٍة
ينَ ،و اَل ُيفَا ِر ُق ُه َع َلى �أَ َح ِد ال َب ْي َع ْينِ َ ،ف ِ�إذَ ا فَا َر َق ُه
ِب ِع�شْ رِ َ
َع َلى �أَ َح ِد ِه َما َفلاَ َب�أْ َ�س ِ �إذَ ا َكان َِت ال ُعق َْد ُة َع َلى َ�أ َح ٍد
ِم ْن ُه َما»(.((8
والن�سائي بمثل الترمذي ،من طريق يحيى بن
�سعيد حدثنا محمد بن عمرو به(.((8
َ ( -23ع ْن َ�أبِ��ي ُه َ��ر ْي َ��رةََ ،ق��الَ َ :ق��الَ َر ُ�سولُ
الل َ�صلَّى ُ
هَّ ِ
«ح ِّدثُوا َع ْن َب ِني
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّمَ :
�إ ِْ�س َرا ِئيلَ َولاَ َح َر َج»
تخريج الحديث� :أخرجه �أبو داود واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا �أَ ُبو َب ْكرِ ْب ُن �أَبِي �شَ ْي َب َةَ ،ح َّد َثنَا َع ِل ُّي ْب ُن
ُم ْ�سهِ رٍ َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة ،عنه
به(.((8
تفرد �أبو داود ب�إ�سناده عن الجماعة ,وهي رواية
ح�سنة الإ�سناد لأجل الليثي ,ولها �شاهد في ال�صحيح
من حديث عبد اهلل بن عمرو(.((8
(ع ْن َ�أبِي ُه َر ْي َرةََ ،قالَ َ :قالَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل
َ -24
َ�صلَّى ُ
اعةُ َحتَّى
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم« :لاَ َتقُو ُم ال�سَّ َ
ُون َكذَّ ا ًبا َد َّجالاً  ،كُ ُّل ُه ْم َي ْك ِذ ُب َعلَى
َيخْ ُر َج ثَلاَ ث َ
هَّ ِ
اللَ ،و َعلَى َر ُ�سو ِل ِه».
تخريج الحديث� :أخرجه �أبو داود واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا ُع َب ْي ُد اللهَّ ِ ْب ُن ُم َع ٍاذ(العنبري)َ ،ح َّد َثنَا
�أَبِي(معاذ بن معاذ العنبري)َ ،ح َّد َثنَا ُم َح َّم ٌد َي ْع ِني
ا ْب َن َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة عنه به( .((8تفرد بهذا عن
ال�ستة ,وهو ح�سن الإ�سناد لأجل محمد بن عمرو,
وبقية رجاله ثقات.
 ( -25عن �أبي �سلمة �أَ َّن َر ُ�سولَ هَّ ِ
الل َ�صلَّى
ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم� :أَ ْه َدتْ ل َُه َي ُهو ِد َّي ٌة ِبخَ ْي َب َر
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َ�شا ًة َم ْ�ص ِل َّي ًة ن َْح َو َح ِد ِ
يث َجابِرٍ َقالَ َ :ف َماتَ
ال ْن َ�صار ُِّي َف َ�أ ْر َ�سلَ
بِ�شْ ُر ْب ُن ا ْل َب َراءِ ْبنِ َم ْع ُرو ٍر َْ أ
�إِلَى ا ْل َي ُهو ِد َّي ِة « َما َح َمل َِك َعلَى ال َِّذي َ�ص َن ْع ِت»
يث َجابِرٍ َف�أَ َم َر ِب َها َر ُ�سولُ هَّ ِ
فَذَ ك ََر ن َْح َو َح ِد ِ
الل
َ�صلَّى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم َف ُق ِتل َْت َول َْم َيذْ كُ ْر �أَ ْم َر
ال ِْح َجا َم ِة
تخريج الحديث� :أخرجه �أبو داود واللفظ له,
ق��ال :حدثنا َح َّد َثنَا َو ْه� ُ�ب ْب� ُ�ن َب ِق َّي َةَ ،ح َّد َثنَا خَ ا ِل ٌد
(الوا�سطي)َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة
مر�سال( .((8وحديث جابر �سبقه(. ((8
وفيه ق�صة الذراع الم�سموم ،من طريق الزهري
عن جابر ,وهو منقطع لأنه لم ي�سمع من جابر(.((8
مرويات
َوقد و�صله البيهقي في الكبرى فقال� :أَخْ َب َرنَا
الإمام
�أَ ُب��و َع ْب ِد ا ِ
هلل ا ْل� َ�ح��ا ِف� ُ�ظ ،حدثنا ُم َح َّم ُد ْب� ُ�ن َ�صا ِل ِح محمد بن
ال�سرِ ُّي ا ْب ُن خُ زَ ْي َم َة ،حدثنا َع ْب ُد عمرو الليثي
ا ْبنِ َها ِنئٍ  ،حدثنا َّ
ا ْل َعزِ يزِ ْب ُن َدا ُو َد ال َْح َّرا ِني ،حدثنا َح َّما ُد ْب ُن َ�س َل َم َة ،عن �شيخه
ُّ
�أبي �سلمة
َ
َ
َع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و ال َّل ْي ِث ِّيَ ،ع ْن �أبِي َ�س َل َم َةَ ،ع ْن �أبِي في الكتب
ُه َر ْي َرةَ� ،أَ َّن ْام َر�أَ ًة َي ُهو ِد َّي ًة َد َع ِت ال َّنب َِّي َ�ص َّلى ُ
ال�ستة
اهلل َع َل ْي ِه
(درا�سة
َو َ�س َّل َمَ ،و�أَ ْ�ص َحا ًبا َل ُه َع َلى �شَ ا ٍة َم ْ�ص ِل َّي ٍةَ ،ف َل َّما َق َع ُدوا
حديثية)
هلل َ�ص َّلى ُ
ول ا ِ
ون �أَخَ ذَ َر ُ�س ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ُل ْق َم ًة
َي�أْ ُك ُل َ
َف َو َ�ض َع َها ُث َّم َق��الَ َل ُه ْم� « :أَ ْم ِ�س ُكوا�ِ ،إ َّن َه� ِ�ذ ِه ال�شَّ ا َة
َم ْ�س ُم َوم ٌة ...ذكر الحديث(.((8
وهذا الإ�سناد رجاله ثقات ,محمد بن �صالح بن
هانئ�,أبو جعفر الوراق ،من الثقات الزهاد(.((9
وال�سري بن خزيمة الأَ ِب ْي َو ْردي :ذكره ابن حبان
في الثقات وقال :م�ستقيم الحديث ,وقال الحاكم:
ه��و �شيخ ف��وق ال �ث �ق��ة( ،((9وع�ب��د العزيز ب��ن داود
الحراني ,وثقه �أبو حاتم( ،((9وهذا الحديث �أ�صله
في ال�صحيحين من حديث �أن�س(.((9
َان َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل
َ ( -26ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َرةََ ،قالَ  :ك َ

َ�صلَّى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم « َي ْق َبلُ ا ْل َه ِد َّي َة َولاَ َي�أْكُ لُ
ال�صَّ َد َق َة»

َهذَ ا ِعن َْد �أَ ْهلِ ال ِع ْل ِم ،وقَالَ َب ْع ُ�ض ُه ْم :ال ُغ َّرةَُ :ع ْب ٌد� ،أَ ْو
�أَ َم ٌة� ،أَ ْو خَ ْم�سمائ ِة ِد ْر َه ٍم ،وقَالَ َب ْع ُ�ض ُه ْم� :أَ ْو َف َر ٌ�س،
�أَ ْو َب ْغ ٌل(.((9

مقـــاالت

تخريج الحديث� :أخرجه �أبو داود واللفظ له،
قالَ :ح َّد َثنَا َو ْه ُب ْب ُن َب ِق َّي َةَ ،ع ْن خَ ا ِل ٍد (الوا�سطي)،
َع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة عنه به(.((9
تفرد به �أبو داود عن ال�ستة ،و�إ�سناده ح�سن ،وقد
�أخرجه بذات الإ�سناد لكنه �أر�سله عن �أبي �سلمة ولم
يذكر �أبا هريرة ،وزاد « َف َ�أ ْه َد ْت َل ُه َي ُهو ِد َّي ٌة بِخَ ْي َب َر
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى ُ
�شَ ا ًة َم ْ�ص ِل َّي ًة َ�س َّم ْت َها َف َ�أ َك َل َر ُ�س ُ
اهلل َع َل ْي ِه
َو َ�س َّل َم ِم ْن َها َو�أَ َك َل ا ْل َق ْو ُم َفقَالَ « :ا ْر َف ُعوا �أَ ْي ِد َي ُك ْم َف�إِ َّن َها
ات بِ�شْ ُر ْب ُن ا ْل َب َرا ِء ْبنِ
�أَخْ َب َر ْت ِني �أَ َّن َها َم ْ�س ُم َوم ٌة» َف َم َ
الَن َْ�صار ُِّي َف�أَ ْر َ�س َل ِ�إ َلى ا ْل َي ُهو ِد َّي ِة َ«ما َح َم َل ِك
َم ْع ُرو ٍر ْ أ
َع َلى ال َِّذي َ�ص َن ْع ِت؟» وذكره.
(ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َرةََ ،قالَ َ :
«ق َ�ضى َر ُ�سولُ
َ -27
الل َ�صلَّى ُ
هَّ ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم ِفي ال َْج ِنينِ ِب ُغ َّر ِة
َع ْب ٍد �أَ ْو �أَ َم ٍة� ،أَ ْو ف ََر ٍ�س� ،أَ ْو َبغْلٍ »
تخريج الحديث� :أخرجه �أبو داود واللفظ له,
و�سى ال�� َّراز ُِّيَ ،ح َّد َثنَا
ق��الَ :ح َّد َثنَا ِ�إ ْب َر ِاه ُيم ْب� ُ�ن ُم َ
ي�سى (بن يون�س)َ ،ع ْن ُم َح َّم ٍد َي ْع ِني ا ْب َن َع ْمرٍ وَ ،ع ْن
ِع َ
�أَبِي َ�س َل َم َة ،عنه به ,قَالَ َ�أ ُبو َدا ُو َدَ :ر َوى َهذَ ا ال َْح ِديثَ
َح َّما ُد ْب ُن َ�س َل َم َةَ ،وخَ ا ِل ُد ْب ُن َع ْب ِد اللهَّ ِ َ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ
َع ْمرٍ وَ ،ل ْم َيذْ ُك َرا �أَ ْو َف َر ٍ�س َ �أ ْو َبغْلٍ (.((9
والترمذي :من طريق ابن �أَبِي زَا ِئ َدةَ(زكريا)،
َع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َةَ ،ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َر َة
َق��الَ َ :ق َ�ضى َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِفي
الج ِنينِ ِب ُغ َّر ٍة َع ْب ٍد �أَ ْو �أَ َم ٍةَ ،فقَالَ ال َِّذي ُق ِ�ض َي َع َل ْي ِه:
َ
َ
َا�س َت َه َّل ,ف َِم ْث ُل
�أَ ُي ْع َطى َم ْن اَل �شَ رِ َب َو اَل �أ َك َلَ ،و اَل َ�ص َاح ف ْ
ذَ ِل َك ُي َط َّل؟ َفقَالَ ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم�ِ « :إ َّن
َهذَ ا َل َيق ُ
ُول ِب َق ْولِ �شَ ِاعرٍ َ ،ب ْل ِفي ِه ُغ َّر ٌة َع ْب ٌد �أَ ْو �أَ َم ٌة» َو ِفي
ال َب ِ
اب َع ْن َح َملِ ْبنِ َما ِل ِك ْبنِ النَّا ِب َغ ِةَ ،وال ُم ِغي َر ِة ْبنِ
ُ�ش ْع َب َةَ :ح ِديثُ �أَبِي ُه َر ْي َر َة َح ِديثٌ َح َ�س ٌن َوال َع َم ُل َع َلى

واب��ن ماجة :من طريق ُم َح َّمد ْب��ن بِ�شْ رٍ َ ،ع ْن
ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و بمثل رواية الترمذي(.((9
َ ( -28ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َرةََ ،قالَ َ :قالَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل
َ�صلَّى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم« :ا ْفت ََر َق ِت ا ْل َي ُهو ُد َعلَى
ين ِف ْر َق ًةَ ،و َت َف َّر َق ِت
�إ ِْح َ��دى َ�أ ْو ِث ْن َت ْينِ َو َ�س ْب ِع َ
ين ِف ْر َق ًة،
ال َّن َ�صا َرى َعلَى �إ ِْح َدى �أَ ْو ِث ْن َت ْينِ َو َ�س ْب ِع َ
ين ِف ْر َق ًة»
َو َت ْفتَرِ قُ �أُ َّم ِتي َعلَى ثَلاَ ٍث َو َ�س ْب ِع َ
تخريج الحديث�:أخرجه �أب��و داود واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا َو ْه ُب ْب ُن َب ِق َّي َةَ ،ع ْن خَ ا ِل ٍد (الوا�سطي)،
َع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة عنه به(. ((9
و�سىَ ،ع ْن
والترمذي من طريق الف َْ�ضل ْبن ُم َ
ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و ،به ,ولفظهَ « :ت َف َّر َق ِت ال َي ُهو ُد َع َلى
ين ِف ْر َق ًةَ ،والن ََّ�صا َرى
ين َ�أ ْو ا ْث َن َت ْينِ َو َ�س ْب ِع َ
�إِ ْح َدى َو َ�س ْب ِع َ
ين ِف ْر َق ًة»
ِم ْث َل ذَ ِل َكَ ،و َت ْفتَرِ قُ �أُ َّم ِتي َع َلى ثَلاَ ٍث َو َ�س ْب ِع َ
قالَ :و ِف��ي ال َب ِ
اب َع ْن َ�س ْع ٍدَ ،و َع ْب ِد اللهَّ ِ ْبنِ َع ْمرٍ و،
«ح ِديثُ �أَبِي ُه َر ْي َر َة َح ِديثٌ َح َ�س ٌن
َو َع ْو ِف ْبنِ َما ِل ٍكَ :
َ�ص ِحي ٌح»(.((9
واب��ن ماجة م��ن طريق ُم ْح َّمد ْب��ن بِ�شْ رٍ َق��الَ :
َح َّد َثنَا ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْمرٍ و ،به ,ولفظه « َت َف َّر َق ِت ا ْل َي ُهو ُد
ين ِف ْر َق ًةَ ،و َت ْفتَرِ قُ ُ�أ َّم ِتي َع َلى ثَلاَ ٍث
َع َلى ِ�إ ْح َدى َو َ�س ْب ِع َ
ين ِف ْر َق ًة»(.((10
َو َ�س ْب ِع َ
(ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َرةََ ،عنِ ال َّن ِبي َ�صلَّى ُ
اهلل
َ -29
ِّ
اء ِفي ا ْلق ُْر�آنِ كُ ْف ٌر»
َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم َقالَ « :ا ْل ِم َر ُ
تخريج الحديث� :أخرجه �أبو داود واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا �أَ ْح َم ُد ْب ُن َح ْن َبلٍ َ ،ح َّد َثنَا َيزِ ي ُد َي ْع ِني ا ْب َن
ون� ،أَخْ َب َرنَا ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة عنه
َها ُر َ
به(.((10
20
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وروايته تفرد بها �أبو داود عن ال�ستة ,و�إ�سنادها
ح�سن لأجل محمد بن عمرو ,وباقي رجاله ثقات.
قال البغويَ :واخْ َت َلفُوا ِفي َت�أْوِي ِل ِهَ ،ف ِق َيلَ :م ْعنَى
ال ِْم َرا ِء :ال�شَّ ُّكَ ،ك َق ْو ِل ِه ُ�س ْب َحا َن ُه َو َت َعا َلى} :فَال ت َُك
ِفي ِم� ْر َي� ٍة{(� .((10أَ ْيِ :في �شَ ٍّكَ ،و ِق َيل :ال ِْم َرا ُءُ :ه َو
الْجِ َد ُال ا ْل ُم�شَ ِّك ُكَ ،وذَ ِل َك �أَ َّن ُه �إِذَ ا َجا َدلَ ِفي ِه� ،أَ َّدا ُه �إِ َلى
َاب ِفي ال ِآي ا ْل ُم َت�شَ ا ِب َه ِة ِم ْنهَُ ،ف ُي�ؤَ ِّدي ِه ذَ ِل َك ِ�إ َلى
�أَ ْن َي ْرت َ
ِا�س ِم َما َيخْ �شَ ى ِم ْن َعا ِق َب ِت ِه
ال ُْج ُحو ِد ،ف ََ�س َّما ُه ُك ْف ًرا ب ْ
ِ�إال َم ْن َع َ�ص َم ُه اللهَّ ُ َ .و َت��أَ َّو َل� ُه َب ْع ُ�ض ُه ْم َع َلى ال ِْم َرا ِء
ِفي ِق َرا َء ِت ِهَ ،و ُه َو �أَ ْن ُين ِْك َر َب ْع َ�ض ا ْل ِق َرا َء ِات ا ْل َم ْر ِو َّي ِة،
َو َق ْد �أَ ْنزَ لَ اللهَّ ُ ا ْل ُق ْر� َآن َع َلى َ�س ْب َع ِة �أَ ْح ُر ٍفَ ،ف َت َو َّع َد ُه ْم
بِا ْل ُكفْرِ ِ ،ل َي ْن َت ُهوا َعنِ ال ِْم َرا ِء ِفي َهاَ ،وال َّت ْك ِذيبِ ِب َها� ،إِذْ
ُكلُّ َها ُق ْر�آ ٌن ُمنْزَ لٌَ ،يجِ ُب الإِي َم ُان ِب ِه(.((10
 ( -30عن �أبي هريرة قال قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم� :أكمل الم�ؤمنين �إيمانا
�أح�سنهم خلقاً»
تخريج الحديث� :أخرجه �أبو داود واللفظ له,
قال :حدثنا �أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن �سعيد
عن محمد بن عمرو عن �أبي �سلمة عنه به(.((10
والترمذي بمثله بزيادة عقبه « وخياركم خياركم
لن�سائهم خلقا « من طريق عبدة (ابن �سليمان) عن
محمد بن عمرو به .قال :حديث ح�سن �صحيح .وفي
الباب عن عائ�شة وابن عبا�س(.((10
َ ( -31ع ْن َ�أبِي ُه َر ْي َرةَ�َ ،أ َّن َر ُ�سولَ هَّ ِ
الل َ�صلَّى
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم َقالَ َ « :لما خَ لَقَ هَّ ُ
ُ
الل ال َْج َّن َة
َّ
��ب فَا ْنظُ ْر إِ� َل ْي َها ،فَذَ َه َب
َقالَ ِلجِ ْبرِ يلَ  :اذ َْه ْ
اءَ ،فقَالَ � :أَ ْي َر ِّب َو ِع َّز ِت َك لاَ
َف َنظَ َر �إِ َل ْي َها ،ث َُّم َج َ
َي ْ�س َم ُع ِب َها �أَ َح ٌد إِ�لاَّ َدخَ َل َها ،ث َُّم َح َّف َها بِا ْل َمكَا ِر ِه،
ث َُّم َقالَ َيا جِ ْبرِ يلُ اذ َْه ْب فَا ْنظُ ْر �إِ َل ْي َها ،فَذَ َه َب
اء َفقَالَ � :أَ ْي َر ِّب َو ِع َّز ِت َك
َف َنظَ َر �إِ َل ْي َها ،ث َُّم َج َ
يت �أَ ْن لاَ َي ْد ُخ َل َها �أَ َح ٌد « َقالَ َ « :ف َل َّما
َلق َْد خَ ِ�ش ُ
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خَ لَقَ هَّ ُ
الل ال َّنا َر َقالَ َ :يا جِ ْبرِ يلُ اذ َْه ْب فَا ْنظُ ْر
اء َفقَالَ :
�إِ َل ْي َها ،فَذَ َه َب َف َنظَ َر �إِ َل ْي َها ،ث َُّم َج َ
�أَ ْي َر ِّب َو ِع َّز ِت َك لاَ َي ْ�س َم ُع ِب َها �أَ َح ٌد َف َي ْد ُخ ُل َها،
ف ََح َّف َها ِبال�شَّ َه َو ِ
ات ث َُّم َقالَ َ :يا جِ ْبرِ يلُ اذ َْه ْب
اء
فَا ْنظُ ْر �إِ َل ْي َها ،فَذَ َه َب َف َنظَ َر �إِ َل ْي َها ،ث َُّم َج َ
يت �أَ ْن لاَ
َفقَالَ � :أَ ْي َر ِّب َو ِع�� َّز ِت َ
��ك َلق َْد خَ ِ�ش ُ
َي ْبقَى �أَ َح ٌد �إِلاَّ َدخَ َل َها »
تخريج الحديث� :أخرجه �أبو داود واللفظ له,
و�سى ْب ُن �إِ ْ�س َم ِاع َيلَ ،ح َّد َثنَا َح َّما ٌد(بن
قال :حد َثنَا ُم َ
�سلمة)َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة ،عنه
به(.((10
والترمذي بمثله من طريق الليثي به .قال �أبو
عي�سى :هذا حديث ح�سن �صحيح(.((10
والن�سائي بمثله من طريق الف�ضل بن مو�سى
حدثني محمد بن عمرو به(.((10
وال�ح��دي��ث �أ��ص�ل��ه ف��ي ال�صحيحين مخت�صرا
«حجِ َب ِت النَّا ُر بِال�شَّ َه َو ِاتَ ،و ُحجِ َب ِت ال َْج َّن ُة بِا ْل َم َكا ِر ِه
ُ
« وهو عند البخاري من حديث �أبي هريرة ,وعند
م�سلم من حديث �أن�س(.((10
(ع ْن َعا ِئ َ�ش َة َر ِ�ضي هَّ ُ
الل َع ْن َها�َ ،أ َّن َر ُجلاً
َ -32
َ
ا�س َت ْ�أذ ََن َعلَى ال َّن ِبي َ�صلَّى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم،
ْ
ِّ
ُ
ْ�س
َفقَالَ ال َّن ِب ُّي َ�صلَّى اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّمِ « :بئ َ
ير ِة» َف َل َّما َدخَ لَ ا ْن َب َ�س َط ِ�إ َل ْي ِه َر ُ�سولُ
�أَ ُخو ا ْل َع ِ�ش َ
الل َ�صلَّى ُ
هَّ ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم َو َكلَّ َم ُهَ ،ف َل َّما خَ َر َج
ُقل ُْتَ :يا َر ُ�سولَ هَّ ِ
ْ�س
ا�س َت�أْذ ََن ُقلْتَ ِ « :بئ َ
اللَ ،ل َّما ْ
ير ِة» َف َل َّما َدخَ ��لَ ا ْن َب َ�سطْ تَ إِ� َل ْي ِه،
�أَ ُخ��و ا ْل َع ِ�ش َ
َفقَالَ َ « :يا َعا ِئ َ�شةُ � ،إ َِّن هَّ َ
الل لاَ ُي ِح ُّب ا ْلف ِ
َاح َ�ش
ال ُْم َتف َِّح َ�ش».
تخريج الحديث� :أخرجه �أبو داود واللفظ له,
و�سى ْب ُن �إِ ْ�س َم ِاع َيلَ ،ح َّد َثنَا َح َّما ٌد (بن
قالَ :ح َّد َثنَا ُم َ
�سلمة)َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمروٍَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة ،عنها

مرويات
الإمام
محمد بن
عمرو الليثي
عن �شيخه
�أبي �سلمة
في الكتب
ال�ستة
(درا�سة
حديثية)

ِم ْن َح ِد ِ
و�سى
يث َ�س ِع ِيد ا ْبنِ ا ْل ُم َ�س ّيبِ � ،أَخْ َب َر ِني َ�أ ُبو ُم َ
الَ�شْ َعرِ ُّي� ،أَ َّن ُه َت َو َّ�ض�أَ ِفي َب ْي ِت ِه ُث َّم خَ َر َجَ ،فقَالَ  َ :ألَ ْلزَ َم َّن
ْأ
هلل َ�ص َّلى ُ
َر� ُ��س��ولَ ا ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،و َ أل ُك��و َن� َّ�ن َم َع ُه
َي ْو ِمي َهذَ ا ،قَالَ  :ف ََجا َء ا ْل َم ْ�سجِ َد ،ف ََ�س�أَلَ َعنِ ال َّنب ِِّي
َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َفقَا ُلوا :خَ � َر َجَ ،و َّج َه َه ُاهنَا،
قَالَ فَخَ َر ْج ُت َع َلى �أَ َثرِ ِه �أَ ْ�س�أَ ُل َع ْنهَُ ،ح َّتى َدخَ َل ِب ْئ َر
ِي�س ،قَالَ  :ف ََج َل ْ�س ُت ِعن َْد ا ْل َب ِ
ابَ ،و َبا ُب َها ِم ْن َجرِ ٍيد،
�أَر ٍ
هلل َ�ص َّلى ُ
ول ا ِ
َح َّتى َق َ�ضى َر ُ�س ُ
اج َت ُه
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َح َ
َو َت َو َّ�ض�أََ ،ف ُق ْم ُت ِ�إ َل ْي ِهَ ،ف � ِ�إذَ ا ُه َو َق ْد َج َل َ�س َع َلى ِب ْئرِ
ِي�س َو َت َو َّ�س َط ُق َّف َهاَ ،وكَ�شَ َف َع ْن َ�سا َق ْي ِهَ ،و َد اَّل ُه َما
�أَر ٍ
ِفي ا ْل ِب ْئرِ  ،قَالَ  :ف ََ�س َّل ْم ُت َع َل ْي ِهُ ،ث َّم ان َْ�ص َرف ُْت ف ََج َل ْ�س ُت
اب َر ُ�سولِ ا ِ
ِعن َْد ا ْل َب ِ
هلل َ�ص َّلى
ابَ ،ف ُق ْل ُت َ :ألَ ُكون ََّن َب َّو َ
ُ
اب «
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ا ْل َي ْو َم ،ف ََجا َء �أَ ُبو َب ْكرٍ ف ََد َف َع ا ْل َب َ
فذكر الحديث بطوله(.((11
َ ( -35ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َرةََ ،قالَ َ :قالَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل
َ�صلَّى هَّ ُ
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّمَ « :ل�� ْولاَ �أَ ْن �أَ�شُ قَّ َعلَى
ِال�س َو ِ
�أُ َّم ِتي َ أ
اك ِع ْن َد كُ لِّ َ�صلاَ ٍة»
لَ َم ْر ُت ُه ْم ب ِّ
ت��خ��ري��ج ال��ح��دي��ث� :أخ��رج��ه الترمذي واللفظ
ل��ه ,ق��الَ :ح َّد َثنَا َ�أ ُب��و ُك � َر ْي� ٍ�ب (محمد بن العالء)
َح َّد َثنَا َع ْب َد ُة ْب ُن ُ�س َل ْي َم َانَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و،
َع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة عنه بهَ .و َق ْد �صححه الترمذي ِ ألَ َّن ُه
َق� ْ�د ُرو َِي ِم� ْ�ن غَ ْيرِ َو ْج� ٍ�هَ ،و ِف��ي ا ْل َب ِ
اب َع� ْ�ن �أَ ِب��ي َب ْكرٍ
ا�س َو ُحذَ ْي َف َة َو َز ْي ِد ا ْبنِ خَ ا ِل ٍد
َو َع ِل ٍّي َو َعا ِئ�شَ َة َوا ْبنِ َع َّب ٍ
وغيرهم( .((11تفرد الترمذي بروايته بهذا الإ�سناد
عن ال�ستة ،وحديثه في ال�صحيحين عن �أبي هريرة
مرفوعا(.((11
َ ( -36ع ْن َ�أبِي ُه َر ْي َرةََ ،قالَ َ :قالَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل
َ�صلَّى هَّ ُ
وء ِم َّما َم�سَّ ِت
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم«:ال ُو ُ�ض ُ
ال َّنا ُرَ ،و َل ْو ِم ْن َث ْو ِر �أَ ِق ٍط» َقالَ َ :فقَالَ ل َُه ا ْب ُن
الد ْهنِ ؟
َع َّب ٍ
ا�سَ :يا �أَ َبا ُه َر ْي َرةَ� ،أَ َن َت َو�ضَّ�أُ ِم َن ُّ
�أَ َن َت َو� ُضَّ�أ ِم َن م�سكر؟ َقالَ َ :فقَالَ �أَ ُبو ُه َر ْي َرةَ:
َيا ا ْب َن �أَ ِخي �إِذَا َ�س ِم ْعتَ َح ِدي ًثا َع ْن َر ُ�سولِ هَّ ِ
الل

به( .((11تفرد �أبو داود بطريقه عن ال�ستة ,و�أ�صله في
ال�صحيحين بنحوه من طريق �آخر(.((11
َ ( -33ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َرةَ� ،أَ َّن َر ُ�سولَ هَّ ِ
الل َ�صلَّى
ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّمَ :ر�أَى َر ُج�ًلااً َي ْت َب ُع َح َما َم ًة
َفقَالَ َ :
ان َي ْت َب ُع َ�ش ْيطَ ان ًَة»
«�ش ْيطَ ٌ
تخريج الحديث�:أخرجه �أب��و داود واللفظ له,
و�سى ْب ُن ِ�إ ْ�س َم ِاع َيلَ ،ح َّد َثنَا َح َّما ٌد (بن
قالَ :ح َّد َثنَا ُم َ
�سلمة)َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة،عنه
به(.((11

مقـــاالت

واب��ن ماجة بمثله ,من طريق حماد بن �سلمة
به( .((11وعنده �شاهد بقريب منه من طريق �شريك
ع��ن محمد ب��ن عمرو ع��ن �أب��ي �سلمة ع��ن عائ�شة
مرفوعا ،ولفظه «�أن النبي نظر �إل��ى �إن�سان يتبع
ط��ائ��ر ًا فقال « �شيطان يتبع ��ش�ي�ط��ان� ًا»( .((11قال
البو�صيريَ :هذَ ا �إِ ْ�سنَاد َ�ص ِحيح ر َِجاله ِثقَات َر َوا ُه �أَ ُبو
َدا ُود َوا ْبن ماجة ِفي ُ�سنَنه َما َوا ْبن ح َبان ِفي َ�ص ِحيحه
من َطرِ يق َح َّماد بن َ�سل َمة َعن ُم َح َّمد بن عمرو عن
�أبي َ�سل َمة َعن �أبي ُه َر ْي َرة ِب ِه(.((11
ْ��ح��ار ِِثَ ،ق��الَ :
َ ( -34ع ْ��ن َن��ا ِف�� ِع ْب��نِ َع ْب ِد ال َ
الل َ�صلَّى ُ
خَ َر ْج ُت َم َع َر ُ�سولِ هَّ ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم
��ت َحا ِئ ًطا ،فَ��قَ��الَ ِل��ي�« :أَ ْم ِ�س ِك
َحتَّى َدخَ �� ْل ُ
��اب َف ُقل ُْتَ « :م ْ��ن َه��ذَ ا؟»
الْ�� َب َ
��اب» ف َُ�ضرِ َب ا ْل�� َب ُ
َو َ�ساقَ ال َْح ِديثَ َ ،قالَ �أَ ُبو َدا ُو َدَ « :ي ْع ِني َح ِديثَ
و�سى ْ أَ
ال�شْ َعرِ ِّي َقالَ ِف ِ
اب»
يه :ف ََدقَّ ا ْل َب َ
�أَبِي ُم َ
تخريج الحديث� :أخرجه �أبو داود واللفظ له,
وب َي ْع ِني ا ْل َمقَابِرِ َّيَ ،ح َّد َثنَا
قالَ :ح َّد َثنَا َي ْح َيى ْب ُن �أَ ُّي َ
�إِ ْ�س َم ِاعي ُل َي ْع ِني ا ْب َن َج ْعفَرٍ َ ،ح َّد َثنَا ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْمرٍ و،
َع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة ،عنه به(.((11
وهذا �إ�سناده ح�سن لأجل الليثي ,و َح ِديثُ �أَبِي
مو�سى الأ�شعري ال��ذي �أ�شار �إليه ا ْل� ُم��ؤَ ِّل� ُ�ف ُه� َو َما
�أَخْ َر َج ُه ُم ْ�س ِل ٌم ِفي ف ََ�ضا ِئلِ ُع ْث َم َان َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه
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َ�صلَّى هَّ ُ
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم فَلاَ ت َْ�ضرِ ْب ل َُه َمثَلاً »
تخريج الحديث� :أخرجه الترمذي واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا ا ْب ُن �أَبِي ُع َم َر(محمد بن يحيى بن �أبي عمر
العدني) .قَالَ َ :ح َّد َثنَا ُ�س ْف َي ُان ْب ُن ُع َي ْي َن َةَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ
َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة ،عنه به .قالَ :و ِفي ال َب ِ
اب َع ْن ُ�أ ِّم
وب
َحبِي َب َة و�أُ ِّم َ�س َل َم َة َو َز ْي ِد ْبنِ َثاب ٍِت َو َ�أبِي َط ْل َح َة َو�أَبِي َ�أ ُّي َ
و�سى» َو َق ْد َر َ�أى َب ْع ُ�ض �أَ ْهلِ ال ِع ْل ِم:ال ُو ُ�ضو َء ِم َّما
َو�أَ ِب��ي ُم َ
اب ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ
غَ َّي َر ِت النَّا ُرَ ،و�أَ ْك َث ُرهم ِم ْن �أَ ْ�ص َح ِ
ين َو َم ْن َب ْع َد ُه ْم َ:ع َلى َت ْر ِك ال ُو ُ�ضو ِء
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َوال َّتا ِب ِع َ
ِم َّما غَ َّي َر ِت ال� َّن��ا ُر»( .((12وهذا الحديث لم يحكم عليه
الترمذي ,ورجاله موثقون.
و�أخرجه ابن ماجة مخت�صر ًا من طريق �سفيان بن
عيينة به(.((12
التعليق :ذَ َك َر ُم ْ�س ِل ٌم ِفي َهذَ ا ا ْل َب ِ
اب " الو�ضوء مما
ال َحا ِديثَ ا ْل َوا ِر َد َة بِا ْل ُو ُ�ضو ِء ِم َّما َم َّ�س ِت
م�ست النار" َْ أ
ِالَ َحا ِد ِ
يث ا ْل َوا ِر َد ِة ِب َت ْر ِك ا ْل ُو ُ�ضو ِء ِم َّما
النَّا ُر ُث َّم َع َّق َب َها ب ْ أ
َم َّ�س ِت النَّا ُرَ ،ف َك�أَ َّن ُه ُي ِ�شي ُر ِ�إ َلى �أَ َّن ا ْل ُو ُ�ضو َء َمن ُْ�سو ٌخ َو َه ِذ ِه
َعا َد ُة ُم ْ�س ِل ٍم َوغَ ْيرِ ِه ِم ْن �أَ ِئ َّم ِة ال َْح ِد ِ
ون َْ أ
ال َحا ِديثَ
يث َيذْ ُك ُر َ
ا َّل ِتي َي َر ْو َن َها َمن ُْ�سوخَ ًة ُث َّم ُي َع ِّق ُبو َن َها بِالن ِ
َّا�س ِخَ ،و َق ِد اخْ َت َل َف
ا ْل ُع َل َما ُء ِفي قوله( :تو�ض�ؤوا ِم َّما َم َّ�س ِت النَّا ُر) فَذَ َه َب
َج َم ِاهي ُر ا ْل ُع َل َما ِء ِم َن ال�سلف والخلف �إلى �أنه ال ينتق�ض
ا ْل ُو ُ�ضو ُء ِب َ�أكْلِ َما َم َّ�س ْت ُه النَّا ُرَ ,وذَ َه َب َطا ِئ َف ٌة �إِ َلى ُو ُجوبِه
َو ُه َو َم ْرو ٌِّي َع ْن ُع َم َر ا ْبنِ َع ْب ِد ا ْل َعزِ يزِ وغيره ,واحتجوا
بحديث البابَ ,و ْاحت ََّج ال ُْج ْم ُهو ُر ب ْ أَ
ِال َحا ِد ِ
يث ا ْل َوا ِر َد ِة
ِب َت ْر ِك ا ْل ُو ُ�ضو ِء ِم َّما َم َّ�س ْت ُه النَّا ُرَ ,و�أَ َجا ُبوا َع ْن حديث
الباب ,ب َِج َوا َب ْينِ � :أَ َح ُد ُه َما �أَ َّن ُه َمن ُْ�سو ٌخ ب َِح ِد ِ
يث َجابِرٍ
ال ْم َر ْينِ ِم ْن َر ُ�سولِ اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه
قَالَ " َك َان � ِآخ َر َْ أ
َو َ�س َّل َم َت ْر ُك ا ْل ُو ُ�ضو ِء ِم َّما َم َّ�س ِت النَّا ُر"(َ ،((12و ُه َو َح ِديثٌ
اب ال َّثا ِني� :أَ َّن ا ْل ُم َرا َد بِا ْل ُو ُ�ضو ِء غَ ْ�س ُل ا ْلف َِم
َ�ص ِحي ٌحَ ،وال َْج َو ُ
َوا ْل َك َّف ْينِ (.((12
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َ ( -37ع ْ��ن َ�أبِ��ي ُه َ��ر ْي َ��ر َة َق��الَ َ :ق��الَ َر ُ�سولُ
الل َ�صلَّى هَّ ُ
هَّ ِ
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم« َما َب ْي َن ال َم�شْ رِ قِ
َوال َمغْرِ ِب ِق ْبل ٌَة»
تخريج الحديث� :أخرجه الترمذي واللفظ له,
:ح َّد َثنَا �أَبِي
قال:ح َّد َثنَا ُم َح َّم ُد ْب ُن �أَبِي َم ْع�شَ رٍ قَالَ َ
َ
(نجيح ِ
ال�سندي)َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي
َ�س َل َم َة عنه به ,وقد �أخرجه عقبه بوا�سطة يحيى بن
مو�سى حدثنا محمد بن �أبي مع�شر مثله .وقال �أبو
عي�سى :حديث �أبي هريرة قد روي عنه من غير هذا
الوجه ،وقد تكلم بع�ض �أهل العلم في �أبي مع�شر من
قبل حفظه ,وا�سمه نجيح مولى بني ها�شم ،قال
محمد ( البخاري) :ال �أروي عنه �شيئا وقد روى
عنه النا�س ،وقد �أخرجه الترمذي بمثله من طريق
عبد اهلل بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد مرويات
الإمام
الأخن�سي عن �سعيد المقبري عن �أبي هريرة به ,محمد بن
قال الترمذي :هذا حديث ح�سن �صحيح .وقد روي عمرو الليثي
عن غير واحد من �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه عن �شيخه
�أبي �سلمة
و�سلم ,وقال البخاري :وحديث المخرمي �أقوى من في الكتب
حديث �أبي مع�شر و�أ�صح( ،((12وابن ماجة بمثله من
ال�ستة
(درا�سة
طريق �أبي مع�شر به(.((12
حديثية)
َ ( -38ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َر َة َقالَ َ :قالَ ال َّن ِب ُّي َ�صلَّى
هَّ ُ
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم« :لاَ َتق ََّد ُموا ال�شَّ ْه َر ِب َي ْو ٍم َولاَ
َان َي ُ�صو ُم ُه
ِب َي ْو َم ْينِ � ،إِلاَّ �أَ ْن ُي َوا ِفقَ َذ ِل َك َ�ص ْو ًما ك َ
�أَ َح ُدكُ ْم�ُ ،صو ُموا ِل ُر�ؤْ َي ِت ِهَ ،و�أَف ِْط ُروا ِل ُر�ؤْ َي ِت ِه،
ين ث َُّم �أَف ِْط ُروا»
َف�إ ِْن غُ َّم َع َل ْيك ُْم َف ُع ُّدوا ثَلاَ ِث َ
تخريج الحديث� :أخرجه الترمذي واللفظ له,
قال َح َّد َثنَا� :أَ ُب��و ُك� َر ْي� ٍ�ب( محمد بن العالء) قَالَ :
َح َّد َثنَا َع ْب َد ُة ْب ُن ُ�س َل ْي َم َانَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و،
َع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة ،عنه به ،قالَ :و ِفي ال َب ِ
اب َع ْن َب ْع ِ�ض
�أَ ْ�ص َح ِ
اب ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ .ر َوا ُه َمن ُْ�صو ُر
ا ْب� ُ�ن ا ْل ُم ْعت َِمرِ َ ،ع� ْ�ن ِر ْب� ِع� ِّ�ي ْب��نِ ِح� َرا�� ٍ�شَ ،ع� ْ�ن َب ْع ِ�ض
�أَ ْ�ص َح ِ
اب ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِبن َْح ِو َهذَ ا.

مقـــاالت

ا�سَ ،و َع ْب ِد اللهَّ ِ ْبنِ �أَبِي �أَ ْوفَىَ ،و َط ْلقِ ا ْبنِ َع ِل ٍّيَ ،و�أُ ِّم
َع َّب ٍ
«ح ِديثُ �أَبِي ُه َر ْي َر َة َح ِديثٌ
َ�س َل َم َةَ ،و َ�أن ٍَ�سَ ،وا ْبنِ ُع َم َرَ :
يب ِم ْن َهذَ ا ال َو ْج ِه ِم ْن َح ِد ِ
يث ُم َح َّم ِد ْبنِ
َح َ�س ٌن غَ رِ ٌ
َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َةَ ،ع ْن َ�أبِي ُه َر ْي َرةَ»( ،((13وهذه
ال��رواي��ة بهذا الإ�سناد لم يخرجها من �أ�صحاب
الكتب ال�ستة �أحد �سواه.
��اء َم ِ
اعزٌ
َ ( -41ع ْ��ن َ�أبِ��ي ُه َ��ر ْي َ��ر َة َق��الَ َ :ج َ
الل َ�صلَّى هَّ ُ
الأَ ْ�س َل ِم ُّي �إِلَى َر ُ�سولِ هَّ ِ
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم
اء
َفقَالَ � :إِن َُّه َق ْد َزنَىَ ،ف�أَ ْع َر َ
�ض َع ْن ُه ،ث َُّم َج َ
ِم ْن ِ�شق ِِّه الآخَ رِ َ ،فقَالَ َ :يا َر ُ�سولَ هَّ ِ
الل� ،إِن َُّه َق ْد
اء ِم ْن ِ�شق ِِّه الآخَ رِ ،
َزنَىَ ،ف�أَ ْع َر َ
�ض َع ْن ُه ،ث َُّم َج َ
َفقَالَ َ :يا َر ُ�سولَ هَّ ِ
الل� ،إِن َُّه َق ْد َزنَىَ ،ف�أَ َم َر ب ِِه ِفي
الح َّر ِة ف َُرجِ َم ب ِ
ِالح َجا َر ِة،
ال َّرا ِب َع ِةَ ،ف�أُ ْخرِ َج �إِلَى َ
َف َل َّما َو َج َد َم�سَّ ِ
الح َجا َر ِة َف َّر َي�شْ ت َُّدَ ،حتَّى َم َّر
ب َِر ُجلٍ َم َع ُه ل َْح ُي َج َملٍ ف ََ�ض َر َب ُه ب ِِهَ ،و َ�ض َر َب ُه
ا�س َحتَّى َماتَ  ،فَذَ ك َُروا َذ ِل َك ِل َر ُ�سولِ هَّ ِ
الل
ال َّن ُ
َ�صلَّى هَّ ُ
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم �أَن َُّه َف َّر ِح َ
ين َو َج َد َم�سَّ
الح َجا َر ِة َو َم�سَّ ال َم ْو ِتَ ،فقَالَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
ِ
الل َ�صلَّى
هَّ ُ
«هلاَّ ت ََر ْكت ُُمو ُه».
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّمَ :
تخريج الحديث� :أخرجه الترمذي واللفظ له,
ق��الَ :ح َّد َثنَا �أَ ُب��و ُك َر ْي ٍب (محمد بن العالء) قَالَ :
َح َّد َثنَا َع� ْب� َ�د ُة ْب� ُ�ن ُ�س َل ْي َم َانَ ،ع� ْ�ن ُم َح َّم ِد ْب��نِ َع ْمرٍ و
َق��الَ َ :ح َّد َثنَا �أَ ُب��و َ�س َل َم َة عنه به ،ق��الَ :ه��ذَ ا َح ِديثٌ
وعنِ
َح َ�س ٌنَ ،و َق ْد ُرو َِي ِم ْن غَ ْيرِ َو ْج ٍه َع ْن �أَبِي ُه َر ْي َرةََ ,
الز ُّْهرِ ِّي َ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة َ،ع ْن َجابِرِ ن َْح َو َهذَ ا(. ((13
وابن ماجة بمثله ,من طريق عباد بن العوام عن
محمد بن عمرو به(.((13
الل َ�صلَّى هَّ ُ
(ع ْن َ�أبِي ُه َر ْي َرةَ�َ ،أ َّن َر ُ�سولَ هَّ ِ
الل
َ -42
ال�س َبا ِع».
«ح َّر َم كُ لَّ ِذي ن ٍ
َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم َ
َاب ِم َن ِّ
تخريج الحديث� :أخرجه الترمذي واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا ُق َت ْي َب ُة( بن �سعيد) َق��الَ َ :ح َّد َثنَا َع ْب ُد

«ح ِديثُ �أَبِي ُه َر ْي َر َة َح ِديثٌ َح َ�س ٌن َ�ص ِحي ٌح» َوال َع َم ُل
َ
َ
َ
َع َلى َهذَ ا ِعن َْد �أ ْهلِ ال ِع ْل ِمَ :كرِ ُهوا �أ ْن َي َت َع َّج َل ال َّر ُج ُل
ب ِِ�ص َي ٍام َق ْب َل ُدخُ ولِ �شَ ْهرِ َر َم َ�ض َان ِل َم ْعنَى َر َم َ�ض َان،
وم َ�ص ْو ًما َف َوا َفقَ ِ�ص َيا ُم ُه ذَ ِل َك َفلاَ
َو�إِ ْن َك َان َر ُج ٌل َي ُ�ص ُ
َب�أْ َ�س ِب ِه ِعن َْد ُه ْم»(.((12
والن�سائي من طريق �أب��ي خالد (�سليمان بن
حيان الأحمر) عن محمد عن �أبي �سلمة عن ابن
عبا�س به ,وقال :هذا خط�أ(.((12
(ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َر َة َقالَ َ :قالَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل
َ -39
ُ
َ�صلَّى هَّ
ان
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم «�أَ ْح ُ�صوا ِهلاَ لَ َ�ش ْع َب َ
ان»
ِل َر َم َ�ض َ
تخريج الحديث� :أخرجه الترمذي واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا ُم ْ�س ِل ُم ْب ُن َح َّج ٍاج قَالَ َ :ح َّد َثنَا َي ْح َيى ْب ُن
َي ْح َيى( الني�سابوري) قَالَ َ :ح َّد َثنَا �أَ ُبو ُم َعا ِو َي َة (محمد
ابن خازم)َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة عنه
به,
يب اَل َن ْعرِ ُف ُه ِم ْث َل َهذَ ا
قال«ح ِديثُ �أَبِي ُه َر ْي َر َة غَ رِ ٌ
َ
�إِ اَّل ِم ْن َح ِد ِ
ال�ص ِح ُيح َما ُرو َِي َع ْن
يث �أَبِي ُم َعا ِو َي َة» َو َّ
ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و به اَ«ل َت َق َّد ُموا �شَ ْه َر َر َم َ�ض َان ِب َي ْو ٍم
َو اَل َي ْو َم ْينِ »( .((12تفرد به الترمذي دون ال�ستة ,وهو
من رواية م�سلم ,قال الذهبي :روى عنه الترمذي
ولم يرو له في « جامعه « �سوى حديث واح��د(.((12
�أما بقية ال�ستة فلم يخرجوا لم�سلم �شيئا.
َ ( -40ع ْ��ن َ�أبِ��ي ُه َ��ر ْي َ��رةََ ،ع ْ��ن ال َّن ِب ِّي َ�صلَّى
هَّ ُ
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم َقالَ َ « :ل ْو كُ ْن ُت �آ ِم ًرا �أَ َح ًدا
ل َم ْ��رتُ ال َم ْر�أَ َة َ�أ ْن ت َْ�س ُج َد
لَ َح ٍ��د َ َ أ
�أَ ْن َي ْ�س ُج َد ِ أ
ِلزَ ْوجِ َها»
تخريج الحديث� :أخرجه الترمذي واللفظ له،
قالَ :ح َّد َثنَا َم ْح ُمو ُد ْب ُن غَ ْيلاَ َن قَالَ َ :ح َّد َثنَا الن َّْ�ض ُر
ا ْب� ُ�ن ُ�ش َم ْيلٍ َق��الَ � :أَخْ � َب� َر َن��ا ُم َح َّم ُد ا ْب� ُ�ن َع� ْم��رٍ وَ ،ع ْن
�أَ ِب��ي َ�س َل َم َة عنه به ,قالَ :و ِفي ال َباب َع ْن ُم َع ِاذ ْبنِ
َج َبلٍ َ ،و ُ�س َرا َق َة ا ْبنِ َما ِل ِك ْبنِ ُج ْع ُ�ش ٍمَ ،و َعا ِئ�شَ َةَ ،وا ْبنِ
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ال َعزِ يزِ ْب ُن ُم َح َّم ٍدَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ا ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي
َ�س َل َم َة عنه به .قال الترمذيَ :ه��ذَ ا َح ِديثٌ َح َ�س ٌن
َوال َع َم ُل َع َلى َهذَ ا ِعن َْد �أَ ْك َثرِ �أَ ْهلِ ال ِع ْل ِم ِم ْن َ�أ ْ�ص َح ِ
اب
ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َوغَ � ْي��رِ ِه� ْ�م( .((13وهذه
الرواية من طريق الليثي تفرد بها الترمذي عن
ال�ستة ,ولحديثه �شاهد في ال�صحيحين من حديث
�أب��ي ثعلبة الخ�شني .وف��ي م�سلم م��ن حديث �أبي
هريرة وابن عبا�س(.((13
اءتْ ف ِ
َاط َمةُ
َ -43
(ع ْن َ�أبِي ُه َر ْي َر َة َقالَ َ :ج َ
�إِلَى �أَبِي َبكْرٍ َ ،فقَال َْتَ :م ْن َيرِ ث َُك؟ َقالَ � :أَ ْه ِلي،
َو َول َِديَ ،قال َْتَ :ف َما ِلي لاَ �أَرِثُ �أَبِي؟ َفقَالَ �أَ ُبو
الل َ�صلَّى هَّ ُ
َبكْرٍ �َ :س ِم ْع ُت َر ُ�سولَ هَّ ِ
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم
َان َر ُ�سولُ
َيقُولُ « :لاَ نُو َرثُ »َ ،و َل ِك ِّني �أَ ُعولُ َم ْن ك َ
الل َ�صلَّى هَّ ُ
هَّ ِ
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم َي ُعول ُُهَ ،و�أُ ْن ِفقُ َعلَى
الل َ�صلَّى هَّ ُ
َ��ان َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم
َم ْن ك َ
ُي ْن ِفقُ َع َل ْي ِه»
ت��خ��ري��ج ال��ح��دي��ث� :أخ��رج��ه الترمذي واللفظ
له ،قالَ :ح َّد َثنَا ُم َح َّم ُد ْب ُن ال ُم َثنَّى قَالَ َ :ح َّد َثنَا �أَ ُبو
ال َو ِل ِيد(الطيال�سي ,ه�شام بن عبد الملك) قَالَ :
َح َّد َثنَا َح َّما ُد ْب ُن َ�س َل َم َةَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن
�أَ ِب��ي َ�س َل َم َة عنه ب��ه .ق��الَ :و ِف��ي ال� َب��اب َع� ْ�ن ُع َم َر،
َو َط ْل َح َةَ ،وال ُّز َب ْيرِ َ ،و َع ْب ِد ال َّر ْح َمنِ ْبنِ َع ْو ٍفَ ،و َ�س ْع ٍد،
يب
َو َعا ِئ�شَ َةَ ،و َح ِديثُ �أَبِي ُه َر ْي َر َة َح ِديثٌ َح َ�س ٌن غَ رِ ٌ
ِم ْن َهذَ ا ال َو ْج ِه �إِ َّن َما �أَ ْ�سن ََد ُه َح َّما ُد ْب ُن َ�س َل َم َةَ ،و َع ْب ُد
ال َو َّه ِ
اب ْب ُن َع َط ٍاءَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي
َ�س َل َم َةَ ،ع ْن �أَ ِب��ي ُه َر ْي َرةََ ،و َ�س�أَل ُْت ُم َح َّم ًدا َع ْن َهذَ ا
الح ِد ِ
يثَ ،فقَالَ  :اَ«ل �أَ ْع َل ُم �أَ َح ًدا َر َوا ُه َع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ
َ
َ
َ
َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أبِي َ�س َل َم َةَ ،ع ْن �أبِي ُه َر ْي َرةَ�ِ ،إ اَّل َح َّما َد ْب َن
َ�س َل َم َة» َو َق ْد َر َوا ُه َع ْب ُد ا ْل َو َّه ِ
اب ْب ُن َع َط ٍاءَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد
ا ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َةَ ،ع ْن َ�أبِي ُه َر ْي َر َة ن َْح َو ِر َوا َي ِة
َح َّما ِد ْبنِ َ�س َل َم َة( . ((13وروايته من طريق الليثي تفرد
بها الترمذي عن الجماعة.
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َ ( -44ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َرةَ� ،أَ َّن ف ِ
اءتْ �أَ َبا
َاط َم َة َج َ
يرا َث َها ِم ْن َر ُ�سولِ هَّ ِ
الل
َبكْرٍ َ ،و ُع َم َر ،ت َْ�س َ�ألُ ِم َ
َ�صلَّى هَّ ُ
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّمَ ،ف َقالاَ �َ :س ِم ْعنَا َر ُ�سولَ
الل َ�صلَّى هَّ ُ
هَّ ِ
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم َيقُولُ �« :إِنِّ��ي لاَ
�أُو َرثُ »َ ،قال َْتَ :و هَّ ِ
الل لاَ �أُ َكل ُِّم ُك َما �أَ َب ًداَ ،ف َمات َْت
َولاَ ُت َكل ُِّم ُه َما».
تخريج الحديث� :أخرجه الترمذي واللفظ له،
ي�سى ،قَالَ َ :ح َّد َثنَا َع ْب ُد
قالَ :ح َّد َثنَا بِذَ ِل َك َع ِل ُّي ْب ُن ِع َ
ال َو َّه ِ
اب ْب ُن َع َط ٍاء قَالَ َ :ح َّد َثنَا ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْمرٍ وَ ،ع ْن
ي�سىَ :م ْعنَى اَل
�أَ ِب��ي َ�س َل َم َة عنه بهَ .ق��الَ َع ِل ُّي ْب ُن ِع َ
المي َر ِ
�أُ َك ِّل ُم ُك َماَ ،ت ْع ِنيِ :في َهذَ ا ِ
اث �أَ َب ًداَ ،و َق ْد ُرو َِي ِم ْن
غَ ْيرِ َو ْج ٍهَ ،ع ْن �أَبِي َب ْكرٍ (. ((13
تفرد الترمذي بهذا الإ�سناد ،وحديثه له �شواهد
في ال�صحيحين من حديث عائ�شة ,ومالك بن �أو�س
ولفظه « ال ن��ورث ,ما تركنا �صدقة» وفي الحديث
ق�صة طويلة(.((13
َ ( -45ع ْن َ�أبِي ُه َر ْي َرةَ�َ « ،أ َّن َر ُ�سولَ هَّ ِ
الل َ�صلَّى
هَّ ُ
َاب
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم َح َّر َم َي ْو َم خَ ْي َب َر كُ لَّ ِذي ن ٍ
الم َج َّث َم َةَ ،و ِ
الح َما َر الإِ ْن ِ�س َّي»
ال�س َبا ِعَ ،و ُ
ِم َن ِّ
تخريج الحديث� :أخرجه الترمذي واللفظ له,
ق��الَ :ح َّد َثنَا �أَ ُب��و ُك َر ْي ٍب(محمد بن العالء) قَالَ :
الج ْع ِف ُّيَ ،ع ْن زَا ِئ� َ�د َة (بن
َح َّد َثنَا ُح َ�س ْي ُن ْب ُن َع ِل ٍّي ُ
قدامة)َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة ،عنه
به .ق��الَ :و ِف��ي ال َباب َع� ْ�ن َع ِل ٍّيَ ،و َج��ا ِب��رٍ َ ،وال َب َرا ِء،
ا�ض ْبنِ َ�سا ِر َي َةَ ،و�أَبِي
َوا ْبنِ �أَبِي �أَ ْوفَىَ ،و�أَن ٍَ�سَ ،وال ِع ْر َب ِ
َث ْع َل َب َةَ ،وا ْبنِ ُع َم َرَ ،و�أَ ِب��ي َ�س ِع ٍيدَ :هذَ ا َح ِديثٌ َح َ�س ٌن
َ�ص ِحي ٌح َو َر َوى َع ْب ُد ال َعزِ يزِ ْب ُن ُم َح َّم ٍدَ ،وغَ ْي ُر ُهَ ،ع ْن
الح ِديثَ َ .و�إِ َّن َما ذَ َك ُروا َح ْرفًا
ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و َهذَ ا َ
َو ِاح� ً�داَ ،ن َهى َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َع ْن
ُك ِّل ِذي ن ٍ
ال�س َبا ِع( .((13وروايته بهذا الإ�سناد
َاب ِم َن ِّ
وبهذا ال�سياق تفرد به عن الجماعة .والمجثمةِ :ه َي
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ُك ُّل َح َي َوانٍ ُينْ�صب و ُيرمى ل ُيقتل�،إ َّال �أنَّها ت ْكثر ِفي
َّ
الَ ْر ِ�ض:
الَ َرا ِنبِ و�أ�شْ باه ذَ ِل َك ِم َّما َي ْج ِث ُم ِفي ْ أ
الطير َو ْ أ
وج َث َم الطائ ُر ُج ُثوم ًاَ ،و ُه َو
�أَ ْي يلز ُمها وي ْلتَ�صق ِب َهاَ ،
لبِلِ (.((13
ِب َمنْزِ َل ِة ال ُبروك ِل ْ إِ
َ ( -46ع ْن ا ْبنِ ُع َم َر َقالَ �َ :س ِم ْع ُت ال َّن ِب َّي َ�صلَّى
هَّ ُ
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم َيقُولُ « :كُ لُّ ُم ْ�س ِكرٍ َح َر ٌام»
تخريج الحديث� :أخرجه الترمذي واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا ُع َب ْي ُد ْب ُن �أَ ْ�س َب ِ
اط ْبنِ ُم َح َّم ٍد ال ُق َر ِ�ش ُّي
ال ُكو ِف ُّيَ ،و�أَ ُب��و َ�س ِع ٍيد الأَ�شَ ُّج (عبد اهلل بن �سعيد)،
َق� اَ�الَ :ح َّد َثنَا َع ْب ُد اللهَّ ِ ْب� ُ�ن �إِ ْد ِري��� َ�س َع� ْ�ن ُم َح َّم ِد ْبنِ
َع ْمرٍ و َع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة عنه به .قالَ :و ِفي ال َب ِ
اب َع ْن
و�سى
ُع َم َر َو َع ِل ٍّي َوا ْب��نِ َم ْ�س ُع ٍود َو�أَ ِب��ي َ�س ِع ٍيد َو�أَ ِب��ي ُم َ
ا�س َو َق ْي ِ�س
َوالأَ�شَ ِّج ال ُع َ�صرِ ِّي َو َد ْي َل َمَ ،و َم ْي ُمو َن َة َوا ْبنِ َع َّب ٍ
ا ْبنِ َ�س ْع ٍد َوال ُّن ْع َمانِ ْبنِ َب ِ�شيرٍ َو ُم َعا ِو َي َة َو َوا ِئلِ ْبنِ ُح ْجرٍ
وع ْب ِد اللهَّ ِ ْبنِ ُم َغفَّلٍ َو�أُ ِّم َ�س َل َم َة َو ُب َر ْي َد َة
َو ُق َّر َة ال ُمزَ ِن ِّي َ
َو�أَبِي ُه َر ْي َر َة َو َعا ِئ�شَ َةَ :هذَ ا َح ِديثٌ َح َ�س ٌنَ .و َق ْد ُرو َِي
َع ْن �أَ ِب��ي َ�س َل َم َةَ ،ع ْن َ�أ ِب��ي ُه َر ْي َرةََ ،عنِ ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى
اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،ن َْح َو ُهَ ،و ِكلاَ ُه َما َ�ص ِحي ٌحَ ،ر َوا ُه غَ ْي ُر
َو ِاح ٍدَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َةَ ،ع ْن �أَبِي
ُه َر ْي َرةََ ،عنِ ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،ن َْح َو ُهَ ،و َع ْن
�أَبِي َ�س َل َم َةَ ،ع ْن ا ْبنِ ُع َم َرَ ،عنِ ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه
َو َ�س َّل َم(.((14
والن�سائي بمثله ،من طريق َي ْح َيى ْبن َ�س ِع ٍيدَ ،ع ْن
ون،
ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و ،به .ومن طريق َيزِ يد ْبن َها ُر َ
قَالَ � :أَ ْن َب َ�أنَا ُم َح َّم ُد ا ْب ُن َع ْمرٍ و ،به بزيادة بعده « َو ُك ُّل
ُم ْ�س ِكرٍ خَ ْم ٌر» َق��الَ �أَ ُب��و َع ْب ِد ال َّر ْح َمنِ َ :و َه ��ؤ اَُل ِء �أَ ْه ُل
ون ب ِِ�ص َّح ِة ال َّنقْلِ  .وله �شاهد
ال َّث ْب ِت َوا ْل َع َدا َل ِةَ ،م�شْ ُهو ُر َ
عنده بمثله من طريق محمد اب��ن عمرو عن �أبي
�سلمة عن �أبي هريرة به(.((14

�أ�صله في ال�صحيحين(.((14
(ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َر َة َقالَ َ :قالَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل
َ -47
َ�صلَّى هَّ ُ
الج َّن ِة
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم« :ال َع ْج َو ُة ِم َن َ
ال�س ِّمَ ،وال��ك َْ��م���أَ ُة ِم َ��ن ال َم ِّن
َو ِفي َها ِ�شف ٌ
َاء ِم َ��ن ُّ
َاء ِل ْل َع ْينِ »
َو َما�ؤُ َها ِ�شف ٌ
تخريج الحديث� :أخرجه الترمذي واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا �أَ ُبو ُع َب ْي َد َة �أَ ْح َم ُد ْب ُن َع ْب ِد اللهَّ ِ ا ْل َه ْم َدا ِن ُّي
ال�سفَرِ َ ،و َم ْح ُمو ُد ْب� ُ�ن غَ � ْي�َلااَ َنَ ،ق اَال:
َو ُه � َو ا ْب� ُ�ن �أَ ِب��ي َّ
َح َّد َثنَا َ�س ِعي ُد ْب ُن َع ِامرٍ َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن
�أَبِي َ�س َل َم َة عنه به ،قالَ :و ِفي ال َب ِ
اب َع ْن َ�س ِع ِيد ا ْبنِ
َز ْي ٍدَ ،و�أَبِي َ�س ِع ٍيدَ ،و َجابِرٍ َو َهذَ ا َح ِديثٌ َح َ�س ٌن َ�ص ِحي ٌح
يب َو ُه َو ِم ْن َح ِد ِ
يث ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و َو اَل َن ْعرِ ُف ُه ِ�إ اَّل
غَ رِ ٌ
ِم ْن َح ِد ِ
يث َ�س ِع ِيد ْبنِ َع ِامرٍ َع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و(.((14
تفرد الترمذي بهذا الإ�سناد عن الجماعة .والحديث
بع�ضه في ال�صحيحين من حديث �سعيد بن زيد
ولفظه «الكم�أة من المن وما�ؤها �شفاء للعين»(.((14
(ع ْن َ�أبِي ُه َر ْي َرةََ ،قالَ َ :قالَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل
َ -48
َ�صلَّى هَّ ُ
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم�« :أَ ْك ِث ُروا ِذك َْر َها ِذ ِم
اللَّذَّ ِ
ات» َي ْع ِني ا ْل َم ْوتَ »
ت��خ��ري��ج ال��ح��دي��ث� :أخ��رج��ه الترمذي واللفظ
و�سىَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ
له ,من طريق الف َْ�ضل ْبن ُم َ
َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة ،عنه بهَ ،و ِفي ال َباب َع ْن َ�أبِي
يب»( .((14والن�سائي
َ�س ِع ٍيدَ :
«هذَ ا َح ِديثٌ َح َ�س ٌن غَ رِ ٌ
من طريقي الف�ضل ،و ُم َح َّمد ْبن ِ�إ ْب َر ِاه َيم( ،والد �أبي
بكر بن �أبي �شيبة) .كالهما َع ْن ُم َح َّم ِد ا ْبنِ َع ْمرٍ و،
به(.((14
وابن ماجة من طريق الف�ضل بن مو�سى به(.((14
وهاذم اللذات :قاطعها ب�سرعة(.((14
َ ( -49ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َرةََ ،قالَ َ :قالَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل
َ�صلَّى هَّ ُ
ون َما �أَ ْعل َُم
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّمَ « :ل ْو َت ْعل َُم َ

وابن ماجة من طريق يزيد بن هارون به ,ولفظه
« كل م�سكر خمر وكل خمر حرام( ،((14وهذا الحديث
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يرا»
ل ََ�ض ِح ْكت ُْم َق ِليلاً َو َل َب َك ْيت ُْم َك ِث ً
ت��خ��ري��ج ال��ح��دي��ث� :أخ��رج��ه الترمذي واللفظ
له ,من طريق َع ْبد ال َو َّه ِ
اب ال َّث َق ِف ّي َع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ
َع ْمرٍ و َع� ْ�ن َ�أ ِب��ي َ�س َل َم َة ،عنه به ,ق��الَ :ه��ذَ ا َح ِديثٌ
َ�ص ِحي ٌح«(.((15
تفرد الترمذي بروايته بهذا الإ�سناد ،وهو في
ال�صحيحين(.((15
َ ( -50عنْ �أَبِي ُه َر ْي َرةََ ،قالَ َ :قالَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل
َ�صلَّى هَّ ُ
اء
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّمَ « :ي ْ��د ُخ��لُ ا ْل ُفق ََر ُ
الَغْ ِن َياءِ ِبخَ ْم ِ�س ِمائ َِة َع ٍام ِن ْ�ص ِف
ال َْج َّن َة َق ْبلَ ْ أ
َي ْو ٍم»
تخريج الحديث� :أخرجه الترمذي واللفظ له,
من طريق ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة،عنه به.
وقال َهذَ ا َح ِديثٌ َح َ�س ٌن َ�ص ِحي ٌح .وعنده بمثله� ,إال
�أن عنده» فقراء الم�سلمين» من طريق المحاربي
َع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و ،به ,وقالَ :هذَ ا َح ِديثٌ َح َ�س ٌن
َ�ص ِحي ٌح(.((15
وابن ماجة بمثله �إال �أن عنده» فقراء الم�ؤمنين»
من طريق ُم َح َّمد ْبن بِ�شْ رٍ َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و،
به(.((15
التعليق :ن�شير فيه �إلى �أمرين اثنين:
الأول� :أن م�سلما �أخرج في �صحيحه ما يخالف
رواية الليثي ،وذلك من حديث عبد اهلل بن عمرو
ابن العا�ص �ضمن حديث يقول فيه « ف�إني �سمعت
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول�« :إِ َّن ُف َق َرا َء
ُون الأَغْ ِن َيا َء َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة �إِ َلى ال َْج َّن ِة
ين َي ْ�س ِبق َ
ا ْل ُم َهاجِ رِ َ
ين خَ رِ يفًا»(.((15
ِب�أَ ْر َب ِع َ
�أجاب حجة الإ�سالم الغزالي على هذا التعار�ض:
وقد �أورد الحديثين :فيكون المراد به تقدير تقدم
الفقير الحري�ص على الغني الحري�ص ،والتقدير
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بخم�سمائة عام تقدير الفقير الزاهد على الغني
الراغب ،وما ذكرناه من اختالف درج��ات الفقر
يعرفك بال�ضرورة تفاوت ًا بين الفقراء في درجاتهم،
وك� ��أن الفقير ال�ح��ري����ص ع�ل��ى درج ��ة م��ن خم�س
وع�شرين درجة من الفقير الزاهد� ،إذ هذه ن�سبة
الأربعين �إلى خم�سمائة ،وال تظنن �أن تقدير ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يجري على ل�سانه جزاف ًا،
بل ال ي�ستنطق �إال بحقيقة الحق(.((15
و�أما الأمر الثاني :فقد �أخرج ال�سهروردي في
عوارف المعارف «من حديث �أن�س بمثل رواية الليثي
بزيادة في �آخرها» ففرح ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،فقال هل فيكم من ين�شدنا؟ فقال بدوي :نعم
يا ر�سول اهلل ،فقال :هات ،ف�أن�شد الأعرابي:
َق������� ْد َل����� َ����س���� َع����تْ َح����� َّي����� ُة ا ْل������هَ������ َوى كبدي

مرويات
الإمام
محمد بن
َف�����َل�����اَ َط������ ِب������ي َ
������ب َل�������هَ�������ا و َال َرا ِق�����ـ�����ـ�����ي عمرو الليثي
عن �شيخه
����ب ا َّل����������ذِ ي � ُ����ش����غِ���� ْف����تُ ِب����� ِه
�إلاَّ ا ْل َ
����ح���� ِب����ي ُ
�أبي �سلمة
َف�����ع�����ن�����ـ�����ـ�����ـ�����ده رق�����ي�����ت�����ي َوتِ��������� ْر َي���������اقِ���������ي في الكتب
ال�ستة
(درا�سة
قَالَ َ :ف َت َو َاج َد ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َح َّتى
حديثية)
َ
ِ ِ

َ�سقَط ِر َدا�ؤُ ُه َع ْن َمنْك ِبه ،وفي الحديث ق�صة .من
طريق عمار بن �إ�سحق حدثنا �سعيد بن عامر عن
�شعبة ع��ن عبد العزيز ب��ن �صهيب عنه ب��ه .قال
ال�سهروردي :فهذا الحديث �أوردن ��اه م�سندا كما
�سمعناه ووج��دن��اه ،وق��د تكلم في �صحته �أ�صحاب
الحديث .ويخالج �سري �أنه غير �صحيح والقلب ي�أبى
قبوله( .((15قال ابن حجر « :عمار بن �إ�سحاق عن
�سعيد بن عامر ال�ضبعي :ك�أنه وا�ضع هذه الخرافة
التي فيها قد ل�سعت حية الهوى كبدي ف�إن الباقيين
ثقات انتهى(.((15
َ ( -51ع ْن َ�أبِ��ي ُه َ��ر ْي َ��رةََ ،ق��الَ َ :ق��الَ َر ُ�سولُ
الل َ�صلَّى هَّ ُ
هَّ ِ
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّمَ « :ما َيزَ الُ ال َبلاَ ُء

مقـــاالت

الحف ِ
ال�ص ِح ُيح
ال�ص ِح ُيح ِط ْه َف ُةَ ،وقَالَ َب ْع ُ�ض ُ
َّاظَّ :
َو َّ
َالِ :ط ْغ َف ُة َي ِع ُ
ِطخْ َف ُةَ ،و ُيق ُ
ال�ص َحا َب ِة»(.((16
ي�ش ُه َو ِم َن َّ
َ ( -54ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َرةََ ،قالَ َ :قالَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل
�صلى اهلل عليه و�سلم « �إ َِّن َم ْو ِ�ض َع َ�س ْو ٍط ِفي
الد ْن َيا َو َما ِفي َها اقْ َ��ر ُءوا �إ ِْن
ال َْج َّن ِة خَ ْي ٌر ِم َن ُّ
الج َّن َة
ِ�ش ْئت ُْمَ } :ف َم ْن ز ُْحزِ َح َعنِ ال َّنا ِر َو�أُ ْد ِخلَ َ
َفق َْد فَازَ.((16({..
تخريج الحديث�:أخرجه الترمذي من طريقي
كالهماع ْن
ون ،وعبدة(بن �سليمان)
َيزِ يد ْبن َه��ا ُر َ
َ
و،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة ،عنه به ,و�صححهما
ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ َ
الترمذي ،وعنده زيادة من طريق عبدة « يقول اهلل:
�أعددت لعبادي ال�صالحين ماال عين ر�أت وال �أذن
�سمعت وال خطر على قلب ب�شر ,واقر�ؤوا �إن �شئتم»
}فال تعلم نف�س ما �أخفي لهم من قرة �أعين جزاء
بما كانوا يعملون{( ,((16وفي الجنة �شجرة ي�سير
الراكب في ظلها مائة عام ال يقطعها,واقر�ؤوا �إن
�شئتم»}وظل ممدود{»(.((16(.((16

الم ؤْ� ِمن َِة ِفي َن ْف ِ�س ِه َو َو َل ِ��د ِه َو َما ِل ِه
ِالم�ؤْ ِمنِ َو ُ
ب ُ
َ
َحتَّى َي ْلقَى هَّ
الل َو َما َع َل ْي ِه خَ ِطيئ ٌَة»
تخريج الحديث� :أخرجه الترمذي واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْب ِد الأَ ْع َلى قَالَ َ :ح َّد َثنَا َيزِ ي ُد
ا ْب ُن ُز َر ْي ٍعَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة ،عنه
«هذَ ا َح ِديثٌ َح َ�س ٌن َ�ص ِحي ٌح»( .((15تفرد به
به ،قال َ
الترمذي.
َ ( -52ع ْن �أَبِ��ي ُه َ��ر ْي َ��رةََ ،ق��الَ َ :ق��الَ َر ُ�سولُ
الل َ�صلَّى هَّ ُ
هَّ ِ
الج َّنةُ
احت ََّج ِت َ
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّمْ « :
َاء
الج َّنةُ َ :ي ْد ُخ ُل ِني ُّ
َوال َّنا ُرَ ،فقَال َِت َ
ال�ض َعف ُ
ون
الج َّبا ُر َ
َوال َم َ�سا ِك ُ
ينَ ،و َقال َِت ال َّنا ُرَ :ي ْد ُخ ُل ِني َ
ونَ ،فقَالَ ِلل َّنارِ� :أَ ْن ِت َعذَ ابِي �أَ ْن َت ِق ُم
الم َت َك ِّب ُر َ
َو ُ
ب ِِك ِم َّم ْن ِ�شئ ُْتَ ،و َق��الَ ِلل َْج َّن ِة� :أَ ْن ِ��ت َر ْح َم ِتي
�أَ ْر َح ُم ب ِِك َم ْن ِ�شئ ُْت».
تخريج الحديث� :أخرجه الترمذي واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا �أَ ُبو ُك َر ْي ٍب (محمد بن العالء) قَالَ َ :ح َّد َثنَا
َع ْب َد ُة ْب ُن ُ�س َل ْي َم َانَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة،
«هذَ ا َح ِديثٌ َح َ�س ٌن َ�ص ِحي ٌح»(.((15
عنه بهَ ,

واب ��ن م��اج��ة ببع�ضه « وف��ي ال�ج�ن��ة ��ش�ج��رة «
م��ن ط��ري��ق عبد ال��رح�م��ن ب��ن عثمان ع��ن محمد
ب��ه( .((16وبع�ضه عند البخاري من حديث �سهل بن
�سعد(.((16
(ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َرةََ ،قالَ َ :قالَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل
َ -55
يم
يم ْب َن ا ْلكَرِ ِ
�صلى اهلل عليه و�سلم « �إ َِّن ا ْلكَرِ َ
ُوب
ا ْبنِ ا ْلكَرِ ِ
يم ْبنِ ا ْلكَرِ ِ
و�س ُف ْب ُن َي ْعق َ
يم ُي ُ
ا ْبنِ �إ ِْ�س َحاقَ ْبنِ إِ� ْب َر ِ
يمَ ،قالَ َ :و َل ْو َل ِبث ُْت ِفي
اه َ
اء ِني ال َّر ُ�سولُ
و�س ُف ث َُّم َج َ
ال�س ْجنِ َما َل ِبثَ ُي ُ
ِّ
��اء ُه ال َّر ُ�سولُ َقالَ
�أَ َج ْب ُت ث َُّم َق َ��ر�أَ } َف َل َّما َج َ
َا�س َ�أل ُْه َما َبالُ ال ِّن ْ�س َو ِة اللاَّ ِتي
ا ْرجِ ْع �إِلَى َر ِّب َك ف ْ
َقطَّ ْع َن �أَ ْي ِد َي ُه َّن{(َ .((16قالَ َو َر ْح َمةُ هَّ ِ
الل َعلَى
َان َل َي ْ�أوِي �إِلَى ُركْنٍ َ�ش ِد ٍ
ل ٍ
يد� ،إِ ْذ َقالَ :
ُوط �إ ِْن ك َ
َ
}ق��الَ َل ْو َ�أ َّن ِلي ِبك ُْم ُق�� َّو ًة �أَ ْو �آوِي �إِلَ��ى ُركْنٍ

تفرد الترمذي ب�إ�سناده عن ال�ستة ,وهو حديث
في ال�صحيحين من حديث �أبي هريرة بنحوه(.((16
(ع ْ��ن َ�أبِ��ي ُه َ��ر ْي َ��رةََ ،ق��الَ َ :ر�أَى َر ُ�سولُ
َ -53
ُ
هَّ
هَّ ِ
الل َ�صلَّى الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم َر ُجلاً ُم ْ�ضطَ جِ ًعا
َعلَى َبطْ ِن ِه َفقَالَ �« :إ َِّن َه ِذ ِه ِ�ض ْج َع ٌة لاَ ُي ِح ُّب َها
هَّ ُ
الل»
ت��خ��ري��ج ال��ح��دي��ث� :أخ��رج��ه الترمذي واللفظ
ل��ه ,ق��الَ :ح َّد َثنَا َ�أ ُب��و ُك � َر ْي� ٍ�ب (محمد بن العالء)
قَالَ َ :ح َّد َثنَا َع ْب َد ُة ْب ُن ُ�س َل ْي َم َانَ ،و َع ْب ُد ال َّر ِح ِيم(بن
�سليمان)َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و َح َّد َثنَا �أَ ُبو َ�س َل َم َة عنه
به ،قالَ :و ِفي ال َب ِ
اب َع ْن ِط ْه َف َةَ ،وا ْب��نِ ُع َم َرَ :و َر َوى
الح ِديثَ َع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة،
َي ْح َيى ْب ُن �أَبِي َك ِثيرٍ َ ،هذَ ا َ
ي�ش ْبنِ ِط ْه َف َةَ ،ع ْن �أَبِي ِهَ « ،و ُيق ُ
َع ْن َي ِع َ
َالِ :طخْ َف ُة،
28
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يد{(َ .((16ف َما َب َعثَ هَّ ُ
َ�ش ِد ٍ
الل ِم ْن َب ْع ِد ِه َن ِب ًّيا �إِلاَّ
ِفي ِذ ْر َو ٍة ِم ْن َق ْو ِم ِه »
ت��خ��ري��ج ال��ح��دي��ث� :أخ��رج��ه الترمذي واللفظ
و�سىَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ
له ,من طريق الف َْ�ضل ْبن ُم َ
َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة ،عنه به ،ومن طريق َع ْب َدة(بن
�سليمان)َ ،و َع ْبد ال َّر ِح ِيم(بن �سليمان)َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد
ا ْبنِ َع ْمرٍ و ،ن َْح َو َح ِد ِ
يث الف َْ�ضلِ � ،إِ اَّل �أَ َّن� ُه َق��الَ «َ :ما
َب َعثَ اللهَّ ُ َب ْع َد ُه َن ِب ًّيا �إِ اَّل ِفي َث � ْر َو ٍة ِم ْن َق� ْو ِم� ِه» .قَالَ
«وهذَ ا
ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْمرٍ و« :ال َّث ْر َوةُ :ال َك ْث َر ُة َوال َم َن َع ُة «َ :
�أَ َ�ص ُّح ِم ْن ِر َوا َي � ِة الف َْ�ضلِ َو َه��ذَ ا َح ِديثٌ َح َ�س ٌن»(.((17
تفرد الترمذي ب�إ�سناده عن ال�ستة ،وحديثه في
ال�صحيحين مفرقا(.((17
َ ( -56ع ْن �أَبِ��ي ُه َر ْي َرةََ ،ق��الَ َ :قالَ َي ُهو ِد ٌّي
و�سى
ا�صطَ فَى ُم َ
ب ُِ�سوقِ ال َم ِدين َِة :لاَ َوال َِّ��ذي ْ
َعلَى ال َب َ�شرِ َ ،قالَ  :ف ََر َف َع َر ُج ٌل ِم َن الأَ ْن َ�صا ِر َي َد ُه
ف ََ�ص َّك ِب َها َو ْج َه ُهَ ،قالَ َ :تقُولُ َهذَ ا َو ِفينَا َن ِب ُّي
الل َ�صلَّى هَّ ُ
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم؟ َفقَالَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
هَّ ِ
الل
َ�صلَّى هَّ ُ
ال�صو ِر
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّمَ } « :و ُن ِفخَ ِفي ُّ
ف ََ�ص ِعقَ َم ْن ِفي ال�سَّ َما َو ِ
�ض ِ �إلاَّ
ات َو َم ْن ِفي الأَ ْر ِ
اء هَّ ُ
الل ث َُّم ُن ِفخَ ِف ِ
يه �أُ ْخ َرى َف�إِذَا ُه ْم ِق َي ٌام
َم ْن َ�ش َ
ون �أَ َّولَ َم ْن َر َف َع َر ْ�أ َ�س ُهَ ،ف�إِذَا
َي ْنظُ ُر َ
ون{(َ .((17ف�أَكُ ُ
و�سى � ِآخ ٌذ ِبقَا ِئ َم ٍة ِم ْن َق َوا ِئ ِم ال َع ْر ِ�ش ،فَلاَ
ُم َ
ا�س َت ْثنَى
�أَ ْدرِي �أَ َر َف َع َر�أْ َ�س ُه َق ْب ِلي�َ ،أ ْم ك َ
َان ِم َّم ْن ْ
هَّ ُ
ُ�س ْبنِ َمتَّى
الل؟ َو َم ْن َقالَ � :أَنَا خَ ْي ٌر ِم ْن ُيون َ
َفق َْد كَذَ َب»
تخريج الحديث� :أخرجه الترمذي واللفظ له,
ق��الَ :ح َّد َثنَا �أَ ُب��و ُك َر ْي ٍب (محمد بن العالء) قَالَ :
َح َّد َثنَا َع ْب َد ُة ْب ُن ُ�س َل ْي َم َان َق��الَ َ :ح َّد َثنَا ُم َح َّم ُد ْب ُن
«هذَ ا
َع ْمرٍ و َق��الَ َ :ح َّد َثنَا �أَ ُب��و َ�س َل َم َة،عنه به ,قالَ :
َح ِديثٌ َح َ�س ٌن َ�ص ِحي ٌح»(.((17
وابن ماجة بمثله ,من طريق علي بن م�سهر عن
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محمد بن عمرو به( .((17و�أ�صله في ال�صحيحين من
حديث �أبي هريرة(.((17
 ( -57قال الترمذيَ :و ُي�� ْر َوى َعنْ َ�أبِي ُه َر ْي َر َة
�أَ ْي ً�ضاَ ،عنِ ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َقا َل�« :إِنِّي
َ ألَ ْ�س َت ْغ ِف ُر اللهَّ َ ِفي ا ْل َي ْو ِم ِما َئ َة َم َّر ٍة»َ ،ر َوا ُه ُم َح َّم ُد ْب ُن
َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َةَ ،ع ْن َ�أبِي ُه َر ْي َر َة(.((17

وابن ماجة بمثله مو�صوال من طريق محمد بن
ب�شر عن محمد بن عمرو به(.((17
وال��ح��دي��ث �صحيح �أخ��رج��ه البخاري عن �أبي
ين َم َّرةً» من
هريرة بنحوه وعنده " «�أَ ْك َث َر ِم ْن َ�س ْب ِع َ
طريق ال �ز ُّْه��رِ ِّى َق��الَ �أَخْ � َب� َر ِن��ى َ�أ ُب��و َ�س َل َم َة ْب� ُ�ن َع ْب ِد
ال َّر ْح َمنِ عنه به(.((17
مرويات
وعند م�سلم �شاهد له من حديث الأَغَ ِّر ا ْل ُمزَ ِن ِّى
الإمام
محمد بن
 َو َكان َْت َل ُه ُ�ص ْح َب ٌة – بمثله بزيادة(.((17عمرو الليثي
ا�سِ ،في َق ْولِ هَّ ِ
(ع ْن ا ْبنِ َع َّب ٍ
اللَ }:و َلق َْد عن �شيخه
َ -58
الم ْن َت َهى{(� } ((18أبي �سلمة
َر�آ ُه ن َْزل ًَة �أُ ْخ َرى ِع ْن َد ِ�س ْد َر ِة ُ
في الكتب
اب
َف�أَ ْو َحى �إِلَى َع ْب ِد ِه َما �أَ ْو َحى{(َ } ((18فك َ
َان َق َ
ال�ستة
َق ْو َ�س ْينِ �أَ ْو َ�أ ْدنَى{(َ ((18قالَ َ
(درا�سة
«ق ْد َر�آ ُه ال َّن ِب ُّي َ�صلَّى
حديثية)
هَّ ُ
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم»:
تخريج الحديث� :أخرجه الترمذي واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا َ�س ِعي ُد ْب ُن َي ْح َيى ْبنِ َ�س ِع ٍيد الأُ َمو ُِّي قَالَ :
َح َّد َثنَا �أَبِي قَالَ َ :ح َّد َثنَا ُم َح َّم ُد ا ْب ُن َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي
قال«:هذَ ا َح ِديثٌ َح َ�س ٌن»(.((18
َ�س َل َم َة ،عنه به,
َ
وق��د تفرد به الترمذي عن الجماعة ,والر�ؤيا
ذهب �إليها ابن عبا�س ،وفيها خالف ظاهر.
(ع ْن َ�أبِي ُه َر ْي َر َة َقالَ َ :ل َّما نَزَ ل َْت َه ِذ ِه
َ -59
(((18
يم{
الآ َي َة} :ث َُّم َلت ُْ�س�أَل َُّن َي ْو َم ِئ ٍذ َعنِ ال َّن ِع ِ
ا�سَ :يا َر ُ�سولَ هَّ ِ
يم
اللَ ،ع ْن �أَ ِّي ال َّن ِع ِ
َقالَ ال َّن ُ
الَ ْ�س َو َدانِ َوا ْل َع ُد ُّو َح ِ
ا�ض ٌر،
ن ُْ�س َ�ألُ ؟ َف�إِ َّن َما ُه َما ْ أ

َو ُ�س ُيو ُفنَا َعلَى َع َوا ِت ِقنَا؟ َق��الَ �« :إ َِّن َذ ِل َك
ُون»
َ�س َيك ُ

تخريج الأثر� :أخرجه الترمذي واللفظ له ,من
طريق ُق َر ْي�ش ْبن �أَن ٍَ�سَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن َ�أبِي
يب(.((18
َ�س َل َم َة عنه به .قالَ :هذَ ا َح ِديثٌ َح َ�س ٌن غَ رِ ٌ
�أق��ول :قري�ش بن �أن�س الأن�صاري :ثقة �إال �أنه
اختلط وت �غ �ي��ر( ,((18ورواي���ة �أب��ي �سلمة ع��ن �أبيه
عبد الرحمن بن عوف قليلة ,فقد توفي �أب��وه وهو
�صبي( .((19وهذا الأثر مما تفرد به الترمذي.

مقـــاالت

تخريج الحديث� :أخرجه الترمذي واللفظ له,
ا�شَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و،
من طريق �أَبِي َب ْكرِ ْبنِ َع َّي ٍ
َع ْن �أَ ِب��ي َ�س َل َم َة،عنه به ,قالَ « :و َح ِديثُ ا ْبنِ ُع َي ْي َن َة
َع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و ِعن ِْدي �أَ َ�ص ُّح ِم ْن َهذَ ا�ُ ،س ْف َي ُان
ا ْب� ُ�ن ُع َي ْي َن َة َ�أ ْحف َُظ َو�أَ َ�ص ُّح َح ِدي ًثا ِم ْن َ�أ ِب��ي َب ْكرِ ْبنِ
ا�ش» وحديث ابن عيينة :تقدم قبله ،عن محمد
َع َّي ٍ
ابن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب
عن عبد اهلل بن الزبير عن �أبيه قال :لما نزلت «
ثم لت�س�ألن يومئذ عن النعيم» قال الزبير :يا ر�سول
اهلل ف�أي النعيم ن�س�أل عنه؟ و�إنما هما الأ�سودان
التمر والماء ,قال� :أما �إنه �سيكون .قال :هذا حديث
ح�سن(.((18
(ع ْ��ن َ�أبِ��ي ُه َ��ر ْي َ��رةََ ،ق��الَ َ :ق��الَ َر ُ�سولُ
َ -60
الل َ�صلَّى هَّ ُ
هَّ ِ
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم�« :أَ ْع َما ُر �أُ َّم ِتي َما
ينَ ،و�أَ َق ُّل ُه ْم َم ْن َي ُجو ُز
ِّين �إِلَى ال�سَّ ْب ِع َ
ال�ست َ
َب ْي َن ِّ
َذ ِل َك»

ول��ه �شاهد عنده قبله من طريقه عن عائ�شة
مرفوعا « �إن �أمركن مما يهمني بعدي ،ولن ي�صبر
عليكن �إال ال�صابرون ,ثم تقول عائ�شة» ف�سقى اهلل
�أب��اك من �سل�سبيل الجنة ,تريد عبد الرحمن بن
عوف ,وكان قد و�صل �أزواج النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم بما يقال بيعت ب�أربعين �ألفا «قال الترمذي»هذا
حديث ح�سن �صحيح غريب(.((19
(ع ْن َع ْب ِد هَّ ِ
الل ْبنِ َع ِ��د ِّيَ ،ق��الَ َ :ر�أَ ْي ُت
َ -62
ُ
هَّ
هَّ
الل َ�صلَّى الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم َو ِ
َر ُ�سولَ ِ
اقفًا َعلَى
�ض هَّ ِ
الح ْز َو َر ِة َفقَالَ َ « :و هَّ ِ
الل،
الل �إِن َِّك لَخَ ْي ُر �أَ ْر ِ
َ
هَّ
هَّ
الل �إِلَى ِ
�ض ِ
اللَ ،و َل ْولاَ �أَنِّي �أُ ْخرِ ْج ُت
َو�أَ َح ُّب �أَ ْر ِ
ِم ْن ِك َما خَ َر ْج ُت»
تخريج الحديث� :أخرجه الترمذي واللفظ له,
من طريق الز ُّْهرِ ِّيَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة ،عنه به ,قال:
يب» َو َق ْد َر َوا ُه ُيو ُن ُ�س،
َ
«هذَ ا َح ِديثٌ َح َ�س ٌن َ�ص ِحي ٌح غَ رِ ٌ
َعنِ الز ُّْهرِ ِّي ،ن َْح َو ُه َو َر َوا ُه ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي
َ�س َل َم َةَ ،ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َرةََ ،عنِ ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه
َو َ�س َّل َم « َو َح ِديثُ الز ُّْهرِ ِّيَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َةَ ،ع ْن َع ْب ِد
اللهَّ ِ ْبنِ َع ِد ِّي ْبنِ َح ْم َرا َء ِعن ِْدي �أَ َ�ص ُّح»( .((19وهذا مما
تفرد به الترمذي �سندا ومتنا.
َ ( -63ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َرةََ ،قالَ َ :قالَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل
َ�صلَّى هَّ ُ
الل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم�« :أَتَاكُ ْم �أَ ْهلُ ال َي َمنِ ،
ان َي َمانٍ ،
ُه ْم �أَ ْ�ض َع ُف ُقلُو ًباَ ،و�أَ َر ُّق َ�أ ْف ِئ َدةً ،الإِي َم ُ
َو ِ
الح ْك َمةُ َي َما ِن َي ٌة».

تخريج الحديث�:أخرجه الترمذي واللفظ له،
الح َ�س ُن ْب ُن َع َر َف َة ،قَالَ َ :ح َّد َث ِني َع ْب ُد
قالَ :ح َّد َثنَا َ
ال َّر ْح َمنِ ْب ُن ُم َح َّم ٍد ال ُم َحا ِرب ُِّيَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و،
يب
َع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة عنه به ،قالَ :هذَ ا َح ِديثٌ َح َ�س ٌن غَ رِ ٌ
ِم ْن َح ِد ِ
يث ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َةَ ،ع ْن �أَبِي
ُه َر ْي َرةََ ،عنِ ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم اَل َن ْعرِ ُف ُه �إِ اَّل
ِم ْن َهذَ ا ال َو ْج ِهَ .و َق ْد ُرو َِي َع ْن �أَبِي ُه َر ْي َر َة ِم ْن غَ ْيرِ
َهذَ ا ا ْل َو ْج ِه(.((18
وابن ماجة بمثله ومن طريق الح�سن بن عرفة
به(.((18
�َ ( -61أ َّن َع ْب َد ال َّر ْح َمنِ ْب َن َع�� ْو ٍف�َ « ،أ ْو َ�صى
ب َِح ِديق ٍَة ِ أُ
ل َّم َه ِ
ين بِي َع ْت ِب�أَ ْر َب ِع ِمائ َِة
الم�ؤْ ِم ِن َ
ات ُ
�أَل ٍْف».
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قال:ح َّد َثنَا
تخريج الحديث� :أخرجه الترمذي
َ
:ح� َّد َث� َن��ا َع ْب ُد ال َعزِ يزِ ْب ُن
ُق َت ْي َب ُة (ب��ن �سعيد) َق��الَ َ
و،ع ْن �أَبِي
ُم َح َّم ٍد
(الدراوردي)،ع ْن ُم َح َّم ِد ا ْبنِ َع ْمرٍ َ
َ
َ�س َل َم َة عنه به ,قالَ :و ِفي ال َب ِ
ا�سَ ،و َ�أبِي
اب َع ْن ا ْبنِ َع َّب ٍ
َم ْ�س ُع ٍودَ ,هذَ ا َح ِديثٌ َح َ�س ٌن َ�ص ِحي ٌح(.((19
ت�ف��رد ال �ت��رم��ذي ب�ه��ذا الإ� �س �ن��اد ,وح��دي�ث��ه في
ال�صحيحين(.((19
َ ( -64ع ْن َ�أبِ��ي ُه َ��ر ْي َ��رةََ ،ق��الَ َ :ق��الَ َر ُ�سولُ
الل َ�صلَّى ُ
هَّ ِ
«ه��ذَ ا جِ ْبرِ يلُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّمَ :
اءكُ ْم ُي َعل ُِّمك ُْم ِدي َنك ُْم ،ف ََ�صلَّى
َع َل ْي ِه ال�سَّلاَ ُم َج َ
ين
ين طَ َل َع ا ْلف َْج ُرَ ،و َ�صلَّى الظُّ ْه َر ِح َ
ال�ص ْب َح ِح َ
ُّ
زَاغَ ِ
ين َر�أَى
��ت ال�شَّ ْم ُ�س ،ث َُّم َ�صلَّى ا ْل َع ْ�ص َر ِح َ
ين غَ َر َب ِت
الظِّ لَّ ِم ْثل َُه ،ث َُّم َ�صلَّى ا ْل َمغْرِ َب ِح َ
اء
ال�شَّ ْم ُ�س َو َحلَّ ِفطْ ُر ال�صَّ ا ِئ ِم ،ث َُّم َ�صلَّى ا ْل ِع َ�ش َ
اء ُه ا ْلغ ََد ف ََ�صلَّى
ِح َ
ين ذ ََه َب َ�شفَقُ اللَّ ْيلِ  ،ث َُّم َج َ
ين �أَ ْ�سف ََر َق ِليلاً  ،ث َُّم َ�صلَّى ب ِِه
ال�ص ْب َح ِح َ
ب ِِه ُّ
َان الظِّ لُّ ِم ْثل َُه ،ث َُّم َ�صلَّى ا ْل َع ْ�ص َر
ين ك َ
الظُّ ْه َر ِح َ
ُ��م َ�صلَّى ا ْل َمغْرِ َب
ين ك َ
ِح َ
َ��ان الظِّ لُّ ِم ْث َل ْي ِه ،ث َّ
ِب َوقْ ٍت َو ِ
ين غَ َر َب ِت ال�شَّ ْم ُ�س َو َحلَّ ِفطْ ُر
اح ٍد ِح َ
اع ٌة
اء ِح َ
ين ذ ََه َب َ�س َ
ال�صَّ ا ِئ ِم ،ث َُّم َ�صلَّى ا ْل ِع َ�ش َ
ِم َن اللَّ ْيلِ » ،ث َُّم َقالَ « :ال�صَّلاَ ُة َما َب ْي َن َ�صلاَ ِت َك
�أَ ْم ِ�س َو َ�صلاَ ِت َك ا ْل َي ْو َم»
تخريج الحديث� :أخرجه الن�سائي واللفظ له,
قال� :أَخْ َب َرنَا ال ُْح َ�س ْي ُن ْب ُن ُح َر ْي ٍث ،قَالَ � :أَ ْن َب َ�أنَا ا ْلف َْ�ض ُل
و�سىَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة،عنه
ا ْب ُن ُم َ
ب��ه( .((19تفرد الن�سائي بهذا الإ�سناد ,وهو ح�سن
لأجل الليثي ,وللحديث �شواهد.
(ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة َقالَ �َ :صلَّ ْينَا ِفي َز َمانِ
َ -65
ُع َم َر ْبنِ َع ْب ِد ا ْل َعزِ يزِ  ،ث َُّم ا ْن َ�ص َر ْفنَا �إِلَى �أَن ِ
َ�س ْبنِ
َما ِل ٍك َف َو َج ْدنَا ُه ُي َ�صلِّيَ ،ف َل َّما ا ْن َ�ص َر َف َقالَ َلنَا:
«�صلَّ ْيت ُْم؟» ُق ْلنَا�َ :صلَّ ْينَا الظُّ ْه َرَ .قالَ �« :إِنِّي
َ
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َ�صلَّ ْي ُت ا ْل َع ْ�ص َر»َ .ف َق َّولُوا ل َُهَ :ع َّجلْتَ َ .فقَالَ :
ُّون»
«�إِ َّن َما �أُ َ�صلِّي َك َما َر َ�أ ْي ُت َ�أ ْ�ص َحابِي ُي َ�صل َ
تخريج الحديث� :أخرجه الن�سائي واللفظ له,
قال� :أَخْ َب َرنَا �إِ ْ�س َحاقُ ْب ُن �إِ ْب َر ِاه َيم قَالَ َ :ح َّد َثنَا َ�أ ُبو
َع ْل َق َم َة ا ْل َم َد ِن ُّي قَالَ َ :ح َّد َثنَا ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْمرٍ و ،عنه
ب��ه( .((19تفرد الن�سائي ب�إ�سناده بهذا ال�سياق ,وهو
ح�سن الإ�سناد لأجل الليثي ,وبقية رجاله ثقات.
َ ( -66ع ْن َ�أبِي ُه َر ْي َرةََ ،قالَ  :ك ََ�سف َِت ال�شَّ ْم ُ�س
الل َ�صلَّى ُ
َعلَى َع ْه ِد َر ُ�سولِ هَّ ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم،
ا�س َف�أَطَ الَ ا ْل ِق َيا َم ،ث َُّم َر َك َع
َفقَا َم ف ََ�صلَّى ِلل َّن ِ
الركُ و َع ،ث َُّم َقا َم َف�أَطَ الَ ا ْل ِق َيا َم َو ُه َو
َف�أَطَ الَ ُّ
الركُ و َع
ون ا ْل ِق َيا ِم ْ أ
ُد َ
الَ َّولِ  ،ث َُّم َر َك َع َف�أَطَ الَ ُّ
ال َّولِ  ،ث َُّم َ�س َج َد َف�أَطَ الَ
الركُ و ِع َْ أ
َو ُه�� َو ُد َ
ون ُّ
مرويات
ال�س ُجو َد
الإمام
ال�س ُجو َد ،ث َُّم َر َف َع ،ث َُّم َ�س َج َد َف�أَطَ الَ ُّ
ُّ
َ�صلَّى محمد بن
ال�س ُجو ِد ْ أ
َو ُه�� َو ُد َ
ُ��م َق��ا َم ف َ
الَ َّولِ  ،ث َّ
ون ُّ
عمرو الليثي
َر ْك َع َت ْينِ َو َف َعلَ ِفي ِه َما ِم ْثلَ َذ ِل َ
��ك ،ث َّ
ُ��م َ�س َج َد عن �شيخه
َ�س ْج َد َت ْينِ َي ْف َعلُ ِفي ِه َما ِم ْثلَ َذ ِل َك َحتَّى ف ََر َغ ِم ْن �أبي �سلمة
�س َوا ْل َق َم َر �آ َيتَانِ في الكتب
َ�صلاَ ِت ِه ،ث َُّم َقالَ �« :إ َِّن ال�شَّ ْم َ
ال�ستة
ات هَّ ِ
ِم ْن �آ َي ِ
اللَ ،و�إِ َّن ُه َما لاَ َي ْنك َِ�سفَانِ ِل َم ْو ِت �أَ َح ٍد (درا�سة
َولاَ ِل َح َيا ِت ِهَ ،ف�إِذَا َر�أَ ْيت ُْم َذ ِل َك فَافْزَ ُعوا �إِلَى حديثية)
ِذكْرِ هَّ ِ
الل َع َّز َو َجلَّ َو�إِلَى ال�صَّلاَ ِة»
تخريج الحديث� :أخرجه الن�سائي واللفظ له,
قال� :أَخْ َب َرنَا ُم َح َّم ُد ْب ُن ُع َب ْي ِد اللهَّ ِ ْبنِ َع ْب ِد ا ْل َع ِظ ِيم،
َق��الَ َ :ح َّد َث ِني �إِ ْب َر ِاه ُيم َ�س َبلاَ ُنَ ،ق��الَ َ :ح َّد َثنَا َع َّبا ُد
ا ْب� ُ�ن َع َّب ٍاد ا ْل ُم َه َّلب ُِّي َع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و َع ْن �أَبِي
َ�س َل َم َة عنه به( . ((19وهذا الإ�سناد تفرد به الن�سائي،
وحديثه في ال�صحيحين(.((19
َ ( -67ع ْن �أُ ِّم َ�س َل َم َةَ ،قال َْتَ :و َ�ض َع ْت ُ�س َب ْي َعةُ
َب ْع َد َوفَا ِة َز ْوجِ َها ِب�أَ َّي ٍامَ « ،ف�أَ َم َر َها َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل
َ�صلَّى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم �أَ ْن تَزَ َّو َج»
ت��خ��ري��ج ال��ح��دي��ث� :أخ��رج��ه الن�سائي واللفظ

ٍ،ع ْن ُك َر ْي ٍب(مولى
له ,من طريق ُ�س َل ْي َم َان ْبنِ َي َ�سار َ
و،ع ْن
ابن
عبا�س)،ع ْن �أُ ِّم َ�س َل َم َةَ ،و ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْمرٍ َ
َ
�أَبِي َ�س َل َم َةَ ،ع ْن ُك َر ْي ٍب،عنها به( .((19تفرد الن�سائي
ب�إ�سناده ,و�أ�صله في ال�صحيحين(.((20
(ع ْن َ�أبِي ُه َر ْي َر َة َقالَ َ :قالَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل
َ -68
َ�صلَّى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم«لاَ ُع ْم َرىَ ،ف َم ْن �أُ ْع ِم َر
َ�ش ْيئًا َف ُه َو ل َُه»
ت��خ��ري��ج ال��ح��دي��ث� :أخ��رج��ه الن�سائي واللفظ
له,قال� :أَخْ َب َرنَا َع ِل ُّي ْب ُن ُح ْجرٍ  ،قَالَ � :أَ ْن َب َ�أنَا �إِ ْ�س َم ِاعي ُل
(ابن
جعفر)،ع ْن ُم َح َّم ٍد(بن عمرو)َ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة،
َ
عنه به(.((20

مقـــاالت

ال�صحيح(.((20
لَبِي َ�س ِع ٍ
يد
(ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َةَ ،قالَ ُ :قل ُْت ِ أ
َ -71
الل َ�صلَّى ُ
الْخُ ْدر ِِّيَ ،هلْ َ�س ِم ْعتَ َر ُ�سولَ هَّ ِ
اهلل
ْ��ح ُ��رو ِري ِ
َّ��ة َ�ش ْيئًا؟
َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم َي��ذْ كُ ُ��ر ِف��ي ال َ
َفقَالَ �َ :س ِم ْعت ُُه َيذْ كُ ُر َ
ونَ ،ي ْح ِق ُر
«ق ْو ًما َي َت َع َّب ُد َ
�أَ َح ُ��دكُ ْ��م َ�صلاَ ت َُه َم�� َع َ�صلاَ ِته ِْمَ ،و َ�ص ْو َم ُه َم َع
الدينِ َك َما َي ْم ُرقُ ال�سَّ ْه ُم
َ�ص ْو ِمه ِْمَ ،ي ْم ُر ُق َ
ون ِم َن ِّ
ِم َن ال َّر ِم َّي ِة� ،أَخَ ذَ َ�س ْه َم ُه َف َنظَ َر ِفي ن َْ�ص ِل ِهَ ،فل َْم
َي َر َ�ش ْيئًاَ ،ف َنظَ َر ِفي ر َِ�صا ِف ِه َفل َْم َي َر َ�ش ْيئًا،
َف َنظَ َر ِفي ِق ْد ِح ِه َفل َْم َي َر َ�ش ْيئًاَ ،ف َنظَ َر ِفي
ا ْل ُقذَ ِذ َف َت َما َرىَ ،هلْ َي َرى َ�ش ْيئًا �أَ ْم ال»
تخريج الحديث� :أخرجه ابن ماجة واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا �أَ ُبو َب ْكرِ ْب ُن �أَبِي �شَ ْي َب َة قَالَ َ :ح َّد َثنَا َيزِ ي ُد ْب ُن
ون قَالَ �أَ ْن َب َ�أنَا ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْمرٍ و عنه به( . ((20تفرد
َها ُر َ
ابن ماجة ب�إ�سناده ,وحديثه في ال�صحيحين(.((20
(ع ْن َ�أبِي ُه َر ْي َرةََ ،قالَ َ :دخَ لَ َ�أ ْع َراب ٌِّي
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الل َ�صلَّى ُ
ا ْل َم ْ�سجِ َدَ ،و َر ُ�سولُ هَّ ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم
َجا ِل ٌ�سَ ،فقَالَ  :اللَّ ُه َّم اغْ ِف ْر ِلي َو ِل ُم َح َّم ٍد َولاَ
لَ َح ٍد َم َعنَا ،ف ََ�ض ِح َك َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل َ�صلَّى
َت ْغ ِف ْر ِ أ
ُ
احتَظَ ْرتَ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم َو َق���الَ َ « :ل��ق ْ
َ��د ْ
َ��ان ِفي ن ِ
َو ِ
َاح َي ِة
ا�س ًعا» ث َُّم َولَّ��ىَ ،حتَّى �إِذَا ك َ
ا ْل َم ْ�سجِ ِد ،ف ََ�ش َج َي ُبولُ َ ،فقَالَ  ْ :أَ
ال ْع َراب ُِّي َب ْع َد
�أَ ْن َف ِقهَ َ ،فقَا َم �إِل ََّي ِب َ�أبِي َو�أُ ِّميَ ،فل َْم ُي�ؤَن ِّْبَ ،ول َْم
َي ُ�س َّبَ ،فقَالَ �« :إ َِّن َهذَ ا ا ْل َم ْ�سجِ َد لاَ ُي َبالُ ِف ِ
يه،
َو�إِ َّن َما ُب ِن َي ِل ِذكْرِ هَّ ِ
الل َو ِلل�صَّلاَ ِة ،ث َُّم �أَ َم َر ب َِ�س ْجلٍ
ِم ْن َماءٍ َ ،ف�أُفْرِ َغ َعلَى َب ْو ِل ِه»

واب��ن ماجة بمثله ,من طريق يحيى بن زكريا
ابن �أبي زائدة عن محمد بن عمرو به( ،((20وحديثه
�أ�صله في ال�صحيحين من حديث جابر(.((20
(ع ْن �أَبِي َ�س ِع ٍ
يد الْخُ ْدر ِِّيَ ،قالَ َ « :ن َهى
َ -69
ُ
هَّ
ِ
َر ُ���س��ولُ
الل َ�صلَّى اهلل َع�� َل�� ْي ِ��ه َو َ���س��ل ََّ��مَ ،عنِ
ال ُْم َح َ
اقل َِة َوال ُْمزَ ا َبن َِة».
تخريج الحديث� :أخرجه الن�سائي ,واللفظ له,
ق��ال� :أَخْ � َب� َر َن��ا ُم َح َّم ُد ْب� ُ�ن َع ْب ِد اللهَّ ِ ْب��نِ ا ْل ُم َبا َر ِك،
قَالَ َ :ح َّد َثنَا َي ْح َيى َو ُه َو ا ْب ُن �آ َد َم ،قَالَ َ :ح َّد َثنَا َع ْب ُد
ال َّر ِح ِيم(بن �سليمان)َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و َع ْن
�أَ ِب��ي َ�س َل َم َة،عنه ب��ه( .((20تفرد الن�سائي ب�إ�سناده,
والحديث في ال�صحيحين(.((20
(ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َرةََ ،قالَ َ :قالَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل
َ -70
ُ
َ�صلَّى اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّمَ « :م ْن َت َق َّولَ َعل ََّي َما ل َْم
�أَ ُقلْ َ ،ف ْل َي َت َبوَّ�أْ َم ْق َع َد ُه ِم َن ال َّنارِ»

تخريج ال��ح��دي��ث� :أخرجه اب��ن ماجة واللفظ
له ,قالَ :ح َّد َثنَا �أَ ُبو َب ْكرِ ْب ُن �أَبِي �شَ ْي َب َة قَالَ َ :ح َّد َثنَا
َع ِل ُّي ْب ُن ُم ْ�سهِ رٍ َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و َع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة
عنه ب��ه( ، ((21تفرد ب�إ�سناده عن ال�ستة ,و�أ�صله في
ال�صحيحين(.((21

تخريج ال��ح��دي��ث� :أخرجه اب��ن ماجة واللفظ
له ,قالَ :ح َّد َثنَا �أَ ُبو َب ْكرِ ْب ُن �أَبِي �شَ ْي َب َة قَالَ َ :ح َّد َثنَا
ُم َح َّم ُد ْب ُن بِ�شْ رٍ َع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و َع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة
عنه ب� ��ه( .((20تفرد اب��ن ماجة ب��إ��س�ن��اده .وه��و في
32

�آفاق الثقافة والتراث

(ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َرةََ ،قالَ َ :دخَ لَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل
َ -73
ُ
اء َة
َ�صلَّى اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم ا ْل َم ْ�سجِ َد ف ََ�س ِم َع ِق َر َ
َر ُجلٍ َفقَالَ َ « :م ْن َهذَ ا؟» َف ِقيلَ َ :ع ْب ُد هَّ ِ
الل ْب ُن
َق ْي ٍ�سَ ،فقَالَ َ « :لق َْد �أُو ِت َي َهذَ ا ِم ْن َمزَ ا ِميرِ �آلِ
َدا ُو َد»
تخريج الحديث� :أخرجه ابن ماجة ,واللفظ
له ,قالَ :ح َّد َثنَا ُم َح َّم ُد ْب ُن َي ْح َيى(الذهلي) قَالَ :
ون قَالَ � :أَخْ َب َرنَا ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْمرٍ و
َح َّد َثنَا َيزِ ي ُد ْب ُن َها ُر َ
(((21
َع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة عنه به  ،تفرد ابن ماجة ب�إ�سناده،
و�أ�صله في ال�صحيح(.((21
(ع ْ��ن َ�أبِ��ي ُه َ��ر ْي َ��رةََ ،ق��الَ َ :ق��الَ َر ُ�سولُ
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الل َ�صلَّى ُ
هَّ ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم« :خَ ْم ٌ�س ِم ْن َحقِّ
ال ُْم ْ�س ِل ِم َعلَى ال ُْم ْ�س ِل ِمَ :ر ُّد الت َِّح َّي ِةَ ،و�إ َِجا َبةُ
ي�ض،
الد ْع َو ِةَ ،و�شُ ُهو ُد الْجِ نَا َز ِةَ ،و ِع َيا َد ُة ا ْل َمرِ ِ
َّ
الل»َ
اط ِ�س ِ �إذَا َح ِم َد هَّ
يت ا ْل َع ِ
َوتَ�شْ ِم ُ
تخريج ال��ح��دي��ث� :أخرجه اب��ن ماجة واللفظ
له ،قالَ :ح َّد َثنَا �أَ ُبو َب ْكرِ ْب ُن �أَبِي �شَ ْي َب َة قَالَ َ :ح َّد َثنَا
ُم َح َّم ُد ْب ُن بِ�شْ رٍ َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة
عنه ب��ه( .((21تفرد ابن ماجة ب�إ�سناده ،و�أ�صله في
ال�صحيحين(.((21
(ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َرةََ ،قالَ ُ :م َّر َعلَى ال َّن ِب ِّي
َ -75
ُ
َ�صلَّى اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم بِجِ نَاز ٍَةَ ،ف�أُ ْث ِن َي َع َل ْي َها
خَ ْي ًرا ِفي َمن ِ
َاق ِب الْخَ ْيرِ َ ،فقَالَ َ « :و َج َب ْت» ث َُّم
َم ُّ��روا َع َل ْي ِه ِب ُ�أ ْخ َرىَ ،ف�أُ ْث ِن َي َع َل ْي َها َ�ش ًّرا ِفي
َمن ِ
اء
َاق ِب ال�شَّ ِّرَ ،فقَالَ َ « :و َج َب ْت� ،إِ َّنك ُْم �شُ َه َد ُ
هَّ ِ
�ض»
الل ِفي ْ أ
الَ ْر ِ
تخريج الحديث�:أخرجه ابن ماجة واللفظ له,
ق��الَ :ح َّد َثنَا �أَ ُب��و َب ْكرِ ْب� ُ�ن َ�أ ِب��ي �شَ ْي َب َة َق��الَ َ :ح َّد َثنَا
و،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة
َع ِل ُّي ْب ُن ُم ْ�سهِ رٍ َ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ َ
عنه ب��ه( .((21وهو مما تفرد ب�إ�سناده ,و�أ�صله في
ال�صحيحين(.((21
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(ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َرةََ ،قالَ ُم َّر َعلَى ال َّن ِب ِّي
َ -76
َ�صلَّى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم بِجِ نَاز ٍَةَ ،فقَا َم َو َقالَ :
ُ
«قو ُموا؛ َف�إ َِّن ِل ْل َم ْو ِت فَزَ ًعا»
تخريج ال��ح��دي��ث� :أخرجه اب��ن ماجة واللفظ
له ,قالَ :ح َّد َثنَا �أَ ُبو َب ْكرِ ْب ُن �أَبِي �شَ ْي َب َةَ ،و َهنَّا ُد ْب ُن
ال�سرِ ِّيَ ،ق اَالَ :ح َّد َثنَا َع ْب َد ُة ْب ُن ُ�س َل ْي َم َانَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد
َّ
(((21
َ
ا ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أبِي َ�س َل َم َة ،عنه به  .تفرد به ابن
ماجة �سندا ،ورجاله ثقات.وله �شاهد عند م�سلم
من حديث جابر(.((21
(ع ْن َ�أبِي ُه َر ْي َرةََ ،قالَ َ :قالَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل
َ -77
َ�صلَّى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم�« :أَ َّيا ُم ِمنًى �أَ َّيا ُم �أَكْلٍ
َو�شُ ْر ٍب»
مرويات
تخريج الحديث� :أخرجه ابن ماجة واللفظ له,
الإمام
َ
َ
قالَ :ح َّد َثنَا �أ ُبو َب ْكرِ ْب ُن �أبِي �شَ ْي َب َة قَالَ َ :ح َّد َثنَا َع ْب ُد محمد بن
ال َّر ِح ِيم ْب ُن ُ�س َل ْي َم َانَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي عمرو الليثي
�س َلم َة،عنه به( .((22تفرد ابن ماجة ب�إ�سناده ,و�أ�صله عن �شيخه
َ َ
�أبي �سلمة
عند م�سلم(.((22
في الكتب
ال�ستة
َ ( -78ع ْن �أَبِي َ�س ِع ٍ
َان ال َّن ِب ُّي َ�صلَّى
يدَ ،قالَ  :ك َ
(درا�سة
ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم َي ْرز ُُقنَا ت َْم ًرا ِم ْن ت َْمرِ ال َْج ْم ِع ،حديثية)
يد
َفن َْ�س َت ْب ِدلُ ب ِِه ت َْم ًرا ُه َو �أَطْ َي ُب ِم ْن ُه َونَزِ ُ
الل َ�صلَّى ُ
ال�س ْعرِ َ ،فقَالَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
اهلل َع َل ْي ِه
ِفي ِّ
اع ْينِ َ ،ولاَ
َو َ�سل ََّم« :لاَ َي ْ�صل ُُح َ�صا ُع ت َْمرٍ ب َِ�ص َ
الدينَا ُر
ِالد ْر َه ِم َو ِّ
الد ْر َه ُم ب ِّ
ِد ْر َه ٌم ب ِِد ْر َه َم ْينِ َ ،و ِّ
ِالدينَارَِ ،ولاَ ف َْ�ضلَ َب ْي َن ُه َما �إِلاَّ َو ْزنًا»
ب ِّ
تخريج ال��ح��دي��ث� :أخرجه اب��ن ماجة واللفظ
له ,قالَ :ح َّد َثنَا �أَ ُبو ُك َر ْي ٍب (محمد بن العالء) قَالَ :
َح َّد َثنَا َع ْب َد ُة ْب ُن ُ�س َل ْي َم َانَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن
�أَبِي َ�س َل َم َة عنه ب��ه( . ((22تفرد ب�إ�سناده ،و�أ�صله في
ال�صحيحين من حديث �أبي �سعيد(.((22
َ ( -79ع ْن َ�أبِي ُه َر ْي َرةََ ،قالَ َ :قالَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل

مقـــاالت

َ�صلَّى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم�« :إِ َّن َما �أَنَا َب َ�ش ٌرَ ،و َل َعلَّ
�ض،
ُون َ�أل َْح َن ب ُِح َّج ِت ِه ِم ْن َب ْع ٍ
َب ْع َ�ضك ُْم �أَ ْن َيك َ
َف َم ْن َقطَ ْع ُت ل َُه ِم ْن َحقِّ �أَ ِخ ِ
يه ِقطْ َع ًةَ ،ف�إِ َّن َما
�أَقْ طَ ُع ل َُه ِقطْ َع ًة ِم َن ال َّنارِ»
تخريج الحديث� :أخرجه ابن ماجة واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا �أَ ُبو َب ْكرِ ْب ُن �أَبِي �شَ ْي َب َة قَالَ َ :ح َّد َثنَا ُم َح َّم ُد
ا ْب ُن بِ�شْ رٍ قَالَ َ :ح َّد َثنَا ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة
ا ْبنِ َع ْب ِد ال َّر ْح َمنِ عنه به(. ((22
تفرد ابن ماجة ب�إ�سناده ,وحديثه في ال�صحيحين
من حديث �أم �سلمة(.((22
َ ( -80ع ْن َ�أبِ��ي ُه َ��ر ْي َ��رةََ ،ق��الَ َ :ق��الَ َر ُ�سولُ
الل َ�صلَّى ُ
هَّ ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّمَ « :م ْن �أَ َرا َد �أَ ْهلَ
ا ْل َم ِدين َِة ب ُِ�سوءٍ � ،أَذَا َب ُه هَّ ُ
وب ا ْل ِمل ُْح
اللَ ،ك َما َيذُ ُ
ِفي ا ْل َماءِ »
تخريج الحديث� :أخرجه ابن ماجة ,واللفظ
له ,قالَ :ح َّد َثنَا �أَ ُبو َب ْكرِ ْب ُن �أَبِي �شَ ْي َب َة قَالَ َ :ح َّد َثنَا
َع ْب َد ُة ْب ُن ُ�س َل ْي َم َانَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي
َ�س َل َم َة ،عنه ب��ه( .((22تفرد ب�إ�سناده عن �أبي �سلمة
به ،وهو عند م�سلم من طريق الليثي متابعة بمثله.
قال :حدثنا ابن �أبي عمر(محمد بن يحيى العدني)
و�سى
حدثنا ُ�س ْف َي ُان(بن عيينة)َ ،ع ْن �أَبِي َها ُر َ
ون ُم َ
،ح َّد َثنَا
وح َّد َثنَا ا ْب� ُ�ن �أَ ِب��ي ُع َم َر َ
ي�سى ،ح َ
ا ْب��نِ َ�أ ِب��ي ِع َ
ال َّد َرا َو ْر ِد ُّي(عبد العزيز بن
محمد)،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ
َ
هلل ا ْل َق َّر َ
َع ْمرٍ وَ ،ج ِمي ًعا َ�س ِم َعا �أَ َبا َع ْب ِد ا ِ
اظ (دينار)،
َ�س ِم َع �أَ َبا ُه َر ْي َرةََ ،عنِ ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
ب ِِم ْث ِل ِه( .((22والحديث في ال�صحيحين من حديث
�سعد ابن �أبي وقا�ص(.((22
َان ال َّن ِب ُّي َ�صلَّى
َ ( -81ع ْن َ�أبِي ُه َر ْي َر َة َقالَ « :ك َ
ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم ُي ْعجِ ُب ُه ا ْل َف�أْلُ ال َْح َ�س ُنَ ،و َي ْك َر ُه
الطِّ َي َرةَ»

تخريج ال��ح��دي��ث� :أخرجه اب��ن ماجة واللفظ
قال:ح َّد َثنَا ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْب ِد اللهَّ ِ ْبنِ ُن َم ْيرٍ َح َّد َثنَا
له,
َ
َع� ْب� َ�دةُ(ب��ن �سليمان) َع� ْ�ن ُم َح َّم ِد ْب��نِ َع � ْم��رٍ وَ ،ع ْن
�أَ ِب��ي َ�س َل َم َة عنه ب��ه( ((22تفرد ب�إ�سناده ,ونحوه في
ال�صحيحين(.((23
َ ( -82ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َر َة َقالَ َ :قالَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل
َ�صلَّى ُ
�ض
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم« :لاَ ُي��و ِر ُد ال ُْم ْمرِ ُ
َعلَى ال ُْم ِ�ص ِّح»
تخريج ال��ح��دي��ث� :أخرجه اب��ن ماجة واللفظ
قال:ح َّد َثنَا �أَ ُبو َب ْكرِ ْب ُن �أَبِي �شَ ْي َب َة َح َّد َثنَا َع ِل ُّي
له,
َ
و،ع ْن َ�أ ِب��ي َ�س َل َم َة
ا ْب� ُ�ن ُم ْ�سهِ رٍ َ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْب��نِ َع ْمرٍ َ
عنه ب��ه( ((23تفرد ابن ماجة ب�إ�سناده ,و�أ�صله في
ال�صحيحين(.((23
(ع ْن �أَبِي ُه َر ْي َر َة َقالَ َ :م َّر ِب�أَبِي ُه َر ْي َر َة
َ -83
َفتًى ِم ْن ُق َر ْي ٍ�ش َي ُج ُّر َ�س َبل َُهَ ،فقَالَ َ :يا ا ْب َن �أَ ِخي
الل َ�صلَّى ُ
�إِنِّي َ�س ِم ْع ُت َر ُ�سولَ هَّ ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم
َيقُولُ َ «:م ْن َج َّر َث ْو َب ُه ِم َن الْخُ َيلاَ ءِ  ،ل َْم َي ْنظُ رِ
هَّ ُ
الل �إِ َل ْي ِه َي ْو َم القيامة «
تخريج ال��ح��دي��ث� :أخرجه اب��ن ماجة واللفظ
له ،قالَ :ح َّد َثنَا �أَ ُبو َب ْكرِ ْب ُن �أَبِي �شَ ْي َب َة َح َّد َثنَا ُم َح َّم ُد
و،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة عنه
ا ْب ُن بِ�شْ رٍ َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ َ
به(.((23
ت��ف��رد اب� ��ن م��اج��ة ب� ��إ�� �س� �ن ��اده ,وح��دي �ث��ه في
ال�صحيحين(.((23
اع َد َر ُ�سولَ هَّ ِ
الل
َ ( -84ع ْن َعا ِئ َ�ش َة َقال َْتَ :و َ
َ�صلَّى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم جِ ْبرِ يلُ َع َل ْي ِه ال�سَّلاَ ُم ِفي
اع ٍة َي ْ�أ ِت ِ
يه ِفي َها ،ف ََراثَ َع َل ْي ِه ،فَخَ َر َج ال َّن ِب ُّي
َ�س َ
َ�صلَّى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم َف�إِذَا ُه َو بِجِ ْبرِ يلَ َقا ِئ ٌم
ابَ .فقَالَ َ « :ما َم َن َع َك �أَ ْن ت َْد ُخلَ »،
َعلَى ا ْل َب ِ
َقالَ �« :إ َِّن ِفي ا ْل َب ْي ِت َك ْل ًباَ ،و�إِنَّا لاَ ن َْد ُخلُ َب ْيتًا
ِف ِ
يه َكل ٌْب َولاَ ُ�صو َرةٌ »
34
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تخريج الحديث� :أخرجه ابن ماجة واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا �أَ ُبو َب ْكرِ ْب ُن �أَبِي �شَ ْي َب َة قَالَ َ :ح َّد َثنَا َع ِل ُّي
ا ْب ُن ُم ْ�سهِ رٍ َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة،
عنها به( .((23تفرد ابن ماجة ب�إ�سناده ,و�أ�صله عند
م�سلم من حديث عائ�شة وميمونة(.((23
َ ( -85ع ْ��ن َ�أبِ��ي ُه َ��ر ْي َ��ر َة َق��الَ َ :ق��الَ َر ُ�سولُ
الل َ�صلَّى ُ
هَّ ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم�« :إ َِّن للِ هَّ ِ ِت ْ�س َع ًة
ا�س ًماِ ،مائ ًَة إِ�لاَّ َو ِ
اها
َو ِت ْ�س ِع َ
اح ًداَ ،م ْن �أَ ْح َ�ص َ
ين ْ
َدخَ لَ ال َْج َّن َة»
تخريج الحديث� :أخرجه ابن ماجة واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا �أَ ُبو َب ْكرِ ْب ُن �أَبِي �شَ ْي َب َة قَالَ َ :ح َّد َثنَا َع ْب َد ُة
ا ْب ُن ُ�س َل ْي َم َانَ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ا ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة،
عنه ب��ه( ,((23تفرد ابن ماجة ب�إ�سناده ,و�أ�صله في
ال�صحيحين من حديث �أبي هريرة(.((23
َ ( -86ع ْن �أَبِ��ي ُه َ��ر ْي َ��رةََ ،ق��الَ َ :ق��الَ َر ُ�سولُ
الل َ�صلَّى ُ
هَّ ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّمَ « :ر�أَ ْي ُت ِفي َي ِدي
ِ�س َوا َر ْينِ ِم ْن ذ ََه ٍبَ ،ف َنفَخْ ُت ُه َماَ ،ف َ�أ َّو ْل ُت ُه َما َهذَ ْينِ
ا ْلكَذَّ ا َب ْينِ ُ :م َ�س ْي ِل َم َةَ ،وا ْل َع ْن ِ�س َّي »
تخريج الحديث� :أخرجه ابن ماجة واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا �أَ ُبو َب ْكرِ ْب ُن �أَبِي �شَ ْي َب َة قَالَ َ :ح َّد َثنَا ُم َح َّم ُد
ا ْب� ُ�ن بِ�شْ رٍ َق��الَ َ :ح َّد َثنَا ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي
َ�س َل َم َة،عنه به( .((23تفرد ابن ماجة ب�إ�سناده ,و�أ�صل
حديثه في ال�صحيحين(.((24
َ ( -87ع ْن َ�أبِ��ي ُه َ��ر ْي َ��رةََ ،ق��الَ َ :ق��الَ َر ُ�سولُ
الل َ�صلَّى ُ
هَّ ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّمَ « :ل َت َّت ِب ُع َّن ُ�سن ََن
اع���ا ب ِ
ِ��ذ َرا ٍع،
َم ْن ك َ
اعا ِب َبا ٍعَ ،و ِذ َر ً
َ��ان َق ْب َلك ُْم َب ً
َو ِ�ش ْب ًرا ب ِِ�ش ْبرٍ َ ،حتَّى َل ْو َدخَ لُوا ِفي ُج ْحرِ َ�ض ٍّب
يه»َ ،قالُواَ :يا َر ُ�سولَ هَّ ِ
ل ََدخَ ْلت ُْم ِف ِ
الل ا ْل َي ُهو ُد،
َوال َّن َ�صا َرى؟ َقالَ َ « :ف َم ْن �إِذًا»
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تخريج ال��ح��دي��ث� :أخرجه اب��ن ماجة واللفظ
له ,قالَ :ح َّد َثنَا �أَ ُبو َب ْكرِ ْب ُن �أَبِي �شَ ْي َب َة َح َّد َثنَا َيزِ ي ُد
و،ع ْن �أَ ِب��ي َ�س َل َم َة
ا ْب� ُ�ن َه��ا ُر َ
ون َ،ع� ْ�ن ُم َح َّم ِد ْب��نِ َع ْمرٍ َ
عنه ب��ه( ((24تفرد ابن ماجة ب�إ�سناده ,و�أ�صله في
ال�صحيحين(.((24
( َع ْن �أَبِ��ي ُه َ��ر ْي َ��رةََ ،ق��الَ َ :ق��الَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل
َ�صلَّى ُ
اعةُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم« :لاَ َتقُو ُم ال�سَّ َ
َحتَّى َي ْح ُ�س َر ا ْل�� ُف َ��راتُ َع ْ��ن َج َبلٍ ِم ْ��ن ذ ََه ٍب،
ا�س َع َل ْي ِهَ ،ف ُي ْقتَلُ ِم ْن كُ لِّ َع َ�ش َر ٍة
َف َي ْق َت ِتلُ ال َّن ُ
ِت ْ�س َع ٌة »
تخريج الحديث� :أخرجه ابن ماجة واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا �أَ ُبو َب ْكرِ ْب ُن �أَبِي �شَ ْي َب َة قَالَ َ :ح َّد َثنَا ُم َح َّم ُد
ا ْب ُن بِ�شْ رٍ َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي َ�س َل َم َة عنه
به( .((24تفرد ابن ماجة ب�إ�سناده ومتنه.
والحديث �أخرجه البخاري مخت�صرا من حديث
�أَ ِب��ى ُه � َر ْي � َر َة َق��الَ َق��الَ َر� ُ��س� ُ
�ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه
و�سلم « ُي ِ
ات َ�أ ْن َي ْح ِ�س َر َع ْن َكنْزٍ ِم ْن ذَ َه ٍب،
و�ش ُك ا ْل ُف َر ُ
َف َم ْن َح َ�ض َر ُه َف َال َي�أْخُ ذْ ِم ْن ُه �شَ ْي ًئا»( ،((24وعند م�سلم
م��ا يخالف رواي ��ة الليثي م��ن ح��دي��ث �أب��ي هريرة
ات َع ْن
ال�س َاع ُة َح َّتى َي ْح ِ�س َر ا ْل ُف َر ُ
مرفوعا« َال َتق ُ
ُوم َّ
َّا�س َع َل ْي ِه َف ُي ْقت َُل ِم ْن ُك ِّل ِما َئ ٍة
َج َبلٍ ِم ْن ذَ َه ٍب َي ْق َت ِت ُل الن ُ
ون َو َيق ُ
ون �أَنَا
ُول ُك ُّل َر ُجلٍ ِم ْن ُه ْم َل َع ِّلي �أَ ُك ُ
ِت ْ�س َع ٌة َو ِت ْ�س ُع َ
(.((24
الذي �أَن ُْجو»
وع�ن��ده �شاهد عقبه م��ن حديث �أب��ي ب��ن كعب
مرفوع ًا ولفظه « ُي ِ
ات �أَ ْن َي ْح ِ�س َر َع ْن َج َبلٍ
و�ش ُك ا ْل ُف َر ُ
َّا�س َ�سا ُروا ِ�إ َل ْي ِه َف َيق ُ
ُول
ِم ْن ذَ َه ٍب َف� ِ�إذَ ا َ�س ِم َع ِب ِه الن ُ
ون ِم ْن ُه َل ُيذْ َه َب َّن
َّا�س َي�أْخُ ذُ َ
َم ْن ِعن َْد ُه َل ِئ ْن َت َر ْكنَا الن َ
ون َع َل ْي ِه َف ُي ْقت َُل ِم ْن ُك ِّل ِما َئ ٍة ِت ْ�س َع ٌة
ِب ِه ُك ِّل ِه قَالَ َف َي ْق َت ِت ُل َ
ون».
َو ِت ْ�س ُع َ
ولقد �أ��ش��ار الحافظ اب��ن حجر في الفتح �إلى

مرويات
الإمام
محمد بن
عمرو الليثي
عن �شيخه
�أبي �سلمة
في الكتب
ال�ستة
(درا�سة
حديثية)

ُون َهذَ ا؟ َقالُواَ :ن َع ْمَ ،هذَ ا ا ْل َم ْوتُ ،
َهلْ َت ْعرِ ف َ
ال�ص َر ِ
اط ،ث َُّم
َقالَ َ :ف ُي�ؤْ َم ُر ب ِِه َف ُيذْ َب ُح َعلَى ِّ
ون،
ُود ِفي َما َتجِ ُد َ
ُيقَالُ ِل ْلفَرِ ي َق ْينِ ِكلاَ ُه َماُ :خل ٌ
لاَ َم ْوتَ ِفي َها �أَ َب ًدا»
ت��خ��ري��ج ال��ح��دي��ث� :أخ��رج��ه اب��ن ماجة وتفرد
ب�إ�سناده ,قالَ :ح َّد َثنَا �أَ ُبو َب ْكرِ ْب ُن َ�أبِي �شَ ْي َب َة قَالَ :
َح َّد َثنَا ُم َح َّم ُد ْب ُن بِ�شْ رٍ َ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن
�أَبِي َ�س َل َم َة،عنه به( ((24و�أ�صله في ال�صحيحين من
(((25
حديث �أبي �سعيد.

رواية الليثي من رواية �أحمد وابن ماجة وقال :هي
رواية �شاذة والمحفوظ رواية م�سلم(.((24

مقـــاالت

وال�شذوذ جاء من تفرد الليثي برواية خالفت
رواية م�سلم في قوله « َف ُي ْق َت ُل ِم ْن ُك ِّل َع�شْ َر ٍة ِت ْ�س َع ٌة»
وال�شاذ :ما روى الثقة مخالفا لرواية النا�س ال �أن
يروي ما ال يروي غيره .فتكون روايته �شاذة مردودة.
لكن الحافظ �أ�شار �إلى �إمكانية الجمع بين الروايتين
فقال :ويمكن الجمع باختالف تق�سيم النا�س �إلى
ق�سمين .وبناء على ذلك تكون رواية الليثي مقبولة
وح�سنة.
َان َي ْ�أ ِتي
(ع ْن َعا ِئ َ�ش َةَ ،قال َْتَ « :لق َْد ك َ
َ -88
َعلَى �آلِ ُم َحم ٍد َ�صلَّى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم ال�شَّ ْه ُر
َّ
ان»ُ ،قل ُْت:
الدخَ ُ
َما ُي َرى ِفي َب ْي ٍت ِم ْن ُب ُيو ِت ِه ُّ
َ��ت ْ :أَ
«ال ْ����س��� َو َدانِ :
َف َما ك َ
َ��ان طَ َعا ُم ُه ْم؟ َق��ال ْ
ان ِم َن
ير ٌ
اء ،غَ ْي َر �أَن َُّه ك َ
َان َلنَا جِ َ
الت َّْم ُرَ ،وا ْل َم ُ
ان ِ�ص ْدقٍ َ ،وكَان َْت َل ُه ْم َر َبا ِئ ُب،
ْأ
ير ُ
الَ ْن َ�صارِ ،جِ َ
ُون �إِ َل ْي ِه �أَ ْل َبا َن َها َ
«قالَ ُم َح َّم ٌد:
َفكَانُوا َي ْب َعث َ
َوكَانُوا ِت ْ�س َع َة �أَ ْب َي ٍ
ات»
تخريج الحديث� :أخرجه ابن ماجة واللفظ له,
قالَ :ح َّد َثنَا �أَ ُبو َب ْكرِ ْب ُن �أَبِي �شَ ْي َب َة قَالَ َ :ح َّد َثنَا َيزِ ي ُد
ون قَالَ َ :ح َّد َثنَا ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَبِي
ا ْب ُن َها ُر َ
َ�س َل َم َة ،عنه به( . ((24تفرد ابن ماجة ب�إ�سناده ,ونحوه
في ال�صحيحين من حديث عائ�شة(.((24
(ع ْن َ�أبِي ُه َر ْي َرةََ ،قالَ َ :قالَ َر ُ�سولُ هَّ ِ
الل
َ -89
َ�صلَّى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�سل ََّم� ُ « :ؤْتَى بِا ْل َم ْو ِت َي ْو َم
ال�ص َر ِ
ا ْل ِق َيا َم ِةَ ،ف ُي َ
اطَ ،ف ُيقَالُ َ :يا
وق ُف َعلَى ِّ
ين �أَ ْن
�أَ ْه��لَ ال َْج َّن ِة َف َيطَّ ِل ُع َ
ين َوجِ ِل َ
ون خَ ا ِئ ِف َ
ُيخْ َر ُجوا ِم ْن َمكَا ِنه ُِم ال َِّذي ُه ْم ِف ِ
يه ،ث َُّم ُيقَالُ :
ين �أَ ْن
َيا �أَ ْهلَ ال َّنا ِر َف َيطَّ ِل ُع َ
ين َفرِ ِح َ
ون ُم ْ�س َت ْب ِ�شرِ َ
ُيخْ َر ُجوا ِم ْن َمكَا ِنه ُِم ال َِّذي ُه ْم ِف ِ
يهَ ،ف ُيقَالُ :

الخاتمة والنتائج

بعد االنتهاء من هذا البحث بعون من اهلل تعالى
ال بد من الإ�شارة �إلى �أهم النتائج:
�أو ًال � -إن الإمام الليثي من �أئمة تابعي التابعين و�أنه
من �أ�سرة عربية علمية مرموقة من �ساكني المدينة
المنورة.
ثانياً� -إنه كان �صاحب �أبي �سلمة بن عبد الرحمن
وراوية حديثه.
ثالثاً� -إنه كان كثير الحديث وقد روى عنه كبار �أئمة
ال�ش�أن مثل �شعبة وال�سفيانين.
رابعاً -هو في �أعلى مراتب الح�سن من روايته عن
�أبي �سلمة عن �أبي هريرة.
خام�ساً� -إنه كان حري�ص ًا على كتابة حديثه.
�ساد�ساً� -إن البخاري �أخرج له مقرون ًا بغيره،
وم�سلم ًا متابعة له
�سابعاً -روى له مالك في الموط�أ حديث ًا واحد ًا
مرفوع ًا في غير الأحكام
ثامناً� -أحاديثه من طريق �أبي �سلمة بلغت ت�سعين
حديثا عند ال�ستة فيما تو�صلت �إليه واهلل �أعلم.
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1111قال ابن عبد البر في التمهيد َ : 50-48/13ل ْم ُيخَ ِّر ْج
َما ِلك َع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرِ و ْبنِ َع ْل َق َم َة ِفي ُم َو َّط ِئ ِه ُح ْك ًما
ال ْح َك ِام بِالز ُّْهرِ ِّي َو ِم ْث ِل ِه َو َل ْم َي ُك ْن ِعن َْد ُه
ا�س َت ْغنَى َع ْن ُه ِفي َْ أ
َو ْ
�إِ اَّل ِفي ِع َدا ِد ال�شُّ ُي ِوخ ال ِّثق ِ
َاتَ ،و�إِ َّن َما ذَ َك َر َع ْن ُه ِفي ُم َو َّط ِئ ِه
ِم َن ا ْل ُم ْ�سن َِد َح ِدي ًثا َو ِاح� ً�دا َو ُه� َو "�إن الرجل ليتكلم"...
وقد تقدم �ص .3 :ثم قال ابن عبد البرَ :هكَذَ ا َر َوى َهذَ ا
ال َْح ِديثَ َج َم َاع ُة ال ُّر َوا ِة ِل ْل ُم َو َّط�أَِ ،وغَ ْي ُر َما ِل ٍك َيقُولُ ِفي َهذَ ا
ال َْح ِد ِ
يث َع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ و َع ْن �أَبِي ِه َع ْن َج ِّد ِه َع ْن ِبلاَ لِ
ا ْبنِ ال َْحار ِِث َف ُه َو ِفي ِر َوا َي ِة َما ِل ٍك غَ ْي ُر ُمت َِّ�صلٍ َو ِفي ِر َوا َي ِة َم ْن
قَالَ َع ْن �أَبِي ِه َع ْن َج ِّد ِه ُمت َِّ�ص ٌل ُم ْ�س َن ٌد ،والقول عندي :عن
�أبيه عن جده ،و�إليه مال الدار قطني .وعنده من روايته
حديثا واح��دا موقوفا ،فقد �أورده الباجي في المنتقى,
ال َم ِام  171 /1من رواية
باب" َما َي ْف َع ُل َم ْن َر َف َع َر�أْ َ�س ُه َق ْب َل ْ إِ
مالك َع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرِ و ْبنِ َع ْل َق َم َة َع ْن َم ِل ِيح ْبنِ َع ْب ِد
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ال�س ْع ِد ِّي َع ْن �أَبِي ُه َر ْي َر َة �أَ َّن ُه قَالَ  :ال َِّذي َي ْر َف ُع َر�أْ َ�س ُه
اللهَّ ِ َّ
ال َم ِام َف ِ�إ َّن ن ِ
َا�ص َي َت ُه ِب َي ِد �شَ ْي َطانٍ ).
َو َيخْ ِف ُ�ض ُه َق ْب َل ِْ إ
1212تهذيب الكمال رقم( .)5513
1313تهذيب التهذيب ,رقم ( .)618
1414ابن كثير( ت774ه) ,البداية والنهاية 90 /10
�1515سير �أعالم ،رقم (.)46
1616تقريب التهذيب ,رقم ()6440
�1717صحت خالفة عبد الملك �سنة (73هـ) .وانتهت خالفة
بني �أمية بمقتل مروان بن محمد الملقب بالحمار �سنة
(132هـ) .تاريخ الخلفاء لل�سيوطي .190/1 -162 /1
1818تهذيب التهذيب رقم �/ 619سير �أعالم النبالء رقم.46
1919تهذيب الكمال رقم  / 5513تهذيب التهذيب رقم / 619
التقريب رقم  / 6440الجرح والتعديل رقم � / 138سير
�أع�لام النبالء رقم  / 46الموقظة ���ص .32الكامل في
�ضعفاء الرجال رقم  .1693الثقات .377/7
2020الكامل في �ضعفاء الرجال " خطبة الكتاب " 99/1
2121انظر �ص.7 :
2222الجرح والتعديل رقم 606
2323العلل ومعرفة الرجال رقم ( )3037
2424محمد بن �إ�سماعيل البخاري (256هـ) ال�صحيح ب�شرح
الفتح ,كتاب الأذان ,باب جهر الم�أموم بالت�أمين ،رقم
(.)782
�2525أحمد بن علي بن ح�ج��ر(852ه�ـ) ,فتح ال�ب��اري ,كتاب
الأذان ،ج� ,3ص .226وروايته عند �أحمد في الم�سند رقم
 /9804والدارمي في ال�صالة ،باب في ف�ضل الت�أمين،
رقم  /1281والبيهقي في الكبرى ,في جماع �أبواب �صفة
ال�صالة ,باب الت�أمين ,رقم  /2436و�أما ابن خزيمة فلم
�أجد روايته في �صحيحه وتوحيده وفوائده.
�2626صحيح البخاري ،كتاب االعتكاف ,ب��اب من خ��رج من
اعتكافه عند ال�صبح ,رقم .2040
2727فتح الباري ,كتاب االعتكاف ,ج� ,6ص .57وحديثه عند
�أحمد في الم�سند برقم .11034
�2828صحيح البخاري ،في �أحاديث الأنبياء ،رقم .3356
2929فتح ال�ب��اري ,ج��� ,8ص ،171وحديثه عند �أب��ي يعلى في
الم�سند رقم .5981
�3030شرح النووي على م�سلم ،كتاب الف�ضائل ج� ,8ص .136
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4747البيهقي� ,أحمد بن الح�سين(458هـ) ,ال�سنن الكبرى,
كتاب ال�صالة ,باب (ما �أدرك من �صالة الإمام فهو �أول
�صالته) رقم 3440
ال�ص َال ِةَ ،و ْل َي�أْ ِت
4848البخاري في الأذان باب (باب َال َي ْ�س َعى ِ�إ َلى َّ
ِال�س ِكي َن ِة َوا ْل َوقَا ِر ) رقم  ،636وم�سلم في الم�ساجد ,باب
ب َّ
( ا�ستحباب اتيان ال�صالة بوقار و�سكينة ) رقم 602
�4949سنن �أبي داود ,كتاب ال�صالة ,باب من قال المر�أة ال
تقطع ال�صالة ,رقم 714
5050البخاري في الوتر باب ( �إيقاظ النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم �أهله بالوتر ) رقم  ،997وم�سلم في ال�صالة باب
(االعترا�ض بين يدي الم�صلي ) رقم .268
�5151سنن �أب��ي داود ,كتاب ال�صالة ,ب��اب في رف��ع ال�صوت
بالقراءة في �صالة الليل ,رقم.1330
5252النووي ,خال�صة الأحكام ,رقم 1235
�5353سنن �أبي داود ,كتاب ال�صالة ,باب في �صالة الليل ،رقم
1350
�5454صحيح م�سلم ,كتاب �صالة الم�سافرين ,باب �صالة الليل
وعدد ركعات النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ,رقم 738
�5555سنن �أب��ي داود ,ك�ت��اب ال���ص�لاة ,ب��اب ف��ي ق�ي��ام �شهر
رم�ضان ,رقم 1372
�5656سنن الترمذي رقم 683
�5757سنن ابن ماجة ,كتاب �إقامة ال�صالة ،باب ما جاء في
قيام �شهر رم�ضان ,رقم 1326
�5858سنن �أبي داود ,كتاب النكاح ,باب في اال�ستئمار ,رقم
2093
�5959سنن الترمذي ,كتاب النكاح ,ب��اب ما ج��اء في �إكراه
اليتيمة على التزويج ,رقم 1109
�6060سنن �أبي داود ,رقم 2094
�6161سنن �أب��ي داود ,كتاب النكاح ,ب��اب في الأك �ف��اء ,رقم
2102
6262الم�صدر ال�سابق ,كتاب الطب ,باب في الحجامة ,رقم
3857
�6363سنن ابن ماجة ,كتاب الطب ,باب الحجامة ,رقم 3476
6464البخاري ,كتاب الطب ،باب الحجامة من ال��داء ,رقم
 /5696وم�سلم في الم�ساقاة ,باب حل �أجرة الحجامة,
رقم .1577

3131فتح الباري ,ج� ,8ص .171
�3232سورة غافر� :آية .28 :
�3333صحيح البخاري " الفتح " في مناقب الأن�صار ،رقم
.3856
3434فتح الباري ،ج� ,9ص .16وروايته في خلق �أفعال العباد،
ج� ,1ص  / 75وم�سند �أبي يعلى رقم  7339و�صحيح ابن
حبان رقم .6569
�3535صحيح م�سلم ,في �صالة الم�سافرين باب ( ا�ستحباب
تح�سين ال�صوت بالقر�آن ) رقم .792
�3636صحيح م�سلم ،في الطالق رقم .1480
�3737أبو داود� ,سليمان بن الأ�شعث (ت202هـ) ,ال�سنن ,كتاب
الطالق ,باب نفقة المبتوتة رقم .22
3838انظر كتاب �صالة الم�سافرين باب (جواز النافلة قائما
وق��اع��دا )رق��م  /731وف��ي الحج ب��اب ( م��ن �أراد �أهل
المدينة ب�سوء )..رقم  /1385و في الأ�ضاحي باب (نهي
من دخل عليه ع�شر ذي الحجة وهو مريد الت�ضحية)
رقم .1976
�3939سنن �أبي داود ,كتاب الطهارة ,باب التخلي عند ق�ضاء
الحاجة ,رقم 1
4040الترمذي ,محمد بن عي�سى (ت 279هـ)� ,سنن الترمذي,
�أب��واب الطهارة ,باب ما جاء �أن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم كان �إذا �أراد حاجة �أبعد في المذهب ,رقم .20
4141الن�سائي ,عبد الرحمن �أحمد بن �شعيب (303هـ)� ,سنن
الن�سائي (المجتبى) كتاب الطهارة ,باب الإبعاد عند
�إرادة الحاجة ,رقم.17
4242ابن ماجة ,محمد بن يزيد القزويني (275هـ) ال�سنن,
كتاب الطهارة ,باب التباعد للبراز في الف�ضاء ,رقم
331
�4343سنن �أبي داود ,كتاب ال�صالة ,باب ما جاء في خروج
الن�ساء �إلى الم�سجد ,رقم 565
4444فتح الباري ,كتاب الأذان ،ج� ,3ص.355
4545البخاري ,في الجمعة ،باب هل على من لم ي�شهد الجمعة
غ�سل من الن�ساء وال�صبيان وغيرهم ,رقم  /900وم�سلم
في ال�صالة ,باب خ��روج الن�ساء �إل��ى الم�ساجد �إذا لم
يترتب عليه فتنة ,رقم .442
�4646سنن �أبي داود في ال�صالة ,باب " ال�سعي �إلى ال�صالة,
رقم .572
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�6565سنن �أب��ي داود ,كتاب ال�صوم ,ب��اب في الرجل ي�سمع
النداء والإناء على يده ,رقم 2350
6666محمد بن عبد اهلل الحاكم ( ت 405ه�ـ) ,الم�ستدرك,
حديث( ,)729ج� ,1ص .320
6767عبد ال ��ر�ؤوف ال�م�ن��اوي (ت1031ه�� �ـ) ,في�ض القدير,
رقم( ,)686ج� ,1ص 377
�6868سنن �أبي داود ,كتاب ال�صوم ,باب ما ي�ستحب من تعجيل
الفطر ,رقم 2353
�6969سنن ابن ماجة ,كتاب ال�صوم ,باب ما جاء في تعجيل
الإفطار ,رقم 1698
7070البخاري ,كتاب ال�صوم ,باب تعجيل الإفطار ,رقم/1957
وم�سلم ف��ي ال�صيام ,ب��اب ف�ضل ال�سحور وا�ستحبابه
وا�ستحباب ت�أخيره ,رقم 1098
�7171سنن �أب��ي داود ,كتاب ال�صوم ،ب��اب كيف ك��ان ي�صوم
النبي ,رقم 2435 -2434
�7272سنن الترمذي ,كتاب ال�صوم ,باب ما جاء في و�صال
�شعبان برم�ضان ,رقم 737
7373البخاري ,كتاب ال�صوم ,باب �صوم �شعبان ,رقم 1970
7474م�سلم ,كتاب ال�صيام ,باب ِ�ص َي ِام ال َّنب ِِّى �صلى اهلل عليه
و�سلم ِفي غَ ْيرِ َر َم َ�ض َان رقم 1156
�7575سنن �أب��ي داود ,كتاب الجهاد ,باب فيمن ي�سلم ويقتل
مكانه في �سبيل اهلل عز وجل ,رقم 2537
7676الم�ستدرك ,رقم (  )2533ج� ,2ص 124
7777ابن حجر ,الإ�صابة في تمييز ال�صحابة ,رقم( )5801
ج� ,4ص.500
�7878سنن �أبي داود ,كتاب الأيمان والنذور ,باب في الرقبة
الم�ؤمنة ,رقم  ،3283 -3282والن�سائي ,من طريق َح َّماد
ا ْبن َ�س َل َمةََ ،ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنِ َع ْمرٍ وَ ،ع ْن �أَ ِب��ي َ�س َل َمةََ ،ع ْن
ال�شَّ رِ ِيد ْبنِ ُ�س َو ْي ٍد ال َّث َق ِف ِّي به( )1وروايته �إ�سنادها ح�سن
لأجل الليثي ,وبقية رجاله ثقات.
�7979سنن الن�سائي" المجتبى" كتاب الو�صايا ,ب��اب ف�ضل
ال�صدقة عن الميت ,رقم 3653
�8080سنن �أبي داود ،كتاب البيوع ,باب فيمن بع بيعتين في
بيعة ,رقم 3461
�8181سنن الترمذي ,كتاب البيوع ,باب ما جاء في النهي عن
بيعتين في بيعة ,رقم 1231
�8282سنن الن�سائي" المجتبى" كتاب البيوع ,باب بيعتين في
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بيعة ,رقم 4632
�8383سنن �أب��ي داود ،كتاب العلم ب��اب (الحديث ع��ن بني
�إ�سرائيل ) رقم 3662
8484البخاري ,كتاب �أحاديث الأنبياء ,باب ما ذكر عن بني
�إ�سرائيل ,رقم  3461ولفظه " « َب ِّلغُوا َعنِّي َو َل ْو �آ َي ًةَ ،و َح ِّد ُثوا
َع� ْ�ن َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل َو َال َح � َر َجَ ،و َم� ْ�ن َك��ذَ َب َع َل َّي ُم َت َع ِّم ًدا،
َف ْل َي َت َب َّو�أْ َم ْق َع َده من النار".
�8585سنن �أبي داود ,كتاب المالحم ,باب في خبر ابن �صائد,
رقم 4334
�8686سنن �أبي داود ,كتاب الديات ,باب فيمن �سقى رجال ُ�س ّما
�أو �أطعمه فمات �أيقاد منه ,رقم .4511
8787الم�صدر ال�سابق ,رقم 4510
8888فتح الباري ,المغازي ,ج� ,9ص .530
8989ال�سنن الكبرى ,جماع �أبواب �صفة قتل العمد و�شبه العمد,
باب من �سقى رجال �سما ,رقم 16010
�9090أب��و ال�ف��رج ال �ج��وزي ,عبد الرحمن ب��ن علي( 597ه),
المنتظم ,رقم .2531
9191الثقات ,رقم � /13569سير �أعالم النبالء ,رقم 128
9292ابن �أبي حاتم ( 327-هـ) ،الجرح والتعديل ,رقم 1781
9393البخاري ,كتاب الهبة ,باب قبول الهدية من الم�شركين,
رقم  /2617وم�سلم ,في ال�سالم باب ال�سم رقم .2190
�9494سنن �أبي داود ,رقم 4512
9595الم�صدر ال�سابق ,كتاب الديات ,باب دية الجنين ,رقم
4579
�9696سنن ال�ت��رم��ذي ,كتاب ال��دي��ات ,ب��اب م��ا ج��اء ف��ي دية
الجنين ,رقم 1410
�9797سنن ابن ماجة ,كتاب الديات ,باب دية الجنين ,رقم
2639
�9898سنن �أب��ي داود ,كتاب ال�سنة ,ب��اب �شرح ال�سنة ,رقم
4596
�9999سنن الترمذي ,كتاب باب رقم 2640
�10100سنن ابن ماجة ,كتاب الفتن ,باب افتراق الأم��م ,رقم
3991
� 10101سنن �أبي داود ,كتاب ال�سنة ,باب النهي عن الجدال في
القر�آن ,رقم 4603
� 10102سورة هود� ,آية.17 :
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 10103البغوي ،الح�سين بن م�سعود(ت516هـ)� ,شرح ال�سنة,
باب الخ�صومة في القر�آن ,رقم .121
� 10104سنن �أب��ي داود ،كتاب ال�سنة باب (الدليل على زيادة
الإيمان ونق�صانه ) رقم 4682
� 10105سنن الترمذي ,كتاب الر�ضاع ,ب��اب ما ج��اء في حق
المر�أة على زوجها رقم 1162
� 10106سنن �أبي داود ,كتاب ال�سنة ,باب في خلق الجنة والنار,
رقم 4744
(ما َجا َء ُحف َِّت
� 10107سنن الترمذي ,كتاب �صفة الجنة باب َ
ال َْج َّن ُة بِا ْل َم َكا ِر ِه ) ..رقم 2560
 10108المجتبى ,كتاب الأيمان والنذور باب (ال َْح ِل ِف ِب ِع َّز ِة اللهَّ ِ
َت َعا َلى ) رقم 3763
 10109البخاري ,كتاب الرقاق باب ُحجِ َب ِت النَّا ُر بِال�شَّ َه َو ِات رقم
/6487وم�سلم في الجنة رقم 2822
� 11110سنن �أبي داود ,كتاب الأدب ,باب في ح�سن الع�شرة,
رقم 4792
اب « َل ْم َي ُكنِ ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى ُ
اهلل
 11111البخاري ,كتاب الأدبَ ،ب ُ
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ف ِ
َاح�شً ا َو َال ُم َتف َِّح�شً ا» رقم  /6032وم�سلم في
البر وال�صلة والآداب ،باب مداراة من يتقى فح�شه رقم
2591
� 11112سنن �أبي داود ,كتاب الأدب ,باب (في اللعب بالحمام)
رقم 4940
� 11113سنن ابن ماجة ,كتاب الأدب باب (اللعب بالحمام)
رقم 3765
 11114الم�صدر ال�سابق ,رقم .3764
� 11115أحمد بن �أب��ي بكر البو�صيري( ,ت840ه��ـ) ,م�صباح
الزجاجة ,رقم ( ,)7131ج� ,4ص 124
� 11116سنن �أبي داود ,كتاب الأدب ,باب الرجل ي�ست�أذن بالدق,
رقم 5188
 11117م�سلم ,ك�ت��اب ف�ضائل ال�صحابة ,ب��اب م��ن ف�ضائل
عثمان ,رقم  /2403محمد �أ�شرف ال�صديقي العظيم
�آبادي(ت1329هـ) ,عون المعبود ,ج� ,14ص .62
� 11118سنن الترمذي� ,أبواب الطهارة ,باب ما جاء في ال�سواك,
رقم 22
 11119البخاري ,كتاب الجمعة ,رقم /887وم�سلم في الطهارة,
رقم 252
� 12120سنن الترمذي� ,أبواب الطهارة ,باب ما جاء في الو�ضوء

مما غيرت النار ,رقم 79
 12121ابن ماجة ,كتاب الطهارة ,باب الو�ضوء مما غيرت النار,
رقم  /485وفي المقدمة ,رقم 22
� 12122سنن �أبي داود ,كتاب الطهارة ,باب في ترك الو�ضوء مما
م�ست النار ,رقم .192
� 12123شرح النووي على م�سلم ,كتاب الحي�ص ,باب الو�ضوء
مما م�ست النار ,ج� ,2ص 278
� 12124سنن الترمذي� ,أبواب ال�صالة ,باب ما جاء �أن ما بين
الم�شرق والمغرب قبلة ,رقم 344 -343 -342
 12125ابن ماجة ,كتاب �إقامة ال�صالة ,باب القبلة ,رقم 1011
� 12126سنن الترمذي ,كتاب ال�صوم ,باب ما جاء ال تقدموا
ال�شهر ب�صوم ,رقم 684
 12127المجتبى ,كتاب ال�صيام ،باب ذكر االختالف على يحيى
ومحمد على �أبي �سلمة فيه ,رقم2174
� 12128سنن الترمذي ,كتاب ال�صوم ,باب ما جاء في �إح�صاء
هالل �شعبان لرم�ضان ,رقم 687
� 12129سير �أعالم النبالء ,رقم 217
� 13130سنن الترمذي ,كتاب الر�ضاع ,باب ما جاء في حق الزوج
على المر�أة ,رقم 1159
� 13131سنن الترمذي ،كتاب الحدود ،باب ما جاء في درء الحد
عن المعترف �إذا رجع ,رقم .1428
� 13132سنن اب��ن م��اج��ة ,ك�ت��اب ال �ح��دود ,ب��اب ال��رج��م ,رقم
.2554
� 13133سنن الترمذي ,كتاب الأطعمة ,باب ما جاء في كراهية
كل ذي ناب وذي مخلب ,رقم 1479
 13134البخاري ,كتاب الذبائح وال�صيد ,باب �أكل كل ذي ناب
من ال�سباع ,رقم  /5530وم�سلم في ال�صيد والذبائح
باب تحريم �أكل ذي ناب من ال�سباع ,رقم -1933-1932
.1934
� 13135سنن الترمذي ,كتاب ال�سير ,باب ما جاء في تركة ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ,رقم 1608
 13136الم�صدر ال�سابق ,رقم 1609
 13137البخاري ,كتاب فر�ض الخم�س ,باب فر�ض الخم�س,
رقم  /3093-3092وم�سلم في الجهاد وال�سير ,باب قول
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ال نورث ،ما تركنافهو �صدقة,
رقم 1759
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� 13138سنن الترمذي ,كتاب الأطعمة ,باب ما جاء في لحوم
الحمر الأهلية ,رقم  1795ورواية عبد العزيز عن الليثي
تقدمت برقم41
 13139ابن الأثير ,المبارك بن محمد ال�شيباني(ت606هـ),
النهاية في غريب الحديث والأثر ,مادة" جثم "
� 14140سنن الترمذي ,كتاب الأ�شربة ,باب ما جاء كل م�سكر
حرام ,رقم .1864
 14141الن�سائي ,المجتبى ,كتاب الأ�شربة ,ب��اب تحريم كل
�شراب �أ�سكر ,رقم 5588-5701-5587
� 14142سنن ابن ماجة ,كتاب الأ�شربة ,باب كل م�سكر حرام,
رقم 3390
 14143البخاري ,كتاب الأدب ,رقم  /6124وم�سلم في الأ�شربة,
رقم 1733
 14144الترمذي ،كتاب الطب ,باب ما جاء في الكم�أة والعجوة,
رقم 2066
 14145البخاري ،كتاب الطب ,رقم  /5708وم�سلم في الأ�شربة,
رقم 2049
� 14146سنن ال�ت��رم��ذي ,كتاب ال��زه��د ,ب��اب م��ا ج��اء ف��ي ذكر
الموت ,رقم 2307
 14147المجتبى ,كتاب الجنائز ,باب كثرة ذكر الموت ,رقم
1824
 14148ابن ماجة ,كتاب الزهد ,باب ذكر الموت واال�ستعداد
له ,رقم 4258
� 14149أحمد بن محمد الحموي(ت770هـ) ,الم�صباح المنير
في غريب ال�شرح الكبير ,مادة "هذم"
� 15150سنن الترمذي ,كتاب الزهد ,رقم 2313
 15151البخاري ,كتاب الرقاق ,باب قول النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم " لو تعلمون ما �أعلم "..رقم  /6485وم�سلم في
الف�ضائل ,باب توقيره �صلى اهلل عليه و�سلم ,رقم 2359
� 15152سنن الترمذي ,كتاب الزهد ,ب��اب ما ج��اء �أن فقراء
ال �م �ه��اج��ري��ن ي��دخ �ل��ون ال �ج �ن��ة ق �ب��ل �أغ �ن �ي��ائ �ه��م ,رقم
2354-2353
� 15153سنن ابن ماجة ,كتاب الزهد ,باب منزلة الفقراء ,رقم
4122
 15154م�سلم ,كتاب الزهد ,رقم 2979
 15155محمد بن محمد الغزالي الطو�سي(ت505هـ)� ,إحياء
علوم الدين ,ج� ,4ص193
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 15156ال�سهروردي ,عمر بن محمد(632هـ) .عوارف المعارف،
بذيل الإحياء .ج� ,5ص121
 15157ل�سان الميزان ,رقم 758
� 15158سنن الترمذي ,كتاب الزهد ,باب ما جاء في ال�صبر
على البالء ,رقم 2399
 15159الم�صدر ال�سابق ,كتاب �صفة الجنة ,باب ما جاء في
احتجاج الجنة والنار ,رقم 2561
 16160البخاري ,كتاب التف�سير ,رقم /4850وم�سلم في الجنة,
باب النار يدخلها الجبارون .رقم .2846
� 16161سنن الترمذي ,كتاب الأدب ,باب ما جاء في كراهية
الإ�ضطجاع على البطن ,رقم  ،2768ومما ي�شار �إليه �أن
البخاري �أخ��رج حديثه في الكبير في ترجمة " طخفة
الغفاري ,برقم  3167وق��ال( :له �صحبة ) ,من طريق
يحيى حدثنا �أبو �أ�سامة حدثنا يعي�ش بن طخفة بن قي�س
الغفاري عن �أبيه به .ثم قال :وقال محمد بن عمرو عن
�أبي �سلمة عن �أبي هريرة .وال ي�صح .وقد �أورده الهيثمي
مجمع ال��زوائ��د ,كتاب الأدب ,رق ��م ,13187وق��ال رواه
�أحمد وفيه محمد بن عمرو وهو ح�سن الحديث ،وبقية
رجاله رجال ال�صحيح.
� 16162آل عمران� ,آية.185 :
� 16163سورة ال�سجدة� ,آية.17 :
� 16164سورة الواقعة� ,آية.30 :
� 16165سنن الترمذي ,كتاب التف�سير ,من �آل عمران ,رقم
 /3013ومن �سورة الواقعة ,رقم 3292
� 16166سنن ابن ماجة ,الزهد ,باب �صفة الجنة ,رقم .4335
 16167البخاري ,كتاب بدء الخلق ,رقم 3250
� 16168سورة يو�سف� ,آية.50 :
� 16169سورة هود� ,آية.80 :
� 17170سنن الترمذي ,كتاب التف�سير ,من �سورة يو�سف ,رقم
3116
 17171البخاري� ,أحاديث الأنبياء ,رقم  /3387 -3382وم�سلم
في الإيمان رقم 151
� 17172سورة الزمر� ,آية.68 :
� 17173سنن الترمذي ,التف�سير ,من �سورة الزمر ,رقم 3245
� 17174سنن ابن ماجة ,الزهد ,باب ذكر البعث ,رقم .4274
 17175البخاري� ,أح��ادي��ث الأنبياء ,رق��م  /3474وم�سلم في
الف�ضائل ,رقم 2372
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مقـــاالت

� 17176سنن الترمذي ,كتاب التف�سير ,من �سورة محمد �صلى
اهلل عليه و�سلم ,رقم 3259
� 17177سنن ابن ماجة ,كتاب الأدب باب (ا ِال ْ�س ِت ْغفَا ِر ) رقم
3815
ا�س ِت ْغفَا ِر ال َّنب ِِّى �صلى اهلل
 17178البخاري ,في الدعوات باب ْ
عليه و�سلم ِفي ا ْل َي ْو ِم َوال َّل ْي َل ِة ) رقم 6307
(ا�س ِت ْح َب ِ
اب ا ِال ْ�س ِت ْغفَا ِر
 17179م�سلم ,في الذكر والدعاء باب ْ
َوا ِال ْ�س ِت ْك َثا ِر ِم ْن ُه ) رقم .2702
� 18180سورة النجم� ,آية.14-13 :
� 18181سورة النجم� ,آية.10 :
� 18182سورة النجم� ,آية.9 :
� 18183سنن الترمذي ,كتاب التف�سير ,من �سورة النجم ,رقم
3280
� 18184سورة التكاثر� ,آية.8 :
� 18185سنن الترمذي ,كتاب التف�سير ,من �سورة التكاثر ,رقم
.3357-3356
� 18186سنن الترمذي ,كتاب ال��دع��وات ,باب في دع��اء النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ,رقم .3550
� 18187سنن ابن ماجة ,كتاب الزهد ,باب الأمل والأجل ,رقم
4236
� 18188سنن الترمذي ,كتاب المناقب ,باب مناقب عبد الرحمن
ابن عوف ,رقم 3750
 18189تهذيب الكمال ,رقم 4783
� 19190سير �أعالم النبالء ,رقم 108
� 19191سنن الترمذي ،المناقب ,رقم 3749
� 19192سنن الترمذي ,المناقب ,ف�ضل مكة ,رقم 3925
� 19193سنن الترمذي ,كتاب المناقب ,باب في ف�ضل اليمن,
رقم 3935
 19194البخاري ,كتاب المغازي ,باب قدوم الأ�شعريين و�أهل
اليمن ,رقم  /4388وم�سلم في الإيمان ,باب تفا�ضل �أهل
الإيمان فيه ورجحان �أهل اليمن فيه ,رقم 52
� 19195سنن الن�سائي( المجتبى) ,كتاب المواقيت ,باب �آخر
وقت الظهر ,رقم 502
 19196الم�صدر ال�سابق ,المواقيت ,باب تعجيل الع�صر ,رقم
510
� 19197سنن الن�سائي( المجتبى) ,كتاب الك�سوف ,باب �صالة
الك�سوف ,رقم .1483

 19198ال�ب�خ��اري ,كتاب الك�سوف ,رق��م  /1044وم�سلم في
الك�سوف ،باب �صالة الك�سوف ,رقم .901
 19199الن�سائي( المجتبى) ,كتاب الطالق ,باب عدة الحامل
المتوفى عنها زوجها ,رقم .3513
 20200البخاري ,كتاب التف�سير� ,سورة الطالق ,رقم /4909
وم�سلم في الطالق ،,رقم .1485
� 20201سنن الن�سائي( المجتبى) ,كتاب العمرى ,رقم 3752
– .3753
� 20202سنن اب��ن م��اج��ة ,ك�ت��اب ال�ه�ب��ات ,ب��اب ال�ع�م��رى ,رقم
.2379
 20203البخاري ,الهبة ,باب ما قيل في العمرى والرقبى ،رقم
 /2625وم�سلم في الهبات ,باب العمرى ,رقم .1625
� 20204سنن الن�سائي( المجتبى) ,ك�ت��اب ال �م��زارع��ة ,رقم
.3885
اب َب ْي ِع ال ُمزَ ا َب َن ِةَ ،و ِه َي َب ْي ُع
 20205البخاري ,كتاب البيوع ,باب َب ُ
ال َّث َمرِ بِال َّت ْمرِ  ،رقم  / 2187وم�سلم في البيوع ,باب النهي
عن المحاقلة والمزابنة ..رقم 1536
� 20206سنن ابن ماجة ,المقدمة ,رقم .34
 20207البخاري ,كتاب العلم ,رقم  /110وم�سلم في المقدمة,
باب تغليظ الكذب على ر�سول اهلل ،رقم .3
� 20208سنن ابن ماجة ,المقدمة ,رقم .169
 20209البخاري ,المناقب ,باب عالمات النبوة في الإ�سالم,
رق� ��م /3610وم�سلم ف��ي ال��زك��اة ,ب��اب ذك��ر الخوارج
و�صفاتهم ,رقم .1064
� 21210سنن ابن ماجة ,كتاب الطهارة ،باب الأر���ض ي�صيبها
البول كيف تغ�سل ،رقم .529
 21211البخاري ,كتاب الو�ضوء ,ب��اب �صب الماء على البول
ف��ي الم�سجد ,رق��م  /220وم�سلم ف��ي ال�ط�ه��ارة ,باب
وجوب غ�سل البول وغيره من النجا�سات �إذا ح�صلت في
الم�سجد ,رقم .285
� 21212سنن ابن ماجة ,كتاب �إقامة ال�صالة ,باب في ح�سن
ال�صوت بالقر�آن ,رقم .1341
 21213البخاري ,كتاب ف�ضائل ال�ق��ر�آن ,ب��اب ح�سن ال�صوت
ب��ال �ق��راءة ل �ل �ق��ر�آن ,رق��م  / 5048وم�سلم ف��ي �صالة
الم�سافرين ،باب ا�ستحباب تح�سين ال�صوت بالقر�آن,
رقم .793
� 21214سنن ابن ماجة ,كتاب الجنائز ,باب ما جاء في عيادة
المري�ض ,رقم .1435
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 21215البخاري ,الجنائز ,ب��اب الأم��ر باتباع الجنائز ,رقم
 /1240وم�سلم في ال�سالم ,باب من حق الم�سلم للم�سلم,
رقم.2162
� 21216سنن ابن ماجة ,كتاب الجنائز ,باب ما جاء في الثناء
على الميت ,رقم 1492
 21217البخاري ,كتاب الجنائز ,باب ثناء النا�س على الميت,
رقم /1367وم�سلم في الجنائز ,باب فيمن يثنى عليه
خير �أو �شر من الموتى ,رقم 949
� 21218سنن ابن ماجة ,كتاب الجنائز ,باب ما جاء في القيام
للجنازة ,رقم 1543
 21219م�سلم في الجنائز ,باب القيام للجنازة ,رقم .960
� 22220سنن ابن ماجة ,كتاب ال�صيام ,باب ما جاء في النهي
عن �صيام �أيام الت�شريق ,رقم 1719
 22221م�سلم في ال�صيام ,باب تحريم �صوم �أي��ام الت�شريق,
رقم 1142
� 22222سنن ابن ماجة ,كتاب التجارات ,باب ال�صرف وما ال
يجوز متفا�ضال يدا بيد ,رقم 2256
 22223البخاري ,كتاب البيوع ,باب بيع الخلط من التمر ,رقم
 /2080وم�سلم في الم�ساقاة ,باب بيع الطعام مثال بمثل,
رقم 1595
� 22224سنن ابن ماجة ,كتاب الأحكام ,باب ق�ضية الحاكم ال
تحل حراما وال تحرم حالال ,رقم 2318
 22225البخاري ,كتاب ال�شهادات ,باب من �أق��ام البينة بعد
اليمين ,رقم  /2680وم�سلم في الأق�ضية ,باب الحكم
بالظاهر واللحن بالحجة ,رقم .1713
� 22226سنن ابن ماجة ,كتاب المنا�سك ,باب ف�ضل المدينة,
رقم .3114
 22227م�سلم ,كتاب الحج ,باب من �أراد �أهل المدينة ب�سوء،
رقم .1386
 22228البخاري ,كتاب الحج ,باب �إثم من كاد �أهل المدينة,
رقم  /.1877وم�سلم برقم 1387
� 22229سنن ابن ماجة ,كتاب الطب ,باب من كان يعجبه الف�أل
ويكره الطيرة ،رقم .3536
 23230البخاري ,كتاب الطب ,باب الف�أل ,رقم  /5756وم�سلم
في ال�سالم ,باب الطيرة والف�أل ,رقم .2224
� 23231سنن اب��ن م��اج��ة ,كتاب ال�ط��ب ,ب��اب م��ن ك��ان يعجبه
الف�أل ,..رقم .3541
 23232البخاري ,الطب ,باب ال هامة ,رقم 5771م وم�سلم في
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ال�سالم ,باب ال عدوى..رقم .2221
� 23233سنن ابن ماجة ,كتاب اللبا�س ,باب من جر ثوبه من
الخيالء ,رقم .3571
 23234البخاري ,كتاب اللبا�س ,ب��اب من جر �إزاره من غير
خيالء ,رقم  /5784وم�سلم في اللبا�س ،رقم .2085
� 23235سنن ابن ماجة ,كتاب اللبا�س ,باب ال�صور في البيت,
رقم .3651
 23236م�سلم في اللبا�س ,باب ال تدخل المالئكة بيتا فيه كلب �أو
�صورة ,رقم .2105- 2104
� 23237سنن ابن ماجة ,كتاب الدعاء ,باب �أ�سماء اهلل عز وجل,
رقم .3860
 23238البخاري ,التوحيد ,باب �إن هلل مائة ا�سم �إال واحدا ,رقم
 /7392وم�سلم في الذكر والدعاء والتوبة ,باب في �أ�سماء
اهلل تعالى وف�ضل من �أح�صاها ,رقم .2677
� 23239سنن ابن ماجة ,كتاب تعبير الر�ؤيا ,باب تعبير الر�ؤيا,
رقم .3922
 24240البخاري ,المناقب ,باب عالمات النبوة في الإ�سالم,
رقم  /3620وم�سلم في الر�ؤيا ,رقم 2274
� 24241سنن ابن ماجة ,كتاب الفتن ,باب افتراق الأمم ,رقم
.3994
 24242البخاري ,االعت�صام باب " َما ُذ ِك َر َع ْن َب ِنى �إِ ْ�س َرا ِئ َيل
رقم  /7320وم�سلم في العلم باب ( ا ِّت َبا ِع ُ�س َننِ ا ْل َي ُهو ِد
َوالن ََّ�صا َرى ) رقم .2669
� 24243سنن ابن ماجة ,كتاب الفتن ,باب �أ�شراط ال�ساعة ,رقم
4046
 24244البخاري ,الفتن باب (خُ ُر ِوج النَّارِ) رقم .7119
ال�س َاع ُة َحتَّى َي ْح ِ�س َر
 24245م�سلم ,في الفتن ,ب��اب َال َت� ُق� ُ
�وم َّ
ات َع ْن َج َبلٍ ِم ْن ذَ َه ٍب ,رقم 2894
ا ْل ُف َر ُ
 24246فتح الباري410 /16 ,
� 24247سنن ابن ماجة ,كتاب الزهد ,باب معي�شة �آل محمد
�صلى اهلل عليه و�سلم ,رقم .4145
 24248البخاري ,الهبة وف�ضلها ,رقم  / 2567وم�سلم في الزهد
والرقائق رقم .2972
� 24249سنن ابن ماجة ,الزهد ,باب �صفة النار ,رقم 4327
 25250البخاري ,التف�سير� ,سورة كهيع�ص ,رقم  /4730وم�سلم
في الجنة ,باب النار يدخلها الجبارون ,رقم .2849
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( ت 516هـ)� ,شرح ال�سنة ,تحـ� :شعيب الأرن�ؤوط-محمد
زهير ال�شاوي�ش ,المكتب الإ�سالمي  -دم�شق ،بيروت,
ط1403 ،2هـ 1983 -م
�1414سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاني(275هـ)� ,سنن �أبي
داود� ,ضبط :محمد محي الدين عبد الحميد ,دار �إحياء
ال�سنة ,د .ت.
�1515سليمان بن خلف بن �سعد التجيبي القرطبي الباجي
الأندل�سي ( ت474ه �ـ) ,المنتقى �شرح الموط�إ,مطبعة
ال�سعادة  -بجوار محافظة م�صر ,ط 1332 ,1هـ( ,ثم
�صورتها دار الكتاب الإ�سالمي ،القاهرة – ط،2
�1616شم�س ال��دي��ن محمد ب��ن �أح�م��د ب��ن عثمان ب��ن قَا ْيماز
الذهبي ( ت 748هـ)� ,سير �أعالم النبالء ،،تحـ� :شعيب
الأرن��ا�ؤوط ,م�ؤ�س�سة الر�سالة ,بيروت ,ط 1405 ,3هـ /
1985م.
�1717شم�س ال��دي��ن ,محمد بن �أحمد بن عثمان بن قايماز
الذهبي ,الموقظة ,المطبوعات الإ�سالمية ,حلب .د ,ت.
�1818شهاب الدين ال�سهروردي ,عمر بن محمد (ت632هـ)
ع��وارف ال�م�ع��ارف ,م��ع الإح �ي��اء ,دار ال�صابوني.ط،1
1326هـ
1919عبد الرحمن �أحمد بن �شعيب الن�سائي (,ت303هـ),
�سنن الن�سائي( المجتبى) ,ب�شرح :ال�سيوطي وحا�شية
ال�سندي ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,ط2003 ,2م.
2020عبد ال��رح�م��ن ب��ن �أب ��ي ب�ك��ر ،ج�لال ال��دي��ن ال�سيوطي
(911هـ) ,تاريخ الخلفاء ,تحـ :حمدي الدمردا�ش ,مكتبة
نزار م�صطفى الباز ,ط1425 ,1هـ2004-م
2121عبد الرحمن ب��ن علي ب��ن محمد ال�ج��وزي (المتوفى:
597هـ) ,المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ,دار الكتب
العلمية ،بيروت ,ط 1412 ,1هـ  1992 -م
2222عبد الرحمن بن محمد ،ابن خلدون �أبو زيد ،الح�ضرمي
الإ�شبيلي ( ت 808هـ) ,ديوان المبتد�أ والخبر في تاريخ
العرب والبربر ومن عا�صرهم من ذوي ال�ش�أن الأكبر
2323عبد الرحمن بن محمد بن �إدري�س التميمي ،الحنظلي،
"ابن �أبي حاتم" الرازي (ت 327هـ) ,الجرح والتعديل,
دار �إح�ي��اء ال�ت��راث العربي ,ب �ي��روت ،,ط 1271 ,1هـ.
1952م.
2424عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي ،التميمي ال�سمرقندي
(ت 255هـ) ,م�سند الدارمي المعروف بـ(�سنن الدارمي),
تحـ :ح�سين �سليم �أ�سد الداراني ,دار المغني للن�شر والتوزيع،
المملكة العربية ال�سعودية ,ط 1412 ,1هـ  2000 -م

الم�صــادر والمراجع

مقـــاالت

�1 .1أح �م��د ب��ن �أب���ي ب�ك��ر ال�ب��و��ص�ي��ري ال�ك�ن��ان��ي ال�شافعي
(ت840هـ) ،م�صباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة ,دار
العربية – بيروت ,ط1403 ،2هـ
�2 .2أحمد بن الح�سين البيهقي الخرا�ساني ( ،ت 458هـ)
ال�سنن الكبرى ,تحـ :محمد عبد القادر عطا ,دار الكتب
العلمية ،بيروت ,ط 1424 ,3هـ  2003 -م.
�3 .3أحمد بن ع��دي الجرجاني ( ت 365ه� �ـ) ,الكامل في
�ضعفاء الرجال ,تحـ :عادل �أحمد عبد الموجود ,الكتب
العلمية ،بيروت ,ط1418 ,1هـ1997م.
�4 .4أحمد بن علي ( ابن حجر) الع�سقالني ( ت 852هـ),
الإ�صابة في تمييز ال�صحابة ,تحقيق عادل �أحمد عبد
الموجود وعلى محمد معو�ض ,دار الكتب العلمية ,بيروت,
ط 1415 ,1هـ.
�5 .5أحمد بن علي ( ابن حجر) الع�سقالني ،ل�سان الميزان,
دائ��رة المعارف النظامية – الهند ,م�ؤ�س�سة الأعلمي
للمطبوعات بيروت – لبنان ,ط1390 ,2هـ 1971/م
�6 .6أحمد بن علي (ابن حجر الع�سقالني) ,تقريب التهذيب,
تحـ :محمد عوامة ,دار الر�شيد� ,سوريا ,ط1406 ,1هـ–
1986م.
�7 .7أحمد بن علي (اب��ن حجر) ,تهذيب التهذيب ,مطبعة
دائرة المعارف النظامية ،الهند
�8 .8أحمد بن علي بن الم ُثنى التميمي�،أبو يعلى المو�صلي
(ت307هـ) ,م�سند �أبي يعلى ,تحـ :ح�سين �سليم �أ�سد ,دار
الم�أمون للتراث – دم�شق ,ط1984 – 1404 ,1
�9 .9أحمد بن محمد بن حنبل ال�شيباني ( ت 241هـ) ,العلل
ومعرفة الرجال ,دار الخاني ،الريا�ض ,ط 1422 ,2هـ -
 201م 10
�1010أحمد بن محمد بن حنبل ال�شيباني ،الم�سند ,تحـ� :شعيب
الأرن ��ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ,بيروت ,ط 1421 ,1هـ -
 2001م ,د ,م.
�1111أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي� ،أبو العبا�س
(ت نحو 770ه �ـ) ,الم�صباح المنير في غريب ال�شرح
الكبير ,المكتبة العلمية – بيروت
�1212إ�سماعيل ب��ن عمر ب��ن كثير الدم�شقي (,ت774ه� �ـ),
البداية والنهاية ,دار �إحياء التراث العربي ,ط ,1د ,ت,
1988م.
1313الح�سين بن م�سعود بن محمد بن الفراء البغوي ال�شافعي
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2525علي بن �أبي بكر بن �سليمان الهيثمي ( ت 807هـ) ,مجمع
الزوائد ومنبع الفوائد ,مكتبة القد�سي ،القاهرة1414 ,
هـ 1994 ،م
2626عمر بن ر�ضا بن محمد راغ��ب بن عبد الغني كحالة
الدم�شق ( ت 1408ه �ـ) ,معجم قبائل العرب القديمة
والحديثة ,م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت ,ط 1414 ,7هـ -
 1994م
2727المبارك بن محمد الجزري «ابن الأثير» ( ت606هـ),
النهاية ف��ي غريب الحديث والأث ��ر ,المكتبة العلمية,
بيروت1979 ,م.
2828محمد �أ�شرف بن �أمير� ،أبو عبد الرحمن� ،شرف الحق،
ال�صديقي ،العظيم �آبادي ( ت 1329هـ) ,عون المعبود
�شرح �سنن �أب��ي داود ،ومعه حا�شية ابن القيم :تهذيب
�سنن �أبي داود و�إي�ضاح علله وم�شكالته ,دار الكتب العلمية
– بيروت ,ط 1415 ,2هـ
2929محمد الأعظمي ,درا�سات في الحديث النبوي ,المكتب
الإ�سالمي1400 ,هـ
3030م �ح �م��د ب ��ن �إ� �س �م��اع �ي��ل ب ��ن �إب ��راه� �ي ��م ب ��ن المغيرة
ال�ب�خ��اري(256ه�ـ) ,التاريخ الكبير ,دائ��رة المعارف،
حيدر �آباد ,د ,ت.
3131محمد بن �إ�سماعيل بن �إبراهيم بن المغيرة البخاري,
�صحيح البخاري ,دار �أبي حيان ,القاهرة ,ط1996 ,1م.
3232محمد بن �إ�سماعيل بن �إبراهيم بن المغيرة البخاري،
خلق �أفعال العباد ,تحـ :د .عبد الرحمن عميرة ,دار
المعارف ال�سعودية – الريا�ض ,د ,ت.
3333محمد بن حبان� ،أبو حاتم الدارمي ال ُب�ستي (ت354هـ),
الثقات ,دائ��رة المعارف العثمانية ،حيدر �آب��اد الدكن,
الهند ,ط 1393 ,1هـ1973 -م.
3434محمد بن حبان ,الإح�سان في تقريب �صحيح ابن حبان,
ترتيب :الأم �ي��ر ع�لاء ال��دي��ن علي ب��ن بلبان الفار�سي
(ت739ه �ـ) ,تخـ� :شعيب الأرن���ؤوط ,م�ؤ�س�سة الر�سالة،
بيروت ,ط 1408 ,1هـ  1988 -م,
3535محمد بن �سعد بن منيع الها�شمي ب��ال��والء ،الب�صري،
البغدادي المعروف بابن �سعد ( ت 230ه�ـ) ,الطبقات
الكبرى ,تحقيق �إح�سان عبا�س ,دار �صادر ،بيروت ،,ط,1
1968م.
3636م�ح�م��د ب��ن ع �ب��د اهلل ال �ن �ي �� �س��اب��وري ال �م �ع��روف بابن
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ال �ب �ي��ع ال� �ح ��اك ��م( ت 405ه � � � �ـ) ,ال �م �� �س �ت��درك على
ال�صحيحين(تلخي�ص الذهبي) ,دار الكتب العلمي,
بيروت ،,ط1411 ,1هـ– 1990م.
3737محمد ب��ن عي�سى ب��ن ��َ�س�� ْورة� ،أب ��و عي�سى الترمذي,
(ت279هـ)� ,سنن الترمذي ،تحقيق وتعليق� :أحمد محمد
�شاكر ومحمد ف��ؤاد عبد الباقي� ،شركة مكتبة ومطبعة
م�صطفى البابي الحلبي ,م�صر ,ط1975 ,2م.
3838محمد بن محمد الغزالي (ت  505ه �ـ)� ,إح�ي��اء علوم
الدين ,ومعه عوارف المعارف ،دار ال�صابوني ,د ,ت.
3939محمد بن يزيد (اب��ن ماجة ) القزويني (ت273ه��ـ),
ال�سنن ,تحقيق محمد ف�ؤاد عبد الباقي ,دار �إحياء الكتب
العربية.د ,ت.
4040محمد عبد ال��ر�ؤوف المناوي ,في�ض القدير ,دار الكتب
العلمية ,بيروت ,د ,ت.
4141م�سلم بن الحجاج �أب��و الح�سن الق�شيري الني�سابوري
(ت261ه� �ـ) ,ال�صحيح ب�شرح النووي ,دار �أب��ي حيان,
القاهرة ,ط1995 ,1م.
4242مقدمة فتح ال�ب��اري( ه��دي ال�ساري) ,دار �أب��ي حيان,
القاهرة ,ط.1996 ,1
4343يحيى بن �شرف النووي (ت676هـ) ,خال�صة الأحكام في
مهمات ال�سنن وقواعد الإ�سالم ,م�ؤ�س�سة الر�سالة  -لبنان
– بيروت ,ط1418 ،1هـ 1997 -م
4444يحيى بن �شرف النووي� ,شرح �صحيح م�سلم بن الحجاج,
دار �أبي حيان ,الد ّرا�سة ,م�صر ,ط1415 ,1هـ1995-م,
طبع على نفقة ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم.
4545يو�سف بن عبد الرحمن� ،أبو الحجاج ،الق�ضاعي الكلبي
المزي (ت 742هـ) ,تهذيب الكمال في �أ�سماء الرجال,
تحـ :د .ب�شار عواد معروف ,م�ؤ�س�سة الر�سالة ,بيروت،,
ط1400 ,1هـ – 1980م.
4646يو�سف بن عبد اهلل النمري القرطبي «اب��ن عبد البر»
(ت463ه� � �ـ) ,التمهيد ل�م��ا ف��ي ال �م��وط ��أ م��ن المعاني
والأ�سانيد ,تحـ :م�صطفى بن �أحمد العلوي ,المغرب,
وزارة عموم الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية 1387 ,هـ.

مرويات
الإمام
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عمرو الليثي
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في الكتب
ال�ستة
(درا�سة
حديثية)

رقم الحديث

فهر�ست �أطراف الحديث
�أَتَا ُك ْم �أَ ْه ُل ال َي َمنِ ُ ،ه ْم َ�أ ْ�ض َع ُف ُق ُلو ًباَ ،و�أَ َر ُّق َ�أ ْف ِئ َد ًة
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ين
الج َّن ُةَ :ي ْدخُ ُل ِني ُّ
ال�ض َعفَا ُء َوال َم َ�س ِاك ُ
الج َّن ُة َوالنَّا ُرَ ،فقَا َل ِت َ
ْاحت ََّج ِت َ
�أَ ْح ُ�صوا ِهلاَ لَ �شَ ْع َب َان ِل َر َم َ�ض َان
ين َ�س َن ًة بِا ْل َق ُّد ِوم
ال�س َال ُم َو ْه َو ا ْب ُن َث َما ِن َ
اخْ َتت ََن �إِ ْب َر ِاه ُيم َع َل ْي ِه َّ
ال�س ِكي َن ُة
ُوها َت ْم ُ�ش َ
ُوها ت َْ�س َع ْو َنَ ،و�أْت َ
ال�صلاَ ُة َفلاَ َت�أْت َ
ِ�إذَ ا �أُ ِقي َم ِت َّ
ونَ ،و َع َل ْي ُك ُم َّ
اج َت ُه ِم ْن ُه
�إِذَ ا َ�س ِم َع َ�أ َح ُد ُك ُم ال ِّن َدا َء َو ْ إِ
النَا ُء َع َلى َي ِد ِهَ ،فلاَ َي َ�ض ْع ُه َح َّتى َيق ِْ�ض َي َح َ
�إِذَ ا قَالَ الإِ َم ُام" غَ ْيرِ ا ْل َمغ ُْ�ض ِ
ين
وب َع َل ْيهِ ْم َو َال َّ
ين" َفقُو ُلوا � ِآم َ
ال�ضا ِّل َ
ا ْر َف ْع ِم ْن َ�ص ْو ِت َك �شَ ْي ًئا»َ ،و ِل ُع َم َر« :اخْ ِف ْ�ض �شَ ْي ًئا»
�أَ ْع ِت ْق َها َف ِ�إ َّن َها ُم�ؤ ِْم َن ٌة

مقـــاالت

ْاع َت َك ْفنَا َم َع َر ُ�سولِ اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم ا ْل َع�شْ َر الأَ ْو َ�س َط
ينَ ،و َ�أ َقلُّ ُه ْم َم ْن َي ُجو ُز ذَ ِل َك
ال�س ْب ِع َ
ال�ست َ
�أَ ْع َما ُر �أُ َّم ِتي َما َب ْي َن ِّ
ِّين �إِ َلى َّ
ين ِف ْر َق ًة
ا ْف َت َر َق ِت ا ْل َي ُهو ُد َع َلى ِ�إ ْح َدى �أَ ْو ِث ْن َت ْينِ َو َ�س ْب ِع َ
�أَ ْك ِث ُروا ِذ ْك َر َه ِاذ ِم ال َّلذَّ ِات» َي ْع ِني ا ْل َم ْو َت
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�أكمل الم�ؤمنين �إيمانا �أح�سنهم خلقا
ْ�ص ْب َن ا ْل ُم ِغي َر ِة ا ْل َمخْ ز ِ
ُوم َّى َط َّل َق َها َث َال ًثا
� َّأن �أَ َبا َحف ِ
�أَ َّن �أَ َبا ِهن ٍْدَ ،ح َج َم ال َّنب َِّي َ�ص َّلى ُ
ُوخ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِفي ا ْل َياف ِ
�إِ َّن ا ْل َكرِ َيم ْب َن ا ْل َكرِ ِيم ْبنِ ا ْل َكرِ ِيم ْبنِ ا ْل َكرِ ِيم
�أَ َّن ال َّنب َِّي َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َك َان �إِذَ ا ذَ َه َب ا ْل َمذْ َه َب �أَ ْب َع َد

ا�س َت�أْذَ َن َع َلى ال َّنب ِِّي َفقَالَ ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمِ « :ب ْئ َ�س �أَخُ و ا ْل َع ِ�شي َر ِة
�أَ َّن َر ُجلاً ْ
�أَ َّن َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َح َّر َم َي ْو َم خَ ْي َب َر ُك َّل ِذي ن ٍ
ال�س َبا ِع
َاب ِم َن ِّ
�أَ َّن َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َك َان ُي َ�ص ِّلي ِم َن ال َّل ْيلِ ثَلاَ ثَ َع�شْ َر َة َر ْك َع ًة
�أَ َّن َع ْب َد ال َّر ْح َمنِ ْب َن َع ْو ٍف�« ،أَ ْو َ�صى ب َِح ِدي َق ٍة ُِ أل َّم َه ِ
ين
ات ال ُم�ؤ ِْم ِن َ
�أَ ْن َع ْم َرو ْب َن �أُ َق ْي ٍ�شَ ،ك َان َل ُه ِر ًبا ِفي ال َْج ِاه ِل َّي ِةَ ،ف َكرِ َه َ�أ ْن ُي ْ�س ِل َم
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�أَ َّن ف ِ
َاط َم َة َجا َء ْت �أَ َبا َب ْكرٍ َ ،و ُع َم َر ،ت َْ�س�أَ ُل ِمي َرا َث َها
ا�س ًماِ ،ما َئ ًة ِ�إ اَّل َو ِاح ًداَ ،م ْن �أَ ْح َ�ص َاها َدخَ َل ال َْج َّن َة
ِ�إ َّن للِهَّ ِ ِت ْ�س َع ًة َو ِت ْ�س ِع َ
ين ْ
�إِ َّن َم ْو ِ�ض َع َ�س ْو ٍط ِفي ال َْج َّن ِة خَ ْي ٌر ِم َن ال ُّد ْن َيا َو َما ِفي َها
ون �أَل َْح َن ب ُِح َّج ِت ِه ِم ْن َب ْع ٍ�ض
�إِ َّن َما �أَنَا َب�شَ ٌرَ ،و َل َع َّل َب ْع َ�ض ُك ْم َ�أ ْن َي ُك َ
�إِ ِّني َ ألَ ْ�س َت ْغ ِف ُر اللهَّ َ ِفي ا ْل َي ْو ِم ِما َئ َة َم َّر ٍة
�أَ ْه َد ْت َل ُه َي ُهو ِد َّي ٌة بِخَ ْي َب َر �شَ ا ًة َم ْ�ص ِل َّي ًة
�أَ َّي ُام ِمنًى �أَ َّي ُام �أَكْلٍ َو ُ�ش ْر ٍب

َب ْينَا ال َّنب ُِّي �صلى اهلل عليه و�سلم ُي َ�ص ِّلى ِفي ِح ْجرِ ا ْل َك ْع َب ِة
ت ُْ�س َت ْ�أ َم ُر ا ْل َي ِتي َم ُة ِفي َنف ِْ�س َهاَ ،ف�إِ ْن َ�س َكت َْت َف ُه َو �إِذْ ُن َها

َجا َء َم ِاع ٌز الأَ ْ�س َل ِم ُّي ِ�إ َلى َر ُ�سولِ اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
َجا َء ْت ف ِ
َاط َم ُة �إِ َلى �أَبِي َب ْكرٍ َ ،فقَا َل ْتَ :م ْن َيرِ ُث َك؟ قَالَ � :أَ ْه ِليَ ،و َو َل ِدي
َح ِّد ُثوا َع ْن َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل َو اَل َح َر َج
َح َّر َم ُك َّل ِذي ن ٍ
ال�س َبا ِع
َاب ِم َن ِّ
خَ َر ْج ُت َم َع َر ُ�سولِ اللهَّ ِ َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َح َّتى َدخَ ْل ُت َحا ِئ ًطا
خَ ْم ٌ�س ِم ْن َحقِّ ا ْل ُم ْ�س ِل ِم َع َلى ا ْل ُم ْ�س ِل ِم
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى ُ
َدخَ َل �أَ ْع َراب ٌِّي ا ْل َم ْ�سجِ َدَ ،و َر ُ�س ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َجا ِل ٌ�س
َر�أَى َر ُجلاً َي ْت َب ُع َح َم َام ًة َفقَالَ � :شَ ْي َطا ٌن َي ْت َب ُع �شَ ْي َطا َن ًة

44
85
54
79
57
25
77
4
14
41
43
23
42
34
74
72
33

َر�أَى َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َر ُجلاً ُم ْ�ض َطجِ ًعا َع َلى َب ْط ِن ِه
الح ْز َو َر ِة
َر�أَ ْي ُت َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َوا ِقفًا َع َلى َ
َر�أَ ْي ُت ِفي َي ِدي ِ�س َوا َر ْينِ ِم ْن ذَ َه ٍبَ ،ف َنفَخْ ُت ُه َما

86

�سكاتها �إقرارها

15

َ�ص َّل ْينَا ِفي ز ََمانِ ُع َم َر ْبنِ َع ْب ِد ا ْل َعزِ يزِ ُ ،ث َّم ان َْ�ص َر ْفنَا �إِ َلى �أَن َِ�س
ال�س ِّم
ال َع ْج َو ُة ِم َن َ
الج َّن ِة َو ِفي َها ِ�شفَا ٌء ِم َن ُّ
ا�سِ ،في َق ْولِ اللهَّ ِ َ } :و َلق َْد َر�آ ُه ن َْز َل ًة �أُخْ َرى ِعن َْد ِ�س ْد َر ِة ال ُم ْن َت َهى{
َع ْن ا ْبنِ َع َّب ٍ
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53
62

47
58

مرويات
الإمام
محمد بن
عمرو الليثي
عن �شيخه
�أبي �سلمة
في الكتب
ال�ستة
(درا�سة
حديثية)

و�سى َع َلى ال َب�شَ رِ
قَالَ َي ُهو ِد ٌّي ب ُِ�سوقِ ال َم ِدي َن ِة :اَل َوال َِّذي ْ
ا�ص َطفَى ُم َ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى ُ
َق َ�ضى َر ُ�س ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِفي ال َْج ِنينِ ِب ُغ َّر ِة َع ْب ٍد

ال ْم َر ْينِ ِم ْن َر ُ�سولِ اللهَّ ِ َت ْر ُك ا ْل ُو ُ�ضو ِء ِم َّما َم َّ�س ِت النَّا ُر
َك َان � ِآخ َر َْ أ
َك َان ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ُي ْعجِ ُب ُه ا ْل َف�أْ ُل ال َْح َ�س ُنَ ،و َي ْك َر ُه ِّ
الط َي َر َة
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى ُ
َك َان َر ُ�س ُ
ال�ص َد َق َة
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم « َي ْق َب ُل ا ْل َه ِد َّي َة َو اَل َي�أْ ُك ُل َّ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى ُ
َك َان َر ُ�س ُ
وم َح َّتى َنقُولَ  :اَل ُيف ِْط ُر
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َي ُ�ص ُ
َك َ�سف َِت ال�شَّ ْم ُ�س َع َلى َع ْه ِد َر ُ�سولِ اللهَّ ِ َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم

ُك ُّل ُم ْ�س ِكرٍ َح َرا ٌم
ُكن ُْت �أَن َُام َو َ�أنَا ُم ْعتَرِ َ�ض ٌة ِفي ِق ْب َل ِة َر ُ�سولِ اللهَّ ِ َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
اَل َت َق َّد ُموا ال�شَّ ْه َر ِب َي ْو ٍم َو اَل ِب َي ْو َم ْينِ
ات َع ْن َج َبلٍ ِم ْن ذَ َه ٍب
ال�س َاع ُة َح َّتى َي ْح ُ�س َر ا ْل ُف َر ُ
اَل َتق ُ
ُوم َّ

56
27
36
81
26
19
66
46
10
38
88

مقـــاالت

ون َكذَّ ا ًبا َد َّجال
ال�س َاع ُة َح َّتى َيخْ ُر َج ثَلاَ ُث َ
اَل َتق ُ
ُوم َّ
اَل َت ْم َن ُعوا �إِ َما َء اللهَّ ِ َم َ�ساجِ َد اللهَّ ِ َ ،و َل ِك ْن ِل َيخْ ُر ْج َن َو ُه َّن َتفِلاَ ٌت
اَل ُع ْم َرىَ ،ف َم ْن �أُ ْع ِم َر �شَ ْي ًئا َف ُه َو َل ُه
َّا�س ا ْل ِف ْط َر
الد ُ
اَل َيزَ ُال ِّ
ين َظ ِاه ًرا َما َع َّج َل الن ُ
اَل َي ْ�ص ُل ُح َ�صا ُع َت ْمرٍ ب َِ�ص َاع ْينِ َ ،و اَل ِد ْر َه ٌم ب ِِد ْر َه َم ْينِ

24
8
68
18
78

اَل ُيو ِر ُد ا ْل ُم ْمرِ ُ�ض َع َلى ا ْل ُم ِ�ص ِّح
َل َت َّت ِب ُع َّن ُ�سن ََن َم ْن َك َان َق ْب َل ُك ْم َب ًاعا ِب َب ٍاعَ ،و ِذ َر ًاعا ب ِِذ َر ٍاعَ ،و ِ�ش ْب ًرا ب ِِ�ش ْبرٍ
َلق َْد �أُو ِت َي َهذَ ا ِم ْن َمزَ ِاميرِ �آلِ َدا ُو َد
َلق َْد َك َان َي�أْ ِتي َع َلى �آلِ ُم َح َّم ٍد َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ال�شَّ ْه ُر
َل َّما خَ َلقَ اللهَّ ُ ال َْج َّن َة قَالَ ِلجِ ْبرِ َيل :اذْ َه ْب فَان ُْظ ْر ِ�إ َل ْي َها
َل َّما َنزَ َل ْت َه ِذ ِه الآ َي َةُ } :ث َّم َلت ُْ�س�أَ ُل َّن َي ْو َم ِئ ٍذ َعنِ ال َّن ِع ِيم{

87
73
89
31
59

ون َما �أَ ْع َل ُم َل َ�ض ِح ْكت ُْم َق ِليلاً َو َل َب َك ْيت ُْم َك ِثي ًرا
َل ْو َت ْع َل ُم َ
َل ْو ُكن ُْت � ِآم ًرا �أَ َح ًدا �أَ ْن َي ْ�س ُج َد ِ َ أل َح ٍد َ أل َم ْر ُت ال َم ْر�أَ َة �أَ ْن ت َْ�س ُج َد ِلزَ ْوجِ َها
48
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49
40

ِال�س َو ِ
اك ِعن َْد ُك ِّل َ�صلاَ ٍة
َل ْو اَل �أَ ْن �أَ ُ�ش َّق َع َلى �أُ َّم ِتي َ أل َم ْر ُت ُه ْم ب ِّ
َما �أَ ِذ َن اللهَّ ُ ِل�شَ ْى ٍء َك�أَذَ ِن ِه ِل َنب ٍِّى َي َت َغنَّى بِا ْل ُق ْر�آنِ َي ْج َه ُر ِب ِه
َما َب ْي َن ال َم�شْ رِ قِ َوال َمغْرِ ِب ِق ْب َل ٌة

35
5
37

َما َيزَ ُال ال َبلاَ ُء بِال ُم�ؤ ِْمنِ َوال ُم�ؤ ِْم َن ِة ِفي َنف ِْ�س ِه َو َو َل ِد ِه َو َما ِل ِه
ُم َّر َع َلى ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم بِجِ نَا َز ٍةَ ،ف�أُ ْث ِن َي َع َل ْي َها خَ ْي ًرا

75

َام َوقَالَ ُ « :قو ُموا؛ َف ِ�إ َّن ِل ْل َم ْو ِت َفزَ ًعا
ُم َّر َع َلى ال َّنب ِِّي بِجِ نَا َز ٍةَ ،فق َ

76

ال ِْم َرا ُء ِفي ا ْل ُق ْر�آنِ ُك ْف ٌر
وب ال ِْم ْل ُح ِفي ا ْل َما ِء
َم ْن �أَ َرا َد �أَ ْه َل ا ْل َم ِدي َن ِة ب ُِ�س ٍوء�َ ،أذَ ا َب ُه اللهَّ ُ َ ،ك َما َيذُ ُ
َم ْن َبا َع َب ْي َع َت ْينِ ِفي َب ْي َع ٍةَ ،ف َل ُه �أَ ْو َك ُ�س ُه َما �أَ ِو ال ِّر َبا

29

َم ْن َت َق َّولَ َع َل َّي َما َل ْم �أَ ُق ْلَ ،ف ْل َي َت َب َّو�أْ َم ْق َع َد ُه ِم َن النَّا ِر
َم ْن َج َّر َث ْو َب ُه ِم َن الْخُ َيلاَ ِءَ ،ل ْم َين ُْظرِ اللهَّ ُ �إِ َل ْي ِه َي ْو َم القيامة

َم ْن َ�ص َام َر َم َ�ض َان ِ�إي َما ًنا َو ْاح ِت َ�سا ًباُ ،غ ِف َر َل ُه َما َت َق َّد َم ِم ْن ذَ ْن ِب ِه
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى ُ
َن َهى َر ُ�س ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،عنِ ا ْل ُم َحا َق َل ِة َوا ْل ُمزَ ا َب َن ِة
ال�سلاَ ُم َجا َء ُك ْم ُي َع ِّل ُم ُك ْم ِدي َن ُك ْم
َهذَ ا جِ ْبرِ ُيل َع َل ْي ِه َّ
َه ْل َ�س ِم ْع َت َيذْ ُك ُر ِفي ال َْح ُرو ِر َّي ِة �شَ ْي ًئا؟
َو َاع َد َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم جِ ْبرِ ي ُل

51

80
22
70
83
13
69
64
71
84

َو َ�ض َع ْت ُ�س َب ْي َع ُة َب ْع َد َوفَا ِة َز ْوجِ َها ِب�أَ َّي ٍام
ال ُو ُ�ضو ُء ِم َّما َم َّ�س ِت النَّا ُرَ ،و َل ْو ِم ْن َث ْو ِر �أَ ِق ٍط»
الَغْ ِن َيا ِء بِخَ ْم ِ�س ِما َئ ِة َع ٍام ِن ْ�ص ِف َي ْو ٍم
َي ْدخُ ُل ا ْل ُف َق َرا ُء ال َْج َّن َة َق ْب َل ْ أ

50

ال�ص َر ِ
اط
ُي�ؤْتَى بِا ْل َم ْو ِت َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِةَ ،ف ُيو َق ُف َع َلى ِّ
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67
36

مرويات
الإمام
محمد بن
عمرو الليثي
عن �شيخه
�أبي �سلمة
في الكتب
ال�ستة
(درا�سة
حديثية)

�إطاللة على
ال�صحافة الإ�سالمية في كيراال
الدكتور :جمال الدين الفاروقي

جامعة كالكوت
ويناد  -كيراال  -الهند

مقـــاالت

يكاد يتفق الم�ؤرخون على �أن كيراال هي البقعة الأولى التي حظيت بدخول الإ�سالم في
القارة الهندية و�أ�شرقت بنوره ،وت�أ�س�ست فيها الم�ساجد الع�شرة الأولى ،و�أرجح الأقوال �أنه كان
في القرن الأول للهجرة ،وعلى مرور الأيام انجذب الكثير من �أهلها �إلى الدين الحنيف وازداد
فعلي في المجاالت الثقافية والتعليمية وال�سيا�سية ،وقد ن�ش�أت بينهم
عددهم و�أ�صبح لهم ح�ضور ّ
حركات تجديدية كان لها بعيد الأثر في نه�ضتهم وتقدمهم .وقد كانت لل�صحافة الإ�سالمية
دورها القيادي في توجيه الم�سلمين وتوحيد �صفوفهم.
وقد ب��د�أت ال�صحافة في اللغة المليالمية منذ
الن�صف الأول م��ن ال�ق��رن التا�سع ع�شر ،وكانت
تهدف �إل��ى ن�شر الدين الم�سيحي .ومنها راجيا
�سماجارم (�أخ�ب��ار البالد) التي ن�شرها الدكتور
هرمان كوندارت من تاال�شيري عام  1847و�صحيفة
( Paschimodayamال�شروق الغربي) ل�صاحبها
الق�سي�س م��والر ،و�صحيفة Nhani Nichepam
(خزائن العلوم) التي �أ�س�سها غي ورغي�س كتانار
عام  1848و�صحيفة ( Vidyasmgrahamمجموعة
الحكم) التي �أ�صدرها رت�شارد كولن�س ،و�صحيفة
( Keralopakariت�ضامن ك �ي��راال) ل�صاحبها
لوران�س بوتور ،وقد ا�ستهدفوا بهذه ال�صحف تعليم

المعتنقين الجدد وا�ستمالة قلوب المواطنين.
ولما علم الم�سلمون ب�سوء نيات هذه ال�صحف
ت�أففوا منها و��ص��اروا ينعزلون عن قراءتها ،ولم
يكن بينهم من يعرف القراءة والكتابة �إال العدد
القليل ،وحتى ذلك العدد لم يعودوا يقدرون على
متابعة ال�صحف وم��ا فيها من مظاهر الثقافات
والح�ضارات الم�ستجدة ،وفي المقابل كان الهنادكة
تقدموا في هذه المجاالت وكان �أثريا�ؤهم و�أ�صحاب
ال�صناعات بينهم يدعمون ال�صحف المليالمية بن�شر
الإعالنات التجارية و�أخبارها ا�ستثما ًرا لمهنهم،
مما نالت �صحفهم موارد مالية وا�ستطاعوا العمل
بثبات وا�ستقالل.
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وال�صحيفة الإ�سالمية الأول��ى التي ظهرت في
حيز الوجود هي (هداية الإخوان) الناطقة باللغة
المليالمية الدارجة ،وهي اللغة المليالمية �أ�ص ًال� ،إال
�أنها تكتب ب�أحرف عربية بت�صرف ب�سيط.
وقد قام بن�شرها ال�سيد علوي كويا تانغل نجل
ال�سيد علوي تنغل المنفورمي الم�شهور .جاءت هذه
الأخبار في مذكرات ال�شيخ محمد الكاتب المعروف
ك� .أم .مولوى .وكانت تطبع هذه ال�صحيفة من
مطبعة عامر الإ��س�لام في ترورنغادي ل�صاحبها
جاللكجت �أحمد ،ودامت ثالث �سنوات .وقد بذلت
هذه ال�صحيفة جهو ًدا لن�شر التعاليم الدينية بين
الم�سلمين ،وتب�صيرهم بال�ش�ؤون االجتماعية .ثم
جاء بهذا ال�صدد ال�شيخ �سليمان مولوي ب�صحيفته
( Manivilakم�صباح الدجى) في اللغة العربية
المليالمية ك�سابقها ،وذل��ك في ع��ام  ،1894وقد
�أن�ش�أ بنف�سه مطبعة حجرية با�سم عامر الإ�سالم
في مدينة �آالبوزى ،وبقيت ال�صحيفة ثالث �سنوات،
وقد ازدانت �صفحاتها بكتابات العباقرة من �أمثال
ال�سيد ثناء اهلل مقدي تنغل وال�شيخ محمد ماهن
حمداني وال�شيخ وكام عبد القادر مولوي وقد �أذكوا
في قلوب النا�س �أفكار الإ�صالح والعودة �إلى الدين
الحنيف.
وال�سيد ثناء اهلل مقدي تنغل الذي ا�شتهر بدوره
الإ��ص�لاح��ي بين م�سلمي ك�ي��راال ،فقد ق��ام بن�شر
�صحيفة با�سم «تحفة الأخ�ي��ار وه��داي��ة الأ�شرار»
بالعربية المليالمية ،وك��ان �صدورها م��رة في كل
�أ�سبوعين ،و�ضمت �إدارتها عد ًدا من ال�شخ�صيات
البارزين �آن��ذاك ،مثل :كنج محمد مولوي كو�شن
وال�سيد عبد الرحمن حيدرو�س م�سليار .ولكنها لم
تعمر �إال قلي ًال .و�شخ�صية �أخ��رى تجدر الإ�شارة
�إليها ،هو ال�سيد علوي كوتي ما�ستر في قرية ترور
( )1856 1917وكان متحم�س ًا في الأعمال التعليمية
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بهدف رفع م�ستوي الم�سلمين في كيراال ،و�أ�صدر
�صحيفة �صالح الإخوان عام  ،1899وي�أتي ت�أ�سي�سها
تحقيقا لأحالمه بهذا ال�صدد .وقد كانت م�سرح ًا
للعلماء الأف��ذاذ� ،أث َروها ب�أفكارهم و�آرائهم .وكان
ال�سيد علوي كوتي ما�ستر عالم ًا باللغات الكثيرة؛
مما ا�ستطاع االط�ل�اع على المن�شورات الأخ��رى
مثل �صحيفة الم�ؤيد العربية و�صحيفة Review of
 Religious health Magazineالإنجليزية ،ون�شرها
في �صحيفته بعد ترجمتها .وا�ستفاد منها خلق كثير
في كيراال .وكانت هذه ال�صحيفة تخ�ص�ص عمود ًا
لن�شر �أخبار الخالفة التركية التي كانت تعتبر في
تلك الأي��ام نظام الحكم الإ�سالمي الأك�ب��ر ،مما
يتهافت عليها القراء ف��ور �صدورها في كل مرة،
وا�ستطاعت هذه ال�صحيفة �أن تقطع �شوط ًا كبي ًرا
في الحياة االجتماعية وال�سيا�سية بكيراال القديمة� ،إطاللة
وكانت بمثابة بوابة مفتوحة �إلى القرن التا�سع ع�شر
على
الزاهر بحركات الإ��ص�لاح والتجديد .وا�ستمرت ال�صحافة
�صالح الإخوان ثماني �سنوات� ،ساهمت من خاللها الإ�سالمية
في خلق مناخ �إ�سالمي في كل الأو�ساط االجتماعية .في كيراال
وف��ي ع��ام 1909م ه��و بنف�سه ق��ام بن�شر �صحيفة
�أخرى با�سم رفيق الإ�سالم ،وهي �أ�سبوعية علمية
عا�شت �أرب��ع �سنوات ،وق��د قامت ه��ذه ال�صحيفة
ام�ت��دا ًدا للن�شاطات الثقافية التي حملتها �صالح
الإخوان.
وف��ي العقد ال�ث��ال��ث م��ن ال �ق��رن الع�شرين تم
ت�شكيل االتحاد الإ�سالمي بكيراال ،وذلك في قرية
كودونغلور ،وقد قامت هذه الجمعية بن�شر �صحيفة
ع��ام  1923با�سم الإر� �ش��اد ،وه��ي �أي�ضا بالعربية
المليالمية ،وتولى ال�شيخ �إي .كي مولوي رئا�سة
تحريرها ،و�صدر منها �أربعة ع�شر عدد ًا ثم اختفت
وراء ال�ستار ،ويكفي دلي ًال على �أهمية ر�سالتها ما
�صدر في عددها الأول ،وفيما يلي ن�صه:

« �إن مما يزعجنا في هذه الأيام ما نرى م�سلمي
العالم يتعر�ضون للمحن والفتن والم�ضايقات الأخرى
ما ال ي�ستطيع ال�صبر عليها ،ولم يختلف الأمر كثي ًرا
بالن�سبة �إلى م�سلمي كيراال الذين انحرفوا عن الدين
الحنيف و�أ�صبحوا يت�ضاربون ويتنازعون بينهم،
وكل واحد يحفر لأخيه حفرة الهالك ويترب�ص به
الدوائر ،وال يروقهم ما يح�صل للأقوام الآخرين
من �س�ؤدد وجاه وكرامة ،وال يتعظون من عبر الأقوام
وال من �أحداث الأمم الغابرة»(((.

رئا�سة ال�شيخ ك� .أم .مولوي .وكان نا�شرها جاللكت
على ح�سن مولوي ،وقد ن�شر في عددها الأول ما
ي�شير �إلى الأهداف التي ت�صبو �إليها كما يلي:
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« وقد وجدنا �أنف�سنا مندفعين �إل��ى ن�شر هذه
ال�صحيفة في العربية المليالمية ،علما ب�أن هناك
العدد الكبير ممن يح�سنها كتابة وقراءة �أكثر من
المليالمية ال�صافية ،وخ�صو�ص ًا الن�ساء الم�سلمات
ال�لات��ي ال يعلمن �إال ه��ذه اللغة ال��دارج��ة ،فتكون
ال�صحيفة في متناول �أي��دي الم�سلمين كلهم»(((.
وازدان��ت �صفحاتها بالمقاالت ال�صافية الممتعة
التي كان يكتبها العلماء الم�شهورون وقتئذ .وهذه
ال�صحيفة  -ولأول م��رة ف��ي ت��اري��خ ال�صحافة
الإ�سالمية بكيراال-بد�أت ال�صحيفة بن�شر ترجمة
معاني �صحيح البخاري منذ العدد الأول .قام بها
ال�شيخ �أم� .سي�.سي� .أحمد م��ول��وي ،وه��و بنف�سه
ح َّرر المقاالت الأخ��رى المعنونة «�أول الم�سلمين»
بهدف التركيز على �إ�صالح الباطن وتزكية النف�س،
كما ن�شر فيها ترجمة كتاب «لما ت�أخر الم�سلمون»
ل�صاحبه �شكيب �أر�سالن ،ترجمه ك� .أم .مولوي.
وترجم بي .وي .محمد مولوي كتاب «القر�آن والعلوم
الع�صرية لل�شيخ ط�ن�ط��اوي ال�ج��وه��ري المف�سر
الم�شهور» وا�ستطاعت �صحيفة المر�شد �أن تقدم
للقراء تحفة علمية قيمة في �صورة ترجمة �أمهات
الكتب ،مثل المعارف لل�سيد �سليمان الندوي ،والفتح
للدكتور م�صطفى ال�سباعي ،وكتاب ترجمان القر�آن
لموالنا �أبو الكالم �آزاد ،كما �أنها هي الأولى من بين
ال�صحف الإ�سالمية التي اهتمت بن�شر كتاب تحفة
المجاهدين لل�شيخ زين الدين المخدوم .وبد�أت ريح
الإ�صالح والتجديد تهب من �صفحاتها �إلى الأو�ساط
الثقافية والفكرية في كيراال.

وقد �صدرت �صحيفة �أخ��رى في الوقت نف�سه،
وهي الإ�صالح التي كان ير�أ�سها ال�شيخ ميدو مولوي،
بد�أ �صدورها عام 1928م ،و�صارت هي والإر�شاد
�صنوان في المعنى والمغزى ،وقد �أ�سهم العلماء
البارزون في هاتين المجلتين بمقاالتهم التي تن ّور
العقول ،وكانت كتاباتهم تميز بين الحق والباطل
وال�صالح وال�ط��ال��ح؛ مما ان�ج��ذب �إليها ال�شباب
زرافات ووحدانا .وفي عام � 1929صدرت �صحيفة
الهداية م��ن م��االب��رم ،برعاية ال�شيخ كوموكوتي
مولوي ،وقد نفخت هذه ال�صحيفة روح � ًا جديدة
في نفو�س المواطنين ،وقامت بتب�صيرهم بالأحوال
الأليمة التي تمر بها الأمة و�ضرورة التحرك �ضد
التقاليد الباطلة ال�ت��ي عمت ال �ب�لاد .وق��د �أول��ى
�صاحبها اهتمام ًا كبي ًرا بن�شر التعاليم الدينية على
�ضوء القر�آن وال�سنة؛ لكي يتي�سر للعوام قراءتها
وتربية النا�شئين عليها .كما ن�شر فيها ترجمة معاني
القر�آن مما �أتيحت لها الفر�صة �أن تدخل �صميم
قلوب القراء .وال�شيخ بنف�سه �شجع على ن�شر �أول
�صحيفة ن�سائية �إ�سالمية في كيراال ،وه��ي ن�ساء
الإ�سالم ،و�صدر العدد الأول منها عام 1929م.
جهود جمعية العلماء:

وبعد �أربع �سنوات في م�سيرة ال�صحافة الهادفة
توقفت المر�شد عن ال�صدور ع��ام  ،1939ولكن

وفي عام  1935قامت جمعية العلماء بكيراال
بن�شر �صحيفة المر�شد العربية المليالمية تحت
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ا�ست�أنف �صدورها مرة �أخرى عام  ،1949لكن ل�سنة
واحدة ،وقد ظهرت في �صفحاتها الأ�شعار العربية
التي كان يكتبها ال�شعراء المليباريون من �أمثال
ال�شاعر �أبو ليلى محمد مولوي ،و�أب��و �سلمة جمال
الدين مولوي ،وال�شيخ على الكوجنوري ،وال�شيخ
فلقي مولوي.
�أم��ا الم�صلح الكبير ال�شيخ �إي.ك ��ي .مولوي،
ف�ق��د ق��ام بن�شر �صحيفة �أخ ��رى ب��ا��س��م االتحاد
عام 1954م التي ع َّمرت� 12سنة ،وك��ان من �أهم
�أهدافها تعميق الأفكار الإ�صالحية ،وتعزيزها في
كل الأو�ساط االجتماعية ،وهي �أي�ض ًا  -ك�سابقتها -
�ساهمت بدورها البنَّاء في �صياغة عقلية واعية بين
الجماهير الم�سلمين ،وتوجيههم �إلى طريق القر�آن
والتعاليم النبوية ،كما �أنها نادت الأمة � -أمراءها
وعلماءها � -إلى االتحاد فيما بينهم ،وبقيت -كما
يدل عليه ا�سمها – �صوت ًا من �أ�صوات االتحاد وجمع
كلمة الم�سلمين ،جاء في �إحدى مقاالتها ما ن�صه:
« التفرقة والتع�صب بين الم�سلمين من الأمرا�ض
المزمنة الم�ستع�صية ،كادت تقتلهم وت�ست�أ�صلهم،
وال يبالي �أحد بعاقبتها ،وكل حزب يح�سب �أنهم �أهل
الحق ،و�أن غيرهم �أ�صحاب الباطل وال�ضاللة ،وهذا
الف�ساد �س َّب َب الكثير من الم�شاكل وجعل الم�سلمين
لقمة �سائغة للأعداء الذين ي�صطادون في الماء
العكر ،و��ص��ار ل��زام��ا على الم�سلمين  -عوامهم
وخوا�صهم  -ت�شخي�ص ذلك العدو ،والجماعة ال
ي�صلح �أم��ره��ا �إال �إذا قادها واح��د ،فماذا تكون
حالهم �إذا ك��ان كلهم يتكالبون للحكم وال�سيادة
وال�سيطرة؟ هذه هي حال الأمة الم�سلمة التي تكاد
تنهار على جوانبها .وما �أحد يئن لها قلبه �أو تدمع
لها عينه .و�سوف ت�ؤدي بهم هذه الحال �إلى زوالهم
ال�سرمدي ،واهلل الم�ستعان� ،إنه ال يغير ما بقوم حتى
يغيروا ما ب�أنف�سهم»(((.
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وف��ي ع��ام 1929م ،ب��د�أ �صدور �صحيفة �أخرى
تحت رئا�سة ال�شيخ بانغل �أحمد كوتي م�سليار رئي�س
�سم�ستا كيراال جمعية العلماء ،وهي �صحيفة البيان،
ول��م ي�صدر منها �إال خم�سة �أع���داد .وب�ع��د فترة
طويلة ا�ست�أنف �صدورها تحت الجمعية المذكورة،
وا�ستمرت ع�شر �سنين بدون توقف ،وكانت هي ل�سان
حال الجمعية ،وعلما�ؤها المتقدمون كانوا يكتبون
فيها دفاع ًا عن الجمعية ،وجاء في �إحدى مقاالتها:
« نحن علماء �أهل ال�سنة والجماعة كنا في دفاع
قوي عن الدين و�أهله وجمعية العلماء بالل�سان� ،إال
ّ
�أن المعار�ضين لج�أوا �إلى �إ�صدار ال�صحف وهاجموا
الأ�شعرية ال�سائدة بين م�سلمي كيراال الذين هم
على المذهب ال�شافعي مما �صار م��ن ال�ضرورة
مقاومتهم بالقلم والل�سان مع ًا ،وعلى هذا قررت
جمعية العلماء �أن تتولى �صحيفة البيان التي �أن�ش�أها
ال�شيخ بانغل �أحمد كوتي م�سليار(((».
وف ��ي ع ��ام 1960م ،وم ��ن ق��ري��ة برابانغادي
�صدرت �صحيفة البرهان العربية المليالمية تحت
قيادة �صاحبها كوتناد محمد م�سليار(Kootanad
 )Muhammed Musliyarوبقيت ثالث �سنوات،
وفي عام 1958م �صدرت �صحيفة المعلم في �صورة
ن�شرة �إخ�ب��اري��ة ق��ام بتحريرها م��ات��ول عبد اهلل
مولوي ،و�صارت هي ل�سان حال جمعية المعلمين
التابعة ل�سمتا كيراال جمعية العلماء ،ولكنها توقفت
عن ال�صدور وا�ست�أنفت عام 1977م ،وفي ال�سنوات
الأول ��ى ك��ان��ت تن�شر ال�م�ق��االت العربية والعربية
المليالمية ،ثم ا�ستقلت باللغة المليالمية ،وما زالت
ت�صدر �إلى الآن.
جهود ال�شيخ ثناء اهلل مقدي تنغل

و�أم��ا الدورية الأول��ى في ال�صحافة الإ�سالمية
ح�سب معناها الفني ف�إن الأبحاث والدرا�سات تدل
على �أنها  Kerala Deepakamالتي قام بن�شرها

�إطاللة
على
ال�صحافة
الإ�سالمية
في كيراال
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ال�سيد قادر�شاه حاجي في كو�شن ،بد�أ �إ�صدارها
عام  ،1876وكان طموح ًا �إلى الأعمال الإ�صالحية
لتح�سين �أحوال الم�سلمين ،ولكن لم ت�صل �إلينا من
الوثائق التاريخية ما يجعلنا نقف على �أحوال هذه
الدورية� ،إال بع�ض االنتقادات التي وردت في �صحيفة
 Sathya Kahalamالم�سيحية� ،إذ كانت الثانية
تنه�ض بنقدها ومعار�ضتها ل�صحيفة قادر�شاه ،كما
�أنها توقفت عن ال�صدور لفترة قليلة ثم ا�ست�أنفت.
وفي عام  1888نه�ض ال�سيد قادر�شاه ومعه ال�سيد
ثناء اهلل مقدي تنغل ب�إ�صدار �صحيفة نور الحق
َّ
وتخطت في طريقها � 9أ�شهر ،وبعد
من كو�شن،
وفاة ال�سيد قادر �شاه عام  1908توقفت نور الحق،
وب��د�أ دور ثناء اهلل مقدي تنغل (،)1908-1847
ن�صب ال�صحافة للدفاع عن الحق ومقاومة
وق��د َّ
كل الطغيان والجور ،ومن �أبرز �صحفهParopakari
التي ا�ستمرت ثالث �سنوات ،والتي تتميز بموقفها
النقدي من معار�ضات الم�سيحيين وهجومهم على
الدين الإ��س�لام��ي� ،إذ تحم�س �صاحبها ثناء اهلل
مقدي للرد عليهم �شب ًرا ب�شر وذراع ًا بذراع ،حتى
�ضاق الق�ساو�سة بمقاالته ،و�أوج�س منه خيفة .وهذه
ال�صحيفة رغم �أنها قامت �سد ًا منيعا �أمام التيارات
الفكرية الم�سيحية� ،إال �أنها �أثقلت على �صاحبها
ديونه ،ولم يعد يقدر على �إدارتها و�صيانتها حتى
ا�ضطر �إلى بيع بيته وممتلكاته ،وهو بنف�سه يعبر لنا
ما كان يعاني في تلك الظروف القا�سية:

ومما يالحظ بهذا ال�صدد �أن ال�شيخ ثناء اهلل
مقدي تنغل وال�شيخ وكام عبد القادر مولوي كان
لهما �أكبر دور في توجيه ال�صحافة الإ�سالمية في
تلك الأي��ام �إل��ى االتجاه العام ال�سائد ،وقد ركز
ثناء اهلل عنايته و�أعماله على �شمال كيراال ،وهو
بخدماته ال�صحفية باللغة العربية المليالمية ،عمل
�أي�ضا على تقريب الم�سلمين �إلى اللغة المليالمية
الأ�صلية.
جهود ال�شيخ وكام عبد القادر مولوي

ال�شيخ وكام عبد القادر مولوي ()1932-1873
يتزعم م�سيرة ال�صحافة في كيراال ،هو ال�شخ�صية
البارزة لي�س فقط في مجال ال�صحافة الإ�سالمية،
بل كان يحمل لواء ال�صحافة المليالمية العامة في
مطلع القرن الع�شرين .وق��د �أدرك بثاقب ذهنه
�أهمية العقيدة ومبادئها في مجال تزكية الأفراد
و�إ�صالح المجتمع ،والعقلية النا�ضجة التي تتولد
في الإن�سان ،حين يح�صل على العلوم الأ�سا�سية
ويتفاعل معها ت�صير هي المحرك الدائم �إلى التقدم
والنه�ضة ،وقد �صاغ المولوي ر�ؤيته و�أفكاره م�ستوحي ًا
ه��ذه القيم االجتماعية ،وال�صحافة المليالمية
ما�ضيها وحا�ضرها مدينة له بالف�ضل ولزميله كى.
راماكر�شنا بلى .و�صحيفة Swadeshabhimani
(مفخرة الوطن) التي ب��د�أت ت�صدر عام ،1905
ك��ان��ت م �ب��ادرة ملمو�سة �شهدتها ك �ي��راال ،و�أثنى
عليها وعلى منهجها كبار ال�صحافيين في البالد،
والكلمات الآتية تج�سد �أهداف هذه ال�صحيفة:

علي ديوني ،و�أ�صبحت
«�صحيفة بروبكاري �أثقلت ّ
كالقطة التي تحمل �أوالده��ا من مكان لآخ��ر طلبا
لل�سكنى واللقمة ،وحالي كما قال الم�سيح  -عليه
ال�سالم � -أ�صبحت �أ�سي ًرا للمعاناة المالية ،ال ملج�أ
وال منجى �إال �إلى اهلل ،حتى �إن الم�سلمين الذين من
عملت ما �أح�سنوا � ّإلي وما وا�سوني
عملت ما ُ
�أجلهم ُ
في م�صيبتي مما �أ�صبح موقفي �أ�شد حرجا»(((.

«نقدم �إل��ى القراء �صحيفة �سودي�شا بهماني،
وق��د �أكملنا ك��ل اال��س�ت�ع��دادات التي تحتاج �إليها
ال�صحافة المليالمية في بالدنا ،وتجولنا في مناطق
مليبار ترويجا لر�سالة هذه ال�صحيفة؛ مما حظيت
هذه الوليدة ب�إقبال ملمو�س من كل حدب ونحل.
و�إن �صحيفتنا ه��ذه تهدف �إل��ى رع��اي��ة المجتمع
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و�صالحهم ،وال نكتم �شيئا عن العوام مهما ارتجت
لنا الم�شاكل وال ن�ؤثر �أنف�سنا على م�صلحة الأمة .وال
نريد بهذه ال�صحيفة تجارة وال ك�سب ًا ،و�إنما هدفنا
�إ�سداء الخير للوطن والمجتمع»(((.

الأخرى وا�ستنكروا تلك الإجراءات االنتقامية بلهجة
عنيفة .وحين ت�شكلت والي��ة كيراال وا�ستوى على
عر�شها وزارة ُ EMSر ِف َع ْت عنه المحا�سبة و ُردت
�إليه كل ممتلكاته.

ولم يكن هذا مجرد نداء �أو �إعالن ،وقد تحقق
ذلك في كل حركاتها و�سكناتها ،حتى �إن الزعماء
ال�سيا�سيين �آنذاك �أثنوا عليها واعترفوا بثقافتها.
وكان �صدورها منعطف ًا حا�سم ًا في تاريخ ال�صحافة
المليالمية� ،إذ كانت تقفز قفزات موفقة �سريعة في
ال�صحافة الناجحة التي تقوم بدورها في �إ�صالح
المجتمع ،وك��ان مقرها �أوال  Anjuthenguمركز
ال�شركة الهندية ال�شرقية في كيراال التي �أ�س�سها
الحكام الإنجليز ،و�صارت هذه ال�صحيفة م�سرح ًا
للت�سامح والتفاعل بين الم�سلمين والهنادكة� ،إذ كان
م�ساعد التحرير الأول  Govinda Pillaوجاء بعده
 ،Ramakrishna Pillaوقد كان �شعارها مطبوعا
في ر�أ���س كل ع��دد منها« :الإغ�����راء والإره�����اب لن
ي�ضمن لأي قوم م�ستقبلهم».

وق��د ا�ستلهم ال�شيخ وك��ام عبد ال�ق��ادر مولوي
من �أيامه و�أحواله ما يثبت جنانه ويقوي �شكيمته،
وتحم�س �إلى �إ�صدار �صحيفة �أخرى تجرى في منوال
�صحيفته الأول��ى .وفي عام � 1906أ�صدر �صحيفة
«م�سلم» وو�ضع ن�صب عينيه االنتقادات الداخلية
والإ�صالحات القومية ،ولم يكن م�صيرها يختلف عن
م�صير �أختها ،وقد �أثقلته الديون ،ولم ي�صدر منها
�إال ت�سعة �أع��داد ،ولكن �أ�صداء التجديد والإ�صالح
التي �أح��دث��ت تلك ال�صحيفة ل��م تكن تنتهي في
ع�شية �أو �ضحاها .وفيما يلي �إحدى افتتاحيات هذه
ال�صحيفة:

وكانت هي �أول �صحيفة في كيراال اتفقت مع
رويتر �أب��رز وك��االت الأنباء الدولية في تلك الأيام
على تزويدها بالأخبار الدولية .ولم يلبث �أن تطورت
ال�صحيفة وف��ي ع��ام  1907حتى �أ�صبحت ت�صدر
كل �أ�سبوعين ،وف��ي �أي��ام االجتماع البرلماني في
ترفدانكور ب��د�أت ت�صدر يومي ًا ،وق��د كانت تكتب
ب��أح��رف م��ن ن��ار �ضد الطغيان الملكي والف�ساد
الإداري �أيام الملك ديوان �سي .راجا كوباال �آجاري
ال��ذي ي�صفق له حا�شيته وبطانته ،مما �أدى �إلى
توقف هذه ال�صحيفة ،وذلك في عام  1910حين
�ألغاها الملك بمر�سوم خا�ص ،وفو ًرا تمت م�صادرة
المطبعة و�أمالكها كما تم حب�س م�ساعد التحرير
ال�سيد  Ramakrishna Pillaونفاه .وقد كان موقف
الملك موقف ًا عدائي ًا مما ثار عليه �أ�صحاب ال�صحف
�آفاق الثقافة والتراث 55

«يوجد في منطقة ترفانكور زه��اء مائتي �ألف
م�سلم ،ي�شكلون �ستة في المائة ،ويندر بينهم من
يعرف القراءة والكتابة ،يعتا�شون التجارة والزراعة،
وذلك مبلغ علمهم ،والكثير منهم انحرفوا عن الدين
الحنيف وت�سربت �إليهم التقاليد الباطلة الم�ستعارة
من الأم��م الأخ��رى مما ق�ضى على هويتهم ،ومما
يوجه للم�سلمين من نقد ب�أن دين الم�سلمين يعوقهم
عن التقدم العلمي والتعليم الع�صري ،وقد �آن الأوان
للقيام بتغيير جذري بينهم ،وهذا يتطلب تدري�سهم
في المدار�س العامة واالطالع على العلوم الحديثة..
و�أري��د بهذه ال�صحيفة �إر��ش��اد ه ��ؤالء وتب�صيرهم
وتوعيتهم ،ونرجو من اهلل �أن تبقى هذه ال�صحيفة
م�شكاة ي�شع منها نور الهداية والمعرفة �إلى م�سلمي
كو�شن ومليبار»(((.
وهذه الكلمات التي �سجلها �صاحبها قبل مائة
�سنة ال زال��ت تنب�ض بالحيوية ،وتج�سد تعط�شه
ال�شديد لبناء �أم��ة نموذجية �صالحة ،كان ي�أمل

�إطاللة
على
ال�صحافة
الإ�سالمية
في كيراال

�أن يكحل بها عينيه قبل موته .وق��د قامت هذه
ال�صحيفة بدورها القيادي في تقديم الق�ضايا
التي ت�شغل الر�أي العام �إلى الم�س�ؤولين ،وركزت
اهتمامها على تعليم ال �م��ر�أة ،و�إدخ ��ال العربية
ف��ي �إط��ار ال �م��واد المدر�سية ،والعناية بالمواد
ذات االهتمام بالثقافة والفنون ،ون�شر الدرا�سة
الإنجليزية وغير ذلك.

�صحيفة ملبار �إ�سالم:

مقـــاالت

بد�أت هذه ال�صحيفة عام  1910برئا�سة �صاحبها
�أبو محمد ومقرها كو�شن ،ثم تولى رئا�ستها ال�سيد
حيدرو�س ،وكان له ر�ؤية خا�صة وراء �إ�صدارها تمثل
اتجاهاته االجتماعية ال�سيا�سية� ،إذ نجح في تقديم
الق�ضايا العامة لدى ال�سلطات الحاكمة ،وانتقاد
�سيا�ستهم الخاطئة كما �أنها دعمت حركة الخالفة
التي كان لها دوي كبير في العالم الإ�سالمي .وهي
تعتبر �أول �صحيفة �إ�سالمية في منطقة كو�شن،
وا�ستمرت حتى عام  ،1925وكان لموقفها الحا�سم
وق��ع طيب في نفو�س المواطنين ،كما �أنها تن�شر
ر�سائل الأع�لام من �أمثال مهاتما غ��ادي وموالنا
�شوكة علي ومحمد على جنا ،وق��د اعتنت كثي ًرا
ب�أخبار مكافحات المزارعين التي ن�شبت عام 1921
وكان لها مرا�سلون في �أكبر المدن الهندية لجمع
الأخبار ب�صورة �سرية .وقد تميزت هذه ال�صحيفة
بموقفها من �أعداء الإ�سالم والم�سلمين الذين كانوا
ينالون من عظمة الدين ،وكالت لهم ال�صحيفة
الهوان وال��ذل �صاع ًا ب�صاع ،وال�شاعر الملياملي
الم�شهور كومارانا�شان الم الم�سلمين في ق�صيدته
(Duravasthaالأحوال الأليمة) ،وهذه ال�صحيفة
ه��ي ال��وح�ي��دة ال�ت��ي ق��ام��ت ب��إن�ك��اره��ا وردت عليه
بق�صيدة تماثلها.

و�صحيفة ب��ارزة �أخ��رى في العربية المليالمية
توالها المولوي وكام عبد القادر هي مجلة الإ�سالم
التي بد�أ �صدورها من كايكارا� ،صدر العدد الأول
منها عام  1917وقد اهتمت هذه ال�صحيفة بن�شر
تف�سير ال�ق��ر�آن الكريم وعقيدة التوحيد و�أهمية
تعليم المر�أة وغيرها من الق�ضايا تدري�سا لعامة
الم�سلمين وتزكية لقلوبهم ،وكان ال�شيخ �إي .ميدو
مولوي ممن �ساهم بقلمه في هذه ال�صحيفة .ثم
في م�ساء حياته ،ب��د�أ �صحيفة ديبكا عام ،1931
وقد ظهر عددها الأول بن�شر ترجمة معاني القر�آن،
وت�ن��اول��ت مختلف الموا�ضيع وك��ل ع��دد م��ن هذه
ال�صحيفة يمثل مو�سوعة �صغيرة ،والمولوي هو
بنف�سه يكتب المقاالت ويترجمها من الإنجليزية
والعربية ويحررها وين�شرها .وهذه ال�صحيفة تعك�س
عالقة �صاحبها بال�شخ�صيات البارزين طول العالم
مثل  Lot harp Stoddardالأمريكي ال��ذي كتب
 ،The New world of Islamوق��د ن�شرالمولوي
ترجمته بعد �أن نال �إذن� ًا خطي ًا منه .و�صدر منها
 12عدد ًا ثم انقطع عن الظهور .وقد بلورت كل هذه
ال�صحف �شخ�صيته الفريدة� .إنه كان دائم الحوار
مع الحقائق الظاهرية في �صورة رجل ثوري ،وكان
قوي االلتزام للأفكار العالية الراقية التي تنبثق عن
ّ
كبار ال�شخ�صيات ،ثم هو بنف�سه يبذل ممتلكاته
المادية الذهنية لتنقيح ه��ذه الأف�ك��ار وتحقيقها
وتقديمها �إلى المجتمع الذي يعي�شه.

ثم ظهرت عام 1918
(الأخبار الإ�سالمية) ل�صاحبها ال�شيخ عبد القادر
الأزهري من مدينة �آالبوزى ،وفي عام  1921ن�شرت
من وركال �صحيفة المنار برئا�سة ال�سيد محمد كنج
مولوي ،وكان متحم�س ًا في ن�شر الأفكار الإ�صالحية
وكر�س جهوده ال�صحفية لأجلها ،و�صدر منها �ستة
�أعداد ثم توقفت ،وامتدادا لهذه ال�صحيفة قام هو
بنف�سه بن�شر �صحيفة الخالفة ،ويمكن القول �إن
كال من هاتين ال�صحيفتين يمثل نقطة انطالقة
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م�م�ي��زة ف��ي م�سيرة ال�صحافة الإ� �ص�لاح �ي��ة في
كيراال ،كما �أنهما اهتمتا ب�أخبار حركة الخالفة.
وهناك �صحيفة �أخ��رى قامت بدورها في النه�ضة
الدينية والتربوية في كيراال ،وهي المر�آة المحمدية
 ،Muhammadeeya Darpanamو�صاحبها ال�سيد
مو�سى كوتي الزعيم الوطني الم�شهور والكاتب
القدير ،قاوم بها ال�شركيات والمنكرات ال�شائعة
بين الم�سلمين .ثم هو بنف�سه ن�شر «المر�أة الم�سلمة
 »Muslim Mihilبهدف نه�ضة الن�ساء� ،إال �أنها لم
تع ِّمر �إال �سنة واحدة.
�صحيفة الأمين وجهودها ال�صحفية:

تع ُّد �صحيفة الأمين بمثابة المحرك الديناميكي
ل�ل�أف �ك��ار ال��وط�ن�ي��ة وال��دي �ن �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة في
المجتمع ،ولها دور ب��ارز ف��ي توجيه المواطنين
وتثقيفهم وتب�صيرهم وت �ق��دي��م ال�م�ث��ل الأعلى
للت�ضحية والإخال�ص .وكان �صدورها عام ،1924
�أخ��ذ زمامها ال�سيد محمد عبد الرحمن الوطني
الغيور ال��ذي نا�ضل عن الأم��ة وال��وط��ن حتى �إلى
�آخر �أنفا�سه ،وقد اختار مدينة كالكوت لتكون مق ًرا
لهذه ال�صحيفة ،وي�أتي �إ�صدارها ا�ستجابة للظروف
القا�سية التي يمر بها الم�سلمون وقتئذ ،وذلك �إن
الثورة الملبارية عام  1924تركت ردود فعل �سلبية
ع��ن الم�سلمين ال��ذي��ن ��ص��اروا ف��ي قف�ص االتهام
لدى ال�سلطات الحاكمة وفي الأو�ساط العامة ،ولم
يكن هناك و�سائل لتزيل الأوه��ام والدعايات عن
�شخ�صيتهم ،حتى ق��ام ال�سيد عبد الرحمن حق
قيام ،و�أدى ر�سالته بكل توفيق ونجاح ،وقد حب�سه
الإنجليز و�أودع��وه ال�سجن من �أج��ل المقالة التي
كتبها ون�شرها في �صحيفة «هندو» ف�صب ال�شرطة
عليه جام غ�ضبهم ومقتهم.
وق��د �أن�ف��ق ك��ل م��ا ن��ال م��ن وراث��ة وال��ده ل�شراء
المطابع والم�ستلزمات ال�ضرورية للطباعة والن�شر.
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وكانت في �أول �أم��ره��ا ت�صدر في ثالثة �أي��ام في
الأ�سبوع يوم الأحد ويوم الثالثاء والخمي�س و�صارت
م�سرحا مفتوح ًا للحركة الوطنية التي كانت تتزعم
ً
حركات اال�ستقالل ،وعمت ن�شاطاتها �شوارع المدن
والقرى ،وتحم�س ال�شباب ،وكاد الحكام الإنجليز
ي�ضيق بهم ت�أثيرها بين العوام ،ولم يكن من بين
ال�صحف المليالمية �إال �صحيفة الأم�ي��ن ،ومعها
�صحيفة  Mathruboomiتجهر بمواقفهم �ضد
الإنجليز ،وقد انتقدت الأمين ب�شدة خطة الإنجليز
التي و�ضعوها لإطفاء روح القتال والمناه�ضة في
�صفوف الم�سلمين ،والمعروفة با�سم «خطة �أندمان»
ت�س ْد» .كما
قائمين على �سيا�ستهم الماكرة «ف� ّرقْ ُ
�أدان��ت ال�صحيفة الإج��راءات االنتقامية التي عمد
�إليها الحكام �ضد المواطنين الأبرياء .وفي مجال
الإ�صالح والتجديد تخطت الأمين خطوات �أخواتها
من ال�صحف.
ومنذ ع��ام � 1930صارت ت�صدر يومية ،ولكن
الحكومة �أ��ص��درت مر�سوما يوجب على �صاحبها
دف��ع  2000روب�ي��ة ،ك�ضمان منه لئال يتدخل في
�ش�ؤون الحكم وال�سيا�سة كي ال يختل نظام الأمن
وال�سالمة في البالد .ولكن محمد عبد الرحمن
�أبى ذلك ،وهو وقتئذ في قيود ال�سجن ،ولم يلبث �أن
قامت الحكومة بم�صادرة ال�صحيفة ب�صورة م�ؤقتة.
وفي الع�شرين من نوفمبر ا�ست�أنف �صدورها� ،إال �أن
الأزم��ات المالية عاقت انطالقها و�صارت ت�صدر
م��رة واح��دة ف��ي ك��ل ثالثة �أي ��ام ،وف��ي ع��ام 1939
عادت ال�صحيفة �إلى �سيرتها الأولى و�صارت يومية،
ولما ن�شبت الحرب العالمية الثانية و�صارت الدول
العالمية �إل��ى جبهتين ،و�صار العالم يت�أفف من
موقف الإنجليز� ،أعلنت ال�صحيفة القطيعة الكاملة
مع الإنجليز مما جعل الحكام يمنعونها وتوقفت عن
ال�صدور عام .1936
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وتتبلور التزامية ال�صحيفة في الآية الم�سطورة
تحت عمود االفتتاحية وهي «يا �أيها الذين �آمنوا
كونوا قوامين بالق�سط �شهداء هلل ولو على �أنف�سكم �أو
الوالدين والأقربين» .وقد بذلت ال�صحيفة ق�صارى
ج�ه��وده��ا على تقوية ح��رك��ة اال��س�ت�ق�لال وتعزيز
ن�شاطاتها طول البالد ،وبث روحها بين ال�شعوب،
ولذلك و�صفها البع�ض ب�أنها �صحيفة هندوكية،
بينما ر�آها العلماء المتزمتون من الم�سلمين جريدة
وهابية ،مما �ضاق على �صاحبها ولم يعد يقدر على
�إدارتها ون�شرها� ،أ�ضف �إلى ذلك الموقف العدائي
للنظام الإنجليزي �إذ �أودعوه ال�سجن عدة مرات.

و��ص��ارت �أ�سبوعية جندريكا من �أجمل المجالت
العلمية والثقافية في ال�صحافة المليالمية ،وقد
تولى تحريرها العمالقة� ،أمثال �سى� .أج .محمد
كويا ،و�سيدى �صاحب وكنج ماين حاجي ،وال�شاعر
العربي المعروف ب��ي.وي .محمد مولوي والدكتور
�أن� .أي .ك��ري��م ،وال�سيد كنج مو�سى ..وغيرهم
كثير .كما �صارت هذه ال�صحيفة م�سرح ًا للأعمال
الإبداعية لأب��رز الكتاب والروائيين وقتئذ ،مثل:
ويكام محمد ب�شير ،وال�سيد �أم .موكوندن وال�سيدة
الكاتبة ماداوي كوتي وغيرهم.
وال ينكر �أحد ما لهذه ال�صحيفة من دور رائد
ف��ي ال�ح�ف��اظ على ال �ت��راث الإ� �س�لام��ي والتقاليد
القومية الم�سلمة ،وقد قامت بدورها القيادي في
توجيه الأمة ثقافي ًا واجتماعي ًا ،و�إليها يرجع الف�ضل
في ن�شر الأنا�شيد المليالمية التي ك��ان يقر�ضها
دي .عبيد وال�سيد بونيور كوالم بابو .وقد تطورت
هذه الأنا�شيد كثي ًرا في العقود الأخيرة من القرن
الع�شرين.

جريدة جندريكا ودورها:

مقـــاالت

كان ذلك في عام � 1932إذ نه�ضت زم��رة من
ال�شباب الذين جهروا بمخالفتهم ل�صحيفة الأمين
المذكورة وا�ستنكارهم لموقفها ،وت�صدوا لإ�صدار
�صحيفة �أخ��رى تهتم ب���ش��ؤون الم�سلمين وتنطق
با�سمهم ،وع�ق��دوا عزمهم على �إ��ص��دار �صحيفة
جندريكا (الهالل) من مدينة تاال�شيري ،ولم تكن
رابطة الم�سلمين قوية �آنذاك .وهناك حادثة �أخرى
زادت الفجوة بين الفريقين ،وذلك فوز ال�سيد �ستار
�سيت في االنتخابات العامة للمجل�س الت�شريعي
ع��ام  ،1934و�سقط ال�سيد محمد عبد الرحمن،
مما ابتعد �أن�صاره عن جندريكا ،ثم تطورت هذه
ال�صحيفة و�أر� �س��ت دعائمها على وف��ق توجيهات
رابطة الم�سلمين و�إر�شاداتهم ،وتولى رئا�سة التحرير
كى�.أم� .سيدي �صاحب ،و�صارت �أ�سبوعية ت�صدر كل
يوم اثنين ،وتم �إطالق عددها الأول يوم العيد 26
مار�س عام .1934

وكذلك ن�شرت جندريكا ع��دة مقاالت تهدف
�إلى التقدم التعليمي والثقافي بين م�سلمي كيراال،
بجانب المقاالت وال��رواي��ات المترجمة من اللغة
العربية مما تن�شطت به الم�سيرة الثقافية .وفي عام
 1996بد�أت �شركة جندركا �صحيفة ن�سائية با�سم
( Mahila Chandirkaهالل ال�سيدات) .
�صحف �أخرى �صادرة لفترات ق�صيرة

وفي عام  1921ن�شر ال�سيد �سي.كي .ب��اوا في
�أرناكوالم �صحيفة محمد على ال�شهرية ،وهي كما
يدل عليه ا�سمها تبلور �صداقته الحميمة مع ال�سيد
موالنا محمد على قائد حركة اال�ستقالل الهندية،
وفي عام � 1922صدرت �صحيفة م�شكاة الإ�سالم
 Islam Deepamالمليالمية من مقرها كوالم� ،إال
�أنها ما عا�شت �إال عامين .وم��ن مدينة �آالب��وزى

وفي عام � 1938أ�صبحت ال�صحيفة يومية� ،إال
�أنها توقفت عن ال�صدور منذ عام ،1941ثم وا�صلت
م�سيرتها في �صورتها الأ�سبوعية حتى عام ،1946
وفي هذه ال�سنة انتقلت �إلى كالكوت مقرها الحالي
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وتحت رئا�سة يون�س مولوي زعيم الم�ؤتمر الوطني
الم�شهور �صدر(َ )Islam Duthanر ُ�س ُ
ول الإ�سالم)
منذ عام  1932ولكنها توقفت بعد عام.
ومن مدينة كودونغلور قام ال�سيد .بى .اي� .أحمد
كنو ب�إ�صدار �صحيفة االتحاد الإ�سالمي عام 1923
ويليها �أ�سبوعية االتحاد ( (Aikiyamولكنهما ما
عا�شتا �إال قليال .و�شهدت كودونغلور �صحيفة �أخرى
با�سم نوالوكام ) العالم الجديد ) و�صدر منها 6
�أع��داد ،وفي عام  1923وفي رئا�سة ك.ان� .أحمد
�صدرت مجلة الهداية من كالكوت وبقيت �سنتين.
وخدماتها جديرة بالذكر بخ�صو�ص �ضحايا الثورة
المليبارية .وقد كر�ست ال�صحيفة جهودها الطيبة
لت�سليط ال�ضوء على م�شاكلهم ومعاناتهم .وفي عام
 1924بد�أ ال�سيد �شم�س الدين من مدينة كاروناكبلي
�صحيفة �شم�س الإ� �س�لام بهدف ال��دع��وة الدينية
وبقيت �سنة ،وفي نف�س العام �صدرت �صحيفة �أخرى
با�سم  Kerala Chandrikaولكنها توقفت مبكر ًا.
وفي عام � 1925صدر من �آالبوزا جريدة Sarasan
ال�شهرية ومقاالتها كانت تن�شط العواطف الدينية
بين الم�سلمين .وك��ذل��ك �صحيفة منير الإ�سالم
ال�صادرة من كودونغلور تحت رئا�سة ال�سيد باوا ،ثم
هو في عام  1927بد�أ �إ�صدار �صحيفة م�سلمان من
كوالم ،و�صدر منها خم�سة �أعداد ،وفي عام 1926
�صدرت من تاال�ش�سري �صحيفة نارنجيل �ستان ،وهي
�أول �صحيفة في اللغة الأردية في كيراال ،و�صدر منها
خم�سة �أعداد ،وفي نف�س العام وتحت رئا�سة بارال
ح�سين مولوي �صدرت �صحيفة ملباري ،وحين انتقل
�صاحبها �إلى تانور جعلها يومية ولكنها لم تدم ،وفي
عام  1953ا�ست�أنف �صدورها في �صورة �شهرية �إال
�أنه لم يكتب لها البقاء .وفي عام � 1925صدر من
�شينامنغلور �صحيفة ( Yuvalokamعالم ال�شباب)
ل�صاحبها ال�سيد محمد وكانت �أ�سبوعية ،وا�ستمرت
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ف��ي خدمتها ت�سع �سنوات .وق��د ��ص��درت �صحيفة
م�سلم مترم من ترفاندرم تحت قيادة �أحمد كنو،
وهو �أحد تالميذ وكام عبد القادر مولوي ،وبقيت
�سنة واح��دة ،وفي عام  1929تحت رئا�سة ماهن
على �صدرت من تاال�شيرى Yuvajana Mithram
(رفيق ال�شباب ) و�صدر منها �أربعة �أعداد .وفي عام
� 1934صدرت �صحيفة  Yuvakesariوهي �أي�ضا
�صدرت خم�سة �أعداد ثم اختفت وراء ال�ستار ،وفي
عام  1945وتحت قيادة رابطة الم�سلمين لعموم
الهند �صدرت �صحيفة المجاهد ولكنها ما دامت،
وفي نف�س اال�سم �صدرت �أخرى من �إرناكوالم قادها
نينان ك��وت��ي ل��دع��م راب�ط��ة الم�سلمية وللحركات
الإ�صالحية .وفي عام � 1930صدرت من كالكوت
�صحيفة الت�ضامن الإ�سالمي Muslim Sahakari
ل�صاحبها �إمبجي �أحمد ،وفي � 1926صدرت من
�إطاللة
كو�شن تحت رئا�سة الأديب الم�شهور ويكام محمد
على
ب�شير �صحيفة  Ujjeevanamولم تعمر طويال .وفي
ال�صحافة
ع��ام� 1930صدرت �صحيفة الإ�شاعة من كوتايام،
الإ�سالمية
قام بها عبد القادر مولوي ،وقد ن�شرت فيها �أخبار
في كيراال
الم�سلمين الجدد في البالد الأوروبية لتعريف �أهل
ك�ي��راال بهم ،وك��ذل��ك ن�شرت فيها ترجمات كتب
ال�سيد �أبو الأعلى المودودي ,وفي عام  1930قام
د.كمال با�شا ب�إ�صدار �صحيفة النور ،Prakasham
وفي عام � 1933أ�صدر ال�شيخ �أم�.سي�.سي .ح�سن
مولوي من كالكوت �صحيفة Marga Darshakan
و�صدر منها �ستة �أع��داد .وف��ي ع��ام � 1939أ�صدر
محمد �صالح م��ن بلفتن �صحيفة  ،Pulariوفي
ع��ام �� 1941ص��درت (  Mapila Reviewن�شرة
�أخبار مابال) وهي �صحيفة ممتازة �ضخمة غنية
بالمقاالت في موا�ضيع التاريخ والق�ضايا الثقافية
واالجتماعية والق�ص�ص الق�صيرة ،وق��د غزت
ميدان ًا بك ًرا في مجال ال�صحافة في كيراال� .إال �أنها
توقفت عن ال�صدور عام  .1946و�صحيفة المواطن

 Pourashaktiالم�ؤ�س�سة عام  1938على يد الأعالم
البارزين في كالكوت بقيت حتى عام .1952

�صحف الجيل الجديد
ومن مدينة �إرناكوالم �صدرت �صحيفة Kochin

مقـــاالت

وكذلك ظهرت في عالم ال�صحافة الإ�سالمية
واالجتماعية بكيراال �صحيفة  Swarajبرئا�سة
ال�سيد كنج �صاحب ،ه��و بنف�سه �أ� �ص��در «�أخبار
م�لاي��االم» ) )Malayalam Vrithanthamعام
 1945من كايام كوالم .والم�ؤرخ ال�شهير بي .اي.
�سيد محمد قام ب�إ�صدار  Yuvakeralamكما �أ�صدر
ال�سيد كونجالي كوتي عام  1946مجلة �آزاد ،وفي
نف�س العام �صدر من �إيداوى �صحيفة ،Yuvakesari
وهي مجلة علمية ن�شرت مقاالت مترجمة عن العروة
الوثقى لل�سيد جمال الدين الأف�غ��ان��ي ،و�صحيفة
الهالل لموالنا �أب��و الكالم �آزاد ،كما �أنها ن�شرت
م�سل�سلة المقاالت الم�أخوذة المترجمة من كتب
الإمام ابن تيمية والدكتور حميد اهلل وال�سيد ر�شيد
ر�ضا والدكتور فريد وجدي ،مما �أ�صبحت لها مكانة
ملحوظة بين القراء المثقفين في كيراال ،هذا �إلى
جانب جهودها لتعزيز رابطة الم�سلمين ،وا�ستمرت
في ال�صدور نحو خم�س �سنوات.

 ،Mailوقد عمل فيها ال�شيخ �إي.كي .مولوي محر ًرا.
وف��ي ع��ام � 1944أ�س�س ال�شيخ تنغل كنج م�سليار
مطبعة  Vinnhana Poshiniو�أ�صدر منها �صحيفة
«ال�صباح» ( ، )Prabhathamوقد كانت م�سرح ًا
لإبداعات الأعالم البارزين �إذ ذاك ،ولم يلبث كثي ًرا
�أن �صارت يومية وا�ستمرت في �صدورها نحو خم�س
ع�شرة �سنة .ومما يذكر في هذا المجال �صحيفة
الأمين ال�صادرة من تر�شور على يد ال�سيد خالد
و�صحيفة � ،أنوار كيراال Kerala Praba ،ل�صاحبها
ك.ك� .أبو �صاحب .ومن مقاطعة مالبرم وفي قرية
كارواراكوند �أ�صدر ال�شيخ �سي�.أن� .أحمد مولوي
�صحيفة الأن�صاري ،وانتقلت هي عام � 1953إلى
برومباوور وتولى رئا�ستها ال�سيد ماراكار �صاحب،
ولم يلبث �أن تولى رئا�ستها ال�شيخ محمد مولوي زوج
ال�سيدة حليمة بيوي المذكورة ،وا�ستمرت الأن�صاري
في �صدورها ت�سعة �أعوام ،وقد كانت تحث ال�شباب
على الأعمال الإبداعية وتن�شرها ،ثم تحولت الإدارة
�إلى ال�سيد بي .بي .عمر كويا بكالكوت وبقيت حتى
ع��ام  .1957و�صحيفة �أخ��رى با�سم ال�ف��اروق قام
ب�إ�صدارها �صادق مولوي من مدينة برومباوور ،وقد
قدمت هذه ال�صحيفة خدمات جليلة في النه�ضة
الفكرية الم�سلمة ذل��ك الوقت .وك��ان ين�شر فيها
الق�صائد والق�ص�ص والبحوث والدرا�سات ،وكان هو
بنف�سه باحث ًا ،قام بدرا�ساته عن م�سيرة الم�سلمين
الأدبية في كيراال ون�شرها فيها ،وك��ان ينتمي في
�أول �أمره �إلى الجماعة الإ�سالمية ثم انعزل عنهم،
وبقيت ال�صحيفة �سبعة �أعوام.

ح�ضور الن�ساء في ال�صحافة

ويجدر في هذه المنا�سبة الإ�شارة �إلى الجهود
الن�سوية ف��ي مجال ال�صحافة الإ��س�لام�ي��ة ،وفي
طليعتها ال�سيدة حليمة بيوي التي �أ�صدرت �صحيفة
المر�أة الم�سلمة  ،Muslim Vanithaكانت ت�صبو �إلى
النه�ضة الن�سوية في المجتمع ،وقد كانت لمقاالتها
�أ�صداء طيبة في الأو�ساط الثقافية في تلك الأيام
المظلمة التي كانت المر�آة الم�سلمة مقيدة ب�أغالل
الجهالة في قعر بيتها .وهي بنف�سها �أ�صدرت �صحيفة
 ، Barath Chandrikaوكان الأديب الروائي ال�شهير
ويكام محمد ب�شير يعمل في هذه ال�صحيفة ون�شر
فيها كثي ًرا من رواياته ومقاالته .وبعد قليل �صدرت
من تروال �صحيفة . Vanitha

وفي عام � 1950صدرت مجلة المنار التي هي
ل�سان ح��ال جمعية العلماء بكيراال ،وه��ي �شبيهة
في ر�سالتها ومواقفها بمجلة المنار الم�صرية التي
60

�آفاق الثقافة والتراث

�أن�ش�أها ال�سيد ر�شيد ر�ضا ،و�أول��ت بالغ االهتمام
بن�شر تعاليم القر�آن المترجمة �إلى مليالم و�شرح
الأحاديث والدرو�س الفقهية والتاريخية والأخالقية
ب�صورة منتظمة� ،إل��ى جانب الأخبار الأنباء التي
تلتقط من حقل الدعوة التابعة لندوة المجاهدين،
وال�شيخ �أي.ب� ��ي .عبد ال �ق��ادر م��ول��وي هنو الذي
تولى رئا�ستها حاليا .وك��ان��ت �صحيفة «المفكر»
) )Chindakanال�شهرية مبادرة مميزة في مجال
ال�صحافة الإ�سالمية ،قام بن�شرها ال�سيد عبد اهلل
�صاحب ،وكانت تهدف �إل��ى ن�شر الآراء المختلفة
لعلماء كيراال ومناظراتهم وانتقاداتهم بع�ضهم
لبع�ض ،وطرائف �أب��رز ال�شعراء والأدب��اء ،ظهرت
عام  1952وانطف�أت عام  ،1959وقد نجحت �إلى
حد كبير في �إيجاد جو �سلمي بين العلماء مبينا على
الت�سامح واالحترام واتخاذ وجوه التقارب والتفاهم
بين �آرائهم.
ومن ال�صحف الإ�سالمية التي �شهدتها كيراال
ف��ي الفترات المتقاربة و�أف�ل��ت ك��ذل��ك� ،صحيفة
(الحكمة) ال�صادرة عام  1953من فوناني تحت
رئا�سة وي.ك��ي.ام .مولوي وفي نف�س هذا اال�سم
�صدرت �أخرى حين حدث �شقاق في �صفوف �سم�ست
كيراال جمعية العلماء .وف��ي ع��ام � 1954صدرت
من كانيابورم  Muslim Reviewبرئا�سة ال�سيد
�أي� .أم .قادر .وكذلك �صحيفة Islamic culture
ل�صاحبها محمد قا�سم و�صحيفة (الجالل) التي
�أ�صدرها الحاج الدكتور �شيخ مدني .وف��ي عام
 1955وتحت رئا�سة ك��ي� .أج� .سليمان �صدرت
جماعة تايمز وبقيت �سنة واحدة و�صحيفة (نور
الإ�سالم) من براونا بقيادة ال�شيخ محيي الدين
كوتي م�سليار والتي عا�شت عامين و�صحيفة (نور
ال�ه��دى) ال�صادرة عن كلية ن��ور الهدى العربية
من كانجرابلي ،بينما ا�ستمرت �صحيفة (�إر�شاد)
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ال�شهرية ال���ص��ادرة ع��ن كلية الإر� �ش��اد العربية
ب�أزيكوت ثماني �سنوات.
هذا بالإ�ضافة �إلى �صحف �أخرى ظهرت فترة
ثم توقفت ،ومنها «دين ودنيا» ال�صادرة من فوناني
برئا�سة عبد الرحمن المخدومي ،و�أخرى �صادرة
من جاواكاد با�سم «الوطن الإن�ساني» Manushia
 Naduوكذلك  Baratha Bhoomyال�صادرة عام
1955م برئا�سة ال�سيد بي.بي .عمر كويا ،وفي عام
� 1956أ�صدر ال�شيخ عبد اهلل مولوي من بربانغادي
�صحيفة البيان ،كما ق��ام ال�سيد محمد حنيف
ب�إ�صدار �صحيفة الأمين من ترفاندرم و�صحيفة
 Yuvavال�صادرة من كلبتا برئا�سة ب��ي.ام� .أي
تنغل ،وال�شيخ �أن.وي .عبد ال�سالم الذي �أ�صدر
�صحيفة «م�شكاة الهدى» قامت بدورها في تعزيز
الأف�ك��ار الإ�صالحية وتربية الأم��ة على �ضوئها� .إطاللة
على
وكذلك �أ�صدر ال�سيد ميران راوتر من كوتاراكا َرا
�صحيفة ب��ا��س��م ال �ه��داي��ة ،وق ��ام ال���ش�ي��خ محمد ال�صحافة
كنج زعيم راب�ط��ة الم�سلمين ب��إ��ص��دار �صحيفة الإ�سالمية
في كيراال
« Navaprabaالإ�شراق الجديد».
ك �م��ا ي� ��أت ��ي ف ��ي ه� ��ذا ال �م �� �ض �م��ار �صحيفة
 Sandashamالتي �أ�صدرها �أم�.أي� .شكور من
مدينة �آالب���وزى و�صحيفة الر�سالة الإ�سالمية
ال�صادرة من ترفاندرم برئا�سة �صاحبها عبد
ال ��رزاق ،و�صحيفة �أخ��رى برئا�سة ال�شيخ �سيد
محمد ن�سامي با�سم  Islamic fighterوفي عام
 1964ن�شرت الجماعة ال�سنية لل�شباب �صحيفتهم
 Sunni timesو�صحيفة جمعية ال���ص��ادرة عن
جمعية العلماء بكيراال ،و�صحيفة الجالل ال�صادرة
برئا�سة ال�سيد محمد كويا عام  .1972و�صحيفة
�أخرى با�سم  ،league timesوقد ظهرت هي �إثر
ال�شقاق الذي حدث في �صفوف رابطة الم�سلمين،
والمولوي جيكنور محمد �أ�صدر Nireekshanam
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و�أخ ��رى با�سم ب��ره��ان .و�صحيفة اق��ر�أ لجمعية
الطلبة المجاهدين ال���ص��ادرة ع��ام  1984وفي
عام � 1980صدرت  ، Yuvasaraniبرئا�سة ال�سيد
�شكور ،وتحت رئا�سة ال�سيد �إ�سحاق علي �صدرت
(ب�سم) عام  1981و�صحيفة Vivekam
�صحيفة ْ
ال�صادرة عن حركة الطلبة الإ�سالمية بالهند،
و�صحيفة  Sastra Vicharmعام  1984برئا�سة
الأ�ستاذ وي .محمد ،وقد اهتمت هذه ال�صحيفة
بن�شر المقاالت في موا�ضيع �أثبتتها االكت�شافات
العلمية مدعمة ً ب��الآي��ات ال�ق��ر�آن�ي��ة .وف��ي �إطار
الدعوة الدينية التي تتوالها مختلف الحركات في
كيراال ت�صدر عدة مطبوعات ما بين الأ�سبوعية
وال�شهرية والف�صلية .منها مجلة ال�شباب التي
ي�شرف عليها اتحاد ال�شبان المجاهدين ومجلة
ب ��وداوا ال�ت��ي ت��دي��ره��ا ح��رك��ة الن�ساء الم�سلمة،
و�صحيفة التوحيد ،و�صحيفة ويجندنام ،و�صحيفة
ال��ر� �س��ال��ة ،و��ص�ح�ي�ف��ة ب ��رب ��ودان ��ام ،و�صحيفة
بونكاوانام ...وغيرها كثير.

الحوا�شي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

�صحيفة الإر�شاد العدد الأول رم�ضان � 1923 1342ص2 :
�صحيفة المر�شد العدد الأول :فبراير � 1935ص3 :
�صحيفة االت�ح��اد المجلد الأول العدد العا�شر :نفومبر
1954
�صحيفة البيان العدد الأول ربيع الأول 1950 1369
م �ت��رج��م م ��ن ك �ت��اب م��اك � ِت��ه م �ن��ا ك �ل �ي �� �ش��ام (Makthi
� )Manakleshmص52 :
�صحيفة �سودي�شا بي ماني العدد الأول :يناير 1905
�صحيفة الم�سلم افتتاحية العدد الأول :يناير 1906

الم�صــادر والمراجع
Reference:
1. Deepika in l volume by Vakom Moulavi
Foundation, Trivandrum 19992.
2. Prabhodanam 60 th Anniversary Souvenir 2009.
3. C.N. Ahamed Moulavi & K.K. Muhammed
Abdul Kareem: Mapila Sahitya Charitram ,
Calicut 1982..
4. P.K.Mohammed Kunhi: Musleemkalum Kerala
Samskaravum – Keral Sahitya Academy 1982
5. Moidu Moulavi: Orma Kurippukal. IPH , Calicut
1996

وا��س�ت�ط��اع��ت ه��ذه ال�صحف رغ��م االختالف
القائم في �أ�سلوب عملها ور�سالتها �أن تعزز الم�سيرة
الثقافية واالجتماعية في كيراال.
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Thangalude Samboorna Krithikal. Vachanam
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اال�ضطرابات اللغوية
د� .صادق يو�سف الدبا�س

رئي�س ق�سم اللغة العربية و�آدابها
جامعة فل�سطين الأهلية -بيت لحم
تمهيد :

لقد َق َّ�سم العلماء حياة الطفل �إلى مراحل متعددة ،وبينوا مالمح كل مرحلة ،والتطورات
اللغوية التي تظهر عنده ،فمرحلة ال�صرخة الأولى عند الوالدة ،تتبعها مرحلة المناغاة عندما
يبلغ الطفل ال�شهر الثاني من عمره ،ثم مرحلة الب�أب�أة� ،إذ يبد�أ الطفل باللعب بالأ�صوات الخلفية
ال�شفوية ( الباء ،والميم) ،ثم النطق بالكلمة الأولى عند بلوغه ال�شهر العا�شر �إلى ال�شهر الثاني
ع�شر ...وهكذا ،ولكن بع�ض الأطفال قد يتعر�ضون �إلى خلل في مرحلة من هذه المراحل
مما ي�شير �إلى وجود م�شكلة لغوية ،قد ترافق الطفل في مراحل حياته الالحقة .ومن هذه
الم�شكالت ما يالحظ على الطفل في عدم فهم اللغة� ،أو معنى من معانيها� ،أو طريقة نطق
حروفها� ،أو �أ�سلوب عر�ضه لها.
�إن ه��ذه الم�شكالت ال�ل�غ��وي��ة ق��د ت�ت�ع��دد عند
الأطفال ،وتتنوع في �شدتها ح�سب �إ�صابة الطفل،
ومدى ت�أثره بها.
�إن ثمة م�شكالت لغوية قد ت�صيب الأطفال،
ولكنها ت�ت�ف��اوت م��ن طفل �إل��ى �آخ ��ر .فقد يعاني
�أحدهم من ا�ضطراب لغوي واحد� ،أو قد يعاني من
ا�ضطرابات متع ّددة ،وقد يكون هذا اال�ضطراب �أو
اال�ضطرابات التي يعاني منها طفل ما ،تحمل �أثر ًا
�سيئ ًا �أكثر مما تحمله عند طفل �آخ��ر ،ولعل �سبب
ذلك عائد �إلى �شدة الإ�صابة التي تعر�ض لها ذلك
الطفل� ،أو �إلى البيئة التي يعي�ش فيها.
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لقد اهتم العلماء بالبحث عن هذه اال�ضطرابات،
وعن �أنواعها ،و�أ�سباب حدوثها �سواء �أكانت �أ�سباب ًا
ف�سيولوجية �أم كانت اجتماعية �أم نف�سية ،وعن كيفية
عالجها .خا�صة و�أن هذه اال�ضطرابات ت�ؤثر ت�أثير ًا
�سلبي ًا على حياة الطفل ،وعلى تح�صيله العلمي،
وعلى عالقته بالمجتمع الذي يعي�ش فيه.
كيف يتكون النطق والكالم عند الإن�سان :

قبل البدء بدرا�سة اال�ضطرابات اللغوية وتحليلها
ال بد من الوقوف عند كيفية حدوث النطق والكالم
عند الإن�سان� ،إذ تبد�أ هذه العملية عندما ُي ْ�ص ِد ُر
الدما ُغ �أمر ًا �إلى �أع�ضاء النطق� ،إذ ي�صدر هذا الأمر

اال�ضطرابات
اللغوية

�أو ت�سميتها بالعجز� ،أو الإعاقة اللغوية،لأنه يرى
�أن ه�ؤالء الم�صابين ب�شر يتمتعون بقيمة �إن�سانية
ونف�سية ،واجتماعية ولهم حقوقهم الب�شرية،
فمن الخط�أ �أن ن�سميهم الأطفال المع َّوقين
لغوي ًا ،بل من الأف�ضل �أن ن�سميهم الأطفال ذوي
اال�ضطرابات اللغوية لالبتعاد عن و�صفهم ب�صفة
العجز �أو الإعاقة ،ولالن�صراف �إلى عالجهم،
وتخلي�صهم من هذه الم�شكالت اللغوية ،التي قد
تخلف �أثر ًا �سيئ ًا على م�ستقبل حياتهم.
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من منطقة بروكا ( )Brock’s Areaالم�س�ؤولة عن
الكالم ،وهي موجودة في ال�شق الأي�سر من دماغ
الإن�سان» و�إن الن�صف الأي�سر للدماغ هو الم�س�ؤول
عن اللغة ،و� َّإن حدوث تلف في منطقة بروكا يحدث
ع��دم نطق ت� ��ام»((( وي ��رى دي �سو�سير» �أن ملكة
الكالم تقع في الثلث الأي�سر من الجزء الأمامي
من المخ� ،إن ه��ذا الجزء من المخ هو مركز كل
�شيء يخت�ص بالل�سان ،بما في ذل��ك الكتابة»(((،
حيث تكون الرئتان قد امتلأتا بمقدار ك��اف من
الهواء ،فتتقل�ص ع�ضالت البطن ،ويتحدب الحجاب
الحاجز ،لي�ضغط على الرئتين في�صعد الهواء منهما
باتجاه الق�صبة الهوائية ،ثم �إلى الحنجرة ،حيث
يقترب الوتران ال�صوتيان� ،أو يبتعدان ح�سب طبيعة
ال�صوت المنطوق ،و�صفته �أمهمو�س �أم مجهور ،ثم
يرتفع الل�سان �أو ينخف�ض� ،أو يتقدم� ،أو يت�أخر،
ليلتقي مع مخرج ال�صوت المنطوق.

وقد ع َّرف �آرام  ،Aramكما ذكر ال�سرطاوي،
اال�ضطرابات اللغوية ب�أنها« :هي اال�ضطرابات التي
تت�ضمن الأطفال الذين يعانون من �سلوكيات لغوية
م�ضطربة تعود �إلى نق�ص في وظيفة معالجة اللغة
التي قد تظهر على �شكل �أنماط مختلفة من الأداء،
وتت�شكل بو�ساطة ال�ظ��روف المحيطة في المكان
الذي تظهر فيه»(((.

مفهوم اال�ضطرابات اللغوية :

واال�ضطرابات اللغوية تتعلق بمدلول الكالم،
و�سياقه ،ومعناه ،و�شكله ،وترابطه مع الأفكار،
وم��دى فهمه من الآخ��ري��ن ،واعوجاجه من حيث
الحذف� ،أو الإ�ضافة لبع�ض الأ��ص��وات ،والألفاظ
الم�ستعملة ،و�سرعة الكالم ،وبطئه ،فهي تدور حول
محتوى الكالم ومعناه ،وان�سجام ذلك مع الو�ضع
االجتماعي ،والنف�سي ،والعقلي للفرد المتكلم.

اختلف العلماء في ت�سمية الم�شكالت اللغوية التي
قد يعاني منها بع�ض الأطفال فقد �سماها الجاحظ
قديم ًا عيوب ال�ك�لام ،وحديث ًا �سميت بت�سميات
متعددة منها :الق�صور �أو العجز اللغوي Language
� Deficitأو الت�أخر اللغوي � ،Language Delayأو
الإعاقة اللغوية  ،Language Handicappedولكننا
نرى �أن الت�سمية المنا�سبة هي اال�ضطرابات اللغوية
 Language Disorderلأ�سباب منها:

ويرى فان رايبر �أن ا�ضطرابات النطق والكالم
«هي ا�ضطرابات توا�صل� ،أو م�شكالت توا�صل ،وهي
عبارة عن اختالف الفرد في نوعية كالمه بحيث �إن
هذه الم�شكالت تكون من النوع الذي يلفت االنتباه،
وي�ؤثر في طبيعة الر�سالة المطلوب �إي�صالها� ،أو �أنها
تزعج ال�سامع والمتكلم»(((.
وي ��رى ح��ام��د زه� ��ران «�أن ث�م��ة ت��راب �ط � ًا بين
ا�ضطرابات النطق والكالم �أو م�شكالت اللغة� ،إال

�	-1أن اللغة الإن�سانية كائن حي ،لذا ف�إنَّها قد
ت�صاب با�ضطراب� ،أو خلل �ش�أنها في ذلك �ش�أن
بقية �أع�ضاء الج�سم ،وقد يكون هذا اال�ضطراب
ف�سيولوجي ًا �أو تطوري ًا.
�	-2أن القانون الأمريكي الخا�ص بذوي االحتياجات
الخا�صة ،قد ابتعد عن و�صف اال�ضطرابات اللغوية
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�أنهما لي�س ال�شيء نف�سه فالم�شكالت في الكالم
هي :الم�شكالت التي ترتبط ب�إنتاج الرموز ال�شفوية،
بينما الم�شكالت اللغوية هي �صعوبات بالترميزات
اللغوية� ،أو القوانين والأنظمة ،التي ت�ستخدم الرموز
وتحدد تتابعها»(((.
�أ�سباب اال�ضطرابات اللغوية :

تختلف �أ�سباب اال�ضطرابات اللغوية ،فهنالك
�أ� �س �ب��اب ف�سيولوجية ع���ض��وي��ة نتيجة الإ�صابة
الدماغية �أو �إ�صابة �أحد �أع�ضاء النطق با�ضطراب
ما ،و�أ�سباب ع�صبية ناتجة عن خلل في الدماغ� ،أو
الأع�صاب ،و�أ�سباب نف�سية مت�أ�صلة عند �صاحبها،
و�أ�سباب بيئية متمثلة في الأ�سرة ،والمجتمع ،وما
يدور داخل الأ�سرة من �أ�ساليب تربوية خاطئة ،ت�ؤدي
�إلى الإ�صابة بتلك اال�ضطرابات ،و�س�أتناول ك ًال منها
على حدة.
�أو ً
ال :الأ�سباب الف�سيولوجية :

�إن اال���ض��ط��راب��ات ال �ل �غ��وي��ة ت �ح��دث نتيجة
ا�ضطرابات في التكوين البنيوي �أو نتيجة �إ�صابة
الأع�ضاء الدماغية� ،أو الق�شرة الدماغية� ،أو نتيجة
�إ�صابة الحلق� ،أو الحنجرة� ،أو نتيجة �إ�صابة الأنف،
�أو الأذن� ،أو الرئتين ب�إ�صابات� ،أو التهابات�،أو نتيجة
ت�شوه انتظام الأ�سنان� ،أو االلتهابات ال�سحائية،
�أو تلف الخاليا الع�صبية ،بالإ�ضافة �إلى ال�ضعف
الج�سمي ال�شديد ،و�ضعف ال�ح��وا���س ،وال�ضعف
العقلي� ،أو نتيجة �إ�صابة ال�شفة� ،أو الحلق (cleft
� )Palateأو عدم تنا�سق الفكين� ،أو عدم �سالمة
الغدد� ،أو نتيجة الأم��را���ض التي ت�ؤثر في ال�صدر
والرئتين.
ثاني ًا :الأ�سباب النف�سية واالجتماعية.

ت��ؤث��ر ال�ع��وام��ل النف�سية التي ق��د يتعر�ض لها
الطفل ت�أثير ًا �سلبي ًا على اال�ضطرابات اللغوية�،إذ
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يرى �سبين» �أن القلق الناتج عن التوتر وال�صراع
والخوف المكبوت وال�صدمات االنفعالية واالنطواء
والع�صبية ،و�ضعف الثقة بالنف�س والعدوان المكبوت،
والحرمان العاطفي ،واالفتقار للحنان والعطف من
�أهم الأ�سباب التي قد ت�ؤدي للإ�صابة با�ضطرابات
النطق وال �ك�لام»((( وي��رى ميلر «�أن هناك عالقة
وا�ضحة بين التمتمة والقلق الذي قد ي�صيب الطفل،
وهناك عالقة �أي�ض ًا بين التمتمة واالكتئاب»(((.
�إن �شعور الطفل بالنق�ص والحرمان العاطفي،
والإه� �م ��ال ،وع ��دم �إ� �ش �ب��اع ال �ح��اج��ات النف�سية،
والعاطفية ،وع��دم معرفة ال�صواب م��ن الخط�أ،
وتعلم �سلوك غير المقبول ي��ؤدي �إل��ى ت�أثر الطفل
ت�أثر ًا كبير ًا من الناحية النف�سية.
ي�ضاف �إلى ذلك انف�صال الوالدين عن بع�ضهما،
مما ي��ؤدي �إلى نق�ص الرعاية العاطفية والنف�سية
للطفل ،وت �ك��ون ال�ع�لاق��ة بين االنف�صال المبكر اال�ضطرابات
والت�أثير النف�سي على الطفل ،عالقة طردية ،فكلما
اللغوية
كان االنف�صال مبكر ًا ،كان الت�أثير النف�سي على
الطفل �أقوى و�أ�شد .ومن الأ�سباب التي قد ت�ؤثر على
نف�سية الطفل تعدد اللهجات� ،أو اللغات التي ي�سمعها
الطفل وقت اكت�سابه للغة ،وي�ؤثر الم�ستوى الثقافي
على نف�سية الطفل فالأ�سرة المثقفة تك�سب طفلها
لغة �سليمة خالية من الأخ�ط��اء� ،أ َّم��ا الأ�سرة غير
المثقفة ف�إنَّها ال ت�ستطيع �أن تك�سب طفلها ثقافة �إال
بم�ستوى ثقافتها� ،أو مح�صولها العلمي.
الأ�سرة ودورها في اال�ضطرابات اللغوية:

�إن وظيفة اللغة هي التعبير عن �أفكار الفرد
وم�شاعره و�أحا�سي�سه ،وه��ي التي تظهر القدرة
الكامنة لدى الفرد ،وتبرزها للآخرين ،فتتم عملية
االت�صال االجتماعي بين الأف��راد والجماعات(((.
وتت�ضمن اللغة جانبين �أ�سا�سيين هما :الجانب

للأمهات ،فالأمهات المثقفات ي�ستعملن مفردات
كثيرة وتعبيرات مركبة ،ويف�ضلن ا�ستخدام الكلمة
و�سيلة ات�صال تتمايز عن غيرها من الو�سائل،
وفي ردهن على �أ�سئلة الطفل ينطقن الكالم بلفظ
�سليم ،ويجبن على �أكبر عدد من الأ�سئلة ،ويعطين
�إجابات مت�أنية ،ويتجنبن الألفاظ ال�صعبة ويملن
�إل��ى الألفاظ ال�سهلة ،ويكملن الجمل ،وي�صححن
الكلمات التي ال ينطقها الطفل ب�شكل �صحيح،
وي�ساعدن �أطفالهن ب�صورة ت�شحذ الخيال ،وت�ساعد
على التفكير ب�شكل محدد ،وقابل لالنتقال �إلى
مواقف �أخ��رى ،ويعطين له الثقة في ق��درات��ه� ،إن
مثل هذه التربية تعتمد على مبد�أ المكاف�أة �أكثر من
اعتمادها على مبد�أ العقاب ،لذا ف� َّإن الطفل يكت�سب
�سلوك ًا بنَّا ًء� ،أ َّما الأمهات الالتي ينتمين �إلى مجتمع
�أقل رقي ًا و�أقل ثقافة ،ف� َّإن �أطفالهن ي�ستغرقون وقت ًا
وجهد ًا في رواية الحكايات الم�صورة ،وي�ستخدمون
الجمل الفرعية ب�شكل قليل وال يظهرون اختالف ًا ذا
معنى في الجملة الطويلة( .((1ويرى حامد زهران
«�أن الطفل الذي ينتمي �إلى الطبقات الأعلى ثقافة،
يكت�سب اللغة ب�شكل �أ�سرع من الطفل الذي ينتمي �إلى
الطبقات الأدنى ثقافة»( ((1و«� َّإن النمو اللغوي عند
الطفل يت�أثر بالخبرات وكمية المثيرات االجتماعية
ونوعها� ،إذ ت�ساعده كثرة الخبرات وتنوعها في نمو
لغته»(.((1

المادي وهو الأ�صوات المنطوقة ،وجانب �آخر عقلي
هو المعنى «والطفل يلتفت �أحيان ًا �إلى الجانب ال�شكلي
من اللغة و�أحيان ًا �أخرى �إلى الجانب المعنوي وتزيد
�ألفاظ الطفل وتطغى على معانيه ،ويحدث العك�س
�أحيان ًا ،فيعجز عن �إيجاد كثير من الألفاظ و�صور
الت�شكيالت لكي يعبر عما عنده»(((.
وم��ن هنا ف� �� َّإن اللغة و�سيلة مهمة يعبر بها
الطفل لأم��ه عن مطالبه وم�شاعره ،ويتلقى منها
�شتى التوجيهات �أو اال�ستجابات ،ذلك �أن ت�أثير الأم
والأ�سرة في الأ�شهر الأولى من عمر الطفل يكون بالغ
الأهمية والأثر .ويظهر ذلك ب�شكل ب ِّين ووا�ضح عند
الموازنة بين الأطفال الذين يعي�شون عند �أمهاتهم
وبين �أفراد �أ�سرتهم ،والأطفال الذين ين�ش�ؤون في
دور الح�ضانة ،وريا�ض الأطفال �أو الأطفال الذين
يعي�شون في قرى الأطفال( اللقطاء ).

مقـــاالت

ويرى جون ديوي «�أن االت�صال �سواء اللغوي �أم
�أي ات�صال مبا�شر هو ال�سبيل ليعرف ال�صغار ما
�أتت به الأجيال ،وي�ضيفوا بعد �أن يكبروا ما يمكنهم
به تكملة الناق�ص والتطور به ،واللغة عامل لحفظ
ال�ت��راث ونقله وت�ط��وره ،ويتم ذل��ك بف�ضل متابعة
الطفل خطوطا للفكر ر�سمت من قبل ،وهكذا ي�سير
رقي الطفل مع رقي �ألفاظه ،وي�ضاف �إلى مفردات
الطفل فهمه لها ،وعددها ،وعمق معانيها ،وات�ساع
�أفقها ،وق��درة الأط�ف��ال على ا�ستعمال التراكيب
اللغوية المركبة كما نطقها الآخرون .وعند �أطفال
الثالثة والرابعة ،ي�ستعمل الطفل ع��دد ًا كبير ًا من
الألفاظ دون فهم كاف لمعانيها ،فالطفل من �أجل
�أن يتعلم اللغة يواجه �أمرين :تعلم �شكل الألفاظ
والتراكيب من معان وخبرات ونزعات �سواء عند
الطفل �أو الآخرين»(.((1

ال �شك �أن هناك عالقة بين قلة المفردات عند
الطفل ،والم�ستوى الثقافي ال��ذي تعي�شه الأ�سرة،
و�أن الأطفال المت�أخرين في كالمهم ،هم �أطفال
منعزلون ،ويلعبون على انفراد ،ويلج�أون �إلى البكاء
ب�سهولة ،وال يجدون انتباه ًا �أو رعاية ،لذا ف�إنَّهم
يكونون على درج��ة بطيئة في تعلم ال�ك�لام ،وقد
ي�ستمر ت�أخرهم اللغوي �إلى فترة طويلة.
�إن العالقة بين الطفل و�أمه ت�ؤثر ت�أثير ًا مهم ًا في

ومن العوامل التي ت�ؤثر على تطور الم�ستوى اللغوي
عند الأط�ف��ال الم�ستوى االجتماعي واالقت�صادي
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اكت�ساب الطفل للغة وتعلمها� ،أ َّم��ا �إذا كان هناك
انعدام تفاعل اجتماعي ،وعاطفي بين الأم وطفلها؛
ف�إن ذلك ي�ؤدي �إلى عدم انتظام النمو اللغوي من
النواحي االنفعالية ،وظهور ا�ستجابات غير م�ألوفة
عند الطفل.
ول ّما كانت الأم هي المخاطب الأول للطفل ف� َّإن
�سلوكياتها ت�ؤثر على ظهور اال�ضطرابات اللغوية
عنده «ت�ؤثر �سلوكيات الأم ب�شكل مبا�شر على الطفل،
وحاجاته العاطفية ،والغذائية ،فالأم القلقة ال ت�شبع
هذه الحاجات عند طفلها ،لذلك وجد �أن �أطفال
ه�ؤالء الأمهات يميلون �إلى ع�ض الأ�شياء ك�أن يع�ض
الطفل القلم� ،أو يم�ضغ �أطراف �أ�صابعه �أو يحرك
فمه �أثناء النوم ،لذا ف� َّإن هذه الأعرا�ض ت�ساعد في
ح�صول اال�ضطرابات اللغوية عند الطفل».
كما ي ��ؤث��ر عمل الأم وب�ع��ده��ا ع��ن طفلها� ،أو
طالقها ،على ت�أخر الكالم ل��دى الطفل� ،أو على
وج ��ود اال� �ض �ط��راب��ات اللغوية ع�ن��ده «�إن هنالك
عالقة بينة وا�ضحة بين التمتمة والتن�شئة الأ�سرية
الخاطئة»( .((1ولعل القدوة ال�سيئة في الكالم مع
الأط �ف��ال ت ��ؤدي �إل��ى المحاكاة التي ت�سبب بع�ض
اال�ضطرابات اللغوية.
اال�ضطرابات اللغوية
.1ا�ضطرابات الكالم :

� َّإن ال �ك�لام ه��و �أداء الإن �� �س��ان ِل�لُّ�غ��ة ،ويحدث
بو�ساطته ِنظام اجتماعي معين داخ��ل المجتمع،
واللغة تتمثل بو�ساطة الكالم «والكالم هو الأحداث
المنطوقة فع ًال من متك ِّلم ف��رد ولها واق��ع ما ِّدي
مبا�شر ،ويمكن �أن يدرك �إدراك ًا مبا�شر ًا ،وبال َّتالي
فالكالم حقيقة فرد َّية ولي�س اجتماعي ًا� ،أ َّما اللغة
فكالم ينق�صه ال َّتكلُّم�،أو هي كالم كامن بالق َّوة،
فهي مجموع العادات اللغو َّية التي يت ُّم بها ال َّتوا�صل،
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وهي ملك للفرد والمجتمع في �آنٍ واحد .لذا فاللغة
لي�ست واقعة اجتماع َّية بحتة»(.((1
�أ َّم��ا الم�شكلة التي تح�صل في الكالم فت�شمل
�ضعف المح�صول ال�ل�غ��وي ،وت ��أخ��ر ال �ك�لام لدى
الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة (من )5-2
�سنوات ،وال�ت��ردد في النطق (ال��ت���أت���أة) ،واعتقال
الل�سان (اللجلجة) ،وترديد الألفاظ والكلمات دون
مبرر �أو ق�صد ،وتكرار عبارات ال معنى لها ،وال�سرعة
الزائدة في الكالم وبعثرة الحديث ،والكالم غير
المترابط ،والبطء الزائد في الحديث �أو الكالم،
وخلط الكلمات ،والمجمجة في الكالم ،وا�ستخدام
كلمات مبتكرة لي�س لها معنى ،والثرثرة ،وتدفق
الكالم ،والكالم المح�شو بالتفا�صيل العر�ضية التي
ال لزوم لها ،والت�شتت في الكالم ،وعدم الو�صول �إلى
هدف �أو غاية معينة.
وينتج عن ا�ضطرابات الكالم ما ي�أتي :اال�ضطرابات
اللغوية
�أ� -ضعف المح�صول الكالمي :ومن مظاهره

�إحداث �أ�صوات عديمة الداللة ،واالعتماد
على الحركات والإ�شارات ،وتعبير الطفل عن
�أغرا�ضه بكالم غير وا�ضح وغير مفهوم ،و�ض�آلة
عدد المفردات التي تعزز الكالم بلغة مفهومة
ووا�ضحة ،واالكتفاء بالإجابة بنعم �أو ال �أو بكلمة
واحدة فقط �أو بجملة من فعل وفاعل ،وال�صمت،
�أو التوقف في الحديث�« .إن �ضعف الكالم عند
الطفل وت�أخره ي�شكل ن�سبة تتراوح بين()%5-3
من مجموع الأطفال ،وتكثر هذه الحاالت بين
عمر (� )5-4سنوات»(.((1

ب -الت�أت�أةStuttering -:

جاء في ل�سان العرب �أن الت�أت�أة تعني «حكاية
ال�صوت»(� ((1أ َّما الفيروز �أبادي فعرفها في قامو�سه
(((1
ال�ص ْو ِت ،و َت َر ُّد ُد ال َّت�أْتَا ِء في ال َّتا ِء»
ب�أنها «حكا َي ُة َّ

وال�ت��أت��أة معناها التردد في النطق� ،أو الرتة في
الكالم وهي ظاهرة ي�صاحبها حالة توتر ع�صبية،
و ت�شبه حالة اعتقال الل�سان ،حيث يعجز الفرد عن
�إخ��راج الكلمة �أو المقطع نهائي ًا ،واعتقال الل�سان
هو احتبا�س اللغة عن الإيفاء بالتعبير عن المعاني،
وهو نوع من التردد واال�ضطراب في الكالم ،فيردد
الطفل الم�صاب �صوت ًا� ،أو مقطعا ال �إرادي ًا مع عدم
القدرة على تجاوز ذلك المقطع �إلى المقطع الذي
يليه «�إن حالة اعتقال الل�سان �أ�شد من حالة الت�أت�أة،
وت�أخذ �شكل ت�شنج �أو توتر ،وف��ي معظم الأحيان
توجد الحالتان مع ًا ،لذلك ي�ستخدم �أحد اللفظين
للإ�شارة �إلى الآخر»(.((1

والكلمة الأخرى� ،أو المقطع والمقطع الآخر ،وينتهي
المقطع بانفجار �صوتي .تتطور هذه المرحلة حتى
ت�صل حالة ت�شنج توقفي ،ويكون هنالك احتبا�س تام
في الكالم يتبعه انفجار ،وي�ضغط المري�ض بقدميه
مع ارتعا�شات في رمو�ش العين ،و�إخ��راج الل�سان
خارج الفم ،وتحريك اليدين والميل بالر�أ�س �إلى
الخلف ،وذلك بهدف التخل�ص من الت�أت�أة ،ويطلق
عليها (.)Stammering
والت�أت�أة نوعان ،هما:
�أو ًال :الت�أت�أة االهتزازية �أو االختالجية وهي
تحدث عند تكرار الكالم من �أول حرف من الكلمة،
�أو عند �أول كلمة من الجملة ،وقد يتعذر على الم�صاب
�أن ينطق كلمة في مواقف معينة ،ولكنه ينطقها في
ظروف �أخرى وب�صورة طبيعية ،ويكون الع�سر هنا
ب�سبب ت�شنج ع�ضالت التلفظ عند محاولة الكالم،
�أو عند تلفظ بع�ض الكلمات� ،أو الأ�صوات ال�صعبة،
مثل التحدث مع الغرباء.
ث���ان���ي���اً :ال���ت����أت����أة ال��ت�����ش��ن��ج��ي��ة �أو االنقبا�ضية
 Tonic- Stammeringي�ت��وق��ف ال�م���ص��اب عن
الكالم تمام ًا ،وتكون بداية كالمه انفجارية مع
تكرار �أ�صوات� ،أو كلمات ال �صلة لها بالكلمة المراد
نطقها ،وهي �أ�شد من الت�أت�أة االختالجية ،ويكون
توقفه دون م�سوغ ،ويحدث ب�شكل مفاجئ ،مما ي�ؤدي
�إلى حب�سة في الكالم قد تطول وقد تق�صر ،ويكون
الكالم غير متنا�سق ي�صاحبه اهتزازات وتكرارات
ال �إرادية(.((2

وللت�أت�أة ثالث مراحل ،تبد�أ من الأق��ل خطورة
�إلى الأ�شد ،وهي كما ي�أتي:
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المرحلة الأولى :ي�صعب على الم�صاب النطق
بالكلمة ،حيث يبذل ج�ه��د ًا ،ويكون منفع ًال عند
�إخراج الكلمة ،يبد�أ كالمه ب�شكل بطيء ثم ما يلبث
�أن ي�صبح �سريع ًا ،مع �إع��ادة �أج��زاء من الكلمة،
وت�سمى (الت�أت�أة التوترية).
المرحلة الثانية :تنعدم قدرة الم�صاب على
النطق بو�ضوح في بداية الكلمة ،ويبذل جهد ًا،
وتتغير ق�سمات وجهه ،وي�ضغط على �شفتيه ،لإخراج
الكلمة الأولى مع توتر ي�صحبه ت�شنجات ،وحركات
ال �إرادي��ة ،مع ترديد الكلمة �أو ال�صوت الأول منها
دون القدرة على االنتقال �إلى ال�صوت الذي يليه،
وي�صل الطفل �إلى هذه المرحلة بعد � 12-6شهر ًا
من المرحلة الأول��ى وت�سمى بالمرحلة الت�شنجية
االهتزازية �أو االرتعا�شات الكالمية الت�شنجية.

والفرق بين الطفل ال�سليم والطفل المت�أتئ هو
�أن الأول ي�ستطيع �أن يحول ال�صور الذهنية والأفكار
�إل��ى �ألفاظ وك�لام� ،أ َّم��ا الآخ��ر (المت�أتئ) ،فيجد
�صعوبة في تحويل هذه ال�صور الذهنية والأفكار،
�إلى �ألفاظ وكلمات.

المرحلة الثالثة :ومن �أه��م �أعرا�ضها توقف
في حركات الكالم ،رغ��م تحرك الفك وال�شفاه،
مع ت�شنجات �شديدة وتباعد الم�سافة بين الكلمة
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وق��د ي�ك��ون ه�ن��اك �أع��را���ض م�صاحبة للت�أت�أة
ال�شديدة مثل :حركات الج�سم ،وق�سمات الوجه،
وحركة الر�أ�س ،وقد تقت�صر �إجاباته ب (نعم) �أو
(ال) ،ومن الأعرا�ض الأخرى حركة القدمين التي
تعبر عن النواحي العدوانية ،وحركة اليدين التي
تعبر عن ال�سلب �أو الإيجاب ،ويظهر عليه �إفراط في
العرق ،و�شحوب �أو احمرار في الوجه(.((2
ي��رى ميثرو «�أن  %50م��ن المت�أتئين يبد�ؤون
الت�أت�أة ب�صورة مبكرة ،وعند الأطفال العاديين ال
ت�ستمر �أكثر من (� 2-1سنة ) وق��د �أطلق عليها
ت�أت�أة تحويلية  ،Perelopmental Stutterوتعتبر
هذه الت�أت�أة طبيعية لدى الأطفال»(.((2
ج -ال�سرعة الزائدة في الكالم :
ويق�صد بها ترديد كلمات� ،أو �ألفاظ دون م�سوغ
�أو ق�صد ،وتكرار عبارات ال �ضرورة لها ،وتظهر
�أعرا�ضها في ال�سرعة الزائدة في الكالم ،وفي عر�ض
الأفكار الم�صاحبة لها ،ويكون الكالم م�ضغوط ًا
لدرجة التداخل ،وفي الحاالت ال�شديدة يتعذر على
الفرد فهم ما يقال ،ويظهر هذا اال�ضطراب بو�ضوح
�أثناء ال�ق��راءة� .إن ال�سرعة ال�شديدة في الكالم
تظهر عند ال�شخ�صيات المفكرة الذكية والن�شطة،
فتظهر ك�ح��االت هو�س ح��اد ،ويجب التمييز بين
ال�سرعة الزائدة في الكالم � Logorrheaأي تدفق
الكالم مع نطقه وترابطه ،وبين حالة الثرثرة التي
يق�صد بها كثرة الحديث ،وابتعاده عن المو�ضوع
الأ�صلي(.((2
وق��د ي��ردد الم�صاب الكالم والأل �ف��اظ نف�سها
وت�سمى هذه الحالة � ،Echolaliaأو يقطع الحديث
فج�أة ويلوذ بال�صمت � ،Mutismأو ي�صبح حديثه
م�شتت ًا � ،Scalleringأو ي�ستخدم لغة مبتكرة
� ،Neologismأو ي�ستعمل �ألفاظ ًا ال معنى لها لدى
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ال�سامع .و�سبب ال�سرعة الزائدة في الكالم ،هو
عدم التوافق الفكري� ،أو الحركي لأع�ضاء الكالم،
ذلك �أن الوظيفة الحركية محددة لأع�ضاء النطق
والكالم ،بينما الوظيفة الكالمية ف�إنها قد تتعر�ض
ل�ل��زي��ادة� ،أو النق�صان ح�سب انح�صار الأفكار
وزيادتها(.((2
د -الحب�سة الكالمية (الأفيزيا) Aphasia:

والأف �ي��زي��ا ا��ض�ط��راب ل�غ��وي ينتج ع��ن �إ�صابة
ال�م�ن��اط��ق ال�م���س��ؤول��ة ع��ن ال��وظ��ائ��ف ال�ل�غ��وي��ة في
الدماغ.
�أ�سباب حدوثها :تحدث الأفيزيا عندما ي�صاب
المري�ض ب�أحد الأ�سباب الآتية:
�أ -الأورام الحميدة �أو الخبيثة منها .ب -الجلطات
الدماغية .ج -تعر�ض المري�ض �إل��ى حوادث
�أثرت على الدماغ �أو الأع�صاب .والأفيزيا �أنواع
اال�ضطرابات
منها :
 -1الأفيزيا الحركية .Motor Verbal
 -2الأفيزيا الح�سية .Sensory Aphasia
 -3الأفيزيا الن�سيانية .Amnestic Aphasia
 -4الأفيزيا الكلية Aphasia

.Total

 -5ف� �ق���دان ال � �ق� ��درة ع��ل��ى ال �ت �ع �ب �ي��ر كتابة
.Agraphia
ويرجع االختالف بينها �إلى ظهور نوع منها دون
الأنواع الأخرى ،و�إلى موقع الإ�صابة ،ودرجتها من
حيث ال�شدة والعمر ال��ذي بلغه الم�صاب ،وعلى
ال��دور ال��وراث��ي ،والأث ��ر البيئي ال��ذي تعر�ض له.
و�س�أتناول كل واحدة منها على حدة.
 -1الأفيزيا الحركية

Motor Verbal

م��ن �أع��را��ض�ه��ا :ف�ق��دان ال �ق��درة على التعبير

اللغوية

الفهم كلي ًا �أو جزئي ًا ،فالم�صاب ي�ستطيع �أن
يتمتم بكلمات �صحيحة النطق ،و�سليمة من حيث
مخارج الأ�صوات ،ولكن ال يوجد بينها �أي ارتباط،
وال تدل على �أي معنى عند اقترانها ببع�ض ،وقد
يحذف كثير ًا من الكلمات التي تقوم بوظائف
لغوية معينة ك�أدوات الربط ،وال�ضمائر ،وحروف
الجر و�أدوات التعريف ،و�أ�سماء الإ�شارة.

الحركي وال�ك�لام��ي ،وف��ي ال �ح��االت ال�شديدة
 Severoracuteيفقد الم�صاب ال�ق��درة على
التعبير لدرجة يكون حديثه مق�صور ًا على لفظة
واحدة ال تتغير مهما تنوعت الأحاديث الموجهة
�إل�ي��ه ،وق��د يكون هنالك ت�أثير حالة انفعالية
عنيفة مما ي�ؤدي �إلى تمتمة بع�ض العبارات غير
الم�ألوفة التي تت�ضمن الروح العدوانية ،وفي هذه
الحالة ال يالحظ على الم�صاب �ضعف �أو عدم
قدرة على الفهم.

مقـــاالت

 -3الأفيزيا الن�سيانية :
«يظهر على الم�صاب الن�سيان وع��دم القدرة
على ت�سمية الأ�شياء والمرئيات التي تقع في
مجال �إدراك� ��ه ،وف��ي ال �ح��االت ال�شديدة يلوذ
الم�صاب بال�صمت عند �س�ؤاله عن �شيء ما
ويتعذر عليه �إي�ج��اد اال�سم المنا�سب لم�سمى
معين ،وفي الحاالت الب�سيطة ي�ستطيع �إيجاد
�أ�سماء الأ�شياء الم�ألوفة لديه بينما يعجز عن
ذكر الأ�شياء غير الم�ألوفة»( ،((2وي�شعر الم�صاب
باالحباط لعدم قدرته على الكالم ب�شكل طبيعي
و�سل�س ،وعندما ال ي�ستطيع لفظ الكلمة فقد
يلج�أ �إلى ا�ستعمال لفظة م�شابهة لها مثل كلمة
(الح) بدل (راح)�أو �أن ي�ستعمل كلمة م�شابهة
في المعنى مثل (ورقة) بدل ( قلم ).
Amnestic Aphasia

 -2الأفيزيا الح�سية Sensory Aphasia :اكت�شف
فرنيك الأفيزيا عن طريق معرفته لوجود مركز
�سمعي في الف�ص ال�صدغي من الدماغ ،حيث
اكت�شف �أن وج��ود تلف ف��ي ه��ذا ال�ج��زء ي�ؤدي
�إلى العمى ال�سمعي فيفقد المري�ض القدرة على
التمييز بين الأ� �ص��وات الم�سموعة و�إعطائها
داللتها اللغوية بمعنى �أنه ي�سمع الحرف �صوت ًا
ولكنه يتعذر عليه ترجمة مدلول ال�صوت الحادث
فالقدرة ال�سمعية عادية لكن العلة في الإدراك
ال�سمعي  Auditory perceptionوللأفيزيا
الح�سية �أنواع عدة منها:
�أ -العمى اللفظي  Alexiaحيث ي�ستطيع الم�صاب
قراءة الكلمة المكتوبة ،ولكنه ال يفهم ما يقر�أ،
ويعمل على �إبدال الأ�صوات ،وقد يكون الإبدال
مقت�صر ًا على �أن��واع معينة من الأ��ص��وات التي
تت�شابه في ال�شكل مثل �صوتي ( ال�سين وال�شين)،
(والجيم والحاء والخاء).

 -4الأفيزيا الكلية Total Aphasia :حيث يكون
هنالك احتبا�س ف��ي ال �ك�لام وا� �ض �ط��راب في
القدرة على فهم الكلمات المنطوقة �أو المكتوبة،
بالإ�ضافة �إلى عجز جزئي في الكتابة وقد توجد
هذه الأعرا�ض مجتمعة(.((2

ب -الأفيزيا م�ضادة الألفاظ وترديدها Echolalia

وهي عبارة عن تكرار الكلمات التي يت�ضمنها
ال�س�ؤال �أو الحديث حيث يردد الم�صاب الكلمات
التي ي�سمعها من المتحدث نف�سه.

 -5فقدان القدرة على التعبير كتابة
بفقد الم�صاب القدرة على التعبير كتابي ًا ويكون
ذلك م�صحوب ًا ب�شلل في الذراع اليمنى ،ويتعذر
على الم�صاب �أن يكتب بيده الي�سرى على الرغم
من �سالمتها.
Agraphia

ج -الأف��ي��زي��ا الفهمية ويق�صد بها ع��دم القدرة
على فهم الكلمات المنطوقة وق��د يكون عدم
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 -2ا�ضطرابات النطق :
ويق�صد بها اال�ضطرابات التي تحدث على عملية
النطق وطريقة لفظ الأ�صوات وت�شكيلها� ،إذ ق�سم
(فان رايبر) ا�ضطرابات النطق �إلى « ا�ضطرابات
�إب��دال �ي��ة ،وا��ض�ط��راب��ات تحريفية ،وا�ضطرابات
�ضغط ،وح��ذف ،و�إ��ض��اف��ة ،وهنالك ا�ضطرابات
كالمية �أخرى»(.((2
يق�صد باال�ضطرابات الإبدالية �إب��دال �صوت
ب�صوت �آخر ال لزوم له ك�أن ي�ستبدل الطفل حرف
(���س ب���ص��وت ���ش ) �أو � �ص��وت (���س ب���ص��وت ث)
والأخيرة من الحاالت ال�شائعة ،ويطلق عليها الث�أث�أة
 Sigmatismوتنت�شر لدى الأطفال في �سن الدرا�سة
(� )7-5سنوات حين تبد�أ مرحلة تبديل الأ�سنان
وقد يكون هناك �إب��دال في �أكثر من �صوت نتيجة
لتبديل الأ�سنان وعدم انتظامها.
�أ ّم ��ا اال��ض�ط��راب��ات التحريفية فتكون عندما
يخطئ الطفل في نطق ال�صوت خا�صة في حاالت
ازدواجية اللغة لدى ال�صغار لت�شوه في الأ�سنان،
�أو ال�شفاه� ،أو الفك� ،أو وج��ود �ضعف عقلي لدى
الطفل ،وم��ن ه��ذه ال�ح��االت حالة الخمخمة في
الكالم (الخنف) ويكون الم�صاب عر�ضة للقلق
مع عدم الثقة بالنف�س فيف�ضل ال�صمت واالنزواء
وي �ه��رب م��ن المجتمع وي�ج��د الم�صاب بالخنف
�صعوبة في �إخ��راج الأ��ص��وات الكالمية المتحركة
منها وال�ساكنة فيخرجها بطريقة م�شوهة فتبدو
الأ�صوات المتحركة ك�أن فيها غنة ،وال�ساكنة ت�أخذ
�أ�شكا ًال مختلفة من الخنف والإبدال(.((2
�أما ا�ضطرابات الحذف والإ�ضافة فهي �أن يحذف
الم�صاب بع�ض الأ�صوات التي ت�شملها الكلمة وتكون
عمليات الحذف في نهاية الكلمة بالن�سبة للأ�صوات
ال�ساكنة ،وقد ينطق الطفل �صوت ًا زائد ًا عن الكلمة
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ال�صحيحة؛ مما يجعل الكالم غير وا�ضح وغير
مفهوم� .أ ّما ا�ضطرابات ال�ضغط فيق�صد بها عدم
القدرة على نطق �أ�صوات �سقف الحلق ال�صلب ،وهي
الراء والالم ،حيث تحتاج بع�ض الأ�صوات ال�ساكنة
عند نطقها ب�شكل �صحيح �إل��ى �أن ي�ضغط الفرد
بل�سانه �سقف الحلق ال�صلب.
وم��ن ا�ضطرابات النطق �أن ينطق المري�ض
كلمات دون مراعاة لقواعدها النحوية �أو اللغوية
كما في حالة � DYSAGRAMMERATISMإذ
يردد الم�صاب ال�صوت ب�صورة �آلية كما في ترديد
�صوت الفاء (الف�أف�أة) وت�سمى بالنطق الآلي.
ومن �أ�شكال �صعوبة النطق �أن يكون الكالم غير
وا��ض��ح� ،أو غير مفهوم ،ويطلق على ه��ذه الحالة
 UNIVERSAL DYSLALIAوف��ي الحاالت
ال�شديدة يطلق عليها  IDO-GLASSIAوحاالت
ع�سر النطق  DYSARTHIAوه��ي ا�ضطرابات اال�ضطرابات
نطقية حيث يكون ك�لام الم�صاب فيه ارتعا�ش،
اللغوية
وعدم تنا�سق وتحتاج عملية النطق �إلى جهد زائد
لإخراج الكالم ،و تكون المقاطع المنطوقة مفككة.
والتوقيت فيها غير منا�سب �أو منطقي ،ويطلق
على هذه الحالة النطق المقطعي SYLLABIC
 ARTICULATIONوي�أخذ النطق �أحيانا �شك ًال
انفجاري ًا  EXPLOSIVEوفي حالة �أخ��رى ي�أخذ
�شكل ك�لام ال�سكير SCANNING SPEECH
وينتج هذا اال�ضطراب عند �إ�صابة الجهاز الع�صبي
الم�سئول عن عملية النطق ،ويطلق عليها �أي�ضا
 ALOGIAويطلق على الحاالت ال�شديدة التي يعجز
فيها الم�صاب تماما عن النطق ،ANARTHIA
ومن �صور ع�سر الكالم �أي�ض ًا المجمجة في الكالم
 SLURRINGحيث ي�صعب على المري�ض �إخراج
المقاطع ،فيقل و�ضوح الأ��ص��وات ،وتختفي بع�ض
المقاطع .وفي الدرا�سات التي ا�ستهدفت تحديد

وغير اعتيادي.

بع�ض العوامل التي تميز حاالت ا�ضطرابات النطق
عن الحاالت العادية لدى الأطفال وجد « �أن العوامل
الوراثية ال ترتبط ارتباط ًا وا�ضح ًا با�ضطرابات
النطق»(.((2

ويف�سر علماء اللغة ا�ضطرابات ال�صوت ب�أنها
ترجع �إلى الن�شاط الزائد لل�صوت مما ينتج عنه
�إجهاد الحنجرة� ،أو نق�ص في الن�شاط الحركي
لل�صوت.

 -3ا�ضطرابات ال�صوت-:

-4ا�ضطرابات الكالم الناتجة عن نق�ص
القدرة ال�سمعية-:

مقـــاالت

�صنف (ف��ان رايبر) ا�ضطرابات ال�صوت �إلى
ا�ضطرابات متعددة منها :ا�ضطرابات في الإيقاع
ال�صوتي وت�شمل :ارت�ف��اع ال�صوت ،وانخفا�ضه،
والفوا�صل في الطبقة ال�صوتية ،وال�صوت المرتع�ش
وهو �صوت غير متنا�سق حيث يكون �سريع ًا ومتوتر ًا
وال�صوت الرتيب الذي ي�أخذ �شك ًال واحد ًا غير قادر
على التغير في االرتفاع واالنخفا�ض ،بحيث يفقد
�صاحبه القدرة على التفكير ،وال�صوت الخ�شن �أو
الغليظ ،وبحة ال�صوت� ،إذ يكون ال�صوت منخف�ض
الطبقة المو�سيقية ل�ت�ق��ارب ال�ح�ب��ال ال�صوتية،
وال�صوت الأنفي ،وعدم انغالق هذا التجويف �أثناء
النطق بالأ�صوات(.((3

THE

وا�ضطرابات ال�صوت لها �أ�سباب عديدة منها،
الخلل ف��ي �آل �ي��ة عمل ال�ح�ب��ال ال�صوتية (الخلل
الوظيفي) والخلل في طبقة ال�صوت و�شدته ،في�صبح
ال�صوت غير منا�سب لعمر المتكلم وجن�سه وللموقف
الذي يقال فيه الكالم� ،إذ يكون الكالم غير م�ألوف،

فالطفل الم�صاب ال يتطور نطقه ب�صورة طبيعية،
ذلك �أن اللغة تعتمد على المحاكاة والتقليد ،فهي
عملية مكت�سبة تعتمد على ال�سمع ،لذا ف�إن الخلل
في النواحي ال�سمعية يترتب عليه ا�ضطرابات في
النطق ،وحينها يحتاج �ضعيف ال�سمع �إلى تدريبات
خا�صة ت�ساعد في تكوين اللغة عنده.

تتفاوت تلك الإ�صابات في درجة ت�أثيرها على
الم�صاب ،فمنها ال�ضعيفة ،والمتو�سطة ،وال�شديدة
وي�ؤثر في ذلك الفترة العمرية التي ي�صاب بها
الطفل الذي يعاني من ا�ضطراب في ال�سمع ،ف�إذا
فقد الطفل �سمعه في مرحلة الطفولة المبكرة،
ف�إنه ال ي�ستطيع �أن يكت�سب اللغة ،مما ي�ؤدي �إلى
عدم ا�ستطاعته على الكالم� ،أ ّما الذين ي�صابون
في وقت مت�أخر ،ف� َّإن الت�أثير على لغتهم �سيكون
قلي ًال .
والإ��ص��اب��ات ال�سمعية �إم��ا تكون خلقية
� CONGENTITALY DEEFأو �إ�صابات عار�ضة
 THE ADVENTIOUS BY DEEFويمكن
التعرف �إلى الأطفال الذين ولدوا �صم ًا� ،أو فقدوا
ال�سمع قبل تعلم الكالم� ،إذا لوحظ عليهم عدم
القدرة على الكالم في المرحلة المحددة لنمو
اللغة لديهم� ،أو عدم قدرتهم على فهم الكالم،
�أو عدم ا�ستجابتهم �أو عدم مقدرتهم على تمييز
الأ�صوات.

يطلق على ا�ضطرابات ال�صوت ،DYSPHONIA
وفي الحاالت العادية تكون فتحة لمزمار الموجودة
بين الحبال ال�صوتية �ضيقة ال ت�سمح بمرور الهواء
�إال تحت ت�أثير �ضغط منا�سب م��ن عمود الهواء
ال�خ��ارج م��ن الرئتين ،حيث ي�سمح ه��ذا ال�ضغط
ب�إطالق الأ�صوات ،والكلمات ب�شكل طبيعي� ،أ َّما �إذا
كانت تلك الفتحة �ضيقة جدا ف� َّإن ذلك ي�ؤدي �إلى
اهتزاز الحبال ال�صوتية ب�شكل غير اعتيادي مما
ي�ؤدي �إلى عيب في نطق الأ�صوات.
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-5ا�ضطرابات النطق والكالم الناتجة عن
نق�ص في القدرة العقلية للطفل:
�إن ال�ضعف العقلي ي�ؤدي �إلى عدم اكتمال نمو
الطفل ع�ضويا ومعرفيا «وق��د يرجع �إل��ى عوامل
وراثية �أو ع�ضوية �أو بيئية ،فيعوق الطفل عن تحقيق
التوافق النف�سي والبيئي المنا�سبين ،وبالتالي ي�ؤثر
ال�ضعف العقلي ت�أثير ًا بالغ ًا في قدرة الطفل على
اكت�ساب اللغة وف��ي م��دى قدرته على ا�ستعمالها،
ويظهر ذل��ك ف��ي قلة ع��دد ال�م�ف��ردات والكلمات
اللغوية ،وفي ارتباط معظم الأفكار بالأمور الح�سية،
وعدم القدرة على التجريد والت�صور الفكري»(.((3
وال�ت�خ�ل��ف العقلي ث�لاث��ة م���س�ت��وي��ات :ب�سيط،
ومتو�سط ،و�شديد ،و�أي م�ستوى منها ي�ؤثر ب�شكل
وا�ضح على قدرة الطفل على اكت�ساب اللغة ،وتطور
الكالم ،وعلى �صحة النطق وقوة التعبير.
�إن ت�أخر الكالم الناتج عن نق�ص في القدرة
العقلية ي�أخذ �أ�شكا ًال متعددة ،حيث يكون على �شكل
�أ� �ص��وات عديمة ال��دالل��ة ي�ستخدمها ال��ذي يعاني
�ضعف ًا عقليا و�سيلة للتخاطب والتفاهم ،وفي حالة
كهذه يكون �أقرب للأ�صم �أو الأبكم� ،أو يكون على
�شكل �آخر ،فيكون الطفل قد تقدم به العمر وتجاوز
مرحلة ا�ستعمال اللغة ا�ستعما ًال جيد ًا كما ي�ستعملها
�أقرانه الأ�صحاء ،وا�ستمر في ا�ستعمال الإ�شارات
والإيماءات وحركات الوجه والج�سم.
� َّإن الفرد الذي يعاني �ضعف ًا عقلي ًا ،يكون ب�إمكانه
تح�سين م�ستواه اللغوي عن طريق �أ�ساليب تربوية
تح�سن �أداءه وتنمي قدرته على معرفة ما يدور
حوله من ن�شاطات وفعاليات ،وتح�سين الم�ستوى
ال�شفوي والكتابي لديه ،وقد ر�أى البرنامج �أن �أطفال
هذه الحاالت قد اكت�سبوا م�ستوى لغوي ًا ي�سمح بفهم
المعاني الواردة في القراءة �أو في م�ستوى الجملة �أو
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الن�ص الق�صير(.((3
�إن الطفل المتخلف عقلي ًا يلقى �صعوبة في
اكت�ساب النظام اللغوي والتركيبة اللغوية ،ولكن
الطفل ال��ذي يعاني من درج��ة �أدن��ى من التخلف
العقلي ويقترب م�ستواه من م�ستوى الطفل العادي
قد يمكنه اكت�ساب بع�ض النظم اللغوية التي ت�ساعده
في التحدث(.((3
تهتم المدر�سة الفرن�سية بالتربية العالجية
لذوي التخلف العقلي ،ونرى �أنها تعمل على ا�ستعادة
المتخلف عقليا قدرته على الت�أهل والقيام ببع�ض
الأن�شطة ،وتدريب �إدراك��ه الح�سي حتى ي�صل �إلى
ال�سيطرة على العالقات الرمزية التي تربط بين
الأ�شياء.
وتركز المدر�سة الأمريكية على نتائج الدرا�سات
الف�سيولوجية ،فتوازن بين اللغة وال��ذك��اء ،وترى
تلك الدرا�سات ب��أن الإعاقة العقلية ذو �أث��ر �سيئ اال�ضطرابات
اللغوية
على المراكز الع�صبية الم�شتركة مما يجعل الفرد
المتخلف عقلي ًا ي�صعب عليه تطوير نظامه اللغوي
في �شكل نظام مرن ومترابط ،فال ي�ستطيع الو�صول
�إلى م�ستوى التفكير المجرد المعقد.
وف��ي درا��س��ة ق��ام بها كا�ستيالن عن التركيبة
اللغوية عند عينة من المنغوليين وجد �أن اللغة هي
�أعمق النواحي �إ�صابة بالن�سبة لمختلف العمليات
العقلية ،وتت�سم اللغة بالع�سر وال�صعوبة واالنتباه،
ور�صيد �ضعيف من المفردات يقت�صر على ت�سمية
الأ�شياء المح�سو�سة� .أما التركيبة الكالمية فهي
�أ�شد مظاهر الكالم ا�ضطراب ًا ،وقام بو�ضع برنامج
تدريبي له�ؤالء المنغوليين الذين تراوحت �أعمارهم
بين (� )18-14سنه وعمرهم العقلي بين()6-4
�سنوات وم�ستواهم اللغوي ال يتعدى لغة طفل عمره
� 3سنوات .وت�ضمن البرنامج ( )4مراحل :المرحلة

الحالة وم��ا تعانيه من م�شكالت لغوية ،فتعر�ض
ال �ح��ال��ة ع�ل��ى ط�ب�ي��ب متخ�ص�ص ف��ي الأم��را���ض
الع�صبية ،حيث يقوم بعالج الم�شكالت الع�صبية
والف�سيولوجية ،ثم يحول الم�صاب �إلى الأخ�صائي
اللغوي الذي قد ي�شاركه �أخ�صائي نف�سي� ،إذ يقوم
بعمل درا�سة عن تاريخ الحالة ،وتطورها ،و�سبب
حدوثها ،وعمل االختبارات الالزمة لها مثل :اختبار
الذكاء ،واالختبارات النف�سية ،واالختبارات اللغوية
المتنوعة ،على �أن تكون هذه االختبارات منا�سبة
لعمر الطفل وم��درك��ات��ه « ،ث��م يحدد الأخ�صائي
البرنامج العالجي الذي ينا�سب الحالة ،وقد يلج�أ
�إلى ت�صميم و�سائل تعتمد على القراءة� ،أو الكالم،
ويبد�أ الأخ�صائي بتدريب الم�صاب ومتابعته»(.((3
ي� ��ؤدي ال�ع�لاج النف�سي دور ًا مهم ًا ف��ي عالج
الم�صاب باعتباره عالج ًا مكم ًال للتدريب اللغوي.
ويركز العالج النف�سي على اللعب وتحليل ال�صور
ويناق�ش الأخ�صائي مع الم�صاب ،ووالديه ومعلميه
الأ�سباب التي �أدت �إلى ن�شوء الحالة» وقد ي�ستعمل
الأخ�صائي طرق الإيحاء والإقناع واال�سترخاء(.((3
�إن العالج النف�سي ي�ساعد الأخ�صائي على �إيجاد
�سبل لمعرفة الأ�سباب النف�سية الخفية التي �سببت
هذا اال�ضطراب ،ومعرفة ما يعتري المري�ض من
رغ �ب��ات مكبوتة ،وم�ع��رف��ة ردود �أف �ع��ال��ه ،وك�شف
م�شاعره ،ونزعاته العدوانية ،ومعرفة عالقته ب�أهله
و�أق��ران��ه ،ومناق�شة م�شكالته وحلها ،وا�ستخدام
الإيحاء ،والإقناع لمكافحة ق�صور الطفل ،وخوفه
الناتج عن العيوب اللغوية.

الأولى يطلب منه �إعادة اللفظ الذي ي�سمعه ،وفي
الثانية يطلب منه الإجابة عن �س�ؤال يطرح عليه،
وفي الثالثة يطلب منه و�صف ما ي�شاهده على �شا�شه
�أمامه ،وفي المرحلة الرابعة ُيح َّول اللفظ من �صيغة
الإيجاب �إلى �صيغة النفي(.((3
 -6ا�ضطرابات النطق والكالم الناتجة عن
العوامل النف�سية واالنفعالية-:

مقـــاالت

تختلف الأ�سباب التي ت��ؤدي �إلى اال�ضطرابات
اللغوية فمنها «عوامل نف�سية انفعالية وهي حاالت
امتناع عن الكالم ترجع �إلى عدم االتزان االنفعالي
وهي حاالت ع�صبية مع غياب �أي �إ�صابة دماغية
ظاهرة ويحتفظ الفرد ب�سلوكه الطبيعي ،وتكون
هذه الحاالت ردود فعل تهيجية �أو عدوانية .والثانية
حاالت امتناع عن الكالم ترجع ال�ضطراب عقلي
ذه�ن��ي ،م��ع ا��ض�ط��راب ف��ي ال�شخ�صية وال�سلوك
الذهني»(.((3
وت�شمل تلك اال�ضطرابات فقدان الكالم الجزئي،
�أو المتعمد� ،أو االختياري الذي يرجع لعوامل ال�ضعف
العقلي �أو الخجل ال�شديد �أو اله�ستريا.
وق��د يتعر�ض المراهقون �إل��ى ح��االت تت�صف
بال�سلبية وال�ع��دوان واالكتئاب واالن�ط��واء في �أ�شد
م�ستوياتها وت��وق��ف ع��ن ال �ك�لام� ،إذ يظهر هذا
التوقف داخل الأ�سرة ومع المعالج خا�صة بعد عمر
� 12سنة ،وقد يعر�ض نف�سه �إلى محاولة االنتحار،
و�إلى ردود فعل �سلبية ،وقد يمار�س ال�سرقة� ،أو يعاني
من حاالت ه�ستيرية.
ت�شخي�ص اال�ضطرابات اللغوية وعالجها:

وم��ن �أه��م ال�سبل لعالج اال�ضطرابات اللغوية
اال�سترخاء ال��ذي ي�ساعد على ا�سترداد التوازن
االنفعالي «ففي اال�سترخاء يتغلب المف�أفئ على
التوتر والقلق والخوف ويكون هنالك ارتباط بين
ال�شعور بالي�سر �أثناء القراءة،وبين الباعث للكالم

يقوم ت�شخي�ص اال�ضطرابات اللغوية وعالجها
على ت�ضافر جهود فريق متكامل يتكون من طبيب
الأع�صاب ،والطبيب الجراح ،والأخ�صائي النف�سي،
و�أخ�صائي اللغة وال�ك�لام وال�سمع ،وذل��ك ح�سب
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نف�سه .وهنالك العديد من طرق العالج الكالمي
ت�شمل اال�سترخاء الكالمي ،وتعليم الكالم من جديد،
وتمرينات الكالم الإيقاعي ،وطرق النطق بالم�ضغ،
والعالج عن طريق الممار�سة ال�سلبية»(.((3
ولال�سترخاء الكالمي هدفان هما» تكوين ارتباط
بين ال�شعور بالي�سر �أثناء القراءة بهذه الطريقة
وبين الباعث للكالم نف�سه والتخل�ص من العامل
اال�ضطرابي في اللجلجة �أثناء عملية الكالم»(.((3
وتعليم الكالم من جديد عبارة عن تمرينات
يقوم بها الم�صاب باال�شتراك في �أن��واع مختلفة
من المحادثات تن�سيه م�شكلته وكل ما يت�صل بها
وت�ستخدم تلك الطريقة ف��ي ع�لاج الأف �ي��زي��ا �أو
احتبا�س الكالم.
�أم��ا تمرينات الكالم الإيقاعي فهي لإ�صالح
كالم المتلجلج مما ي�ؤدي �إلى �صرف المتلجلج عما
يعتريه من �صعوبات في كالمه ،وطريقة العالج
بالم�ضغ تزيل ما وق��ر في ذه��ن الم�صاب من �أن
الكالم �صعب وع�سير ،فيدرب الم�صاب على الكالم
وك�أنه يم�ضغ مما يجعله يك�سر حاجز الخوف هذا
ويدفعه �إل��ى االقتناع ب��أن الكالم لي�س �صعب ًا ،بل
ب�إمكانه �أن يمار�سه دون خوف �أو وجل ،وفي �أثناء
التدريب هذا تطرح عليه �أ�سئلة لإ�شغاله بالتفكير
في �إجابتها و�صرف نظره عن التفكير في كيفية
الكالم وال�صعوبات التي قد يواجهها .ويرى بيركنز
«�أن الأخ�صائي ق��د يلج�أ �إل��ى الطريقة ال�سلبية
وهي :تكرار الم�صاب للكالم ب�شكل بطيء لتكوين
�إح�سا�س مرتبط بنمط ال�ك�لام ،وذل��ك في عالج
التهتهة والو�سوا�س والخلجات الع�صبية ،والأعمال
الق�سرية»(.((4
ويقوم التحفيز بدور مهم في عالج اال�ضطرابات
اللغوية ،فتعزيز الإجابات المقبولة و�إبعاد الخاطئة
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مع اتباع �أ�ساليب مختلفة من التحفيز والم�شاركة في
الكالم والنقا�ش والإجابة عن �أ�سئلة الأطفال ب�صورة
وا�ضحة ونطق �سليم دون �إ�شعارهم بالملل ،وتبادل
الأح��ادي��ث معهم دون الإ��ش��ارة �إل��ى ا�ضطراباتهم
النطقية والكالمية ،والبعد عن �إ�شعارهم ب�أنهم في
جل�سة عالجية ،وتحفيز الم�صاب على ما تعلمه من
كلمات جديدة ،يعزز الثقة عند الم�صاب ،ويدفعه
�إلى التقدم في لفظ الكالم ال�صحيح ،واالبتعاد عن
الكالم الخاطئ.
عالج الت�أت�أة :

لعالج الت�أت�أة ال بد من اال�ستعانة بالأخ�صائي
النف�سي للتعامل مع الم�شكالت االنفعالية الم�سببة
للت�أت�أة ويقوم المعالج بالإر�شاد الأ��س��ري لأفراد
الأ�سرة في كيفية التعامل مع الطفل المت�أتئ.
لعالج الت�أت�أة ثالثة مناهج وهي:
�أو ًال :ع��ل��اج ت�����ش��ك��ي��ل ال���ط�ل�اق���ة  Fluencyاال�ضطرابات
اللغوية
 Shaping Therapyحيث ُيع َّلم الم�صاب طرق ًا
ت�ساعده على الطالقة ومنها تنظيم العالج ب�شكل
ت�سل�سلي� ،إذ ينتج الم�صاب بو�ساطته الكالم في
م�ستوى الكلمة والكلمتين ،وهنا يلج�أ المعالج �إلى
�أ�سلوب الثواب والعقاب ،ومع التقدم في العالج،
ينتقل المعالج من الأ�سهل �إلى الأ�صعب ،ومن الطرق
الأخ��رى تغيير �أنماط كالم الم�صاب بالبطء في
الكالم �أو الزيادة تدريجي ًا في الكالم ،وعندما ينجح
المعالج في تحقيق طالقة الكالم عند الم�صاب في
العيادة ،ثم ينقل تطبيقه �إلى خارجها.
ثانياً :عالج تعديل �سلوك الت�أت�أة Therapy
 Modificationويهدف ه��ذا العالج �إل��ى تعديل
�سلوك الت�أت�أة وتجنب الكالم والمقاومة.
ثالثاً :المنهج الدمجي وي�ستعمل المعالج فيه
طرق عالج ت�شكيل الطالقة وعالج �سلوك الت�أت�أة.

ومن الطرق المتبعة لعالج الت�أت�أة خف�ض معدل
�سرعة الكالم �إلى الم�ستوى الذي يكون الكالم فيه
ح��ر ًا من الت�أت�أة �أو خالي ًا منها وه��ذا يتفاوت من
�شخ�ص �إلى �آخر وتخف�ض �سرعة الكالم بو�ساطة
�إطالة المقاطع اللفظية.
رابعاً :تنظيم التنف�س ،وهذا ي�ساعد في ت�سهيل
عملية الكالم بطالقة ويتوقف المت�أتئ عن الكالم
عندما تظهر الت�أت�أة ،حيث ي�أخذ �شهيق ًا عميق ًا ثم
يبد�أ بالكالم �أثناء عملية الزفير(.((4

 -1عمليات بنية المقطع Syllable Structure

 Processتتغير بنية المقطع وي�أخذ الأ�شكال الآتية:

٭ حذف ال�صامت النهائي حيث تحذف �صوامت
نهائية محددة (ول) بدل ( ولد )
٭ ح��ذف المقطع غ�ي��ر ال�م�ن�ب��ور �أو الم�شدد
 Unstressed Syllable Deletionحيث يحذف
المقطع غير الم�شدد �أو غير المنبور في بداية
المقطع �أو و�سطه.
٭ التكرار  Reduplicationحيث يتكرر مقطع �أو
جزء من مقطع �أو يكرر كلمة من مقطع واحد.
٭ الإقحام يقحم �صوت ًا غير م�شدد �أو �صوت ًا غير
منبور �إلى �صلب الكلمة .Epenthesis

عالج اال�ضطرابات النطقية والفونولوجية:

مقـــاالت

�إن الهدف من عالج النطق هو م�ساعدة الطفل
على نطق الأ� �ص��وات غير المنتجة ب�شكل �صحيح
ويبحث عنها كما ي�أتي :تحديد كل �صوت هل هو
منتج ب�شكل �صحيح �أو ب�شكل خاطئ؟ تحديد مكان
الخط�أ النطقي في الكلمة .ت�صنيف الأخطاء �إ َّما
�أن يبدل�،أو يحذف� ،أو ي�ضيف� ،أو ي�شوه ال�صوت،
تحديد �أخطاء الإب��دال ،وت�صنيفها اعتماد ًا على
مكان النطق وطريقته و�أ�سلوبه ،وعلى خ�صائ�ص
ال�صوت ،تعليم الطفل �صوت ًا �أو �أكثر من كل مجموعة
وفح�ص �إمكانية �إن�ت��اج الطفل للأ�صوات التي ال
يتدرب عليها ،ف�إن الطفل الم�صاب �إذا ُد ِّرب على
�إنتاج �أ�صوات قليلة تت�شابه في مجموعة الخ�صائ�ص
يجب �أن يبد�أ ب�إنتاج الأ�صوات المفقودة التي تتوافر
فيها الخ�صائ�ص نف�سها بدون تدريب(.((4

-2عمليات الإبدال Substitution Processes

حيث يبدل الأ�صوات الم�ستهدفة ب�أ�صوات �أخرى
ويعتمد ذلك على طريق النطق �أو مكانه كما ي�أتي:
٭ المقدمة  Frontingيبدل ال�صوت الخلفي
�إلى �صوت �أمامي مثل كلمة ( كلب) ت�صبح (تلب).

٭ الخلف  Bakingيبدل ال�صوت الأمامي �إلى
�صوت خلفي مثل كلمة(راح) ت�صبح (غاح).
العلميات التي ت�شمل على تغيير طريقة النطق
فهي:
٭ الأ�صوات االنفجارية :ينتج الم�صاب الأ�صوات
االنفجارية بد ًال من االحتكاكية مثل (دلمه) بدال
من (زلمه)

٭ اختيار �أنماط ال�صوت اعتماد ًا على الخ�صائ�ص
المميزة  Distinctive featuresوالخ�صائ�ص
المميزة هي الخ�صائ�ص الفريدة والمميزة التي
تميز �صوت ًا كالمي ًا واحد ًا عن غيره.

٭ ال� ��� �ص ��وت غ��ي��ر الأن � �ف� ��ي ب�����ص��وت �أن��ف��ي
 Denasalizationمثل (بحبد) بد ًال من (محمد)

٭ اختيار �أنماط ال�صوت اعتماد ًا على العمليات
الفونولوجية  Phonological processمن العمليات
الفونولوجية الم�ستعملة :

لعالج الم�شكالت �سالفة الذكر التي قد يتعر�ض
لها الطفل ُيدرب الطفل على النطق ال�صحيح لهذه
الأ� �ص��وات وت�ع��دل المخارج غير ال�صحيحة التي
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يمار�سها الطفل الم�صاب حيث ت�ستعمل المر�آة �أمام
الطفل ليرى كيف ينتج ال�صوت وما هي المواقع التي
يفتر�ض �أن ي�ضع ل�سانه عندها حتى ينطق ال�صوت
ب�شكل �صحيح� ،أو يمثل المعالج عملية �إنتاج �صوت
معين �أمام الم�صاب ويطلب منه تقليد المعالج ،مثل
عملية �إنتاج �صوت الفاء ،يطلب من الم�صاب ع�ض
ال�شفة ال�سفلى بهدوء كما يعمل المدرب ،ثم يدفع
الهواء �إلى الخارج(.((4
ع�ل�اج ا���ض��ط��راب��ات ال�����ص��وت
:Voice Disorders

Treatment of

ي �ب��د�أ ع�ل�اج اال� �ض �ط��راب��ات ال�صوتية بتعليم
الم�صاب على اال�ستماع �أو الإ�صغاء ل�صوته بو�ساطة
الت�سجيل لمعرفة العيوب التي قد توجد في هذه
الأ�صوات التي ينتجها ،وعندما يوجد عند الم�صاب
ا�ستعمال خاطئ لتدفق الهواء عند عملية الت�صويت
وال�ك�لام ف�لا ب��د م��ن ت��دري��ب الم�صاب على �أخذ
هواء ال�شهيق ب�شكل عميق والمحافظة عليه ومن ثم
�إخراجه عبر هواء الزفير لإنتاج �أ�صوات محددة مثل
ال�صوائت ،وتعدل الحركات الم�ستعملة في الكالم
بو�ساطة التدريب ال�لازم« .وق��د يعاني الم�صاب
من ا�ضطرابات مرتبطة بالتوتر الع�ضلي ،وهنا
يكون اال�سترخاء �ضروري ًا للم�صاب»( ((4ويتحقق
اال�سترخاء بغياب التوتر الع�ضلي �أو االنقبا�ض
الع�ضلي ،ومن �أ�ساليب تحقق اال�سترخاء ما ي�أتي:
 -1الت�أمل والتنف�س العميق.
 -2التغذية الراجعة البيولوجية �أو الحيوية.
 -3الإيحاء.
 -4الإح�سا�س الع�ضلي لخف�ض االنقبا�ضات(.((4
وع�لاج اال�ضطرابات ال�صوتية يكون بتح�سين
نوعية ال�صوت �إلى درجة ممكنة ،ويكون بالتخل�ص
من ال�سلوكيات الم�سيئة لل�صوت ،وخف�ض التوتر
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ال�م�ف��رط للت�صويت وت�ع��دي��ل ال��رن�ي��ن ال�صوتي،
و�إي �ج��اد �أف�ضل الأ� �ص��وات بالطلب م��ن الم�صاب
�إنتاج الأ�صوات ال�صامتة في م�ستويات طبقة �صوت
منخف�ضة ومتو�سطة وعالية.
«وي�ساعد و�ضع ر�أ�س الم�صاب في �إنتاج نوعية
ال�صوت الجيدة( »((4وعندما تحدث ا�ضطرابات ت�ؤثر
على الرنين ال�صوتي ،ف�إنه يعدل بتح�سين حركات
الل�سان و�أو��ض��اع ال�شفاه وفتح ال�صمام البلعومي
الحنجري و�إغالقه وتغيير حجم البلعوم(.((4
عالج الحب�سة الكالمية :

تختلف الطرق العالجية باختالف نوع الحب�سة
الكالمية وحاجات الم�صاب ويكون العالج داخل
العيادة على مهارات الفهم ال�سمعي �أو الذاكرة،
�أم��ا �أ�ساليب تح�سين الفهم ال�سمعي فت�ستند �إلى
مبادئ �شول  Schuelالتي تعمل على �إعادة التنظيم
ال�سمعي با�ستخدام �أن�شطة �سمعية داخل العيادة ،اال�ضطرابات
اللغوية
فقد ي�ستخدم ما هو موجود من قدرات لغوية �سليمة
لإث��ارة المناطق الأخ��رى غير الموجودة ولتح�سين
الذاكرة يعتمد على مبادئ لوريا  ،Luriaوت�ستند
هذه المبادئ على طرق تن�شيط الذاكرة با�ستخدام
مثيرات ح�سية مثل :كتابة �أرقام و�أحرف على الرمل
مث ًال ب�أ�صابع اليد ،ومبد�أ لوريا يقوم على �إعادة
تنظيم الق�شرة الدماغية وتطوير م�سارات جديدة
لال�ستقبال والتفاعل مع المثيرات( ،((4وقد يدرب
الم�صاب على �إنتاج �أ�صوات منغمة ،ثم االنتقال �إلى
الأ�صوات الطبيعية الخالية من التنغيم.
ومن الأ�ساليب المتبعة لعالج الحب�سة الكالمية،
االعتماد على مبادئ علم النف�س الع�صبي المعرفي.
وفي عالج الحب�سة الكالمية يلج�أ الأخ�صائي �إلى
اتباع �أكثر من �أ�سلوب ،ومن �أهم الو�سائل التي يلج�أ
�إليها في عالج الحب�سة الكالمية «الإر�شاد النف�سي

للم�صاب لم�ساعدته على التكيف النف�سي وزيادة
دافعيته في العالج وتعزيز قدراته(.»((4
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ي
الدين
�سيف
ال�سامر ّ
ّ
حياته وما تبقى من �شعره
د.كمال عبد الفتاح ح�سن

جامعة تكريت  -كلية التربية � /سامراء
المقدمـــة :

لم ينل القرن ال�سابع للهجرة حظه من الدرا�سات كما هو حال القرون الأولى ،فقد اهتم
الدار�سون بالع�صور العبا�سية الأولى وتو�سعت درا�ساتهم واهتماماتهم ،ولم يعد هناك بقية
للباحث �إال في جوانب قليلة ،وهي بالكاد مكملة لل�صورة التي ر�سمها الباحثون من قبل� ،أما
المرحلة الأخيرة من عمر الدولة العبا�سية ،ف�إنها ما تزال بحاجة للبحث ولم تجد اهتماماً كافياً
من لدن الدار�سين ،و�إن تناول بع�ضهم البيئات الأدبية في تلك الحقبة� ،سواء �أكانت في م�صر
على عهد الأيوبيين والمماليك �أم في بالد ال�شام والجزيرة الفراتية والمو�صل وما حولها ف�إنه
ر�سم ال�صورة ب�شكل ٍ
واف� ،أما في العراق والم�شرق الإ�سالمي؛ فما زالت هناك بقية بحاجة �إلى
البحث والتق�صي .وكانت هناك عوامل قد �أثرت في هذا الجانب وال�سيما ال�سيا�سية منها ،ف�ضال
عن ال�صراع الدائر ،و�ضعف الدولة وما �صاحب ذلك من تدهور في عدة جوانب وبخا�صة في
القرن ال�ساد�س الهجري ،فان الباحث في هذا القرن وما تاله يجد �ضعف الجانب الأدبي ،ولم
يظهر �شعراء بم�ستوى من �سبقهم �سواء بالكم �أم بالنوع(.)1
وازدادت الأمور �سوء ًا حين �أ�صاب الدولة ال�ضعف،
وظهور المغول وتهديدهم المتوا�صل للخالفة ومن ثم
�سقوط بغداد على �أيديهم ،كل ذلك �أثر على مو�ضوع
توثيق الأدب وال�شعر منه بخا�صة.
وقد �أ�شارت كتب الوفيات والتراجم والرجال �إلى
وجود كثير من ال�شعراء ولكن لم ت�صل دواوينهم �إلينا،
�إذ �ضاعت مع ما �ضاع من تراث الأمة و�سقط من بين
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�أي��دي الزمن .وال��ذي و�صل �إلينا بع�ض المقطوعات
ال�شعرية ونتف من �أ�شعارهم وهي نزر ي�سير ال ي�شفي
غليل الباحث وال يعطي �صورة جلية ومتكاملة عن
المرحلة ف�ضال عن مذهب الكتب في االنتقاء ال�شعري
الذي ال يبين مذهب ال�شعراء �أو اتجاههم الفني ،مما
�أخل بال�صورة وت�شكيلها عند الباحث في هذه المرحلة
المهمة التي م ّرت على الخالفة العبا�سية.

�سيف
الدين
ال�سامرّ ي
حياته وما
تبقى من
�شعره

والمتفح�ص ل�ه��ذه المرحلة يجد �أن الدولة
العبا�سية التي فر�ضت �سيطرتها على م�شارق الأر�ض
ودب ال�ضعف في مفا�صلها
ومغاربها ،قد وهنت َّ
و�أ�صبحت �شتات ًا وطمع الآخ��رون بها ،وال يكاد يمر
عقد من ال�سنين حتى ن��رى ال�صراع بين �أم��راء
الدويالت وانح�سار رقعة الخالفة؛ ولم يكن للخليفة
�إال ال�سلطان الديني فيها ،و�أ�شارت بع�ض الم�صادر
�إلى �أن حكم الخليفة لم يبتعد �أكثر من تكريت في
ال�شمال والب�صرة في الجنوب(� ،)2أما م�شرق الدولة
الإ�سالمية فالدولة الخوارزمية هي الحاكمة له،
وم�صر وبالد ال�شام تحت حكم الأيوبيين(.)3

تتو�سع الم�صادر في ذك��ر ن�سبه �أو بذكر �أ�سماء
�أجداده �أو �إلى �أية قبيلة ينت�سب و�أ�شارت فقط �إلى
�أنه من �سامراء و�سكن بغداد وال�شام.
كنيته :

درج� ��ت �أك �ث��ر ال �م �� �ص��ادر ع �ل��ى ك�ن�ي�ت��ه ب�أبي
العبا�س(.)7
لقبه:
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لقب ب�سيف الدين ال�سامري( )8وال�سامري ن�سبة
�إلى �سامرء �أو �سر من ر�أى( .)9ولقب �أي�ض ًا بال�صدر
الأدي ��ب ،والرئي�س وال���ص��در ال�ج�ل�ي��ل( ،)10و�أ�شار
الذهبي �إلى لقب له يعرف بــ(المقري)( ،)11ويبدو
ان هذا اللقب جاء من كونه من قراء القر�آن الكريم
مما دعا الحافظ الدمياطي( ،)12يذكره من �ضمن
معجمه (� ،)13أما الألقاب التي �أ�ضيفت الى مفردة
(ال��دي��ن) ما هي �إال �أل�ق��اب تعارف عليها النا�س
في تلك المرحلة و�شاعت قبل هذا القرن ،و�سبب
ذلك تم�سك العامة واهتمامهم بالدين واعتزازهم
بالإ�سالم(.)14

و�شهد القرن ال�سابع ظهور المغول و�سيطرتهم
على الدولة الإ�سالمية وتهديدهم للخالفة ،وق�صة
الخليفة الم�ستع�صم باهلل مع هوالكو و�أث��ر الوزير
ابن العلقمي في الأحداث واحتالل المغول لبغداد
متداولة ومعروفة(.)4
�أما ما عرف عن المغول من وح�شية ،وهمجية،
وق�سوة ،و�سفك للدماء ،وحبهم للقتل ،وال�سلب،
والنهب ،جعل النا�س يفرون من �أمامهم حين يطرق
م�سامعهم نية توجههم لأية مدينة ،لذلك عمد ُكث ٌر
من النا�س و�سراتهم وتجارهم للرحيل عن تلك
المدن وال�سيما بغداد ،فحين �سمع النا�س بنوايا
المغول وم��ا �ضمروه من �أم��ر ،عمد بع�ض النا�س
�إلى الهروب من بغداد ومنهم �شاعرنا �سيف الدين
ال�سام ّري(.)5
فقد �شد ال � ِّرح��ال �إل��ى ب�لاد ال�شام ه��رب� ًا من
المغول ،وقد عرف وا�شتهر في هذه البقاع و�إن كان
من �سراة القوم و�أعيانهم في بغداد ـ على وفق ما
ف�ضل الرحيل.
�سنذكره في �سيرة حياته ـ �إال �أنه ّ

�إن �أكثر التراجم التي ذكرته لم ت�شر �صراحة
�إل��ى �سنة والدت��ه ،و�إنما اكتفت بذكر وفاته ،ولكن
�أعطت ا�شارة �إلى عمره حين وافته المنية ،فذكرت
بع�ض الم�صادر �أنه كان في (ع�شر الثمانين)(،)15
وبما �أن وفاته كانت �سنة ( 615هـ) فان والدته تكون
في �سنة خم�سة ع�شر و�ستمائة .ومما ي�ؤخذ على
بع�ض المراجع الحديثة �أنها لم تذكر �سنة والدته
وهي من الم�آخذ على �أ�صحابها وهو مخالف للبحث
العلمي الر�صين(.)16

ا�سمه ون�سبه وكنيته ولقبه :

ن�ش�أته وحياته :

والدته :

�أغفلت الم�صادر عن ذكر ن�ش�أته وحياته الأولى،

هو �أحمد بن محمد بن علي بن جعفر( ،)6ولم
82

�آفاق الثقافة والتراث

ولم تذكر �سوى �أنه من �سامراء و�سكن بغداد ونزل
في بالد ال�شام ،ولم تف�صل القول في �سيرة حياته
�سواء في �صباه �أم في �شبابه،ولكن هناك بع�ض
الإ��ش��ارات التي وردت في بع�ض الم�صادر تو�ضح
�شخ�صية ال��رج��ل وم��ا ك��ان عليه وم��ا ه��ي �صفاته
وم��زاي��اه وتطرقت �إل��ى بع�ض عالقاته م��ع رجال
ع�صره ،وذكرت �أنه (كثير التغرب نزّاح ًا)(� ،)17إال
�أن��ه ق�ضى ال�شطر الأول من عمره في بغداد و�إن
�صدرت منه �إ�شارات �إلى مدينة �سامراء التي ينت�سب
�إليها وتنبئ عن كونه من هذه المدينة و�إال لما بقي
معتز ًا بانت�سابه لها ،مما ي��دل على �أن��ه ول��د فيها
ويفخر بها� ،إذ قال :
م�������ن ������س�����ر م�������ن راء وم���������ن �أه����ل����ه����ا
()18
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و�إن كانت ه��ذه المقطوعة ت��دل على ما عرف
عن الرجل من كثرة هجائه للنا�س وبين مذهبه
في التعامل مع الآخرين ،ولكن ما د�أب عليه �أكثر
الم�ؤرخين من ذك��ر �صفات ِ
وخ�لال تعد من جيد
ال�صفات و�أح�سن ال�خ�لال حين ذك��روه ب�صفات
منها :متمول ،ظريف ،حلو المجال�سة ،كثير الهزل،
مطبوع النادرة ،جميل المعا�شرة ،رئي�س ًا ،مثريا(.)19
كما �أن��ه من ��س��روات النا�س في ب �غ��داد( ،)20ومن
رجاالتها الم�شهورين وكانت له عالقات مع �أعيان
ع�صره (وك��ان خ�صي�ص ًا معظم ًا عند الوزير ابن
العلقمي ،وكان يح�ضر مجل�س الخليفة الم�ستع�صم
ب ��اهلل)( ،)21مما يدل على علو �ش�أنه ومكانته بين
رج��ال ع�صره ،ولكن حين ذكر �أولئك الم�ؤرخون
هذه العالقة مع الخليفة والوزير لم ي�شيروا �إلى
مراحل حياته الأول��ى ،ون�ستطيع �أن ن�ستنتج ذلك،
فهو ال يختلف عن �أبناء ع�صره وال�سيما الأثرياء
منهم وما عرف عنه من ترف وعلو جاه ،فالبد �أنه
تلقى علومه الأولى من الموارد المتعارف عليها من
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حلقات الم�ساجد والم�ؤدبين والعلماء .حاله حال
غيره من �أبناء المترفين .فان هذه الميزة تجعله
يمتاز عن الآخ��ري��ن في تلقي العلوم نوع ًا وكم ًا.
فلذلك نظن �أنه قد �شرب موارد العلم من مواردها
الأ�صلية وتثقف بثقافة ع�صره ،وهناك �إ�شارات �إلى
بع�ض الموا�ضع التي لها �أثر في نف�سيته وبقيت تحز
()22
في ذاكرته وتذكره ب�أيامه الخوالي.
وال�شطر الثاني من حياته هو ال��ذي عا�شه في
بالد ال�شام ،فقد رحل �إلى بالد ال�شام ،ونظن ان
رحلته كانت قبيل غزو هوالكو لبغداد �أو �أثناءها،
و�أ��ش��ارت الم�صادر �أن��ه لقي ترحيب ًا وحظوة عند
الملك النا�صر الأي���وب���ي( ،)23وك ��ان يتولى حلب
وامتدحه ب�أرجوزة م�شهورة �أ�سموها بال�سامرية(،)24
وقد ذكرت الم�صادر البيت الأول فقط .جاء فيها :
ي�������ا ������س�����ائ�����ق ال����ع����ي���������س �إل�����������ى ال�����������ش������آم
()25
ُم�����������دَّرع�����������اً م��������ط َ
��������ارف ال���������ظ����ل����ام
وق��د (ح��ط فيها على الكتاب و�أغ��رى النا�صر
بم�صادرتهم)( ،)26ولكن ال�صاحب بهاء الدين بن
حنا( )27قد (�صادره و�أخذ منه ثالثين �ألف دينار
عندما قدم �أخوه نور الدولة ال�سامري من اليمن)
( ،)28وهنا تبدو الإ�شارة وا�ضحة �إلى وجود �أخ له
يدعى نور الدين ال�سامري و�أنه نزل اليمن وهذا يدل
�إلى �أنه قد هاجر مع �أخيه ولم يكد يمر الوقت كثير ًا
حتى نكب في دولة المن�صور( )29فقد روى ابن كثير
هذه الواقعة وقال( :ا�ستدعي �سيف الدين ال�سامري
من دم�شق �إلى الديار الم�صرية لي�شتري منه ربع
ح��رز م��ا ال��ذي ا�شتراه م��ن بنت الملك الأ�شرف
مو�سى ،فذكر لهم �أنه وقفه ،وكان المتكلم في ذلك
علم الدين ال�شجاعي وكان ظالم ًا ،وكان قد ا�ستنابه
الملك المن�صور بديار م�صر ،وجعل يتقرب �إليه
بتح�صيل الأم��وال ،فف ّتق لهم نا�صر الدين محمد
ابن عبد الرحمن المقد�سي �أن ال�سامري ا�شترى
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ه��ذا من بنت الأ��ش��رف وه��ي غير ر�شيدة ،و�أثبت
�سفهها علي ب��ن زي��ن ال��دي��ن ب��ن مخلوف الجائر
الجاهل ،و�أبطل البيع من �أ�صله ،وا�سترجع على
ال�سامري بمغل مدة ع�شرين �سنة مائتي �ألف درهم،
و�أخ ��ذوا منه ح�صة من الزنبقية قيمتها �سبعين
�ألف ًا وع�شرة �آالف مكملة ،وتركوه فقيرا على برد
الديار( ،)30وقد حب�سه ال�شجاعي ولم يطلق �سراحه
�إال ب�شرط قد ا�شترطه عليه بان يمدحه بق�صيدة
لعلمه بفن الرجل وتمكنه من الهجاء فخاف �أن
يرميه ب�سهام الهجاء فمدحه ف�أطلق �سراحه(.)31

ي�سكن بها ،ودفن بها ،ووقفها دار حديث وخانقاه...
وك��ان��ت قديم ًا تعرف ب��دار اب��ن ق��وام ،بناها من
حجارة منحوتة كلها)( .)34وهذا يدل على �أنه لم
يترك عقب ًا يورثه ،و�أن��ه لم يتزوج في دم�شق وال
غيرها ،بدليل �أنه ترك تلك الممتلكات وقف ًا.
وفاته :

لم تختلف الم�صادر في �سنة وفاته ،فقد �أجمعت
على تاريخ وفاته في �سنة �ست وت�سعين و�ستمائة في
�شهر �شعبان(.)35
�شعره و�شاعريته :

ويبدو �أن الرجل لديه كثير من الح�ساد والأعداء
مما دعا الآخرين �إل��ى �أن ي�ستهدفوه ويكيدون له
المكائد.

مقـــاالت

لم تغفل �أكثر الم�صادر التي تناولت �سيرته عن
كونه �شاعر ًا ،وقد تعددت الأو�صاف والنعوت التي
�أطلقوها نحوه وما تحمل تلك ال�صفات من دالالت
تنم عن م��دى �شاعرية الرجل ومقدرته الفنية،
وانعك�ست �صفات الرجل على �شعره وال�سيما كونه
كثير الهزل والمزاح وبما �أ�سبغوه من �صفات �أخرى
من كونه (حلو المجال�سة مطبوع ال �ن��ادرة)(.)36
وه��ذه ال�صفات لم نجدها في �شعره ال��ذي و�صل
�إلينا .ناهيك عن كون تلك الم�صادر التي تحدثت
عنه لم ت�شر �إلى وجود دي��وان �شعر له ،و�إنما قال
بع�ضهم �إن الحافظ الدمياطي روى بع�ض �أ�شعاره
في كتابه ،وه��ذا ما درج عليه الآخ��رون في رواية
بع�ض المقطوعات ال�شعرية وبع�ض الق�صائد له
في كتبهم .وذكروا بع�ض الأقوال في الإ�شادة بف ِّنة
وجودة �شعره من حيث هو (جيد ال�شعر طويل الباع
في الهجو)( ،)37وفي المديح(.)38

وم�م��ا ي��روى ع��ن ح�سه الفكاهي �أن��ه (�سافر
مع وجيه الدين ابن �سويد �إل��ى المو�صل ،فح�ضر
المكا�سة فعفوا عند جمال الوجيه ،ومك�سوا جمال
ال�سامري و�أجحفوا به ،فقال :
�صحبت وج��ي��ه ال��دي��ن ف��ي ال��ده��ر مر ًة
ل��ي��ح��م��ـ��ل �أث���ق���ال���ـ���ي وي��خ��ف��ـ��ر �أحمالي
ف�����و ّزن�����ن�����ـ�����ي ع����ـ����ن ك�����ـ����� ّل ح����ـ����ق وب����اط����ل
وع��ن فر�سي وال��ب��غ��ل وال��ج��م��ل الخالي
فبلغ ذل��ك ��ص��اح��ب ال�م��و��ص��ل ف ��أط �ل��ق القفل
ب�أجمعه)(.)32
ومن ممتلكاته التي تركها بعد وفاته ،بيتا جعله
وقف ًا ومدر�سة للعلوم ال�شرعية وعلوم الحديث ،ف�ضال
عن جعل بع�ض من�ش�آت هذا البيت م�سجد ًا ،وقد
�أ�ضاف له جميع �أمالكه وقف ًا لديمومة اال�ستمرار
في الم�سجد والمدر�سة(.)33

وقيل (ل��ه نظم جيد و�أ�شعار رائعة ومبتكرات
فائقة ...وكان يح�ضر مجل�س الخليفة الم�ستع�صم
باهلل وله فيه غرر المدائح)(� .)39إن هذه الأحكام
النقدية التي �أطلقها الم�ؤرخون حين نقارنها مع
ما و�صل �إلينا من �أ�شعار الرجل ال يتبين �صدق

وقد ذكر ابن كثير �أن ال�سامري (�أوقف ال�سامرية
التي �إلى جانب الكرو�سيه بدم�شق ،وكانت داره التي
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ذل��ك ،وق��د يكون الأم��ر �أنهم اطلعوا على مجمل
�شعر الرجل وانطلقوا ب�أحكامهم بهذا االتجاه �أو
�أنهم �ساروا على ما �سار عليه غيرهم حين يكيلون
المدح و�إ�سباغ ال�صفات الجيدة على من ذكروه من
�أعالم� ،أو �أنهم اعتمدوا في رواياتهم على ما ذكره
�أول مترجم له� ،إذا عرفنا �أن �أكثر الم�صادر تت�شابه
في المعلومات التي ذكرت حياة الرجل و�سيرته وما
ات�صف به من �صفات .ولكن حين نتفح�ص الأ�شعار
التي و�صلت �إلينا نجدها ال تختلف ع ّما نظم في هذه
المرحلة وال تخرج عن الطبقة نف�سها فيما تعارف
عليه النقاد والم�ؤرخون حين و�سموا هذه المرحلة
بما هو متداول عندهم من �أحكام نقدية �أف�ضت �إلى
�أن يرفعوا من قيمة الفن ال�شعري على الرغم من
الهنات التي فيه.
ط��رق ع��دة ف�ن��ون �شعرية على وف��ق م��ا ذكره
ال �م ��ؤرخ��ون وم�ن�ه��ا ال �م��دي��ح ،ف�ق��د م��دح الخليفة
الم�ستع�صم ب��اهلل كما مر بنا �سابق ًا ،ف�ض ًال عن
مديحه للملك النا�صر ولل�شجاعي ،وق��د �أ�شارت
بع�ض الم�صادر �إل��ى وج��ود ق�صيدة مدحية في
الر�سول()( ،)40وهذا ما درج عليه �شعراء هذه
المرحلة وما �شاع فيها من توجه كثير من ال�شعراء
في مدحهم للر�سول الكريم() .ويبدو �أن مديحه
العام وا�ضح الداللة ال يحتاج القارئ �إلى كد ذهنه
لفهم الن�ص والو�ضوح بائن فيه ،ف�ض ًال عن الخطابة
المبا�شرة ،فمثال قوله :
ي����ا ���س��ي��د الأم���������راء ي����ا ���ش��م�����س الهدى

بقوالب �شعرية.
وبما عرف عن الرجل من مزاح ،فقد كان ذلك
من �ضمن ن�ص �شعري دبج فيه غر�ضين متناق�ضين
هما الهجاء والمديح ،فوجه خطابه نحو من يريد
�أن يحط من �ش�أنهم بلغة الت�شفي ،ثم ي�ستر�سل في
مدح من �أراد ،قال :
ورد ال���ب�������ش���ي���ر ب����م����ا �أق����������� َّر الأع����ي����ن����ا
ف�����ش��ف��ى ال�����ص��ـ��دور وب��ل��غ ال��ن��ا���س المنى
ث��ب��ت��ت م���خ���ازي اب���ن ال��ق��ت��ي��ل��ة ع��ن��د من
وج����ـ����دت ل���دي���ه ف���ـ���ي ال���خ���ي���ان���ة والخنا
وب�����ن�����ى ال����ب����ن����اء ب����ـ��ل�ا �أ������س�����ا������س ثابـت
ف����ان����ه����ار م�����ا �����ش����اد ال���ن���ك���ي���ح وم������ا بنى
ثم يقول في المدح :
وت����ق����دم الأم��������ر ال�������ش���ري���ف ب�����أخ����ذ مـا
ن��ه��ب ال��ل��ع��ي��ن م���ن ال���ب�ل�اد وم����ا اقتنـى
ي����ا ���س��ي��د الأم���������راء ي����ا ���ش��م�����س الهدى
ي����ا م���ا����ض���ي ال���ع���زم���ات ي����ا رح�����ب القنا
ي������ا م������ن ل������ه ع��������زم وج������ـ�������أ�������ش ث���اب���ـ���ت
ي��غ��ن��ي��ه ع����ن ح���م���ل ال���������ص����وارم والقنـا
ثم يعود بتحري�ضه على من هجاه ،بقوله (:)42
ع����ج����ل ب�����ذب�����ح ال����ع����ل����ق وادف�������ن�������ه وم����ا
م�������ن ح�������ق ع������ل������قٍ م����ث����ل����ه �أن ي���دف���ن���ا

ي����ا م���ا����ض���ي ال���ع���زم���ات ي����ا رح�����ب القنا
ي������ا م������ن ل������ه ع��������زم وج��������أ��������ش ث���اب���ـ���ـ���ت
()41

يغنيه ع��ن ح��م��ل ال�����ص��وارم والقنا

فتكرار �أداة النداء �أ�ضعف من الجمالية الفنية
لهذا ال�شعر ،وهذا الكالم يكاد �أن يكون نثر ًا �صيغ
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وطرقه للهجاء بما عرف عنه من طول باع فيه،
نجده في هذا الفن قد �أوغل في �سبابه و�أفح�ش ،وقد
�صرح بذلك حين قال(: )43
م�������ن ������س�����ر م�������ن راء وم���������ن �أه����ل����ه����ـ����ا
ع����ن����د ال����ل����ط����ي����ف ال�������راح�������م ال�����ب�����اري
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تبقى من
�شعره

ومو�ضوع الفكاهة والمزاح وخفة الروح والظرف
الذي عرف به ،نجد �أن ذلك قد تداخل في غر�ض
�آخر وهو المدح ،فالن�ص في ظاهره ي�شي ب�أنه مدح
ولكن التندر والفكاهة هي ال�سمة الغالبة عليه.
وذل��ك حين هجا �أح��د ال�شهود طلب منه القا�ضي
�أن ينظم ق�صيدة في مدحه يبرئه من التهم التي
ل�صقاها به فجاء منها :
ق�����ل ل���ق���ا����ض���ي ال����ق���������ض����اة �أي����������ده ال���� ّل����ـ

و�أي ���������ش��������يء ان������������ا ح�����ت�����ـ�����ـ�����ـ�����ى �إذا
�أذن������������ب������������ت ال ت�����غ�����ف�����ـ�����ـ�����ر �أوزاري
�����س�����ب ال��������ورى
ي������ا رب م�����ال�����ي غ����ي����ر � ّ
�أرج����������������و ب��������ه ال��������ف��������وز م��������ن ال������ن������ـ������ا ِر

مقـــاالت

وه��ذا يدل على �أن دي��دن الرجل و�سلوكه طريق
الهجاء و�سب الآخرين ،معل ًال ذلك ب�أنه الفوز بالجنة،
واالبتعاد عن النار ،وهذا يخالف الواقع .ويبدو �أن
ال�سب وال�شتم،
الرجل �أح�س بان المجتمع ال ي�ستحق �إال َّ
وهذا مما يخالف طبيعة الإن�سان ،و�إن كان الهجاء يعد
من �أحد طرائق التربية في المجتمع ،وذلك حين تذم
ال�صفات ال�سلبية فهي دعوة من جانب �آخر لتجنبها.
ولكن الرجل جعل �سب الآخرين طريق ًا للفوز بالنجاة
ولعل �سبب ذلك ما كان ي�سود في تلك المرحلة من
�أو�ضاع �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية متردية ع ّدها
ال�شاعر �سبة مما دعاه �إلى مهاجمة المجتمع.

ـ������ـ������ه وال زال ل�����ل�����ج�����م�����اع�����ة ظ ً
���ل��ا
فذكر في ن�صه ال�شعري ال�صفات المعتادة التي
ت�سبغ على الق�ضاة من عدل و�صدق ،ولكنه يمزح
في مدحه ،فظاهر الن�ص �إنها �إ��ش��ادة ب�صفات
من �أراد مدحه وداخله يو�ضح �أنه �أوغل في طرح
معان هي �أ�شبه بالهجاء منها �إلى المديح ،و�أراد
بها الفكاهة والمزاح وهو ما عرف عن الرجل� ،إذ
قال منها :

ومن الالفت للنظر �أن �شاعرنا قد وجه �سهام
هجائه �إلى ذويه و�أهله،مما ي�شير �إلى �أنه قد امتهن
�سب النا�س من دون وازع �أو وجل ،حتى �أنه
حقيقة َّ
قال في حق خاله وخال �أبيه :
�إذا م�������ا ق�����ي�����ل م�������ن ب�����ال�����ك�����رخ ن ٌ
�������ذل

ول��ئ��ن اج��م��ع��وا ع��ل��ى ف�����س��ق ذاك ال�شي ـ
ـ�����ـ�����خ وال������ب������ـ�������أ�������س ال�������ـ�������ذي ق�������ل عقال
ع�����دل�����وا ع���ـ���ن ط����رائ����ـ����ق ال����ع����ـ����دل فيـه
ورم�������ـ�������وه ب������ال������ـ������زور والإف��������������ك نقـال
ن�������ب�������زوه ب����ق���� ّل����ـ����ة ال�����ـ�����دي�����ن والـخيـ ـ
ـ���ـ���ر وت��������رك ال���������ص��ل�اة ظ���ل���م���اً وجهال

ل���ئ���ي���م الأ��������ص�������ل م������ذم������وم الفع ــال
�����ي
�أج�������ب�������ت�������ه�������م �إج�����������اب�����������ة ل�����وذع�����ـ�����ـ�����ـ ٍّ
()44
ه���م���ا ال����ن����ذالن خ ُ
������ال �أب������ي وخ�����ال�����ي

وج���ه���ه م��ـ��ن م��ج��ال�����س ال��ح��ك��ـ��م يجزي
م����ـ����ن ر�آه ب���������ش����ـ����راً وك����ي���������س����اً وف�ضال

ومن هجائه الذي تداخل مع المزاح والمجون
وقد خرج به عن جادة الم�ألوف بما دعا له من فجور
وتهتك وخلع الوقار واالبتعاد عن المتداول ودعوة
�صريحة لفعل الرذيلة� ،إذ قال:

ان ت���ح���ل���ـ���ى ب���ال���ط���ي���ل�������س���ان فبالح ـ ـ
()46

ـ���ـ���ـ���ق ج����دي����ر ب���م���ث���ل���ه �أن ي����ت����ح����ل����ى

ومن �شعره في المجون ما كتبه لأحد �أ�صدقائه
يتطرق فيه الى غالم جميل الهيئة ح�سن ال�صورة
فيها دع��وة الرتكاب الآث��ام وفعل المنكرات ،وقد

ط������اب �����ش����رب ال������م������دام ف�����ي رم�ضـان
وا�ص���طفاق العي���دان عن���د االذان (...)45
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�أج��اب��ه على ذل��ك بن�ص �شعري ي��ذك��ره ب�أيامهم
الخوالي في الهتك والمجون(.)47
وحر�ض على نائبي والي دم�شق ،وهذا جزء من
�سيرة الرجل التي كان عليها ،فقد كثر حا�سدوه،
وم��ن هنا �أراد االنتقام م��ن �أع��دائ��ه بما بثه من
خطاب يريد �أن ينال منهم:
ا�������س������م ال������والي������ـ������ة ل��ل���أم�����ي�����ر وم�����ال�����ه
ف����ي����ه����ا ������س�����ـ�����وى الأوزار والآث��������������ام
وج�����ب�����اي�����ة ال���ق���ت���ل���ـ���ى وك��������ل م�صيب ٍة
ت����ج����ب����ـ����ى ب�����أج����م����ع����ه����ـ����ا �إل������������ى ه����� ّم�����ام
�����س����ي����ف����ان ق�����ـ�����د ول������ي������ا ف�����ك�����ل منهما

�أت�����������رى وم����ي���������ض ال�������ب�������ارق ال����خ����ف����اق
ي����ه����دي ال������ى �أه�������ل ال���ح���م���ى �أ�����ش����واق����ي
وي�ستر�سل في و�صف لواعجه و�آالم��ه ،ويطلب
من محبيه بلحظة لقاء ،وه��ذا التكرار في �صيغة
الخطاب للآخر ،وتلك المعاني تدل على �أن ال�شاعر
�أراد من هذه الق�صيدة �أن يعبر عن حنينه �إلى ذويه
وتكاد تكون في الحنين �أكثر منها في الغزل؛ لأنه
يبعث ب�أ�شواقه �إلى محبيه الذين فارقوه �أو فارقهم
ه��و؟! ول��وال الأب�ي��ات الأخ�ي��رة التي عمد فيها �إلى
الغزل الح�سي لكانت الأبيات في مجملها حنين
و�شوق .قال منها :
�أح�����ب�����اب�����ن�����ا م������ا �آن ب����ع����ـ����د ف���راق���ك���ـ���م

ف������ي ح����ف����ظ م������ا ول�����ي�����ه ك���ال�������ض���رغ���ام

�أن ت�������س���م���ح���ـ���وا ل���م���ح���ب���ك���ـ���م ب���ت�ل�اق

�أ�������س������د ي���������ص����ـ����ول ب����ب�����أ�����س����ه وي����ح����ام����ي

ب����ن����ت����م ف�������ض���ن���ت ب�����ال�����رق�����اد ن����واظ����ري
�أ�������س������ف������اً وج�������ـ�������ادت ب�����ال�����ـ�����دم�����وع م�������آق

و�إذا ع����������را خ�����ط�����ب ف�����ك�����ل منهما
وب��������ب��������اب ك�����ـ�����ل م����ن����ه����م����ا ع�����ل�����م غ�����دا
ف���������ي ظ�����ل�����م�����ـ�����ه ع���ل��ام������ـ������ة الأع�������ل������ام
وق������د ا� ْ����س���� َت����ح��َل�اَ َّ م���ن���ه��� ُم م�����ا ل�����م ي���زل
م�������ن م�����ال�����ه�����ـ�����م ودم�������ائ�������ه�������م ب�����ح�����رام
ف���م���ت���ى �أرى ال����دن����ي����ا ب���غ���ي���ر �سناجر
()48

وال���ك�������س���ر وال���ت���ن���ك���ي�������س ل���ل����أع���ل���ام
ول��ه مقطوعة من ثالثة ع�شر بيت ًا في الغزل،
والمتفح�ص لها يجد �أنها من �ضمن الغزل التقليدي
الذي �شاع في تلك المرحلة و�إن كانت تحمل بع�ض
م�شاعر الحب والحنين �إلى من يجب ومحاولته بث
�شكواه من الألم والفراق ولكنها تقليدية �إذ نجده قد
ابتد�أها ب�صورة نمطية تعارف عليها ال�شعراء في
مقدمات الق�صائد وبخا�صة �صورة البرق والوم�ض،
�إذ قال:
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ب��������اهلل ي������ا ري��������ح ال���������ش����م����ال تحملـي
واق������ـ������ري ������س��ل��ام ال������وال������ه الم�شتاق
و�إذا م��������ررت ع����ل����ى ال������دي������ار فبلغي
�أه���������ل ال����ك����ث����ي����ب ب����ك����ل م������ا �أن���������ا الق����ي
ف����ه����ن����اك ل�����ي ر�������ش�������أٌ �أغ ُّ
����������ن مهفـهف
ي�����ص��م��ي ال���ق���ل���وب ب����أ����س���ه���م الأح��������داق
م������ت������م������ ِّن������ ٌع م������ـ������ن ق�������ـ�������ده ب���م���ث���ـ���ق���ـ���ف
ُ������م ورق��������اق
وم��������ن ال�����ج�����ف�����ون ب�������أ� ْ������س������ه ٍ
ف���������إذا ان���ث���ن���ى ف�������ض���ح ال���ق���ن���ا و�إذا رن���ا
����س���ف���ك���ت ل�����واح�����ظ�����ه ِد َم������������ا ال���ع�������ش���اق
وي�����زي�����ن غ�������ص���ن ال�����ق����� ِّد م����ن����ه �شعره
()49

وك������ذا ال���غ�������ص���ون ت������زان ب�������������الأوراق

�سيف
الدين
ال�سامرّ ي
حياته وما
تبقى من
�شعره

�أما الجوانب البالغية التي جاءت في �شعر �سيف
الدين ال�سام ّري ف�إننا نجد �أنه ركز على الجنا�س
اال�شتقاقي وهو على عدة �أنواع كما جاءت في كتب
البالغة( .)53ومما جاء في �شعره من جنا�س ا�شتقاق
قوله :

�أم��ا ما يتعلق بالجوانب الفنية عند �سيف الدين
ال�سام ّري ،ف�إننا نجد ال�صفة الغالبة على هذا ال�شعر في
�ألفاظه ومعانيه هي الو�ضوح ال�شديد واالبتعاد عن التعقيد
اللفظي والمعنوي ،وهي �صفة قد و�سمت الع�صر(.)50
�إن ع�صر ال�شاعر يمتاز بهذه ال�صفات – �أي
ال��و��ض��وح واالب�ت�ع��اد ع��ن التعقيد – ويختلف عن
الع�صور ال�سابقة التي كان ال�شعراء فيها يكدون
ذهنهم ويتعبون قريحتهم من �أجل الت�أنق في اللفظ
و�إبراز َم َعانٍ جديدة.
وقال ابن ر�شيق( :طبقات ال�شعراء �أربع :جاهلي
قديم ،مخ�ضرم ،وهو الذي �أدرك الجاهلية والإ�سالم،
ومحدث ،ثم �صار المحدثون طبقات� :أولى وثانية على
التدريج وهكذا في الهبوط �إلى وقتنا هذا)(.)51

ث��ب��ت��ت م���خ���ازي اب���ن ال��ق��ت��ي��ل��ة ع��ن��د من
()54

وج����دت ل��دي��ه ف��ي ال��خ��ي��ان��ة والخنا

وهنا جاء الجنا�س في لفظتي (الخيانة والخنا)،
لأن اللفظتين يجمع بينهما ا�شتقاق واحد( ،)55كذلك
جاء في ن�ص �آخر بقوله :
ق������د ت���������ص���� ّدق����ت ب�����ال�����ع�����دال�����ة حو�شيـ
()56

ت ب��ق��ول الأغ��را���ض �إن يق�ض ع���دال
كما جاء بلفظي (العدالة – عدل).

مقـــاالت

وهذا الن�ص يدل على �أن �شعر �شعراء المراحل
المت�أخرة وهو مما اتفق عليه �أكثر النقاد من �أنه
�أ�صبح يتجه نحو التقليد ف�ض ًال عن عدم مجاراته
لمن �سبقهم من ال�شعراء.

كذلك في قوله :
ول��ي�����س ع��ل��ى ال��م��م��ل��وك ب��ع��د و�صوله
()57

�إل����ي����ك و�إي���������ص����ال ال�����ج�����واب م����ل���ام

واللغة عنده لم تكن كما كانت عليه عند كبار
ال�شعراء؛ وذلك ب�سبب عوامل مختلفة �سواء ما كان
منها �سيا�سي �أو اجتماعي وانعك�ست تلك العوامل
على اللغة كونها كائن حي تخ�ضع لما يخ�ضع له
من نمو وتطور وان�ح�ط��اط( ،)52لذلك نجد الركة
في التعبير ومفردات عامية ودخيلة،وهذا الأمر
حقيقة مرتبط ببع�ض الأغرا�ض ال�شعرية ،فوجدنا
�أنه حين يطرق غر�ض الهجاء �أو المجون ف�أنه يلج�أ
�إلى الب�ساطة �إن لم نقل الركة ناهيك عن المفردات
الدخيلة� ،أما حين طرق المدح والغزل ف�إننا نجده
قد اهتم باللفظ واختاره وقد يكون الأمر �أن نوعية
الخطاب الموجه هو المتحكم في اللفظ واختيار
المفردات؛ لأن المجون والهجاء مرتبط بالطبقات
ال�شعبية من المجتمع.

كما جاء جنا�س الالحق وهو االختالف بحرفين
غير متقاربين( ،)58قال :
ب����ي����ن ال������دم������وع وح�������ر ن�������ار ج���وان���ح���ي
()59
عُ������� ِّذ ْب�������تُ ب�������الإغ�������راق والإح�����������������راق
فالجنا�س وقع في لفظتي (الإغراق والإحراق).
ومن قوله في الجنا�س التام :
ك ُّ
����������ل م�������ن ك����������ان ��������ش�������اه�������داً ب����م����ح����ال
�أو ب�����������زور ل�����م�����ا ت�������و َّل�������ى ت���������و َّل���������ى

()60

كما ورد الطباق في �شعره ،وهذه الظاهرة – �أي
االهتمام بالبديع – لم تكن وليدة هذا الع�صر و�إنما
�أ�صبحت ديدن ال�شعراء منذ �أن اهتم بالبديع �شعراء
الع�صر العبا�سي وال�سيما �أبو تمام ومن تبعه(،)61
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ومما جاء في الطباق قوله :

الأ�شعار

�أح�����ب�����اب�����ن�����ا م�������ا �آن ب�����ع�����د ف����راق����ك����م

([ )1اخلفيف]
1ـ ق������ ّب������ح اللهّ ك��������� ّل م�������ن ب����دم���������ش����قٍ

()62

�أن ت�������س���م���ح���وا ل���م���ح���ب���ك���م ب������ت���ل��اق
وقوله :

م����ن �أ����ص���ي���ح���اب���ن���ا �����س����وى اب������ن �سعيد

وب�����ن�����ى ال�����ب�����ن�����اء ب���ل��ا �أ������س�����ا������س ث���اب���ت
()63

ف��ان��ه��ار م���ا ����ش���اد ال��ن��ك��ي��ح وم����ا ب���ن���ى

وفي هذا البيت �أكثر من فن بالغي ،فقد كنَّى عن
�سوء العمل وهو انهيار البيت؛ لأنه من دون �أ�سا�س.
كما وردت بع�ض الفنون البالغية الأخ��رى �سواء
�أكانت ت�شبيه ًا �أم تق�سيم ًا في بع�ض الأبيات الأخرى
وهذا الأمر لي�س حكر ًا على �شاعر؛ لأن الفنون البالغية
هي الأ�سا�س الذي ي�ستند �إليه ال�شاعر في بناء فنه
ال�شعري؛ لكي يعبر عما يخالجه ويريد �إي�صاله.
وقد وقع المجموع الذي �أثبتناه من �أ�شعار �سيف
الدين ال�سامري في �أربعة و�سبعين بيت ًا ،احتوتها
�إحدى ع�شرة قطعة �شعرية ،وقد توزعت القطع على
ثالث ق�صائد ،و�أربع مقطوعات بين الثالثة �أبيات
والع�شرة ،وثالث نتف ،وبيت مفرد واحد.
وق��د تنوعت قوافي ال�شاعر ف�ض ًال عن بحوره
ال�شعرية ،وهذا يو�ضحه الجدول الآتي :
ت
1
2
3
4
5
6
7

ا�سم القافية العدد ا�سم البحر العدد
ال�شعري
3
الكامل
1
الدال
3
الخفيف
1
الراء
2
الطويل
1
القاف
1
ال�سريع
2
الالم
1
الوافر
3
الميم
1
الرجز
2
النون
الألف اللينة 1
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��ش��ح��ه وم���ا يتعاطا.......ه
2ـ ف��ه��و م��ع � ّ
م�������ن ال���������� ُّل�����������ؤم �أ������ص�����ل�����ـ�����ح ال�����م�����وج�����ود
•

التخريج :
فوات الوفيات 174 :1/

([ )2ال�سريع]
1ـ م����ن � ُ����س���� َّر َم����ـ����نْ را ٍء و َم�����ـ�����نْ �أهلها
ع����ن����د ال����ل����ط����ي����ف ال�������راح�������م ال�����ب�����اري
2ـ و�أيُّ �����ش����ـ����ـ����ي ٍء �أن������ـ������ا ح����ت����ـ����ى �إذا
�أ ْذ َن����������ب����������ـ����������تُ ال ُت������غ������ َف������ـ������ر �أوزاري
����ب ال�����ورى
3ـ ي����ا ِّ
رب م����ا ل����ي غ���ي��� ُر � َ����س ِّ
�أرج����������������و ب������ـ������ه ال������ف������ـ������وز م��������ن ال������ن������ار
•

التخريج :

الوافي بالوفيات �،66 :8 /أعيان الع�صر،93 :1 /
تاريخ الإ�سالم للذهبي ،109 :7/فوات الوفيات:1 /
.174
•

ال�شروح واختالف الرواية

( )1ف��ي ف��وات ال��وف�ي��ات ...( :عند اللطيف
الخالق).
( )2في تاريخ الإ�سالم� ....( :أذنبت ال يغفر).
([ )3الكامل]
1ـ �أت��������رى وم���ي�������ض ال�����ب�����ارق الخفـاق
ي����ه����دي �إل�������ى �أه�������ل ال���ح���م���ى �أ����ش���واق���ي

�سيف
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في تاريخ الإ�سالم .108 :7/

2ـ ول���ع��� ّل �أن���ف���ا����س ال��ن�����س��ي��م �إذا �سـرى

([ )4الطويل]

ي����ح����ك����ي ت�����ح����� ّي�����ة م��������غ��������ر ٍم م�������ش���ت���ـ���اق

1ـ �صحِ بتُ وجيه الدين في الدهر م ّر ٌة
ل��ي��ح��م��ل �أث���ق���ال���ي و َي ْ���خ���ف���ـ��� َر �أجمالـي
2ـ َف����� َوز َّن�����ن�����ي ع���ـ���ن ك����ل ح����ـ ّ����ق وب���اط���ـ���لٍ

3ـ �أح���ب���اب���ن���ـ���ا م�����ا �آن ب���ع���ـ���د فراقكـم
�أن ت�������س���م���ح���ـ���وا ل���م���ح���ب���ك���ـ���م ب���ت�ل�اق
4ـ ب��ن��ت��ـ��م ف�����ض�� ّن��ت ب���ال���رق���اد ن���واظ���ري
�أ������س�����ف�����اً وج�����������ادت ب�����ال����� ّدم�����ـ�����وع م�����آق����ي

وع��ن فر�سي وال��ب��غ��ل وال َ��ج�� َم��ل الخالي
•

5ـ �أج���ري���ت م���ن ج��ف��ن��ي ع��ل��ى �أطاللكم
دم�����ع�����اً غ�������دا وق�����ف�����اً ع���ل���ـ���ى الإط����ل����اق

الوافي بالوفيات � ،67 :8 /أعيان الع�صر :1 /
 ،93فوات الوفيات .174 :1/

6ـ �أت�����راك�����ـ�����م ت����رع����ـ����ون �����ص���� ّب����اً رعتم

•

�أح�������������ش������ـ������اءه ب����ق����ط����ـ����ي����ع����ـ���� ٍة وف������ـ������راق

ال�شروح واختالف الرواية

( )1ف��ي ف ��وات ال��وف �ي��ات .......( :ويخفر
�أحمالي).

مقـــاالت

7ـ ب��ي��ن ال���� ّدم����وع وح����� ّر ن����ار جوانحي
ع������� ّذب�������ت ب��������الإغ��������ـ��������راق والإح���������ـ���������راق
8ـ ب������اللهّ ي����ا ري���ـ���ح ال���� ّ���ش���م���ـ���ال تح ّملي

([ )5الوافر]
1ـ �إذا م�����ا ق����ي����ل م�����ن ب����ال����ك����رخ ن ٌ
�����ذل

واق������ـ������ري �����س����ـ��ل�ام ال������وال������ه الم�شتاق
9ـ و�إذا م�����ررت ع��ل��ـ��ى ال���� ّدي����ار فب ّلغي
�أه�����ـ�����ل ال���ك���ث���ي���ب ب����ك���� ّل م�����ا �أن��������ا القـي

ل����ئ����ي����م الأ���������ص��������ل م�����ذم�����ـ�����وم ال����ف����ع����ال
�����ي
2ـ �أج�����ب�����ت�����ه�����ـ�����م �إج�������اب�������ـ�������ة ل�����وذع�����ـ ٍّ
ه����م����ا ال������� ّن�������ذالن خ�������ال �أب���������ي وخ����ال����ي

ٌ
10ـ ف��ه��ن��اك ل��ـ��ي ر����ش����أ �أغ������نّ
مهفهف

•

ي�����ص��م��ي ال���ق���ل���ـ���وب ب����أ����س���ه���م الأح��������داق
11ـ م���ت���م��� ّن���ـ��� ٌع م����ـ����ن ق�����ـ�����دّه بمث ّقـف

التخريج :
فوات الوفيات 174 :1/

([ )6الكامل]

وم��������ن ال�����ج�����ف�����ون ب�����أ�����س����ه����ـ ٍ����م ورق�����ـ�����اق

1ـ ا�����س����م ال����والي����ـ����ة ل�ل��أم���ي���ـ���ر وم������ا له

12ـ ف������إذا ان��ث��ن��ى ف�����ض��ح ال��ق��ن��ا و�إذا رنا

ف����ي����ه����ا ������س�����ـ�����وى الأوزار والآث��������������ام

����س���ف���ك���ت ل����واح����ظ����ـ����ه دم�����ـ�����ا ال���ع�������ش���اق

2ـ وج����ن����اي����ة ال���ق���ت���ل���ـ���ى وك����ـ����ل جناية

13ـ وي���زي���ن غ�����ص��ن ال���ق��� ّد م��ن��ه �شعره

ت����ج����ب����ى ب�����أج����م����ع����ه����ـ����ا �إل�������ـ�������ى ه����� ّم�����ام

وك���������ذا ال����غ���������ص����ـ����ون ت���������زان ب������������الأوراق
•

التخريج :

التخريج :

3ـ ����س���ي���ف���ان ق�����د ول���ي���ـ���ا ف���ك���ـ���ل منهما
ف������ي ح����ف����ظ م������ا و ِّل������ي������ه ك���ال�������ض���رغ���ام

فوات الوفيات 175 :1 /ـ  ،176والبيتان ()2 ،1
90

�آفاق الثقافة والتراث

4ـ و�إذا ع�������را خ����ط����ب ف���ك���ـ���ل منهما
�أ�������س������د ي���������ص����ـ����ول ب����ب�����أ�����س����ه وي����ح����ام����ي
5ـ وب�����ب�����اب ك�������لٍ م���ن���ه���م���ـ���ا ع���ل���ـ���م غ����دا
ف��������ي ظ����ل����م����ـ����ه َّ
ع���ل���ام�������ـ�������ة الأع�������ل������ام
���ا����س ال وال
6ـ م���ا ال���ن���ا����س ع��ن��ده��م��ا ب���ن ٍ
ي�������ري�������ان ه������ـ������اذ ال�����ن�����ـ�����ا������س ك�����الأن�����ع�����ام
7ـ وق����د ا���س��ت��ح َّ
�لا م��ن��ه��م م���ا ل��ـ��م يزل
م�������ن م����ال����ه����ـ����م ودم�����ائ�����ه�����ـ�����م ب�����ح�����رام
8ـ ف��م��ت��ى �أرى ال���دن���ي���ا ب��غ��ي��ر �سناج ٍر
وال����ك���������س����ـ����ر وال���ت���ن���ك���ـ���ي�������س ل��ل���أع��ل��ام
•

التخريج :

والأبيات في الوافي بالوفيات ،67 :8 /و�أعيان
الع�صر93 :1/ـ ،94والأبيات (1ـ5 ،3ـ  )8في فوات
الوفيات .77 :1/
•

ال�شروح واختالف الرواية

ا�سم الوزارة.) .....
( )1في �أعيان الع�صرُ ( :
( )2في فوات الوفيات  ...( :وكل م�صيب ٍة ...تجبى
منافعها.)...
( )3في فوات الوفيات  ...( :قد وليا وك ٌّل منهما....
ما�ضي العزائم دائم الإقدام).
( )4في �أعيان الع�صر  ( :و�إذا غَ را.)......
( )5في فوات الوفيات  ...( :علم ِّ
ينك ...ل ما
يجود به من الإنعام).
( )8في فوات الوفيات( :بغير �سناجرٍ  ...والقطع.)....
([ )7الرجز]
1ـ ي�����ا �����س����ائ���� َق ال���ع���ي�������س �إل��������ى ال�������ش����آم
َ
������������ارف ال َّ
���������ظ����ل����ا ِم
ُم�������������د َّرع�������������اً َم������������ط
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•

التخريج :

�أعيان الع�صر  ،94 :1 /والوافي بالوفيات :8 /
 ،66وفوات الوفيات .173 :1 /
•

ال�شروح واختالف الرواية:

ف��ي ف� ��وات ال��وف �ي��ات ....( :وق��اط��ع ال��وه��اد
والآكام)
([ )8الطويل]
1ـ �أم������والي ن��ـ��ور ال��ـ��دي��ن ع��ـ��ار���ض هذه
ب�����غ�����ي�����ر ك��������ـ����ل���ا ٍم �إن �أردت ي����ن����ـ����ام
2ـ وق��ـ��د رام �إط�لاق��اً �إل��ـ��ى م�صر فا ْنهَـ ُه
ف�����ل�����ي ف�����ي�����ه وج������������ ٌد زائ�������ـ�������د وغ������ـ������رام
3ـ ولي�س على المملوك �إن غاب �شخ�صه
ع����ن ال���ع���ي���ن ف����ي �أر��������ض ال�������ش����آم مقام
4ـ وم����والي م��ن عهـد التفقـه �شيخنـا
ب����ه ن���ه���ت���دي ف����ي ال���ف�������س���ق وه������و �إم������ام
5ـ ���س��ق��ـ��ى ال�� ّل��ـ��ه �أي���ـ���ام ال��ن��ظ��ام��ي��ـ��ة التـي
ف�������س���ق���ن���ا ب����ه����ـ����ا وال�����م�����ن�����ك�����ـ�����رون ن���ي���ام
6ـ ن���غ���ازل ف��ي��ه��ـ��ا ك���ـ��� ّل �أح���ـ���وى مهفهف
ي������������دار ع����ل����ي����ن����ا م�����ـ�����ن ل�����م�����ـ�����اه م�������دام
7ـ م��ن الغيد يحكـي ال��خ��ي��ـ��زران��ة قام ًة
�����ب ي���ق���ام
ع����ل����ى م���ث���ل���ه���ا ع�����ـ�����ذر ال�����م�����ح ّ
8ـ و� ْإن عَ��� َّل��� َم ال��م��ول��ـ��ى ال��وج��ي��ـ��ه محمد
وع������ات������ب������ن������ي ف�����ي�����ـ�����ه ف�������ـ��������أن�������ت ت����ـ��ل�ام
9ـ ولي�س على المملوك بعـد و�صوله
�إل������ي������ك و�إي�����������ص�����ـ�����ال ال�������ج�������واب م��ل�ام
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•

التخريج :

13ـ �إن �أن���ك���ر ال��ع��ل��ـ��ق ال��ق��ط��ي��م فعـاله

فوات الوفيات  174 :1/ـ .175
)9

ب��ال��م�����س��ل��م��ي��ـ��ن ف������ـ�������أ ّول ال���ق���ت���ل���ـ���ى �أن���ـ���ا
•

[الكامل]

التخريج :
فوات الوفيات .176 :1/

1ـ ورد ال��ب�����ش��ي��ـ��ر ب��م��ـ��ا �أق������� ّر الأعينـا
ف�����ش��ف��ى ال�����ص��دور وب��� ّل���غ ال��ن��ا���س المنى

([ )10اخلفيف]

2ـ وا���س��ت��ب�����ش��ـ��روا وت���زاي���ـ���دت �أفراحهم
ف��ال��خ��ل��ق م�����ش��ت��رك��ون ف���ي ه���ـ���ذا الهنا

1ـ ق��ل لقا�ضي الق�ضـاة �أي����ده اللـ.....
ـ��������ه وال زال ل����ـ����ل����ج����م����ـ����اع����ـ����ة ظ����ـ ّ
��ل�ا

3ـ ثبتت م��خ��ازي اب��ن القتيلة عند من
وج������دت ل���دي���ه ف���ـ���ي ال��خ��ي��ان��ـ��ة والخنا

2ـ ق���د ت�����ص�� ّدق��ـ��ت ب��ال��ع��دال��ـ��ة حو�شيـ...
ـ���ت ب���ق���ول الأغ����را�����ض �إن ي��ق�����ض عدال

4ـ ب�����ش��ه��ـ��ادة ال�����س��ت��ـ��ر ال��رف��ي��ـ��ع وقولها
م����ن غ���ي���ر وا����س���ط���ـ���ة ل�����س��ل��ط��ـ��ان الدنا

3ـ ولئن �أجمعوا على ف�سق ذاك ال�شيـ..
ـ������خ وال����ب����ـ����ائ����ـ���������س ال������ـ������ذي ق�����ـ����� ّل عقال

مقـــاالت

���ا����س ثابتٍ
5ـ وب���ن���ـ���ى ال���ب���ن���اء ب���ـ�ل�ا �أ����س���ـ ٍ
ف���ان���ه���ار م���ـ���ا ����ش���ـ���اد ال���ن���ك���ي���ح وم�����ا بنى

4ـ ع����دل����وا ع����ن ط����رائ����ق ال���ع���ـ���دل فيه

6ـ وت���ق���دّم الأم�����ر ال�����ش��ـ��ري��ف ب��ـ���أخ��ذ ما
ن��ه��ب ال��ل��ع��ي��ن م��ـ��ن ال���ب�ل�اد وم����ا اقتنى

ورم�������ـ�������وه ب�����ال�����ـ�����زور والإف��������ـ��������ك نقـال
5ـ ن���ب���ـ���زوه ب��ق�� ّل��ـ��ة ال���دي���ن وال���ـ���خ���ي���ـ....

7ـ ي��ا �سيـد الأم�����راء ي��ا �شم�س الهدى
ي����ا م���ا����ض���ي ال���ع���زم���ات ي����ا رح�����ب الفنا
8ـ ي����ا م����ن ل���ـ���ه ع����ـ����ز ٌم وج����ـ����� ٌ
أ�����ش ثابتٌ
ي��غ��ن��ي��ه ع���ـ���ن ح���م���ل ال���������ص����وارم والقنا

ـ�����ر وت�����ـ�����رك ال�������ص���ـ�ل�اة ظ���ل���م���اً وجهال
6ـ وج��ه��ه ف���ي م��ج��ال�����س ال��ح��ك��م يجزي
م�����ن ر�آه ب�������ش���ـ���راً وك���ي�������س���ـ���اً وف�ضـال
7ـ �إن ت��ح�� ّل��ى ب ّ
ـالطيل�سان فبالحـ.....

���ج���ل ب���ذب���ـ���ح ال��ع��ل��ـ��ق وادف����ن����ه وما
9ـ ع ّ
م�����ن ح�����ـ ّ
�����ق ع����ل����ـ����قٍ م���ث���ل���ـ���ه �أن يدفنا
10ـ واغ���ل���ظ ع��ل��ي��ه وال ت���ـ ّ
���رق وك����ل ما
ي��ل��ق��ى ب���م���ا ك�����س��ب��ت ي����ـ����داه وم���ـ���ا جنى

ـ ّ
����������ق ج�����ـ�����دي�����ـ�����ر ب���ـ���م���ـ���ث���ل���ـ���ه ي���ت���ح���ـ��� ّل���ـ���ى
8ـ ك�����ل م����ـ����ن ك�������ان ������ش�����اه�����داً بمحـال
�أو ب�������ـ�������زور ل����م����ـ����ا ت�����ـ�����و ّل�����ـ�����ى ت����ـ����و ّل����ـ����ى
9ـ وك������ـ������ذا ل������م ي��������زل ل�����ك����� ّل اج����ت����م����اع

11ـ ف���ل���ك���ـ���م ي���ت���ي���ـ���م م���دق���ـ���ع ويتيمـة
م���ن ج�����وره م���ات���ا ع��ل��ى ف���ر����ش ال�ضنى
12ـ ول���ك���ـ���م غ���ن���ـ ٌّ���ي ظ������ ّل ف���ـ���ي �أي����ام����ه
م�������س���ت���رف���داً ل��ل��ن��ا���س م����ن ب��ع��ـ��د الغنـى

ب����ي����ـ����ن خ���ـ���ل���ي���ـ���ن ب���ـ���ال���ت���ج���م���ـ���ع �أه�����ـ��ل��ا
•

التخريج :
فوات الوفيات .177 :1 /
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رباط �شاكر :م�ؤ�س�سة دينية عتيقة
في المغرب الأق�صى
الدكتور� /أحمد الوارث

كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
الجديدة – المغرب

يقع رباط �شاكر « ...على وادي تان�سيفت ،على الطريق بين �أغمات ومر�سى قوز [�أجوز]،
بالمكان المدعو [قديماً] �شف�شاوة ،بينه وبين نفي�س ثالثون ميال ً»((( ،هكذا حدد البكري موقعه.
ومحله اليوم قرية ت�سمى �سيدي �شيكر((( ،على ال�ضفة اليمنى – ال�شمالية لوادي تان�سيفت في
ملتقى هذا النهر ب�أحد روافده الم�سمى واد الج ّمال ،ويعرف في اال�ستعمال الدارج با�سم :زاوية
�أوالد �سيدي �شيكر .وكانت هذه الناحية معدودة من دكالة الكبرى((( ،وهي مح�سوبة اليوم على
منطقة �أحمر بحوز �آ�سفي(((.
ويمكن النظر �إلى تاريخ رباط �شاكر من عدة جوانب ،منها جانبان ،الأول �أنه رباط رجراجي،
والجانب الثاني �أنه من الرباطات الدكالية القديمة جدا في بالد المغرب الأق�صى((( ،علماً �أن
رجراجة ُت َع ُّد واحدة من القبائل ال�ست التي ُت ِّك ُون المجا َل القبلي لدكالة الكبرى� ،إن لم نقل �إنها
�أ�شهر قبائلها(((.
 .1رباط �شاكر في التاريخ

ترتبط �شهرة رجراجة ب�أ�سبقيتها �إلى التوحيد،
با�سم الم�سيحية� ،أو ًال ،ثم با�سم الإ�سالم ثاني ًا.
وتذكر في هذا ال�صدد رواية متميزة تقول بظهور
رجال �سبعة يقال عنهم �إنهم �سمعوا بالبعثة النبوية،
فوفدوا على النبي محمد  ،وتكلموا معه ،و�صاروا
في عداد �أ�صحابه .ولذلك يعرفون برجال رجراجة
ال�سبعة ،ون�سبة ال�صحبة �إليهم �شائعة ذائعة على
�أل�سنة النا�س خ�صو�ص ًا عند �أه��ل بالد رجراجة،
وعموم ًا عند غيرهم(((.
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وت�ؤكد رواية المنت�صرين لل�صحبة على �أن محمد ًا
 �أر�سل معهم كتاب ًا لأهل المغرب ،فاجتمعوا على
قراءته ببلدهم قرب جبل الحديد .وذكر بع�ضهم �أن
�سيدي و�سمين الرجراجي� ،صاحب جبل الحديد،
هو ال��ذي حمل الكتاب �إل��ى �أه��ل المغرب يدعوهم
للإ�سالم((( ،وك��أن الأم��ر مماثل لما فعله الر�سول
الكريم مع الأق��وام المجاورة في الخليج العربي
وبالد فار�س وبيزنطة والحب�شة وم�صر(((.
ومما ي�ستحق ت�سجيله في هذا المقام ما نقله
اب��ن عبد الحليم ع��ن ال�سابقين ،ون�صه « :كتب

رباط
�شاكر:
م�ؤ�س�سة
دينية
عتيقة في
المغرب
الأق�صى

تحملها من النبي  ،فكانت هذه البقعة منظورا
�إليها بعين التعظيم [ ...منذ ذلك الزمن]» (.((1

مقـــاالت

ر�سول اهلل  �إل��ى القبائل التي ف�شا فيها �أخبار
ر�سول اهلل  ،يدعوهم �إلى دين اهلل تعالى .وال
يبعد �أن يكون ر�سول اهلل كتب �إل��ى �أه��ل المغرب
فيبلغه بع�ض الموفقين ،لأن ر�سول اهلل  على
غاية التبليغ لر�سالة ربه ون�صح ًا لأمته .ويمكن �أي�ض ًا
�أن يكون في المغرب جملة من ال�سعداء ي�سمعون
خبره في�سيرون �إل�ي��ه ،كما �سار �إليه غيرهم من
�سائر �أقطار الأر�ض ...قال �أبو عبيد اهلل [البكري]
�سمعنا عن جملة كثيرة من �أخيار النا�س وغيرهم �أن
كتاب النبي  ،و�صل �إلى �أهل المغرب ،فاجتمعوا
عليه بمو�ضع �شاكر ببالد رجراجة ،وهو المو�ضع
المجتمع فيه ف��ي �أخ��ر �شهر رم�ضان على وادي
تان�سيفت ،فلما قر�أوا ذلك الكتاب� ،أراد كل واحد �أن
يحمله �إلى بلده ،فت�شاحنوا في ذلك ،وتنازعوا حتى
اتفقوا �أن يدفنوه في ذلك المو�ضع ،ويجتمعون في
ذلك المو�ضع في ذلك الوقت في كل عام ،فيرغبون
�إلى اهلل تعالى في ق�ضاء حوائجهم»(.((1

و�أب� ��رز م��ن اه�ت��م ب�ه��ذا ال�م��و��ض��ع ،ب�ع��د رجال
رجراجة ال�سبعة ،هو عقبة بن نافع العربي الفهري،
الفاتح العربي ال�شهير .وفي هذا ال�ش�أن نعيد قراءة
الن�ص �أعاله ،لكن هذه المرة كامال ،وهو ...« :كان
[الموقع هو] البقعة التي جمع فيها �سيدي وا�سمين
قومه لأداء الر�سالة الإ�سالمية التي تحملها من النبي
 ،فكانت هذه البقعة منظورا �إليها بعين التعظيم،
فلذلك اختارها عقبة لت�أ�سي�س م�سجده ،وتولى �أمره
ال�سيد �شاكر بن يعال [بن واطل] الرجراجي الذي
كان منخرطا في �سلك �أ�صحاب عقبة ،ولذلك �شهر
هذا الم�سجد به ،فيقال له الآن �سيدي �شيكر»(.((1
يعني هذا �أن �شاكر هو ابن يعال بن واطل� ،أحد
رجال رجراجة ال�سبعة ،وهو في الوقت نف�سه من
�أ�صحاب عقبة بن نافع الفهري .والتاريخ يقبل بهذا.
�إلى ذلك ،ت�ضيف الرواية ب�أن عقبة بن نافع الفهري
لما قدم �إلى بالد المغرب فاتح ًا من قبل الخليفة
الأموي يزيد بن معاوية بن �أبي �سفيان» ...و�صل �إلى
بالد رجراجة فوجدهم م�سلمين موحدين يعبدون
اهلل تعالى مجتهدين في الدين « الإ�سالمي(.((1
وبذلك يكون رباط �شاكر م�ؤ�س�سة دينية �إ�سالمية
قديمة ف��ي المنطقة ،ب��ل �أق ��دم م��ن رب��اط رثنان
المن�سوب �إلى عقبة بن نافع الفهري �أي�ضا(.((1

وبناء على هذه الرواية يكون �أ�سا�س رباط �شاكر
قديم في المغرب قدم ظهور الإ�سالم في الجزيرة
العربية في حياة الر�سول  .وقد نقل م�ؤلف �سل�سلة
الذهب المنقود عن جواب للمفتي عبد الكبير بن
عبد الكريم ال�شاوي ،المعروف بابن حريرة ،لما
تكلم عن �أح��د رج��ال رجراجة ال�سبعة ،وهو ي ْعلى
بن واطل ،قال �إنه �أبو �سيدي �شيكر المن�سوب �إليه
ال��رب��اط ،ومدفنه ب��ال��رب��اط ن�ف���س��ه( .((1وق��د علق
�أحدهم على ذلك بقوله « :وال غرابة في ا�شتهار
الرباط ب�شاكر مع دفن �أبيه[ ،ي ْعلى بن واطل] ،فيه
المقول ب�صحبته؛ لأنه �أحد رجال رجراجة ال�سبعة،
فال�شهرة كالماء تفور من هنا وتفور من هناك»(.((1
و�أ�ضاف قائال في �ش�أن ت�أكيد ال�صلة بين رجراجة
ورباط �شاكر ب�أنه ...« :كان البقعة التي جمع فيها
�سيدي وا�سمين قومه لأداء الر�سالة الإ�سالمية التي

وي��ؤك��د الأخ�ب��اري��ون على ه��ذه الأخ�ب��ار .وهكذا
�صرح �أبو عبيد البكري �أن عقبة لما فتح المغرب
�سنة 62هـ ،ترك به جماعة من �أهل العلم يعلمون
القر�آن و�شرائع الدين ،منهم �شاكر(.((1
و�أ� � �ش� ��ار اب� ��ن ال� ��زي� ��ات ال� �ت ��ادل ��ي المتوفى
ع��ام627ه �ـ1229/م� ،إلى �أن �شاكر ًا ،الذي ين�سب
�إليه هذا الرباط ،كان من �أ�صحاب القائد العربي
ال�شهير عقبة بن نافع الفهري ،و�أنه مات هناك(.((1
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وج�م��ع اب��ن عبد الحليم ،ال��ذي ع��ا���ش ف��ي القرن
8ه �ـ14/م� ،أق��وال ال�سابقين ،وذكر �أن �شاكرا كان
من �أ�صحاب عقبة ،و�أنه تركه هنالك لتفقيه النا�س
في �أمور الدين ،و�أن المكان الذي ُبني فيه الرباط هو
الذي كان ُي َع ِّلم النا�س فيه( .((1ولم ين�س ابن عذاري
�أن ي�شير �إلى المو�ضع نف�سه في �سياق حديثه عن
قفول عقبة من فتوحاته في المغرب الأق�صى ،وكتب
ما يلي »:رجع عقبة قافال �إل��ى المغرب الأو�سط،
و�سلك على �إيغيران يطوف ،ثم �إلى تارنا ،ثم �إلى
ف�سمي
مو�ضع �شاكر ،وت��رك به �صاحبه �شاكر ًا،
ّ
با�سمه ،ثم رحل منه �إلى بالد دكالة ،فوجد فيها
قوما فدعاهم �إل��ى الإ�سالم ،فامتنعوا ،فقاتلهم،
فقتلوا جملة من �أ�صحابه ،ف�سمي ذل��ك المو�ضع
مقبرة ال�شهداء �إلى الآن»(.((2
فهل يمكن القول� :إن هذا المكان ظل ن�شيطا
منذ عهد رجراجة الأوائ ��ل ،و�أن عقبة و�أ�صحابه
�أحيوه با�سم رجراجة .اليبعد ذلك؟
كما اليبعد �أن يكون الرباط قد تعر�ض للإهمال،
ورب �م��ا ل�ل�ت�خ��ري��ب� ،إل ��ى �أن ظ�ه��ر ح��وال��ي القرن
4هـ10/م ،من �أحياه من جديد .ففي هذه المرحلة
ظهر رباط �شاكر في الم�صادر مقرون ًا با�سم جديد
هو :يعلى بن ّم�صلين (بميم �ساكنة عليها �شد و�صاد
تنطق زايا مفخمة �ساكنة) ،حيث يذكر �إن يعلى بن
م�صلين ،وهو رجراجي �أي�ض ًا ،هو الذي بنى الرباط
المن�سوب �إل��ى �شاكر( ،((2تخليدا لذكراه وتم�سكا
بمذهبه(« ،((2و�أن َط ْب َله هو الباقي هناك �إلى الآن»،
ح�سب قول اليو�سي(.((2
ويذكر عن يعلى بن م�صلين الرجراجي �أنه كان
واحد ًا من �أهل ال ُّربط القدامى الذين زاروا مدينة
القيروان ،وتحلقوا بين يدي �أبي محمد ابن �أبي زيد
القيرواني ،مثله في ذلك مثل وجاج بن زلو اللمطي،
�صاحب رباط �أكلو ،و�شيخ �أمير المرابطين عبد اهلل
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بن يا�سين( .((2ويف�سر ذل��ك اعتناء اب��ن م�صلين
ب�إنتاج �شيخه ابن �أبي زيد القيرواني .و�شاهد ذلك
وجود كتاب في الخزانة العلمية بالم�سجد الأعظم
بتازة من �صنف الأح�ك��ام ،من�سوب �إل��ى :يعلى بن
م�صلين ،عنوانه :اخت�صار من كتاب الف�صول في
�أجوبة فقهاء القرويين في م�سائل �أهل الجبال الذين
ال وازع لهم وال �سلطان البن �أبي زيد القيرواني(.((2
وت�ضيف بع�ض ال��درا��س��ات �أن يعلى ب��ن م�صلين
ا�ستفاد في القيروان من الفن المعماري ال�سائد
هناك ،وج�سد الت�أثير المعماري القيرواني في رباط
�شاكر(.((2
وي�شار �أي�ض ًا �إلى يعلى بن م�صلين الرجراجي ب�أنه
�صاحب الدار الم�سماة « دار يعلى « �أو « رباط يعلى
« بالقرب من رباط �أك��وز .وتذكر الرواية المحلية
رباط
�أن موقع دار يعلى كان معا�صر ًا لرباط �أك��وز ،وهو
�شاكر:
يوجد على بعد حوالي كيلومتر واح��د �شرق موقع م�ؤ�س�سة
م�صب وادي تان�سيفت( .((2وقد وقف باحث معا�صر
دينية
على موقع هذه الدار ،و�أ�شار ،في �سياق حديثه عن عتيقة في
�شخ�صية يعلى بن م�صلين الرجراجي ،فقال« :ولعل المغرب
يعلى المذكور هذا ،هو الذي تن�سب �إليه دار يعلى .الأق�صى
وخرائبها الكثيرة ال تزال في تل م�شرف على م�صب
وادي تان�سيفت جنوب �أ�سفي»(.((2
ووقف بع�ض الم�شتغلين بالآثار الإ�سالمية على
خرائب هذه « ال��دار « ،وح��اول �إب��راز خ�صائ�صها
المعمارية ،ث��م ت�ساءل ح��ول م��ا �إذا ك��ان الأم��ر:
«يتعلق ...بالموقع الحقيقي لرباط �أ َكوز؟»
المهم �أن ا�سم يعلى بن م�صلين الرجراجي
حا�ضر في حكاية �إع��ادة بناء رباط �شاكر ،بحيث
يمكن �أن نعتبره ،دون ت��ردد هو �شيخ الرباط في
زمانه� ،سيما و�أن ل�شاكر �أحفاد م�شاهير ،لكنهم
ظ�ه��روا خ��ارج رب��اط ج��ده��م ،وك�أنهم رح�ل��وا عنه
لما ت�خ��رب ،قبل �إع ��ادة بنائه م��ن قبل يعلى بن

م�صلين .و�أ�شهرهم �أبو محمد خمي�س بن �أبي زرج
الرجراجي الأ�سود( ،((2الذي ي�سمى �أي�ض ًا �أبومحمد
خمي�س بن �أب��ي رزق( .((3و ُي ْعرف بين النا�س في
المنطقة ب�سيدي محمد بن م��رزوق ،و�ضريحه هو
الحد بين ال�شياظمة و�أحمر( ،((3وهو من �أهل القرن
ال�ساد�س الهجري12م( .((3ومن ذريته «� ...سيدي
ح�سين ال��ذي ذريته في مزو�ضة ،حيث �ضريحه،
وول ��ده �سيدي ح � ُّم ب��ن ح�سين �صاحب ال�ضريح
بتامرزوت ببالد المدارعة ...و�أخوه �سيدي �سعيد
ابن ح�سين بتغولة ...و�سيدي محمد بن ح�سين قرب
امزيالت»(.((3

وتفيد الأخ�ب��ار ال ��واردة في �ش�أن الحرب على
برغواطة� ،أن ق�ضيتهم �شغلت �أه��ل الربط ب�شكل
كبير وم�ستمر .وت�شكلت جراء ذلك رباطات عديدة،
بع�ضها ق��ري��ب م��ن تام�سنا ،م��وط��ن برغواطة،
وبع�ضها بعيد ،وكلها تهدف �إلى محا�صرة المذهب
البرغواطي �أو قل الديانة البورغواطية.

مقـــاالت

وتعتبر �أغمات وريكة من المراكز الرئي�سة في هذه
الحرب .وكان روادها تالمذة �شيخ المالكية في بالد
المغرب� ،أبي محمد بن �أبي زيد القيرواني ،ومنهم
يعلى بن م�صلين ،كما تق ّدم .قال �أبو علي �صالح
ابن �أبي �صالح عبد الحليم في حديثه عن الم�ساجد
في المنطقة ...»:ثم يلي ذلك الم�ساجد التي بناها
تالمذة �أبي محمد [ابن �أبي زيدالقيرواني] لأنهم
جعلهم اهلل �سببا لإطفاء فتنة برغواطة الذين قاموا
بالمغرب نحو ثالثمائة �سنة ،لأن �أول قيامهم في
ح��دود خم�سين ومائة من الهجرة �إل��ى قريب من
�أربعمائة .فلما و�صل تالمذة �أب��ي محمد �أخذوا
يقتلون كفار برغواطة ،وذل��ك لأنهم �أ��ش��اروا �إلى
�أبي محمد في ذلك ،فقال لهم� :إن كانت لكم بهم
مقدرة فجاهدوهم ،وقدموا منكم ،ثم قال� :أيكم
�أكثركم قبيلة؟ فقالوا :داود ا بن �إيم ُلل ال�صنهاجي،
ثم يليه يحيى بن ويدفا ال�صادي من بالد ه�سكورة،
ثم يعلى بن م�صلين الرجراجي .فكانت تالمذته
من الم�صامدة الثالثة المذكورين مع تونارت بن
تيدا الرجراجي ،والولي بن يرزي َكن المرامري،
ووج��اج بن زل��و اللمطي ،وعبد اهلل بن �أب��ي تاليل
ال�صودي ،ويزركن بن علي ال�صودي ومحمد بن
طاوو�س الهزميري الرجراجي ،و�آخرين ،من �أهل
�أغمات ،وغيرهم ممن لم تعرف �أ�سما�ؤهم .فقدموا
داود بن يملول [ال�صنهاجي] حتى قتل [في حرب
برغواطة] ،ثم يحيى بن ويدفا [ اله�سكوري] حتى
قتل ،ثم ابنه حتى مات ،فقدموا يعلى بن م�صلين،

وقد غدا رب��اط �شاكر ،بالذات ،كما يفهم من
الأخبار الواردة في الت�شوف البن الزيات ،من �أ�شهر
ال ُّربط في البالد في زمانه( ،((3و�أن الم�سجد كان
من �ضمن مرافقه الهامة( ،((3كما يفهم من الأخبار
نف�سها �أن قرية تكونت حوالي الرباط والم�سجد،
منذ ذلك التاريخ.
 -2رباط �شاكر والأدوار:

�إذا كانت حكاية بناء رباط �شاكر في �شكله الأول
ت�ستح�ضر م�س�ألة ن�شر الإ�سالم في المنطقة على يد
رجراجة ال�سبعة ،ومنهم يعلى بن واط��ل ،ثم ابنه
�شاكر بن يعلى �صاحب عقبة بن نافع ،ف�إن حكاية
�إحياء رباط �شاكر على يد يعلى بن م�صلين مرتبطة
بالدفاع عن الإ�سالم ال�سني �إزاء الفرق التي تعتبر
مفارقة لل�سنة في مذهبها ،والمق�صود هنا بالذات
�إمارة برغواطة التي انطلقت من تام�سنا وتو�سعت
في الأقاليم المجاورة لها .قال الفقيه الكانوني:
«�إن رجراجة كانوا من العنا�صر التي ُين َْظ ُر باهتمام
وت�ق��دي����س �إل ��ى ن�شرهم الإ� �س�ل�ام وال��دف��اع عنه،
وبالأخ�ص بعد ظهور برغواطة المتنبئين بتام�سنا.
[وق��د] كانت بينهم حروب ا�ستمات فيها رجراجة
على الإ�سالم وباعوا �أنف�سهم من اهلل»(.((3
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وهو الذي بنى م�سجد �شاكر.((3( »...
وافتر�ض بع�ض الباحثين �أن تالمذة �أبي محمد
ابن �أبي زيد القيرواني اجتمعوا بمنطقة �أغمات،
وقاموا بتن�سيق الجهود العلمية والحربية ،فتوزعوا
على رباطات المنطقة لن�شر المذهب ال�سني ممثال
في المذهب المالكي ،فكان من ن�صيب �أ�شهرهم،
وه��و وج��اج ب��ن زل��و اللمطي ،اال��س�ت�ق��رار برباط
نفي�س ،قبل �أن يرحل �إلى �أكلو غرب مدينة تزنيت،
بينما انتقل يعلى بن م�صلين الرجراجي �إلى رباط
�شاكر(.((3
وكان ابن الزيات قد ذكر يعلى بن م�صلين هذا،
و�أ�شار �إلى �أنه هو الذي « بنى رباط �شاكر ،وكان
يقاتل كفار برغواطة»( .((3و�أ�ضاف الح�سن اليو�سي
�أنه « غزاهم مرات»(.((4
و�شاركت ربط �أخرى في هذه الحرب ،ولبع�ضها
�صلة وثيقة برباط �شاكر ،مثل رب��اط ِ�إ ْي ِم َِ
يط ْر� ،أو
� ِ
إيميطر من بلد رجراجة ،الذي ظهر به �أبو محمد
خمي�س بن �أبي زرج الرجراجي الأ�سود( ،((4حفيد
�شاكر ،كما تقدم .ورب��اط �أك���وز(� ،((4أو بالأحرى
دار يعلى ب��ن م�صلين ال��رج��راج��ي ،ال��ذي ين�سب
�إليه بناء رب��اط �شاكر ،كما ت�ق��دم( .((4ومن رجال
رجراجة �أرباب الربط الذين حاربوا البرغواطيين
�أي�ض ًا �سيدي مكدول بن عبد الجليل الرجراجي
الذي ا�شتهر به ميناء ال�صويرة ،باعتباره من كبار
�أوليائها و�أقطابها وعلمائها ،وكان مقدم المجاهدين
في تلك الناحية� ،أي��ام المرابطين( .((4وقد ذكر
البكري الأندل�سي رب��اط �سيدي مكدول من بين
مرا�سي المنطقة ،بقوله« :مر�سى �أم�ق��دول ،وهو
مر�سى م�شتى م�أمون ...تنزل فيه ال�سفن من جميع
ال�ب�لاد ...وهو �ساحل �أغ�م��ات ...و�إح��دى رباطات
رج��راج��ة»( .((4ومن �أحفاد �سيدي مكدول� :أحمد
المدعو احميدة مول الم�شور ،وك��ان من م�شاهير
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رجال البيت الرجراجي .ويوجد في بع�ض التقاييد
�أن��ه ن��زل ف��ي �صدر الإ� �س�لام على مدينة الغربية
بدكالة فاتح ًا في حروب رجراجة مع البرغواطيين،
ولما توفي دفن بها ،و�ضريحه �شهير هنالك(.((4
ويعني ه��ذا كله �أن رب��اط��ات رج��راج��ة ،وفي
مقدمتها رب��اط �شاكر ،كانت معاقل رئي�سة في
الحرب على برغواطة ،منذ قيام الدعوة البرغواطية
في تام�سنا .ويعني �أي�ض ًا �أن �أغمات وريكة كانت
بمثابة القاعدة الخلفية لخ�صوم برغواطة ،مثلما
كان رباط �شاكر ثغرا متقدما من الثغور التي قاتلت
برغواطة.
وا��س�ت�م��رار ًا ل�ه��ذا ال ��دور انت�صر �أه��ل الربط
برجراجة للوحدة ال�سيا�سية والمذهبية التي رام
رباط
�أم ��راء الم�سلمين المرابطين تحقيقها ف��ي بالد
�شاكر:
ال �م �غ��رب ،ع�ل�م� ًا �أن ال�م��راب�ط�ي��ن ت�ب�ن��وا المذهب
المالكي( ،((4في عباداتهم وعاداتهم و�سيا�ستهم ...م�ؤ�س�سة
دينية
رغ��م م��ا ح��دث م��ن خ�لاف��ات تقليدية ،م��ا انفكت
تحدث بين الفقهاء وال�صوفية ،عبر التاريخ والتي عتيقة في
ر�شحت في هذا العهد في النقا�ش حول الم�س�ألة المغرب
الجبائية في �سيا�سة الدولة ،وق�ضية كتاب� :إحياء الأق�صى
علوم الدين(.((4
ويبدو �أن رباطات رجراجة ،وفي مقدمتها رباط
�شاكر ،ا�ستفادت كثير ًا من هذا االنت�صار المذهبي
وال�سيا�سي ،و�شاهد ذلك �أن بالد رجراجة �صارت
مركز ًا �أ�سيا�سي ًا لأهل الربط .نق�صد هنا �أن قبيلة
رجراجة ا�شتهرت عهدئذ� ،أي في العهد المرابطي
باجتماع عظيم كان �أهل الت�صوف يعقدونه �سنوي ًا
في رباط �شاكر خالل �شهر رم�ضان( .((4وفي هذا
ال�ش�أن ذكر ابن الزيات �أن ثالث الأمور التي �أخذها
على ال�صوفية كثير من النا�س في زمانه هي �سفرهم
في كل رم�ضان �إلى رباط �شاكر(.((5
وكان هذا اللقاء مجمع ًا لل�صالحين والمت�شوفين

�إلى الت�صوف( ،((5من �شتى نواحي البالد ،في الحر
كما في القر .ومما رواه ابن الزيات ب�إ�سناده عن
منية بنت ميمون الدكالي �أنها قالت « :ح�ضر هذا
العام بهذا الرباط �ألف امر�أة من الأولياء»( .((5ومع
ما قد يت�ضمنه الرقم من مبالغة ،ف�إنه يدل على
الح�ضور المكثف الذي كان يعرفه المو�سم من ِق َبل
الرجال والن�ساء على ال�سواء( .((5وح�ضر ابن الزيات
نف�سه «عمارة « رب��اط �شاكر ،وتحدث عن زيارته
قائال « :كنت توجهت من مراك�ش �إلى رباط �شاكر
في �شهر رم�ضان عام ثالثة و�ستمائة مع جماعة
من الف�ضالء ف�أقمنا بها �إلى ليلة �سبع وع�شرين.
فقمنا في الثلث الآخر من الليل و�أ�سرينا فرار ًا من
�شدة الحر بالنهار فاتبعنا جمع كثير من الرجال
والن�ساء ،منهم �أبو بكر الخراز المريد»(.((5

مقـــاالت

« ومن الثابت عن �أبي محمد �صالح [الماجري]
�أنه كان ال يترك مو�سم �سيدي �شيكر �أو �شاكر»(.((5
علما �أن ال�شيخ الماجري عاد �إلى المغرب عام حوالي
عام 590ه �ـ1194/م ،وتوفي عام 631هـ1234/م.
وقد روى �أبو زكريا يحيى بن �أبي يحيى « وكان خادم
ال�شيخ [�أبي محمد �صالح] رحمه اهلل ومقرب ًا �إليه،
[قال] خرجت مع ال�شيخ في ال�سفر �إلى مو�سم �شاكر
فركب ال�شيخ رحمه اهلل دابته وكنت ما�سكا بركبته
حتى �إذا خرجنا من البلد وواجهنا �ساحل البحر
ما بين �أ�سفي ووا�صل و�إذا به كله خيمة وخباء وقبة
حتى ال ترى فيه مو�ضع ًا خالي ًا على مد الب�صر فلما
تحققت ذلك وتيقنته ،حجب عن ب�صري ،فبقيت
متحيرا من ذلك ،ففهم ال�شيخ عني فقال :يا يحيى
�أيظن النا�س �أن مو�سم �شاكر ،ال ي�أتيه غيرهم كل
ما ر�أيته م�سافرون نحو �شاكر ،فعلمت حينئذ �أن ما
ر�أيت كان من الجن»(.((5

درو�سا في الوعظ .وقد ا�شتهر منهم زمن �صاحب
الت�شوف� :أب��و محمد تَي َّلجي بن مو�سى الدغوغي،
و�أبو مهدي وين ال�سالمة ،وهما من بالد دكالة(.((5
وع��رف الأول منهما ب�أنه كان « ...واعظ ًا برباط
�شاكر في وقت ال ي�صعد منبر جامع �شاكر �إ ّال الآحاد
«( .((5كما تناف�س النا�س خالل المو�سم في ال�صالة
والو�صال( .((6وكثير منهم من كان َق ْ�ص ُد ُه من الزيارة
« ال�ف��رار �إل��ى اهلل وطلب ال�صالحين»( ،((6و�صلة
الرحم بالم�شايخ( .((6بل حر�ص بع�ض ال�صوفية على
�أن يدفن في رباط �شاكر(.((6
وكان الزده��ار الت�صوف في رباط �شاكر ،وفي
دك��ال��ة ،وال�م�غ��رب ب��وج��ه ع��ام ،دوره ف��ي محاولة
المهدي بن تومرت ا�ستقطاب �أهل ال ُّربط للم�شاركة
في م�شروعه ال�سيا�سي .و�إذ نجح الزعيم في هذا
الأم��ر ،فقد ا�ضطر خليفته عبد الم�ؤمن بن علي
�إل��ى ا�ستعمال ال�سالح وال�ن��ار في طريقة الإقناع
المعروفة با�سم �سيا�سة االعتراف .ولما كان رباط
�شاكر مركز ًا �أ�سا�سي ًا ،فقد كان طبيعيا �أن يكون
ح�ضوره رئي�سيا �أي�ضا .وظهر ذلك في اندالع فتنة
ت�سميها الم�صادر التاريخية با�سم فتنة عتاب �ضد
الخالفة الموحدية ،بمجرد وفاة عبد الم�ؤمن(،((6
ك��ردة فعل �إزاء �سطوة الحكم الموحدي ،و�سيادة
الفكر التومرتي(.((6

ويهمنا هنا �أن �أخبار عتاب جاءت مرتبطة برباط
�شاكر من جهة ،وبالمريدين من جهة �أخ��رى(.((6
و�إذا كان من ال�صعب �إيجاد عالقة مبا�شرة بين
رباط �شاكر وثورة عتاب ،ف�إنه من المفيد الت�أكيد
على �أن الذين توبعوا من لدن ال�سلطة الموحدية
ب�سبب فتنة عتاب كانوا من رج��االت رب��اط �شاكر
الكبار .فقد �أ�شار ابن الزيات �إلى فتنة عتاب في
وفي هذا المو�سم الديني ـ ال�صوفي ،كان يختم منا�سبتين ،وفي ترجمة وليين من دكالة تعر�ضا
الحا�ضرون القر�آن الكريم( ،((5ويلقي كبار ال�صوفية للت�ضييق ب�سببها ،علما �أنه الوحيد ،ح�سب علمنا،
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الذي �أ�شار �إلى هذه الفتنة .وكان ذلك مما �أوحى
للباحثين ب�أن عتاب �إما كان �شيخا من ال�صوفية
�أو لتواطئ ما معه( .((6و�أول الم�شار �إليهما في فتنة
عتاب هو �أب��و وزغ��ار تيفاوت بن علي الم�شنزائي
المتوفى �سنة 603ه �ـ 1206/م ال��ذي « ح� ّ�ج دون
اختياره ،وذلك حين طلب �أ�شياخ المريدين ب�سبب
ما ن�سب �إلى عتاب حين قيل �إنه يطلب الملك فقتل
وطلب �أ�صحابه»(� .((6أما ال�صوفي الثاني فهو �أبو
محمد تيلجي بن مو�سى الدغوغي المتوفى عام
605ه� �ـ1208/م .جاء في الت�شوف ب�إ�سناده «قال
داود بن عبد الخالق :حدثني �أبو محمد تيلجي بن
مو�سى الدغوغي ،قالُ :ط ِل ْب ُت في �أيام عتاب طلب ًا
�شديد ًا ،ولو وجدت لقتلت .فقررت في يوم �صائف
�إل��ى خيمة ،فقعدت فيها ،ودابتي واقفة عند باب
الخيمة ،و�إذا [فر�سان] قد اقتفوا �أث��ري ،فجا�ؤوا
�إلى الخيمة ،فنظروا �إليها ،فلم يرني واحد منهم،
والر�أى دابتي .ف�سمعتهم يقولون :ما لهذه الخيمة
رحل عنها �أهلها؟»(.((6
وق��د �أدى ف�شل ث��ورة ع�ت��اب �إل��ى ال��زي��ادة في
ت�ضييق هام�ش الحرية الذي كان متوفر ًا في رباط
�شاكر .وفي هذا ال�صدد نقل الراوي لأخبار عتاب
في دكالة نف�سه ،يعني داود بن عبد الخالق قال:
«حدثني �أبو محمد تَي َّلجي بن مو�سى [ثاني ال�صوفية
المتهمين بن�صرة عتاب] ق��ال :كنت �أع��ظ النا�س
على منبر �شاكر و�أغطي بطرف برنو�سي �أبا مهدي
[وين ال�سالمة] من البرد وال �أراه هنالك ...فقلت
له :يا �أبا مهدي� ،سمعت المريدين يتحدثون عنك
بالعجائب فط�أط�أ ر�أ�سه حياء .فقلت له� :أما تخاف
من ال�سلطان �إذا بلغه ما يذكر عنك؟ فرفع �إلي
ر�أ��س��ه وق��ال ل��ي :ما ينبغي �أن ُيخاف �إ ّال من اهلل
تعالى .فقمت �إليه وقبلت ر�أ�سه وان�صرفت عنه»(.((7
علما �أن �أبا محمد تيلجي،كان يعد� ،إلى جانب �أبي
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مو�سى الدغوغي (ت605.هـ 1208/ـ1209م) ،من
الآحاد في زمانهما.
فهل ح��اول رج��ال رب��اط �شاكر �إع��ادة االعتبار
للمذهب المالكي ،والفكر ال�صوفي ال�سني �إزاء
الفكر الموحدي ،بعد وفاة الخليفة الموحدي عبد
الم�ؤمن بن علي؟ وهل ا�ستغل اجتماع رباط �شاكر
للقيام بهذه الدعاية؟
مهما كان الأم��ر فالوا�ضح �أن فتنة عتاب التي
قامت بتادال ،اعتماد ًا على ع�صبية من المفتر�ض
�أنها �صنهاجية( ،((7لقيت اال�ستجابة في دكالة،
و�أكثرها م�صمودية� ،إلى جانب �صنهاجة �أزمور ،مما
يفيد �أن التالحم الفكري الذي يجمع بين ال�صوفية
في المغرب ،ور�ؤيتهم الموحدة �إزاء ق�ضية ال�صراع
رباط
الفكري القائم في البالد بين ال�سلطة التومرتية
�شاكر:
وال�صوفية هو ال�سبب في �إ�شعاع �صدى فتنة عتاب.
ولعل الآحاد من رواد رباط �شاكر كان لهم دور في م�ؤ�س�سة
دينية
ه��ذا الإ�شعاع ،وم��ن ث��م ،توالي متابعتهم من قبل
ال�سلطة .بل يظهر �أن الموحدين ربما ا�ستغلوا �صلة عتيقة في
�أو ربما م�شاركة بع�ض المريدين في ثورة �أهل داي المغرب
ليو�سعوا دائ��رة مطاردة �أهل الت�صوف في دكالة ،الأق�صى
كما ب َّين �صاحب الت�شوف ،وفي تادال نف�سها التي
عرفت تخريب داي� ،أو في غيرهما ،فطوردوا مع
من ط��ورد من �أ�صحاب عتاب ،و َف � َّر بع�ضهم �إلى
الم�شرق .بل ال�شك �أن م�صير مجموعة منهم كان
هو الموت ،كما ح�صل لعتاب نف�سه(.((7
ومن ثمة ،يمكن ت�سجيل مالحظة �أ�سا�سية :وهي
�أن بالد دكالة بما فيها رجراجة ،كانت مثل حاحة
وتام�سنا من القبائل العا�صية لدعوة الموحدية.
ويمكن االفترا�ض �أي�ض ًا �أن رباط �شاكر �شكل في هذا
الإبان مركز ًا �أ�سا�سي ًا للمعار�ضين للتيار التومرتي.
و�إذ ن �ج��ح ال� �م ��وح ��دون ف ��ي ت�ط�ب�ي��ق الحظر
ال��ر� �س �م��ي( ،((7و�إرغ� ��ام �أه��ل ال��رب��ط على الحذر
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وال�ت���س�ت��ر ب�ح�ك��م �إ�� �س ��راف ال �ح �ك��ام ف��ي الت�شدد
والم�ضايقة( .((7ف�إن المجاهرة بمعار�ضة الثقافة
الر�سمية الموحدية لم تعد ممكنة ،ولو في رباط
�شاكر ،بعد �أن طالت �سائر الربط .ويعني هذا �أن
التر�سيم طال رباط �شاكر وحركة المريدين �أواخر
القرن6هـ12م .ويهمنا من �أخبار هذا الرباط في
هذا ال�صدد �أن ن�ستح�ضر نكبة رجاله عقب ثورة
عتاب �أي��ام يو�سف بن عبد الم�ؤمن ،وال��د يعقوب
المن�صور .وبالمنا�سبة ذكر ابن الزيات في �سياق
حديثه عن مو�سم �سنة 595ه� �ـ1199/م� ،أي عام
وفاة يعقوب المن�صور نف�سه� ،أنه «ح�ضر هذا العام
بهذا الرباط �ألف امر�أة من الأولياء» ،و�إذا �أخذنا
بعين االعتبار �أن م�شاركة الن�ساء في هذا المجال
تبدو �ضئيلة ن�سبيا ،ف ��إن التادلي -وه��و من رواد
المو�سم في الحقبة نف�سها ـ ي�شير من وراء ذلك �إلى
الجمهور الغفير الذي يق�صد الرباط كل �سنة(.((7
لكن ابن الزيات لم ي�شر �إل��ى الآح��اد من الرجال
في هذا المو�سم ،ولم يتحدث عن الوعاظ الذين
اعتادوا التناف�س على منبر م�سجد رباط �شاكر .فهل
تم تر�سيم رجال رباط �شاكر �أي�ض ًا حتى �أ�صبح ابن
الزيات ال يتح ّدث �إ ّال عن الن�ساء؟
وهل يمكن القول ب�أن نهاية رباط �شاكر ،باعتباره
مو�سم ًا �صوفي ًا ومجمع ًا للثقافة ال�صوفية ،انتهى
�أمره منذ �أيام يعقوب المن�صور الموحدي(((7؟
من الإ�شارات المفيدة في هذا ال�سياق ،خارج
الت�شوف ،روايات تقول �إن �أبا محمد �صالح ،المتوفى
عام 631هـ1234/م ،كان من �أ�شهر الوافدين على
رباط �شاكر والداعين �إلى زيارته ،لكن لم ن�سمع
ح�س ًا على منابره .بل لقد ا�شتكى �أب��و محمد
له ّ
�صالح ،الذي عاد من الم�شرق في هذا الإبان(،((7
من الت�ضييق ،على ر�أي �صاحب المنهاج الوا�ضح
في قول نقله « ...من كالم ال�شيخ رحمه اهلل ،في

مت من بالد
الت�صنيف المذكور� ،أنه قال :لما َق ِد ُ
الم�شرق ،و�أَخَ ��ذْ ُت في ا�ستعمال هذا الطريق� ،أنكر
علي ذلك فقهاء الوقت وب ّدعوني ،حتى �ضاق �صدري
َّ
(((7
ِ
وعيل �صبري» ؛ والمق�صود بفقهاء الوقت ،دون
�شك ،هم فقهاء المذهب الموحدي(.((7
لذلك� ،إن القول بالتفاف ال�صلحاء حول يعقوب
المن�صور الموحدي ،و�أن هذا الخليفة تبنى المنحى
الزهدي في حياته الروحية( ،((8اجتهاد في حاجة
�إلى �إعادة النظر .وتجد هذه الإعادة �شرعيتها في
انتفا�ضة ال�صوفية �ضد النظام الموحدي الذي �شيده
المن�صور ،بعد انك�سار الآلة الع�سكرية للموحدين
في الأندل�س.
ون�سجل في هذا ال�صدد �أي�ض ًا وك�أن مو�سم رباط
�شاكر �صار يفقد قيمته الروحية �شيئ ًا ف�شيئ ًا حتى
فقدها نهائيا ،ولم يعد له ذكر ك�سابق عهده ،منذ
نهاية العهد الموحدي نف�سه وطيلة العهد المريني.
ويمكن تتبع هذا التراجع من خالل تتبع اهتمام
ال�شيخ �أب��ي عبد اهلل محمد الهزميري الأغماتي،
�شيخ طائفة الأغامتيين ،المتوفى عام 678هـ .فقد
كان هذا الرجل حري�ص ًا على ح�ضور مو�سم رباط
�شاكر ،وق��د ح�ضره ب�أ�صحابه �أكثر من م��رة(.((8
وكان ي�أمر �أ�صحابه بالم�سير �إليه ويح�ضهم عليه
ويرغبهم ف �ي��ه( .((8وك��ان له اهتمام كبير بتدبير
�ش�ؤون هذا المو�سم ؛ ومما ذك��ره «ال�شيخ القدوة
�أب��و �إ�سحاق �إبراهيم ال�شهير ب��الأع��رج[ ،ف��ي هذا
ال���ش��أن] ،ق��ال� :سافرت م��ع ال�شيخ �أب��ي عبد اهلل
[الهزميري] �إلى رباط �شاكر ،فلما قربنا منه ،ولم
يبق بيننا وبينه �إ ّال ي�سيرا قال للفقراء :احتطبوا من
ها هنا ف�إن �شاكر لي�س فيه حطب ،ف�أخذ الفقراء
يحتطبون.((8( ...
لكن �أبا عبد اهلل الهزميري بد�أ يت�أخر عن ح�ضور
الرباط ،واكتفى ب�إر�سال ر�سالة �إلى المجتمعين،
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مما ذكره فيها �شرحه �أ�سباب الت�أخر .وهذا ن�ص
الر�سالة:
«ب�سم اهلل الرحمن الرحيم و�صلى اهلل على
�سيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه و�سلم� ،أك��رم اهلل
الخدماء ال�سادات ،ووفقهم كما �شهد لهم به ر�سول
اهلل � ،إذا عزمتم على الو�صول �إلى �شاكر فال
ي�صل واح��د منكم �صغيرا �أو كبيرا �إ ّال على �أن
يكون خديما للم�ؤمنين :يحتطب ،وي�سقي ويختدم
بنف�سه وماله ،ف��إن �سيد القوم خديمهم ،وكذلك
ال ت�صل معكم واحدة من المريدات �إ ّال على �شرط
تطحن وتعجن وتخبز وتوقد النار ،وتعمل كل ما
يحتاج ع��ن طيب م��ن نف�سها .ف���إن ك��ذل��ك كانت
عادة الم�ؤمنات مع الم�ؤمنين ،ال �أن تجيء واحدة
فتتبرج وتتكبر ،وترجع كما جاءت خائبة بغير زيارة
في حالها وطاعتها لربها .فما �أبعدها عن طريق
الخير ،ن�س�أل اهلل التوفيق لنا ولهن .ولت ُكن �أموركم
كلها بتي�سير ،وليكن هذا كله لجميعكم مع خال�ص
النية والمقا�صد المر�ضية عند اهلل ال للمباهاة،
وال ي�صل كل واحد منكم �إ ّال بثياب بي�ض نقية� ،أو
بثياب خ�ضر ،فبذلك تقبل عليكم قلوب ال�صالحين،
ف�إن قلوب ال�صالحين للمريدين عالمات التوفيق،
كذلك ذك��ر في جميع الكتب ،مع التوا�ضع الكلي
لهم ،ورج��اء �صادق فيهم ،ف��إن من لقيهم كذلك
البد �أن يرجع بزيادة في دينه �أوال ثم في دنياه،
وهذا �أي�ض ًا مجرب عند كلهم .وهذا الحديث كله
معكم �إن عزمتم �أن تفلحوا وتعبدوا اهلل ،كما �أمر
وتت�أهبوا للقائه والدار الآخرة ،فباهلل ما تركتموني،
ف�إنه �إذا لم تتعاونوا على البر والتقوى فما فائدة
المالقاة ،واهلل الموفق ،وهو ح�سبنا ونعم الوكيل،
المعين الكفيل� ،سبحانه ال �إله �إ ّال هو ،فما �أفلح من
الح َما
�أفلح �إ ّال بدعاء الأولياء «� ْإن ُ�أري � ُد �إ ّال الإِ ْ�ص َ
فيقي �إ ّال باهلل ،عل ْيه تو ّك ُلت و�إل ْي ِه
ا�ست ََط ْع ُت ،وما َت ْو َ
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�أُن�ي� ُ�ب»(ه��ود ،)88،وال�سالم على من ح�ضر رباط
�شاكر من الم�شايخ والطلبة وغيرهم�...إنما منعني
من الو�صول �إليكم �ضعف �أكثر الطلبة والفقهاء
وموت هممهم في هذه الأع�صار ،وعدم التائبين،
والموافقة والمكارهة فيما بينهم ،وقلة اهتبالهم
ب�أمور الدين ،وال�سيما المناف�سة والمنازعة التي
تكون هنالك داخ��ل الم�سجد في كل وقت من ليل
ونهار،حتى ال�سكينة وال وقار في بيت من بيوت اهلل
تعالى وجميع الم�ؤمنين .ف�إذا ر�أى الطارىء ذلك
و�شاهده عاب ذلك المو�ضع وهجنه في قلوب الخلق
و�أ�شاعه في البالد ،فترك الطلبة والفقهاء والعلماء
تبيين الحق في ذلك وغيره من �أمور الدين والعلماء،
وهم جلة ال�شريعة خلف عن �سلف� ،إلى يوم القيامة،
وقد ذكرهم اهلل تعالى في كتابه العزيز وف�ضلهم
و�شرفهم و�أخذ ميثاقهم...ورد كل من على ب�سيط
الأر�ض �إليهم و�إلى ر�أيهم ...وال�سالم عليكم ورحمة
اهلل وبركاته.

رباط
�شاكر:
م�ؤ�س�سة
دينية
ون�ستح�ضر في �ش�أن تراجع مو�سم رباط �شاكر عتيقة في
�أي���ض� ًا ح��دي��ث اب��ن قنفذ ع��ن تنظيم اجتماعات المغرب
للطوائف في مناطق عدة ،خارج رباط �شاكر .وقد الأق�صى

ذكر �صاحب �أن�س الفقير �أنه ح�ضر واحد ًا منها كان
على �ساحل البحر المحيط ،جوف �إقليم دكالة بين
بلد �أ�سفي وبلد تيطن ّ
ْفطر عام 769هـ1367/م(،((8
رب�م��ا غير بعيد ع��ن مدينة الغربية ،ال�ت��ي �أع��اد
المرينيون بناءها في تاريخ قريب �سابق( .((8والأهم
في هذا الخبر �أي�ض ًا �أن اجتماع الطوائف كان في
�شهر ربيع الأول ،وح�ضره من ال يح�صى عدده من
�أهل الفقر( .((8ويعني هذا �أن الموا�سم �صارت في
العهد المريني مرتبطة ب�إحياء ذكرى عيدالمولد
النبوي ،التي تدخل في �صميم �سيا�سة بني مرين� ،إن
لم نقل �إن الطوائف �صاروا يعقدون موا�سم محلية
�أو جهوية( .((8بل يفهم من بع�ض االجتهادات �أن

رباط �شاكر تحول �إلى مجرد محطة لال�ستراحة من
لدن الركب ال�صالحي في ذهابه �أو �أوبته من الديار
المقد�سة(.((8
� -3إحياء باهت لرباط �شاكر و�صورة مبتذلة
لمو�سمه:
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ي�ب��دو �أن الأزم ��ة الكبرى ال�ت��ي �أعقبت العهد
المريني ،فعلت فعلها في رباط �شاكر ،كما فعلته
في غيره من الم�ؤ�س�سات في المغرب خالل الع�صر
الو�سيط .لكن ال ي�شار �إلى تحوله �إلى زاوية جزولية
لما انت�شرت ه��ذه الطريقة وعمت �سائر الربط
في المنطقة .وال نتوفر ما يفيد اعتناء الأ�شراف
ال�سعديين بهذا ال��رب��اط ،لكننا نملك مجموعة
من الأدل��ة عن تزايد ن�شاط الأ��ش��راف ال�سعديين
بالمنطقة ،منها �أن ال�سعديين هم الذين نقلوا
الحمريين �إل��ى المنطقة في �إط��ار ال�ن��زال بينهم
وبين البرتغاليين المحتلين ل�سواحل دكالة وحاحا،
وقد توطنوا حوالي رباط �شاكر( ،((8و�أنهم �أقاموا
بالقرب من رب��اط �شاكر م��زارع وم�صانع لق�صب
ال�سكر(.((9
وف��ي العهد العلوي الأول ،النتوفر على �شيء
��س��وى ت�صنيف الح�سن ال�ي��و��س��ي ،ل��رب��اط �شاكر
�ضمن الموا�ضع التي وقع فيها بع�ض التغالي في
طقو�س الزيارة ،و�أ�ضاف قائال « :ولم يظهر فيه في
هذا العهد من م�شاهد ال�صالحين �إ ّال �أبو زكرياء
المليجي»( .((9ون�ستح�ضر هنا �أي�ض ًا �أن المولى
�إ�سماعيل ،وكان اليو�سي مجايال له ،قد �أوقف الدور
الرجراجي نف�سه.
وفي �سنة 1178هـ1764/م �أمر ال�سلطان �سيدي
محمد بن عبد اهلل� ،أثناء عودته من تد�شين ميناء
ال���ص��وي��رة ،بتجديد ب �ن��اءات رب��اط ��ش��اك��ر ».قال
الزياني :قام ال�سلطان بتجديده وحفر �أ�سا�سه .وقال
في اال�ستق�صا وغيره� :أمر بحفر �أ�سا�س م�سجده من

�أ�صله وبنائه ،فبني على المنوال الموجود .وكانت
تقام فيه الجمعة ،ثم تعطلت ثم �أقيمت فيه في
ع�صرنا هذا بعد ترميمه ثم لم تلبث �أن تعطلت
والأم ��ر هلل كيف �شاء فعل .وه��ذا االهتمام لي�س
ف��ري��دا؛ لأن ال�سلطان �سيدي محمد بن عبد اهلل
اهتم في ذلك الإبان بتجديد الأ�ضرحة وتجهيزها
ورعايتها ،على غ��رار �أم ��ره ،مثال ،بتجديد بناء
«م�سجد �أ�سفي ومدر�سته ،وم�سجد مدينة تيط»،
وقبة قبر �سيدي بنور( ((9في دكالة.
وي��ذك��ر �أي���ض� ًا�« :أن ال�سلطان العظيم ال�ش�أن
المولى الح�سن بن محمد كان ينتاب هذا ال ّرباط
كثير ًا ،و�أك�ث��ر زي��ارات��ه كانت على طريق الخفاء،
مريد ًا به التعبد واالنزواء عن ال�ضو�ضاء والجلبة»...
( .((9وبعد ذلك لفت رباط �شاكر �أنظار عبد الحي
الكتاني ،فقام بزيارته ،و�سجل عن رحلته ما يلي:
«ق�صدت زيارة هذا الرباط عام 1341ه��ـ ،و�أقمت
به مدة في ذلك الب�سيط الباه�ض على �ضفة ذلك
النّهر المنهمر ،و�أق��ر�أت در�س ًا في هذا الم�سجد
العظيم الهول في بنائه ،الوا�سع في �أكنافه ،الممتدة
�صومعته تناطح ال�سحاب ،و�أمليت به درو�سا حديثية،
ح�ض َر ْتها �أم ٌم من تلك الأ�صقاع من �أتباع الطائفة
الكتانية وغيرهم من حمير ومن �إليهم ،ول ّما ر�أيت
�إذّاك من �إ�شراف الم�سجد على ال�سقوط وتداعيه
فقاربت الخطى �إلى الرباط
للهبوط �آلمني ذلك،
ُ
حيث ال�سلطان المعظم الم�أ�سوف عليه المولى
يو�سف بن م��والي الح�سن رحمه اهلل ،فق�ص�صت
عليه خبر الم�سجد المذكور والرباط ومدفن �شاكر
و�أبيه يعلى الرجراجي ،كما ق�ص�صت عليه في هذه
ال�م��رة خبر المحل ال��ذي فا�ضت فيه روح والده
المولى الح�سن رحمه اهلل بوادي العبيد حيث غ�سل
وكفن وما �آل �إليه حاله»(.((9
وف��ي عهد ال�سلطان محمد الخام�س تعالت
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الأ�صوات م�ست�شفعة لديه لي�أمر ب�إ�صالح رباط �شاكر
من جديد .وحدث ذلك بالفعل ب�شهادة عبد الحي
الكتاني نف�سه ،حيث يقول ...»:ثم زرت هذا الرباط
�أول �سنة  1354فوجدت �أن َيد بع�ض الإ�صالح قد
عملت فيه به ّمة� ،أكبر قواد تلك الناحية النا�سك
الذاكر المتع ّبد القائد العربي ابن الكو�ش نفعه اهلل
بذلك.((9( »...
و�أث�ن��اء ه��ذه المحاوالت �صار الرباط �ضريح ًا
وم��زار ًا للمعدمين والفقراء ،الذين يمار�سون به
طقو�س ًا خا�صة ،بعد �أن ا�ستبدلوا تاريخ الزيارة(،((9
و�صاروا يفدونه �إليه �أيام عرفة ،وي�سمون زيارتهم
بحج الم�سكين( .((9و�إذ يذكر �أن الح�سن الثاني
كان له مزيد عناية بمقام �شاكر( .((9ف��إن الملك
محمد ال�ساد�س نقل االهتمام �إل��ى م�ستوى �أعلى،
ب��إع�ط��اء تعليماته �سنة 2004م بمبا�شرة تهيئة
الموقع ،والأ��ش�غ��ال به جارية �إل��ى الآن ،كما �أمر
ب�إحياء مو�سم رباط �شاكر ر�سميا ،فانعقد ب�إ�شراف
وزارة الأوقاف ما �سمي بالدورة الأولى للقاء �سيدي
�شيكر للمنت�سبين للت�صوف ،بتاريخ 2008/9/19م،
ثم بعده اللقاء الثاني .فهل يحيى رباط �شاكر؟
� َّإن الأمر كله يجري خارج الزمن الذي هو زمن
رب��اط �شاكر وزم��ن ال� ُّر ُب��ط عموم ًا .و�أخ�ي��را ع�سى
�أن ت�ستكمل �أعمال الحفريات؛ لأننا ننتظر منها
كثير ًا من الفر�ضيات العلمية التي يمكن �أن تثمن
الحفريات في الكتب وال�سير التاريخية والعك�س
�صحيح.

الحوا�شي
�	.1أب��و عبيد البكري ،كتاب المغرب في ذكر بالد �أفريقية
والمغرب ،طبعة دو�سالن ،باري�س1965 ،م� ،ص .153
وراجع عن رباط �شاكر:
ـ الح�سن اليو�سي ،المحا�ضرات� ،أعدها للطبع محمد حجي،
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مطبوعات دار ال�م�غ��رب للت�أليف وال�ت��رج�م��ة والن�شر،
1396هـ1976/م� ،ص. 45
ـ العبا�س بن �إبراهيم المراك�شي ،الإع�لام بمن ح َّل مراك�ش
و�أغمات من الأع�لام ،تحقيق عبد الوهاب بن من�صور،
المطبعة الملكية ،الرباط1400 ،هـ1980/م ،ج� ،9.ص309
ـ .317
ـ عبد الحي الكتاني� »،أ�شرف بقعة و�أقد�س بناحية مراك�ش»،
مجلة المغرب ،ال�سنة الخام�سة ،عدد ربيع الثاني ـ جمادى
الأولى1355هـ /يونيو ـ يوليوز 1936م� ،ص .22-18
ـ محند �أي��ت ال�ح��اج« ،رب��اط �شاكر» ،معلمة المغرب� ،إنتاج
الجمعية المغربية للت�أليف والترجمة والن�شر ،ن�شر مطابع
�سال 1422،هـ  2002/م ،مجلد� ،13ص .4254
ـ عز الدين كرا»)Note sur le Ribat de chakir(sidi Chiker« ،
�ضمن :رباطات وزوايا في المغرب� ،إعداد وتن�سيق �أحمد
الوارث ،من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،الجديدة،
2007م� ،ص.20-9
ـ �إبراهيم كريدية ،تعريف برباط �سيدي �شيكرببالد �أحمر،
مطبعة  ،Safigrapheمن�شورات جمعية �آ�سفي للبحث في
التراث الديني والتاريخي والفني2009،م.
ـ محمد ال�سعيدي الرجراجي ،رباط �شاكر ( �سيدي �شيكر)
والتيار ال�صوفي حتى القرن ال�ساد�س الهجري ،مطبعة
وليلي للطباعة والن�شر ،مراك�ش1431 ،هـ2010/م.
 .2يو�سف ابن الزيات،الت�شوف �إلى رجال الت�صوف ،تحقيق
�أحمد التوفيق ،من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية،
الرباط1404 ،هـ1984/م� ،ص ،51هـ.34
 .3راجع� :أحمد بو�شرب ،ـ دكالة واال�ستعمار البرتغالي �إلى �سنة
�إخالء �آ�سفي و�أزمور (قبل 28غ�شت1481ـ �أكتوبر ،)1541
مطبعة دار الثقافة ،الدار البي�ضاء1404 ،هـ1984/م� ،ص
.125
	�أحمد ق��دور ،المدن الموحدية ،ر�سالة جامعية فيال �ت��اري��خ ،م��رق��ون��ة ،خ��زان��ة كلية الآداب بالرباط،
87ـ1988م� ،ص.354
 .4نق�صد هنا قبيلة �أحمر التي يخترق نهر تان�سيفت ديار
�أهلها ،والمنت�شرة حوالي مدينتي اليو�سفية وال�شماعية.
ويوجد �إخ��وان له�ؤالء الحمريين منت�شرون على امتداد
المنطقة ال�شمالية من هوارة ،مح�صورة بين وادي �سو�س
جنوبا و�سفوح الأطل�س الكبير �شماال ،ويعرفون با�سم �أحمر
– هوارة �أو احمر الهوارية.
 .5راجع� :أحمد بو�شرب ،دكالة … مرجع �سابق� ،ص.124

رباط
�شاكر:
م�ؤ�س�سة
دينية
عتيقة في
المغرب
الأق�صى

مقـــاالت

�أحمد التوفيق« ،من رباط �شاكر �إلى رباط �أ�سفي»� ،ضمن
كتاب� :أبو محمد �صالح المناقب والتاريخ ،الملتقى العلمي
الثاني لمدينة �أ�سفي ،من�شورات كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية بالرباط و المجل�س البلدي لأ�سفي ،دار الن�شر
العربي الإفريقي ،الرباط1990 ،م� ،ص.50
 .6رج��راج��ة ( بجيم م�صرية) جمع رج��راج��ي ،و�أ�صلها
�إي� ْر ْك��را ْك� ْ�ن ومفردها �أْرك ��راك ،وه��و من فعل �أَ ْرك الذي
معناه بارك ،ومنه تا َّراك ْْت وهو موكب التبريك ،و�أركراك
هو المتبرك به (الت�شوف� ،ص ،86هـ  .)13والركراك في
حاحة معناه الع�صا .وكان الفقراء يحملونها في �سياحتهم.
ولعل لهذه الت�سمية عالقة بما يذكر لهم من ال�سابقة في
الإ�سالم ،ف�ضال عن الف�ضل وال�صالح.
 الح�سين �أ�سكان« ،رجراجة رائدة الرباطات بالمغربالو�سيط»� ،ضمن :ت��اري��خ �إقليم �آ�سفي م��ن الحقبة
القديمة �إل��ى الفترة المعا�صرة ،دفاتر دكالة عبدة
رقم  ،1مطبعة دار الن�شر المغربية ال��دار البي�ضاء،
ن�شر م�ؤ�س�سة دكالة عبدة للثقافة والتنمية2000 ،م،
�ص.214
وك��ان موطن رج��راج��ة في الع�صر الو�سيط ممتدا على
مناطق وا�سعة بين دكالة الحالية وحاحا ومعظمها جنوبي
وادي تان�سيفت ،يحدها البحر غربا ،وتدخل فيها منطقة
�شي�شاوة ،وج��زء على الأق��ل من منطقة متوكة الحالية
التي مركزها بواب�ض ويحدها البحر غربا .وي�ستفاد من
الت�شوف �أن قاعدة رجراجة في ع�صر التادلي كانت هي
�أج��وز (مقدمة تحقيق الت�شوف��� ،ص .)24وتقل�ص اليوم
موطنها �إلى جبل الحديد حول �أقرمود (الم�صدر نف�سه،
�ص ،86هـ  ،)13على بعد حوالي  50كلم �شمال موغادور.
 .7احتدم الجدال حول م�س�ألة ال�صحبة بين م�ؤيد ومعار�ض،
ول ُك ٍّل فريق حجج وبراهين .راجع:
 محمد ال�صغير الإفراني ،درر الحجال في مناقب �سبعةرجال ،درا�سة وتحقيق ح�سن جالب ،المطبعة والوراقة
الوطنية ،مراك�ش1421 ،هـ2000/م� ،ص.131
 عبد الكبير ب��ن �سعيد ،العيون المر�ضية ف��ي ذكربع�ض مناقب الطائفة الرجراجية ،درا�سة عبد الكريم
كريم ،مطابع الأطل�س� ،ش.م -الرباط1987 ،م� ،ص
.20-15وراجع:
 �سليمان الحوات ،الرو�ضة المق�صودة والحلل الممدودةف��ي م��آث��ر بني ��س��ودة ،درا��س��ة وتحقيق عبد العزيز
تيالني ،مطبوعات م�ؤ�س�سة �أحمد بن �سودة الثقافية،
فا�س1415 ،هـ1994/م� ،ص.279- 277

 محمد العبدي الكانوني ،عالئق �أ�سفي ومنطقتهاب�م�ل��وك ال �م �غ��رب ،تحقيق ع�ل�ال رك���وك ،الرحالي
الر�ضواني ،محمد الظريف ،مطبعة ربانيت ،الرباط،
2004م� ،ص .9
 محمد العبدي الكانوني� ،آ�سفي وما �إليه قديما وحديثا،المطبعة التجارية الكبرى ،م�صر� ،1933 /1353 ،ص
.24-23
 عبد اهلل بن محمد بن الب�شير المقدم الرجراجيال�سعيدي البطريط�شي ،ال�سيف الم�سلول فيمن �أنكر
على الرجراجيين �صحبة الر�سول ،تقديم محمد بن
عبد اهلل بن محمد الرجراجي ال�سعيدي ،مطبوعات
(معهد ال�شعبي الإ�سالمي) بمدينة ال�صويرة ،الطبعة
الأولى 1407هـ1987/م� ،ص .59-1
 .8عبد الكبير بن �سعيد ،العيون المر�ضية ...م�صدر �سابق،
�ص .16
 .9راجع:الم�صدر نف�سه� ،ص. 8
 .10كتاب الأن�ساب ،مخطوط .خ .ع .الرباط ،رقم  1275ك،
�ص33
�	.11أحمد بن امحمد بن �إبراهيم الدكالي الم�شترائي� ،سل�سلة
الذهب المنقود في ذكر الأعالم من الأ�سالف والجدود،
م.خ.ع ،.الرباط ،رقم� ،ص .62وراجع�:سليمان الحوات،
الرو�ضة المق�صودة...م�صدر �سابق� ،ص  .278العبا�س
المراك�شي ،الإعالم بمن حل مراك�ش و�أغمات من الأعالم،
تحقيق عبد ال��وه��اب اب��ن من�صور ،المطبعة الملكية،
الرباط ،ج� ،9.ص  .316عبد اهلل الرجراجي ال�سعيدي،
ال�سيف الم�سلول...م�صدر �سابق� ،ص .25 ،19
 .12الم�صدر نف�سه� ،ص19
 .13نف�سه� ،ص.314
 .14الم�صدر نف�سه� ،ص.314
 .15نف�سه� ،ص .20
 .16نف�سه� ،ص .20
 .17راجع:محمد العبدي الكانوني� ،آ�سفي وما �إليه ...م�صدر
�سابق� ،ص .135
وقال الفقيه الكانوني في �سياق حديثه عن �أعمال الفتوح
التي قام بها عقبة في بالد المغرب« ،وكان قد جال في
ب�لاد الم�صامدة �أوال وثانيا و�أ�س�س الم�ساجد كم�سجد
نفي�س وم�سجد ما�سة ،وحمل الم�صامدة وغيرهم على
الإ��س�لام ،وت��رك بع�ض �أ�صحابه يعلمون النا�س القر�آن،
و�شرائع اال�سالم ،منهم �شاكر �صاحب الرباط ال�شهير
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بحوز �آ�سفي ،وترك �أي�ض ًا غيره « (عالئق �أ�سفي ومنطقتها
بملوك المغرب ...م�صدر �سابق� ،ص .)8
وذك��ر بع�ض الباحثين �أن �شاكرا ال��ذي ين�سب �إليه هذا
الرباط هو الفقيه �شاكر بن عبد اهلل الأزدي �أحد م�شاهير
التابعين الذين دخلوا المغرب مع عقبة .راجع:
 عبد العزيز بن عبد اهلل « ،الزاوية المغربية كمنتدىللفكر ( ،»)3مجلة دعوة الحق ،العدد  ،245جمادى
الأولى 1405هـ /فبراير1985م� ،ص.23
 محند �آيت الحاج ،مظاهر الحياة الثقافية في حاحا،ر�سالة جامعية في اللغة العربية و�آداب�ه��ا ،مرقونة،
خ��زان��ة كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،الرباط،.
1994م� ،ص.131
 الم�صطفى حمزة�،صلحاء بالد �أحمر IMBH،مطبعة�أ�سفي2010 ،م�،ص.15
ويقال �أي�ض ًا �إن « ...يعلى بن م�صلين هو �أح��د الرجال
ال�سبعة ،وكان �آخرهم موتا « .راجع
 محمد حجي ،الزاوية الدالئية ودورها الديني والعلميوال�سيا�سي ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البي�ضاء،
 1409هـ 1988/م� ،ص 22
 م�ح�م��د ال���س�ع�ي��دي ال��رج��راج��ي ،رج��راج��ة وتاريخالمغرب ...مرجع �سابق� ،ص.16
وهذا كالم ال ي�ستقيم ،فالرجراجي المق�صود هو يعلى بن
واطل .ولعل �سبب الوقوع في هذا الخلط هو عدم التمييز
بين يعلى ابن واطل� ،أحد رجال رجراجة ال�سبعة ،وهو والد
�شاكر ،وبين يعلى بن م�صلين باني رباط �شاكر.
 .18راجع :الت�شوف ...م�صدر �سابق� ،ص 51ـ  ،52وهام�ش ،34
�ص .51
 .19كتاب الأن�ساب ،م .خ .ع .الرباط ،رقم  1275ك� ،ص،33
.34
و�أ�شار ابن عبد الحليم �إلى رباط ثان ين�سب �إلى الفاتح
العربي عقبة بن نافع الفهري في �سياق حديثه عن فتوحاته،
حيث قال �أن��ه لما نزل به�سكورة خاطبهم �إل��ى الإ�سالم
فدخلوا دون قتال « ...وتحالفوا وتعاهدوا فيما بينهم،
وكان اجتماع عقبة مع ه�سكورة ب�إِ ِيم ا ْن َت ْم َد�أ ،وهنالك رباط
�إلى الآن ،يطلبون فيه حوائجهم ،وظهرت لهم بركة ذلك
المو�ضع» (كتاب الأن�ساب� ،ص .)26كما �أ�شار التادلي �إلى
رباط �آخر ين�سب �إلى عقبة بن نافع الفهري من بالد نفي�س
(الت�شوف� ،ص  .)401وك��ان ابن عبد الحليم قد �أ�شار
�إليه با�سم «الم�سجد المن�سوب �إلى عقبة بن نافع الفهري
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على وادي نفي�س بقرب دركالة» (كتاب القبلة ،م.خ.ع،.
الرباط ،رقم 985ق� ،ضمن مجموع��� ،ص ،)17و ُي ْح�سب
هذا المكان على بلد �إن ِّْميغرن ،قريبا من �سد تاكركو�ست
(راجع تعليق المحقق في الم�صدر نف�سه ،هام�ش� 836ص
 .)315وفي ال�ش�أن نف�سه قال الفقيه الكانوني �إن عقبة بن
نافع فتح مدينة نفي�س « ...وبنى فيها م�سجدا كان مازال
وح ِّدثت �أن �أثاره
ماثال في حدود القرن ال�سابع الهجريُ ،
الآن موجودة» (عالئق �أ�سفي ومنطقتها بملوك المغرب...
م�صدر �سابق� ،ص .)7
 .20البيان المغرب ف��ي �أخ�ب��ار الأن��دل����س وال�م�غ��رب ،تحقيق
ومراجعة ج�.س.كوالن و �إ .ليفي بروفن�سال ،دار الثقافة،
بيروت1948،م ،ج� ،1.ص 27
� .21صالح بن �أبي �صالح عبد الحليم ،كتاب القبلة...م�صدر
�سابق� ،ص.16
يو�سف ابن الزيات التادلي ،الت�شوف ...م�صدر �سابق،
�ص .52وراجع:
محمد ال�ع�ب��دي ال�ك��ان��ون��ي ،ج��واه��ر ال�ك�م��ال ف��ي تراجم
الرجال ،جز�آن ،تحقيق عالل ركوك ،الرحالي الر�ضواني،
محمد الظريف ،من�شورات جمعية البحث والتوثيق والن�شر،
�أ�سفي1425 ،هـ2004/م ،ج� ،2.ص .96
 .22محمد محند �أي��ت الحاج « ،رب��اط �شاكر» معلمة ج،13.
1422هـ2002/م� ،ص .4254
 .23ح�سب ق��ول :الح�سن اليو�سي ،المحا�ضرات...م�صدر
�سابق� ،ص  .45ثم �أ�ضاف ولم يظهر فيه في هذا العهد
من م�شاهد ال�صالحين �إ ّال �أبو زكرياء المليحي (كذا)”
(الم�صدر نف�سه) .راج��ع �أي�ضا :العبا�س المراك�شي،
الإعالم...م�صدر �سابق ،ج� ،9.ص 311
�	.24أبو علي �صالح بن �أبي �صالح عبد الحليم ،كتاب القبلة...
م�صدر �سابق� ،ص16
وراجع - :المهدي بن محمد ال�سعيدي« ،حركة الإ�صالح
المالكي بالمغرب ودور وك��اك بن زلو اللمطي خاللها»،
مجلة التاريخ العربي ،ت�صدرها جمعية الم�ؤرخين المغاربة،
الرباط ،العدد� ،49صيف 1430هـ2009/م� ،ص.252
 .25تحت رقم  ،2/392وهي في �153صفحة ،من�سوخة عام
889هـ.
راجع �أي�ض ًا :عبد الرحيم العلمي ،فهر�س مخطوطات الخزانة
العلمية بالم�سجد الأعظم بتازة ،من�شورات وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،الرباط1423 ،هـ2002/م ،ج� ،1.ص
.311
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 .26راجع:محمد المنوني« ،مالمح العالقات الثقافية بين
المغرب والم�شرق» مجلة المناهل ،العدد ،6ال�سنة الثالثة،
رجب 1396هـ/يوليو1976م� ،ص .241وراجع :عبدا لعزيز
بنعبد اهلل » ،الزاوية المغربية كمنتدى للفكر والإ�شعاع
العلمي( ...)3مقالة �سابقة� ،ص 23
 .27راجع :عز الدين كرا ،المواقع الأثرية الإ�سالمية بمنطقة
عبدة بين الن�ص التاريخي والدرا�سة الميدانية ,م�ساهمة
في و�ضع خريطة اثرية للمنطقة� ،أطروحة ال�سلك الثالث،
مكتبة المعهد الوطني علوم الآث ��ار وال �ت��راث ،الرباط
مرقونة2000 ،م� ،ص90 ،58-57
�	.28أحمد التوفيق ،من رباط �شاكر �إلى رباط �أ�سفي ...مرجع
�سابق� ،ص .49
وراج��ع :عز الدين ك��را ،المواقع الأثرية الإ�سالمية بمنطقة
عبدة ...مرجع �سابق� ،ص58-57
 .29يو�سف ابن الزيات ،الت�شوف...م�صدر �سابق� ،ص .113
 .30عبد اهلل ال�سعيدي الرجراجي ،ال�سيف الم�سلول ...م�صدر
�سابق� ،ص ،109وراجع :الم�صدر نف�سه� ،ص 315
 .31نف�سه� ،ص .205وراجع الم�صدر نف�سه� ،ص .315
 .32نف�سه� ،ص ،109وراجع :الم�صدر نف�سه� ،ص 315
 .33الإحالة نف�سها.
 .34الت�شوف ...م�صدر �سابق� ،ص.51
 .35الم�صدر نف�سه� ،ص .316 ،262
 .36محمد العبدي الكانوني� ،آ�سفي وما �إليه ...م�صدر �سابق،
�ص 23
� .37صالح بن �أبي �صالح عبد الحليم ،كتاب القبلة...م�صدر
�سابق� ،ص.16
وراجع:
 محمد المنوني « مالمح العالقات الثقافية بين المغربوتون�س» ،مجلة المناهل ،ت�صدر وزارة الثقافة بالرباط،
العدد ،6رجب 1396هـ1976/م�،ص235-234
 المهدي بن محمد ال�سعيدي ،حركة الإ�صالح المالكيبالمغرب ودور وكاك ابن زلو اللمطي ...مقالة �سابقة،
�ص253
والوا�ضح �أن اب��ن عبد الحليم يتحدث عن تالمذة �أبي
محمد بن �أبي زيد القيرواني ،ولي�س تالمذة �أبي محمد
عبد اهلل بن ت�سييت نزيل �أغمات ،كما ذهب �إلى ذلك �أحمد
التوفيق ومن نقل عنه .راجع :يو�سف ابن الزيات التادلي،
الت�شوف ...م�صدر �سابق��� ،ص 89هام�ش ،24و�ص،114

هام�ش  .97محمد الطوكي « ،دور الرحلة وم�ساهمة عباد
ون�ساك رباط �أ َكلو في قيام دولة المرابطين ون�شر الثقافة
الإ�سالمية في الجنوب المغربي» ،مجلة جامعة ابن يو�سف،
ت�صدرها جمعية �إح�ي��اء جامعة اب��ن يو�سف بمراك�ش،
العددان الثامن والتا�سع2010 ،م�،ص 395هام�ش.18
فهذا الخلط ناتج عن �سوء فهم لما ورد عند اب��ن عبد
الحليم في كتابه القبلة ،حيث �أن م�ؤلف هذا الكتاب «...
ذكرهم ب�صفة طلبة �أبي محمد ،فظن محقق الت�شوف �أن
المق�صود هو �أبو محمد بن ت�سييت ،بينما ي�شير �صاحب
كتاب القبلة على �أن المق�صود هو �أبو محمد بن �أبي زيد
القيرواني �صاحب كتاب النوادر .قال :و�إلى تلك الجهة بنى
تالميذ �أبي محمد م�ساجدهم لأنهم حملوا عن �أبي محمد
ما ذكر في النوادر .ثم رجع عنه �إلى ما ذكره في كتاب
مجمع الأ�صول� ،إلى �أن قال :وذكر �أبو الطيب عبد المنعم
�أن ابن �أبي زيد رجع عما ذكره في النوادر »...راجع:
 المهدي بن محمد ال�سعيدي ،حركة الإ�صالح المالكيبالمغرب ودور وك ��اك اب��ن زل��و ال�ل�م�ط��ي ...مقالة
�سابقة�،ص.252
 .38المهدي بن محمد ال�سعيدي ،حركة الإ��ص�لاح المالكي
بالمغرب ودور وك��اك ببن زلو اللمطي...مقالة �سابقة،
�ص253
 .39ي��و� �س��ف اب ��ن ال ��زي ��ات ال �ت��ادل��ي ،ال �ت �� �ش��وف ...م�صدر
�سابق�،ص52
 .40الح�سن اليو�سي ،المحا�ضرات ...م�صدر �سابق� ،ص .45
وراجع :محمد الكانوني ،عالئق �أ�سفي ...م�صدر �سابق،
���ص .18محمد ال�سعيدي ال��رج��راج��ي ،رج��راج��ة وتاريخ
المغرب ...مرجع �سابق� ،ص 16
 .41يو�سف ابن الزيات التادلي ،الت�شوف ...م�صدر �سابق� ،ص
.113
 .42راجع تفا�صيل هذه المعلومات عند :عز الدين كرا ،المواقع
الإثرية الإ�سالمية....مرجع �سابق �ص88-87
 .43المرجع نف�سه� ،ص90
 .44عبد اهلل الرجراجي ال�سعيدي ،ال�سيف الم�سلول ...م�صدر
�سابق244 ،
وراج���ع :محند �آي��ت ال �ح��اج ،مظاهر ال�ح�ي��اة الثقافية
بحاحا ...مرجع �سابق� ،ص132-131 ،46
 .45ويفيد ه��ذا الأم��ر �أن ا�سم م�ك��دول ال��ذي ع��رف ب��ه هذا
الميناء ابتداء من القرن ال�ساد�س الهجري يبدد تلك
الخرافة التي تقول ب�أن �أمكدول تحريف ال�سم ( ماك دول)
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البحار البريطاني الذي حل بهذه ال�شواطىء في القرن
ال�ساد�س ع�شر ،مع �أن هذا اال�سم عرفه الجغرافيون العرب
قديما ،ثم حرف �إلى موغادور (نف�سه� ،ص.)46
 .46عبد اهلل الرجراجي ال�سعيدي ،ال�سيف الم�سلول ...م�صدر
�سابق� ،ص.183
 .47قال محمد العبدي الكانوني في ترجمة يو�سف بن تا�شفين:
« لم يكن يقرب منه ويحظى عنده �إ ّال من َع ِلم ِعلْم الفروع،
�أعني فروع مذهب مالك» ـ عالئق �أ�سفي ...م�صدر �سابق،
�ص24
دون �أن نن�سى اهتمام المرابطين منذ ت�أ�سي�س مراك�ش
بدكالة ،باعتبارها منطقة ا�ستراتيجية ،وذات مردود
فالحي مهم جدا ،حيث يقال �إن دكالة كانت دائما فدان
مراك�ش.
 .48ج��اء في الت�شوف «� ...أن��ه لما �أفتى الفقهاء بمراك�ش
ب ��إح��راق كتاب الإح �ي��اء للغزالي ف��أح��رق ب�صحن جامع
ال�سلطان� ،س�أل �أبو محمد [عبد اهلل المليجي الرجراجي
ال�شو�شاوي] عن الذين �أفتوا ب�إحراقه ،فكان كلما �سمي له
واحد منهم دعا عليه .ثم قال :واهلل ال �أفلح ه�ؤالء الأ�شقياء!
فما انق�ضى �شهر حتى مات جميع �أولئك الفقهاء» يو�سف
ابن الزيات التادلي ،الت�شوف ...م�صدر �سابق� ،ص.145
وراج��ع :محمد ال�سعيدي ال��رج��راج��ي ،رج��راج��ة وتاريخ
المغرب ...مرجع �سابق� ،ص.28
وذكر هذا الأخير �أن عالما �آخر يعرف ب�أبي بحر البلخي،
ال�ساكن بدوره ب�أغمات ،اتخذ الموقف نف�سه من م�س�ألة
�إحراق �إحياء علوم الدين ،حيث ا�ستعظم الأمر ،و�س�أل عن
�أولئك الذين �أفتوا بحرق الإحياء ،فما ذكروا له �أحدا �إ ّال
دعا عليه فما م ّر عليهم �شهر من الزمان حتى لم يبق �أحد
من �أولئك المفتين ،وماتوا على �أ�سو�إ حال وعرفوا ب�أنواع
العقوبات ( المرجع نف�سه).
 .49يو�سف ابن الزيات التادلي ،الت�شوف ...م�صدر �سابق،
�ص385ـ .386
 .50الم�صدر نف�سه� ،ص51
 .51راجع :نف�سه� ،ص  218ـ  385 ،365 ،219ـ .386
 .52نف�سه� ،ص313
�أما منية بنت ميمون الدكالي فم�شهورة عند العامة بميمونة
تا َكنوت� ،أ�صلها من مكنا�سة ،ونزلت بالجانب ال�شرقي
من مراك�ش ،وبه ماتت عام 595ه��ـ ،ودفنت خ��ارج باب
الدباغين .وكانت من الأفراد الذين ال يت�أخرون عن ح�ضور
مو�سم رباط �شاكر .راج��ع :العبا�س المراك�شي ،الإعالم

�آفاق الثقافة والتراث 109

بمن حل مراك�ش و�أغمات من الأعالم ،تحقيق عبد الوهاب
ابن من�صور ،المطبعة الملكية ،الرباط1397 ،هـ1977/م،
ج� ،7.ص.332
 .53وراج��ع :الح�سن اليو�سي ،المحا�ضرات...م�صدر �سابق،
�ص .45
وف�ضال عن رباط �شاكر ،حظيت ربط دكالة ورجالها ب�سمعة
كبيرة ،ف�صارت قبلة المت�شوفين �إلى الت�صوف ،ومحجا
لل�سائحين من ال�صوفية والمريدين (راج��ع ،الت�شوف،
�ص  .)410وفي هذا ال�ش�أن ذكر �صاحب كتاب المعزى
في �سياق حديثه عن �أمكنة اجتماع الأخيار� ،أنهم كانوا
«يجتمعون برباط �شاكر وب�ساحل دكالة « (�ص .)217فهل
المق�صود �أنهم كانوا يجتمعون في محل �أخر ب�ساحل دكالة
غير رباط �شاكر� ،أم هو واو الإ�ضافة �سقطا �سهوا بعد كلمة
رباط �شاكر وقبل �ساحل دكالة ؟ علما �أن ابن قنفذ ي�شير
�أنه ح�ضر « مع جملة من هذه الطوائف مواطن عدة منها
زمان اجتماع فقراء المغرب الأق�صى على �ساحل البحر
المحيط جوف �إقليم دكالة بين بلد �أ�سفي وبلد تيطنفطر»
(�أن����س الفقير وع��ز الحقير ،اعتنى بن�شره وت�صحيحه
محمد الفا�سي و�أدولف فور ،من�شورات المركز الجامعي
للبحث العلمي ،الرباط1965 ،م�،ص ،)71فت�أمل.
 .54الت�شوف� ،ص385ـ .386
�	.55أحمد ال�صبيحي ،باكورة الزبدة من تاريخ �أ�سفي وعبدة،
�ضمن :كتابا ت �أح�م��د ب��ن محمد ال�صبيحي ال�سالوي
حول �أ�سفي ،تحقيق وتعليق :عبد الرحيم العطاوي ،محمد
الظريف ،عالل رك��وك ،الرحالي الر�ضواني ،من�شورات
جمعية البحث والتوثيق والن�شر� ،أ�سفي2004 ،م� ،ص .33
�	.56أحمد بن �إبراهيم الماجري ،المنهاج الوا�ضح في تحقيق
كرامات �أبي محمد �صالح ،تحقيق عبد ال�سالم ال�سعيدي،
ر�سالة لنيل دبلوم الدرا�سات العليا� ،شعبة التاريخ ،مرقونة،
خزانة كلية الآداب بالرباط1993-92 ،م� ،ص328- 327
	.57ال�شك �أن انعقاد الجمع في �سابع وع�شري رم�ضان كانت
منا�سبة لختم ال�ق��ر�آن و�إح�ي��اء ليلة القدر .و�إذ لم ي�شر
�صاحب الت�شوف �إل��ى ذلك ف�إ�شارته �إل��ى المنا�سبة فيها
كفاية .وفي هذا ال�صدد ذكر �أحمد بن محمد الخياط
ابن �إبراهيم الدكالي الم�شترائي المتوفى بعد ال�ستين
ومائة و�أل��ف1747 /م ،قائال« :وم��ازال النا�س بمراك�ش
ور�ساتقها و�أعمالها يق�صدون هذا الرباط في ليلة ال�سابع
والع�شرين م��ن رم�ضان يح�ضرون لختم ال �ق��ر�آن بجم
غفير من �أخالط النا�س ،وبين الرباط المذكور ومراك�ش
م�سيرة يوم» (�سل�سلة الذهب المنقود ...م�صدر �سابق،
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�ص  .62ونقل �سليمان الحوات (ت1231.ه� �ـ1816/م).
عن الم�شترائي هذا الكالم برمته (الرو�ضة المق�صودة،
ج� ،1.ص .)278وقال الفقيه الكانوني ...« :نعم لما تبدلت
الأح��وال �صار كثير من النا�س الجهلة ي��أت��ون ويطوفون
ببع�ض تلك الموا�ضع وهذا جهل عظيم وبدعة قبيحة ،لأن
الطواف عبادة مخ�صو�صة بالبيت الحرام بمكة ،وقد �أ�شار
�أبو علي اليو�سي �إلى �إنكار تغالي النا�س فيه كما في كتاب
المحا�ضرات له» (جواهر الكمال  ،ج� ،2.ص .)96
 .58راج��ع :يو�سف ابن الزيات التادلي ،الت�شوف ...م�صدر
�سابق� ،ص 262
 .59الم�صدر نف�سه� ،ص 402
 .60نف�سه� ،ص 374
 .61راجع :نف�سه� ،ص 365
 .62نف�سه� ،ص 354
 .63نعني هنا �أبا زكرياء يحيى المليجي من �أهل قرية مليجة
من بالد رجراجة .راجع :الم�صدر نف�سه� ،ص126
 .64رجح �أحمد التوفيق �أن تكون ثورة عتاب اندلعت بعد وفاة
عبد الم�ؤمن الموحدي� ،أي �سنة 559هـ 1163 /م ،ا�ستنادا
�إلى خبر ورد في �أخبار �أبي العبا�س ال�سبتي عن �إخالء داي
�سنة 559هـ (الت�شوف ،مقدمة المحقق� ،ص  .)20وع�ضده
في ه��ذا ال��ر�أي �آخ��رون (راج��ع مثال :محمد المغراوي،
«عتاب» ،معلمة المغرب ،مجلد � ،18ص ..5973وقد حدد
�أح��د الباحثين ت��اري��خ قيامها �سنة 559ه �ـ ( م�صطفى
بن�سباع ،ثورة ابن هود...مقالة �سابقة� ،ص  .)145بينما
يرى محمد ال�شريف �أن الثورة قامت في �أواخ��ر القرن
6ه �ـ12/م� ،أي زمن �أب��ي يعقوب يو�سف بن عبد الم�ؤمن
الذي تولي الحكم بين 558هـ و580هـ ،ا�ستنادا �إلى تاريخ
وفاة الم�شارك ْين فيها من دكالة في بداية القرن ال�سابع
(مقدمة الم�ستفاد� ،ص .)55
� .65أحمد التوفيق مقدمة الت�شوف ...م�صدر �سابق� ،ص 20
 .66حليمة ف��رح��ات وح��ام��د التريكي »،كتب التاريخ كمادة
تاريخية»� ،ضمن :التاريخ و�أدب المناقب ،من�شورات
الجمعية المغربية للبحث التاريخي ،من�شورات عكاظ،
الرباط� ،ص57
� .67أحمد التوفيق ،مقدمة الت�شوف ...م�صدر �سابق� ،ص 20
 .68يو�سف اب��ن الزيات التادلي ،الت�شوف...م�صدر �سابق،
�ص395-394
 .69نف�سه� ،ص .402وراجع عن ثورة عتاب :نف�سه� ،ص ،384
402

 .70نف�سه� ،ص263
 .71رج��ح �أحمد التوفيق �أن يكون لحركة عتاب «�سند من
الع�صبية ،وقبائل ت��ادال مر�شحة لها لأكثر من �سبب...
وقبائل المنطقة كلها �صنهاجية ولي�ست من الم�صامدة
الذين �أي��دوا الموحدين « ،وافتر�ض �أن قبيلة �أيت عتاب
المجاورة لمنطقة داي تن�سب �إليه ( مقدمة الت�شوف،
�ص.) 20
 .72محمد المغراوي« ،ع�ت��اب» ،معلمة المغرب ،مجلد ،18
�ص5974-5973
 .73محمد القبلي « ،حول بع�ض م�ضمرات «الت�شوف ««� ،ضمن:
التاريخ و�أدب المناقب ،من�شورات الجمعية المغربية للبحث
التاريخي ،من�شورات عكاظ ،الرباط1989 ،م� ،ص 67ـ 68
 .74المرجع نف�سه� ،ص 68
 محمد بن عبد العظيم الأزم ��وري ،بهجة الناظرينو�أن�س الحا�ضرين وو�سيلة رب العالمين في مناقب
رجال �آل �أمغار ال�صالحين مخطوطة خا�صة ،ن�سخة
تيط� ،ص  .52-51محمد المازوني� ،آل �أمغار في تيط
وتام�صلوحت ،ر�سالة لنيل دبلوم الدرا�سات العليا،
�شعبة التاريخ ،مرقونة ،خزانة كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية ،الرباط86 ،ـ1987م� ،ص279-278
 .75حليمة فرحات وحامد التريكي « ،كتب المناقب كمادة
تاريخية»� ،ضمن :التاريخ و�أدب المناقب ،من�شورات
الجمعية المغربية للبحث التاريخي ،من�شورات عكاظ،
الرباط� ،ص58
�	.76أ�شار بع�ض الباحثين �إلى �أن الفترة االنتقالية بين الموحدين
والمرينيين عرفت تراجعا في مو�سم �شاكر على الم�ستوى
التنظيمي ،كانت تمنع كبار ال�شيوخ من زيارته (حليمة
فرحات وحامد التريكي ،كتب المناقب كمادة تاريخية...
مقالة �سابقة� ،ص .)58والمفتر�ض �أن هذا التراجع حدث
قبل ذلك بكثير.
 .77عاد �أبو محمد �صالح �إلى المغرب في نهاية القرن ال�ساد�س
الهجري ،حوالي 590هـ 1194/م .محمد القبلي « ،قراءة
ف��ي زم��ن �أب��ي محمد ��ص��ال��ح»� ،ضمن :ال��دول��ة والوالية
والمجال في المغرب الو�سيط ـ عالئق وتفاعل ،من�شورات
دار توبقال للن�شر ،البي�ضاء1987 ،م��� ،ص .87وراجع:
�إبراهيم كريدية ،غوث مدينة �آ�سفي :ال�شيخ �أبو محمد
�صالح وطريقه ال�صوفي ،مطبعة  ،Safigrapheمن�شورات
جمعية �آ�سيف لحماية التراث الثقافي والمعماري� ،آ�سفي،
2007م� ،ص.29
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 .78راجع� :أحمد بو�شرب ،دكالة ...مرجع �سابق� ،ص126
 .79راجع:
Mohamed KABLY, Société pouvoir et religion
au Maroc…op. cit.,p.308

 .80راجع مثال :محمد ال�شريف ،مقدمة الم�ستفاد في مناقب
ال ُع ّباد في مدينة فا�س وما يليها من البالد ،تحقيق محمد
ال�شريف ،من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،تطوان،
2002م� ،ص75-74 ،66-62
 .81راجع :محمد ابن تيجالت� ،إِ ْث ِمد العينين ونزهة الناظرين
ف��ي مناقب الأخ��وي��ن (�أب��ي عبد اهلل محمد و�أخ�ي��ه �أبي
زيد عبد الرحمن ابني عبد الكريم الهزميري) ،تحقيق
محمد رابطة الدين ،ر�سالة لنيل دبلوم الدرا�سات العليا،
�شعبة التاريخ ،مرقونة ،خزانة كلية الآداب بالرباط،
1986-85م� ،ص 215 ،187 ،180
 .82الم�صدر نف�سه� ،ص172
 .83نف�سه� ،ص187
�	.84أن�س الفقير ...م�صدر �سابق� ،ص.71
ولم يكن هذا االجتماع في تيط ،كما اعتقد بع�ض الباحثين.
راج��ع :محند �آي��ت ال�ح��اج ،مظاهر الحياة الثقافية في
حاحا ،مرجع �سابق� ،ص145
 .85راجع:

دار الكتاب ،الدار البي�ضاء1956 ،م ،ج� ،8.ص  .69وراجع:
محمد محند �أي��ت الحاج « ،رب��اط �شاكر» معلمة ج،13.
�،2002/1422ص 4254
 .93العبا�س المراك�شي ،الإع�لام ...م�صدر �سابق ،ج� ،9.ص
317-316
 .94الم�صدر نف�سه
 .95نف�سه.
�	.96إبراهيم كريدية ،تعريف برباط �سيدي �شيكر ...مرجع
�سابق� ،ص 31
 .97محمد العبدي ال�ك��ان��ون��ي ،ج��واه��ر الكمال ف��ي تراجم
الرجال ،،ج� ،2.ص 96
 .98الم�صطفى حمزة� ،صلحاء بالد �أحمر ...مرجع �سابق،
�ص18

الم�صــادر والمراجع
-

Mohamed KABLY Société pouvoir et religion
au Maroc à la fin du Moyen – Age: XIV-XVe
siècle, Collection Islam d’hier et d’aujourd’hui,
Maisonneuve & larose, Paris ,1986. , p. 309

-

�	.86أحمد بن قنفذ� ،أن�س اللفقير ...م�صدر �سابق� ،ص71
 .87راجع:

-

Mohamed KABLY, Société pouvoir et religion
au Maroc…op.,cit.,p. 309

 .88راجع :نفي�سة الذهبي« ،التنظيم ال�صوفي الجماعي وترجمة
ال�شيخ �أبي محمد �صالح»� ،ضمن :تاريخ �إقليم �أ�سفي من
الحقبة القديمة �إلى الفترة المعا�صرة ،من�شورات م�ؤ�س�سة
دكالة عبدة للثقافة والتنمية� ،ص203
 .89راجع :الم�صطفى حمزة « ،ورقات من تاريخ قبيلة �أحمر»،
�ضمن :تاريخ �إقليم �أ�سفي...مرجع �سابق� ،ص97
 .90الم�صطفى حمزة�،صلحاء ب�لاد �أحمر IMBH،مطبعة
�أ�سفي2010 ،م�،ص 18
 .91الح�سن اليو�سي ،المحا�ضرات ...م�صدر �سابق� ،ص 45
�	.92أحمد النا�صري ،اال�ستق�صا لأخبار دول المغرب الأق�صى،
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-

-

كتاب المغرب في ذكر بالد �أفريقية والمغرب ،لأبي عبيد
البكري ،طبعة دو�سالن ،باري�س1965 ،م.
ال��م��ح��ا���ض��رات ،للح�سن اليو�سي� ،أع��ده��ا للطبع محمد
حجي ،مطبوعات دار المغرب للت�أليف والترجمة والن�شر،
1396هـ1976/م.
الإع�لام بمن حل مراك�ش و�أغمات من الأع�لام ،للعبا�س
ابن �إبراهيم المراك�شي ،تحقيق عبد الوهاب بن من�صور،
المطبعة الملكية ،الرباط1400 ،هـ1980/م.
�أ�شرف بقعة و�أقد�س بناحية مراك�ش» ،لعبد الحي الكتاني»،
مجلة المغرب ،ال�سنة الخام�سة ،عدد ربيع الثاني ـ جمادى
الأولى1355هـ /يونيو ـ يوليوز 1936م.
رباط �شاكر ،معلمة المغرب ،لمحند �أيت الحاج�« ،إنتاج
الجمعية المغربية للت�أليف والترجمة والن�شر ،ن�شر مطابع
�سال 1422،هـ  2002/م.
)« ،Note sur le Ribat de chakir (sidi Chikerلعز
الدين كرا� » ،ضمن :رباطات وزواي��ا في المغرب� ،إعداد
وتن�سيق �أحمد ال��وارث ،من�شورات كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية ،الجديدة2007 ،م.
تعريف برباط �سيدي �شيكرببالد احمر لإبراهيم كريدية،
مطبعة  ،Safigrapheمن�شورات جمعية �آ�سفي للبحث في
التراث الديني والتاريخي والفني2009،م.
رباط �شاكر ( �سيدي �شيكر) والتيار ال�صوفي حتى القرن

رباط
�شاكر:
م�ؤ�س�سة
دينية
عتيقة في
المغرب
الأق�صى

مقـــاالت

ال�ساد�س الهجري ،لمحمد ال�سعيدي الرجراجي ،مطبعة
وليلي للطباعة والن�شر ،مراك�ش1431 ،هـ2010/م.
 الت�شوف �إل��ى رج��ال الت�صوف ،تحقيق �أحمد التوفيق،ليو�سف اب��ن ال��زي��ات ،من�شورات كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية ،الرباط1404 ،هـ1984/م.
 دكالة واال�ستعمار البرتغالي �إلى �سنة �إخالء �آ�سفي و�أزمور(ق�ب��ل 28غ���ش��ت1481ـ �أكتوبر � ،)1541أحمد بو�شرب،
مطبعة دار الثقافة ،الدار البي�ضاء1404 ،هـ1984/م� ،ص
.125
 المدن الموحدية ،لأحمد قدور ،ر�سالة جامعية في التاريخ،مرقونة ،خزانة كلية الآداب بالرباط1988-87 ،م.
 «رجراجة رائ��دة الرباطات بالمغرب الو�سيط»� ،ضمن:ت��اري��خ �إق�ل�ي��م �آ��س�ف��ي م��ن الحقبة القديمة �إل��ى الفترة
المعا�صرة ،للح�سين �أ�سكان ،دفاتر دكالة عبدة رقم ،1
مطبعة دار الن�شر المغربية الدار البي�ضاء ،ن�شر م�ؤ�س�سة
دكالة عبدة للثقافة والتنمية2000 ،م.
 درر الحجال في مناقب �سبعة رج��ال ،لمحمد ال�صغيرالإفراني ،درا�سة وتحقيق ح�سن جالب ،المطبعة والوراقة
الوطنية ،مراك�ش1421 ،هـ2000/م.،
 العيون المر�ضية في ذكر بع�ض مناقب الطائفة الرجراجية،لعبد الكبير بن �سعيد ،درا�سة عبد الكريم كريم ،مطابع
الأطل�س� ،ش.م -الرباط1987 ،م.
 ال��رو��ض��ة المق�صودة والحلل ال�م�م��دودة ف��ي م��آث��ر بني�سودة�،سليمان ال �ح��وات ،درا� �س��ة وتحقيق عبد العزيز
تيالني ،مطبوعات م�ؤ�س�سة �أحمد بن �سودة الثقافية ،فا�س،
1415هـ1994/م.
 عالئق �أ�سفي ومنطقتها بملوك المغرب ،لمحمد العبديالكانوني ،تحقيق عالل ركوك ،الرحالي الر�ضواني ،محمد
الظريف ،مطبعة ربانيت ،الرباط2004 ،م.
	� ،آ�سفي وما �إليه �آ�سفي وما �إليه قديما وحديثا ،لمحمدالعبدي الكانوني� ،آ�سفي وما �إليه �آ�سفي وما �إليه قديما
وحديثا ،المطبعة التجارية الكبرى ،م�صر/1353 ،
.1933
 ال�سيف الم�سلول فيمن �أنكر على الرجراجيين �صحبةال��ر� �س��ول ،ل�ع�ب��د اهلل ب��ن م�ح�م��د ب��ن ال�ب���ش�ي��ر المقدم
ال��رج��راج��ي ال�سعيدي البطريط�شي ،تقديم محمد بن
ع�ب��داهلل ب��ن محمد ال��رج��راج��ي ال�سعيدي ،مطبوعات
(معهد ال�شعبي الإ�سالمي) بمدينة ال�صويرة ،الطبعة
الأولى 1407هـ1987/م.

-

-

-

-

-

-

-
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�سل�سلة الذهب المنقود في ذكر الأع�لام من الأ�سالف
وال��ج��دود ،لأح �م��د ب��ن ام�ح�م��د اب��ن �إب��راه �ي��م الدكالي
الم�شترائي ،م.خ.ع ،.الرباط ،رقم� ،ص.62
«الزاوية المغربية كمنتدى للفكر ( »)3لعبد العزيز بن
عبد اهلل ، ،مجلة دعوة الحق ،العدد  ،245جمادى الأولى
1405هـ /فبراير1985م.
مظاهر الحياة الثقافية في حاحا ،لمحند �آي��ت الحاج،
ر�سالة جامعية في اللغة العربية و�آدابها ،مرقونة ،خزانة
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،الرباط1994 ،.م.،
�صلحاء بالد �أحمر  ، IMBHللم�صطفى حمزة ،مطبعة
�أ�سفي2010 ،م.
الزاوية الدالئية ودورها الديني والعلمي وال�سيا�سي ،لمحمد
حجي ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البي�ضاء 1409 ،هـ
1988/م.
البيان المغرب ف��ي �أخ�ب��ار الأن��دل����س وال�م�غ��رب ،تحقيق
ومراجعة ج�.س.كوالن و �إ .ليفي بروفن�سال ،دار الثقافة،
بيروت1948،م.
ج��واه��ر ال�ك�م��ال ف��ي ت��راج��م ال��رج��ال ،لمحمد العبدي
الكانوني ،جز�آن ،تحقيق عالل ركوك ،الرحالي الر�ضواني،
محمد الظريف ،من�شورات جمعية البحث والتوثيق والن�شر،
�أ�سفي1425 ،هـ2004/م.
« حركة الإ�صالح المالكي بالمغرب ودور وك��اك بن زلو
اللمطي خاللها» ،للمهدي ب��ن محمد ال�سعيدي،مجلة
التاريخ العربي ،ت�صدرها جمعية الم�ؤرخين المغاربة،
الرباط ،العدد� ،49صيف 1430هـ2009/م.
فهر�س مخطوطات الخزانة العلمية بالم�سجد الأعظم
بتازة ،لعبد الرحيم العلمي ،من�شورات وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،الرباط1423 ،هـ2002/م.
مالمح العالقات الثقافية بين المغرب والم�شرق ،لمحمد
المنوني « ،مجلة المناهل ،العدد ،6ال�سنة الثالثة ،رجب
1396هـ/يوليو1976م
المواقع الأث��ري��ة الإ�سالمية بمنطقة عبدة بين الن�ص
التاريخي والدرا�سة الميدانية ,لعز الدين كرا ،م�ساهمة
في و�ضع خريطة �أثرية للمنطقة� ،أطروحة ال�سلك الثالث،
مكتبة المعهد الوطني علوم الآث ��ار وال �ت��راث ،الرباط
مرقونة2000 ،م.
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نحو �إن�شاء المكتبة الرقمية للمخطوطات
بمخبر مخطوطات الح�ضارة الإ�سالمية
في �شمال �إفريقيا بجامعة وهران
�أ  .موالي امحمد

�أ�ستاذ المخطوطات بق�سم علم المكتبات والعلوم الوثائقية
جامعة وهران  -الجزائر
مقدمة:

تعد المخطوطات �أحد �أوعية المعرفة التي ال غنى للباحثين عنها ،ورغم هذه الأهمية
ُّ
التي تكت�سبها �إال �أنها لم َ
تحظ �إلى حد الآن في الجزائر باالهتمام الكافي ،بجعلها في متناول
الدار�سين ،جمعا و�صيانة وفهر�سة ثم رقمنتها من �أجل الحفظ والن�شر ،بل نجد الكثير منها ما
يزال عند الأفراد وفي الزوايا عر�ضة للتلف والت�آكل.
وتعد الجزائر من بين البالد العربية الغنية
بالمراكز العلمية التي تحتفظ بالمخطوطات،
كالزوايا والم�ساجد والكتاتيب ،والق�صور ،هذه
المراكز العلمية المختلفة في �شرق وغرب وجنوب
ال�ب�لاد م��ازال��ت تحتفظ بكنوز م��ن المخطوطات
النفي�سة لعلماء جزائريين وغير جزائريين ،وهي
تنتظر حملة وا�سعة للك�شف عنها حتى تكون في
متناول الباحثين.
�إن درا��س��ة المخطوط العربي كقطعة مادية،
�ستمكن الباحثين من اكت�شاف جانب من تاريخ
العرب الح�ضاري ،مازال مجهوال ،هذا ف�ضال عن
ا�ستخدامه كم�صدر للمعلومات عن �أي مو�ضوع،
�ش�أنه ف��ي ذل��ك ��ش��أن مختلف �أوع �ي��ة المعلومات
الأخ ��رى ،لكن نظر ًا لخ�صو�صيات المخطوطات
العربية الإ�سالمية ،واختالفها عن �أوعية المعلومات
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الأخ��رى من جهة ،ونظرا لو�ضعية المخطوطات
العربية� ،سواء في المكتبات العامة� ،أو الخا�صة
الأهلية من جهة �أخ��رى ،ف ��إن حمايته ،والحفاظ
عليه ،ي�ستوجب ا�ستعمال تكنولوجيا المعلومات
ب�صفة عامة والرقمنة على وجه الخ�صو�ص ،بغر�ض
�إتاحته للباحثين.
وتعد الجامعات من �أه��م م�ؤ�س�سات المجتمع
المعنية بالبحث العلمي ،حيث ي�شكل البحث العلمي
المهمة الأ�سا�سية الثانية للجامعات بعد مهمة
التدري�س ،وف��ي الجامعات الجزائرية ا�ستحدثت
م�ؤ�س�سات جامعية تعرف بمخابر البحث ،تهتم على
الخ�صو�ص بالبحث العلمي في مجال المخطوطات،
وهذا في �إطار الأهمية الكبرى التي توليها الدولة
الجزائرية للبحث العلمي في مجال المخطوطات،
حيث �أن�ش�أت مخابر البحث في المخطوطات على

نحو �إن�شاء
المكتبة
الرقمية
للمخطوطات
بمخبر
مخطوطات
الح�ضارة
الإ�سالمية
في �شمال
�إفريقيا
بجامعة
وهران

م�ستوى ث�لاث جامعات كبرى عبر الوطن ،وهي:
جامعة منتوري بق�سنطينة ،وجامعة الجزائر،
وجامعة وهران بهدف �إدراج المخطوط كان�شغال
معرفي ،ومجال بحث علمي.

مقـــاالت

وبظهور التكنولوجيات الحديثة ب�أنواعها ،والرقمنة
على وجه الخ�صو�ص� ،أ�صبح ب�إمكان الباحثين اليوم
الح�صول على المخطوطات في �شكلها الرقمي ،حتى
ولو كانت خارج الوطن ،عن طريق مواقع المكتبات
الرقمية للمخطوطات� ،أو م��ا ي�ع��رف بالمكتبات
الرقمية التراثية �أي�ض ًا ،هذا النوع من المكتبات� ،سهل
على الباحثين ،في ظل ظهور تكنولوجيا المعلومات
واالت �� �ص��ال ،وو َّف ��ر الكثير م��ن الجهد ،واخت�صار
الم�سافات ،في �إنجاز البحوث العلمية ،التي تخدم
التراث العربي الإ�سالمي المخطوط ،حيث تمثل مواقع
المكتبات الرقمية للمخطوطات في ال��دول العربية
والغربية محل اهتمام الكثير من الباحثين ،نظر ًا
لما توفره من خدمات ذللت الكثير من ال�صعوبات
والعراقيل التي تعتر�ض بحوثهم.
�إ�شكالية الدرا�سة:

يع ُّد مخبر مخطوطات الح�ضارة الإ�سالمية في
�شمال �إفريقيا �إح��دى الم�ؤ�س�سات الجامعية التي
تهتم على الخ�صو�ص بالبحث العلمي في مجال
المخطوطات ،وبظهور ظهور �أنواع حديثة للمكتبات
المتمثلة في المكتبات الرقمية� ،أ�صبح ب�إمكان
الباحثين الح�صول على المخطوطات دون التنقل
�إل��ى مقر المخبر �إذا ما تمت رقمنة مخطوطاته
و�أتيحت للباحثين ب�أ�شكال رقمية دون الإ�ضرار
بالمخطوطات الأ�صلية� ،سواء �إتاحتها للتفح�ص
على ال�شبكات المحلية �أو العالمية� ،أو �إتاحتها داخلي ًا
داخل المخبر ،ولهذا الغر�ض جاءت هذه الدرا�سة
من �أجل و�صف واقع مخبر مخطوطات الح�ضارة

الإ�سالمية في �شمال �إفريقيا ،واقتراح �آفاق ور�ؤيا
م�ستقبلية للمخبر من خ�لال تحويل مخطوطات
مكتبة المخبر ،بالإ�ضافة �إل��ى بع�ض مخطوطات
الخزائن ال�شعبية من ال�شكل التقليدي �إلى ال�شكل
ال��رق �م��ي م�خ�ط��وط��ات رق �م �ي��ة ،وت��و��ض�ي��ح �أهمية
المكتبات الرقمية في حفظ و�إتاحة المخطوطات
الجزائرية بمخبر مخطوطات الح�ضارة الإ�سالمية
في �شمال �إفريقيا.
ت�سا�ؤالت الدرا�سة:
تهدف ه��ذه ال��درا���س��ة الإج��اب��ة عن
الت�سا�ؤالت الآتية:

	•ما هي المكتبة الرقمية للمخطوطات؟
	•كيف يمكن الحفاظ على مخطوطات المخبر
و�إتاحتها رقميا؟
	•كيف يمكن �إن�شاء مكتبة رقمية للمخطوطات؟
وما هي مختلف ايجابياتها بالن�سبة للباحثين في
مجال المخطوطات؟
	•وما هي مختلف العمليات �أو المراحل التي البد
منها قبل عملية الرقمنة؟
فر�ضيات الدرا�سة:

تقوم هذه الدرا�سة على الفر�ضيات التالية:
	•تع ُّد المكتبة الرقمية للمخطوطات ح ًّال منا�سب ًا
بالن�سبة للباحثين في مجال المخطوطات من
خ�لال �إت��اح��ة المخطوطات في �أ�شكال رقمية
كاملة �أو �إتاحة فهار�سها على الأقل.
	•�إذا كانت الفهر�سة عام ًال من عوامل الحفاظ
على �أ�صول التراث العربي الإ�سالمي المخطوط
فان المكتبات الرقمية للمخطوطات لها دورها
البالغ الأه�م�ي��ة ف��ي المعالجة ال�م��ادي��ة وحتى
العلمية للمخطوطات.
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�أهمية الدرا�سة:

تكمن �أهمية هذه الدرا�سة في تو�ضيح �أهمية
المكتبات الرقمية للمخطوطات ومختلف المتطلبات
الب�شرية والمالية والتجهيزية الالزمة لذلك ،ثم
محاولة الوقوف على مختلف ايجابيات المكتبات
الرقمية للمخطوطات بالن�سبة للباحثين بمخبر
مخطوطات الح�ضارة الإ�سالمية في �شمال �إفريقيا
بجامعة وه ��ران ،و�أهمية ذل��ك في تنمية البحث
العلمي في مجال المخطوطات بالجزائر.
منهجية الدرا�سة:

ا�ستخدمنا في هذه الدرا�سة المنهج الو�صفي
التحليلي ،ودرا�سة حالة لمخبر مخطوطات الح�ضارة
الإ�سالمية في �شمال �إفريقيا ،حيث تم اتباع المنهج
الو�صفي في و�صف المكتبة الرقمية للمخطوطات
و�إيجابياتها ،ومختلف مراحل �إن�شائها ومتطلباتها،
�أم��ا المنهج التحليلي فتم ا�ستخدامه في تحليل
المعطيات في مجال المكتبات الرقمية ومحاولة
تكييفها مع المخطوطات كم�صدر هام من م�صادر
المعلومات قابل ل�ل�إدراج �ضمن مكتبة رقمية على
غرار م�صادر المعلومات الأخرى.
 .1المكتبات الرقمية:
 .1.1تعريف المكتبة الرقمية:

هي في الأ�سا�س مكتبة بدون ج��دران((( ،تقتني
م�صادر المعلومات الرقمية� ،سواء المنتجة �أ�صال
ف��ي �شكل رقمي �أو التي ت��م تحويلها �إل��ى ال�شكل
الرقمي المرقمنة((( ،و المعلومات الرقمية هنا مثل
كثير من المعلومات التي تكتب على الحا�سوب ،ومن
ثم تُن�شر عبر و�سيط �إليكتروني كالكتاب االلكتروني
�أو من خالل دورية �إلكترونية �أو بوا�سطة الإنترنت،
�أما المعلومات المرقمنة هي التي يتم تحويلها من
الأوعية التقليدية الكتب الورقية� ،أو الميكروفيلم �أو
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الميكروفي�ش �أو �أي و�سيط �آخر –ب�صرف النظر
عن و�سيلة التحويل �سواء كانت بالت�صوير �أو الم�سح
ال�ضوئي � scanningأو ب�إعادة الإدخال� -إلى �شكل
يمكن من خالله قراءتها والتعاطي معها والإفادة
منها (((،حيث يتم جمع وتخزين المعلومات فيها
بال�شكل الرقمـــي االلكتروني وقراءة المعلومات من
ال�شا�شة ،وهي ال تحتاج �إلى مبنى و�إنما �إلى مجموعة
من الخوادم  serversو�شبكة تربطها بالنهايات
الطرفية لال�ستخدام((( ،والمكتبة الرقمية �أي�ض ًا
نظام معلومات تكون فيه موارد المكتبة متوفرة في
�شكل يعالج بوا�سطة الحا�سوب ،و ت�ستند فيه جميع
وظائف االقتناء والحفظ واال�سترجاع والإتاحة �إلى
تكنولوجيا الرقمنة((( ،وللمكتبة الرقمية وجود مادي،
فهي عبارة عن مجموعة ن�صو�ص رقمية �أتيحت
للعر�ض بوا�سطة تقنية الن�ص المترابط hypertext
ومتاحة على �شبكة محلية �أو �شبكة الإنترنت ،يطلع
عليها الم�ستفيد عن بعد �أي �أن االت�صال بالمكتبة
الرقمية ال يكون �إال عبر الحا�سوب(((.
ومن خالل هذه التعاريف ن�ستنتج �أن اهتمام
المكتبة الرقمية ين�صب على الإت��اح��ة ,Access
والخدمة � Serviceأي بمعنى �أن �أه��م مميزات
المكتبة الرقمية هي المحتوى الرقمي وتقنيات
�إتاحة المعلومات على ال�شكل الرقمي(((.
� .2.1أنواع المكتبات الرقمية:

يمكن ت�صنيف المكتبات الرقمية تبع ًا لنوعية
المعلومات التي تهدف هي لإتاحتها وتبعا لنوعية
و�شكل الوثائق التي تخزنها وتعر�ضها ،حيث ي�صنفها
الدكتور �سعد الزهري �إلى:
	•مكتبات رقمية مكونة من مجموعات متعددة
الأ�شكال ن�ص� ،صور ،ت�سجيالت.
	•مكتبات رقمية ف��ي �شكل مجموعات م� ّصورة
.Image
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	•المكتبات الرقمية للمواد �سريعة الزوال.

(((

ولي�س بعيد عن هذا الت�صور ،ي�صنفها الأ�ستاذ
منير الحمزة((( في ر�سالته للماج�ستير �إمكانية
تق�سيم المكتبات الرقمية �إل��ى مكتبات موجهة
لقطاع الجامعات ومكتبات رقمية تراثية ومكتبات
رقمية معرفية مو�سوعية:
 -المكتبات الرقمية للجامعات:

لقد عرف قطاع الجامعات في الدول المتقدمة
�أرب �ع��ة �أن� ��واع م��ن ال �م �ب��ادرات :ق��واع��د الرقمية،
الموجزات الرقمية� ،سال�سل الكتب الإلكترونية
و�أدوات الدرو�س الرقمية.
 -قواعد البيانات الرقمية(:((1
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�أول نوع من �أنواع المبادرات جمع مجموعة من
الم�شاريع ،مثل  ،Gale-Questa-E-bnoryوالتي
ت��م تطويرها م��ن ط��رف مجموعة م��ن النا�شرين
�أو اتحادات النا�شرين ،حيث يتم الإج��راء ب�إن�شاء
ال��ر��ص�ي��د ال��رق �م��ي ث��م و��ض�ع��ه ره ��ن اال�ستعمال
والتداول ،مع الإ�شارة �إلى �أن الر�صيد ال يقت�صر
على الكتب فح�سب لكن يت�ضمن �أي�ض ًا :الدوريات،
المجالت وال �ج��رائ��د ،ال�ق��وائ��م البيبليوغرافية،
التقارير الر�سمية...الخ.
 -الكتب الرقمية:

هذا النوع من المبادرات يتمثل في و�ضع الكتب
ال�م�ق��ررة على الطلبة ره��ن ال �ت��داول على الخط
مبا�شرة م��ع مالحظة �أن ه��ذه الكتب ت��م ن�شرها
على ال��ورق ،ت�ضم �إليها بيانات �أو معلومات� ،أو
خدمات �إ�ضافية ،تكون في �أغلب الحاالت عبارة عن
موارد وثائقية تهدف �إلى تزويد الطالب بمعلومات
�إ�ضافية ،من �ش�أنها �إثراء المفاهيم التي تت�ضمنها
الكتب ال�م�ق��ررة ،بالإ�ضافة �إل��ى و�سائل و�أدوات
التقييم الذاتي.

 -مجموعات الكتب الإلكترونية:

تتمثل ه��ذه المبادرة في منح �إمكانية تداول
كتب ب�أكملها ولي�س �أجزاء منها فح�سب عبر الويب.
كما هو الحال في جامعة كاليفورنيا ،ومن بين �أهم
الم�شاريع في هذا المجال نذكر على �سبيل المثال
م�شروع  Net libraryوهو موجه للمكتبات وخا�صة
الجامعية منها ،ويجب الت�أكيد هنا على �أن الر�صيد
الرقمي الذي يتم �إن�شاءه ال يو�ضع في متناول الرواد
مبا�شرة ،و�إنما يعر�ض على الم�ؤ�س�سات ق�صد �شراء
الكتب الإلكترونية المقترحة ،وو�ضعها في متناول
رواده��ا عن طريق الإع��ارة في �شكل غير بعيد عن
ال�شكل التقليدي لها.
 �أدوات الدرو�س الرقمية� :إذا كانت المبادراتال�سابقة ،قد ات�سمت ب�ضعف ارتباطها بم�شاريع
التكوين عن بعد ،ف�إن الو�ضع يختلف تماما ،بالن�سبة
«ل�ل��أدوات ال��درو���س الرقمية» ،وذل��ك �أن�ه��ا توجه
اهتمامها �إل��ى التكوين ومجرياته ،ال �إل��ى البحث
الوثائقي كما هو الحال في الم�شاريع ال�سابقة الذكر
وفي هذا الإطار يمكن ذكر م�شروعين �ضمن هذا
النوع من المكتبات :XANEDU :وال��ذي تمكن
الأ�ستاذة من تكوين مجموعة من الدرو�س الرقمية
�أو في �شكلها الورقي ،انطالقا من قاعدة محتويات
معينة ،و  :HEROوهو م�شروع قام ب�إنجازه Comité
 Joint Information Systèmeوالذي هو م�صلحة
تفاو�ض ح��ول رقمنة الأوع �ي��ة والحقوق المترتبة
عنها والموجهة ب�صفة خا�صة للأ�ساتذة وهو يتمتع
بخ�صو�صية اال�ستجابة �إلى «الطلبات» واالحتياجات
(((1
المعبر عنها من قبل الأ�ساتذة.
 المكتبات الرقمية التراثية :يتكفل هذا النوعمن المكتبات الرقمية برقمنة المجموعات النادرة
والثمينة ،ق�صد و�ضعها في متناول ق�صد و�ضعها
في متناول الباحثين وعامة النا�س للتعرف عليها
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وا�ستغاللها( ((1هذه ال�سيا�سة في الرقمنة ترمي �إلى
التكفل بالتراث الثقافي.
 المكتبات الرقمية المو�سوعية� :إن طريقةالمكتبة الوطنية الفرن�سية ف��ي �إن�شاء مجموعة
م�ؤلفات رقمية فريدة من نوعها على غرار جميع
البرامج الرقمية لكافة المكتبات ،وذلك �أن هدف
المكتبة لي�س تراثي؛ لأن رقمنة مجموعة تت�شكل
من �أزيد من مائة �ألف مطبوع بين كتب ومجالت،
يكون الهدف الحقيقي منه هو ت�شكيل مجموعة
رقمية مو�سوعية للثقافة الفرانكفونية ،وق��د تم
لهذا الغر�ض انتقاء المطبوعات من جميع الع�صور
لتمثيل التيارات الأدبية والفكرية ،ويتم الولوج �إلى
هذه الأعمال �إما عن طريق الفهر�س التقليدي �أي
عن طريق البحث بالن�ص الكامل من خالل قائمة
المحتويات ،وه��ذا ويمكن الإط�لاع على ج��زء من
المجموعة والذي يهم الجمهور العام بالمجان من
(((1
خالل موقع  Gallicaعبر �شبكة الإنترنيت.
� .3.1أ�سباب �إن�شاء المكتبة الرقمية:

 الحاجة �إلى تطوير الخدمات وتقديمها ب�شكل�أ�سرع و�أف�ضل .
 وجود تقنية منا�سبة وبتكاليف منا�سبة . وجود العديد من �أوعية المعلومات ب�شكل رقميومتاح تجاري ًا .
 انت�شار الإنترنت وتوفرها لدى العديد منالم�ستفيدين(. ((1
 االنفجار المعلوماتي العالمي للمعلومات و�صعوبةال�سيطرة عليه.
 الم�شاكل والعراقيل التي تتخبط فيها المكتباتالتقليدية.
� .4.1أهداف المكتبة الرقمية:

لقد �أوجزت لجنة تن�سيق  Interagencyمبادرة
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المكتبات الرقمية �أه��داف المكتبة الرقمية فيما
�صاغته كر�سالة للمكتبة الرقمية عندما �أكدت �أن
الهدف الوا�سع لمبادرة المكتبة الرقمية يكمن في
تح�سين �سبل تجميع م�صادر المعرفة وتخزينها
وتنظيمها و�إت��اح��ة ا�ستخدامها ب�شكل وا��س��ع في
مختلف �أ�شكالها االل�ك�ت��رون�ي��ة(� ((1إت��اح��ة عالمية
للمعلومات� ((1( ،إ�ضافة �إل��ى ه��ذا ف��ان المكتبات
الرقمية تهدف �إلى:
	•الإ�سهام في �إنتاج المعرفة وتقا�سمها والإفادة
م�ن�ه��ا ،م�م��ا يجعل المجتمعات �أك �ث��ر فعالية
و�إنتاجية ،و�أي�ض ًا لتعظيم درجة التعاون بين تلك
المجتمعات.
	•معاونة المجتمعات القائمة في قطاعات البحث
والتعليم ،وتي�سير �إن�شاء مجتمعات جديدة في
تلك القطاعات.
�إن �إن�شاء المكتبات الرقمية لي�س هدفـًا في حد
ذاته ،و�إنما تفيد هذه المكتبات في �إدارة الم�صادر
الرقمية ،والتجارة الإلكترونية ،والن�شر الإلكتروني،
والتدري�س والتعلم ،وغيرها من الأن�شطة( ،((1وحتى
تت�ضح �أه��داف المكتبات الرقمية ب�صورة دقيقة
ن��ورد فيما يلي خ�صائ�ص وم��زاي��ا ه��ذا النوع من
المكتبات.
 .5.1خ�صائ�ص ومزايا المكتبة الرقمية:

حتى يت�صف �أي ر�صيد وثائقي �سواء كان كتب �أو
دوريات �أو مخطوطات ب�صفة المكتبة الرقمية ،فانه
ي�شترط فيه �أن يبنى على العنا�صر التالية:
	•المحتوى الرقمي وم�ستودعات الم�صادر هي
العن�صر المميز للمكتبة الرقمية .
	•بيئة عمل موزعة تتكون من �شبكات حا�سبات
وتقنيات ات�صال(.((1
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	•�إمكانية �إنتاجها من عدة مناطق مختلفة على �أن
يتم الولوج �إليها على �أ�سا�س �أنها كيان واحد.

 .6.1الوظائ��ف الأ�سا�سي��ة للمكتب��ات
الرقمية:

	•�أن تكون منظمة وم�صنفة من �أجل ولوج �سهل
انطالقا من المكان الذي هو مقرها(.((1

يتفق كثير م��ن ال�ب��اح�ث�ي��ن ع�ل��ى �أن الهدف
الأ�سا�سي للمكتبة الرقمية هو �إنجاز جميع وظائف
المكتبة التقليدية ( ،((2ح�ي��ث ي�شير جالدني
� Gladneyإلى �أنه البد للمكتبة الرقمية من تقديم
ك��ل ال�خ��دم��ات الأ�سا�سية للمكتبات التقليدية،
�إ�ضافة �إلى ا�ستثمار ما يتيحه االختزان الرقمي
و�أ��س��ال�ي��ب البحث وتكنولوجيا االت �� �ص��االت من
مزايا( ،((2وفي الواقع نجد �أن المكتبة الرقمية-
كما �أ�شرنا في تعريف المكتبة الرقمية -ما هي
�إال امتداد رقمي للمكتبة التقليدية تختلف عنها
في جانب الخدمة والإتاحة ،ولكي تتمكن المكتبة
الرقمية من تحقيق �أهدافها ب�أكثر فعالية يترتب
عليها القيام بالوظائف التالية:

	•�إنتاج المعلومات والتحويل الرقميالرقمنة.
	•�صيانة المجموعات والحفظ الرقمي ل�ضمان
ا�ستمرارية الإتاحة على المدى الطويل(.((2
	•حيادية الموقع :حيث تمتاز المكتبة الرقمية
ب�أنها متوفرة للم�ستفيد في �أي وق��ت وم��ن �أي
مكان يتوفر فيه حا�سوب مرتبط ب�شبكة(،((2
�أي �أنها تحمل مجموعاتها �إلى الم�ستفيد حيث
هو(.((2

مقـــاالت

	•تهيئة الدخول المفتوح :ال يمكن �أن ن�صف �أي
مجموعات معلوماتية رقمية ب�أنها مكتبة رقمية
ما لم تكن مفتوحة �إما للعامة �أو لجمهورها الذي
تحدده هي ،كما يجب توفر خ�صائ�ص البحث
والت�صفح .
	•م�صادر معلومات متنوعة :تتميز المكتبة الرقمية
باحتوائها على م�صادر المعلومات المختلفة فال
تكتفي بالمعلومات الببليوجرافية �أو الن�صية بل
ت�شمل كل مكونات المعلومات وم�صادرها على
اختالف �أ�شكالها.
	•دائم ًا متوفرة :حيث تق�ضي المكتبة الرقمية
ع �ل��ى م���ش�ك�لات � �س��اع��ات ال �ع �م��ل ال �ت��ي ت� ��ؤرق
المكتبيين التقليديين والم�ستفيدين التقليديين
على حد �سواء وذلك بتبنيها مفهوم � ،7-24أي
�أربعة وع�شرون �ساعة يوميا – �سبعة �أي��ام في
الأ�سبوع(.((2

 -االختيار والتزويد:

ويت�ضمن ذلك اختيار المحتوى الذي تت�ألف منه
المكتبة بكافة �أ�شكاله �سواء كان يتواجد بالداخل
�أو بالخارج ،مجاني ًا �أو تجاري ًا ،مملوك ًَا للمكتبة �أو
مرخ�ص ًا با�ستخدامه ورقمنته(.((2
 التنظيم :تنظيم المحتوى ،وينق�سم على: تنظيم فكري:لو�صف الكيانات المعلوماتية من خالل �إن�شاء
وا� �ص �ف��ات ال �ب �ي��ان��ات  ،metadataوالت�صنيف،
وال �ت �ك �� �ش �ي��ف ،ب �غ��ر���ض ت�ف�ع�ي��ل ع �م �ل �ي��ات البحث
واال�سترجاع.
 -تنظيم مادي:

وي�ضم الأجهزة والبرمجيات المرتبطة ب�إن�شاء
	•�إمكانية اال�ستفادة من المو�ضوع ومطالعته من ق��واع��د ال�ب�ي��ان��ات وال�ك���ش��اف��ات ،و�أدوات البحث
قبل عدد كبير من الباحثين في وقت واحد( .((2واال�سترجاع التي تمثل واجهة المكتبة الرقمية التي
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يتم الإف��ادة منها من قبل الم�ستفيدين بوا�سطة
الت�صفح والبحث واال�سترجاع وا�ستعرا�ض محتويات
المكتبة الرقمية ،وعادة ما يتم عر�ض هذه الواجهة
للم�ستفيدين في �صفحة عنكبوتية ب�صيغة ت�شكيل
الن�ص الفائق.
 موقع المكتبة الرقمية:وهو الحا�سب الخادم  serverال��ذي ي�ست�ضيف
مجموعة المكتبة الرقمية ،ويعر�ض هذه المجموعة
للم�ستفيد في �شكل �صفحة رئي�سة لموقع عنكبوتي،
ويمكن للم�ستفيد هنا اختيار الرابطة المنا�سبة
في هذه ال�صفحة لالنتقال �إل��ى الواجهة الخا�صة
بالبحث واال�سترجاع المذكورة �آنفـًا ،وتقوم المكتبة
الرقمية ب�إي�صال المحتوى بناء على عمليات البحث
واال�سترجاع ه��ذه ،والجدير بالذكر �أن ال�صفحة
الرئي�سة نف�سها للمكتبة الرقمية يمكن ربطها مع موقع
المكتبة من خالل �إحدى الروابط الفائقة المنا�سبة.

 متطلبات قانونية:احتياجات قانونية و تنظيمية �إذ يتعين على
المكتبة عند تحويل موادها الن�صية من تقارير
وبحوث ومقاالت وغيرها �إلى �أ�شكال يمكن قراءتها
�آليا الح�صول على �إذن خا�ص من �صاحب الحق
عمال بقوانين حقوق الطبع و الحماية الفكرية.
 متطلبات تجهيزية:�أجهزة خا�صة لربط المكتبة ب�شبكة �إت�صاالت
داخلية و�شبكة الإنترنت العالمية� ،أجهزة تقنية
خا�صة بتحويل مجموعات المكتبة من تقليدية �إلى
رقمية� ،أج�ه��زة الحوا�سيب ولواحقها المختلفة،
طابعات ليزرية متطورة ،ما�سحات �ضوئية ،و�أجهزة
ت�صوير ،االقرا�ص المكثفة �أو المكتنزة �أو الم�ضغوطة
�أو االقرا�ص ال�ضوئية �أو الأقرا�ص الف�ضية يتوعب
القر�ص حوالي ربع مليون �صفحة مطبوعة 330000
�صفحة ،ال يزيد حجمها عن � 12سم.((3(.

 -الم�شابكة الربط ال�شبكي:

 -متطلبات برامجية:

حيث ينبغي �أن يكون موقع المكتبة الرقمية
ً
مرتبطا بال�شبكة المحلية للم�ؤ�س�سة �أو بال�شبكة
العالمية الإنترنت.

برمجيات  Softwareو بروتوكوالت لربط نظم
ا�سترجاع المعلومات على الخط ،بالإ�ضافة �إلى
اال�شتراك في الدوريات الإلكترونية ،حيث يتم ربط
المكتبة بالنا�شر �أو مقدم الخدمة برقم النطاق Ip
.Adress

 الإتاحة و�إدارة الإتاحة:وت�شمل �أ��س��ال�ي��ب ال�ب�ح��ث وع��ر��ض��ه وتو�صيله
للم�ستفيد ،و�إدارة هذه الإتاحة من خالل �ضبط
الإت��اح��ة للم�صادر ال�م��رخ���ص��ة ،وام ��ن وحماية
المحتوى ،وال�شكل -6-يبين تدفق مختلف هذه
العمليات(.((2
 .7.1متطلب��ات �إن�ش��اء المكتب��ات
الرقمية:

من �أه��م متطلبات �إن�شاء المكتبة الرقمية ما
(((2
يلي:
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 متطلبات ب�شرية:كوادر ب�شرية فنية م�ؤهلة و قادرة على التعامل
مع التقنيات الحديثة بوجهيها المادي و الفكري،
و هنا يع ُّد هذا العامل �أهم عن�صر باعتبار الكادر
الب�شري هو الأ�سا�س لنجاح �أي عملية.
 متطلبات مالية:الدعم المالي القوي الذي ي�ساعد على تنفيذ
الم�شروع و ت�شغيله.
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مقـــاالت

� .8.1أ�س�س �إنجاز المكتبات الرقمية:

 .9.1عيوب المكتبات الرقمية:

�إن بناء مكتبة رقمية مكلف و يتطلب العديد من
الموارد قبل الإق��دام على مثل هذه الم�شاريع ومن
المهم جدا �أخذ بع�ض الأ�س�س بعين االعتبار وخ�صو�صا
الت�صميم والأجهزة و�أدوات ال�صيانة ،ولأجل �أن تدوم
محتويات المكتبة الرقمية وت�صبح متاحة دوما بغ�ض
النظر عن جهاز الكمبيوتر ،المت�صفح �أو حتى ال�شكل
الرقمي الم�ستخدم ين�صح ب�إتباع جملة من الأ�س�س
والممار�سات التي ال تطبق على المكتبات التي تحولت
من التقليدية �إل��ى الرقمية فح�سب ،بل �أي�ض ًا على
المكتبات الرقمية في الأ�صل التي ولدت رقمية و�أي�ض ًا
مزج المكتبات الرقمية التي يمكن لمحتوياتها �أن
تكون بالنوعين الرقمي وغير الرقمي �أي المهجنة،
ون��ورد فيما يلي بع�ض الأ�س�س التي و�ضعها كل من
 Mecray Alexatو( Gallay her Marie E((3وهي
ع�شرة �أ�س�س كالآتي:
 توقع التغير . Expect change تعرف على محتوياتك .Know your content	�إ�شراك النا�س المالئمين.People Involve the right
 ت�صميم نظام يمكن ا�ستعماله.System Design usable
 ت�أكيد الو�صول المفتوح .Ensure open Access كن على علم بحقوق المعلومات. rights be aware of data
 -الأتمتة كل ما �أمكن .

تعاني المكتبات الرقمية من مجموعة عيوب
تتمثل في:
 م�شكلة الزوال التكنولوجي للأجهزة والبرامجحيث ي�صل �إلى� 30سنوات بالن�سبة للبرامج
(((3
و�10سنوات بالن�سبة لأحدث الو�سائط.
 �ضعف التحكم في المعلومات من قبل مالكي(((3
الحقوق الفكرية ،و�صعوبة �إدارة هذه الحقوق.
 االرتفاع الن�سبي في تكلفة �إن�شاء هذه المكتبات. الزيادة الهائلة في اقتناء البيانات والمعلومات(((3
وتمثيلها في �أ�شكال رقمية متنوعة.

Possible Automate when ever

 -التبني والإن�ضمام �إلى المعايير

.standards Adoptand ad hereto
 ت�أكيد النوع  -ال�صفة . Ensurequality االهتمام بالمثابرة(.persistence be concerned aboot((3

 .2المكتبات الرقمية للمخطوطات:

م��ع ت��وال��ي ت�ط��ور المكتبات وخدماتها �أ�صبح
م�صطلح الجيل الجديد للمكتبات �أو المكتبة 2.0
والمت�أثر بالويب  2.0وتقنياتها وخدماتها ،وقد
ظهر م�صطلح المكتبة  2.0منذ �سنة  2005في
�شهر �سبتمبر عندما قام  michael caseyبتدوين
هذا الم�صطلح في محاولة لربط المكتبات ب�شكل
(((3
مبا�شر مع خ�صائ�ص وتقنيات الويب .2.0
و�أ�صبح الحديث اليوم على الذكاء اال�صطناعي في
المكتبات الرقمية :التحول من الفو�ضى �إلى النظام،
وذلك بكيفية تطبيق تقنيات الذكاء اال�صطناعي في
�سياق المكتبة الرقمية ( ((3ومن خالل الت�صنيفات
ال�سابقة الذكر للمكتبات الرقمية ن�ستنتج التعريف
التالي للمكتبة الرقمية للمخطوطات.
 .1.2تعري��ف المكتب��ة الرقمي��ة
للمخطوطات:

هي مكتبات رقمية تتيح مواد ربما ال يتاح المجال
لمطالعتها نظر ًا لطبيعتها �أو لحالتها( ((3ونحن نعلم
�أن المخطوطات هي �أه��م الأوع�ي��ة الفكرية التي
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حالتها المادية �سيئة جدا ،خا�صة �إذا ما تعلق الأمر
بالمخطوطات التي الزال��ت في الخزائن ال�شعبية
ال�ت��ي تنعدم فيها �أدن ��ى � �ش��روط ال�ح�ف��ظ ،فتلج�أ
المكتبات الرقمية للمخطوطات لإنتاج ن�سخ رقمية
لال�ستخدام حتى ال تت�أثر المخطوطات الأ�صلية(،((3
وذلك من خالل رقمنتها ون�شر الأ�صلية و النادرة
منها على �أقرا�ص مليزرة و�إتاحتها �إم��ا للت�صفح
الداخلي ،با�ستخدام برنامج خا�ص بالت�صفح(،((4
وه��و نف�س الت�صور ال��ذي يطبق ف��ي مركز جمعة
الماجد -الإتاحة الداخلية للمخطوطات الرقمية-
�أو ب��الإت��اح��ة الخارجية على ال�شبكات المحلية،
الإنترنت ب�إتاحة الفهر�س الرقمي للمخطوطات
فقط ،مثل مركز الملك في�صل للبحوث والدرا�سات
الإ�سالمية بالريا�ض� ،أو تفح�ص المخطوط كليا كما
في موقع الدكتور يو�سف زي��دان ،ومكتبة الم�سجد
النبوي ال�شريف بالمدينة المنورة ،هذه ال�سيا�سة في
الرقمنة ترمي �إلى التكفل بالتراث الثقافي العربي
الإ�سالمي المخطوط للأمة العربية الإ�سالمية
و�صيانة ذاكرتها الجماعية من ال�ضياع.
 .2.2المخطوط الرقمي �أو المرقمن:

من بين المجاالت التي يمكن توظيف تطبيقات
الويب  2.0فيها في م�ؤ�س�سات المعلومات :الم�صادر
المرجعية الرقمية من خالل �إتاحة مواقع للمراجع
العالمية من خالل مواقع م�ؤ�س�سات معلومات على
الإنترنت( ((4ومن منطلق �أن المخطوطات �إحدى
م�صادر المعلومات ف�إن المخطوطات الرقمية �أو
المرقمنة هي المخطوطات التي تم تحويلها من
ال�شكل التقليدي الورق -البردي -الجلود -الأحجار
�إلى ال�شكل الرقمي الأقرا�ص ب�أنواعها -والحوامل
الإلكترونية الأخ��رى( ((4عن طريق عملية الرقمنة
على �شكل ن�ص �أو على �شكل �صورة( ((4بغ�ض النظر
عن و�سيلة التحويل �سواء �أكانت بالت�صوير �أو الم�سح
�آفاق الثقافة والتراث 121

ال�ضوئي ( scanning((4فنتح�صل على مخطوطات
مرقمنة وبالتالي رقمية.
 .3.2م���زاي���ا ال��م��ك��ت��ب��ات ال��رق��م��ي��ة
للمخطوطات:

بما �أن المكتبات الرقمية للمخطوطات نوع من
المكتبات الرقمية فان لها نف�س متطلبات الإن�شاء
ونف�س المزايا والخ�صائ�ص ،بالإ�ضافة �إلى:
 المخطوطات والكتب النادرة من م�صادرالمعلومات الأولية التي ال يمكن تعوي�ضها ،لذا
فالحفاظ عليها �أمر بالغ الأهمية ،كذلك فان
هذه الم�صادر م�شتتة وموزعة على المكتبات
في مختلف �أنحاء العالم ،وكل مكتبة تعدها
من �أثمن ما تملك وال ت�سمح بتداولها ،فجاءت
البدائل الم�صغرة لتفتح المجال �أمام الباحثين
والدار�سين لالطالع ودرا�سة هذه الم�صادر التي
تعك�س تاريخ الأمة وتراثها وفكرها وح�ضارتها
على مر الع�صور(.((4
 من الم�شكالت التي �صادفت الإن�سان منذالقدم هي تجميع المعلومات بكل �أ�شكالها
لال�ستفادة منها وقت الحاجة ،تنوع م�صادر
المعلومات و�أ�شكالها وتعددها(((4والمخطوطات
من م�صادر المعلومات المتنوعة الأ�شكال وبهذا
فالمكتبات الرقمية للمخطوطات تحل م�شكلة
تجميع المخطوطات لال�ستفادة منها من طرف
الباحثين.
 يقول �صالح الدين المنجد في كتابه قواعدتحقيق المخطوطات� :إن من �شاء تحقيق
مخطوطة عليه �أوال �أن ي�سعى �إلى معرفة ن�سخها
العديدة ،التي قد توجد مبعثرة في مكتبات
العالم ما ا�ستطاع �إلى ذالك �سبيال( ،((4وال
�شك �أن المكتبات الرقمية للمخطوطات �ست�سهل
على الباحثين والمخت�صين في عملية تحقيق
المخطوطات ،خا�صة تكاليف الو�صول �إلى تلك
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مقـــاالت

المكتبات ،التي غالبا ما ت�صدر فهار�س ورقية
ناق�صة.
 حماية المخطوطات من المخاطر التيتتعر�ض لها في المعالجة التقليدية الفهر�سة،
وال�صيانة الترميم ،الحرق وال�سرقة ،والتلف،
 ،((4(...والم�ساعدة في الحفاظ على الوثائق
النادرة ال�سريعة العطب بدون �إخفائها عن
الباحثين ،فعلى �سبيل المثال تحتفظ المكتبة
الوطنية البريطانية في لندن بالن�سخة الوحيدة
لمخطوطة بيوولف  Beowulfالتي تعود �إلى
القرون الو�سطى ،ولم يكن م�سموح ًا بر�ؤيتها
�إال لقلة من الباحثين المخت�صين� ،إلى �أن قام
كيرنان من جامعة كنتكن الأمريكية بت�صويرها،
كما قامت مكتبة داي الوطنية في طوكيو ب�إن�شاء
 1236ن�سخة رقمية لمطبوعات خ�شبية وملفوفات
فنية تراثية لكي يتمكن الباحثين من ت�صفحها
دون الم�سا�س بالن�سخ الأ�صلية.
	�إظهار تفا�صيل ال يمكن ر�ؤيتها مبا�شرة علىالوثيقة ،فمثال �إذا عدنا �إلى المثال ال�سابق
مخطوطة بيوولف ا�ستخدم في ت�صويرها
الما�سح ال�ضوئي بثالث م�صادر مختلفة لل�ضوء
مبينا بذالك تفا�صيل ال ترى بالعين المجردة.
 عملية رقمنة المخطوطات و�إتاحتها داخليا �أوخارجيا� ،سوف يمكن عددا هائال من الباحثين
االطالع عليها الكترونية(.((4
 وبهذا تحفظ مراكز المخطوطات الجديدة ذاكرةالإن�سانية المعا�صرة من خالل المخطوطات
الرقمية وتبني خطط رقمنة المعلومات �سواء
كانت تخدم التراث الوطني �أو ت�شارك العالم
في التحدي الرقمي المعا�صر(.((5
	�إزالة العوائق التي تحول دون الو�صول �إلىالدرا�سات الأبحاث العلمية( ((5في مجال
المخطوطات ،وزيادة ت�أثير البحوث العلمية

-

-

-

بزيادة الو�صول �إليها.
عندما تحول المخطوطة �إلى ال�شكل الرقمي،
يمكن للمرء ا�سترجاعها بثوانٍ  ،بدال من عدة
دقائق ،وكذلك يمكن للعديد من الأ�شخا�ص
قراءة المخطوطة نف�سها �أو ر�ؤية ال�صورة
نف�سها ،في الوقت نف�سه ،كما �أن القائمين
على حفظ المخطوطات� ،سي�ستريحون من
عملية ،جلب و�إعادة المخطوطات ،في الوقت
نف�سه ،و�سيتفرغون لعملية فهر�سة وت�صنيف
المخطوطات ،بدقة ت�سمح با�سترجاعها
ب�سهولة ،ومن ناحية �أخرى �سي�سمح وجود الن�سخ
الرقمية للمخطوطات للباحثين ،باالطالع
عليها عبر الإنترنت ،دون �أن يكونوا م�ضطرين
للح�ضور �شخ�صيا� ،إلى مقر تواجدها( ،((5وهذا
ما ي�ساهم �إيجابيا في توفير المادة العلمية
للم�ستفيدين(.((5
�إمكانية تقا�سم المعلومات(((5والإتاحة الدائمة
للمخطوطات(.((5
تجاوز الكثير من العقبات ،في �سبيل التوا�صل
مع الم�ستفيدين ،بوا�سطة الن�شر االلكتروني،
والبريد االلكتروني ،مما يوفر �إمكانيات هائلة،
دون �إرهاق الميزانيات(.((5
القدرة على طباعة المعلومات منها عند
الحاجة ،و�إ�صدار �صور طبق الأ�صل عنها،
و�إمكانية التكامل مع الو�سائل الأخرى ال�صورة،
ال�صوت ،الفيديو... ،الخ(.((5

 .4.2ع��ي��وب ال��م��ك��ت��ب��ات الرقمية
للمخطوطات:

تعاني المكتبات الرقمية للمخطوطات من
مختلف عيوب المكتبات الرقمية �إ�ضافة �إلى:
	�إن المكتبات الرقمية للمخطوطات العربية التيتعر�ض مخطوطات كاملة تتعر�ض من حين لأخر
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لعمليات التحميل الهابط لهذه المخطوطات
ومن ثم التغيير في محتواها بالحذف �أو
بالإ�ضافة مما ي�شكل خطر ًا كبير ًا على موروثنا
العربي المخطوط ،وهو ما حدث م�ؤخر ًا في
موقع الدكتور يو�سف زيدان حيث تمت قر�صنة
مخطوطة لم�صحف عثمان بن عفان ر�ضي اهلل
عنه و�أعيد ن�شرها من جهات مجهولة(.((5
 م�شكلة ت�أثر المخطوطات �أثناء عمليات الرقمنة،خا�صة الإ�شعاعات ال�صادرة من �آالت الت�صوير
وعمليات نقل المخطوطات الم�صابة �إلى �أجهزة
الرقمنة مما يزيد في �إ�صابتها.
 م�شكلة عدم التعرف ال�ضوئي على حروفالمخطوطات العربية نظر ًا لتعدد �أنواع الخطوط
العربية مما يطرح م�شكلة عملية تك�شيف هذه
المخطوطات والتي تتم رقمنتها على �شكل
�صور.
 تداول المخطوطات فكلما احتاج باحث �إلىمخطوطة ،فهذا يعني �أن هناك مجموعة من
العمليات يقوم بها القائم على المخطوطات
لتلبية احتياجات الم�ستفيدين ،هذه العمليات
ت�ساهم حتما في تلف المخطوطات الأ�صلية(.((5
 .5.2نماذج عن المكتبات الرقمية
للمخطوطات ف��ي ال��ع��ال��م وال��ع��ال��م
العربي:

الب�شرية المتخ�ص�صة لتنفيذ المهمة وت�سيير العمل
�سواء كان هذا الكادر موظفا �أو متطوعا كما هو
الحال في الكثير من الم�شاريع الرقمية ال�صغيرة
التي ت�سمي نف�سها مكتبات رقمية ،وحقيقة الأمر �أن
هذه الم�شاريع رغم كون بع�ضها ن�شا وا�ستمر نتيجة
جهد فردي �أو جماعي متطوع �إال �أنها �إ�ضافة مهمة
للإنتاج العربي المرقمن تح�سب له�ؤالء الأفراد(.((6
 المكتبة الوطنية الفرن�سية و المكتبةالوطنية البريطانية:
تتمثل تجربة المكتبة الوطنية الفرن�سية ،في
عر�ضها لأر�صدة المهند�سين المعماري  Boulèeو
 ،Lequeمن خالل موقع  ،Gallicaالذي تم فتحه
�سنة  ،1997وهو بمثابة الموقع االلكتروني ،للمكتبة
الفرن�سية الوطنية(� ،((6أما في المكتبة البريطانية
في لندن ،فت�ستخدم الأر�شفة ال�ضوئية ،لحفظ
المخطوطات ال�ق��دي�م��ة ،ال�ت��ي ت�ع��ود م��ن القرون
ال��و� �س �ط��ى(� ((6إل ��ى ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن ،والمتاحة
للتفح�ص في عين المكان ،وي�شمل هذا الم�شروع
� 100ألف �صورة منها المخطوطات(.((6
 م�شروع :DBORAوي�شمل ه��ذا ال�م���ش��روع ،ب�ن��اء ق��اع��دة بيانات
للمخطوطات المرقمنة ،م��رورا بمختلف مراحل
عملية ال��رق�م�ن��ة ،وق��ام��ت ب�ه��ذا ال�م���ش��روع ،عدة
م�ؤ�س�سات علمية متخ�ص�صة ،للقيام بالمعالجة
الإلكترونية لل�صور ،لو�ضعها على برنامج خا�ص
ي �ع��رف ب �ـ  Transvisionوم��ن ث��م و�ضعها على
حا�سوب ،قابل للعمل بـ  ،2000 Windowsوبلغت
تكلفة الم�شروع  165.460فرنك فرن�سي(.((6

كثيرة هي م�شاريع الرقمنة التي �أعلنت في الوطن
العربي �سواء اهتمت برقمنة الكتب �أو المخطوطات
�أو الوثائق وكثيرة هي المواقع التي تدعي ت�سمية
المكتبة االلكترونية لأن�ه��ا ت�ضم بع�ض المحتوى
االلكتروني ،ولكن بع�ضا منها كتب اال�ستمرار ب�سبب
المنهجية العلمية التي اتبعها في التخطيط للم�شروع  -م�شروع الذاكرة الأمريكية:
وفي تنفيذه ،وب�سبب توفير الدعم المادي المطلوب
ق��ام��ت مكتبة الكونجر�س الأم��ري�ك�ي��ة ،بجمع
ال�ستكمال الم�شروع وا�ستمراريته ،وتوفر الموارد نحو �سبعة ماليين مادة ،لأكثر من مائة مجموعة
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تاريخية ،ت�ضم مواد تاريخية ،وثقافية لدولة و�شعب
الواليات المتحدة الأمريكية ،وحولتها �إل��ى �شكل
رقمي ،ثم �أتاحتها للجمهور ،من خ�لال م�شروع
الذاكرة الأمريكية .((6(.Memory-Loc.Gov
 م�����ش��روع م��خ��ط��وط��ات ال��ب��ح��ر الأبي�ضالمتو�سط :Manumed

مقـــاالت

المخطوطات المتو�سطية ،هو م�شروع مخطوطات
البحر الأبي�ض المتو�سط ،مدعم مالي ًا من طرف
االتحاد الأوروبي من �أجل حفظ مخطوطات البحر
الأبي�ض المتو�سط ،بالتن�سيق مع مركز الحفظ
للكتب  ،Arlesالذي يهتم خا�صة بحفظ وتثمين،
التراث المخطوط ،بالإ�ضافة �إلى كل �أ�شكال الوثائق
المكتوبة ،والم�صورة ،دون �أن نن�سى الأوعية الحديثة
للمعلومات ،م��ن وث��ائ��ق �سمعية ب�صرية ،ووثائق
رقمية ،يتدخل  Manumedفي معظم دول البحر
الأبي�ض المتو�سط ،والمعروفة بمنطقة MEDA
وت�شمل المغرب ،الجزائر ،تون�س ،مالطا ،م�صر،
الأردن ،فل�سطين ،قبر�ص ،لبنان ،تركيا في �إطار
الن�شاطات الجهوية� ،أو تكميل الن�شاطات الثنائية،
وه��ذه الن�شاطات ال�ت��ي ت�ق��ام ف��ي ال�م�ي��دان تم�س
ميادين ال�صيانة التقنية ،التكوين ،االت�صال� ،أو بث
المعلومات ،وعلى الرغم من النهايات المبرمجة
لهذا الم�شروع ،يجب �أن ن�سجل �إرادة التمديد
التي تتميز في االتفاقيات الحديثة المبرمة ،بين
 Manumedواليوني�سكو  Medlibومنطقة مقاطعة
 ،Provence-Cote d’Azurالتي ترمي �إلى �ضمان
دوام مختلف برامج التعاون للتراث في المكتبات
ودور الأر�شيف ،بالبحر الأبي�ض المتو�سط ،في �إطار
الم�شروع المعروف بالمكتبة االفترا�ضية للبحر
الأبي�ض المتو�سط ،خ��ارج م�شاريع التكنولوجيات
الحديثة للمعلومات واالت�صال(.((6

 مكتبة م��رك��ز ال��م��ل��ك في�صل للبحوثوال����درا�����س����ات الإ����س�ل�ام���ي���ة ال��رق��م��ي��ة
للمخطوطات:
�أن�شئ مركز الملك في�صل لبحوث والدرا�سات
الإ� �س�لام �ي��ة ،ع��ام 1403ه � �ـ وم��ن ب�ي��ن الأه���داف
ال �ت��ي ي���س�ع��ى �إل �ي �ه��ا ال �م��رك��ز ،ال�م�ح��اف�ظ��ة على
التراث الإ�سالمي ،حيث قام ب�إن�شاء ق�سم خا�ص
بالمخطوطات ،يحتوي على ثمانية �آالف مخطوطة،
�إ�ضافة �إل��ى ه��ذا ،ف�إنه يقوم بتخزين المعلومات
التف�صيلية عن المخطوطات ،في جهاز الحا�سب
الآلي( ،((6ويتيح فهار�سها على �شبكة الإنترنت.
 مكتب��ة مرك��ز جمع��ة الماج��د الرقمي��ةللمخطوطات:
لقد �أدرك��ت �إدارة مكتبة مركز جمعة الماجد،
�ضرورة ا�ستثمار �شبكة الإنترنت ،في �إي�صال ر�سالتها،
ولقد لعب المركز على الإنترنت دور ًا مهم ًا في طي
الم�سافات بين الم�ستفيدين من خدماته ،وبين ما
يقتنيه من �أوعية معلوماتية( ،((6فكان �أحد �أق�سام
موقع المركز على ال�شبكة ،ق�سم المخطوطات ،وفي
ظل الأهمية الكبيرة للمخطوطات ،بو�صفها �شواهد
تاريخية ،وكنوز ًا للإبداع الفكري على مر الزمن،
وبناء على ما تقت�ضيه ،م�سايرة ركب التقدم العلمي،
والتكنولوجي في العالم ،والتحول �إل��ى ا�ستخدام
التقنية الرقمية في الت�صوير ،ق��ام مركز جمعة
الماجد للثقافة والتراث ،بالتحول من ا�ستخدام
الت�صوير الميكروفيلمي� ،إل��ى الت�صوير الرقمي،
ال��ذي تعد درج �ت��ه على ق��در كبير م��ن الأهمية،
فقد ح�صل المركز على �أجهزة خا�صة بالت�صوير
الرقمي ،من كاميرات ،و�أج�ه��زة خا�صة لتحويل
الم�صورات الفيلمية ،على �أقرا�ص مدمجة ،و�إدخال
�أنظمة الحا�سوب ،في عملية عر�ض ال�صور� ،ضمن
برامج معينة ،كما زود بطابعات ونا�سخات �أقرا�ص،
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وبد�أت عملية التحول في ا�ستخدام هذا النوع من
الت�صوير ،في عام  ،2000ومنذ ذلك التاريخ ،بدئ
بت�صوير مقتنيات المركز ،على �أقرا�ص مدمجة،
وتم اختيار �أنواع معينة من الكاميرات ،التي تتمتع
بموا�صفات معينة ،و�سرعة عالية ودق��ة ،في �أخذ
�صور المخطوط(.((6
 المكتبة الرقمية للمخطوطات بمكتبةالإ�سكندرية:
تهدف هذه المكتبة� ،إلى العناية بالتراث ،من
خالل رقمنة المخطوطات ون�شر الأ�صول النادرة
على �أقرا�ص مليزرة ،و�إتاحتها للت�صفح الداخلي،
با�ستخدام المت�صفح التخيلي للمخطوطات ،وهو
برنامج �أه��دي للمكتبة من ال�سويد ،وقد �أ�صدرت
المكتبة في  2003من خالل �إدارتي المخطوطات،
والتزويد المجموعة الأولى ،وت�ضم �سبع مخطوطات
مختارة م��ن مجموعة بلدية الإ�سكندرية ،والتي
�آلت �إلى المكتبة ،و�صدرت المجموعة الثانية ت�ضم
مخطوطات من �أكثر ،مجموعة التراث الإ�سالمي
ندرة ،بم�سجد العارف باهلل �أبى العبا�س المر�سى،
وهناك م�شروع الأر�شيف الرقمي للمخطوطات،
ي �ه��دف �إل���ى ع�م��ل ن�سخة رق�م�ي��ة ك��ام�ل��ة لجميع
المخطوطات ،المحفوظة بمكتبة الإ�سكندرية ي�صل
عناوينها �إلى �أكثر من �ستة �آالف عنوان  ،بالإ�ضافة
�إلى الكتب النادرة والخرائط والوثائق ،على �أن يتم
اختزان هذه الن�سخ على �أقرا�ص مليزرة ،مخ�ص�صة
لأغرا�ض الحفظ طويل المدى ،وعمل ن�سخة منها
لال�ستخدام بقاعة المخطوطات ،التي ت�ضم حالي ًا
� 10آالف �إل��ى � 50أل��ف من المخطوطات والكتب
(((7
النادرة.
 مكتب��ة دار الكت��ب الوطني��ة الرقمي��ةللمخطوطات:
تذخر الدار ،بنفائ�س التراث من المخطوطات
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النادرة ،ي�صل �إلى  60000مخطوطة( ،((7بالإ�ضافة
�إلى ما يزيد عن  25مليون وثيقة كر�صيد �أر�شيفي(،((7
مما جعلها هدف ًا لمرافق المعلومات ،والم�ؤ�س�سات
المهتمة بحفظ ون�شر التراث ،وبناء عليه تحدد واقع
م�شروع المكتبة الرقمية الفعلي بها ،في جهود رقمنة
نماذج من المخطوطات ون�شرها ،حيث قام المركز
الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات وهند�سة البرامج،
برقمنة ع��دد من نفائ�س مخطوطات دار الكتب،
و�أ��ص��در من خالله قر�صا مليزر ًا ،ح�صلت الدار
على ن�سخة منه ،محملة على جهاز حا�سب م�ستقل،
بقاعة المخطوطات ،وهي ال تمتلك ن�سخة �أ�صلية،
مختزنة على و�سيط خارجي ،وفي �سبتمبر 2002
قامت دار الكتب برقمنة مجموعة من المخطوطات،
�سواء الورقية �أو الميكروفيلمية ،و�إ�صدارها على
�أقرا�ص مليزرة ،ونتج عن هذا انجاز قاعدة بيانات
للمخطوطات� ،إ�ضافة �إل��ى �إع�لان القائمين على
م�شروع الرقمنة ،قرب �صدور �أول ا�سطوانة ،حول
دور العرب في الطب(.((7
مكتبةالدكتور�أحمدعروةالرقميةبجامعةالأمير عبد القادر الإ�سالمية بق�سنطينة:
تع ُّد �أول مكتبة رقمية على الم�ستوى الوطني،
ت�سمح بالمحافظة على الأوعية النادرة من �أمهات
الكتب والمخطوطات ،في العلوم الإ�سالمية ،التي
تحتوي عليها مكتبة د�.أحمد عروة الجامعية ،وتوازيا
مع ا�ستخدام النظام الآل��ي لت�سيير وظائف مكتبة
د�.أحمد عروة الجامعية ،بد�أت فكرة رقمنة ر�صيد
المخطوطات ،منذ �سنة  ،2005وخا�صة لما توفرت
ال�شروط المادية والب�شرية ،باهتمام �إطارات المكتبة،
ب�ضرورة معالجة هذا الكم النادر من المخطوطات،
بالطريقة الآل �ي��ة وه��ذا للحفاظ على خ�صو�صية

نحو �إن�شاء
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ال�م�خ�ط��وط��ات ،وو��ض�ع�ه��ا ف��ي م �ت �ن��اول الباحثين
والدار�سين ،وخا�صة بتوفر الأجهزة والمعدات التي
ت�ساعد على ت�سريع العملية ،مقارنة بحو�سبة الأر�صدة
الوثائقية ،التي تحتويها المكتبة المركزية(.((7
 م��ك��ت��ب��ة الأزه������ر ال�����ش��ري��ف الرقميةللمخطوطات:

مقـــاالت

موقع مكتبة الأزهر ال�شريف ،هو نتاج لم�شروع
�سمو ال�شيخ محمد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم لحفظ
مخطوطات الأزهر ،حيث يمتلك الأزهر ال�شريف 42
�ألف مخطوط ،في  63مو�ضوع ًا ،ورقمنتها و�إتاحتها
عبر �شبكة الإنترنت ،في �إط��ار العمل على حفظ
التراث العربي والإ�سالمي ،ون�شر الح�ضارة العربية
والإ��س�لام�ي��ة ،و�إن���ش��اء اك�ب��ر �شبكة للمخطوطات
العربية والإ�سالمية على �شبكة الإنترنت ،وي�ضم
الق�سم العربي من المكتبة الأزه��ري��ة ،ن�سخ ًا من
الر�سائل الجامعية فت�ضم  1644ر�سالة ،وي�ضم
الق�سم الإفرنجي من المكتبة  2933ر�سالة ،تقع في
 213مجلد ًا ،وقد زو ّدت المكتبة منذ عام 1965م
بمجموعة قيمة من الكتب المهداة،كما ت�ضم المكتبة
مكتبة ال�شيخ عبد المجيد �سليم� ،شيخ الأزه��ر
ال�سابق ،ومكتبة الدكتور �أحمد �أمين ،التي �أهداهما
العالمان الجليالن للأزهر ،موقع المكتبة الرقمية
متاح في الرابط الآتيwww.alazharonline.org :
ي�ضم الموقع  15783مخطوطة  -حتى الآن  -في
مختلف المعارف الب�شرية ،من التراث الإ�سالمي،
مثل الجامع ال�صحيح للبخاري ،و�إحياء علوم الدين
لحجة الإ�سالم �أبو حامد الغزالي ،ويتاح للم�شتركين
في الموقع ،فقط ت�صفح �أول خم�س �صفحات مجان ًا،
دون �أي ا�شتراك ،وكي ت�ستطيع ت�صفح المخطوط
كامال ،فعليك اال�شتراك في الخدمات المدفوعة،
يمكن البحث عن المخطوطة ،عن طريق ا�سمها،
وا�سم الم�ؤلف ورقمها العام �أو الرقم الخا�ص� ،أو

الفن المو�ضوعي لها ،وال يمكن الربط بين فنين
في البحث ،ويحتوي الموقع على ك�شاف مو�ضوعي،
بالفنون مرتب هجائيا ،وك�شاف بالم�ؤلفين مق�سم
�إل ��ى ح���روف ،وب��داخ��ل ك��ل ح ��رف ،ن�ج��د �أ�سماء
الم�ؤلفين ،و�أمامها عناوين المخطوطات ،هناك
ك�شافان بالعناوين� ،أحدهما خا�ص بالكتب النادرة
وي�شمل ثمانية كتب.
 مكتبة الم�سجد النبوي ال�شريف الرقميةللمخطوطات بالمدينة:
مكتبة المدينة ال��رق�م�ي��ة ،م��وق��ع علمي ،غير
ربحي ،ينطلق من المدينة المنورة ،م�أرز الإيمان،
ومهجر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ويعنى بالر�صيد
العلمي المكتوب ،الذي تزخر به المكتبة العربية،
من الم�ؤلفات� ،سواء من الكتب� ،أو المو�سوعات،
�أو المجالت �أو المخطوطات ،من تراثنا المقروء،
وعر�ضه على ال�شبكة العالمية للمعلومات ،الإنترنت،
ب�أ�سلوب يحقق الفائدة العلمية ،المرجوة للدار�سين
والباحثين ،في �شتى بقاع الأر�ض ،وبطريقة عر�ض،
تتنا�سب مع ما يخدم القارئ ،ويوفر عليه الجهد
والوقت ،وذل��ك باال�ستفادة الق�صوى ،مما تتيحه
التقنية الحديثة ،من �إمكانات في الت�صفح ،والعر�ض
والبحث.
 .3المكتبة الرقمية للمخطوطات بمخبر
مخطوطات الح�ضارة الإ�سالمية في �شمال
�إفريقيا بجامعة وهران:
 .1.3ن�شـ�أة و ت�أ�سي�س المخبـر :

ي �ع��رف ال�م�خ�ب��ر ب��ا� �س��م «م �خ �ب��ر مخطوطات
الح�ضارة الإ�سالمية ب�شمال �إفريقيا» ،يقع بكلية
العلوم الإن�سانية والح�ضارة الإ�سالمية بجامعة
وهران ،اعتمد بالمر�سوم الوزاري رقم  88الم�ؤرخ
في  20جويلية  2000من طرف ال��وزارة المنتدبة
� 126آفاق الثقافة والتراث

للبحث العلمي ،يعنى باالهتمام ب�إدراج المخطوط
كمجال ان�شغال معرفي وبحث علمي.
 .2.3مهـام و �أهـداف المخبـر:

 فهر�سة خزائن المخطوطات على م�ستوى كلالتراب الجزائري.
 الم�ساهمة في و�ضع الخريطة الوطنية لخزائنالمخطوطات.
 تثمين وتقييم نفائ�س المخطوطات الموجودة علىم�ستوى الجزائر.
 تبادل المعارف والمعلومات والتجارب فيما يتعلقبالمخطوطات مع الم�ؤ�س�سات المغاربية والدولية
ذات العالقة.
 تكوين طلبة ما بعد التدرج في علم المخطوط. تحقيق ون�شر الأعمال العلمية المنجزة �ضمنمهام المخبر.
 العمل على �إنقاذ المخطوطات التي تحتاج �إلىذلك.
 الت�صوير الرقمي للمخطوطات و�إن�شاء مكتبةرقمية على م�ستوى المخبر.
وقمنا ب��إن���ش��اء ب�ط��اق��ات فهر�سية �إلكترونية
للمخطوطات مطابقة للبطاقة الفهر�سية المنبثقة
عن ندوة «المخطوطات العربية في العالم الإ�سالمي»
المنعقدة بمقر م�ؤ�س�سة الملك عبد العزيز �آل �سعود
للدرا�سات الإ�سالمية والعلوم الإن�سانية بالدار
البي�ضاء المغربية في �شهر �أبريل  - 1988والتي
لم تتم رقمنتها بعد -بغر�ض �إن�شاء قاعدة معطيات
و�سوف يتم تحويلها �إلى مكتبة رقمية للمخطوطات
بالمخبر ،وندر�س �إمكانية �إتاحتها في موقع المخبر
على �شبكة الإنترنت فيما بعد لأن الم�شروع الزال
في بدايته.
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 .3.3ر�صيـد المكتبـة بالمخبـر:

تتكون مكتبة المخبر من مجموعة من الم�ؤلفات
وال��دوري��ات التي يزيد عددها عن  500م�صدر و
مرجع من �أم�ه��ات الكتب ،تم جمعها منذ �إن�شاء
المخبر انطالقا من الحر�ص المتوا�صل من طرف
مدير المخبر على تزويد المكتبة ،و�أخير ًا تم فهر�سة
جميع الكتب وال��دوري��ات المتوفرة بالمكتبة ،كما
تحتوي مكتبة المخبر عدد ًا كبير ًا من المخطوطات
الم�صورة في مختلف المو�ضوعات ،والتي يزيد
عددها عن  400مخطوطة في مختلف الميادين،
وتم م�ؤخر ًا فهر�سة  1100مخطوط ،في مجموعة
من خزائن ال مخطوطات المنت�شرة عبر الوطن،
هذا بالإ�ضافة �إلى المخطوطات الرقمية بالمخبر
والتي تتجاوز  80مخطوط والعدد قابل للزيادة.
 .4.3عالقات المخبر العلمية:

ح��ر���ص المخبر م�ن��ذ �إن���ش��ائ��ه ع�ل��ى التوا�صل
وال �ت �ف��اع��ل م��ع ال �م �خ��اب��ر وال �م �ك �ت �ب��ات وخ��زائ��ن
المخطوطات والمراكز الثقافية والعلمية الجزائرية
والعربية والأجنبية المهتمة بالمخطوطات ،حتى
بلغ عددها �أكثر من  30م�ؤ�س�سة ،منها ما هو داخل
الوطن وخارجه.
الم�ؤ�س�سات داخل الوطن:
 المكتبة الوطنية الجزائرية ،والمركز الوطنيللمخطوطات.
 مكتبة الزاوية العثمانية بب�سكرة ،خزائن منطقةغرداية ،خزائن منطقة �أولف ب�أدرار(.((7
 خزانة ال�سي الب�شير المحمودي بمع�سكر ،خزانةزاوية الهامل ببو�سعادة ،خزانة الطيب ال�شريف
بكو�سام.
 مخابر المخطوطات :مخبر المخطوطات وتحقيقالتراث الأدبي واللغوي ،مخبر المخطوطات
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بجامعة الجزائر ،مخبر مخطوطات البحوث
والدرا�سات في ح�ضارة بالد المغرب ،مخبر
مخطوطات البناء الح�ضاري للمغرب الأو�سط.
الم�ؤ�س�سات خارج الوطن:
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للمخبر عالقات مع مركز جمعة الماجد للثقافة
و التراث بدبي ،مركز �أحمد بابـا للدرا�سات ،مركز
ال�شيخ �سيد المختار الكبير الكنتي ،الخزانة العامة
بالرباط ،خزانة القرويين بفا�س ،هذا بالإ�ضافة �إلى
عدة مكتبات �أبدت رغبتها وا�ستعدادها في تن�شيط
ال�ع�لاق��ة وا��س�ت�م��راره��ا م��ن خ�لال ت�ب��ادل فهار�س
المخطوطات والمطبوعات و كل ما ين�شر في هذا
المجال ومن بين هذه المكتبات :المكتبة الأحمدية
بتون�س ،ومكتبة الم�سجد النبوي بالمدينة المنورة،
و�أغلب مكتبات الجامعات ال�سعودية كمكتبة جامعة
�أم القرى ،والمكتبة الظاهرية بدم�شق ،والمكتبة
الوطنية بباري�س ،ومكتبة �إك�س اينبروفان�س بفرن�سا،
ومكتبات متعددة ب�سلطنة عمان.
 .5.3مجلة المخبر« :المجلة الجزائرية
للمخطوطات»

وهي مجلة علمية محكمة ي�صدرها المخبر منذ
ج��وان 2003م ،ي�شرف على تحريرها نخبة من
الأ�ساتذة من مختلف جامعات العالم ،العددين
الآخرين تحت الطبع عدد  2006و  ،2007وت�شرع
اللجنة في جمع مقاالت عدد .2008
 مدير المجلــة � :أ.د .بن نعمية عبد المجيد .جامعة وهران.
 رئي�س التحرير � :أ.د� .سلطاني الجياللي .جامعة وهران ،وتحظى مجلة المخطوطات
بمتابعة واهتمام الباحثين وطلبة الدرا�سات
العليا الجزائريين وخارج الجزائر في مجال
المخطوطات.

 .6.3فرق البحث بالمخبر:

يت�شكل ال�م�خ�ب��ر م��ن خم�سة ف��رق ب�ح��ث هي
كالآتي:
الفريق الأول :مخطوطات ال�سيا�سة ال�شرعية
رئي�س الفريق :عبد المجيد بن نعمية �أ�ستاذ التعليم
العالي.
الفريق الثاني :مخطوطات التاريخ رئي�س الفريق:
محمد بن معمر �أ�ستاذ التعليم العالي.
الفريق الثالث :مخطوطات العلوم القر�آنية
رئي�س الفريق  :الجياللي �سلطاني �أ�ستاذ التعليم
العالي.
الفريق الرابع  :مخطوطات الفقه رئي�س الفريق:
ح�سن زقور �أ�ستاذ التعليم العالي.
الفريق الخام�س  :مخطوطات العلوم العقلية
رئي�س الفريق � :سليمان بوع�صبانة عمر �أ�ستاذ
محا�ضر «�أ» ،وفي المو�سم المقبل يعزم المخبر
على تكوين فرقة بحث حول تكنولوجيا المعلومات
وتطبيقاتها في مجال المخطوطات وت�ضم باحثين
من بينهم متخ�ص�صين في علم المكتبات والعلوم
الوثائقية.
� .7.3أ�سب��اب �إنج��از المكتب��ة الرقمية
للمخطوط��ات بمخب��ر مخطوط��ات
الح�ضارة الإ�سالمية في �شمال �إفريقيا
بجامعة وهران:

هناك مجموعة من الأ�سباب تل ُّح على �ضرورة
�إن���ش��اء المكتبة الرقمية للمخطوطات بالمخبر
منها:
 الحالة المادية للمخطوطات ،خا�صة مخطوطاتالخزائن ال�شعبية التي ال تتوفر فيها �أدنى �شروط
الحفظ.
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 م�شكلة بعد الخزائن عن الباحثين ،خا�صةالقاطنين في �شمال البالد ،حيث ت�صل الم�سافة
�أحيان ًا �إلى 1400كم ،مما ي�ستحيل على الباحث
قطع هذه الم�سافة من �أجل الح�صول على
مخطوط.
 توفر بع�ض الإمكانيات التي ت�سمح على الأقلب�إتاحة المخطوطات داخلي ًا.
 �ضرورة �إتاحة المخطوطات للباحثين في مجالالمخطوطات داخل وخارج الوطن.
 �إمكانية الو�صول ال�سريع �إلى المخطوطات ،فيم�صادرها المختلفة ،دون الحاجة �إلى تنقل
الباحث من مكانه والتنقل �إلى مقر المخبر.
 الحفاظ على الن�سخ النادرة للمخطوطات،وحمايتها من العطب وال�سرقة .
 مواكبة التطور التكنولوجي ،وا�ستغاللالتكنولوجيات الحديثة ،في ن�شر العلم
والمعرفة(.((7
 حاجة الباحثين لدرا�سة التراث العربي المخطوط،جمع ًا و�صيان ًة ،وتحقيق ًا ورقمن ًة ،ون�شر ًا.
 �إن التراث العربي المخطوط يع ُّد في الوقتالحالي �أهم تراث مكتوب ،بل لعله التراث
الإن�ساني الوحيد ،الذي قاوم عوامل الزمن(.((7
 �إمكانية التبادل والإهداء مع مختلف مراكزالمخطوطات الدولية والتي خطت خطوات
كبيرة في هذا المجال مما ي�سهم في �إثراء
مكتبة المخبر بالمخطوطات الرقمية التغير
متواجدة بها.
 �إمكانية اال�ستفادة من خبرات المراكز التيو�صلت �إلى المكتبة الرقمية للمخطوطات داخل
وخارج الوطن.
 تقريب المخطوطات الأ�صلية والأبحاث المتو�صل�آفاق الثقافة والتراث 129

�إليها من طرف فرق البحث من الباحثين
وم�ساعدتهم في ا�ستثمار �أوقاتهم و �إمكانياتهم
في البحث العلمي.
 تبليغ ر�سالة المخبر و�أهدافه ومهامه خارجالوطن.
 الدعم المالي والمادي والفكري للمخبر منالداخل والخارج.
 تبادل الخبرات في مختلف مجاالت البحث فيالمخطوطات في ال�صيانة والترميم والفهر�سة
والت�صنيف والتحقيق والرقمنة والن�شر.
 اخت�صار الوقت في ن�شر �أبحاث و�إ�صداراتالمخبر وتبليغها للباحثين عك�س ما يعانيه
المخبر الآن من ت�أخر في ن�شر �أعداد المجلة
و كتب الباحثين التي ي�ساهم في طبعها ون�شرها
وخا�صة المخطوطات المحققة في �إطار
الدرا�سات العليا �أو غيرها.
 المكتبة الرقمية للمخطوطات بالمخبر ت�ساهمفي الحفاظ على مخطوطات المخبر من التلف
وال�ضياع حيث تبقى المخطوطات الأ�صلية في
المكتبة وتتاح الن�سخ الرقمية لها للتداول.
 .8.3مراحل �إن�ش��اء المكتبة الرقمية
للمخطوط��ات بمخب��ر مخطوط��ات
الح�ضارة الإ�سالمية في �شمال �إفريقيا
بجامعة وهران:
 .9.3مراحل ما قبل الرقمنة:

�أ .ال�صيانة والترميم :هي �أول مرحلة تطبق
على المخطوطات ،والترميم نوعان ترميم �آلي
و�آخر يدوي (� ،((7أما ال�صيانة فتكون من العوامل
الكيميائية والطبيعية والبيولوجية التي ت�صيب
المخطوطات( ،((7والمخطوطات التي تم ترميمها
و�صيانتها ت��ودع ف��ي مخزن المخطوطات والذي

نحو �إن�شاء
المكتبة
الرقمية
للمخطوطات
بمخبر
مخطوطات
الح�ضارة
الإ�سالمية
في �شمال
�إفريقيا
بجامعة
وهران

مقـــاالت

تتوفر فيه المعايير الدولية لحفظ المخطوطات،
وتجدر الإ�شارة هنا �إلى �أن المخبر ال يمتلك مخزنا
للمخطوطات بالتجهيزات ال�لازم��ة للحفظ �أو
ال�صيانة والترميم؛ وه��ذا نظر ًا لأن ه��ذه المهام
توكل �إل��ى المكتبة الوطنية الجزائرية �أو المركز
الوطني للمخطوطات �أو مركز الأر�شيف الوطني
ولي�ست من مهام المخبر وال تتوفر له الإمكانيات
ال�لازم��ة ل��ذل��ك ،ولكن ه��ذا ال يمنع م��ن التن�سيق
في ذلك مع هذه الم�ؤ�س�سات وقد �أ�شرنا �سابقا �أن
للمخبر عالقات داخلية منها ما هو مع الم�ؤ�س�سات
ال�سابقة الذكر ،ونعتبر هذه المرحلة مهمة جد ًا
ونرتبها في المرتبة الأولى لكي نحمي المخطوطات
من التلف وال�ضياع ونحافظ �أي�ض ًا على �سالمة
الباحثين م��ن الأم��را���ض التي ق��د تلحق بهم من
تفح�ص المخطوطات المتعفنة الم�صابة ،كما ال
يفوتنا هنا �أن ن�شير �إل��ى اختيار �أجهزة ال�صيانة
والترميم على ح�سب الحالة المادية للمخطوطات
ف�إذا كانت المخطوطات في حالة ال ت�سمح بانتقالها
�إلى �أجهزة ال�صيانة والترميم وجب ا�ستخدام �أجهزة
�صيانة وترميم ا�ستعجاليه تنتقل �إلى المخطوطات
حتى ال ن�ساهم في الق�ضاء على المخطوطات.
ب .الفهر�سة:
ه��ي المرحلة ال�ت��ي تمر عليها المخطوطات
بعد �صيانتها وترميمها وقبل رقمنتها ف��ي نف�س
ال��وق��ت( ،((8حيث تع ُّد البطاقة الفهر�سية بمثابة
بطاقة هوية للمخطوط وتمكن من ا�سترجاعها في
حاالت ال�سرقة� ،إال �أن عنا�صر البطاقة الفهر�سة
للمخطوطات العربية مازالت مو�ضع خالف بين
المفهر�سين العرب ،وان م�سميات هذه العنا�صر
وترتيبها لي�س محل �إجماع (((8وذلك رغم الندوات
التي تعقد من حين لأخ��ر في ه��ذا المجال ،لكن
نموذج البطاقة الفهر�سية العربية للمخطوطات

المقترح في ندوة الدار البي�ضاء بم�ؤ�س�سة الملك عبد
العزيز يع ُّد مح�ضر �إجماع تقريبي بين المفهر�سين
في مجال المخطوطات.
 .10.3الرقمنة والمواد الرقمية:

وتع ُّد هذه المرحلة موالية لعملية الفهر�سة ،حيث
تنق�سم عملية الرقمنة على نوعين:
�أ .الرقمنة في �شكل �صورة:
يعني ه��ذا ال�شكل حفظ الوثائق ب�شكل �صورة
غير قابلة للتحوير �أو التغيير ،ويتم في هذه الحالة
ت�صوير الكتاب �صفحة ب�صفحة ،وه��ي الطريقة
المعتمدة في رقمنة المجموعات الكبيرة من الكتب؛
لأن التكلفة باعتماد هذه الطريقة تكون منخف�ضة،
هذا بالإ�ضافة �إل��ى المحافظة على فكرة الكتاب
ال�صفحة والت�صفح؛ لأن الن�سخة الرقمية هي في
(((8
الحقيقة ن�سخة لل�شكل الورقي.
ب .الرقمنة في �شكل ن�ص:
يتم في ه��ذا ال�شكل ا�سترجاع المعلومات مع
�إمكانية �إدخال بع�ض التحويرات والتعديالت عليها
وذالك با�ستخدام برنامج خا�ص بالتعرف ال�ضوئي
على الحروف  ((8( ،OCRوفي هذه الحالة يتم ن�سخ
الكتاب �صفحة ب�صفحة� ،أي �أن المكتبة �ستعيد كتابة
الن�ص كامال ،وعلى عك�س الطريقة الأولى ف�إنه ال
يمكن االحتفاظ بفكرة الكتاب ،ذلك لأن الكتاب
في هذه الحالة ي�صبح ن�ص ًا ،يظهر ب�صفة متوا�صلة
على ال�شا�شة ،وتع ُّد الرقمنة على �شكل �صورة �أكثر
�إخال�ص ًا ،من حيث نقل ال�صورة الأ�صلية للمخطوط،
بما تحتويه من ر�سومات تو�ضيحية و�ألوان ،وغيرها،
وال يفوتنا في هذه المرحلة �أن ن�شير �إل��ى اختيار
نوعية الرقمنة والأج�ه��زة الم�ستخدمة فيها على
ح�سب الحالة المادية للمخطوطات وعلى ح�سب
توفيرها ،فالمخطوطات الجدية مثال والمتواجدة
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بالمخبر ن�ستعمل معها ما�سحات �ضوئية م�سطحة،
والمخطوطات الغير متوفرة في المخبر والمتواجدة
في خزانات �شعبية ت�سمح بعملية الرقمنة ن�ستخدم
معها ما�سحات �ضوئية تتنا�سب مع حالتها المادية
وهنا تبرز ��ض��رورة انتقال �أج�ه��زة الرقمنة �إلى
المخطوطات ويمكن ا�ستخدام �آالت ت�صوير رقمية
فهي تفي بالغر�ض �أحيان ًا خا�صة �إذا كانت ذات
جودة عالية في الت�صوير ،وتتم عملية الرقمنة في
المخبر با�ستخدام الما�سح ال�ضوئي ،و�آلة الت�صوير
الرقمية �إ�ضافة �إلى كاميرا فيديو على �شكل �صورة،
وتع ُّد هذه الطريقة منا�سبة لرقمنة المخطوطات
من �أجل حمايتها من التغير والتحوير ،رغم �أن هذا
يطرح م�شكلة عدم �إمكانية البحث في داخل الن�ص،
نظر ًا النعدام برنامج التعرف ال�ضوئي للحروف ،ثم
ب�سبب تنوع الخطوط في اللغة العربية و�أ�شكال كتابة
المخطوطات المتنوعة باليد حيث نجدها �أحيان ًا
دائرية و�أخرى مائلة وغيرها ،كما ال نن�سى اختيار
الما�سحات ال�ضوئية الملونة من �أجل �إظهار حروف
المخطوطات ب�ألوانها المختلفة.
 .11.3حفظ المخطوطات الناتجة عن
عملية الرقمنة:

بعد عملية الرقمنة يجب حفظ المخطوطات
الناتجة عن عملية الرقمنة حتى ال ن�ضطر في كل
مرة �إل��ى �إع��ادة عملية الرقمنة من جديد وهو ما
يمكن �أن ي�ؤثر على المخطوطات الأ�صلية ولهذا
في حالة حدوث خلل في عملية الرقمنة نعود �إلى
المخطوطات الناتجة عن عملية الرقمنة مبا�شرة
والمحفوظة على �أق��را���ص �ضوئية �أو غيرها دون
�إعادة عملية من جديد.
 .12.3المعالجة:

وف��ي ه��ذا ال�م���س�ت��وى قمنا بمعالجة ال�صور
با�ستخدام برنامج � 2003 Picture Manageإ�ضافة
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�إلى برنامج  Paintوبرمجية  Photo Filreحيث تم
تعديل �صور المخطوطات وتطويعها حتى ت�صبح
وا�ضحة وغير م�شوهة في ال�شكل والحجم الالزمين
وحفظها م�ؤقتا قبل �أن تطبق عليها المرحلة الموالية
المتمثلة ف��ي �ضغط الملفات كما ه��و مو�ضح في
ال�شكل رقم .1
� .13.3ضغط وتحويل الملفات:

وف� ��ي ه� ��ذه ال �م��رح �ل��ة ت ��م ت �ح��وي��ل مختلف
المخطوطات التي تمت رقمنتها وتحويلها �إلى
ملفات م��ن ن��وع  PDFبا�ستخدام برنامج Scan
 ،Soft PDF Createيمكن ت�صفحها با�ستخدام
 ،Adobe Readerبطريقة ال ت�سمح بطباعة �صفحة
المخطوط �أو حفظه لتجنب قر�صنة المخطوطات،
ولم نقم ب�ضغط ملفات المخطوطات لأن الر�صيد
لي�س كبير ًا لدرجة ط��رح م�شكلة م�ساحة تخزين
الملفات �أو �سرعة ت�صفحها في الوقت الحالي،
بالإ�ضافة �إلى هذا فان المخطوطات الرقمية لم يتم
بعد بداية �إتاحتها حتى ت�شكل م�شكلة في �إر�سالها
و�إتاحتها في موقع المخبر على �شبكة الإنترنت كما
هو مو�ضح في ال�شكل .2
 .14.3ت�صميم موقع المكتبة الرقمية
للمخطوط��ات بمخب��ر مخطوط��ات
الح�ضارة الإ�سالمية في �شمال �إفريقيا
بجامعة وهران:

ا�ستخدمنا في �إن�شاء موقع المكتبة الرقمية
للمخطوطات برنامج  2003 Front Pageلت�صميم
المواقع ،حيث تحتوي ال�صفحة الرئي�سية للموقع على
خلفية ب�صورة مخطوط ،بها �سبعة �أيقونات بداية
بفرق البحث والمهام ثم الن�شاطات والمن�شورات
و�أخيرا المجلة الجزائرية للمخطوطات ،بالإ�ضافة
�إلى �أيقونة االت�صال بالمخبر عبر البريد االلكتروني
وهنا يتم ربط الم�ستفيد مبا�شرة بالبريد االلكتروني
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لل�سيد م��دي��ر ال�م�خ�ب��ر ،وه �ن��اك �أي �ق��ون��ة �أخ ��رى
للم�ؤتمرات المتعلقة بالمخطوطات دون �أن نن�سى
روابط م�شابهة للموقع وت�شمل مختلف الم�ؤ�س�سات
العلمية ال�ت��ي لها اه�ت�م��ام بالمخطوطات داخل
وخارج الوطن ،ومختلف الأيقونات ترتبط ت�شعبي ًا
بنتائج المراحل ال�سابقة �إ�ضافة �إلى مجموعة من
ال�صور من داخل المخبر ون�شاطاته ،وتم ا�ستعمال
نتائج مختلف المراحل ال�سابقة وربطها بال�صفحة
الرئي�سية للموقع با�ستخدام تقنية الن�ص المترابط،
على �أن يتم �إتاحة المعلومات المتوفرة بالمكتبة
الرقمية للمخطوطات م�ستقبال بوا�سطة �شبكة
الإنترنت ،وما على الباحثين �إال اختيار الرابطة
المنا�سبة في الح�صول على المعلومات وال�شكل رقم
 3يو�ضح بع�ض مراحل ت�صميم الموقع.
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��� .15.3ص��ع��وب��ات �إن���ج���از المكتبة
ال��رق��م��ي��ة ل��ل��م��خ��ط��وط��ات بمخبر
مخطوطات الح�ضارة الإ�سالمية في
�شمال �إفريقيا:

�أ .ال�صعوبات التقنية:
 تنوع الأ�شكال في المخطوطات ،خا�صة مايالحظ في بداية الكثير ،من المخطوطات من
�أ�شكال هند�سية ،لتزويق وتزيين المخطوطات،
والتنوع في حجم الخطوط ،في ال�صفحة
الواحدة ،و�أحيانا في ال�سطر الواحد ،حيث نجد
�أن بع�ض المخطوطات ،كتبت ب�أكثر من يد،
ون�سخت من مجموعة من الن�ساخ( ،((8كتابات
الحوا�شي ،والتي ت�أخذ �أحيانا� ،أ�شكاال متعددة
�أفقية ،مائلة ،عمودية ،حيث نجد �أن بع�ض
المخطوطات ،كتبت على �شكل �سدا�سي ،مما
ي�صعب على القارئ الآلي ،تحديد بداية ونهاية
ال�سطور ،واتجاهذها(.((8
 -الحالة المادية للمخطوطات ،خا�صة �إذا

تعلق الأمر بخزانات المخطوطات الخا�صة
الأهلية ،التي ال تتوفر فيها� ،أدنى �شروط حفظ
المخطوطات.
	�إن المخطوطات الرقمية تتعر�ض من حين لآخرلعمليات التحميل الهابط ،ومن ثم التغيير في
محتواها ،بالحذف �أو بالإ�ضافة ،مما ي�شكل
خطرا كبيرا ،على موروثنا العربي المخطوط،
وهو ما حدث م�ؤخر ًا ،في موقع الدكتور يو�سف
زيدان ،حيث تمت عملية قر�صنة ،لمخطوطة
فريدة ،من م�صحف عثمان بن عفان ر�ضي اهلل
عنه ،و�أعيد ن�شرها من جهات مجهولة(.((8
 بما �أن المخطوطات الرقمية المرقمنة� ،أ�صبحتوثائق الكترونية ،فهي بال �شك تعاني من مختلف
عيوب الوثائق االلكترونية الأخرى ،كالدوريات
والأر�شيف االلكتروني ،فهي تتطلب �أجهزة
وبرمجيات من �أجل االطالع على المخطوطات،
كما تعاني من م�شكلة الزوال التكنولوجي� ،سواء
للأجهزة �أو للبرمجيات( ،((8تبرز م�س�ألة حقوق
الملكية الفكرية ق�ضية �أ�سا�سية ،عند الحديث
عن الرقمنة(.((8
 ت�أثر المخطوطات �أثناء عملية الرقمنة ،ونقلها�إلى �أجهزة الرقمنة� ،إ�ضافة �إلى الإ�شعاعات،
التي تفرزها �آالت الت�صوير� ،أثناء عملية
الرقمنة ،مما ي�ؤثر �سلبا على المخطوطات ،وفي
الوقت الذي ي�ستمر فيه �أمين المكتبة التقليدية
للمخطوطات ،في فهر�سة المخطوطات
وت�صنيفها ،ف�سوف يتوجب عليه ،التعامل مع
م�صادر معلومات ن�صل �إليها وال نملكها(.((8
 ق��ل��ة الأج�� �ه� ��زة ال �م �� �س �ت �خ��دم��ة ف���ي رقمنةالمخطوطات ،حيث �إن الحوا�سيب المتواجدة
بالمخبر رغم تعددها حوالي ع�شرة حوا�سيب
تقريبا �إال �أن معظمها ت�ق��ادم نتيجة للتطور
ال�سريع في مجال التكنولوجيات الحديثة ،وهي
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�إنتاج برمجية  ،gesmanusولكنها في الحقيق
برمجية خا�صة ببناء قواعد المعطيات ال لت�سيير
المخطوطات الرقمية.
	�إن المخطوطات الرقمية المتاحة داخل �أو خارجالمخبر غير م�ؤمن من القر�صنة وخا�صة �إذا
عر�ضت في الموقع الحالي الذي تم ت�صمميه
من طرف الجامعة وتم تخ�صي�ص جانب منه
للمخبر موقع ويب غير محمي(.((9
 �صعوبة تك�شيف ن�صو�ص المخطوطات ،وبالتاليا�ستحالة البحث بالكلمات المفتاحية ،في قواعد
المعطيات ،الخا�صة بالمخطوطات ،بالإ�ضافة
�إلى �أن هذا النوع من الرقمنة ،يحتل م�ساحة
وا�سعة عند التخزين( ،((9حيث �أن مخطوطا
يحتوي على � 300صفحة ،يحتاج الى  20مليون
اوكتي ،لتخزينه على �شكل �صورة ،بينما نف�س
المخطوط ،يحتل � 600ألف اوكتي فقط ،لتخزينه
على �شكل ن�ص.

ال ت�سمح ب�إن�شاء قاعدة معطيات للمخطوطات
الرقمية وال لبطاقاتها الفهر�سية ،بالإ�ضافة
�إلى هذا فان الما�سحات ال�ضوئية الم�ستخدمة
في عملية رقمنة المخطوطات بالمخبر لي�ست
من النوع الخا�ص برقمنة المخطوطات ،كما
�أنها ال تتوفر على برمجيات التعرف ال�ضوئي
للحروف على المخطوطات ،وال على برمجيات
لتنميق المخطوطات وت�صحيحها� ،أما الطابعات
المتوفرة بالمخبر فمعظمها عاطل حيث �إن كل
حا�سوب �إال ومرفوق بطابعة وما�سح �ضوئي ،لكن
هناك طابعتين فقط بالمخبر حيز الت�شغيل
والبقية عاطلة تماما.
 وجود �شبكة الإنترنت بالمخبر نقطة �إيجابية لكنه�أحيان ًا ي�ساهم في �إ�صابة الأجهزة بالفيرو�سات
التي من بينها فيرو�سات متخ�ص�صة في تحطيم
المخطوطات الرقمية ،بالإ�ضافة �إلى �إمكانية
قر�صنة المخطوطات الرقمية بوا�سطة �شبكة
الإنترنت.
ب .ال�صعوبات الت�شريعية القانونية:
 انعدام المتخ�ص�صين في علم المكتبات  -حق الم�ؤلف هو الحق المطلق اال�ستئثاري الذيوالذين لهم تكوين في مجال فهر�سة ورقمنة
يحظى به م�ؤلف �أي م�صنف ليت�صرف فيه كما
المخطوطات ،بالإ�ضافة �إلى المتخ�ص�صين
ي�شاء ،بحيث يمكنه �أن يكتب عليه ا�سمه� ،أو
في مجال الإعالم الآلي من �أجل بناء قاعدة
يعلن �أنه �صاحبه( ،((9ويعد حق الم�ؤلف بمعناه
المعطيات ومراقبة م�شروع الرقمنة وت�صميم
الوا�سع حق ًا ذهني ًا لذلك فهو يعرف « ب�أنه
(((9
حق الملكية المعنوية المتعلقة بت�أليف ما» ،
موقع الويب للمخبر.
وفي الوقت الذي تتكلم فيها الدول المتقدمة
 غياب البرامج المتخ�ص�صة في ت�سييرعن �إدارة الحقوق الرقمية� ،أو �إدارة الحقوق
المخطوطات الرقمية بالجزائر ،حيث هناك
االلكترونية  ،DRMوالملكية الرقمية التي
مجموعة من البرامج مثل برنامج �سنجاب
ت�شمل حقوق الملكية الفكرية على الإنترنت،
الذي �أنتجه مركز الإعالم العلمي والتقني لكن
�أي كل م�صنف �إبداعي ينتمي �إلى بيئة تقنية
خ�صي�صا لإدارة نظم
هذا البرنامج م�صمم
ً
المعلومات يعد م�صنف ًا رقمي ًا ،وفي الوقت الذي
المعلومات االلكترونية في المكتبات فقط ،وال
فيه حركة الو�صول الحر للمعلومات �إلى �إتاحة
توجد ن�سخة منه على �سبيل المثال لت�سيير
المحتوى المعلوماتي على �شبكة الإنترنت ب�شكل
المخطوطات الرقمية ،هناك �أي�ض ًا محاولة من
حر ومجاني ،من �أجل ع�صرنة قانون حقوق
الت�أليف وموائمته والع�صر الرقمي ،تتعر�ض
الأ�ستاذ حامة م�صطفى والذي قام بمحاولة
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المخطوطات العربية الإ�سالمية �إلى القر�صنة
وما �ساعد على ذلك انعدام قانون الجريمة
ً (((9
الإلكترونية بالجزائر وان كان �صدر م�ؤخرا
لكنه لم يولي �أهمية للمخطوطات الرقمية.
 عدم وجود قانون يحمي المخطوط الجزائري،وخا�صة المخطوطات الورقية الأ�صلية حيث
يدرج المخطوط في �إطار الحفاظ على التراث
فقط ،وال نجد في قانون التراث مواد خا�صة
بالمخطوط و�ضبط كيفية االطالع عليه وحفظه،
وخا�صة �أن عملية الرقمنة تهدف �إلى حفظ
و�إتاحة المخطوطات.
 وهو نف�س ال�شيء الذي يواجهه �أ�صحاب الخزائنحيث ال يمتلكون حماية لحقوق الملكية الفكرية
لمخطوطاتهم ،كما �إنهم ال يجدون قانون ًا يعاقب
�سارقي المخطوطات من خزائنهم ،وال قانون
ينظم كيفية �إتاحتهم للمخطوطات لالطالع
من طرف الباحثين ،وهو ما يجعلهم يبيعونها
ب�أبخ�س الأثمان لل�سياح والباحثين الذين
يمنحونهم مبالغ مالية تظهر لهم �أنها خيالية.
 غياب قانون يحدد كيفية رقمنة المخطوطاتويمنع �إمكانيات ت�صويرها من طرف الباحثين
كما هو الحال بالن�سبة للأر�شيف.
جـ .ال�صعوبات االقت�صادية:
 عدم التكفل بم�شاريع الرقمنة المخطوطاتكما هو الحال بالن�سبة للأر�شيف مثال حيث
خ�ص�صت مبالغ مالية مذهلة لرقمنة �أر�شيف
البلديات بقرار من رئا�سة الحكومة.
 هناك م�شاريع لرقمنة المخطوطات ولكن منخارج الجزائر مثل جمعة الماجد وManumed
الذي �شارك في م�ؤتمر دولي حول المخطوطات
بوالية عنابة �أ�سابيع قبل فعاليات هذا الملتقى،
والم�شكلة الأكبر ال نعرف حتى �أين هي الن�سخ
التي قاموا برقمنتها هل هي داخل الجزائر مثل
ما هي متوفرة خارجها �أم ال؟

 غياب الدعم المالي للباحثين ال�شباب خا�صةمن �أجل رقمنة المخطوطات و�إتاحتها �ضمن
م�شاريع مكتبات رقمية للمخطوطات ولو
بمبادرات فردية.
 عدم التكفل بالباحث الذي يعزم على الرقمنةمثال من حيث الإقامة ،وبالمقابل ف�إن �أ�صحاب
الخزائن ال�شعبية للمخطوطات يكرمون الباحثين
ويوفرون لهم الإيواء.
 .4التو�صيات:

 �إثراء المحتوى العربي على الإنترنت بالبحوثالأ�صلية العلمية في مختلف المجاالت( ((9التي
لها عالقة بالمخطوطات العربية الإ�سالمية.
 فل�سفة �أو �أ�سلوب جديد لتقديم خدمات الجيلالثاني من الإنترنت تعتمد على دعم االت�صال بين
م�ستخدمي الإنترنت وتعظيم دور الم�ستخدم في
�إثراء المحتوى الرقمي في مجال المخطوطات
على الإنترنت والتعاون بين مختلف م�ستخدمي
ال�شبكة العنكبوتية من �أجل بناء مجتمعات
�إلكترونية في مجال المخطوطات.
 ال بد من توافر القوانين والأنظمة التقنيةوالتكنولوجية التي تحافظ على الحقوق ،ب�إرفاق
المحتوى الرقمي والكيانات الرقمية.
 رفع درجة االهتمام برقمنة الإرث الثقافيوالح�ضاري للمجتمعات العربية واالهتمام بن�شره
�إلكتروني ًا لتعزيز ات�صال الح�ضارة العربية
بالح�ضارات الإن�سانية الأخرى ،وا�ستغالل
الموجة الجديدة من البرمجيات لبناء وتعريب
التطبيقات الداعمة للمحتوى العربي(.((9
 التحديات التي تواجه حقوق الت�أليف بالن�سبة �إلىالإنتاج الفكري الرقمي في ظل المواد المرقمنة
التي تبث عبر الإنترنت ،وما يمكن ت�سميته
باال�ستخدام العادل في الع�صر الرقمي ،والتي
(((9
من بينها المخطوطات الرقمية.
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�إلى  11دي�سمبر  ،2009الريا�ض :مكتبة الملك عبد العزيز
العامة� ،2009 ،ص.1471.
 .50موالي امحمد ،ختير فوزية ،المتطلبات التقنية لرقمنة
الأر�صدة الأر�شيفية :م�شروعات رقمنة الأر�شيف بالجزائر
نموذجا ،كتاب وقائع الم�ؤتمر الع�شرين لالتحاد العربي
للمكتبات والمعلومات« ،نحو جيل جديد من نظم المعلومات
والمتخ�ص�صين :ر�ؤية م�ستقبلية» الدار البي�ضاء من � 09إلى
 11دي�سمبر  ،2009الريا�ض :مكتبة الملك عبد العزيز
العامة� ،2009 ،ص.1456.
 .51بادي �سوهام ،تقنيات رقمنة الر�صيد الأر�شيفي ،كتاب وقائع
الم�ؤتمر الع�شرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات،
«نحو جيل جديد من نظم المعلومات والمتخ�ص�صين:
ر�ؤي��ة م�ستقبلية» ال��دار البي�ضاء من � 09إلى  11دي�سمبر
 ،2009الريا�ض :مكتبة الملك عبد العزيز العامة،2009 ،
�ص.1486.
�	.52أحمد بن حمد بن م�سعود ال�سناني ،ا�ستخدام �أع�ضاء
هيئة التدري�س بكلي الهند�سة في جامعة ال�سلطان قابو�س
لدوريات الو�صول الحر والأر�شيفات المفتوحة المتاحة
من خالل �شبكة الإنترنت ،كتاب وقائع الم�ؤتمر الع�شرين
لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات« ،نحو جيل جديد
من نظم المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية م�ستقبلية» الدار
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البي�ضاء من � 09إلى  11دي�سمبر  ،2009الريا�ض :مكتبة
الملك عبد العزيز العامة� ،2009 ،ص.1516.
 .53محمد ،خالد ح�سين �إبراهيم ،مواقع المخطوطات العربية
على �شبكة الإنترنت درا�سة تحليلية ،القاهرة :جامعة
حلوان.2005 ،
 .54خولة بنت محمد بن �سعد ال�شويعر ،نظام �أر�شفة الوثائق
و�إدارتها الكترونيا ،كتاب وقائع الم�ؤتمر الع�شرين لالتحاد
العربي للمكتبات والمعلومات« ،نحو جيل جديد من نظم
المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية م�ستقبلية» الدار البي�ضاء
من � 09إلى  11دي�سمبر  ،2009الريا�ض :مكتبة الملك عبد
العزيز العامة� ،2009 ،ص.1436.
� .55سيف بن عبد اهلل الجابري ،خلود بنت خالد ال�سالمي،
الرقمنة وحقوق الملكية الفكرية ،كتاب وقائع الم�ؤتمر
الع�شرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات « ،نحو
جيل جديد من نظم المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية
م�ستقبلية « الدار البي�ضاء من � 09إلى  11دي�سمبر ،2009
الريا�ض :مكتبة الملك عبد العزيز العامة.2009 ،
 .56محمد ،طا�شور ،المرجع ال�سابق� ،ص.80.
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57. Electronic Access to Medieval Manuscrits.
www.hmml.org/eamms/index.html consulté le
14/03/2007.

� .58سعد الزهري ،االتجاهات الم�ستقبلية لأ�شكال م�صادر
المعلومات ،مجلة المعلوماتية ،ع ،2005 ،08.متاح على
�شبكة الإنترنت على الموقع http://informatics.gov.sa/
 magazineتاريخ زيارة الموقع .2007-08-20
59. COLLIGNAN Lucil, Etude sur les fonctionnalites et les usages des bibliothèques numeriques:
perspectives DEBORA, Memoir de recherche,
sou la deriction m.salah dalhoumi, uneversite
Lyon II, enssib, 2002.

 .60موالي امحمد ،المرجع ال�سابق� ،ص.12.
61. Stéphane lprt, les Manuscrits,paris: sindbad, 2003
,p.02.

 .62الم�شوخي عابد �سليمان ،فهر�سة المخطوطات العربية،
المرجع ال�سابق� ،ص.134.
 .63مركز جمعة الماجد� ،إط�لاق فهر�س مكتبة المركز على
الإنترنت ،مجلة �أخبار المركز� ،س ،02.ع� ،10.أغ�سط�س
 ،2004دبي :مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث،2004 ،
�ص.13.
 .64ج��واد �أب��و ف��رح��ة ،ف��ي تطور ب��ارز لمركز جمعة الماجد
للثقافة والتراث �إدارة تكنولوجيا المعلومات تطلق نظام

الماجد للمكتبات والمعلومات وم�شروع الت�صوير الرقمي
للمخطوطات ،في مجلة �أخبار المركز��� ،س ،03.ع،03.
فبراير  ،2005دبي :مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث،
� ،2005ص.25.
 .65محمد ،عماد عي�سى �صالح ،المكتبات الرقمية الأ�س�س
النظرية والتطبيقات العملية ،القاهر :ال��دار الم�صرية
اللبنانية� ،2006 ،ص.109.
 .66مكتبة الإ�سكندرية ،مجلة المعلوماتية ،على الخط المبا�شر،
متا ح على �شبكة الإنترنت على الموقع http://informatics.
 gov.sa/magazineتاريخ الزيارة «.»2008-08-20
 .67محمود فهمي حجازي� ،سيا�سة �صيانة المكتبة الوطنية
دار الكتب الم�صرية وحفظها� ،صيانة وحفظ المخطوطات
الإ�سالمية ،لندن :م�ؤ�س�سة الفرقان للتراث اال�سالمي،
� ،1995ص.46.
 .68م�صطفى علي �أب��و �شعي�شع ،رقمنة الر�صيد الأر�شيفي:
تجربة دار الوثائق القومية بم�صر في رقمنة الوثائق،
كتاب وقائع الم�ؤتمر الع�شرين لالتحاد العربي للمكتبات
وال�م�ع�ل��وم��ات « ،نحو جيل ج��دي��د م��ن نظم المعلومات
والمتخ�ص�صين :ر�ؤية م�ستقبلية « الدار البي�ضاء من 09
�إلى  11دي�سمبر  ،2009الريا�ض :مكتبة الملك عبد العزيز
العامة� ،2009 ،ص.1408.
 .69محمد ،عماد عي�سى �صالح ،المرجع نف�سه.
 .70ر�شيد ،مزالح ،الأنظمة الآلية ودورها في تنظيم مخطوطات
مكتبة جامعة الأمير عبد القادر :واقع و�آف��اق� ،أطروحة
ماج�ستير ،علم المكتبات ،ق�سنطينة :جامعة منتوري ،
.2006
 .71حاج قويدر العيد ،رويمل �إ�سماعيل ،تحقيق المخطوطات
في الجزائر :درا�سة و�صفية تطبيقية لمخبر مخطوطات
الح�ضارة الإ�سالمية في �شمال �إفريقيا بجامعة وهران،
مذكرة لي�سان�س بق�سم علم المكتبات والعلوم الوثائقية
بجامعة وه��ران �إ�شراف� :أ .د� .صاحبي محمد ،وهران:
ق�سم علم المكتبات.2006 ،
 .72ها�شم فرحات ،تكنولوجيا المعلومات و�أثرها في �ضبط
المخطوطات العربية و �إتاحتها ،مجلة مكتبة الملك فهد
الوطنية مج ،9 .ع� 2.سبتمبر.2003
 .73داغ�ستاني ،ب�سام عدنان ،طرق �صيانة المخطوطات من
العوامل الم�ؤثرة فيها ،المخطوط الإ�سالمي العربي من
الترميم �إلى التجليد ،دبي ،جامعة الإمارات.1997 ،
 .74داغ�ستاني ،ب�سام عدنان ،طرق �صيانة المخطوطات من
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العوامل الم�ؤثرة فيها ،المخطوط الإ�سالمي العربي من
الترميم �إلى التجليد ،دبي:جامعة الإمارات.1997 ،
 .75م�صطفى ،ال�سيد الن�شار� ،صيانة المخطوطات علما
وعمال ،القاهرة :دار الكتب.2001 ،
 .76عكنو�ش ،نبيل ،المكتبة الرقمية لجامعة الأمير عبد القادر
للعلوم الإ�سالمية  :ن�ش�أة وتطور فكرة ،مجلة المكتبات
والمعلومات ،م��ج2.ع 2.جانفي  ،2005ق�سنطينة :جامعة
منتوري.2005 ،
 .77الحلوجي ،عبد ال�ستار ،المخطوطات والتراث العربي،
القاهرة :الدار الم�صرية اللبنانية.2002 ،
 .78هالة ،كيلة ،الرقمنة كو�سيلة تكنولوجية حديثة لحفظ
المخطوطات العربية في مدينة القد�س ،كتاب الوقائع:
المكتبات ال�ع��رب�ي��ة ف��ي مطلع الأل �ف �ي��ة ال�ث��ال�ث��ة ،مج،1
ال�شارقة:ا.ع.م.م .2003 ،.وطا�شور ،محمد ،من المكتبة
التقليدية �إلى المكتبة الرقمية ،مجلة المكتبات والمعلومات
م��ج2.ع2.ج��ان �ف��ي  ،2005ق�سنطينة :جامعة منتوري،
.2005
 .79هالة ،كيلة ،المرجع نف�سه.
 .80طا�شور ،محمد ،المرجع ن�سه.
 .81امحمد م��والي� ،صعوبات م�شاريع رقمنة المخطوطات
بالجزائر :مخبر مخطوطات الح�ضارة الإ�سالمية في
�شمال �إفريقيا بجامعة وه ��ران ن�م��وذج��ا ،كتاب وقائع
الم�ؤتمر الع�شرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات،
«نحو جيل جديد من نظم المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية
م�ستقبلية» الدار البي�ضاء من � 09إلى  11دي�سمبر ،2009
الريا�ض :مكتبة الملك عبد العزيز العامة.2009 ،
 .82هالة كيلة ،المرجع ال�سابق� ،ص.378.
 .83حامة م�صطفى ،المرجع نف�سه.
 .84خالد ح�سين �إبراهيم محمد ،مواقع المخطوطات العربية
على �شبكة الإنترنت درا�سة تحليلية ،القاهرة :جامعة
حلوان� ،2005 ،ص.01.
 .85عبد الكريم بجاجة ،نحو تحديد �سيا�سة لحفظ الأر�شيف
االلكتروني في المدى الطويل� ،أب��و ظبي :مركز الوثائق
والبحوث� ،2005 ،ص.06.
 .86عبد المجيد بوعزة ،المكتبات الرقمية وبع�ض الق�ضايا
الفكرية ،مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ،مج ،11.ع،01.
فبراير  ،2005الريا�ض :مكتبة الملك فهد الوطنية،2005 ،
�ص.92.
 .87محمد عبد الوهاب ال�صباغ� ،أمناء المكتبات في البيئة

�آفاق الثقافة والتراث 139

الرقمية� :إدارة التغيير ،ندوة المكتبات الرقمية :الواقع
وتطلعات الم�ستقبل ،الريا�ض :مكتبة الملك عبد العزيز
العامة� ،2003 ،ص.301.
 .88انظر الملحق رقم -4 -ال�صفحة الرئي�سية لموقع مخبر
مخطوطات الح�ضارة الإ�سالمية في �شمال �إفريقيا على
�شبكة الإنترنت.
89. Alain, J.,Bibliothèques et documents numériques
:concepts, composantes, techniques et enjeux,
paris: ed.Du cercle de la librairie, 1999, p.90.

 .90وليد علي ال�ب��ادي ،محمد الرابحي ،حقوق الم�ؤلف في
البيئة الرقمية وت�أثيرها على المكتبات :الت�شريعات
العمانية نموذجا ،كتاب وقائع الم�ؤتمر الع�شرين لالتحاد
العربي للمكتبات والمعلومات« ،نحو جيل جديد من نظم
المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية م�ستقبلية» الدار البي�ضاء
من � 09إلى  11دي�سمبر  ،2009الريا�ض :مكتبة الملك عبد
العزيز العامة� ،2009 ،ص.1393 .
 .91ناجية قموح ،عز الدين بودربان ،الإج��راءات الق�ضائية
لف�ض حقوق الم�ؤلف والحقوق ال�م�ج��اورة ف��ي الت�شريع
ال �ج��زائ��ري ،ك�ت��اب وق��ائ��ع ال�م��ؤت�م��ر الع�شرين لالتحاد
العربي للمكتبات والمعلومات« ،نحو جيل جديد من نظم
المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية م�ستقبلية» الدار البي�ضاء
من � 09إلى  11دي�سمبر  ،2009الريا�ض :مكتبة الملك عبد
العزيز العامة� ،2009 ،ص.1337.
 .92ن��اري�م��ان �إ�سماعيل متولي ،حماية حقوق الت�أليف في
الع�صر الرقمي :درا�سة في الحوار الدائر بين الم�ؤيدين
والمعار�ضين ،كتاب وقائع الم�ؤتمر الع�شرين لالتحاد
العربي للمكتبات والمعلومات« ،نحو جيل جديد من نظم
المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية م�ستقبلية» الدار البي�ضاء
من � 09إلى  11دي�سمبر  ،2009الريا�ض :مكتبة الملك عبد
العزيز العامة� ،2009 ،ص.1312 .
 .93بوعناقة �سعاد ،دور العموميات الخالقة في دعم حركة
الو�صول الحر في الوطن العربي ،كتاب وقائع الم�ؤتمر
الع�شرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات« ،نحو
جيل جديد من نظم المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية
م�ستقبلية» الدار البي�ضاء من � 09إلى  11دي�سمبر ،2009
ال��ري��ا���ض :مكتبة الملك عبد ال�ع��زي��ز ال�ع��ام��ة،2009 ،
�ص.1382.
 .94الجريدة الر�سمية الجزائرية ع� ،47.س ،46.غ�شت ،2009
الجزائر:الأمانة العامة للحكومة.2009 ،
 .95م�ؤمن �سيد الن�شرتي ،ال�شبكة العنكبوتية الداللية هوية
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تبحث عن الوجود :درا�سة ت�أ�صيلية تحليلية ،كتاب وقائع
الم�ؤتمر الع�شرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات،
«نحو جيل جديد من نظم المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية
م�ستقبلية» الدار البي�ضاء من � 09إلى  11دي�سمبر ،2009
الريا�ض :مكتبة الملك عبد العزيز العامة� ،2009 ،ص.
.177
 .96نهالء داود الحمود ،جميلة حمدان العتيبي ،م�شروع مقترح
�إن�شاء موقع لكلية التربية الأ�سا�سية وت�صميمه وا�ستخدام
 2.0 webبين �أع�ضاء هيئة التدري�س ،كتاب وقائع الم�ؤتمر
الع�شرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات« ،نحو جيل
جديد من نظم المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية م�ستقبلية»
الدار البي�ضاء من � 09إلى  11دي�سمبر  ،2009الريا�ض:
مكتبة الملك عبد العزيز العامة� ،2009 ،ص.203.
� .97سيف بن عبد اهلل الجابري ،خلود بنت خالد ال�سالمي،
الرقمنة وحقوق الملكية الفكرية ،كتاب وقائع الم�ؤتمر
الع�شرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات« ،نحو
جيل جديد من نظم المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية
م�ستقبلية» الدار البي�ضاء من � 09إلى  11دي�سمبر ،2009
ال��ري��ا���ض :مكتبة الملك عبد ال�ع��زي��ز ال�ع��ام��ة،2009 ،
�ص.1366.

فهر�س الم�صــادر والمراجع
• �أحمد بن حمد بن م�سعود ال�سناني ،ا�ستخدام �أع�ضاء
هيئة التدري�س بكلي الهند�سة في جامعة ال�سلطان قابو�س
لدوريات الو�صول الحر والأر�شيفات المفتوحة المتاحة
من خالل �شبكة الإنترنت ،كتاب وقائع الم�ؤتمر الع�شرين
لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات« ،نحو جيل جديد
من نظم المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية م�ستقبلية» الدار
البي�ضاء من � 09إلى  11دي�سمبر  ،2009الريا�ض :مكتبة
الملك عبد العزيز العامة.2009 ،
• �آرمز ،وليم ،المكتبات الرقمية تحديات الحا�ضر و�آفاق
الم�ستقبل ،الريا�ض :مكتبة الملك فهد الوطنية.2006 ،
• امحمد م��والي� ،صعوبات م�شاريع رقمنة المخطوطات
بالجزائر :مخبر مخطوطات الح�ضارة الإ�سالمية في
�شمال �إفريقيا بجامعة وه ��ران ن�م��وذج��ا ،كتاب وقائع
الم�ؤتمر الع�شرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات،
« نحو جيل جديد من نظم المعلومات والمتخ�ص�صين:
ر�ؤية م�ستقبلية » الدار البي�ضاء من � 09إلى  11دي�سمبر
 ،2009الريا�ض :مكتبة الملك عبد العزيز العامة.2009 ،
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بادي �سوهام ،تقنيات رقمنة الر�صيد الأر�شيفي ،كتاب وقائع
الم�ؤتمر الع�شرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات،
«نحو جيل جديد من نظم المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية
م�ستقبلية» الدار البي�ضاء من � 09إلى  11دي�سمبر ،2009
الريا�ض :مكتبة الملك عبد العزيز العامة.2009 ،
ب�ج��اج��ة ،عبد ال�ك��ري��م ،نحو تحديد �سيا�سة لحفظ
الأر� �ش �ي��ف االل�ك�ت��رون��ي ف��ي ال �م��دى ال�ط��وي��ل على الخط
المبا�شر متاح على الموقع «  » www.arbica.netتاريخ
الزيارة .2005/10/30
بوعناقة �سعاد ،دور العموميات الخالقة في دعم حركة
الو�صول الحر في الوطن العربي ،كتاب وقائع الم�ؤتمر
الع�شرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات« ،نحو
جيل جديد من نظم المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية
م�ستقبلية» الدار البي�ضاء من � 09إلى  11دي�سمبر ،2009
الريا�ض :مكتبة الملك عبد العزيز العامة.2009 ،
الجريدة الر�سمية الجزائرية ع� ،47.س ،46.غ�شت ،2009
الجزائر :الأمانة العامة للحكومة.2009 ،
جالهير ماري� ،أليك�سام كراي� .أ�س�س لتطوير المكتبات
الرقمية .على الخط المبا�شر .متوفر على �شبكة الإنترنت
على الموقع  http://www.librarian.net:تاريخ الزيارة
2007/08/25
جواد �أبو فرحة ،في تطور بارز لمركز جمعة الماجد
للثقافة والتراث �إدارة تكنولوجيا المعلومات تطلق نظام
الماجد للمكتبات والمعلومات وم�شروع الت�صوير الرقمي
للمخطوطات ،في مجلة �أخبار المركز��� ،س ،03.ع،03.
فبراير  ،2005دبي :مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث،
.2005
حاج قويدر العيد ،رويمل �إ�سماعيل ،تحقيق المخطوطات
في الجزائر :درا�سة و�صفية تطبيقية لمخبر مخطوطات
الح�ضارة الإ�سالمية في �شمال �إفريقيا بجامعة وهران،
مذكرة لي�سان�س بق�سم علم المكتبات والعلوم الوثائقية
بجامعة وهران �إ�شراف� :أ.د� .صاحبي محمد ،وهران :ق�سم
علم المكتبات.2006 ،
الحلوجي ،عبد ال�ستار ،المخطوطات والتراث العربي،
القاهرة :الدار الم�صرية اللبنانية.2002 ،
خالد ح�سين �إبراهيم محمد ،مواقع المخطوطات العربية
على �شبكة الإنترنت درا�سة تحليلية ،القاهرة :جامعة
حلوان.2005 ،
الخثعمي ،م�سفرة بنت دخيل اهلل ،المكتبات الرقمية،
�آفاق الثقافة والتراث
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مجلة المعلوماتية ،ع 10.م��اي .2005ال�سعودية :مركز
الم�صادر التربوية بوزارة التربية و التعليم.
خولة بنت محمد بن �سعد ال�شويعر ،نظام �أر�شفة الوثائق
و�إدارتها الكترونيا ،كتاب وقائع الم�ؤتمر الع�شرين لالتحاد
العربي للمكتبات والمعلومات« ،نحو جيل جديد من نظم
المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية م�ستقبلية» الدار البي�ضاء
من � 09إلى  11دي�سمبر  ،2009الريا�ض :مكتبة الملك عبد
العزيز العامة.2009 ،
داغ�ستاني ،ب�سام عدنان ،طرق �صيانة المخطوطات من
العوامل الم�ؤثرة فيها ،المخطوط الإ�سالمي العربي من
الترميم �إلى التجليد ،دبي ،جامعة الإمارات.1997 ،
ر��ش�ي��د ،م ��زالح ،الأن�ظ�م��ة الآل �ي��ة ودوره� ��ا ف��ي تنظيم
مخطوطات مكتبة جامعة الأمير عبد القادر :واقع و�آفاق،
�أط��روح��ة ماج�ستير ،علم المكتبات ،ق�سنطينة :جامعة
منتوري.2006 ،
الزهري� ،سعد ،االتجاهات الم�ستقبلية لأ�شكال م�صادر
المعلومات ،مجلة المعلوماتية ،ع ،2005 ،08.متاح على
�شبكة الإنترنت على الموقع �أدن��اه ،تاريخ زي��ارة الموقع
http://informatics.gov.sa/magazine .2007-08-20
الزهري� ،سعد ،رقمنة ماليين الكتب في الغرب وعدم
التفريق بين الإنترنت والمكتبة الرقمية في ال�شرق ،مجلة
المعلوماتية  ،ع10.ماي . 2005
�سامية عبد القادر محمد �أحمد� ،سارة �شمو�شاع الدين،
الأر�شفة االلكترونية وواقعها في دار الوثائق بال�سودان،
كتاب وقائع الم�ؤتمر الع�شرين لالتحاد العربي للمكتبات
وال�م�ع�ل��وم��ات« ،ن�ح��و جيل ج��دي��د م��ن نظم المعلومات
والمتخ�ص�صين :ر�ؤية م�ستقبلية» الدار البي�ضاء من 09
�إلى  11دي�سمبر  ،2009الريا�ض :مكتبة الملك عبد العزيز
العامة� ،2009 ،ص.1471.
�سيف بن عبد اهلل الجابري ،خلود بنت خالد ال�سالمي،
الرقمنة وحقوق الملكية الفكرية ،كتاب وقائع الم�ؤتمر
الع�شرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات« ،نحو
جيل جديد من نظم المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية
م�ستقبلية» الدار البي�ضاء من � 09إلى  11دي�سمبر ،2009
الريا�ض :مكتبة الملك عبد العزيز العامة.2009 ،
�سيف بن عبد اهلل الجابري ،خلود بنت خالد ال�سالمي،
الرقمنة وحقوق الملكية الفكرية ،كتاب وقائع الم�ؤتمر
الع�شرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات« ،نحو
جيل جديد من نظم المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية
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م�ستقبلية» الدار البي�ضاء من � 09إلى  11دي�سمبر ،2009
الريا�ض :مكتبة الملك عبد العزيز العامة.2009 ،
�صوفي ،عبد اللطيف ،المراجع الرقمية والخدمات
المرجعية ف��ي المكتبات الجامعية ،ميلة :دار الهدى
للطباعة والن�شر.2004 ،
طا�شور ،محمد .من المكتبة التقليدية �إلى المكتبة الرقمية.
مجلة المكتبات والمعلومات .ق�سنطينة :دار الهدى للن�شر
والتوزيع ، 2005 ،مج ،2ع. 2
عبد ال�ق�ي��وم عبد الحليم الح�سن ،النظم الخبيرة
وتطبيقاتها ف��ي المكتبات وع�ل��وم المعلومات :مراجعة
الإنتاج العربي ت�أليفا وترجمة ،مدخل تحليلي ،كتاب وقائع
الم�ؤتمر الع�شرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات،
«نحو جيل جديد من نظم المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية
م�ستقبلية» الدار البي�ضاء من � 09إلى  11دي�سمبر ،2009
الريا�ض :مكتبة الملك عبد العزيز العامة.2009 ،
عبد الكريم بجاجة ،نحو تحديد �سيا�سة لحفظ الأر�شيف
االلكتروني في المدى الطويل� ،أب��و ظبي :مركز الوثائق
والبحوث.2005 ،
عبد المجيد بوعزة ،المكتبات الرقمية وبع�ض الق�ضايا
الفكرية ،مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ،مج ،11.ع،01.
فبراير  ،2005ال��ري��ا���ض :مكتبة الملك فهد الوطنية،
.2005
عكنو�ش ،نبيل ،المكتبة الرقمية لجامعة الأمير عبد القادر
للعلوم الإ�سالمية  :ن�ش�أة وتطور فكرة ،مجلة المكتبات
والمعلومات ،م��ج2.ع 2.جانفي  ،2005ق�سنطينة :جامعة
منتوري.2005 ،
العو�ض �أحمد محمد الح�سن ،مدى الإفادة من تقنيتي
الم�صغرات الفيلمية والأق��را���ص المليزرة في المكتبات
ومراكز المعلومات :درا�سة حالة مكتبتي جامعة الخرطوم
ومركز التوثيق والمعلومات بوالية الخرطوم ،كتاب وقائع
الم�ؤتمر الع�شرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات« ،
نحو جيل جديد من نظم المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية
م�ستقبلية « الدار البي�ضاء من � 09إلى  11دي�سمبر ،2009
الريا�ض :مكتبة الملك عبد العزيز العامة.2009 ،
ف��راج ،عبد الرحمان ،مفاهيم �أ�سا�سية في المكتبات
الرقمية ،مجلة المعلوماتية ،ع ،10.ماي .2005
ك�م��ال ،بطو�ش ،المكتبة الجامعية االفترا�ضية ترف
تكنولوجي �أم خيار م�ستقبلي ،مجلة المكتبات والمعلومات،
م2.ع2.جانفي .2005

نحو �إن�شاء
المكتبة
الرقمية
للمخطوطات
بمخبر
مخطوطات
الح�ضارة
الإ�سالمية
في �شمال
�إفريقيا
بجامعة
وهران
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لطيفة علي الكمي�شي ،حفظ الوثائق في ظل الأر�شفة
االلكترونية ،كتاب وق��ائ��ع الم�ؤتمر الع�شرين لالتحاد
العربي للمكتبات والمعلومات« ،نحو جيل جديد من نظم
المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية م�ستقبلية» الدار البي�ضاء
من � 09إلى  11دي�سمبر  ،2009الريا�ض :مكتبة الملك عبد
العزيز العامة.2009 ،
م�ؤمن �سيد الن�شرتي ،ال�شبكة العنكبوتية الداللية هوية
تبحث عن الوجود :درا�سة ت�أ�صيلية تحليلية ،كتاب وقائع
الم�ؤتمر الع�شرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات،
«نحو جيل جديد من نظم المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية
م�ستقبلية» الدار البي�ضاء من � 09إلى  11دي�سمبر ،2009
الريا�ض :مكتبة الملك عبد العزيز العامة.2009 ،
محمد جعفر عارف ،ح�سن ال�سريحي ،الجيل الثاني من
المكتبات وواقع المكتبات ال�سعودية ،كتاب وقائع الم�ؤتمر
الع�شرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات « ،نحو
جيل جديد من نظم المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية
م�ستقبلية « الدار البي�ضاء من � 09إلى  11دي�سمبر ،2009
الريا�ض :مكتبة الملك عبد العزيز العامة.2009 ،
محمد عبد الوهاب ال�صباغ� ،أمناء المكتبات في البيئة
الرقمية� :إدارة التغيير ،ندوة المكتبات الرقمية :الواقع
وتطلعات الم�ستقبل ،الريا�ض :مكتبة الملك عبد العزيز
العامة.2003 ،
محمد ،خالد ح�سين �إبراهيم ،مواقع المخطوطات العربية
على �شبكة الإنترنت درا�سة تحليلية ،القاهرة :جامعة
حلوان.2005 ،
محمد ،عماد عي�سى �صالح ،المكتبات الرقمية الأ�س�س
النظرية والتطبيقات العملية ،القاهرة :ال��دار اللبنانية
الم�صرية.2006 ،
محمود فهمي حجازي� ،سيا�سة �صيانة المكتبة الوطنية
دار الكتب الم�صرية وحفظها� ،صيانة وحفظ المخطوطات
الإ�سالمية ،لندن :م�ؤ�س�سة الفرقان للتراث اال�سالمي،
.1995
مركز جمعة الماجد� ،إطالق فهر�س مكتبة المركز على
الإنترنت ،مجلة �أخبار المركز� ،س ،02.ع� ،10.أغ�سط�س
 ،2004دبي :مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.2004 ،
م�سفرة بنت دخيل اهلل الخثعمي ،توظيف تطبيقات الويب
 2.0في م�ؤ�س�سات المعلومات والتحديات التي يمكن �أن
تحول دون اال�ستفادة منها :درا�سة ا�ستطالعية ،كتاب وقائع
الم�ؤتمر الع�شرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات« ،
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نحو جيل جديد من نظم المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية
م�ستقبلية « الدار البي�ضاء من � 09إلى  11دي�سمبر ،2009
الريا�ض :مكتبة الملك عبد العزيز العامة.2009 ،
م�صطفى علي �أبو �شعي�شع ،رقمنة الر�صيد الأر�شيفي:
تجربة دار الوثائق القومية بم�صر في رقمنة الوثائق،
كتاب وقائع الم�ؤتمر الع�شرين لالتحاد العربي للمكتبات
وال�م�ع�ل��وم��ات « ،نحو جيل ج��دي��د م��ن نظم المعلومات
والمتخ�ص�صين :ر�ؤية م�ستقبلية « الدار البي�ضاء من 09
�إلى  11دي�سمبر  ،2009الريا�ض :مكتبة الملك عبد العزيز
العامة.2009 ،
م�صطفى ،ال�سيد الن�شار� ،صيانة المخطوطات علما
وعمال ،القاهرة :دار الكتب.2001 ،
مكتبة الإ�سكندرية ،مجلة المعلوماتية ،على الخط
ال�م�ب��ا��ش��ر ،م �ت��اح ع�ل��ى �شبكة الإن �ت��رن��ت ع�ل��ى الموقع
 http://informatics.gov.sa/magazineتاريــــخ الزيــــــــارة
«.»2008-08-20
الملحق رق��م -4 -ال�صفحة الرئي�سية لموقع مخبر
مخطوطات الح�ضارة الإ�سالمية في �شمال �إفريقيا على
�شبكة الإنترنت.
المنجد� ،صالح الدين ،قواعد تحقيق المخطوطات،
بيروت ،دار الكتب الجديدة.1970 ،
موالي امحمد ،ختير فوزية ،المتطلبات التقنية لرقمنة
الأر�صدة الأر�شيفية :م�شروعات رقمنة الأر�شيف بالجزائر
نموذجا ،كتاب وقائع الم�ؤتمر الع�شرين لالتحاد العربي
للمكتبات وال�م�ع�ل��وم��ات « ،ن�ح��و ج�ي��ل ج��دي��د م��ن نظم
المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية م�ستقبلية «الدار البي�ضاء
من � 09إلى  11دي�سمبر  ،2009الريا�ض :مكتبة الملك عبد
العزيز العامة.2009 ،
ناجية قموح ،عز الدين بودربان ،الإجراءات الق�ضائية
لف�ض حقوق الم�ؤلف والحقوق ال�م�ج��اورة ف��ي الت�شريع
ال �ج��زائ��ري ،ك�ت��اب وق��ائ��ع ال�م��ؤت�م��ر الع�شرين لالتحاد
العربي للمكتبات والمعلومات « ،نحو جيل جديد من
نظم المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية م�ستقبلية « الدار
البي�ضاء من � 09إلى  11دي�سمبر  ،2009الريا�ض :مكتبة
الملك عبد العزيز العامة.2009 ،
ناريمان �إ�سماعيل متولي ،حماية حقوق الت�أليف في
الع�صر الرقمي :درا�سة في الحوار الدائر بين الم�ؤيدين
والمعار�ضين ،كتاب وقائع الم�ؤتمر الع�شرين لالتحاد
العربي للمكتبات والمعلومات « ،نحو جيل جديد من
�آفاق الثقافة والتراث
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نظم المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية م�ستقبلية « الدار
البي�ضاء من � 09إلى  11دي�سمبر  ،2009الريا�ض :مكتبة
الملك عبد العزيز العامة.2009 ،
نهالء داود الحمود ،جميلة حمدان العتيبي ،م�شروع مقترح
�إن�شاء موقع لكلية التربية الأ�سا�سية وت�صميمه وا�ستخدام
 2.0 webبين �أع�ضاء هيئة التدري�س ،كتاب وقائع الم�ؤتمر
الع�شرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات « ،نحو
جيل جديد من نظم المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية
م�ستقبلية « الدار البي�ضاء من � 09إلى  11دي�سمبر ،2009
الريا�ض :مكتبة الملك عبد العزيز العامة.2009 ،
ها�شم فرحات ،تكنولوجيا المعلومات و�أثرها في �ضبط
المخطوطات العربية و �إتاحتها ،مجلة مكتبة الملك فهد
الوطنية مج ،9 .ع� 2.سبتمبر.2003
هالة ،كيلة ،الرقمنة كو�سيلة تكنولوجية حديثة لحفظ
المخطوطات العربية في مدينة القد�س ،مجلة الوقائع،
ج ،2003 ،1.ال�شارقة :جامعة ال�شارقة.2003 ،
وليد علي البادي ،محمد الرابحي ،حقوق الم�ؤلف في
البيئة الرقمية وت�أثيرها على المكتبات :الت�شريعات

�آفاق الثقافة والتراث 143

العمانية نموذج ًا ،كتاب وقائع الم�ؤتمر الع�شرين لالتحاد
العربي للمكتبات والمعلومات « ،نحو جيل جديد من
نظم المعلومات والمتخ�ص�صين :ر�ؤية م�ستقبلية « الدار
البي�ضاء من � 09إلى  11دي�سمبر  ،2009الريا�ض :مكتبة
الملك عبد العزيز العامة.2009 ،
Alain, J.,Bibliothèques et documents numériques
:concepts, composantes, techniques et enjeux,
paris: ed.Du cercle de la librairie, 1999, p.90.

•

COLLIGNAN Lucil, Etude sur les fonctionnalites et les usages des bibliothèques numeriques:
perspectives DEBORA, Memoir de recherche,
sou la deriction m.salah dalhoumi, uneversite
Lyon II, enssib, 2002.

•

Electronic Access to Medieval Manuscrits.
www.hmml.org/eamms/index.html consulté le
14/03/2007.

•

ibid.

•

Mel, Collier.Toward a Generel Theory of the
Digital Library.[ en ligne], [ 29/02/2006].
Avaiblable at: http://www.dl.ulis.ac.jp/Isdl97/
proceedings/collier.htm1

•

Stéphane lprt   , les Manuscrits,paris: sindbad,
2003 ,p.02.

•
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البيروني وجهوده
في تطور علم المعادن
الجيولوجي د .م�صطفى يعقوب عبد النبي

كبير الباحثين بهيئة الم�ساحة الجيولوجية ( �سابقا )
القاهرة – م�صر
مقدمـــة:

مقـــاالت

غريب �أمر ه�ؤالء الم�ست�شرقين ومن �شايعهم من م�ؤرخي العلم من الغربيين الذين ال
يرون في الح�ضارة العربية الإ�سالمية � ّأي ميزة تجعلها م�ؤثرة في تاريخ العلم الإن�ساني ،حتى
ق�سموا الع�صور العلميـة �إلى ع�صرين رئي�سيين؛ الأول:
�أن بع�ض الم�ؤرخين من الغرب قد ّ
الع�صر الإغريقي ويمتد من �سنـة 600ق .م – �سنـة 200م� ،أمـا الع�صر الثانـي ،فهو ع�صر النه�ضـة
الأوروبيـة التي تبد�أ من �سنـة 1450م وحتى الآن(.)1
وي�صب هذا التق�سيم في معنى واحد ال يتع ّداه
وهو؛ �إ�سقاط حقبـة الح�ضارة العربية الإ�سالميـة
من تاريخ العلم ،وه��ي حقبـة و�سع ملكهـا قارات
العالم القديم من الأندل�س غرب ًا �إلى حدود ال�صين
�شرق ًا ،وامتد زمنهـا ما يقرب من ثمانيـة قرون،
وهو زمن لي�س بالقليل في عمر الح�ضارات .ولعل
مرجع ه��ذا التق�سيم �أنـه ك��اد ينعقد ال��ر�أي عند
جمهرة الم�ست�شرقين ف��ي ال �ق��رن التا�سع ع�شر
على اال�ستخفاف ب��دور العرب في بناء الح�ضارة
الإن�سانيـة ،واالدع�ـ��اء بـ�أن العـرب بطبيعتهـم لم
يخلقوا للتفكير الأ�صيل المبتكــر(.)2

الإغريقيـة وت�أثيرهـا في الثقافـة العربية ،بحيث
يخيل للمرء من خالل ا�ستعرا�ض �آراء الم�ست�شرقين،
�أن الثقافـة العربيةـ في زعمهم ما هي �إال ثقافـة
يونانيـة قد كتبت بالل�سان العربي ،م�ستندين في
هذا الزعم �إلى حركـة الترجمـة الوا�سعـة النطاق
التي جرت في الع�صر العبا�سي .يقول مارتن بل�سنر
 M.Plessnerفي الف�صل الخا�ص الذي كتبـه �ضمن
ف�صول كتاب «ت��راث الإ� �س�لام»« :وب��رغ��م معرفة
الم�سلمين بالمنجزات العلميـة للثقافات الأخرى،
ف�إن علوم الإغريق كانت هي التي قدر لها �أن ت�ؤثر
ت�أثيرا حا�سما على العلم الإ�سالمي» (.)3

و�أغلب الظن �أن هذا التق�سيم الجائر قد ر�آه
وق��د ردد ه��ذا المعنى رنيـه تاتون
البع�ض غير مقبول �أو معقول في المبالغة في المغاالة الم�شرف على مو�سوعـة «تاريخ العلوم العـام» بقولـه:
فاتجهوا وجهة �أخ��رى وهي؛ ت�ضخيم دور الثقافـة «�إن النظرة القائلـة ب ��أن العلم العربي ناتج عن
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خليط �أو تلقيح وتخ�صيب للمعارف العلميـة عند
كل الأمم ال يثبت �أمام الفح�ص� .إن هيكليـة الفكر
العلمي العربي هي يونانيـة تمـام ًا» (.)4
�أم� �ـ ��ا ال �م �� �س �ت �� �ش��رق ال �ف��رن �� �س��ي ك � ��ارا دو فو
 Carra de Vauxفال يتوانى عن الطعن ال�صريح
ف��ي ال �ع��رب حيث ي �ق��ول« :ال ينبغي �أن نتوقع �أن
نجد ل��دى العرب تلك العبقرية الخارقـة ،وتلك
الموهبـة المتمثلـة في المخيلـة العلميـة ،وذلك
الحما�س ،وذل��ك االبتكار في الفكر ،مما نعرفه
عن الإغ��ري��ق .فالعرب قبل كل �شيء �إنمـا كانوا
تالميذ للإغريق ،وما علومهم �إال ا�ستمرار لعلوم
اليونان التي حافظوا عليها ورعوهـا ،وف��ي بع�ض
الحاالت طوروهـا وح�سنوهـا»( .)5ومن قبيل المبالغة
وجور الق�صد نجد �أن جرونيباوم V.Grunebaum
يفاجئنا مفاج�أة �صادمة في مقدمة كتابه «درا�سات
في الأدب العربي» بقوله« :لم يتخل الفكر الإ�سالمي،
على وجه العموم ،عن �سيكولوجية �أر�سطوطالي�س
�أبد ًا»( )6فهل من العقول �أن الفكر الإ�سالمي بقاماته
من �أدباء وعلماء ومفكرين طوال ثمانية قرون كان
رهنا ل�سيكولوجية فرد واح��د مهما كان من �ش�أن
هذا الفرد .لي�س هذا فح�سب بل من الآراء الغريبة
التي تُعلي من ق��در التراث اليوناني على ح�ساب
التراث العربي ما قاله �أوليري  O’ Learyعن �أبي
الأ�سود الد�ؤلي الذي ا�شتهر ب�أنه وا�ضع علم النحو
العربي« :ف�أدخل يق�صد �أبا الأ�سود الد�ؤلي ال�شكل
على العربية التي لم تكن �إلى ذلك الحين تعرف
ال�شكل والنقط .وبد�أ يلقي درو�سا في النحو ومتن
اللغة العربية .ومما يذكر �أنه كان في و�ضعه لهذه
العلوم مت�أثر ًا بمنطق �أر�سطو �إل��ى حد ما ،ولكنه
لم يت�أثر بواحد من النحويين اليونان»( .)7فهل من
المعقول �أن �أبا الأ�سود الد�ؤلي الذي «�صحب علي
ابن �أبي طالب في موقعة �صفين وتوفي �سنة �سبع
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و�ستين من الهجرة»( )8قد ت�أثر بمنطق �أر�سطو على
الرغم من �أن حركة الترجمة قد حدثت في الع�صر
العبا�سي �أي بعد موت �أبي الأ�سود ب�أكثر من قرن من
الزمان.
وبعيد ًا عن تلك المغالطات ف�إن التراث العلمي
العربي قد ت�أثر بتراث اليونان والهند والفر�س ثم
�أخذ الطور الطبيعي في تطور العلوم وهو؛ البناء
على م��ا �سبق �أن ت��أث��ر ب��ه وه��ي مرحلة ال�ف��رز ما
بين الغث وال�سمين ،وما بين العلم ال�سليم ونبذ
الخرافات بدليل نبذه للخرافة ال�شهيرة التي نادى
بها �أر�سطو عن �إمكانية تحويل المعادن الخ�سي�سة
كالحديد �إلى معادن نفي�سة كالذهب( )9لي�صل في
نهاية المطاف �إل��ى اال�ستقالل في الفكر دون �أن
يبخ�س قدر الم�صادر الأولى من تراث الغير.
ولعل البيروني هو واحد من مئات الأ�سماء التي
ازدان��ت بها الح�ضارة العربية الإ�سالمية وتركت
ب�صماتها في تاريخ العلم الإن�ساني العام رغم �أنف
الم�ست�شرقين وم�ؤرخي العلم الذين ال يرون �أي دور
للعرب �سوى الحفاظ على تراث اليونان عبر حركة
الترجمة التي حدثت في الع�صر العبا�سي.
وقد كان البيروني �ش�أنه في ذلك �ش�أن العلماء
العرب ك��ان مو�سوعي النزعة في الت�أليف فكتب
في الريا�ضيات والفلك والطب وال�صيدلة والتاريخ
والجغرافيا والجيولوجيا وال �م �ع��ادن ،لي�س هذا
فح�سب بل كتب �أي�ض ًا في الأدب ،الأمر الذي يجعل
من ال�صعب على �أي باحث �أن يحيط بجهوده في
تلك المجاالت ،غير �أننا �سوف نخت�ص بجانب واحد
من تلك الجوانب العديدة ،وهو؛ علم المعادن حتى
نب ّين لكل ذي ب�صر وب�صيرة اال�ستقالل الفكري
والتميز في المنهج العلمي بعيد ًا عن ت�أثير التراث
اليوناني للبيروني باعتباره مث ًال حي ًا على دور العلم
العربي في تاريخ العلم الإن�ساني.

البيروني
وجهوده
في تطور
علم
المعادن

�ســيرة حياته:

مقـــاالت

مــن الغريب في الأمر �أ َّال يظفر هذا العالم الفذ
رغم كثرة م�ؤلفاته في �شتى �ضروب العلم؛ بغير
ترجمات قليلة للغاية بل �أن م�ؤلفا مثل ابن خلكان
لم يذكره في كتابه «وفيات الأعيان»  ،ولعل الترجمة
التي يعول عليها في هذا المجال ،ما ج��اءت في»
معجم الأدب��اء» لياقوت الحموي .وفيما يلي عر�ض
وجيز لما قاله ياقوت عن البيروني« :محمد بن �أحمد
�أبو الريحان البيروني ،ويعرف �أحيانا بالخوارزمي؛
لأن مقامه بخوارزم كان قلي ًال وله في الريا�ضيات
ال�سبق الذي لم ي�شق المح�ضرون غباره .وكان مك ًّبا
من�صب ًا �إل��ى ت�صنيف الكتب
على تح�صيل العلوم ّ
يفتح �أبوابها ،وال يكـاد يفـارق ي��ده القلم .ح ّدث
القا�ضي كثير بن يعقوب عن الفقيه على بن عي�سى
قال :دخلت على �أبي الريحان وهو يجود بنف�سه قد
ح�شرج نف�سه و�ضاق به �صدره فقال لي في تلك
الحال :كيف قلت لي يوما ح�ساب الجدات الفا�سدة
 يق�صد م�س�ألة من م�سائل ح�ساب المواريث -؟فقلت له �إ�شفاقا عليه� :أفي هذه الحالة ؟ قال لي :يا
هذا �أودع الدنيا و�أنا عالم بهذه الم�س�ألة� ،أال يكون
خير ًا من �أن �أخليها و�أنا جاهل بها .ف�أعدت ذلك
عليه وحفظ وعلمني ما وعد وخرجت من عنده و�أنا
في الطريق ف�سمعت ال�صراخ.
وكتابه المترجم بالقانون الم�سعودي يعفى
على �أث��ر كل كتاب �صنف في تنجيم �أو وح�ساب،
وكتابه الآخر المعنون بالد�ستور الذي �صنفه با�سم
�شهاب الدولة �أبي الفتح مودود ابن ال�سلطان م�سعود
م�ستوف �أحا�سن المحا�سن .وكان الرجل  -يعنى
البيروني � -أديب ًا � -أريب ًا لغوي ًا له ت�صانيف في ذلك
ر�أي��ت �أنا منها :كتاب �شرح �شعر �أبى تمام ،ر�أيته
بخطه لم يتمه ،وكتاب تاريخ �أيام ال�سلطان محمود
و�أخبار �أبيه وكتاب الم�سامرة في �أخبار خوارزم،

وكتاب مختار الأ�شعار؛ والآثار و�أما �سائر كتبه في
علوم النجوم والهيئـة والمنطق والحكمـة ف�إنها تفوق
الح�صر ،ر�أيت فهر�ستها في وقف الجامع بمرو في
نحو ال�ستين ورقة بخط مكتنز.
وكان ال�سبب في م�صيره �إلى غزنة �أن ال�سلطان
محمود ًا ل َّما ا�ستولــى على خوارزم قب�ض عليه وهم
بقتله ،فقيل له� :إنه �إمام وقته في علم النجوم و�أن
الملوك ال ي�ستغنون عن مثله ،ف�أخذه معه ودخل بالد
الهند و�أقام بينهم وتعلم لغتهم واقتب�س علومهم ثم
�أق��ام بغزنة حتى توفي بها في حدود �سنة ثالثين
و�أربعمائة عن �سن عاليه» (.)10
�أمـا دائ��رة المعارف الإ�سالميـة فقد �أفردت
�سيرة مخت�صره لحياته جاء فيها »:البيروني �أبو
الريحان محمد بن �أحمد ،م�ؤلف عربي من �أ�صل
فار�سي ولد في ذي الحجة عام 362هـ ب�ضاحية من
�ضواحي خوارزم ودر�س الريا�ضيات والفلك والطب
والتقاويم والتاريخ وكانت بينه وبين ابن �سينا مرا�سلة
و�أثمرت هذه الدرا�سات المتعددة ف�ألف البيروني
�أول كتبه الكبيرة «الآثار الباقية عن القرون الخالية»
وق��د ن�شره �سخاو � Sachauسنـة 1878م .وذهب
البيروني في حداثته �إلى الهند وكانت قد دخلت في
الإ�سـالم وقتـذاك بف�ضل الحمالت المظفرة التي
قامت بها جيو�ش محمود الغزنوي ودر���س هناك
العلوم اليونانية و�أخ��ذ ي�ستقي من مناهل الثقافة
الهندية و�ضمن خال�صـة كتابه الثاني الكبير «تاريخ
الهند» ن�شره �أي�ض ًا �سخاو �سنـة 1887م ولما عـاد
من الهند ا�ستقر في البالط الغزنوى و�أه��دى �إلى
ال�سلطان م�سعود بن محمود عام 421هـ ر�سالة في
علم الفلك و�صنف في العام نف�سه ر�سالة ق�صيرة
في الهند�سة الح�ساب والتنجيم عنوانها «التفهيم
لأوائل �صناعـة التنجيم» وتوفي البيروني عام 44هـ
وله �إلى جانب الكتب التي ذكرناها كتاب في المادة
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الطبية عنوانـه «ك�ت��اب ال�صيدلـه» (ال�صيدنـة)
و�صنف كذلك كتابا في الجواهر عنوانه «الجماهــر
في معرفة الجواهر»(.)11
و�صفوة القول �أن البيروني لم يدع باب ًا من �أبواب
العلم �إال وطرقه ،ويكفى للداللة على مدى �شغفـه
بالعلم وحب البحث حتى وهو في �سكرات الموت كما
�سبق في ترجمـة ياقوت الحموي ،وعلى هذا الأ�سا�س
كانت كثرة م�ؤلفات البيروني كثرة غير م�ألوفة �إلى
درجة �أنه لم يعرف على وجه التحديد عدد م�ؤلفاته.
كتب وذلك
فقد �أثبت بنف�سه �أنه قد �أل ََّف مائ ًة وثالثة ٌ
في ر�سالته التي �س َّماها «ر�سالة في فهر�س كتب
محمد بن زكريا ال��رازى» غير �أن بع�ض الم�صادر
ت�شير �إلى �أنه قد �ألف مائة وثمانين كتاب ًا(.)12
وعلى الرغم من هذا الكم الكبير من الم�ؤلفات
فقد ع��دت على معظمه ع��وادي الزمن ف�ضاع �أو
فقد ولم ي�صل �إلينا �إال �أقل القليل بدليل �أن كارل
بروكلمن  C. Brockelmanالذي توفر على ت�سجيل
مخطوطات التراث العربي والإ�سالمي لم ي�سجل
من كتب البيروني �سوى  25كتابا(.)13
م�صادر البيروني في درا�سة المعادن:

لــم يترك الم�ست�شرقـون وم�ؤرخو العلم ،علم ًا
من العلوم قد برع فيه العلماء العرب� ،إال و�أرجعوا
هذه البراعة �إلى الت�أثير الأجنبي الناجم عن حركة
الترجمـة والنقل � -سوا ًء �أكان هــذا الت�أثير يونانيا
�أم فار�سيا �أم هنديا  -و�إن كان الت�أثير اليوناني -
في زعمهم  -هــو الرافــد الأ�سا�سـي الذي ا�ستمدت
منه الح�ضارة العربيــة علومــها و�إبداعــها
وعندمـا ن�أتي �إلى علم المعادن
عند العرب� ،سوف نجد �أنه لم ي�سلم هو الآخر من
نظرة جائرة ترد معارف العرب العلمية فيه �إلى
�أ�صول يونانيـة ممثلة في كتاب «الأحجار» المن�سوب
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�إلى �أر�سطو ،يقول مارتن بل�سنر« :كذلك ف�إن م�ؤلفات
الم�سلمين في خوا�ص المعادن والأح�ج��ار �أثارت
اهتمام الغرب .وكان الم�ؤلفون الم�سلمون يقبلون
ب�شغف على الإف��ادة من كتاب الأحجار المن�سوب
لأر�سطـو»(.)14
و�إذا كنا ال ن�ستغرب هذا القول من بل�سنر فهو
كغيره من الم�ست�شرقين الذين ي�ضخمون من ت�أثير
الح�ضارة اليونانية خ�صم ًا من ر�صيد الح�ضارة
العربية الإ�سالمية ،ف�إننا ن�ستغرب �أن ي�شايعهم م�ؤرخ
ذو �أ�صل عربي من ال�سهل عليــه مطالعــة وفهــم
م�ؤلفات التراث العلمي العربي ،وهو فيليب حتي
 Ph. Hittiفي كتابه ال�شهير «تاريخ العرب» �إذ يقول:
«ولم يتقدم العرب كثيرا في علم المعادن مع �أنه علم
�شديد ال�صلة بالكيمياء ،ويف�سر غرامهم بالحجارة
الكريمة واهتمامهم بالمزايا الخفية للمعادن كثرة
نقو�ش الأحجار الكريمة التي ذكر الك ّتاب العرب
منها �أكثر من خم�سين نق�ش ًا ،و�أقدم الكتب الباقية
التي عالجت هذا المو�ضوع كتاب �ألفه عطارد بن
كتاب �شهرته �أكثر
محمد الحا�سب ،ولكن هناك ٌ
من كتابه ا�سمه «�أزهار الأفكار في جواهر الأحجار»
للتيفا�شي ،وكتابه من �أه��م المراجع العربية بعد
كتاب «بليني» والكتاب المن�سوب لأر��س�ط��و ،وقد
�ضبط البيروني الم�شهور في �شيء عظيم من الدقة
ً ()15
الوزن النوعي لثمانية ع�شر معدن ًا فلزا»
ويب ّين الم�ست�شرق الألماني ال�شهير رو�سكا الذي
ح�صل على الدكتوراه بر�سالة عنوانها «�أبحاث في
كتاب الأح�ج��ار لأر�سطوطالي�س» �أن ه��ذا الكتاب
المن�سوب �إلى �أر�سطو �إنما تم ت�أليفه على يد �أحد
الم�شتغلين بالدرا�سات الطبية في الو�سط ال�سرياني
الفار�سي ف��ي منطقة ال��ره��ا»( )16ولأن التع�صب
يعمي �صاحبه عن جادة ال�صواب ،فقد غابت عن
الم�ست�شرقين حقيقة هامة وه��ي؛ �أن��ه �إذا �سلمنا
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وجهوده
في تطور
علم
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ج��دال� -أن هناك كتاب ًا لأر�سطو بهذا العنوان،و�أن العرب ك��د�أب زع��م الم�ست�شرقين �أن العرب
قد �أف��ادوا من هذا الكتاب في م�ؤلفاتهم في علم
المعادن ،فكيف يجوز الإف��ادة من �شيء ال وجود
له بين �أيديهم؟ لأن المعادن من الأ�شياء المادية
الملمو�سة ،التي ال �سبيل �إل��ى درا�ستها والتعرف
على خ�صائ�صها دون وجودها في �أيدي الدار�سين
والم�شتغلين بالمعادن فهل كانت المعادن مرفقة
بكتاب الأحجار المن�سوب �إل��ى ا�سم �أر�سطو حتى
تتم �إفادة العرب منه كما �أفادوا من غيره من تراث
اليونان؟ .و�أغلب الظن �أن هذا الكتاب قد لفق زور ًا
�إلـى «�أر�سطــو» ال��ذي ن�سب �إل��ى ا�سمـه عدد كبير
من الكتب المزيفــة ،وهي من الظواهر ال�سلبيـة
المعروفة في حركة الترجمـة والنقل( .)17ولع َّل تهافت
هذا القول يت�ضح في �أن �أقدم كتاب عربي م�ؤلف في
علم المعادن هو كتاب منافع الأحجار لعطارد بن
محمد الحا�سب (206ه� �ـ821/م) ال��ذي ت�أثر فيه
بحركة الترجمـة ،قد �أورد فيه ما يزيد على �أربعين
حجر ًا وهذا العدد يزيد على ما �أُو ِث � َر عن اليونان
بنحو ال�ضعف( .)18ومعنى هذا �أن معارف العرب
تزيد على معارف اليونان في مجال الأحجار.
وعندما ن��أت��ي �إل��ى البيروني ف�سوف نجد �أنه
قد ا�ستمد معارفه في علم المعادن من م�صدرين
رئي�سيين:
الم�صدر الأول :المادة مو�ضوع الدرا�سة:

ونعني بها المعادن وخا�صة الأحجار الكريمة،
ف�م��ن ال��وا� �ض��ح �أن �ه��ا ك��ان��ت م�ت��وف��رة ل��دي��ه ب�صفة
�شخ�صية ،فمولده ون�ش�أته ورحالته مابين فار�س
و�أفغان�ستان والهند قد �أتاحت له دون �شك التعرف
على �أكبر قدر من الح�صول على تلك النوعية من
المعادن� ،إذ �أن تلك الأقاليم الثالثة هي موطن
الأحجار الكريمة ،فقد تميزت فار�س بالفيروز كما

تميزت �أفغان�ستان بالالزورد� ،أما الهند فقد تميزت
بالما�س واليواقيت و�سائر الأحجار الكريمة ،وهي
من الأم��ور المعروفة في علوم المعادن .وللداللة
على وف��رة الأح �ج��ار الكريمة ف��ي زم��ن البيروني
يقول الأ�ستاذ روك�س العزيزي في مقال له بعنوان
«الجواهر في الإ�سالم»« :ويرث العبا�سيون الأمويين
فينظمونه يق�صد الجواهر  -في ع�صائب ن�سائهم
وخفافهن كما فعلت �أخت الر�شيد وزوجة جعفر .ولم
يقت�صر العبا�سيون على اتخاذه حل ّيا لن�سائهم ،بل
اتخذه كل من ال�سفاح والمن�صور للأ�س ّرة الذهبية،
المر�صعة بالجوهر والح�صر المن�سوجة بالذهب
المكللة بالدر والياقوت.
وت�صبح بغداد معر�ض ًا لأنف�س �أن��واع الجواهر،
فلقد عر�ض �أحد تجار الجواهر في بغداد �سفطا
على يحيى بن خالد ف�ساومه عليه ب�سبعة ماليين
من الدراهم .كما ذكر الم�ؤرخون عما �أعطاه ونثره
الم�أمون ليلة زواجه من بوران ،فلقد �أعطاها ليلة
زفافها �ألف ح�صاة من الياقوت ،وب�سط لها فر�شا
كان الح�صير منها من�سوج ًا من الذهب مكلال بالدر
()19
والياقوت....الخ»
ولقد كانت تجارة الأح�ج��ار الكريمـة ،تجارة
رائجــة حتى فيما قبل ع�صر البيروني ،حيث يقول
في ه��ذا ال�شـ�أن« :وكانت الجواهر تغزر في �أيام
بنــي �أميـة و�أوائل دولة بني العبا�س ،حتى قالوا �إنه
كان يعمل منهـا �أوان ،ولهذا قال ال�شافعــي :ال يجوز
ا�ستعمال �أوانـي الياقوت والبلـور؛ لأن قيمتهـا فوق
قيمـة ال��ذه��ب»( .)20وبالطبع ف��إن �أول ما يعتني به
التاجر ،هو العلم بمفردات تجارته ،ولي�س �أدل على
رواج هذه التجارة �سوى كثرة التجار ،فقد ذكر ن�صر
ابن يعقوب عدد ًا كبير ًا منهم ،ممــا ا�ضطر البيروني
�أن يذكر الم�شهورين منهـم ق��ائ�لا« :وتحامينــا
اتباعـه؛ لأن هذه العدة تتكاثر في الأزمنــة والأمكنــة
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وت�شتهر عند الملوك الأج ّلــة ،وتتفا�ضل بح�سب العلم
والفطنـة ،وفوق كل ذي علـم عليــم»(.)21

الكاتب عملها بالفار�سية لمن لم يهتد لغيرها وهو
تابع للكندي في �أثرهـا»( … )23الخ.

ومعنى هذا �أن البيروني قد توفرت لديه مادة
ال��درا��س��ة� ،أي ال�م�ع��ادن ،فو�صفها و�صف العالم
المدقق مثل اللون والمخد�ش وال�شفافية مما يدخل
ف��ي �إط��ار م��ا يعرف ف��ي علم المعادن بالخوا�ص
الب�صرية  Optical Propertiesمع اهتمام خا�ص
بال�شكل البلوري  Crystal Formالذي يدخل في
�إط��ار علم البلورات  ،Crystallographyو�أجرى
عليها ما �شاء �أن يجري من تجارب بهدف التعرف
عليها وفح�صها وتمييز �أنواعها المختلفة.

وبجانب هذين الم�صدرين ،فقد اطلع البيروني
على كتاب عطارد بن الحا�سب �إال �أنه لم ي�أخذ بما
فيه �أو ينقل عنه لكثرة ما به من الخرافات .يقول
البيروني« :ولعطارد بن محمد الحا�سب كتاب �سماه
منافع الأحجار� ،أكثر فيه من هذا الباب� ،إال �أنه
خلطه بمثل العزائم والرقى فا�سترذل»(� ،)24أمـا
كتاب» الأحجـار» المن�سوب �إلى �أر�سطو فيتلخ�ص
ر�أي البيروني فيه بقوله »:وم��ا �أظنـه �إال منح ً
وال
عليـه»( )25وهو ر�أي له قيمته وخطره من البيروني
لأكثر من �سبب فهو � -أو ًال  -عالم بالأحجار الكريمة
وخ�صائ�صها وي�ستطيع التمييز بين الغث وال�سمين
فيما يتعلق بتلك الخ�صائ�ص .وهو  -ثانيـ ًا  -قد
قر�أ لمن �سبقـه في هذا الفن من العلوم الطبيعيــة
من عرب وغير عرب ،ويمكنـه التمييز بين المنحول
وغير المنحول من الم�ؤلفات وه��و  -ثالثــا  -لم
ي�ست�شهد ف��ي «الجماهــر» ب ��ر�أي ذي قيمــة عن
�أر�سطو برغم كثرة ا�ست�شهاده نق ًال عن معا�صريه �أو
عمن �سبقوه من العلماء العرب� ،أو نقال عن �سواهم
من خالل الم�ؤلفات المترجمــة.

الم�صدر الثاني :م�ؤلفات ال�سابقين في ذات
المو�ضوع:

و�إذا كان من الطبيعي �أال يخلو كتاب من كتب
التراث العربي من الأخ��ذ �أو االقتبا�س عن الغير،
��س��واء �أك ��ان ه��ذا الأخ ��ذ �أو االقتبا�س ع��ن طريق
ال�سماع �أو النقل ،وه��و نهج حر�ص عليه العلماء
ال�ع��رب م��ن قبيل الأم��ان��ة العلمية وه��و م��ا يعرف
الآن في الم�صطلحات الحديثة بـ«توثيق الم�صــادر».
وعندمـا ن ��أت��ي �إل��ى «ال�ج�م��اه��ر»�� ،س��وف نجد �أن
البيروني قد ا�ستمد بع�ض معارفه العلمية نق ًال
عن عالمين قد حددهما باال�سم ،وهذان العالمان
هما الكندي (252-185هـ) الذي عرف بفيل�سوف
العرب ،ون�صر ابن يعقوب الدينوري (410هـ ) وهو
عالم ب��الأدب من كبار الكتاب له ت�صانيف منها»
روائع التوجيهات من بدائع الت�شبيهات»(.)22
وقد �أو�ضح البيروني هذا بقوله« :ولم يقع � َّإلي من
هذا الفن غير كتاب �أبي يو�سف يعقوب بن �إ�سحاق
الكندي في الجواهر والأ�شباه قد افترع فيها عذرته
وظهر ذروته كاختراع البدائع في كل ما و�صلت �إليه
يده من �سائر الفنون فهو �إم��ام المحدثين و�أ�سوة
الباقين ،ث��م مقالة لن�صر ب��ن يعقوب الدينوري
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و�إذا كان العرب قد �أفادوا من التراث اليوناني
�إف ��ادة لها ق��دره��ا �ش�أنهم ف��ي ذل��ك الح�ضارات
الناه�ضة من الإف��ادة من ت��راث الغير عبر النقل
والترجمة ،ف�إن علم المعادن يظل واح��د ًا من تلك
العلوم التي لم تعتمد على التراث اليوناني ل�سبب
ب�سيط للغاية ،وه��و �أن ال�ت��راث اليوناني في علم
المعادن لم يكن بالقدر ال��ذي ُي ْعتمد عليه ،فلم
يكن كالريا�ضيات �أو الفلك مث ًال ودليلنا على ذلك
الدالئل الآتية:
ال��دل��ي��ل الأول� :أن��ه خالف ًا لأي زع��م ي��رى �أن
بدايـة العلم العربي  -وتحديد ًا علم المعادن  -هو
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الع�صر العبا�سي الذي �سادت فيه حركة الترجمة
ونقل ثقافة وعلوم الأمم ال�سابقة من يونان وفر�س
وه�ن��ود ،ف ��إن ال�ع��رب ك��ان��وا على ق��در ال ب��أ���س به
من المعارف العلمية في علم المعادن قبل ذلك
الع�صر والدليل على ذلك �أن كاتب هذه ال�سطور
قد ك�شف من خالل تحقيق علمي لق�صيدة قالها
�صاحبها  -وهو خالد بن �صفوان  -ال��ذي عا�ش
ج��ل حياته ف��ي الع�صر الأم ��وي يذكر فيها خير
ما في الأر�ض من �أنواع المعادن قد ترددت فيها
�أ�سماء مثل الزبرجد والتوتيا والنو�شادر وال�شب
والقار( .... )26الخ.
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الدليل الثاني� :أن الكثير من �أ�سماء المعادن
والأح �ج��ار الكريمة وع��دد م��ن �أ��س�م��اء العنا�صر
الكيميائية ،العربية الأ�صل �أو المعربة عن الفار�سية
�أوال�سن�سكريتية ،قد ت�سربت �إلى اللغات الأوروبية
دليال على �أن �أوروبا هي التي ا�ستفادت من معارف
العرب العلمية في علوم المعادن ،ولي�س العرب هم
()27
الذين ا�ستفادوا من اليونان.
الدليل الثالث� :أن اليونان لم ت�شتهر يوما ب�أنها
م��ن مكامن الأح �ج��ار الكريمة حتى يكون لديهم
علم موثوق في هذا الفن بدليل �أن ماك�س بورMax
 Bauerفي كتابه المو�سوعي عن الأحجار الكريمة
لم يذكر اليونان �إال في ث�لاث م��وا��ض��ع( )28بينما
()29
ذكر كل من الهند في ت�سعة وع�شرين مو�ضعا،
و�سيالن في �إحدى وع�شرين مو�ضعا( )30و�أفغان�ستان
في ثالث موا�ضع )31(،وفار�س في مو�ضعين فقط(،)32
وهي الأقطار التي �أم�ضى فيها البيروني ج ّل حياته،
وبالتالي ف�إنه لم يكن بحاجة �إلى �أي كتاب من تراث
اليونان مهما كان ا�سم �صاحبه ل�سبب ب�سيط للغاية
وه��ي �أن م��ادة الدرا�سة ،وه��ي المعادن والأحجار
الكريمة بكافة طوائفها و�أنواعها ،بين يديه يدر�سها
كما �شاء.

الجماهر ك�أول كتاب علمي في المعادن في
تاريخ العلم:

من �أبرز الأ�شياء الملفتة للنظر في «الجماهر»
�أن البيروني كان حري�ص ًا �أ�شد الحر�ص على توثيق
م�صادره ،فينقل في مو�ضع النقل ويروي في مو�ضع
الرواية تارك ًا للقارئ الحرية في ت�صديق الرواية
�أو نفيها ،فنراه يقول على �سبيل المثال« :للزمرد
�أ�شباه معدنية يبلغ وزن القطعة على ما ذكر الكندي
من مثقالين �إلى ثالثة مثاقيل و�أ�سما�ؤها منقولة
م��ن كتابه غير م���س�م��وع��ة..ال��خ»( )33ومعنى هذا
�أن البيروني ك��ان يف�ضل الم�صادر المكتوبة عن
الم�سموعة؛ لأن الحاكي �أو الراوي قد يتز ّيد �أو يبالغ
مما يجعله يبعد عن الحقيقة.وفي مو�ضع �آخر يقول
عن حكاية �سمعها عن الياقوت�« :إنها حكاية مطلقة
لي�ست ب�صادرة عن ركن يركن �إليه»( )34وهذا دليل
على �أنه ال يكتب �إال ما ي�صدقه العقل وعن م�صدر
موثوق به.
ولعلنا ال نجاوز الحقيقة �إن قلنا �أن «الجماهر
في معرفة الجواهر» للبيروني يع ّد من �أ�شمل و�أكمل
ما كتب عن المعادن في التراث العلمي العربي،
�إن لم يكن �أ�شملها و�أكملها جميعا ،ول��و جردنا
الكتاب مما كتبه البيروني من طرائف و�أقا�صي�ص
ونوادر و�أ�شعار وا�ستطرادات هنا وهناك حول هذا
المعدن �أو ذاك ،لوجدنا �أنف�سنا حيال كتاب ال
يقل حداثة عن �أي كتاب �أو مرجع حديث في علم
المعادن الآن .وفيما يلي �أب��رز المالمح العلمية
التي وردت في كتابه «الجماهر» والتي تمثل ريادة
البيروني غير الم�سبوقة ف��ي ت��اري��خ العلم فيما
يخ�ص علم المعادن:
دقة الو�صف والتجارب ونبذ الخرافات:

تمثل دقة الو�صف ركن ًا �أ�سا�س ًا في التعرف على
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ال�م�ع��ادن ف��ي �أي م��رج��ع ح��دي��ث م��ن م��راج��ع علم
المعادن من خالل خ�صائ�صها الطبيعية Physical
 Propertiesومن هنا ت�أتي �أهمية ريادة البيروني
في هذا المجال من خالل ال�شواهد الآتية:
 -1من الثابت �أن البيروني هو �أول من و�صف
بدقــة؛ ال�شكل البلوري  Crystal formلمعدن «اللعــل»
الذي يقابله في م�صطلحات علم المعادن ،معدن
«�سبنيل» �( Spinelأك�سيد �ألومنيوم ومغن�سيوم)(،)35
و�صفا ال يبعد كثير ًا عن معطيات علم البلورات
� ،Crystallographyإذ و�صف بلوراته ب�أنها متفاوتـة
()36
الحجم من حجم البندقـة �إلى قدر البطيخـة
وي�صفها ف��ي مو�ضع �آخ��ر ب��أن�ه��ا ،ك ��أع�لام النرد
وبياذق ال�شطرنج مثمنــة وم�سد�ســة كالمنحوتـة
بال�صناعـة(.)37
و�إذا ترجمنا ق��ول البيروني �إل��ى المعطيات
العلميـة الحديثـة في علم البلورات� ،سوف نجد �أن
البيروني لم يذكر البندقـة �أو البطيخـة اعتباط ًا فقد
�أراد الداللـــة على �أن« ،اللعــل» � -سبينل  -ي�شبــه في
ال�شكل الكرة التامـة اال�ستدارة وهذا �صحيح للغايــة
ف�إن الف�صيلـة البلورية لهذا المعدن ،هــي المكعب
 Cubicوالتي من خ�صائ�صهــا �أن تكون مت�ساويــة
الأبعاد �أي �أنها ت�شبه الكرة في كثير من الحاالت،
كما �أن و�صفه �أي�ض ًا ب�أنها مثمنــة م�سد�ســة وك�أنهـا
م�صنوعـة ولي�ست طبيعيــة ،فهــو قـول �صحيح �إذ
�أن النظام البلوري Crystal systemال��ذي ينتمـي
�إليه معدن «�سبينل» نظام ال�سدا�سي الثماني الأوجـه
 )38(Hex octahedronوعلى هذا ف�إن البيروني هو
�أول من و�صف النظام البلوري لهذا المعدن قبل �أن
يولد علم البلورات بعدة قرون.
 -2من الوا�ضح �أن البيروني قد �أجهد نف�سه في
تعقب الخرافات التي �سرت بين العامة وت�سربت �إلى
�أفهام الخا�صة ،فانتقدها وتهكم على قائليها في
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لهجـة ال تخلو من ال�سخرية.
والحقيقة �أن��ه ل��و ل��م يكن ف��ي «الجماهر» من
مزية من المزايا �سوى تعقب الخرافات والتعقيب
عليها بالنقد والتفنيد لكفاه من مزيـة ،تبرئ العقل
العربي من �إيثاره الخرافة على العلم ،وتنزه العلم
العربي عما و�صفه بع�ض الم�ست�شرقين بالبربرية
والجهالة( ،)39وفى ذلك يقول البيروني »...:وهذا
م��ن �أ�شباه ال�خ��راف��ات التي �س�أحكى بع�ضها عن
الفر�س»( )40وفى مو�ضع �آخر يقول :ولي�س لمن مال
�إلى ذلك �شاهد غير العادة وتخريــج بعيد وخياالت
مــن الأق��اوي��ل مثل م��ا ف��ي كتاب �أويبا�سيو�س �إن
الم�سك ينفع من الهم والفزع والحزن ...الخ»(.)41
وفى مو�ضع ثالث يقول « :وانتقاد مثل هــذه الب�ساب�س
م�ضيعـة للزمان»( ،)42وفــى مو�ضع رابـع يقول« :و�أما
الخرافات الم�ضحكـة التي ربما يتلهى با�ستماعها
فكثيرة عندهم جد ًا ...الخ»(.)43
 -3من الخرافات التي �سرت م�سرى الحقائق
والتي نفاها البيروني تمام ًا من خالل تجربة تعد
من �أعجب التجارب في تاريخ العلم ،تلك الخرافة
التي تقول �إن الأفاعي ت�صاب بالعمى �إذا �أب�صرت
الزمرد ،يقول البيروني عن هذه الخرافة« :ومنها
ما �أطبق � -أي �أجمع  -الحاكون عليه من �سيالن
عيون الأفاعي �إذا وقع ب�صرها على الزمرد .حتى
دون ذلك كتب الخوا�ص وانت�شر على الأل�سن وجاء
ف��ي ال�شعر .وم��ع �إطباقهم على ه��ذا فلم ت�ستقر
التجربة عن ت�صديق ذلك ،فقد بالغت في امتحانه
بما ال يمكن �أبلغ منه من تطويق الأفاعي بقالدة
زم��رد وتحريك خيط رفيع �أمامهـا منظوم منه
مقدار ت�سعة �أ�شهر في زماني الحر والبرد ،ولم يبق
�إال تكحيله به فما �أثر في عينيه �شيئ ًا �أ�ص ًال �أن لم
يكن زاده حدة ب�صر»(.)44
والتف�سير الوحيد لهذه الفقرة �أن البيروني قد

البيروني
وجهوده
في تطور
علم
المعادن

�أج��رى تجربة فريدة في بابها �شذت عن م�ألوف
التجارب في ع�صره ،بدليل �أنها ا�ستغرقت ت�سعـة
�أ�شهر كاملة ،ولعلنا ال نجاوز ال�صواب �إن قلنا �إنها
�أط��ول تجربة في تاريخ العلم حتى القرن التا�سع
ع�شر .فقد حر�ص البيروني على مالحظــة ما يطر�أ
على تلك التجربة مغ ّير ًا العوامل التي قد ت�ؤثر
على �سير التجربة ،وال�سيما ت�أثير درجـة الحرارة
في �صورة مطابقة �إل��ى حد بعيد لما يحدث الآن
في التجارب العلمية الحديثة من تغيير العوامل
الم�ؤثرة على التجربة .ومن الطريف �أن البيروني
بعد �أن تحقق من عدم �صحـة هذه الخرافـة ع ّلق في
�سخريـة مريرة قائال »:فما �أثر في عينيـه �شيئ ًا �إن
لم يكن زاده حدة ب�صر».

مقـــاالت

 - 4ولأن البيروني ال ي�ؤمن �إال بالتجربة باعتبارها
��ش��اه��د ًا ع��د ًال ال ت��رد لها �شهادة ف��ي �أم ��ور العلم
ال�صحيح ،ف�إنه يتردد في ت�صديق ما يقال ،ما لم
ت�ؤيده التجارب التي يجريها بنف�سه ،و�إال فال مجال
لإثباتها كحقيقة من حقائق العلم.
وعلى �سبيل المثال ف�إنه ي�شك فيما قيل عن حجر
القمر كما جاء في قوله« :وقال قوم في حجر القمر،
�إنه الجزع و�أن ما فيه من البيا�ض يزداد في زيادة
القمر ولذلك ن�سب �إليه ،والأمر فيه وفي مثله موكول
�إلى التجربة» (.)45
 - 5يقول البيروني« :وكان عندي كرة بلور فيها
�سنبلة من �سنابل الطيب برمتها وقد انك�سر من
�شعراتها �شيء قليل فتبددت في جوف البلور حولها
وح�صلت �أخرى مثلها في �ضمنها فتات ورق �أخ�ضر
ُ
باقية على خ�ضرتها كبقاء ذلك ال�سنبل على دكنته.
ومعلوم �أن هذه الأ�شياء لم تخالط البلور �إال في وقت
ميعانه وكونه على رقة فوق رقة الماء القراح ،فلو لم
تكن كذلك لما غا�صت تلك الأ�شياء فيه ف�إنها من
�ش�أن الطفو على وجه الماء لخفتها دون الر�سوب

�أو يكون �سياال كل ّأتي يدهدهها ويحملها ويكون في
تلك الحالة �سريع ًا واهلل �أعلم بكيفية ما ال نعلم
من ذلك .ويتحدث من �شاهد البلويين بالب�صرة
�أنهم يجدون ح�شي�ش ًا وخ�شب ًا وح�صى وطين ًا وريح ًا
في نفاخات ،وكل ذلك �شاهد على �أنه في مبدئه
م��اء �سائل ،ولي�س ذل��ك بم�ستنكر ،فقد يوجد في
بع�ض الموا�ضع ما ي�ستحجر ،ومتى ا�ستحجر حيوان
ونبات زال ا�ستبداع تحجر الماء والأر� ��ض ،ولوال
كثرة م�شاهدة المت�أملين ذلك لما تواتر ذلك على
�أل�سنتهم..الخ»(.)46
�إن هذه الفقرة على �إيجازها تب ّين حقائق عديدة
هي من الأهمية بمكان في علم المعادن؛ �أوالها:
�أن البيروني يتحدث  -من خالل و�صفه-عن نوع
من ال�سيليكا غير المتبلورة Amorphous Silica
المعروفة بـ «الأوب ��ال»  .Opalويتكون الأوب��ال في
درجات حرارة منخف�ضة ن�سبي ًا من ال�سيليكا الحاملة
لجزيئات الماء ،ويوجد في �شقوق وفجوات ال�صخور
وغالب ًا ما يكون على هيئة درن��ات Concretions
تحتوي على �أحافير قد تكونت عن طريق اال�ستبدال
الإحاللي( )47فو�صف البيروني ب�أنها» كرة بلور» تدل
على �أنها من معدن الأوبال على هيئة درنية خالف ًا
لبلورات الكوارتز (المرو) الذي يوجد على هيئة
بلورية ذات �أوجه و�أ�سطح م�ستوية.
ثانيها :عندما يتحدث البيروني عن كرة البلور
هذه ،ب�أنها كانت ماء �سائل ،فهذا تعبير مجازي لم
يجد البيروني �أف�ضل من هذا التعبير عن �شفافية
تلك ال�ك��رة ال�ن��ي تحاكي �شفافية و��ص�ف��اء الماء
فالأوبال عديم اللون  ،Colorlessو�إن كان هذا ال
يمنع من وجود الأوب��ال في �أل��وان �أخ��رى �ش�أنه في
ذلك �ش�أن الغالبية العظمى من المعادن.
ثالثها :عندما يقول البيروني« :ومعلوم �أن
هذه الأ�شياء لم تخالط البلور �إال في وقت ميعانه
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 ............ويحملها وي �ك��ون ف��ي ت�ل��ك الحالة
�سريعا» ف��إن��ه ق��د و�ضع ي��ده على واح��د م��ن �أهم
مبادئ الجيولوجيا التاريخية وهو ما يطلق عليه
بـ«التزامن» � Contemporaneousأي �أن العمر
الجيولوجي للأحفورة (التي هي ورق��ة ال�سنبل
عند البيروني) ه��و نف�س العمر لل�صخر الذي
يحتويها .كما �أن البيروني قد و�ضع ي��ده �أي�ض ًا
على �شروط التحفر وه��و ما يطلق عليه«الدفن
ال�سريع» فمن خ�صائ�ص الدفن ال�سريع حجب
الأك�سجين وعوامل التحلل التي غالب ًا ما تزيل
()48
معالم الأحفورة
رابعها :في هذه الفقرة و�أ�شباه لها في كتابه
تبرز قدرة البيروني على تطويع اللغة العربية في
ا�ستنباط الم�صطلحات العلمية فلفظة «ا�ستحجر»
�أدق بكثير من لفظة «متحجر» التي تطلق عادة
على الأحافير ،لأن «ا�ستحجر» تفيد تغير الحال
م��ن ك��ائ��ن ح� ّ�ي نباتا ك��ان �أم ح�ي��وان��ا �إل��ى كائن
حجري من الجماد ،بينما «متحجر» تفيد الو�صف
فح�سب.
وم��ن الغريب �أن معجم الجيولوجيا ال�صادر
ع��ن مجمع اللغة العربية ف��ي م�صر ق��د ترجم
اللفظة ال��دال��ة على عملية الإح�ل�ال بال�سيليكا
ٍ ،Silicificationقد ترجمها بلفظة «�سلكتة»(،)49
وه��ي لفظة ن��اف��رة على ال�سمع وال تفيد القارئ
غير المتخ�ص�ص ،بل يجب على القارئ في هذه
الحالة �أن يكون عارف ًا بتلك العملية ،ولعل الترجمة
المفيدة لتلك العملية �أن ن�ستوحي تعبير البيروني
فنطلق عليها «اال�ستحجار بال�سيليكا» ب��دال من
«ال�سلكتة».
خام�سها :ولأن البيروني كان عالم ًا ب�صدق وحق،
فقد �أبى �أن ينزلق �إلى درك التهويمات دون �سند من
�آفاق الثقافة والتراث 153

علم �سليم م�ؤيد بالبرهان الموثوق به ،ومن هنا جاء
قوله «واهلل �أعلم بكيفية ما ال نعلم من ذلك» و�أغلب
الظن عندنا �أن البيروني قد �أط��ال النظر و�أجهد
نف�سه في التفكير في كيفية التجمد واال�ستحجار
فلم يهتد �إل��ى تلك الكيفية التي �أ�صبحت معلومة
الآن عبر قرون من تراكم المعارف العلمية في علوم
الجيولوجيا.
االهتمام بالأوزان النوعية للمعادن:

م��ن ال�لاف��ت للنظـر �أن البيروني ق��د �أعطـى
ل�ل��وزن النوعي �أهميـة خا�صـة ف��ي التمييز بين
ال�م�ع��ادن ،وق��د �أث��ارت دقـة البيروني ف��ي �إيجاد
الوزن النوعي لعدد من المعادن والفلزات ،انتباه
جمهرة من الم�ست�شرقين وخا�صــة الم�ست�شرق
الألمانــي فيدمـان  E. Wiedemannالذي �أظهـر
م��دى ال�ت�ط��اب��ق ب�ي��ن �أوزان ال�ب�ي��رون��ي والأوزان
الحديثــة(� )50أمـا الم�ست�شرق الإيطالــي ال�شهير
�ألدومييلــي  Aldo Mieliفيقول في هــذا ال�ش�أن:
«وينبغــي �أن نقف هنا قلي ًال عند تقديرات الثقل
النوعي التي عملهـا البيروني ،لأنهـا تكون �إحدى
ال�ن�ت��ائ��ج الطبيــة ال�ت��ي و��ص��ل �إل�ي�ه��ا ال �ع��رب في
الطبيعيات التجريبيــة .ون�ستطيـع �أن نقدر هذه
الدقــة في طريقــة البيروني ومهارتــه في �إجراء
التجارب �إذا الحظنـا �أنه اعترف ب�أن الن�سبــة بين
الماء الحار والبارد هي  41677ولم يكن ممكنـا
قيا�س درجـة الحرارة بدقــة حينذاك(.)51
و�سنذكر هنا قائمـة من عمل فيدمان ،تبين
ال�ق�ي��م ال �ت��ي ح�صل عليها ال �ب �ي��رون��ي ،وبيانات
البيروني مح�سوبة بو�ضع القيم الم�شار �إليها (بين
القو�سين) �إما بالذهب �أو الزئبق ،و�إما بالزمرد �أو
البلور ال�صخري (الكوارتز) والعمود الأخير يبين
المقايي�س الحديثـة(:)52
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المــادة
ذهب
رئبـق
نحــا�س
�صفر (نحا�س �أ�صفر)
حــديد
ق�صــدير
ر�صــا�ص

مقـــاالت

الزور
ياقـــوت
زمــرد
لــ�ؤلــ�ؤ
عقــيق
كــوارتز

عند البيروني
الذهب
19,26
13,74
8,92
8,67
7,82
7,22
11,40
الــزمرد
3,91
3,75
()2,73
()2,73
2,60
2,53

�إن تلك الأرقام ما هي �إال مجرد نتائج ،والنتائج
ال ت�أتي عادة �إال بالتجارب تلو التجارب ،و�إذا علمنا
�أن ه��ذه النتائج ت��واف��ق معطيات العلم الحديث
لأدرك �ن��ا على ال�ف��ور �أن هناك ت�ج��ارب م��ن طراز
خا�ص م�ستندة �إلى �أ�سا�س علمي �سليم .وقد تمثل
هذا الأ�سا�س العلمي ال�سليم في اختراع غير م�سبوق
م��ن �صنع البيروني وح��ده وه��و م�ي��زان للكثافة ال
يكاد يختلف عما يعرف الآن بـ«قنينة الكثافة».
يقول جاك ري�سلر J. Resslerفي كتابه «الح�ضارة
العربية»« :قا�س البيروني الأوزان النوعية با�ستخدام
مقيا�س كثافة من اختراعه الخا�ص .وو�ضع على هذا
المنوال المبد�أ الذي يثبت �أن الوزن النوعي ل�شيء
ما يتنا�سب مع حجم الماء الذي يزيحه»( .)53ومعنى

الزئبق
19,05
()13,59
8,83
8,58
7,74
7,15
11,29
الكوارتز
3,76
3,60
2,62
2,62
2,50
2,58

الوزن الحديث
19,26
()13,59
8,85
نحو 8,4
7,79
7,29
11,35
3,90
3,52
2,73
2,75
-2,58

هذا �أن البيروني هو �أول من اخترع قنينة الكثافة
و�أول م��ن �أث�ب��ت تنا�سب الأوزان النوعية للمواد
ال�صلبة مع حجوم الماء المزاح.
ولقد اهتم البيروني بالأوزان النوعية للأحجار
الكريمة بهدف تمييزها من بع�ضها البع�ض كو�سيلة
م��ن و�سائل التعرف على ال�م�ع��ادن �إذا ت�شابهت
�أ�شكالها و�ألوانها ول��م يبق �إال التعرف عليها من
خالل هذه الو�سيلة والدليل على ذلك ما يلي:
 - 1يقول البيروني« :ومتى وازى الذهب غيرة في
الوزن لم ي�ساوى حجمه ......ون�سبة حجم الحديد
�إلى حجم الذهب المت�ساويين في الوزن ن�سبة مائة»
واحد وخم�سين �إلى ثالثة و�ستين ،ويقنعك فيه �أن
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كفتي ميزانك �إذا و�سعتا �شيئ ًا واحد ًا كانا مت�ساويين
ّ
في ال��وزن م�ضروبتين في جن�س واح��د .ثم وازنت
فيهما ذهبا مع غيره حتى توازنا ثم �أدليتهما معا
في الماء ،و�شلتهما بعد الغو�ص في الماء ،ف�إن كفة
الذهب ترجح؛ لأن ما دخلها من الماء �أكثر مما
دخل الكفة الأخرى ل�صغر حجم الذهب وكبر حجم
غيره ...وان المكعب الذي �ضلعه ذراع �إذا كان من
الماء ات��زن مما هو جزء من ت�سعة ع�شر �إذا كان
ذهبا»(.)54
ومعنى هذا �أن الن�سبة بين الحديد الم�ساوي
للذهب في الوزن من حيث الحجم :هي 63/151
=  2,4تقريب ًا .وهي نف�س الن�سبة بين الوزن النوعي
لكل من الذهب والحديد.
 - 2تكمن �أهميـة الوزن النوعي عندما ي�شترك
معدنان �أو �أكثر في بع�ض الخ�صائ�ص ،كاللون مثال،
�أو المحك (المخد�ش) ،الأمر الذي ي�ستلزم بالتالي
�إل��ى وج��ود خا�صيـة ثالثـة كالوزن النوعي ك�إحدى
الخ�صائ�ص المميزة للمعادن.
وعلى �سبيل المثال فعندمـا زع��م البع�ض �أن
ال �ك �ه��رب��اء  -وه ��و ال �ج��وه��ر ال �م �ع��روف بالعنبر
 - Amberهو �صمغ �شجرة ال�سندرو�س� ،أو�ضح
البيروني االختالف بينهما عن طريق الوزن النوعي
بقولــه« :و�إنما يختلفان بالخفـة والثقل ف�إن قيا�س
وزن الكهرباء بالقطب وه��و واح��د وع�شرون وربع
و�سد�س»(.)55
 - 3لي�س هذا فح�سب؛ بل �إنه ا�ستطاع تقــدير
الفروق الطفيفة في الأوزان النوعية لمعدنين من
جن�س واحد ،الأمر الذي لم يت�ضح �إال في المراجع
الحديثة في علــوم المعــادن.
يقول البيروني« :و�أم�ـ��ا الأوزان اليواقيت �إذا
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ت�ساوت في الحجم واختلفت في اللون بح�سب ما
اعتبرناه وتولينا امتحانه و�أمـا الأكهب( - )56يق�صد
بذلك الياقوت الرمادي اللــون و الذي يقترب من
ال�سواد  -ف�إنا وجدنــاه �أثقل من الأح�م��ر ب�شيء
ي�سير ،فالأكهب �إذا كان في الوزن مائـة كان وزن
الأحمر ال��ذي ي�ساويه في الحجم �سبعـة وت�سعين
وثمن ....الخ(.)57
وعندما نطابق ما قاله البيروني بالمعطيات
ال�ع�ل�م�ي�ـ��ة ال�ح��دي�ث�ـ��ة � �س��وف ن �ج��د �أن الكورندم
 Corundumوال��ذي يتكون كيميائي ًا من �أك�سيد
الألومنيوم ،ي�شمل �ضروب ًا �شتى من المعادن تختلف
في �ألوانها التي ترجع �إل��ى وج��ود بع�ض ال�شوائب
من العنا�صر التي تك�سب معادن الكورندم �ألوانها
المميزة والتي ت�ضم �أنواع اليواقيت المختلفة.
فيرجـع لون الياقوت الأحمر �إلى وجود �آثار من
عن�صر الكروم� ،أمـا الياقوت المائل لل�ســـواد � -أو
الأكهب بلغـة البيروني  -فيرجع �إلى وجود مركبات
الحديدوز والحديديك مما يجعلــه �أثقــل قليال من
الياقـوت الأحمـر(.)58
وال تختلف الن�سبـة بين الياقوت الأكهب والأحمر
عند البيروني كثير ًا عما هي عليـه الآن� ،إذ �أن الوزن
النوعي لمعادن الكوراندم يتراوح ما بين 95ر� 3إلى
1ر.)59(4
ومن الالفت لالنتباه ،وهو ما غفلت عن �أعين
م�ؤرخي العلم� ،أن الأوزان النوعية عند البيروني
ال تُم ّيز خالفا للكثافة التي تُم ّيز بالجرام لكل
�سنتيمتر مكعب ،وهو ما ينطبق على نف�س الأوزان
في المراجع العلمية الحديثة ،لذا يحق لنا القول
�أن البيروني هو �أول من جعل ال��وزن النوعي ال
ُيم ّيز.

البيروني
وجهوده
في تطور
علم
المعادن

الآراء الرائدة في علوم المعادن:

حظـي ك�ت��اب ال�ب�ي��رون��ي ب�ق��در ال ب ��أ���س ب��ه من
اهتمام وعنايــة الباحثين العرب؛ �إمـا �ضمن �سياق
الم�ؤلفات التي تخت�ص بالبيروني وحده ،و�إمــا �ضمن
�سياق الم�ؤلفات التي تعنى بتاريخ العلم العربي.
وبالإ�ضافــة �إل��ى ذل��ك هناك ع��دد غير قليل من
المقاالت والدرا�سات التي تتناول» الجمــاهر» فقط
ومن المالحظ في تلك المقاالت والدرا�سات �أنه
يغلب عليها تناول المحتوى العام للكتاب و�أهميتــه
بالن�سبـة �إلى علم المعادن الحديث.

مقـــاالت

وع�ل�ـ�ـ��ى ال��رغ��م م��ن �أه�م�ي�ـ�ـ��ة ه ��ذه المقاالت
والدرا�سات� ،إال �أنهـا قد �أغفلت ع��دد ًا من الآراء
التي �أوردهـا البيروني ،ال�سيمــا تلك التي جاءت في
�سياق المالحظات العابرة� ،أو الأقوال المخت�صرة
التي تنم عن �سياق تجربة وبحث� ،إال �أنه قد �آثـر �أن
يوجزهـا في جملة �أو بع�ض جملــة.
ولعلنـا ال نبالغ � ْإن قلنا �إن تمام معرفــة الكتاب
حق المعرفـة ،ال يكمل ب��دون �أن ت�أخذ مثل هذه
المالحظات والأقوال حظهـا من البحث والتحليل،
فربما ينتج عن تلك المالحظات والأق ��وال �أراء
غير م�سبوقة يمكن و�ضعهـا في عداد الآراء الرائدة
في بابهـا ،والتي مرت عليها قرون عديدة قبل �أن
تثبت �صحتهـا لدى علماء الغرب بعد تطـور علـم
المعادن.
وفيمــا يلـي ع��ر���ض لبع�ض ت�ل��ك الآراء غير
الم�سبوقة التي غابت عن فطنــة الباحثين العرب،
ممــا يعد ا�ستكماال لجهـود ه�ؤالء الباحثين:
 - 1ي�ق��ول ال�ب�ي��رون��ي ف��ي معر�ض حديثه عن
الياقوت :وجميع الم�شفات  -يق�صد بذلك المعادن
ال�شفافة  -ف��ي الأ��ص��ل مياه مائعة ق��د تحجرت،

وكل �سائل في حالة انمياعه غير م�ستغن عن وعاء
يم�سكه ويمنعه عن االنت�شار �إلى �أن يجمد ويمتنع
عن ال�سيالن ثم يبقى عليه وقاية له وه��ذا منها
بالأمر الكلى المعلوم ،ف�أما كيفية جمودها و�سببه
وح�صول الأل��وان المختلفة لها ،فال مدخل للعقول
القائ�سة �إلى معرفة ذلك �أ�ص ًال ،و�إنما هو مفو�ض
�إلى علم �صانعها و�صائغها اهلل عز وجل»(.)60
وهنا يقترب البيروني �إل��ى ح��د كبير �إل��ى ما
تو�صل �إليه العلم الحديث من �أن المعادن كانت
في الأ�صل �صهير ًا  Magmaما لبث �أن برد وت�صلد
وكون المعادن على اختالفها .وال يعيب البيروني �أن
يجهل الكيفية التي يبرد بها ال�صهر والذي عبر عنه
بالمياه المائعـة؛ لأن تلك الكيفية لم يتو�صل �إليها
علماء الجيولوجيا �إال في �أواخر القرن التا�سع ع�شر
ف�ض ًال عن �أن البيروني لم ي�ش�أ �أن يزج بنف�سه ما لم
يكن له به العلم �أو ر�آه ر�أى العين وهذا لي�س بال�شيء
القليل على عالم ي�ؤثر الحقيقة علــى ما عــداها.
 - 2يقول البيروني« ...ف�أمـا قيم الجواهر فلي�س
لها قانون ثابت على حال ال يتغير باختالف الأمكنــة
وم�ضي الأزمنــة وتلـون ال�شهوات بح�سب الأمزجــة
ِّ
وانحطاطها �إلى هوى الر�ؤ�ساء فيها وابتياعها �إياهم
ثم حدوث �أحوالها من جهــة الكثرة والقلة»(.)61
يذكر هنا البيروني عدد ًا من الحقائق المه َّمـة
التي تتعلق باقت�صاديات بالمعادن النفي�سة وعلى
وجه �أخ�ص بالأحجار الكريمـة ،فهي المثال الحــي
للقانون ال�سائد في عالم التجارة وهو قانون العر�ض
والطلب الذي ال يتقيد بمكان �أو زمان ولما كانت
الأحجار الكريمة تتميز بغلو ثمنها بوجه عام �إال
�أن �أغ�لاه��ا ثمن ًا هو �أقلها وج��ود ًا و�أكثرها ندرة
�إذ �أن عامل الندرة من العوامل الأ�سا�سيــة التي
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تُعلي من قيمــة الحجر الكريم ،فلو فر�ض مث ًال �أن
حجر ًا كريم ًا قد اكت�شفت له مكامن جديدة و�أ�صبح
مطروحا بكثرة في الأ�سواق لهبط ثمنـه على الفور.
كمــا �أن الرغبـة في اقتناء هذا الحجر و�شدة
الطلب علــى ذلك راجع �إلــى رغبات النا�س ومزاجهــا
من التفا�ؤل �أو الت�شا�ؤم �أو ما وقر في �أذهان العامــة
من خ�صائ�ص طبيــة �أو �سحريــة مزعومــة و التي
تختلف من بلد �إلــى �آخــر.
 - 3من المالحظات العابرة التي �أوردها البيروني
و التي تمثل في نف�س الوقت قيمة علمية مه َّمـة لم
تثبت �صحتها �إال بعد �أن قطعت علوم المعادن �أ�شواط ًا
بعيدة ،ما يخت�ص بمعدن المجناتيت Magnetite
�إذ يقول« :ويوجد فيها المغناطي�س �صخور ي�ضعف
منها جذب ما كان منها لل�شم�س �ضاحيــ ًا ،ويقوي
ما كان في العمق را�سب ًا .وكنت �أنا قد وجهت �إليها
من يطلب قطعـة قويـة الفعل نافذة القوة ،فزعم
�أنه انتهى �إلى وجه الجبل يجذب المنقار الذي في
يده ولم ينق�ص وزن المنقار( )62من الأربعـة �أرطال
وال محالة �أن الجاذب كان وراء ذلك الوجه ،فلو
�أزيل ذلك الحجاب عنه لت�ضاعف جذبه ...الخ(.)63
والتف�سير العلمي الحديث لما رواه البيروني�،أنه من
الظواهر الجيوكيميائية المتعلقة بمعدن المجناتيت،
هو تحوله بفعل عوامل التجوية في الأماكن الحارة
المناخ �إلى معدن �آخر هو معدن المارتيت Martite
م��رور ًا بمعدن الهيماتيت  Hematiteويطلق على
هذه العملية ا�سم  )64( Martitisationومعنى هذا
�أن المجناتيت ال�م��وج��ود على �سطح الجبل قد
�ضعفت مغناطي�سيته؛ لأنه تحول �إلى المارتيت بينما
بقي المجناتيت الكائن تحت ال�سطح على حاله من
قوة المغناطي�سية بدليل قول البيروني « �أنه لو �أزيل
ذلك الحجاب لت�ضاعف جذبــه».
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 - 4يقول البيروني« :وحكى لي بع�ض اليهود �أنه
ر�أى مع �آخر يجذب الذهب �إلى نف�سه وهذا �إن �صدق
الحاكي فيغني ال�صيارفة عن �إخ��راج الزغل من
دقاق الذهب الترابي بمغناطي�س مطاول على هيئة
الإ�صبع ي�سوطونه فيها ويخ�ضخ�ضونه بينها فيلت�صق
الزغل وهو رمل ثقيل �أ�سود يكون مع الذهب وال يكاد
الغ�سل ينقيه فيخل�صونه بالمغناطي�س وي��دل هذا
على حديدية في حجر ي�سمى عور�سنك؛ لأن هذا
الرمل الأ�سود هو نحاتته ،بل هو يدل على �أن باقي
الرمال من حباتها ال�سود هو من مثل ذلك الجن�س؛
لأن المغناطي�س يميزها من �سائرها»(.)65
�إن ما ذك��ره البيروني هو ما يحدث الآن في
معامل ومختبرات بل وكذلك الم�صانع التي تعنى
با�ستخال�ص الفلزات من خاماتها وهي العملية التي
تعرف بـ«تقييم الخامات»  Ore Dressingفمن �أهم
عمليات رفع رتبة الخام  Upgradingهو تخلي�ص
الفلز المراد رفع درجة رتبته وهو غالب ًا ما يكون
الذهب من ال�شوائب التي عادة ما تكون مختلطة
به .ويعلم الم�شتغلون بعمليات تقييم الخامات �أن
من �أهم طرق ا�ستخال�ص الذهب طريقة الف�صل
بالمغناطي�س  Magnetic Separationحيث يجذب
المغناطي�س المعادن القابلة للمغنطة والتي غالب ًا ما
تكون من المعادن الحديدية ،والتي عناها البيروني
بقوله «وهو رمل ثقيل �أ�سود يكون مع الذهب وال يكاد
الغ�سل ينقيه» تارك ًا الذهب وهو غير قابل للمغنطة.
ولو �أن�صف م�ؤرخو العلم لجعلوا البيروني هو �صاحب
ب��راءة اختراع الف�صل بالمغناطي�س التي ال غنى
عنها في ف�صل الذهب من ال�شوائب.
 - 5من الأمور التي تدعو �إلى العجب والإعجاب
معا ،اهتمام البيروني ب�صالدة المعادن في �سبيل
التعرف عليها وتمييز بع�ضها م��ن بع�ض ،وهي

البيروني
وجهوده
في تطور
علم
المعادن

م��ن الخ�صائ�ص الطبيعية المه َّمة ف��ي التعرف
على المعادن ،لذا ف�إنها من الثوابت الأ�سا�سية
في مراجع علوم المعادن الحديثة.فالكثير من
ال�م�ع��ادن ق��د تت�شابه ف��ي ال�ل��ون والمظهر وربما
ظن
تت�شابه �أي�ض ًا في ال�شكل البلوري ،بحيث ُي ّ
�أنها من ن��وع واح��د ،غير �أن البيروني قد تمكن
من تمييز هذا المعدن عن �سواه من المعادن تارة
بالوزن النوعي وتارة �أخرى بال�صالدة ،فيقول عن
الياقوت« :والياقوت ب�صالبته يغلب ما دونه من
الأحجار ثم يغلبه الما�س فال يقطعه غير قطع ًا
وخد�ش ًا ال ك�سر ًا»( )66ويقول عن البلور« :والبلور
�أنف�س الجواهر التي يعمل منها الأواني وفيه ف�ضل
�صالبة يقطع بها كثير من الجواهر ويقوم لأجلها
()67
مقام فوالذ الحديد»

مقـــاالت

�إن هاتين الجملتين وغيرهما من ُجمل �أخرى
كثيرة في ذات المو�ضوع ت�ؤكد دون �شك ودون �أدنى
�شبهة من تع�صب وانحياز �أن البيروني هو الم�ؤ�س�س
الحقيقي لمقيا�س ال�صالدة المعروف في مراجع
علوم المعادن با�سم � ،Hardness Scaleأو على
الأق��ل هو �صاحب فكرة التعرف على المعادن عن
طريق معرفة �صالتها ،غير �أن م�ؤرخو العلم قد
تغافلوا عن هذه الحقيقة كما تغافلوا عن كثير من
الآراء الرائدة؛ لأن �أ�صحابها ينتمون �إلى الح�ضارة
العربية الإ�سالمية.
 - 6يقول البيروني« :وطلب اللعل (�أح��د �أنواع
الأحجار الكريمة) ينق�سم على ق�سمين� :أحدهما
بحفر المعدن ف��ي الجبل ،والآخ ��ر بتفتي�شه بين
الح�صى والتراب المنهالة من تقطع تلك الجبال
بالرجفات و�إ�سالة ال�سيول في ال�سفوح .وا�ستنباط
المعادن كالخ�صال في القمار وكاعت�ساف المهامه
جزاف ًا والتهور في ركوب البحر ال دليل عليها معينا

على بلوغ ال�م��رام غير التفر�س ،وه ��ؤالء يبتدئون
في عمله و�أكل الجبل ك�أكل ال�سو�س والأر�ضة على
عمياء لي�س فيها �إال لعل وع���س��ى....ال��خ»( .)68هنا
ير�سي البيروني مبد�أين من �أهم مبادئ الجيولوجيا
االقت�صادية؛ المبد�أ الأول :معرفة �أماكن البحث
الم�أمولة عن الأحجار الكريمة والتي تن�سحب تلك
المعرفة �أي�ض ًا على عدد من المعادن ذات الندرة
الن�سبية كالذهب ،حيث توجد �إم��ا في مو�ضعها
� In Situأي تكون في ال�صخر الحاوي لها و�إما �أن
يكون �ضمن التجمعات النهرية Stream Placers
وذلك عندما تفكك وتحلل ال�صخور بفعل عوامل
التعرية (التجوية والنقل والتر�سيب) ف�إن الفتات
ال�صخري ال�ح��اوي على الأح�ج��ار الكريمة ينتقل
بوا�سط ال�سيول والأن�ه��ار ليتر�سب على ال�شواطئ
()69
مكون ًا روا�سب نهرية
�أما المبد�أ الثاني :ويتعلق بطبيعة اال�ستك�شاف
التعديني ،وخا�صة �إذا كانت المعادن المراد البحث
عنها هي من القلة بمكان كالأحجار الكريمة.فمن
المعروف �أن عمليات ا�ستك�شاف الخامات هي من
�أ�صعب العمليات تكلفة ونفقة وجهدا ،باعتبار �أن
القائم بهذا العمل ال علم لديه م�سبقا بمكامن
الخامات المطلوبة ،ومن هنا يتطلب الأمر الكثير
م��ن الم�سح الجيولوجي لمناطق وا��س�ع��ة وعمل
الخرائط الجيولوجية التف�صيلية ،و�أعمال التنقيب
التي تتطلب بدورها �آالت الحفر و�أخذ العينات من
ال�صخور على �أبعاد مختلفة من �سطح الأر�ض .وبعد
هذا الجهد ف�إن تلك الأعمال قد ت�ؤتي بثمارها �أو ال
ت�ؤتي فهي كما �صدق البيروني في و�صفها» كالقمار
واعت�ساف المهامه ج��زاف � ًا...ال��خ» غير �أن غالء
ثمنها يغري بالمزيد من �أعمال التنقيب والحفر
بحث ًا عنها(.)70
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خاتمة:

�إن ما ذكرناه يمثل �شواهد قليلة من �سبق و�إبداع
البيروني ،فقد حر�صنا على االكتفاء بالقليل للداللـة
على الكثير؛ لأن الهدف من ذك��ر ه��ذه ال�شواهد
هو مجرد التمثيل ال الح�صر الأم��ر ال��ذي يجعل
من الجماهر للبيرونـي واح��د ًا من الكتب الم�ؤثرة
في تاريخ العلم الحتوائه على الكثير من الآراء
التي ج��اءت على مثال غير م�سبوق بالقيا�س �إلى
زم��ن البيروني .ولعل �أب��رز م��ا ف��ي الكتاب والتي
تبرز ا�ستقاللية الفكر بعيد ًا عن الت�أثير اليوناني
الذي ماانفك الم�ست�شرقون وم�ؤرخو العلم يحاولون
جهد طاقتهم الإيهام ب��أن العلم العربي تابع له،
نقول لعل �أبرز ما في الكتاب �أنه قد نفى تمام ًا �إي
خوا�ص طبية �أو �سحرية للأحجار الكريمة وذلك
في قول البيروني وا�صف ًا الجواهر ب�أنها »:كلها لعب
ولهو وزينة وتفاخر ال تنفع في �شيء من �أمرا�ض
البدن»(.)71
وال�شك �أن كتاب ًا على هذا القدر من المعطيات
والمعارف العلميـة ال�صحيحـة والتي توافق معطيات
ومعارف العلم الحديث قد �أ ّلفه �صاحبه في زمن قد
�سادت فيه الخرافات المنقولة عن التراث اليوناني،
و التي ت�سرب عدد منها بدورها �إلى م�ؤلفات التراث
العلمـي العربـي� ،أحرى به �أن ي�أخذ مكانـه الالئق
به بين كتب التراث العلمــي العربي ،ل�سبب ب�سيط
للغايـة؛ وهو �أن الجماهر يجمع بين دفتيـه المعادلـة
ال�صعبة وهي؛ التوفيق بين الأ�صالة والمعا�صرة.
وم��ن العجيب في الأم��ر �أن جمهرة كبيرة من
الم�ست�شرقين وم�ؤرخي العلم من الغربيين قد اتخذوا
من وجود تلك الخرافات حجة على التراث العلمي
العربي ،في �سبيل �إثبات فكرة م�سبقة لديهم وهي
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�أن التراث العلمي العربي لم ي�ؤثر في تاريخ العلم �إال
قليال ،ولي�س حجة على التراث اليوناني وهو م�صدر
تلك الخرافات .ولعل كتاب ًا كالجماهر يفند تلك
الفكرة من �أ�سا�سها ،فقد �أكثر البيروني من الطعن
على �أ�صحاب الخرافات ومنهم من �أ�ساطين العلم
اليوناني مثل جالينو�س على �سبيل المثال( )72كما
�أزدرى عطارد بن الحا�سب وكتابه» منافع الأحجار»
فيقول متهكما عليه »:وم��ن قلة تمييز عطارد بن
محمد �أنه ذكر في كتابه....الخ»(.)73
ولعل الأم��ل يحدونا جميعا �أن نرى» الجماهر»
محقق ًا تحقيق ًا علمي ًا ،ولي�س مجرد تطبيق و�أ�س�س
ق��واع��د المخطوطات ،كما ه��و ال�ح��ال كما حققه
الم�ست�شرق �سالم ال�ك��رن�ك��وي رغ��م �أه�م�ي��ة هذا
التحقيق البالغة ،ورغم جهده المحمود في �إخراج
هذا ال�سفر الثمين �إلى الوجود ،فالتراث العلمي هو
حالة خا�صة من م�ؤلفات التراث العربي التجدي
فيه �شروح اللغة وتخريج الأحاديث والأ�شعار بقدر
م��ا يجدي فيه �شرح الم�صطلحات العلمية على
�أ�سا�س من العلم الحديث وتف�سير ما ورد في الكتاب
على نف�س الأ�سا�س ،وغير ذلك من �أمور تجعل من
الجماهر جزء ًا من تاريخ العلم ال مجرد جزء من
م�ؤلفات التراث العلمي العربي(� .)74إنها دعوة ع ّلها
تلقى مجيبا...
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الق�سم الأول :الدرا�سة

(((

�أو ً
ال :الكتاب
 .1عنوانه:

اختار الزمخ�شري عنوا ًنا منا�س ًبا اًّ
دال على مو�ضوعات الكتاب ،ف�س ّماه (المفيد في الت�صريف) ،فهو
ٍ
مو�ضوعات قليلة تعد من �أ�سا�سيات علم الت�صريف ،وقد تناول هذه المو�ضوعات ب�إيجازٍ
�ضم
ٌ
موجز َّ
كتاب َ
غيرِ ُم ِخ ّل ،فلم ُي�سهب ولم يقف على م�سائل الت�صريف العوي�صة ولم ي�ست�شهد ب�شواهد قر�آنية ـــ وهو �صاحب
تف�سير الك�شاف ـــ �إال في مو�ضع واحد ،ولم ي�ست�شهد بال�شواهد ال�شعرية �ألب ّتة وال ب�أمثال العرب �أو �أقوالهم،
حتى �إنه لم يق ّدم للكتاب بمقدم ٍة يذكر فيها غايته �أو هدفه من ت�أليف هذا الكتاب ،ويبدو � ّأن الغاية وا�ضحة
من عنوان الكتاب ،فالزمخ�شري �أ ّلف كتابه هذا من �أجلِ تي�سير مادة ال�صرف على طلبة العلم وانتقاء المهم
والمفيد من علم ال�صرف ومحاولة ت�سهيل حفظه ،وهو في هذا �سائر على خطى الكتب المخت�صرة في هذا
ال�صدد كالملوكي في الت�صريف البن جني ونزهة الطرف للميداني والمفتاح في ال�صرف للجرجاني؛ ف�ض ًال
عن � ّأن الزمخ�شري لم يكن له كتاب في ال�صرف �إال هذا الكتاب فيما �أعلم ،فكان من �أ�سباب ت�أليفه هذا
الكتاب �أنه الكتاب الوحيد المتخ�ص�ص بعلم ال�صرف من بين م�ؤلفاته.
 .2مادته:

ت�ض ّمن الكتاب �أبوا ًبا وف� ً
صوال في ت�صريف الأفعال والأ�سماء المت�صلة بالأفعال ،فتناول �أبواب الفعل
الثالثي المجرد والفعل الرباعي المجرد ،و�أبواب الثالثي المزيد والرباعي المزيد ،والميزان ال�صرفي،
والمتعدي والالزم ،وم�ضاعف الثالثي وم�ضاعف الرباعي ،وبع�ض الأحكام ال�صرفية للهمزة ،ثم ق�سم الفعل
على خم�سة �أق�سام ،هي الما�ضي والم�ضارع والأمر وفعلي التعجب((( ،وتناول ت�صريفات الأفعال الما�ضي
والم�ضارع والأمر من حيث بنا�ؤها للفاعل وبنا�ؤها للمفعول وات�صالها بال�ضمائر عند ال�صحة واالعتالل
بيد �أنه ذكر �شروط بناء فعل
والت�ضعيف� ،أما فعل التعجب فلم يتناول ت�صريفه هو لأنه فع ٌل جامد ال يت�صرفَ ،
التعجب ثم طريقة التعجب من هذه الأفعال الخا�ضعة لل�شروط بطريق ٍة مي�سر ٍة ج ًّدا ،وكذلك ت�ضمن الكتاب
آثرت � ْأن �أجعل الدرا�سة مخ�صو�صة بالكتاب وبمعالم تحقيق المخطوط ،ولم �أتطرق لدرا�سة الم�ؤلف (الزمخ�شري)؛ ل ّأن ذلك
((( � ُ
ٍ
بتعريف موجزٍ بالزمخ�شري في �أثناء التحقيق.
اكتفيت
يع ُّد �ضر ًبا من التكرار للدرا�سات ال�سابقة ،لذا
ُ
أحدا من العلماء ذكر فعلي التعجب في كتب ال�صرف ،ويعزى �سبب ذلك �إلى � ّأن فعلي التعجب جامدان ال يقع عليهما
((( لم �أجد � ً
الت�صريف ،ويبدو � ّأن الزمخ�شري هو العالم الوحيد الذي ذكرهما في �أق�سام الأفعال في كتابه هذا؛ لأنه تناول �شروط الفعل
الذي يبنى منه فعل التعجب ال فعل التعجب نف�سه.
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(الأ�سماء المت�صلة بالأفعال) وهي :الم�صدر ،وا�سم الفاعل ،وا�سم المفعول ،وا�سم التف�ضيل ،وا�سما الزمان
يتم الكتاب.
والمكان .وبه ّ
 .3منهجه:

تحقيق المخطوطات

منهجا يكاد يكون ثابتًا في عموم الكتاب وال �سيما في ت�صريف الأفعال ،فيبد�أ �أو ًال
�سلك الزمخ�شري ً
بتعريف الفعل والتمثيل له ثم يذكر تق�سيماته ،فيق�سمه على مبني للفاعل ومبني للمفعول ،ثم يذكر كيفية
�إلحاق ال�ضمائر للمبني للفاعل ثم يلج�أ �إلى تق�سيم ذلك الفعل �إلى �صحيح ومعتل وم�ضاعف ،وتقع تحت
هذه الأق�سام �أمثلة ،تبد�أ هذه الأمثلة ب�إ�سناد الفعل �إلى �ضمير الغائب وتثنيته وجمعه و�ضمير الغائبة وتثنيته
وجمعه ،ثم �إ�سناد الفعل �إلى �ضمير المخاطب وتثنيته وجمعه و�ضمير المخاطبة وتثنيته وجمعه ،ثم الإ�سناد
�إلى �ضمير المتكلم والمتكلمين .و�سار الزمخ�شري على هذا المنهج مع الفعل الما�ضي والم�ضارع والأمر(((،
وكذلك نجده �سار على طريقة واح��دة مع المعتل من هذه الأف�ع��ال ،فقد ق�سمه على ثالثة �أق�سام هي:
معتل الفاء (المثال) ،ومعتل العين (الأج��وف) ،ومعتل الالم (الناق�ص) ،وقد ذكر م�صطلحي (الأجوف
والناق�ص) دون (المثال) في ف�صل الفعل الم�ضارع المبني للفاعل ولم يذكرهما في �سائر الكتاب ،وكذلك
لم يذكر معتل الفاء في �إلحاق ال�ضمائر للما�ضي المبني للفاعل ،ومن معالم منهجه في هذه الأفعال �أنه يبد�أ
بالأفعال الثالثية المجردة ،ثم يذكر ما يوافقها من الزائد �أو الرباعي.
�أما فيما يخ�ص الأ�سماء المت�صلة بالأفعال فقد تعامل مع الم�صدر وا�سم الفاعل وا�سم المفعول بمنهجية
مت�شابهة تتمثل في االبتداء بما ي�ؤخذ من الفعل الثالثي من هذه الأ�سماء ،ثم ينتقل بعد ذلك �إلى الت�صريفات
الأخرى.
معتمدا على تق�سيمات منطقية
وي�ؤخذ على منهج الزمخ�شري �أنه لم يكن في كتابه المفيد في الت�صريف
ً
فل�سفية كما كان قد فعل في كتابه المف�صل((( ،فلم يكن دقيقًا في ا�ستعمال الأبواب والف�صول في هذا الكتاب،
فحين بد�أ كتابه لم يذكر با ًبا وال ف�ص ًال وال عنوا ًنا ،و�إنما تكلم على �أبواب الفعل الثالثي من غير عنونة ،ف�ض ًال
عن عدم ا�ستقرار منهجه في تحديد الف�صل والباب� ،إذ جعل الفعل الم�ضارع واق ًعا في ف�صل ،على حين �أنه
جعل فعل الأمر واق ًعا في باب ،و�أنه لم يوقع الفعل الما�ضي ال في ف�صل وال في باب.
ثان ًيا :معالم التحقيق
 .1و�صف المخطوطة:

للكتاب ن�سخة واحدة ـــ فيما �أعلم ـــ محفوظة في مركز جمعة الماجد للمخطوطات في دولة الإمارات
العربية المتحدة برقم ( )256267م�صورة عن الأ�صل الموجود في مكتبة مرع�شي العامة في قم برقم
( ،)4047وقد خُ تم على هذه الن�سخة بختم مكتبة مرع�شي (كتابخانة عمومي �آيت اهلل العظمى مرع�شي
((( يختلف فعل الأمر عن الما�ضي والم�ضارع في الإ�سناد �إلى ال�ضمائر ،فالأمر ال ي�سند �إلى الغائب وال الغائبة وال �إلى المتكلم.
((( ينظر :المكمل في �شرح المف�صل( 25-18/2 :ق�سم الدرا�سة).
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نجفي في قم) في �صفحة الغالف وفي �أول الكتاب وفي �آخره.
تقع هذه الن�سخة في ( )10لوحات ،في كل لوحة �صفحتان ،تحتوي كل �صفحة على � 25سط ًرا تقري ًبا،
وتتراوح كلمات ال�سطر الواحد بين � 8إلى  13كلمة تقري ًبا.
ُكتبت هذه الن�سخة بالخط الن�سخي ،وهو ٌّ
خط وا�ضح وم�شكول في �أغلب الأوزان والأمثلة ال�صرفية ،ويبدو
� ّأن نا�سخ المخطوط الذي هو مالكه في الوقت نف�سه كان من المهتمين بالعلم وبخا�صة علم الت�صريف،
لذا كان دقيقًا في و�ضع الحركات �إال في النزر الي�سير من موا�ضع الكتاب كان فيها ثمة تغيير في موا�ضع
الحركات ،وهو حا�صل ب�سبب �سه ٍو من النا�سخ في �أغلب الظن.
وقع في هذه الن�سخة طم�س في الحد الفا�صل بين ال�صفحتين في اللوحة الواحدة ،و�أ�صابها في هذا
المكان خلط بين ال�سطر الأخير من ال�صفحة ال�سابقة وال�سطر الأول من ال�صفحة الالحقة� ،أما في �سائرها
فلم يقع فيها طم�س وال �سقط ما يجعلها ن�سخة نفي�سة تقوم بنف�سها من غير حاجة �إلى ن�سخ �أخرى ،ف�ض ًال
عن �أنها قريبة �إلى زمن الم�ؤلف ،فقد ذكر النا�سخ �أنه � ّأتم كتابتها �سنة 653ه.
و ُكتب في �أعلى ال�صفحة الأولى من هذه الن�سخة بع�ض الأبيات ال�شعرية ،وفي نهايتها عنوان الكتاب من
غير ذكر ا�سم الم�ؤلف ،وعاد في �أعلى ال�صفحة الثانية ليعيد ا�سم الكتاب ومعه ا�سم الم�ؤلف ،ثم ا�سم مالك
مجموعة الكتب التي فيها كتاب المفيد ونا�سخها ،وفيها( :كتاب المفيد في الت�صريف ت�صريف من ت�صنيف
ال�شيخ الإمام الأجل العالم المف�سر الفا�ضل جار اهلل الع ّالمة فخر خوارزم محمود بن عمر الزمخ�شري رحمه
اهلل) ،وفيها( :من اعت�صم با ِ
هلل كفاه كتبه مالك هذه المجموعة وكاتبها �أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن
محمد بن عبد اهلل �سائ ًال عنه غفر ذنوبه و�ستر عيوبه).
رب َت ِّم ْم بالخير الحم ُد ِ
رب العا َلمين ،وال�صال ُة على مح َّم ٍد
هلل ِّ
�أول الكتاب« :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ِّ
و�آ ِل ِه �أجمعين ،قال الإمام العلاّ مة فخر خوارزم جار اهلل العلاّ مة �أ�ستاذ الدنيا �أبو القا�سم محمود بن عمر
الزمخ�شري رحمة اهلل عليه.»...
و�آخ��ره« :و�أ ّم��ا (ال َم�سجِ د وال َمط ِلع وال َم ِ
ن�سك ،وال َمنبِت ،وال َمفرِ ق ،وال َم ْ�س ِقط ،وال َمجزِ ر ،وال َم ْح ِ�شر،
باب ( َي ْف ُع ُل) ُ
القيا�س بالفتح؛ لأنها من ِ
الكتاب بعون
واهلل �أعلم .ت ََّم هذا
وال َم�شرِ ق ،وال َمغْرِ ب) ف�شاذّة ،وكان
ُ
ُ
ا ِ
هلل وح�سنِ توفي ِق ِه على يدي الراجي رحم ِة اهلل تعالى عبد اهلل بن محمد بن محمد بن عبد اهلل ،ب ّلغه اهلل
غاي َة رجائه ،في ربيع الآخر �سنة ٍ
ثالث وخم�سين و�ستمائة».
 .2تحقيق ن�سبة الكتاب للزمخ�شري:

أ�شغلت نف�سي
من الغريب � ّأن كتاب المفيد لم تذكره الم�صادر التي ترجمت للزمخ�شري في م�ؤلفاته ،وقد � ُ
في البحث عن هذا العنوان ـــ �أعني المفيد في الت�صريف ـــ فلم �أقف على هذا العنوان في كتب التراجم ال
حققت ق�سمين من كتاب المكمل في �شرح المف�صل للمظهري (ت727ه)،
وكنت قد
ُ
للزمخ�شري وال لغيرهُ ،
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ن�صا ويذكر �أنه نقله عن ٍ
كتاب للزمخ�شري ا�سمه (المفيد)،
فوجدت
ُ
َ
�صاحب الكتاب ين�سب �إلى الزمخ�شري ًّ
ونقل من هذا الكتاب في ثالثة موا�ضع ث ّب ُّتها في هوام�ش التحقيق في �أماكن ورود الن�ص المنقول في كتاب
المكمل ،لذا كانت هذه الن�سبة مما ي�ؤكد كون الكتاب من ت�أليف الزمخ�شري ،ف�ض ًال ع ّما ث ّبته النا�سخ في
غالف الكتاب ون�سبته �إلى الزمخ�شري ،وكذلك ورد ا�سم الزمخ�شري في �أكثر من مو�ضع من الكتاب مما
يعزز ن�سبته �إلى الزمخ�شري واهلل �أعلم.
 .3منهج التحقيق:

أثبت �أرقام �صفحات الأ�صل ،بو�ضع الرقم داخل قو�سين معقوفين.
 .1ن�سخت �أ�صل المخطوط ،و� ُّ
نبهت على ما اعترى ن�سخة المخطوط من ت�صحيف �أو تحريف �أو خط�أ ،وو�ضعت ما زاد على الكلمة بين
ُ .2
أ�شرت �إلى ذلك في الهام�ش.
معقوفتين ،و� ُ

تحقيق المخطوطات

مطمو�سا في ن�سخة الكتاب �أو ما ي�ستقيم به ال�سياق بين معقوفتين ،و�أ�شرت �إلى ذلك في
و�ضعت ما كان
.3
ُ
ً
الهام�ش� ،إال �إن كان النق�ص مكو ًنا من كلمة واحدة ،ف�إنني �أ�شير �إلى ذلك في الهام�ش من غير ح�صرها
حر�صا على �شكل الكتاب.
بين معقوفتين ً
اعتمدت في ر�سم �آي الذكر الحكيم على ر�سم الم�صحف العثماني.
.4
ُ
معتمدا في هذا على المعنى الذي يدل عليه
و�ضعت عنوانات لف�صول الزمخ�شري ور�ؤو�س المو�ضوعات
.5
ً
ُ
مو�ضوع الف�صل ،ف�أ�ضع هذه العنوانات بين قو�سين معقوفين من دون الإ�شارة في الهام�ش �إلى كونها
زيادة.
قت المفردات اللغوية التي ذكرها الم�ؤلف من المعجمات اللغوية والكتب ال�صرفية التي ُعنيت ب�شرح
 .6و ّث ُ
الألفاظ.
و�ضعت عالمات الترقيم التي لها �أثر كبير في ك�شف المعاني و�إي�ضاحها.
.7
ُ
ّ � .8صوبت بع�ض الأخطاء الإمالئية وفق قواعد الإمالء الحديثة ال�سائدة.
الزما كالأمثلة والأوزان ال�صرفية.
� .9ضبطت ما ر�أيت �ضبطه �ضرور ًّيا ً
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الق�سم الثاني :الن�ص المح َّقق
$
رب َت ِّم ْم بالخير
ِّ

الحم ُد ِ
رب العا َلمين ،وال�صال ُة على مح َّم ٍد و�آ ِل ِه �أجمعين ،قال الإمام العلاّ مة فخر خوارزم جار اهلل
هلل ِّ
العلاّ مة �أ�ستاذ الدنيا �أبو القا�سم محمود بن عمر الزمخ�شري((( رحمة اهلل عليه:
المجرد]
[�أبواب الفعل الثالثي
ّ
الفعل على �ضربين :ثالثي ورباعي ،فالثالثي ِ
اعلم � ّأن َ
ينق�س ُم �إلى مج ّرد َوم ٍ
الثالثي
زيد فيه ،والمج ّر ُد من
ّ
�ستة �أبوابَ :ف َع َل ـــ َيف ُع ُل ،وف َع َل ـــ َيف ِع ُل ،و َف َع َل ـــ يف َع ُل ،و َف ِع َل ـــ َيف َع ُل ،و َف ُع َل ـــ َيف ُع ُل ،و َف ِع َل ـــ يف ِع ُل ،نحو( :ن ََ�ص َر
و(ح ِ�س َب ـــ َي ِ
ح�س ُب).
ين�ص ُر)َ ،
و(�ض َر َب ـــ َي ْ�ضرِ ُب) ،و(ذَ َه َب ـــ َ
يذه ُب)َ ،
ـــ ُ
و(ع ِل َم ـــ َيع َل ُم) ،و( َك ُر ُم ـــ َيك ُر ُم)َ ،
ِ
(العين والحاء والغين والخاء والهاء
حروف الحلق ،وهي
و( َف َع َل ـــ يف َع ُل) ال ي�أتي � اّإل وعي ُن ُه �أو ال ُم ُه �أح ُد
ُ
والهمزة)((( � ،اّإل ما �ش ّذ منه ،نحو�( :أبى ـــ ي�أبى) و(ر َك َن ير َك ُن)(((.
و( َف ِع َل ـــ َي ْف ِع ُل) قلي ٌل ج ًّدا(((.
وح ُ�س َن ،و َق ُب َح)(((.
و(ف ُعل ـــ يف ُع ُل) بال�ضم �إنّما يكون للخ�صالِ التي ُ
تكون في الأ�شياء ،ﻛ(�ص ُغ َر ،و َك ُب َرَ ،
وحزِ َن ،وفَرِ َح،
ﻛ(�س ِق َمَ ،ومرِ َ�ضَ ،
و( َف ِع َل ـــ يف َع ُل) َيك ُثر فيه الأعرا�ض من العلل والأحزان و�أ�ضدادهاَ ،
و�س ِو َد)(((.
َ
و�س ِم َرَ ،
وج ِذلَ  ،و�أَ ِ�ش َر) ،والألوان ﻛ(�أَ ِد َمَ ،

((( هو محمود بن عمر بن �أحمد الخوارزمي الزمخ�شري ،جار اهلل� ،أبو القا�سم� ،إمام في التف�سير واللغة والآداب ،ولد في زمخ�شر
من قرى خوارزم� ،سافر �إلى مكة وجاورها زمنًا طوي ًال ف ُلقِّب بجار اهلل ،ثم تنقل بين البلدان ثم عاد �إلى الجرجانية من قرى
خوارزم وتوفي فيها �سنة (538هـ) .من ت�صانيفه الم�شهورة :تف�سير الك�شاف ،و�أ�سا�س البالغة ،والمف�صل ،والفائق في غريب
الحديث ،والم�ستق�صى في الأمثال ،وغيرها مما ال ي�سعه المقام .ينظر� :إنباه ال��رواة ،265/3 :ومعجم الأدب��اء،126/19 :
والأعالم .178/7 :و ُي�ضاف كتاب المفيد في الت�صريف �إلى مجموعة كتب الزمخ�شري الذي نحن ب�صدد تحقيقه.
((( ينظر :الكتاب.101/4 :
ن�صه« :و�أبى ي�أبى �شاذ ،ور َك َن ير َك ُن لغ ٌة متداخلة،
((( ينظر :الخ�صائ�ص ،375/1 :والمفتاح في ال�صرف� ،37 :إذ ورد فيه ما ُّ
ما�ضيه من ر َك َن ير ُكن ،وم�ضارعه من ِرك َن ير َك ُن».
((( ينظر :الكتاب.40/4 :
((( قال �سيبويه في الكتاب�« :28/4 :أ ّما ما كان ُح ْ�سنًا �أو ُق ْب ًحا ،ف�إنّه مما ُيبنى على ف ُع َل ـــ يف ُع ُل» ،وينظر :المفتاح في ال�صرف
للجرجاني ،48 :و�شرح ت�سهيل الفوائد للمرادي.240/1 :
((( ينظر :الكتاب.21-17/4 :
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وم�صاد ُر هذه الأبواب ال تُ�ض َب ُط بالقيا�س(((.
المجرد]
[باب الفعل الرباعي
ّ
باب واحد ( َف ْع َل َل ـــ ُي َف ْع ِل ُل ـــ َف ْع َلل ًة) ،نحوَ ( :د ْح َر َج ـــ ُي َد ْحرِ ُج ـــ َد ْح َرج ًة).
والمج ّر ُد من الرباعي ٌ
[�أبواب الفعل الثالثي المزيد]
وع�شرون با ًبا ،اثنا ع�ش َر منها بغير الإلحاق:
الثالثي �أربع ٌة
والمزي ُد فيه من
َ
ّ
إخراجا).
�( .1أَ ْف َع َل ـــ ُي ْف ِع ُل ـــ �إفعا ًال) ،نحو�( :أَخ َر َج ـــ ُيخرِ ُج ـــ � ً
 .2و( َف َّع َل ـــ ُي َف ِّع ُل ـــ َتفْعي ًال) ،نحوَ ( :ك َّر َم ـــ ُي َك ِّر ُم ـــ تَكري ًما).
و(فاع َل ـــ ُي ِ
ِ�ض ـــ ُمعا َر�ض ًة).
.3
فاع َل ًة) ،نحو( :عا َر َ�ض ـــ ُيعار ُ
فاع ُل ـــ ُم َ
َ
 .4و( ِا ْف َت َع َل ـــ َي ْف َت ِع ُل ـــ ِا ْف ِتعا ًال) ،نحوِ ( :اقت ََد َر ـــ يقت َِد ُر ـــ ِاق ِتدا ًرا).
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 .5و( ِا ْن َف َع َل ـــ َين َف ِع ُل ـــ ِا ْن ِفعا ًال) ،نحوِ ( :ا ْن َق َل َب ـــ َي ْن َق ِل ُب ـــ ِا ْن ِقال ًبا).
يح َم ُّر ـــ ِا ْح ِمرا ًرا).
 .6و( ِا ْف َع َّل ـــ َي ْف َع ُّل ـــ ِا ْف ِعال ًال) ،نحوِ ( :ا ْح َم َّر ـــ ْ
هاب ـــ ِا�شهيبا ًبا).
هاب((( ـــ َي�شْ ُّ
 .7و( ِافْعالَّ ـــ َيفْعا ُّل ـــ ِافْعيال ًال) ،نحوِ ( :ا�شْ َّ
 .8و( َت َف َّع َل ـــ ي َت َف َّع ُل ـــ َت َف ُّع ًال) ،نحو( :تزَ ّكى ـــ َيتَزَ ّكى ـــ تَزَ ِّك ًيا).
َفاع ًال) ،نحوَ ( :تغَاف ََل ـــ يتَغا َف ُل ـــ تَغا ُف ًال)(((.
َفاع ُل ـــ ت ُ
َاع َل ـــ َيت َ
 .9و( َتف َ
 .10و( ِا�س َت ْف َع َل ـــ َي�ستَف ِع ُل ـــ ِا�س ِتفْعا ًال) ،نحوِ ( :ا ْ�ستَغ َف َر ـــ َي�س َت ْغ ِف ُر ـــ ِا�س ِتغفا ًرا).
غدو ِد ُن ـــ ِاغديدا ًنا).
وع َل ـــ َي ْف َع ِوع ُل ـــ ِا ْف ِعيال ًال) ،نحوِ ( :اغْ َدو َد َن((( ـــ َي َ
 .11و( ِا ْف َع َ
«ويكون الم�صد ُر ( َف َعا ًال ،وفَعال ًة ،و ُف ْع ًال) ،وذلك قولك( :ق ُبح ـــ يق ُبح ـــ قباح ًة)،
((( قال �سيبويه عن باب (ف ُع َل ـــ يف ُع ُل):28/4 :
ُ
�ساما)،
ُ
يو�س ُم ـــ و�سام ًة) ،وقال بع�ضهمَ ( :و ً
وبع�ضهم يقولُ ( :ق ُبوحة) ،فبناه على ( ُف ُعولة) ،كما بناه على ( َف َعالة) ،و( َو ُ�سم ـــ ُ
(ج ُم َل ـــ جما ًال)» .وقال في مو�ضع �آخر« :30/4 :وقد يجي ُء الم�صد ُر على
وال�سقامة) ،ومث ُل ذلكَ :
(ال�سقام َّ
فلم ي�ؤ ِّنث ،كما قالَّ :
(ال�صغَرِ ،
أي�ضا« :33/4 :وقالوا� :شَ ُر َف �شَ َرفًا ،وهو �شريف،
والك َبر ،وال ِق َدم ،وال ِع َظمِّ ،
وال�ضخَ م)» .وقال � ً
( ِف َعل) ،وذلك قو ُل َكِّ :
و َك ُر َم َك َر ًما ،وهو كريم» .وقال« :35/4 :وقالواَ :ظ ُر َف َظ ْرفًا ...كما قالوا�َ :ض ُع َف َ�ض ْعفًا» .وقال في المو�ضع نف�سه« :وقالواَ :ر ُفقَ
ـــ َي ْر ُفقُ ـــ ِر ْفقًا ...كما قالواَ :ح ُل َم ـــ َي ْح ُل ُم ـــ ِح ْل ًما» .فاجتمع لدينا من هذا الباب ت�سعة �أوزان مختلفة للم�صدر ،وهذا دليل ٍ
كاف
على قول الزمخ�شري من � ّأن م�صادر هذه الأبواب ال تُ�ض َب ُط بالقيا�س.
بيا�ض ُه �سوا َد ُه .ينظر :العين�( 403/3 :شهب).
هاب الر� ُأ�س� :إذا غ َل َب ُ
((( ا�شْ َّ
َفاع َل) نحو:
((( �أ�شار المظهري في كتابه المكمل �إلى � ّأن الزمخ�شري قد ذكر في كتابه المفيد وزني ( َت َف َّع َل) نحو( :تك َّل َم) و(ت َ
(تغاف ََل) من غير الملحق .والزمخ�شري ذكر هذين الوزنين في كتابه المف�صل مع الملحق ﺒ(تدح َر َج) .ينظر :المكمل في �شرح
المف�صل.181-180/2 :
متثن .ينظر :الل�سان311/13 :
((( اغدودن ال�شعر� :إذا طال وتم .ينظر :ال�صحاح( 2173/6 :غدن) ،و�شجر مغدو ِدن :ناع ٌم ٍّ
(غدن).
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 .12و( ِا ْف َع َّولَ ـــ َي ْف َع ّو ُل ـــ ِا ْف ِع ّوا ًال) ،نحوِ ( :ا ْع َل َّو َط((( ـــ َيع َل ّو ُط ـــ ِا ْع ِل َّو ًاطا).
والتي للإلحاق((( على ثالث ِة �أوجه:
وج ْه َو َر((( ،و َق ْلن ََ�س((( ،و َق ْل�سى((()(((.
 .1ملحق ﺒ ( َد ْح َر َج) ،نحو�( :شَ ْم َل َل(((َ ،
وح ْو َق َل((( ،و َب ْي َط َر(((َ ،
 .2وملحق ﺒ (تدح َر َج) ،نحو( :ت ََج ْل َب َب( ،((1وت ََجو َر َب( ،((1و َت�شَ ْي َط َن( ،((1و َت َر ْه َو َك(.)((1
 .3وملحق ﺒ ( ِا ْح َرن َْج َم) ،نحوِ ( :ا ْق َعن َْ�س َ�س( ،((1و ِا ْ�س َلنْقى(.)((1
وللمزيد فيه من الرباعي ثالث ُة �أبني ٍة(:((1
يتدح َر ُج ـــ ت ََد ْح ُر ًجا).
َ ( .1ت َف ْع َل َل ـــ ي َت َف ْع َل ُل ـــ َت َف ْع ُل ًال) ،نحو( :ت ََد ْح َر َج ـــ َ
نجاما).
نج َم( ((1ـــ َي ْح َرنْجِ ُم ـــ ِا ْحرِ ً
 .2و( ِا ْف َع ْن َل َل ـــ َي ْف َع ْن ِل ُل ـــ ِا ْف ِعنْال ًال) ،نحوِ ( :ا ْح َر َ
((( اعل ّو َط البعي َر :تع ّلق ب ُع ُن ِقه وعاله .ينظر :ال�صحاح( 1144/3 :علط) ،والقامو�س المحيط( 678 :علط).
ليكون
((( �أو�ضح الخ�ضر اليزدي معنى الإلحاق في �شرحه على ال�شافية 191/1 :بقوله« :الإلحاقَ :ج ْع ُل مثالٍ على مثالٍ �أ ْز َي َد منه؛ َ
ﺒ(دح َر َج) ِز ْد َت بعد ِ
ِ
(ع َث َر)
�ص ْر ُف ُه
ك�صرف ذلك الملحق به ،كما �أن َّك ل ّما � َ
الم ِه با ًء ،وحين َ
�شئت � ْأن ت ُِلحقَ َ
أردت � ْأن ت ُِلحقَ َ
(ج َل َب) ْ
ِ
به ِز ْد َت بعد ثائه يا ًء ،فعلى ما ذكرنا ال يكون حرف الإلحاق �إال لمماثلة البناءينِ في اللفظ ،وال يكون �إيرا ُد ُه لمعنى» .وينظر:
المن�صف.34/1 :
((( �شملل� :أ�سرع في ال�سير .ينظر :ال�صحاح�( 1740/5 :شمل) .ووزنُ (�شم َل َل) ( َف ْع َل َل).
فوعل.
((( َح ْوق ََلَ :ك ِب َر و َف َت َر عن الجِ ماع .ينظر :ال�صحاح( 1672/4 :حقل) .ووزنهَ :
((( وزنه :ف ْي َع َل.
((( وزنهَ :ف ْع َولَ .
«وقلن�س ال�شي َء� ،إذا ّ
غطاه و�ستره ،زعموا ،والنون فيه زائدة .ويمكن �أن يكون منه ا�شتقاق ال َق َلن ُْ�سوة ،النون زائدة».
((( قال ابن دريد في الجمهرة�( 1156/2 :سق):
َ
ووزنه ( َف ْعن ََل).

((( قل�سى :لب�س ال َق َلن ُْ�سوة .ينظر :المحكم والمحيط الأعظم( 234/6 :قل�س) .ووزنه :فعلى .قال المظهري في المكمل« :181/2 :و�أ�ص ُلهُ :قل َْ�س َي ،بفتح الياء ،فانقلبت
الياء �ألفًا لتح ّركها وانفتاح ما قبلها».
((( �أورد الزمخ�شري هذه الأبنية ال�ستة في كتابه المف�صل 370 :بالأمثلة نف�سها ،وذكر المظهري في كتابه المكمل في �شرح المف�صلّ � 181/2 :أن الزمخ�شري في كتابه
و(�س ْن َب َل) .ويبدو � ّأن المظهري واه ٌم في ذلك ،والراجح ما ورد في الن�سخة المخطوطة؛ ل ّأن الزمخ�شري
المفيد قد زاد على هذه الأبنية بنائينِ  ،وهما�( :شَ ْر َي َف) َ
ً
ن�ص على � ّأن �أبواب المزيد فيه من الثالثي �أربعة وع�شرون با ًبا ،ف�إذا �أدخلنا هذين البنائين �صار العدد �ستة وع�شرين با ًبا.
َّ
( ((1وزنه :تف ْع َل َل.
تفوع َل.
( ((1وزنهَ :
( ((1وزنه :ت َف ْي َع َل.
وج في م�شيته ،وقد َت َر ْه َوك» .ووزنه :تف ْع َولَ .
( ((1قال الخليل في العين( 114/4 :رهوك)« :ال َّت َر ْه ُوكُ َ :م�شْ ُي الذّي ك�أنّه َي ُم ُ
( ((1ورد في العباب الزاخر :حرف ال�سين « :357واقعن�س�س� :أي ت�أخر ورجع �إلى خلف» .ووزنهِ :ا ْف َع ْن َل َل.
( ((1ا�سلنقى الرجل� :إذا ا�ضطجع �أو ا�ستلقى على قفاه .ينظر :النهاية في غريب الحديث والأثر.391/2 :
بيد �أنّه في كتابه
ون�ص المظهري على � ّأن الزمخ�شري قد ذكر ذلك في كتابه المفيدَ ،
( ((1ينظر :المكمل في �شرح المف�صل .213/2 :وفيه �إ�شارة �إلى هذه الأبنيةَّ ،
ح�سب وهما( :ا ْف َع ْن َل َل) و(ا ْف َع َل َّل).
(المف�صل) ذكر له بناءينِ
ُ
ّ
الح َرج ،وهو ال�شجر المجتمع الملتف».
( ((1احرنجم القوم :ازدحموا .مقايي�س اللغة ،145/2 :قال ابن فار�س« :وهذه فيها نون وميم ،و�إنما الأ�صل َ
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المفيد
في
الت�صريف

 .3و( ِا ْف َع َل َّل ـــ َي ْف َع ِل ُّل ـــ ِا ْف ِع ً
لاّال) ،نحوِ ( :اق�شَ َع َّر ـــ َي ْق�شَ ِع ُّر ـــ ِاق ِْ�ش ْعرا ًرا).
[معرفة الأ�صلي من الزائد في الميزان]
والعين
قال ال�شيخ الع ّالمة فخر خوارزم �أبو القا�سم محمود بن عمر الزمخ�شري :اع َلم �أنّهم جعلوا الفا َء
َ
والالم ميزا ًنا؛ وك ُّل ٍ
حرف من حروف الكلمة و َق َع في مقابلة � ِ
أحد حروف (فعل) فهو �أ�ص ٌل ،وما ارت َف َع في
َ
(�ض َر َب) كلُّها �أ�صل ّية؛ ل ّأن ال�ضاد والراء والباء في مقابلة الفاء والعين والالم
مقابل ِت ِه فهو زائد ،فحروف َ
حرج)؛ ل ّأن وزنه ( َف ْع َل َل)ُ ،
الدال في مقابل ِة الفاء ،والحا ُء في مقابل ِة العين ،والرا ُء في
في ( َف َع َل) .وكذلك ( َد َ
الالم الثانية(((.
الالم الأولى،
ُ
والجيم في مقابل ِة ِ
مقابل ِة ِ
(فاع َل)،
أكرم) زائدة؛ ل ّأن وزنه (�أف َع َل) ،فلي�ست الهمز ُة في مقابلة الفاء ،وكذلك �ألف َ
والهمز ُة في (� َ
َفاع َل) ،كلُّها زائد على هذا
وتاء ( ِا ْف َت َع َل) ،ونون (ان َف َع َل) ،وال�سين والتاء في (ا�ست ْف َع َل) ،والتاء والألف في (ت َ
القيا�س.
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ووزن
ووزن ( َي ُ�ش ُّد) ( َي ْف ُع ُل)؛ ل ّأن �أ�ص َل ُه((( ( َي�ش ُد ُد)ُ ]1[ ،
واع َل ْم � ّأن وزن (�شَ َّد) ( َف َع َل)؛ ل ّأن �أ�ص َل ُه (�شَ َد َد)ُ ،
ْ
ووزن (قال) ( َف َع َل)؛ ل ّأن �أ�ص َل ُه
ووزن ( َي ِف ُّر) ( َي ْف ِع ُل)؛ ل ّأن �أ�ص َل ُه ( َيفْرِ ُر)ُ ،
( َف َّر) ( َف َع َل)؛ ل ّأن �أ�ص َل ُه ( َف َر َر)ُ ،
( َق َولَ ) ،وكذلك (با َع) �أ�ص ُل ُه ( َب َي َع) على وزنِ ( َف َع َل) ،و( َي ِب ْي ُع) ( َي ْف ِع ُل)؛ ل ّأن �أ�ص َله ( َي ْب ِي ُع) ،و( َر َمى) ( َف َع َل)؛
ل ّأن �أ�ص َل ُه ( َر َم َي) ،و( َي ْرمي) ( َي ْف ِع ُل) ،و ِق ْ�س((( على هذا.
ف�صل[ :الفعل المتعدي والفعل الالزم]
َ
اعلم � ّأن َ
الفاعل �إلى غيرِ ِه ،كقو ِل َك�( :ضرب ُتهُ ،و َقتَل ُتهُ)� ،أال
متعد ،فالمتعدي :ما تع ّدى
متعد وغي ُر ٍّ
الفعل ٍّ
ترى � ّأن (ال�ض ْر َب) ال ُيتَ� َّصو ُر � اّإل � ْأن ُي ِ
حد َث ُه ُم ْح ِدثٌ في �آخر ،وكذلك (الق ْتل).
وقام)� ،أال تَرى � ّأن ُم ْح ِدثَ
وغي ُر المتعدي :ما اقت�ص َر على الفاعل ،فلم يتجاوز �إلى غيرِ ه ،كقو ِل َك( :ق َع َدَ ،
يو�ضح ُه �أن َّك تقول�( :ضرب ُت ُه وقتل ُتهُ) ،وال تقولُ ( :قم ُت ُه وال
القيام والقُعود ال ُي ْح ِدثُ فع َل ُه في �آخر؟ ومما
ُ
ِ
قياما و ُقعو ًدا.
أقعد ُتهُ) جاز؛ لأنّه �صار متعد ًيا؛ لأن َّك � َ
ق َعد ُتهُ) ،ف�إذا َ
قلت�( :أقم ُت ُه و� ْ
أحدثت في �آخَ َر ً
ف�صل[ :م�ضاعف الثالثي وم�ضاعف الرباعي]
جن�س ٍ
واحد ،وحقُّه �أن يدغَ َم الأول في الثاني((( .والإدغامْ � :أن
م�ضاعف الثالثي :ما كان عي ُن ُه وال ُم ُه من ٍ
(م َّد ،و�شَ َّد) ،و�أ�ص ُلهُ�( :شَ َد َدَ ،وم َد َد) ،ف�أُ ِ
�سكنت ُ
الدال الأولى و�أُدرِجت
ُي�س ّكن الأول و ُيد َرج في الثاني ،كقولناَ :
الدال في الثانية ،وي�سمى الأول مدغَ ًما ،والثاني مدغ ًما فيه ،وال يكون ال ُمدغَ ُم �إال �ساكنًا ،والمدغَ ُم فيه ال يكون
((( ذكر الميداني طريقة �أخرى لمعرفة الزائد من الأ�صلي وهي �سقوط الحرف في اال�شتقاق يدل على � ّأن هذا الحرف زائد ،قال:
حرف وجد َت ُه ً
«ف� ّأي ٍ
فقدت هذه
�ساقطا في اال�شتقاق فاحكم ب�أنه زائد ،نحو�( :ضارب ،وت�ضارب ،وا�ست�ضرب ،و�ض ّرب)؛ لأنك َ
فعرفت �أنها زوائد وما بقي فهو الأ�صل» .نزهة الطرف.5 :
الزيادات في تركيب (�ض ر ب)،
َ
((( في الأ�صل :وزنه .وال�صواب ما �أثبتّه.
((( زيادة يقت�ضيها ال�سياق.
جن�س ٍ
ُ
واحد مدغَ م».
((( ورد في كتاب المفتاح في ال�صرف للجرجاني:39 :
«الم�ضاعف من الثالثي :ما كان عي ُن ُه وال ُم ُه من ٍ
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القوم ،و َرديد،
ف�ص ُل بينهما بحرك ٍة وال بحرف �إال �إذا زالَ الإدغام ،كقولناَ ( :ر َد ْد َت ،و ُا ْر ُد ِد َ
�إال متح ّر ًكا ،وال ُي َ
و�شَ ديد) ،وما �أ�شبه ذلك.
جن�س واحد ،وعي ُن ُه وال ُم ُه الثاني ُة كذلك((( ،كقولنا:
وم�ضاع ُف الرباعي :ما كان فا�ؤُ ُه وال ُم ُه الأولى من ٍ
َ
(�ص ْل َ�ص َل) ( َف ْع َل َل) ،فالفاء والالم الأولى �صاد ،والعين والالم الثانية الم.
َ
ف�صل[ :الفعل المعتل]
المعت ُّل :ما كان ف��ا�ؤُ ُه �أو عي ُن ُه �أو ال ُم ُه حرفًا من حروف الم ّد واللين ،وحروف الم ّد واللين الواو واليا ُء
(((
الم ف�إنّها منقلبة عن وا ٍو �أو
والألف ،وذلك نحوَ ( :و َع َد ،وقالَ َ ،وم�ضى)  ،وك ُّل �أ ِل ٍف كانت في مقابل ِة عينٍ �أو ٍ
ُ
(يقول) ،و� ُ
ألف (با َع)
ياء ،فالألف في (قالَ ) �أ�ص ُلها واو؛ لأن َّك تقول في م�صدره( :ال َق ْول) ،وفي م�ضارعه:
(هاب) �أ ِل ُف ُه منقلبة عن الياء؛ ل ّأن
�أ�ص ُلها الياء؛ لأنّك تقول في م�صدره( :ال َب ْيع)،
ُ
وم�ضارعهَُ ( :يبي ُع) ،وكذلك َ
َ
و(خاف) �أ ِل ُف ُه منقلبة عن الواو؛ ل ّأن م�صدره (الخوف) ،و(رمى) �أ ِل ُف ُه منقلبة عن الواو؛
م�صدره (الهيبة)،
لأنّك تقول في م�صدره( :الدعوة) ،وفي م�ضارعهَ ( :يدعو).
ف�صل[ :الهمزة وتغي ُ
ُّراتها في الكلمة]
الهمز ُة ٌ
حرف �صحي ٌح كالعين والحاء� ،إ ّال �أنّه ُي�ستَثق َُل فيخَ ف َُّف بالقلب والحذفُ .
فمثال القلب قو ُلهم في
(ذ ْئب)ِ :
ِ
(ذ ْيب) ،وفي ( ُل�ؤْم)ُ ( :ل ْوم) ،وفي ( َر ْ�أ�س)َ ( :را�س)ُ .
ومثال الحذف قو ُل ُهم في (ي�س�أل)َ ( :ي َ�سل)،
(�س ْل) في مو�ضع ( ِا ْ�س�ألْ ).
ولهذا قالوا في الأمر منهَ :
ومتى اجتمعت همزتانِ وكانت الأولى مفتوحة والثانية �ساكنة ُقلبت الثانية �أ ِلفًا ،كقولهم�( :آ َدم) ،والأ�صل
(�أَ�أْ َدم) ،و�إذا كانت مك�سورة ُق ِلبت الثاني ُة يا ًء كقو ِل َك في الأمر من (� َأ�س َر ـــ ي� ِأ�س ُر)ِ ( :ا ْي ِ�سر)((( ،و�إذا كانت
م�ضمومة ُقلبت الثاني ُة وا ًوا ،كقولك في الأمر من (�أ َث َر الحديثَ ـــ َي�أ ُث ُر)(((ُ ( :ا ْو ُث ْر) ،والأ�صلُ ( :ا�ؤْ ُثر).
و�أ ّما ( ُك ْل ،وخُ ذْ  ،و ُم ْر) في الأمرِ من (�أ َك َل ،و�أَ َم َر ،و�أخَ ذَ ) ،ف�شاذّة ،والقيا�سُ ( :ا�ؤْ ُكل ،و ُا�ؤْخُ ذ ،و ُا�ؤْ ُمر)(((.
((( ينظر :المفتاح في ال�صرف .39 :وتعريف الزمخ�شري يكاد يكون مطابقًا لتعريف الجرجاني في م�ضاعف الثالثي وم�ضاعف
الرباعي.
(وع َد) وي�سمى (المثال) ،والمعتل العين (قال)
((( �أور َد الم�ؤلف هذه الأمثلة لي�شير �إلى �أق�سام المعتل الثالثة ،وهي المعتل الفاء َ
وي�سمى (الأجوف) ،والمعتل الالم (م�ضى) وي�سمى الناق�ص.
((( قال الخليل في العين�( 298/8 :أمر)« :وذلك � ّأن �أكث َر ِ
كالمها في ُك ّل ِف ْعلٍ �أ ّوله همزة مثل�( :أَ َبل ـــ ي�أ ِب ُل ،و�أَ َ�س َر ــــ ي� ِأ�س ُر) �أن
ِ
يك�سروا ( َي ْف ِع ُل) منه وكذلك (�أَ َبق ـــ ي�أبِق) ،ف�إِذا كان ال ِف ْع ُل الذي �أ ّو ُل ُه همزة و( َي ْف ِع ُل) منه مك�سو ًرا مردو ًدا �إلى الأمر ،قيل:
َ
( ِا ِ
فالنِ ،ايب ِْق يا غالم) ،وك� ّأن �أ ْ�ص َلهُِ ( :ا ْئ ِ�سر) بهمزتين ،فكرهوا َج ْم ًعا بين َه ْمزَ َت ْينِ  ،فح ّولوا �إحداهما يا ًء �إذ كان ما
ي�س ْر يا ُ
َق ْب َلها مك�سو ًرا».
((( �أ َث َر الحديثَ عن القوم َي�أ ُث ُر ُه ،وي�أ ِث ُر ُه �أ ْث ًرا و َ�أثا َر ًة و ُ�أ ْثرةً� :أي �أنب�أهم بما ُ�سبقوا فيه من الأثر .ينظر :المحكم والمحيط الأعظم:
�( 174/4أثر).
((( قال الخليل في العين�( 298/8 :أمر)« :وكان حقّ الأمر من (�أَ َم َر ـــ ي�أ ُم ُر) �أن ُيقالُ ( :ا�ؤْ ُم ْرُ ،ا�ؤْخُ ذُ ،ا�ؤ ُك ْل) بهمزتين ،فتُرِ َك ِت
العرب جم ًعا بين
فا�س َت ْث َق َل ِت
لل�ض ّمة فاجتمع في الحرف �ض ّمتان بينهما وا ٌو ّ
وح ّولت وا ًوا ّ
ُ
الهمز ُة ال ّثانية ُ
وال�ض ّمة من جن�س الواوْ ،
�ض ّمتين وواوَ ،
فط َرحوا همزة الواو؛ لأنّه بقي بعد طرحها حرفان فقالواُ ( :م ْر فالنًا بكذا وكذا ،وخُ ذ من فالنٍ  ،و ُك ْل)».
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المفيد
في
الت�صريف

[�أق�سام الأفعال والأ�سماء المت�صلة بالأفعال]
الأفعال خم�س ُة �أ�ضرب :الما�ضي ،والم�ضارع ،و�أمر المخاطب ،وفعال التعجب((( .والأ�سماء المت�صلة
بالأفعال خم�س ُة �أ�ضرب :الم�صدر ،ا�سم الفاعل ،ا�سم المفعول ،ا�سم التف�ضيل ،ا�سم الفعل(((.
الأفعال

[� ً
أوال :الفعل الما�ضي وت�صريفه]

تحقيق المخطوطات

(�ض َر َب ،و َقت ََل) ،وهو على
الما�ضي :هو الذي يد ُّل على معنًى ُوجِ � َ�د في الزمان الما�ضي((( ،كقولكَ :
ومبني للمفعول.
مبني للفاعل،
ّ
�ضربينِ ّ :
[الما�ضي المبني للفاعل]
َاع َل ،و َف ْع َل َل ،و َت َف ْع َل َل).
فالمبني للفاعل :ما كان �أو ُل ُه
َاع َل ،و َت َف َّع َل ،و َتف َ
مفتوحا ،ﻛ ( َف َع َل ،و َ�أ ْف َع َل ،و َف َّع َل ،وف َ
ً
ٍ
متحرك منه ،و(ا ْن َف َع َل)ُ � ،
�أو كان [ُ � ]2
أول متح ّر ٍك منه الفاء،
مفتوحا ﻛ (ا ْل َت َم َ�س) ،التاء �أ ّو ُل
أول متح ّر ٍك منه
ً
ُ
وت�سقط
تثبت في االبتداء
وع َل) ،وال تُع َت َب ُر الأ ِلفات في الأوائل ،ف�إنّها زائدة ُ
و(ا�س َت ْف َع َل ،وا ْف َع َّل ،وا ْف َع َل َّل ،وا ْف َع َ
في الدرج.
[الما�ضي المبني للمفعول]
م�ضموما ﻛ ( ُف ِع َل ،و�أُ ْف ِع َل ،و ُف ِّع َل ،و ُف ْو ِع َل ،و ُت ُف ِّع َل ،و ُتف ِ
ُوع َل ،و ُف ْع ِل َل ،و ُت ُف ْع ِل َل)،
والمبني للمفعول :ما كان �أو ُل ُه
ً
ُّ
أول ٍ
�أو كان � ُ
م�ضموما ،نحوُ ( :اف ُت ِع َل ،و ُا ْن ُف ِع َل ،و ُا ْف ُع َّل ،و ُا�س ُت ْف ِع َل ،و ُا ْف ُع ِوع َل) ،وهمزة الو�صل
حرف متح ّر ٍك منه
ً
تتبع هذا الم�ضموم في ال�ضمة.
المبني للفاعل وكيفية �إلحاق ال�ضمائر به

بت هي�َ ،ض َر َبتا�َ ،ض َر ْب َن.
رب هو�َ ،ض َربا�َ ،ض َربوا�َ .ض َر ْ
 .1ال�صحيح�َ :ض َ
		

َ�ضر ْب َت�َ ،ضر ْبتُما�َ ،ضر ْبتُم�َ .ض ِ
ربت�َ ،ضربتُما�َ ،ض َر ْبت َُّن.

		

َ�ضر ْب ُت�َ ،ضر ْبنا .وكذلك جمي ُع الأفعال ال�صحيحة.

 .2الم�ضاعفَ :ف َّرَ ،ف َّراَ ،ف ّرواَ .ف َّر ْتَ ،ف َّرتاَ ،ف َر ْر َن.
		

َف َر ْر َتَ ،ف َر ْرتُماَ ،ف َر ْرتُمَ .ف َر ْر ِتَ ،ف َر ْرتُماَ ،ف َر ْرت ُّن.

		

َف َر ْر ُتَ ،ف َر ْرنا.

((( هما �صيغة (ما �أفعله) و(�أف ِع ْل به) .وهاتان ال�صيغتان ال تت�ص ّرفان ،ففعل التعجب جامد لإن�شاء التعجب ،ولهذا ف�إن الت�صريف
ال يتناول هاتين ال�صيغتين و�إنما يتناول ما ُي�صاغانِ منه.
((( �سي�أتي � ّأن الم�ؤلف لم يتناول درا�سة ا�سم الفعل ،و�إنما تناول ا�سمي الزمان والمكان.
((( ينظر :المفتاح في ال�صرف.53 :
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واحت ََّج،
وكذلك ك ُّل م�ضاعف كانت عي ُن ُه في تقدير الفتحة ﻛ (� َأح� َّ�ب)؛ ل ّأن �أ�ص َل ُه (�أح َب َب) ،و(ح� َّ
�اجْ ،
(((
واحما َّر ،واقْ�شَ َع َّر).
وانق َّ
َ�ض ،وت َّ
(اح َم َّرْ ،
وا�ست ََط َّب) ،ومثلْ :
َ�صام ْ ،
(ظ� َّل)� ،أ�ص ُل ُه َ
و�أ ّم��ا ما كانت عي ُن ُه في تقدير الك�سرة كقو ِل َكَ :
(ظ ِل َل) ،ف�إن َّك ت ِ
َك�س ُر عي َن ُه �إذا َف َك ْك َت
وظ ِل ْلت َُّن)َ ،
وظ ِل ْلتُمَ ،
وظ ِل ْلتُماَ ،
و(ظ ِل ْل َتَ ،
وظ ْل َن)َ ،
(ظ ِل ْل َن) ،و ُيقالَ :
الت�ضعيف ،كقو ِل َكَ :
(ظ ْل َنِ ،
و(ظ ِل ْل ُت،
(ظ ْل َتَ ،ظ ْلتُماَ ،ظ ْلتُمَ ،ظ ْل ِتَ ،ظ ْلتُماَ ،ظ ْلت ُّن)َ ،
وظ ِل ْلنا) ،و ُيقالَ :
َ
(ظ ْل َتَ ،ظ ْلنا) ،ويجو ُز ك�س ُر الظاء(((.
�أ ّما م�ض ّعف ( َف َّع َل و َت َف َّع َل) فجا ٍر َمجرى ال�صحيح.
[ .3المعتل]
باعتاِ ،ب ْع َن.
�أ .المعتل العين :با َع ،باعا ،باعواْ .
باعتَ ،
		

ِب ْع َت ،بِعتُماِ ،ب ْعتُمِ .ب ْع ِت ،بعتُماِ ،ب ْعت َُّن.

		

ِب ْع ُتِ ،ب ْعنا.

وكذلك ك ُّل ما اعت ّل عينُه �إال �أنّه يجب �أن تنظر �إلى العين في الثالثي المج ّرد ،ف� ْإن كانت يا ًء ِ
فاك�سر ما
قب َلها �إذا َحذَ فتَها ،كقو ِل َكِ ( :ب ْع ُتِ ،
وه ْب ُت)[ ،و� ْإن كانت وا ًوا كقولك( (((]:قالَ  ،وطالَ ) فا�ضمم ما قبلها فقل:
( ُق ْل ُتُ ،
فاك�س ْر ُه فقلتِ :
اف) ِ
وط ْل ُت) .ف� ْإن كان من باب ( َف ِع َل) كقو ِل َك( :خَ َ
(خف ُْت ،و ِن ْم ُت) ،كما ُيف َع ُل ببنات
الياء(((.
وا�ست ََج ْب ُت)(((.
وافتحه في جميع ذوات الزوائد ﻛ (� َأع ْد ُت ،واخْ َت ْر ُت ،وا ْنق َْد ُتْ ،
َاع َل ،و َت َف َّع َل) كال�صحيح.
(فاع َل ،و َتف َ
والمعت ُّل العينِ من َ

�صام� :أي �أرى من نف�سه �أنّه �أَ َ�ص ُّم ولي�س به �صمم .ينظر :ال�صحاح�( 1969/5 :صمم).
((( َ َّ
((( قال الخليل في العين( 149-148/8 :ظل)« :ومن ال َع َرب من يحذف الم َ
(ظ ِل ُلت) ونحوِها حيث يظهران ،ف�أما �أهل ِ
الحجاز
ُ
وعزَّ :
عاكفًا{ و ُقرِ ئِ :
}ظل َْت عليه ِ
فيك�سرون الظاء على ك�سرة الالم التي �أُل ِق َي ْت ،فيقولون ِظلْنا ِ
ِ
(ظل َْت
وظ ْلتُم ...وقال اهلل ج َّل َ
علي ِه) ،ف َمن َفت ََح فال ُ
الالم ُح ِذفت ل ِثقَل الت�ضعيف والك�سر ،وبقيت الظاء على فتحها ،ومن َق َر�أِ :ظل َْت،
أ�صل فيه َظ ِل َلت عليه ،ولكن َّ
بالك�سرَ ،ح َّولَ ك�سر َة الالم على الظاء».
((( ما بين المعقوفتين مطمو�س في الأ�صل ،و�أثبتّه لحاجة ال�سياق �إليه.
«ثم �ضم ُة فاء الكلمة في ( ُقل ُْت ُ
وطل ُْت) ،وك�سرتها في ( ِب ْع ُت ِ
وخف ُْت) الأ�ص ُل فيهما � ّأن الم ّدة
((( قال الجرجاني في المفتاحّ :75-74 :
ِ
َ
ِ
التي هي عين الفعل تُحذف عند اتّ�صال موجِ ب ال�سكون ،وتك�سر ما قبلها في باب ( َفعل) المك�سور العين ﻛ(خف ُْت) ،وفي باب
وب�ضم
�ست) ل�شبهه بالحرف.
ِعت) ،ولم يك�سر في ( َل ُ
( َف َع َل) المفتوح العين � ْإن كان العين يا ًء �أن تك�سر ما قبل عين الفعل ﻛ(ب ُ
ِّ
ذلك في باب ( َف ُع َل) الم�ضموم العين ُ
أي�ضا ما قبل عين
�ضم � ً
ﻛ(طل ُْت) ،وفي باب ( َف َع َل) المفتوح العين � ْإن كان العين وا ًوا � ْأن ُي َّ
الفعل ﻛ( ُقل ُْت)».
((( قال الجرجاني في المفتاح« :75 :هذا �إن كان في الثالثي المجرد ،و�أ ّما في غيره فيفتح ذلك � ًأبدا ،نحو�( :أَ َث ْب ُت ،و�أَ َب ْع ُت ،و�أق َْد ُت،
و� َأع ْد ُت ،وا�ست ََج ْب ُت ،واخْ َت ْر ُت)».
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ب .المعتلُّ الالم:

َرمىَ ،ر َمياَ ،ر َم ْواَ .ر َم ْتَ ،ر َمتَاَ ،ر َم ْي َن.

			

َرم ْي َتَ ،رميتُماَ ،رميتُمَ .ر ِ
ميتَ ،رميتُماَ ،ر َم ْيت َُّن.

			

يتَ ،ر َم ْينا.
َر َم ُ

وكذلك ك ُّل فعلٍ من بنات الياء في الثالثي المجرد ﻛ (�سقى ،ونمى ،و�سعى) ،ومث ُل ُه ذوات الزوائد،
وارعوى ،و َت�أ ّبى ،وتَ�صابى ،و َقل�سى).
والرباع ّي ُة كلُّها ﻛ (�أدنى ،و َر ّبى ،وحابى ،واجتَبى ،وانْق�ضىَ ،
و�أ ّما ( َف َع َل) من بنات الواو ف�إنّك ُ
تقول فيهَ :دعاَ ،د َع َواَ ،د َع ْواَ .د َع ْتَ ،د َعتاَ ،د َع ْو َن.
دع ِ
وتَ ،د َعوتُماَ ،دعوت َُّن.
َد َع َ
وتَ ،دع ْوتُماَ ،د َع ْوتُمَ .
َد َع ْو ُتَ ،د َعونا.
وتقول في ( َف ُع َل) منه�َ :س ُر َو�َ ،س ُر َوا�َ ،س ُروا(((�َ .س ُر َو ْت�َ ،س ُر َوتا�َ ،س ُر ْو َن.
َ�س ُر ْو َت�َ ،س ُروتُما�َ ،س ُر ْوتُم�َ .س ُر ْو ِت�َ ،س ُروتُما�َ ،س ُروت َُّن.
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َ�س ُر ْو ُت�َ ،س ُر ْونا.
ُ
وتقول في ( َف ِع َل)َ :ر ِ�ض َيَ ،ر ِ�ض َياَ ،ر ُ�ضواَ .ر ِ�ض َي ْتَ ،ر ِ�ض َيتاَ ،ر ِ�ض ْي َن.
َر ِ�ض ْي َتَ ،ر ِ�ض ْيتُماَ ،ر ِ�ض ْيتُمَ .ر ِ�ض ْي ِتَ ،ر ِ�ض ْيتُماَ ،ر ِ�ض ْيت َُّن.
َر ِ�ض ْي ُتَ ،ر ِ�ض ْينا.
ب�ضم ما َ
قبل وا ِو ال�ضمير ،وفي ِ
وتقول في هذا الباب و((( في ِ
باب ( َرمى،
(�س ُر ْوا ،و َر ُ�ض ْوا) ِّ
باب ( َف ُع َل)َ :
و َدعا)َ ( :ر َم ْوا ،و َد َع ْوا) بالفتح ،ننظ ُر �إلى عين الفعلِ  ،ف� ْإن كانت مفتوح ًة تركتَها على الفتح ِة عند �إلحاقِ واو
ال�ضمير ،و� ْإن كانت مك�سور ًة �أو م�ضمومة َ�ض َم ْمتَها عند �إلحاقِ وا ِو ال�ضمير(((.
المبني للمفعول وكيفية �إلحاق ال�ضمائر به

 .1ال�صحيح�ُ :ضرِ َب�ُ ،ضرِ با�ُ ،ضرِ بوا�ُ .ضرِ َب ْت�ُ ،ضرِ َبتا�ُ ،ضرِ ْب َن.
		

ُ�ضرِ ْب َت�ُ ،ضرِ ْبتُما�ُ ،ضرِ ْبتُم�ُ .ضرِ ْب ِت�ُ ،ضرِ ْبتُما�ُ ،ضرِ ْبت َُّن.

		

ُ�ضرِ ْب ُت�ُ ،ضرِ ْبنا]4[ .

وا�س ُت ْك ِت َب،
وكذلك الأفعال ال�صحيحة كلها ﻛ (�أُ ْك ��رِ َم ،و�أُ ِّد َبُ ،
وح ْو ِ�س َب ،وا ْنت ُِخ َب ،و ُت ُف ِّع َل ،و ُت��ذُ ِوك� َرْ ،
واع ُ�ص ِ
و�ص َب في هذا المكان((( ،و ُد ْحرِ َج).
ْ
((( �ساقطة من الأ�صل.
((( الواو زيادة يقت�ضيها ال�سياق.
((( ينظر :الممتع في الت�صريف.528-527/2 :
القوم� :إذا اجتمعوا و�صاروا ع�صائب .ينظر :ال�صحاح( 183/1 :ع�صب).
(((
اع�صو�صب ُ
َ
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 .2الم�ضاعف�ُ :ش َّد�ُ ،ش َّدا�ُ ،ش ُّدوا�ُ .ش َّد ْت�ُ ،ش َّدتا�ُ ،ش ِد ْد َن.
		

ُ�ش ِد ْد َت�ُ ،ش ِد ْدتُما�ُ ،ش ِد ْدتُم�ُ .ش ِد ْد ِت�ُ ،ش ِد ْدتُما�ُ ،ش ِد ْدت َُّن.

		

ُ�ش ِد ْد ُت�ُ ،ش ِد ْدنا.

وا�ست ُِح َّب) .و�أ ّما ( ُر ِّب َب((( ،و ُت ُه ِّد َد) فجا ٍر
وكذلك (�أُ ِح َّبُ ،
وح ِّد َد ،واخْ ت َّ
ُ�ص ،وان ُْ�ص َّب �إليه ،وت ُُ�ش ِّح َح على كذاْ ،
َمجرى ال�صحيح.
[ .3المعتل]
�أ .المعتل الفاءُ :و ِع َدُ ،و ِعداُ ،و ِعدواُ .و ِع َد ْتُ ،و ِع َدتاُ ،و ِع ْد َن.
		

ُو ِع ْد َتُ ،و ِع ْدتُماُ ،و ِع ْدتُمُ .و ِع ْد ِتُ ،و ِع ْدتُماُ ،و ِع ْدت َُّن.

ُو ِع ْد ُتُ ،و ِع ْدنا.
		
وكذلك (�أُ ِ
وع� َ�د ،و�أَ ْيق ََظ) ،و�أ�ص ُل (�أُ ْو ِق� َ�ظ) (�أُ ْي ِق َظ) ،ف ُق ِلبت اليا ُء وا ًوا ل�سكونها
وع� َ�د ،و�أُ ْو ِق� َ�ظ) ِمن (�أَ َ
و�ض ّمة ما قبلها ،وكذلك ك ُّل ٍ
قيا�سها((( .و( ُو ِّق َر ،و ُو ِّع َد ،و ُت ُو ِّز َع ،و ُت ُيق َِّن ،و ُت ُو ْو ِ�ص َف،
ياء �سكنت َ
بعد �ض ّمة فهذا ُ
وا�س ُت ْو ِق َن).
وا�س ُت ْو ِه َبْ ،
ْ
ب .المعتل العينِ :ع ْي َبِ ،ع ْيباِ ،ع ْيبواِ .ع ْي َب ْتِ ،ع ْي َبتاِ ،ع ْب َن.
		

ِع ْب َتِ ،ع ْبتُماِ ،ع ْبتُمِ .ع ْب ِتِ ،ع ْبتُماِ ،ع ْبت َُّن.

		

ِع ْب ُتِ ،ع ْبنا.

ئت ك�س ْر َت ُه ك�سر ًة خال�صة ،وكذلك(((ِ ( :ق ْي َلِ ،
وخ ْي َف ،واخْ ِت ْي َر ،وا ْن ِق ْي َد له،
ئت �أ�ش َم ْم َت ُه �ض ّمة((( ،و� ْإن ِ�ش َ
و� ْإن ِ�ش َ
وا�ستُجِ ْي َب).
و�أُ ِع ْي َد ،و ُز ِّو َد ،و�أُ ِّي َدُ ،
وج ْور َِب ،و ُب ْو ِي َع ،وتُخُ ِّو َن ،وت ُُ�ش ِّو َر في الأمر ،وتُخُ ْو ِي َر في الحظْ ،
جـ .المعتلُّ الالمُ :ر ِم َيُ ،ر ِم َياُ ،ر ُم ْواُ .ر ِم َي ْتُ ،ر ِم َيتاُ ،ر ِم ْي َن.
ُر ِم ْي َتُ ،ر ِم ْيتُماُ ،ر ِم ْيتُمُ .ر ِم ْي ِتُ ،ر ِميتُماُ ،ر ِم ْيت َُّن.
		
		

ُر ِم ْي ُتُ ،ر ِم ْينا.

واج ُتب َِي ،وا ْن ُث ِن َي عنه ،و ُت ُلق َِّي ،و ُتق ِ
وا�س ُت ْه ِد َي ،و ُق ْل ِ�س َي ،وا ْر ُعو َِي).
وكذلك (�أُ ْر ِم َي ،و ُر ِّب َيُ ،
وح ْوب َِيْ ،
ُو�ض َيْ ،
ف�صل[ :ثانيًا :الفعل الم�ضارع وت�صريفه]
دخلت على �أو ِل ِه �إحدى الزوائد الأربع ،وهي اليا ُء والتا ُء والهمز ُة والنون ،كقو ِل َكَ ( :ي ْف َع ُل،
الم�ضارع :ما ْ
((( ر ّببته� :إذا ح�ضنته .ينظر :العين( 257/8 :رب).
((( ومثله ُم ْو ِقن و ُم ْو ِ�سرِ ،من �أَ ْيق ََن و�أ ْي َ�س َر.
((( ع ّرف الأنباري الإ�شمام في كتابه �أ�سرار العربية 412 :ب�أنه �ض ُّم ال�شفتين من غير �صوت؛ وهذا يدركه الب�صير دون ال�ضرير.
((( في الأ�صل :ولذلك.
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نحن) ،وهذا الفعل للحال واال�ستقبال كقولك( :نف َع ُل ال َآن) ،وي�س ّمى حا ًال
وهي ،و�أَ ْف َع ُل �أنا ،و َن ْف َع ُل ُ
و َت ْف َع ُل � َ
أنت َ
�سوف ُ
فقلت�( :سنفع ُل� ،أو َ
نفعل)،
وحا�ض ًرا ،و( َن ْف َع ُل ً
أدخلت ال�سين �أو (�سوف) َ
غدا) ،وي�س ّمى م�ستقب ًال ،ف�إذا � َ
اخت�ص بزمان اال�ستقبال.
ّ
ومجزوما
ي�ضرب)،
مرفوعا ،كقولك( :هو ي�ضرِ ُب) ،ومن�صو ًبا كقولك( :لن
وله ثالثة �أح��وال :يكون
ً
َ
ً
ي�ضرب).
كقولك( :لم
ْ

تحقيق المخطوطات

إذن) .وعوامل الجزم( :لم ،و َل ّما بمعنى لم ،و� ْإن ،والم الأمر كقو ِل َك:
وعوامل الن�صبْ �( :أن ،ولن ،وكي ،و� ْ
( ِل َي ْ�ضرِ ْب) ،وال في النهي كقولك( :ال ي�ضر ْبهُ) ).
(((
مفتوحا �إ ّال في �أربعة
ومبني للمفعول ،فالمبني للفاعل :ما كان �أو ُل ُه
مبني للفاعل،
ً
ّ
وهو على �ضربينّ :
�أبواب ،وهيُ ( :ي ِ
فاع ُل ،و ُي ْف ِع ُل ،و ُي َف ِّع ُل ،و ُي َف ْع ِل ُل) ،ف� ّإن �أوائ َلها م�ضمومة ،وعالم ُة بناء هذه الأربعة للفاعل كون
الحرف الرابع مك�سو ًرا ،وهي العين في ( ُي ِ
فاع ُل) ،والعين الثانية في ( ُي َف ِّع ُل) ،والالم الأولى في ( ُي َف ْع ِل ُل)،
والعين في ( ُي ْف ِع ُل) ،وهي في تقدير رابعة؛ ل ّأن الأ�صل ( ُي َ�ؤ ْف ِع ُل)(((.
م�ضموما ،و�ض ّم ُة الأول عالم ُة ذلك في جميع الأب��واب �إال في الأبواب
والمبني للمفعول :ما كان �أ ّو ُل��ه
ً
مفتوحا(((.
الأربعة؛ ف� ّإن عالمتها كون الحرف الرابع
ً
المبني للفاعل و�إلحاق ال�ضمائر به

 .1ال�صحيح :تقول في حالة الرفعَ :ي�ضرِ ُبَ ،ي�ضرِ بانِ َ ،ي�ضرِ بون .تَ�ضرِ ُب ،تَ�ضربانِ َ ،ي�ضرِ ْب َن.
		

بين ،ت�ضربان ،تَ�ضرِ ْب َن.
تَ�ضرِ ُب ،تَ�ضرِ بانِ  ،تَ�ضربون .تَ�ضرِ َ

		�أ�ضرِ ُب ،ن َْ�ضرِ ُب.
وكذلك ( ُيكرِ ُم ،و ُي َح ِّر ُم ،و ُي ِ
خاط ُب ،و َي ْن َهزِ ُم ،وي�ستَف ِت ُح ،و َي ْح َدو ِد ُب ،و ُي َد ْحرِ ُج ،و َي َت َبخْ َت ُر).
ُ
وتقول في م�ضارع ( َت َف َّع َل)َ :يتَق َّل ُدَ ،يتَق َّلدانِ  ،يتَق َّلدون .تتق َّل ُد ،تتق َّلدانِ  ،يتق َّل ْد َن.
		

دين ،تتق َّلدانِ  ،تتق ّل ْد َن.
تتق َّل ُد ،تتق َّلدانِ  ،تتق ّل َ
دون .تتق َّل َ

		�أتق َّل ُد ،نتق َّل ُد.

((( �أي الفعل الم�ضارع.
((( �أَ ْ�ص ُل َم َ�ضارِع (�أَ ْف َع َل) ( ُي�ؤَ ْف ِع ُل)� ،إال �أَنَّه امتنع لما َي ْلزَ ُم ِم ْن َت َوا ِلي َه ْمزَ َت ْينِ في ا ْل ُم َت َك ِّل ِم ،ثم خُ ف ََّف في ال َْج ِميع .ينظر :المقت�ضب:
 ،72/1و�شرح ال�شافية للر�ضي.139/1 :
فاع ُل،
((( يعني � ّأن عالمة الفعل المبني للمفعول التي تميزه من المبني للفاعلّ � :أن الأبواب الأربعة عالمتها فتح الحرف الرابع ( ُي َ
و ُيف َع ُل ،و ُي َف َّع ُل ،و ُي َف ْع َل ُل)� ،أما في غيرها فحركة ال�ضمة في الحرف الأول عالمة كافية لتمييز المبني للمفعول.
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دين ،تق َّلدانِ  ،تق َّل ْد َن)((( .وتجوز هذه
�شئت
فقلتَ ( :ت َق َّل ُد ،و َت َق َّلدانِ  ،و َت َق َّل َ
دون .و َت َق َّل َ
حذفت التاء الثانية َ
َ
و� ْإن َ
قلت( :تَباع ُد ،و َت َبخ َت ُر)(((.
� ً
�شئت َ
َفاع َل ،و َت َف ْع َل َل) ،و� ْإن َ
أي�ضا في م�ضارع (ت َ
ُ
وت�سقط في حال الن�صب والجزم النونات [� ]5إال نون �ضمير جماعة الم�ؤنث ف�إنها ثابت ٌة �أب� ً�دا ،تقول:
(ه َّن
(لن ي�ضرِ با ،ولم َي�ضربا) ،و(لن ي�ضربوا ،ولم ي�ضربوا) ،و(لن ي�ضر ْب َن ،ولم ي�ضر ْب َن) كما تقولُ :
َي�ضر ْب َن).
تدب ،تد ّبانِ َ ،ي ْد ِب ْب َن.
 .2الم�ضاعفَ :ي ِد ُّبَ ،يد ّبانِ  ،يد ّبونُّ .
ين ،تد ّبانِ  ،تدب ْب َن.
		
َدب ،تد ّبانِ ِ ،تد ّب َ
ون .تد ّب َ
ت ُّ
		�أ ِد ُّب ،ن َِد ُّب.
وكذلكُ :
وي�ستحب).
وينكب ،ويت�صا ُّم،
ويع�ض ،و ُي ِح ُّب ،و ُي َح ِّب ُب ،و ُيحا ُّد ،و َيح َت ُّج،
(ي�ش ُّدُّ ،
ُّ
ُّ
أدخلت الجازم على فعل الواحد من المك�سور العين �أو المفتوح العين كقولكِ :
(يد ُّب ،و ُي ِح ُّب ،و ُي َحا ُّد،
و�إذا � َ
يدب ،ولم َيدب ِْب)((( ،و(لم ُي ِح َّب ،ولم ُي ِح ِّب ،ولم
يدب ،ولم ِّ
وي�ست َِح ُّب ،و َي َع ُّ�ض) ،ف َل َك فيه ثالثة مذاهب( :لم َّ
ُي ْحب ِْب) ،و(لم ُيحا َّد ،ولم ُيحا ِّد ،ولم ُيحا ِد ْد) ،و(لم ي َع َّ�ض ،ولم َي َع ِّ�ض ،ولم َي ْع َ�ض ْ�ض) .وكذلك الحكم في ِّ
كل
جن�س ٍ
دغم �أو ُلهما في الثاني ﻛ(يق�ش ِع ُّر ،ولم يق�شَ ْعرِ ْر).
ما في �آخرِ ِه حرفانِ من ٍ
واحد ُ�أ َ
م�ضموما كقو ِل َكَ ( :ي ُ�ش ُّد ،و َي ُم ُّد) ،ف َل َك فيه �أربع ُة مذاهب :ال�ضم والفتح والك�سر وفك
و�أ ّما �إذا كان العين
ً
الإدغام ،تقول( :لم َي ُ�ش ّد ،ولم َي�شْ ُد ْد)(((.
و�أ ّما ( ُي َر ِّب ُب((( ،ويتَح َّب ُب) فجاريانِ مجرى ال�صحيح.
((( قال �سيبويه في الكتاب« :476/4 :ف��إن التقت التاءان في (تتك ّلمون ،وتتت ّر�سون) ،ف�أنت بالخيار� ،إن �شئت �أثبتهما ،و�إن
�شئت حذفت �إحداهما :وت�صديق ذل��ك قوله عز وج��ل :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ [�سورة ف�صلت :من الآي��ة،]30
و ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ [�سورة ال�سجدة :من الآية .]16و�إن �شئت حذفت التاء الثانية .وت�صديق ذلك قوله تبارك
وتعالى :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ [�سورة القدر :من الآية ،]4وقوله :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [�سورة �آل عمران :من
الآية .]143وكانت الثانية �أولى بالحذف لأنها هي التي ت�سكن وتدغم في قوله تعالى :ﭽ ﮁ ﭼ [�سورة البقرة :من الآية]72
وﭽ ﯩ ﭼ [�سورة يون�س :من الآية ]24وهي التي ُيفع ُل بها ذلك في (ي ّذكّرون) ،فكما اعتلت هنا كذلك تحذف هناك».
و�أ�شار �إلى ذلك ابن مالك بقوله:

َو َم����������ا ِب������� َت�������ا َء ْي�������ن ا ْب�������� ُت��������دِ ي َق��������� ْد ُي���� ْق���� َت����� َ����ص���� ْر

فِ��������� ْي��������� ِه عَ��������لَ��������ى َت����������ا َك������� َت������� َب������� َّي ُ
�������ن ا ْل�������عِ������� َب������� ْر

وقد اختلف النحاة في �أي التاءين ُحذف ،فمذهب الب�صريين � ّأن المحذوف هو التاء الثانية ،ومذهب الكوفيين � ّأن المحذوف
التاء الأولى .ينظر� :شرح الأ�شموني.160/4 :
((( ينظر� :شرحان على مراح الأروح في علم ال�صرف ،50 :وفيه الأمثلة التي ذكرها الزمخ�شري بالن�ص.
وال�ضم والك�سرّ ،
ُ�ض) ،الفتح
((( قال الجرجاني في المفتاح« :70 :الجحد :لم َي ُ�س َّر ،فيجوز فيه الفتح
وفك الإدغام .وفي( :لم َيغ َّ
ّ
وال�ضم والك�سر .وفي( :لم َي ِف َّر) ،الفتح والك�سر».
ّ
الجزم (لم) على الم�ضارع ،جاز َ
َ
لك الإظها ُر (الفك) والإدغام ،نحو:
حرف
أدخلت
�
إذا
�
«و
:52
الطرف:
نزهة
في
الميداني
((( ذكر
َ
ِ
«وال�ضم �إتباع
الفتح والك�س ُر ،نحو( :لم َي ُم َّد ،ولم َي ُم ِّد) ،ويجوز ال�ضم نحو( :لم َي ُم ُّد)» .وقال:56 :
ّ
(لم َي ُم ّد ،ولم َي ْم ُد ْد) ،ويجوز ُ
ِ
ال�ضم؛ لعدم �إمكانية الإتباع� ،إذ ال �ض ّم َة على الفاء».
يجز
فلم
)
ر
ف
ي
(لم
ّ
�ضمة ال ِآخر ل�ضمة الميم� .أما في َ ّ
((( في الأ�صلُ :ير ّي ُب.
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 .3المعتل:
ونَ .ت ِث ُبَ ،ت ِثبانِ َ ،ي ِث ْب َن.
[�أ .المثال]َ :ي ِث ُبَ ،ي ِثبانِ َ ،ي ِث ُب َ
ِينَ ،ت ِثبانِ َ ،ت ِث ْب َن.
		
َت ِث ُبَ ،ت ِثبانِ َ ،ت ِث َ
بونَ .ت ِثب َ
		�أ ِث ُبَ ،ن ِث ُب.
وكذلك ( َنرِ ثُ ) تُحذف الواو من ِّ
كل ما انك�سرت عي ُن ُه في((( با َب ْي ( َف َع َل ـــ َي ْف ِع ُل) و( َف ِع َل ـــ َي ْف ِع ُل).

تحقيق المخطوطات

و�أ ّما في تقدير االنك�سار فمنه ما وقع في باب ( َف َع َل ـــ َي ْف َع ُل) ،وال ُ
أ�صل فيه ( َف َع َل ـــ َي ْف ِع ُل) ﻛ ( َي َه ُب ،و َي َ�ض ُع،
و َي َق ُع)� ،أ�ص ُلهَُ ( :ي ِ�ض ُع ،و َي ِق ُع ،و َيهِ ُب) ،ومنه ما وقع في باب ( َف ِع َل ـــ َي ْف َع ُل) ،والأ�ص ُل فيه ( َف ِع َل ـــ َي ْف ِع ُل) ﻛ ( َي َط�أُ،
و َي َ�س ُع) ،والأ�ص ُلَ ( :ي ِط ُئ ،و َي ِ�س ُع)((( ،وما عدا ذلك ال يجوز ُ
حذف الواو منه كقو ِل َكَ ( :ي ْو َج ُل ،و َي ْو َج ُع)(((،
[فتح ًة �أ�صل ّي ًة](((.
وكذلك ( َي ْو ُ�ضُ�ؤ ،و َي ْو ُق ُح) ،وك ُّل ما ان�ض ّم ْت عي ُن ُه((( ،و((( �إذا
ْ
انفتحت َ
و�أ ّما قو ُلهمَ ( :و ِل َه ِت المر�أ ُة ـــ َي ْو َلهُ ،و َي ِلهُ) ،فهما لغتانِ مختلفتانَ ،من قال ( َي ْو َلهُ) جعله من باب ( َف ِع َل ـــ
َي ْف َع ُل) من غير تقدير الك�سرة(((.
و�أ ّما ( ُي ْو ِع ُد) ف�أ�ص ُلهُُ ( :ي�أَ ْو ِع ُد) .و( ُي َو ِّجهُ ،و ُي َي ِّ�س ُر ،و ُيوا ِفقُ  ،وي َّتهِ ُب((( ،ويتوكَّل ،ويتواتر ،وي�ستوجب) فجاري ٌة
َمجرى ال�صحيح.
يبيعون[ .تَبي ُع ،تَبيعانِ َ ،ي ِب ْع َن](((.
ب .الأجوف :يبي ُعَ ،يبيعانِ ،
َ
َبيعين ،تَبيعانِ َ ،ت ِب ْع َن.
		
تَبي ُع ،تَبيعانِ  ،ت َ
َبيعون .ت َ
		�أبي ُع ،نَبي ُع.
وي�ستجيب) .وت ُ
ُ
نام ،و َي ُ
ُحذف الوا ُو واليا ُء وال ُ
ألف في فعل
وينقال،
جيب ،و َيختا ُر،
ُ
طول ،و ُي ُ
وكذلك تقولَ ( :ي ُ
((( في الأ�صل :ما في.
(و�س َع َي َ�س ُعِ ،
((( قال الميداني في نزهة الطرف« :9 :و�أ ّما ِ
ووط َئ َي َط ُ�أ) فقالوا :هما في الأ�صل ( َف ِع َل يف ِع ُل) �إال �أنهم ردوهما �إلى
الفتح لمكان حرف الحلق».
((( قال �سيبويه« :53/4 :وقالواَ ( :وجِ � َ�ل ـــ َي ْو َج ُل ،وهو َوجِ � ٌل) ف�أت ّموها؛ لأنها ال ك�سر َة بعدها ،فلم تُحذفَ ،ف َرقوا بينها وبين
( َي ْف ِع ُل)».
((( ورد في الخ�صائ�ص« :379/1 :ومعلوم �أن ال�ضمة �أثقل من الك�سرة لكنه لما كان م�ضارع ف ُعل ال يجيء مختلفًا لم يحذفوا فاء
باب لي�س من عادته �أن يجيء مختلفًا».
( َو ُ�ضَ�ؤ) وال ( َو ُط ؤَ�) وال ( َو ُ�ض َع)؛ لئال يختلف ٌ
((( الواو زيادة يقت�ضيها ال�سياق.
((( ما بين المعقوفتين مطمو�س في الأ�صل.
اب ( َت ِع َب)َ ،و ِفي ُل َغ ٍة َق ِلي َل ٍةَ ( :و َل� َه ـــ َي ِلهُ) ِم ْن َب ِ
((( قال الفيومي في الم�صباح المنيرَ (« :672/2 :و ِل� َه ـــ َي ْو َل ُه ـــ َو َل ًها) ِم ْن َب ِ
اب
( َو َع َد)».
ثقفي)،
((( من الفعل
�شي� ،أو �أَن ّ
َ
ْ�صاري� .أو ّ
(وهب) ،و�أورد الخليل في كتاب العين قول النبي ( :لقد َه َم ْم ُت �أ ّال �أَتَّهِ َب �إ ّال من ُق َر ّ
�أي :ال �أقبل ِه َب ٌة �إ ّال من ه�ؤالء .ينظر :العين( 97/4 :وهب).
((( �ساقطة من الأ�صل ،و�أثبتُّها لتُطابِقَ �أمثا َلها في الكتاب.
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أدخلت
جماعة الم�ؤنث ،فتقولَ ( :ي ِب ْع َن ،و َي ُق ْل َن ،و َي ُط ْل َن ،و َي َن ْم َن ،و ُيجِ ْب َن ،و َيخْ َت ْر َن ،و َي ْنق َْد َن ،و َي ْ�ستَجِ ْب َن)؛ ف�إذا � َ
َ
كقولك( :لم َيق ُْل،
أ�سقطت العين من فعل الواحد المذكر والغائب الم�ؤنث وجماعة المتكلم وواحده،
الجازم �
َ
(((
ولم �أَ ُق ْل ،ولم َنق ُْل ،ولم َتق ُْل) ،وكذلك( :لم ُيجِ ْب ،ولم َيخْ َت ْر) ،وكانت ثابتة في غيرها كقولك( :لم يقوال،
ولم يقولوا ،ولم تقوال ،ولم تقولوا ،ولم تقولي ،ولم يختارا ،ولم ي�ستجيبا ،ولم تختاري ،ولم ت�ستجيبي).
جـ .الناق�ص :يرميِ ،
يرمين.
يرمون .ترمي ،ترميانِ ،
يرميانِ ،
َ
َ
ترمين.
ترمين ،ترميانِ ،
ترمون.
ترمي ،ترميانِ ،
َ
َ
َ
		�أَرمي ،نَرمي.
حكم ِّ
كل ما كان قبل يائه مك�سو ًرا ﻛ ( ُيهدي،
َ
جعلت لفظ جماعة الإناث في الخطاب كلفظ الواحد ،وكذلك ُ
ويرعوي ،و َي ْع َر ْورِي ،و ُيق ْل ِ�سي).
و ُي َر ّبي ،و ُيناجي ،و َي ْرتَجي ،و َينْبري ،و َي ْ�ستَعديَ ،
ين.
وتقولَ :ي ْع َرىَ ،ي ْع َريانِ َ ،ي ْع َر َ
ون .تعرى ،تَع َريانِ َ ،ي ْع َر َ
َت ْعرىَ ،ت ْع َريانِ َ ،ت ْع َر ْو َنَ .ت ْع َر ْي َنَ ،ت ْع َريانِ َ ،ت ْع َر ْي َن.
�أَ ْعرىَ ،ن ْعرى.
حكم (يت َم ّطى ،و َيتَ�صابى،
في�ستوي � ً
أي�ضا بين لفظ الواحدة والجمع ،وكذلك ( َير�ضى ،وي ْعنى) ،وهذا ُ
و َي َت َق ْل�سى((().
دعون.
َدعوانِ َ ،ي َ
دعوانِ َ ،ي ْد َ
عون .تَدعو ،ت ُ
وتقولَ :يدعوَ ،ي ُ
عون.
َدعوانِ  ،ت َْد َ
َدعوانِ  ،تَدعون .ت َ
َدعين ،ت ُ
تَدعو ،ت ُ
	�أدعو ،ندعو(((.
في�ستوي بين لفظ جماعة المذكر وبين لفظ [ ]6جماعة الم�ؤنث في الخطاب والغيبة جمي ًعا ،وكذلك ُك ُّل
( َي ْف ُع ُل) ﻛ ( َي ْ�س ُرو ،و َينْمو).
ألف على حالها كقو ِل َك( :لن ِ
يرم َي ،ولن ْيد ُع َو ،ولن
ن�صبت الوا َو والياء
أدخلت النا�صب
وتركت ال َ
َ
َ
�إذا � َ
النا�صب
الجازم �أ�سقطتَها ك َّلها ،تقول( :لم ي ْر ِم ،ولم َي� ْ�د ُع ،ولم َيخْ َ�ش) ،و ُي ْ�س ِق ُط
أدخلت
َيخ�شى) ،و�إذا � َ
ُ
َ
والجازم جمي َع النونات �إال نون جماعة الم�ؤنث كما في ال�صحيح.
ُ
باب الم�ضارع المبني للمفعول وكيفية �إلحاق ال�ضمائر به

 .1ال�صحيحُ :ي�ض َر ُبُ ،ي�ض َربانِ ُ ،ي�ض َربون .تُ�ض َر ُب ،تُ�ض َربانِ ُ ،ي�ض َر ْب َن.
بين ،تُ�ضربانِ  ،تُ�ض َر ْب َن.
		
تُ�ض َر ُب ،تُ�ض َربانِ  ،تُ�ض َر َ
بون .تُ�ض َر َ
		�أُ�ض َر ُبُ ،ن�ض َر ُب.
((( يق�صد وكانت العين ثابتة.
((( في الأ�صل :يتقل�سا.
((( في الأ�صل :ندعوا.
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َناه ُب) ،وال يجو ُز ُ
حذف التا ِء الثانية من ( ُتت ََط َّل ُب،
وكذلك ( ُيك َر ُم ،و ُي َح َّد ُب ،و ُيحا َر ُب ،و ُيت ََط َّل ُب ،و ُيت َ
َناه ُب) كما جاز في المبني للفاعل.
و ُتت َ
ونُ .ت�شَ ُّدُ ،ت�شَ ّدانِ ُ ،ي�شْ َد ْد َن.
 .2الم�ضاعفُ :ي�شَ ُّدُ ،ي�شَ ّدانِ ُ ،ي�شَ ّد َ
ينُ ،ت�شَ ّدان ،تُ�شْ َد ْد َن.
		
ُت�شَ ُّدُ ،ت�شَ ّدانِ ُ ،ت�شَ ّدونُ .ت�شَ ّد َ
		�أُ�شَ ُّد ،نُ�شَ ُّد.
اب)ُ ،
ولفظ هذا كلفظ المبني للفاعل ،ال فرقَ بينهما �إال في فعلِ جماعة الم�ؤنث،
وكذلك ( ُي َح ُّب ،و ُي َح ُّ
ف�إنّك تقول هاهناُ ( :ي َحا َب ْب َن) ،و َث َّم ( ُيحا ِب ْب َن) ،و( ُي َ
�ضط ُّر ،و ُي�ست ََح ُّب).
الجازم جازت كل المذاهب الثالثة كقو ِل َك( :لم ُي�شَ َّد ،و َلم ُي�شَ ِّد ،ولم ُي�شْ َد ْد ،ولم ُي�ست ََح َّب،
أدخلت
و�إذا � َ
َ
حاب ،ولم ُيحا َب ْب).
حاب ،ولم ُي ِّ
ولم ُي�ست ََح ِّب ،ولم ُي�ست َْح َب ْب ،ولم ُي َّ
و�أ ّما ( ُي َر َّب ُب((( ،و ُيت ََج َّ�س ُ�س) فجاريانِ َمجرى ال�صحيح.
[ .3المعتل]
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وع ْد َن.
وع َ
ُوعدانِ ُ ،ي َ
ُوع ُد ،ت َ
دون .ت َ
وعدانِ ُ ،ي َ
وع ُدُ ،ي َ
�أ .المعتل الفاءُ :ي َ
ُوع ْد َن.
		
ُوع َ
ُوع َ
ُوعدانِ  ،ت َ
دين ،ت َ
دون .ت َ
ُوعدانِ  ،ت َ
ُوع ُد ،ت َ
ت َ
وع ُد.
		
وع ُدُ ،ن َ
�أُ َ
وج ُب ،و ُي ْو َرثُ ) ،وما بقي فحكمه حكم ال�صحيح.
وكذلك ( ُي َ
ُعاب ،تُعابانِ ُ ،ي َع ْب َن.
ب .المعتل العين:
عابُ ،يعابانِ ُ ،ي َ
عابون .ت ُ
ُي ُ
ُعابون .تُعا ِب ْي َن ،تُعابانِ ُ ،ت َع ْب َن.
			
ُعاب ،تُعابانِ  ،ت َ
ت ُ
عاب.
عابُ ،ن ُ
			�أُ ُ
نام ،و َيختا ُر) و�أث َب َّت
حذفت ما
أدخلت الجازم
َ
َ
َجاب) .و�إذا � َ
جاب ،و ُيختا ُر ،و ُي�ست ُ
وكذلك ( ُي ُ
حذفت من ( َي ُ
ما �أث َب َّت َث َّم.
و�أ ّما ( ُي َت َّو ُج ،و ُيجا َو ُب ،و ُي َت َع َّو ُد ،و ُيتَدا َو ُل) فجاري ٌة َمجرى ال�صحيح.
ُرميانِ ُ ،ي ْرم ْي َن](((.
جـ .المعتل الالم:
رمىُ ،ي ْر َم َيانِ ُ ،ي ْر َم َ
ُرمى ،ت َ
ون[ .ت َ
ُي َ
ُرميانِ ُ ،ت ْر َم ْي َن.
			
ُرم َ
ُرم ْي َن ،ت َ
ون .ت َ
ُرميانِ  ،ت َ
تُرمى ،ت َ
			�أُرمىُ ،نرمى.
وكذلك ك ُّل ما كان من الثالثي من بنات الياء وما تجاوز الثالثي ﻛ ( ُي ْه َدى ،و ُي َح َّلى ،و ُي َحابى ،و ُيرتَ�ضى،
ا�س ِمينِ
انيَ :ر َب ْب ُت ال ُّد ْه َن :غَ ذَ ْو ُت ُه بال َي َ
((( ورد في التاج( 463/2 :ربب)« :ومن المجازَ :ر َّب ال ُّد ْه َنَ :ط َّي َب ُه و�أَ َجا َد ُهَ ،ك َر َّب َبه ،وقال ال ِّل ْح َي ّ
الح ُّب الذي ات ُِّخذَ منه ِّ
بالطيبِ ».
�أَو َب ْع ِ�ض ال َّر َي ِاحينِ  ،و ُد ْه ٌن ُم َر َّب ٌب� ،إذا ُر ِّب َب َ
((( ما بين المعقوفتين �ساقط من الأ�صل .ومنهج الكتاب ي�ستدعي �إثباتها.
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و ُيت ََح ّرى ،و ُيت َ
َعاطى ،و ُي َق ْل�سى).
ُدع ْو َن
و�أ ّما الثالثي الواوي ف�إنه ُيخا ِلفُها في ِف ْعلِ جماعة الم�ؤنث ،تقولُ :
(ه َّن ُي ْد َع ْو َن و ُي ْر َ�ض ْي َن ،و�أنت َُّن ت َ
و ُت ْر َ�ض ْي َن) بالوا ِو هنا وباليا ِء هناك(((.
ُ
ولفظ الن�صبِ ِ
رمى) ،كما تقول:
رمى ،ولن ُن َ
كلفظ الرف ِع في فعل الواحد وجماعة المتكلم ،تقول( :لن ُي َ
رمى).
رمىُ ،
ونحن ُن َ
(هو ُي َ
[ثال ًثا ]:باب الأمر

�أم ُر المخاطب الفاعل م�شت ٌّق من الفعل الم�ضارع ،وطريق ُة ا�شتقا ِق ِه منه � ْأن ت َْح ِذ َف الزائد َة وت َُ�س ِّك َن ال ِآخر
(�ض ْع) ،وفي ( ُي َدحرِ ُج)َ ( :د ْحرِ ْج) ،وفي ( َيت ََط َّل ُب)( :ت ََط َّل ْب)،
وال تُغ ّير من البناء �شي ًئا ،كقو ِل َك في َ
(ي�ض ُع)َ :
(ج � ِّر ْب) .و�أ ّم��ا ( ُي ْكرِ ُم) ف�أ�ص ُل ُه
َقاع ُد)( :ت َ
وفي ( َيت َ
َقاع ْد) ،وفي ( ُيحار ُِب)( :ح��ار ِْب) ،وفي ( ُي َج ِّر ُب)َ :
( ُي�ؤَكرِ ُم) ،فجاء (�أَ ْكرِ ْم) على قيا�س الأ�صل.
هذا � ْإن كان الحرف الذي بعد الزائدة متح ّر ًكا ،ف�أ ّما �إذا كان �ساكنًا ك�ضا ِد ( َي ْ�ضرِ ُب) ِ
وقاف ( َي ْق ُت ُل)
مو�ضع واحد
و�سينِ ( َي ْ�ستَف ِع ُل) وفا ِء ( َي ْف َت ِع ُل) ،فزِ ْد في �أولِ الأمرِ همز ًة مك�سور ًة في جميع الموا�ضع� ،إال في
ٍ
ٍ
وهو �إذا كان بعد ال�ساكن ٌ
حينئذ فتقول:
ت�ض ُّم الهمز َة
حرف م�ضموم كتاء ( َيق ُت ُل) ورا ِء ( َي ْق ُر ُب) ،ف�إن َّك ُ
فعلت في َ
قولكُ ( :ا ْف ُت ِع َلُ ،ا ْن ُف ِع َلُ ،ا ْ�س ُت ْف ِع َل)(((]7[ .
( ُاقت ُْلُ ،ا ْق ُر ْب) ،كما َ
تعلم � َّأن الهمز َة ال تُزا ُد �إال في حالِ االبتداء ،ف�أما �إذا وقع قبله �شي ٌء ف�إنه ال تجوز زياد ُت ُه �ألب ّتة،
ويجب � ْأن َ
ُ
َا�ضرِ ْب ،يا ُ
ا�ضرِ ْب) ،وكذلك القيا�س.
رجل ْ
ا�ضرِ ْب ،ف ْ
ويرج ُع �إلى الأ�صل كقولكَ ( :و ْ
بالالم التي ُ
ِ
حروف الجزم ،وذلك
تدخل على الفعل الم�ضارع كما يدخُ ُل ُه غي ُر ُه من
الغائب ف�إنّه ُي� َؤم ُر
و�أ ّما
ُ
ِ
ي�ضرب ،لم ي�ضرِ با ،لم َي�ضرِ بوا).
قو ُل َكِ ( :ل َي ْ�ضرِ ْب زي ٌد ،ول َي ْقت ُْل عم ٌرو ،ول َيقتُال ،ول َيقتُلوا) ،كما تقول( :لم
ْ
وكذلك المخاطب المفعول ،والمتكلم المفعول ُي� َؤمرانِ بالالم كقولكِ ( :لتُ�ض َر ْبِ ،لت ُْ�ض َرباِ ،لتُ�ض َربي،
ِلتُ�ض َرباِ ،لتُ�ض َر ْب َن ِ ،ألُ�ض َر ْبِ ،لنُ�ض َر ْب).
[بناء الأمر وكيفية �إلحاق ال�ضمائر به]
وتقول في بناء الأمرِ من ِّ
كل باب و�إلحاق ال�ضمائر به:
 .1ال�صحيحِ :ا�ض ْر ْبِ ،ا�ضرِ باِ ،ا ْ�ضرِ بواِ .ا�ضرِ بيِ ،ا�ضرِ باِ ،ا�ضرِ ْب َن.
وكذلك (�أَ ْقب ِْل ،و َب ِّ�ش ْرِ ،
وا�ست َْ�ص ِح ْب ،و َد ْحرِ ْج ،و َت َبخْ َت ْر).
وحا�س ْب ،و ِال َتب ِْ�س ،و ِان�ص ِل ْت((( ،وت ََط َّل ْب ،وت َ
َباع ْدْ ،
ين) ،فلم تكن ثمة مخالفة
ر�ض ْي َن ،وت َ
ون)� ،أما ( ُي َ
ُدع َ
دع َ
ُر�ض َ
ون ،وت َ
((( وقعت المخالفة بين الثالثي اليائي والثالثي الواوي في ( ُي َ
واوي في �أ�صله� ،إال �أنه ح�صل فيه �إعالل.
فعل
فهو
و)،
ر�ض
ي
(
هو
ر�ضى)
َ
لفظية ،بل المخالفة تقديرية ،على تقدير � ّأن �أ�صل ( ُي َ
ٌّ
ُ
فعلت في قولك� ...إ�شارة �إلى قوله في قواعد الفعل الما�ضي المبني للمفعول�« :أو كان �أولُ ٍ
حرف متح ّر ٍك منه
((( قوله :كما َ
م�ضموما ،نحوُ ( :اف ُت ِع َل ،و ُا ْن ُف ِع َل ،و�أُ ْف ِع َل ،و ُا�س ُت ْف ِع َل ،و ُا ْف ُع ِوع َل) ،وهمزة الو�صل تتبع هذا الم�ضموم في ال�ضمة».
ً
ان�ص َل َت� :إذا تج َّر َد ،و�إذا �أ�سر َع في ال�سير .ينظر :التاج�( 590/4 :صلت).
((( َ
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المفيد
في
الت�صريف

مفتوحا �أو �ساكنًا كقولكَ ( :ي ِف ُّر،
 .2الم�ضاعف� :إذا كان ما قبل الحرف المدغم مك�سو ًرا في الم�ضارع �أو
ً
و َي َع ُّ�ض ،و َيتَ�صا ُّم) ،ففيه ثالثُ ٍ
وع ِّ�ض ،و ِا ْع َ�ض ْ�ض)،
و(ع َّ�ضَ ،
لغات ،تقولِ ( :ف َّرِ ،ف ِّرِ ،افْرِ ْر)َ ،
َ�صام ْم).
َ�صام ،وت ِّ
َ�صام ،وت َ
و(ت َّ
وان�ض ِّم،
وحاب ،وحاب ِْب) ،و(ام َت َّد ،وامت َِّد ،وامت َِد ْد)،
وكذلك (�أَ ِح َّب ،و�أَ ِح ِّب ،و�أَ ْحب ِْب)،
و(ان�ض َّمَ ،
َ
و(حابِّ ،
َّ
كان في �آخر ِه �إدغا ٌم وما قبله مفتوح في الم�ضارع �أو
وان َْ�ض ِم ْم) ،و(ا�س َت َق َّر ،وا�ست َق ِّر ،وا�ستقْرِ ْر) .ومث ُل ُه ك ُّل ما َ
مك�سور((( �أو �ساكن ﻛ ( َي ْح َم ُّر ،و َي ْق�شَ ِع ُّر ،و َي ْحما ُّر).
م�ضموما كقو ِل َكَ ( :ي ُ�ش ُّد ،و َي ُم ُّد) ،ففيه �أرب ُع ٍ
لغاتُ :
و�أ ّما �إذا كان ما قبل الحرف المدغَ ِم
(�ش َّد�ُ ،ش ِّد(((،
ً
ُ�ش ُّد ،ا�ش ُد ْد)(((.
وتقول في �إلحاق ال�ضمائر بهِ ( :ف َّرِ ،ف َّراِ ،ف ُّرواِ ،ف ِّريِ ،ف ّراِ ،افْرِ ْر َن) ،وكذلك الباقي .وم�ضاعف ( َف َّع َل،
و َت َف َّع َل) جا ٍر مجرى ال�صحيح.
[ .3المعتل]

تحقيق المخطوطات

�أ .المعتل الفاءِ :
(ع ْدِ ،ع َداِ ،عدواِ .ع ِديِ ،عداِ ،ع ْد َن) ،وكذلك ك ُّل ما �سقطت وا ُو ُه كقو ِل َكِ ( :رثْ ِ ،وم ْق،
وه ْبَ ،
و�س ْع).
َ
وط�أَْ ،
تثبت وا ُو ُهِ ( :ا ْي َج ْل((( ،و ِا ْي َج ْع ،و ِا ْي َح ْل)ُ ،ق ِلبت الواو يا ًء لك�سر ِة ما قبلها ،والأ�صلِ ( :ا ْو َج ْل،
وتقول فيما ُ
و ِا ْو َج ْع ،و ِا ْو َح ْل) ،ف�إن وقعت قبل الواو فتحة �أو �ض ّمة َ�س ِل َم ْت من االنقالب كقو ِل َك( :فَا ْو َج ْلَ ،وا ْو َج ْل ،يا رج ُل
�شئت
أنت بالخيار في الأمر من ( َو ِل َه) � ْإن َ
ا ْو َج ْل) ،وتقول في الأمر من ( َو ُ�ضَ�ؤ ،و َو ُق َح)ُ ( :ا ْو ُ�ض�ؤْ ،و ُا ْو ُق ْح) ،و� َ
ِ
م�ضارع ِهَ ( :ي ْو َلهُ ،و َي ِلهُ) ،وما بقي من المعتل الفاء جا ٍر
قلتَ ( :ل ْه)؛ لأنهم قالوا في
�شئت َ
قلتِ ( :ا ْي َل ْه) ،و� ْإن َ
َ
مجرى ال�صحيح.
ب .المعتل العينِ ( :ب ْعِ ،ب ْيعاِ ،ب ْيعوا ،بِيعي ،بيعاِ ،ب ْع َن) ،وكذلك ك ُّل ما انك�سرت ما قبل عينه ﻛ (�أجِ ْب،
وا�ستَجِ ْب).
ْ
(خَ ْف ،خافا ،خافوا ،خافي ،خافا ،خَ ف َْن) ،وكذلك ك ُّل ما انفتحت ما قبل عينه ﻛ (اخ َت ْر ،وا ْنق َْد).
(�ص ْلُ ،
وط ْل).
ان�ضم ما قبل عي ِن ِه ﻛ ُ
( ُق ْلُ ،قوال ،قولوا ،قولي ،قوالُ ،ق ْل َن) ،وكذلك ك ُّل ما َّ
((( في الأ�صل :مك�سو ًرا.
((( زيادة يقت�ضيها ال�سياق.
((( ذكر الم�ؤلف اللغة الرابعة في الم�ضاعف في حالة �ضم ما قبل الحرف المدغم في الم�ضارع المجزوم والأمر للداللة على
� ّأن الفتح �أخف الحركات فجاء مع المفتوح والمك�سور والم�ضموم ،والك�سر جائز اللتقاء ال�ساكنين فكان مع المفتوح والمك�سور
أي�ضا� ،أما ال�ضم فلي�س �أخف الحركات وال هو ُيتخ َّل�ص به من التقاء ال�ساكنين ،فال يجوز في تلك اللغات� ،أما اللغة
والم�ضموم � ً
أوجه.
الرابعة ف�إنما جاز للإتْباع ال�صوتي .ينظر :المفتاح في ال�صرف ،70 :وذكر الجرجاني هذه اللغات على �أنها � ُ
((( من ال َو َجل الذي هو الخوف .ينظر :ال�صحاح( 1840/5 :وجل).
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(ع ِّو ْد ،وجا ِوزْ ،وتَخَ َّو ْف ،وتَجا َوزْ) فجاري ٌة مجرى ال�صحيح.
و�أ ّما َ
رمياِ ،ا ِ
جـ .المعتل الالمِ ( :ا ْر ِمِ ،ا ْر ِميا ،ار ُمواِ ،ا ْرميِ ،ا ِ
جئت بالأمرِ على لفظ المجزوم؛ لأنّه وجب
رم ْي َن)َ ،
إ�سكان �آخره ،ف�سقطت الياء كما ت�سقط بالجازم ،وكذلك (� ْأع ِط ،وخَ ِّل ،وا�شتَرِ  ،وان َثنِ ).
� ُ
( ِاخْ َ�شِ ،اخْ �شَ َياِ ،اخْ �شَ ْواِ ،اخْ �شَ ْيِ ،اخ�شَ َياِ ،اخْ �شَ ْي َن) ،وكذلك ( َت َم َّط ،وتَوا َر ،و َت َق ْل َ�س).
ون).
ادع َوا ،ا ْد ُع َ
دع ْوا ،ادعيُ ،
( ُا ْد ُعُ ،ا ْد ُع َواُ ،ا ُ
ِ
د .المعتل الفاء والالمُ :
بالعهد ،قِ � َ
أخاك،
العلمِ ،ف
تقول فيما �سقطت فا�ؤه في الم�ضارعِ :
(�ش َ
الثوبِ ،ع َ
فحذفت الزائدة ،فبقي [ِ ]8
(�شي) ،فلما ُحذفت الياء
نِ الأمر) ،كان في الم�ضارع ( َي ِ�شي)ُ ،
بعد ُه فزِ ْد عليه
وقفت عليه ولم ت َِ�ص ْل ُه بكلم ٍة َ
كما تُحذف من المجزوم بقيت ال�شين وحدها ،ف�إذا َ
ها ًء �ساكن ًة تُ�س ّمى هاء الوقف وهاء ال�سكت ،فقلِ :
(�ش ْهِ ،ف ْهِ ،ق ْهِ ،ن ْه) ،وكذلك الأمر من (يرى)،
وقفت عليه �صارت ( َر ْه).
تحذف الزائدة منه والألف ،فيبقى ( َر) ،و�إذا َ
(�ش�ِ ،ش َيا�ُ ،شوا�ِ ،شي�ِ ،ش َيا�ِ ،ش ْي َن) ،ومن ( َر) تقولَ ( :ر َياَ ،ر ْواَ ،ر ْيَ ،ر َيا،
و�إذا لحقت ال�ضمائر به تقولِ :
تثبت فيه الواو كقولكُ ( :يوحي) ف�إنّك تقول فيه:
قيا�س ما �سقطت الواو من م�ضارعه ،و�أ ّما ما ُ
َر ْي َن) ،وهذا ُ
( ِا ْي َح) ،كما قلتِ ( :ا ْي َج ْل) ،والكالم في هذا كالكالم ث ّمة.
وخام�سا]((( :باب فعل التعجب
[راب ًعا
ً

التعج ُب �صيغتانِ � ،إحداهما( :ما �أف َع َلهُ) ،والثانية�( :أف ِع ْل ب ِه) كقو ِل َك( :ما �أ�ض َر َب زي� ً�دا ،و�أ�ضرِ ْب
ُّ
ٍ
بزيد).
[من �شروط بناء فعلي التعجب]
(ع ِو َر،
وال تُبنيانِ من غير الثالثية المجردة ،وال من �أفعالِ الألوانِ والعيوب و� ْإن كانت ثالثية مجردة ﻛ َ
أكرم)( :ما �أك َر َمهُ) ،وكذلك (ما �أعو َر ُه ،وما
و�س ُم َر) ،فال ُيقال في (ج َّر َب)( :ما ج َّر َبهُ) ،وفي (� َ
َ
وح ِو َرَ ،
إكرام ٍ
زيد ،وما �أج َو َد تجرب َة
�أحو َلهُ ،وما �أ�س َم َر ُه)؛ ولكن طريق التعجب هي في هذا المو�ضع تقول( :ما � َ
أح�سن � َ
أح�س ْن ب� ِ
قلتِ �( :
ٍ
إكرام ِه ،و�أقب ِْح ب َع َو ِر ِه).
�شئت َ
زيد ،وما �أق َب َح ع َو َر ُه ،وما �أب َل َغ ُ�سمرتَه) ،و� ْإن َ
[طريقة بناء فعلي التعجب]
أوع َد ُه،
تبني الأول على لفظ الما�ضي من باب (�أف َعل) كقو ِل َك( :ما �أ�ش َّد ُه ،وما � َ
وطريقُ بنا ِء فعلِ التعجب � ْأن َ
أ�شد ْد به ،و�أَ ِ
وما �أَق َو َلهُ ،وما �أرما ُه) ،والثاني على لفظ الأمر من هذا الباب كقو ِل َكِ �( :
وع ْد ب ِه ،و�أَ ْر ِم به)� ،إال
ِّ
بالمعتل العين على �أ�ص ِل ِه ،وذلك قولك( :ما �أق َو َلهُ ،و�أ ْق ِولْ به) ،وال تقول( :ما �أقا َلهُ ،و�أ ِق ْل به).
�أنّك تجيء

ذكرت هذين الت�سل�سلين.
((( قرر الزمخ�شري من قبل � ّأن الأفعال خم�سة �أق�سام ،و� ّأن التعجب له فعالن ،لذلك ُ
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ف�صل[ :الأ�سماء المت�صلة بالأفعال]
الأ�سماء المت�صلة بالأفعال خم�سة:
(�ض َر َب ،و َقت ََل) �صادرانِ عنهما
 .1الم�صدر :وهو اال�سم الذي َي�ص ُد ُر عنه الفعل ﻛ (ال�ض ْرب ،والق ْتل) ،ف� ّإن َ
م�شتقّانِ منهما.

تحقيق المخطوطات

َ
وك ُّل م�صد ٍر من
كقولكَ ( :ف َع َل َف ْع َل ًة،
الثالثي المج ّر ِد �إذ [ ُق ِ�ص َد به المرة كان على وزن]((( ( َف ْع َلة)،
ِّ
وقام له َق ْو َم ًة) ،قال اهلل تعالى :ﭽ ﭮ ((( ﭯ ﭰ ﭱ
َ
و�ض َر َب َ�ض ْر َب ًة ،و�شَ رِ َب �شَ ْرب ًة ،و�سقا ُه َ�سقْي ًة ،ورما ُه َر ْم َي ًةَ ،
(((
بات ،و�شَ رِ ْب ُت �شَ ْربتينِ وثالثَ �شَ َر ٍ
ﭲ ﭳ ﭼ  .وتقول�( :ضرب ُت ُه َ�ضر َبتينِ وثالثَ َ�ض َر ٍ
بات).
ُ
وع َّر َ�س
الراكب تعري�س ًة((().
وتقول في غير الثالثي المج ّرد�( :أكرم ُت ُه ِ�إكرام ًة ،وا ْب ُ
ت�سمت اب ِت�سام ًةَ ،
ُ
وقد يجي ُء الم�صد ُر من غير الثالثي المج ّرد على لفظ ا�سم المفعول ﻛ (ال ُم ْدخَ ل) بمعنى الإدخ��ال،
َ
و(الم�ضط َرب) بمعنى اال�ضطراب ،و(المت ََط َّلب)
و(ال ُمخْ َرج) بمعنى الإخراج ،و(ال ُم َ�س َّرح) بمعنى الت�سريح،
بمعنى التطلُّب ،و(ال ُمتَنا َول) بمعنى التنا ُول.
الجلو�س والقعو ِد والركوب(((.
و ُيقال( :ل ُه جِ ْل َ�س ٌة ح�سن ٌة ،ورِك َب ٌة ،و ِق ْع َدةٌ)� ،أي :نو ٌع من
ِ
وم�صد ُر (�أ ْف َع َل) (�إ ْف َعال)� ،إال م�صدر المعتل العين منه ،ف�إنه يجيء على (�إفْعالة) ،كقو ِل َك�( :أثا َب ُه
أ�سام ُه �إ�سام ًة) ،وفي الأ�صل�( :إ ْثوابة ،و�إغواثة).
�إثاب ًة ،و�أغا َث ُه �إغاث ًة ،و� َ
وم�صدر ( َف َّع َل) (تفْعيل)((( ،و( َت ْف ِعلة) ،وقد غلبت (التفعلة) على ما في �آخرِ ِه همزة �أو حرف علة
كقولك( :ج َّز�أَ ُه ت َْجزِ ئ ًة ،وه ّن�أَ ُه َت ْه ِنئ ًة ،و َر ّبا ُه تَربي ًة ،و َل ّبا ُه َت ْلبِي ًة).
َاعل)((( ،وتقول في المعتل الالم منهماَ ( :ت�أَ ّبى َت�أ ِّب ًيا ،و َت َر ّجى
َاع َل) ( َت َف ُّعل و َتف ُ
وم�صدر ( َت َف َّع َل و َتف َ
َناجى تَناجِ ًيا) ،فت ِ
العين لأجلِ الياء ،وكذلك ( َت َق ْل�سى َت َق ْل ِ�س ًيا).
َك�س ُر َ
َت َر ِّج ًيا ،وتراءى ترائ ًيا ،وت َ
ٌ .2
ف�صل في ا�سم الفاعل:
�أكث ُر ما يجيء ا�سم الفاعل في الثالثي المج ّرد على وزن ِ
(فاعل) ﻛ (�ضار ٍِب) ،و(�شا ّد) ،والأ�صل:
و(رام وغ��ازٍ ) ،والأ�صل ِ
(رام ٌي
(��ش��ا ِدد) ،و(واجِ ��ب) ،و(بائع وقائل) بالهمزة ،والأ�صل (بايِع وق��اوِل)،
ٍ
قلت:
فحذفت اليا ُء للتنوين ،و�إنما ُيف َع ُل هذا �إذا كان من ّك ًرا
مرفوعا ومجرو ًرا [ ،]9و�إذا ن�صب َت ُه َ
ً
وغاز ٌِي)ُ ،
((( ما بين المعقوفتين مطمو�س في الأ�صل .والعبارة يقت�ضيها ال�سياق.
((( في الأ�صل :و ُن ِفخ.
((( �سورة الحاقة :الآية .13
((( التعري�س :النزول في �آخر الليل .ينظر :المحكم والمحيط الأعظم( 478/1 :عر�س).
((( يق�صد به م�صدر الهيئة.
وف�ضله تف�ضي ًال).
((( نحو( :ك ّل َم ُه تكلي ًماّ ،
والتخا�صم).
((( نحو( :التكلُّم،
ُ
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ومررت بالقا�ضي،
قلت( :جاءني القا�ضي،
ُ
أدخلت عليه الألف والالم �أو �أ�ضف َت ُه َ
(رام ًيا) فتُثب ُِت الياء ،و�أ ّما �إذا � َ
أثبت اليا َء �ساكن ًة في حالتي((( الرفع
القا�ضي ،وهذا قا�ض ْي َك،
أيت
ُ
ومررت بقا�ض ْي َك ،ور� ُ
ور� ُ
أيت قا�ض َي َك)َّ � ،
َ
حكم ِّ
ا�سم كان �آخره يا ًء مك�سو ًرا ما قبلها ﻛ ( ُم ْر ٍ�ض ،و ُم َر ٍّب،
والجر ،وح َّركتَها في حال الن�صب ،وهذا ُ
كل ٍ
َ�ض ،و ُم ْر َعوٍ ،و ُمتَوارٍ ،و ُم�س َتف ٍْت ،و ُم ْع َرورٍ ،و ُم َق ْل ٍ�س).
و ُمجازٍ  ،و ُم ْجت ٍَب ،و ُم ْنق ٍ
و ُيج َم ُع (فاعل) على ( ُف ّعال ،و ُف َّعل ،و َف َعلة) ﻛ ( ُمنّاع و ُمنَّع) ،و( َف َع َلة) ﻛ (باعة ،را�ضة((( ،وقالة).
وغزاة)((( ،والأ�صلُ ( :ر َم َيةُ ،
و ُيج َم ُع المعتل على ( ُف َع َلة) ﻛ ( ُرماة ُ
وغزَ َوة)(((.
[�أوزان ا�سم الفاعل]
ويجيء على ( َف ِعل) ﻛ ( َفرِق ،و َل ِبق) ،و( َل ّب(((َ ،
وط ّب((( ،و َن ٍد ،وخَ زٍ ) ،و�أ�صلهاَ ( :ل ِب ٌبَ ،
وط ِب ٌب ،وخَ زِ ٌي ،و َن ِد ٌي).
وعلى (�أ ْف َعل) ﻛ (�أن َْجل((( ،و�أع َلم ،و�أ َق� ّ�ب((( ،و�أ َب� ّ�ح((( ،و�أ ْو َك��ع( ،((1و�أَ ْو َط��ف( ،((1و�أع َوج ،و� ْأج َيد(،((1
ووجعاء،
و�أعمى ،و�ألمى( ،((1و�أح��وى( ،)((1وت�أنيثُ (�أف َعل) ( َف ْعالء) ﻛ (ن َْجالءَ ،
وع ْلماء ،و َق ّباء ،و َوكْعاءْ ،
وعمياء).
وجيداءَ ،
َ
وع ْو ٌج،
وي�ستوي (�أ ْف َعل وفَعالء) في الجم ِع على ( ُف ْعل) ،تقول( :رِجا ٌل ون�سا ٌء ُ�ضخْ ٌم ،و ُق ٌّب ،و ُو ْك ٌعُ ،
وجِ ْي ٌد) ُك�سرت الجيم لأجل الياء ،ومث ُلهُِ ( :ب ْي ٌ�ضِ ،
وع ْيناء).
وع ْي ٌن( )((1في جمع (�أب َي�ض وبي�ضاء ،و� ْأع َين َ
و�س ْكرى،
و�س ْكران ،و َيقْظان) ،وت�أني ُثه على ( َف ْعلى) ﻛ (غَ ْ�ضبىَ ،
وعلى ( َف ْعالن) ﻛ (غ�ضبان ،و َك ْ�سالنَ ،
و َيقْظى) ،و ُيجم ُع على ( ِف َعال وفَعالى) ،ﻛ ِ
(�سكارى،
و�سكارى) ،وقد ُي�ض ُّم الفاء في خم�سةُ :
(غ�ضابَ ،
و ُك�سالىُ ،
وعجالى ،و�أُ�سارى).
وغيارىُ ،
((( في الأ�صل :حالة.
ا�ض» ،فهو من التروي�ض ،وقد ورد جمع (رائ�ض)
((( ورد في الل�سان( 165/7 :رو�ض)َ « :و َر ُج ٌل را ِئ ٌ�ض ِم ْن َق ْو ٍم را�ض ٍة و ُر ّو ٍ�ض و ُر ّو ٍ
بالأوزان الثالثة التي ذكرها الزمخ�شري.
((( في الأ�صلُ :رمات وغُ زات.
((( انقلبت الياء �ألفًا وكذلك الواو ،لتحركهما وانفتاح ما قبلهما.
((( رج ٌل َل ٌّب� :أي الز ٌم للأمر .ينظر :ال�صحاح( 217/1 :لبب).
((( َرج ٌل َط ٌّب� :أي عالم .ينظر :ال�صحاح( 171/1 :طبب).
((( الن ََّج ُل�َ :س َع ُة ِ�شقِّ العين .ينظر :ال�صحاح( 1826/5 :ن ََجل).
((( القبب :دقة الخ�صر .ينظر :العين( 29/5 :قب).
((( ال ُب ّح ُة وال َب َح ُحِ :غ َل ٌظ في ال�صوت وخ�شونة .ينظر :المحكم والمحيط الأعظم( 549/2 :بحح).
ميالن �صد ِر القدم نحو ِ
الخن ِْ�صر ،و ُر ّبما كان في �إبهام اليد وال ّرجل .ينظر :العين:
( ((1الأوكع :المائل ،م�شتق من ال َو َكع الذي هو
ُ
( 182/2وكع).
(َ ((1
الوطف :كثرة �شعر الحاجبين .ينظر :جمهرة اللغة( 921/2 :طفو).
الج َي ُد :طولُ العنُقِ وح�س ُنهُ .ينظر :ال�صحاح( 462/2 :جيد).
(َ ((1
( ((1اللُّمى�ُ :سمرة في ال�شفة تُ�ستح�سن .ينظر :ال�صحاح( 2485/6 :لمى).
ي�ضرب �إلى الخ�ضرة ،وقيل :حمرة ت�ضرب �إلى ال�سواد .ينظر :المحكم والمحيط الأعظم( 401/3 :حو).
( ((1الح ّوةُ� :سواد
ُ
( ((1جمع �أع َين ،وهو وا�سع العين .ينظر :ال�صحاح( 2172/6 :عين).
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وعلى ( َف ِعيل) ﻛ (كريم ،و َلبيب ،وغَ ِن ّي) ،و ُيج َم ُع في ال�صحيح على ( ُف َعالء و ِف َعال) ﻛ ( ُك َرماء ِوكرام،
و ُك َبراء ِوك َبار) ،و ُيج َم ُع [الم�ضاعف على (�أ ْف ِعالء) ﻛ (�شديد و� ِأ�ش ّداء]((( ،وطبيب و�أط ّباء ،وغَ ِن ّي و�أغْ ِنياء،
وقوي و�أقوِياء).
ّ
[بع�ض �أبنية المبالغة من ا�سم الفاعل]
(�ض ّراب ،و َق ّتالَ ،ومنّاع ،و َك َّرار،
و( َف ّعال ،و َف ُعولِ ،وم ْف َعلِ ،ومفْعال) من �أبنية المبالغة وتكثير الفعل ﻛ َ
و َق ّوال ،و َك ّيال ،و َر ّماء).
(ع ُ�ص ْو ٌي ،و َب ُغ ْو ٌي)(((.
َ
وع ِ�ص ّي ،و َب ِغ ّي) ،والأ�صل َ
و(�ض ُروبَ ،ومنُوع ،و َكتُوب ،و َف ُرورَ ،
ِ
و(م ْدفَعِ ،وم ْح َرب).
ِ
(الم ْع َولِ ،
و(م ْطعامِ ،وم ْطعانِ ،ومذْ كار ،وميناث((() .وهما((( بناء الآلة ﻛ ِ
والم ْح َ�صد) ،و(المقرا�ض،
ِ
والمخراق).
وي�ستوي المذكر والم�ؤنث في ( َف ُعول ِومفْعال) ،تقول( :رج ٌل وامر�أ ٌة َ�ضروب ،و َقتُولِ ،ومفْ�ضالِ ،وم ْعطار).
[�صياغة ا�سم الفاعل مما زاد على الثالثي]
وا�سم الفاعل من ذوات الزوائد والرباعية على وزن الم�ضارع منها ،ال ت�ص َن ُع �شي ًئا غي َر � ْأن ت�ض َع
َفاعل ،و َت َف َّع َل ،و َت َف ْع َل َل) ،ف�إن َّك ِ
تك�س ُر الحرف الرابع من ا�سم
الميم مو�ضع الزيادة �إال في ثالثة �أبواب ،وهي (ت َ
الفاعل وهو مفتوح في الم�ضارع ﻛ ( ُمت ََج ِّنب ،و ُمت ِ
تناه ُب ،ويت ََدح َر ُج).
َدحرِ ج) في ( َيت ََجن ُّب ،و َي َ
َناهب ،و ُمت ْ
 .3ف�صل في ا�سم المفعول:
(م�ضروب ،وم�شدودَ ،وم ِب ْيع ال ُ
أ�صل َم ْب ُيوع،
ا�سم المفعول من الثالثي المجرد على وزن (المفعول) ﻛ َ
َوم ُق ْول ال ُ
مد ِع ّي((().
أ�صل َم ْق ُو ْولَ ،وم ْر ِم ّي الأ�ص ُل َم ْر ُم ْويَ ،وم ْد ُع ّو ،ويجوز ْ
وجريح) ،وي�ستوي فيه المذكر والم�ؤنث.
ويجي ُء (فَعيل) بمعنى (مفعول) ﻛ (قتيلَ ،
ِ
م�ضارعهما المبني للمفعول ال ت�ض ُع �شي ًئا غير
وا�سم المفعول من ذوات الزوائد والرباعية على لفظ
و�ضع الميم مو�ضع الزيادة(((.
((( مطمو�سة في الأ�صل.
((( انقلبت الواو يا ًء الجتماعهما و�سكون الأول منهما ،و�أدغمت الياء في الياء ،ثم ُك�سر ما قبل الياء للمجان�سة.
((( الميناث :المر�أة التي تلد الإناث .ينظر :ال�صاحبي ،170 :وذكر ابن فار�س في معجم مقايي�س اللغةّ � 358/2 :أن لفظة المذكار
تعني الأر�ض التي تُنب ُِت ذكو َر الع�شب ،وذكر في كتاب ال�صاحبي� 170 :أنّها المر�أة التي تلد الذكور.
((( �أي :وزن ِ
(م ْف َعلِ ،ومفْعال).
(ع َد ْو ُت) ...و�إنَّما جاز القلب ،على ق َّلته ،لكون
(م ْع ِد ٌّي) من َ
((( ينظر :الكتاب ،385-384/4 :وجاء في الممتع« :550/2 :وقالواَ :
الواو متط ِّرف ًة لم َي ِ
ُ
ال�ض َّمة �إِ اَّل حاجز غير ح�صين ،وهو الواو ال�ساكنة الزائدة الخف َّية بالإدغام .فكما قلبت
ف�صل بينها وبين َّ
ال�ض َّمة التي قبلها ك�سرة ،فكذلك تُقلب هنا» ،وينظر� :شرح الملوكي في الت�صريف:
ال�ض َّمة ،وتُقلب َّ
الوا ُو يا ًء �إذا تَط َّرفت وقبلها َّ
.480
((( نحوُ :مك َرم ،و ُم ْ�ستَخ َرج.
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وي�ستوي لفظ ا�سم الفاعل وا�سم المفعول في بع�ض الموا�ضع �إال � ّأن التقدير مختلف ،كقو ِل َك( :اختا َر
فهو ُمختَا ٌر) ،و(اخْ ِت ْي َر فهو ُمختَا ٌر) ،وتقدي ُر � ِ
حاب
أحدهماُ ( :مخْ َتيِر) ،وتقدي ُر الثانيُ ( :مخْ َت َير) ،وكذلك ( ُم ٌّ
َ (((
�ضط ٌّر) ،التقديرُ :محابِب و ُمحا َبب ،و ُم َ
�ضط ٌّر و ُم َ
حاب ،و ُم َ
�ضطرِ ر و ُم�ضط َرر .
و ُم ٌّ
 .4ف�صل في ا�سم التف�ضيل
أكرم منه [ ]10وكبي ٌر و�أكب ُر منه) .وال ُيبنى �إال من
تقول( :زي ٌد
ٌ
�ضارب وعم ٌرو � ْأ�ض َر ُب منه ،وكري ٌم و� ُ
(((
الأفعال التي ُيبنى منها فع ُل التعجب.
[�أحوال ا�سم التف�ضيل]
وي�ستوي فيه المذك ُر والم�ؤنث واالثنان والجمع �إذا كان م َن َّك ًرا مو� ً
صوال ﺒ ِ
(من) ،تقول( :هو �أكب ُر منه،
منهن).
وهن �أكب ُر ّ
وهي �أكب ُر منها ،وهما �أكب ُر منهما ،وهم �أكب ُر منهمَّ ،
ٍ
عت فقلت( :هو الأف�ض ُل
ألف والالم �أو �أ�ضف َت ُه ذ ّك ْر َت
أدخلت عليه ال َ
َّيت وج َم َ
ّثت و َثن َ
حينئذ و�أن َ
ف�إذا � َ
أف�ضلون �أو الأفا�ض ُل و�أف�ضلوهمم و� ِ
ُ�ضاله َّن،
و�أف�ض ُلهم ،والأف�ضالنِ و�أف�ضالهم ،وال
َ
أفا�ض ُلهم ،والفُ�ضلى وف ُ
ياهن ،والفُ�ض َليات �أو الف َُ�ضل وف ُْ�ض َل َيا ُت ُه َّن �أو ف َُ�ض ُل ُه َّن)(((.
والف ُْ�ض َليانِ وف ُْ�ض َل ّ
ف�صل[ :ا�سما الزمان والمكان]
وا�سم زمانٍ
(م ْقت َُل الح�سين � ،)tأيَ :ق ْت ُل ُه(((� ،أو مكان
(ال َم ْف َعل) ُ
َ
يكون م�صد ًرا َ
وا�سم مكان كقولهمَ :
ِ ِ (((
ق ْت ِل ِه(((� ،أو زمان قتله .
وعينُه مفتوح في جميع الأبواب �إال في ( َيف ِعل) مك�سور العين ،ف�إنها مفتوحة في الم�صدر كقو ِل َك:
َ
وقت �ضرب ِه.
(�ض َر ْبتُه َم ْ�ض َر ًبا) ،ومك�سورة في الزمان والمكان
(م ْ�ضرِ ُب فالنٍ )� ،أيُ :
كقولكَ :
و�أ ّما (ال َم�سجِ د وال َمط ِلع وال َم ِ
ن�سك ،وال َمنبِت ،وال َمفرِ ق ،وال َم ْ�س ِقط ،وال َمجزِ ر ،وال َم ْح ِ�شر ،وال َم�شرِ ق،
باب ( َي ْف ُع ُل) ُ
القيا�س بالفتح؛ لأنها من ِ
واهلل �أعلم(((.
وال َمغْرِ ب) ف�شاذّة ،وكان
ُ
الكتاب بعون ا ِ
هلل وح�سنِ توفي ِق ِه على يدي الراجي رحم ِة اهلل تعالى عبد اهلل بن محمد بن
ت ََّم هذا
ُ
محمد بن عبد اهلل ،ب ّلغه اهلل غاي َة رجائه ،في ربيع الآخر �سنة ٍ
ثالث وخم�سين و�ستمائة.
((( ينظر :نزهة الطرف.26 :
((( في الأ�صل منه.
كحكم المجرد (الإف��راد والتذكير) نحو:
((( ثمة تف�صيل في حكم ا�سم التف�ضيل الم�ضاف ،ف� ْإن �أ�ضيف �إلى نكرة كان حك ُم ُه
ِ
(الهندانِ �أف�ض ُل امر�أتينِ ) .و� ْإن �أ�ضيف �إلى معرفة و ُق�صد التف�ضيل جازت المطابقة كما م ّثل الزمخ�شري ،وجاز الإفراد
(الناق�ص والأ�ش ُّج �أعدال بني
القوم) ،و� ْإن لم ُيق�صد التف�ضيل لم يجز فيه �إال المطابقة نحو:
ُ
والتذكير نحو( :الزيدانِ �أف�ض ُل ِ
مروان) .ينظر� :شرح ابن عقيل.181/3 :
((( في الأ�صل :قبله .وهو ت�صحيف.
((( في الأ�صل :قبله .ت�صحيف.
(م ْف َعل) بفتح الميم والعين من ( َي ْف ُع ُل) ب�ضم
((( قال الجرجاني في المفتاح:60-59 :
ُ
«وا�سم زمانِ الحدث ومكا ِن ِه ُيبنى على َ
ِ
ِ
العين ،كمقتل الح�سين  ،لزمان القتل ومكانه».
((( ينظر :المفتاح في ال�صرف.60 :
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الم�صادر والمراجع

تحقيق المخطوطات

�	.1أ�سرار العربية� ،أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن �أبي �سعيد الأنباري (ت577ﻫ) ،تحقيق :محمد
بهجة البيطار ،مطبوعات المجمع العلمي العربي بدم�شق ،د.ت.
 .2الأعالم ،خير الدين الزركلي ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط.2002 ،15
�	.3إنباه الرواة على �أنباء النحاة ،جمال الدين علي بن يو�سف القفطي (ت646ﻫ) ،تحقيق :محمد �أبو
الف�ضل �إبراهيم ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط1406 ،1ﻫ ـ 1986م.
 .4تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،محمد مرت�ضى الزبيدي (ت1205ﻫ) ،تحقيق :مجموعة من
المحققين ،دار الهداية ،د.ت.
 .5جمهرة اللغة� ،أبو بكر بن دريد ،تحقيق :د .رمزي منير البعلبكي ،دار العلم للماليين ،بيروت ــ لبنان،
ط.1987 ،1
 .6الخ�صائ�ص� ،أبو الفتح عثمان بن جني (ت392ﻫ) ،تحقيق :محمد علي النجار ،عالم الكتب ،بيروت،
د.ت.
� .7شرح ابن عقيل على �ألفية ابن مالك ،بهاء الدين بن عبد اهلل بن عقيل العقيلي (ت769ﻫ) ،تحقيق:
محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الفكر ،د .ط ،د.ت.
� .8شرح الأ�شموني على �ألفية ابن مالك ،علي بن محمد بن عي�سى نور الدين الأُ�شْ ُموني (ت900هـ) ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ط1419 ،1ه ــ 1998م.
� .9شرحان على مراح الأرواح في علم ال�صرف� ،شم�س الدين �أحمد المعروف بدكنقوز (ت855ه)،
مطبعة م�صطفى البابي الحلبي و�أوالده ،م�صر ،ط1379 ،3ه ــ 1959م.
� .10شرح ت�سهيل الفوائد وتكميل المقا�صد ،الح�سن بن قا�سم المرادي (ت749ﻫ) ،درا�سة وتحقيق:
الأ�ستاذ الدكتور نا�صر ح�سين علي ،دار �سعد الدين ،دم�شق ،ط1428 ،1ه ــ 2008م.
� .11شرح �شافية ابن الحاجب ،ر�ضي الدين محمد بن الح�سن اال�ستراباذي (ت686ﻫ) مع �شرح �شواهده
لعبد القادر البغدادي (ت1093ﻫ) ،حققهما و�ضبط غريبهما و�شرح مبهمهما الأ�ساتذة :محمد نور
الح�سن ومحمد الزقراف ومحمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ـــــ لبنان،
1402ﻫ ـــــ 1982م.
� .12شرح �شافية ابن الحاجب في علمي الت�صريف والخط ،الخ�ضر اليزدي (�أتمه �سنة 720ه) ،درا�سة
وتحقيق :د .ح�سن �أحمد العثمان ،م�ؤ�س�سة الريان ،بيروت ،ط1429 ،1ه ـــــ 2008م.
� .13شرح الملوكي في الت�صريف ،ابن يعي�ش (ت643ﻫ) ،تحقيق :د .فخر الدين قباوة ،دار الأوزاعي،
بيروت ،ط1408 ،2ﻫ ــــ 1988م.
 .14ال�صاحبي في فقه اللغة العربية وم�سائلها و�سنن العرب في كالمها� ،أحمد بن فار�س (ت395ه) ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ط1418 ،1ه ـــــ 1997م.
 .15ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية� ،إ�سماعيل بن حماد الجوهري (ت393ﻫ) ،تحقيق� :أحمد عبد
الغفور عطار ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط1407 ،4ﻫ.
 .16العباب الزاخر واللباب الفاخر ،الح�سن بن محمد بن الح�سن ال�صغاني (ت650ﻫ) ،حرف ال�سين،
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.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32

تحقيق :ال�شيخ محمد ح�سن �آل يا�سين ،من�شورات وزارة الثقافة والإعالم ،الجمهورية العراقية ،ط،1
.1987
العين� ،أبو عبد الرحمن الخليل بن �أحمد الفراهيدي ،تحقيق :د .مهدي المخزومي ود� .إبراهيم
ال�سامرائي ،م�ؤ�س�سة دار الهجرة ،ط1409 ،2ﻫ.
القامو�س المحيط ،مجد الدين الفيروز�آبادي (ت817ه) ،تحقيق :مكتب تحقيق التراث في م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،بيروت� ،إ�شراف :نعيم العرق�سو�سي ،ط1426 ،8ه ـــــ 2005م.
الكتاب� ،سيبويه �أبو ب�شر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت180ﻫ) ،تحقيق :عبد ال�سالم محمد هارون،
مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط.1988 ،3
ل�سان العرب ،جمال الدين بن منظور (ت711ﻫ) ،دار �إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط1405 ،1ﻫ.
المحكم والمحيط الأعظم� ،أبو الح�سن علي بن �إ�سماعيل بن �سيده ال ُمر�سي (ت458ﻫ) ،تحقيق :عبد
الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ـ لبنان ،ط1421 ،1ﻫ ـــــ 2000م.
الم�صباح المنير في غريب ال�شرح الكبير للرافعي� ،أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي
(ت770ﻫ) ،المكتبة العلمية ،بيروت ،د.ت.
الحموي (ت626ﻫ) ،دار الفكر للطباعة والن�شر،
معجم الأُدباء� ،شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل
ّ
ط1400 ،3ﻫ ــــ1980م.
المفتاح في ال�صرف ،عبد القاهر الجرجاني (ت471ه) ،حققه وقدم له :د .علي توفيق الحمد،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت ،د.ت.
المف�صل في �صنعة الإعراب� ،أبو القا�سم محمود بن عمر بن �أحمد الزمخ�شري (ت538هـ) ،تحقيق:
د .علي بو ملحم ،مكتبة الهالل ،بيروت ،ط.1993 ،1
مقايي�س اللغة� ،أحمد بن فار�س ،تحقيق و�ضبط :عبد ال�سالم محمد هارون ،اتحاد الكتاب العرب،
دم�شق1423 ،ه ــــ 2002م.
المقت�ضب� ،أبو العبا�س محمد بن يزيد المبرد (ت285ﻫ) ،تحقيق :عبد الخالق ع�ضيمة ،عالم
الكتب ،بيروت.1963 ،
المكمل في �شرح المف�صل ،لمظهر الدين الح�سين بن محمود الزيداني المعروف بالمظهري
(ت727ه �ـ) ،درا�سة مع تحقيق الق�سمين الثاني والثالث :د .بيان محمد فتاح الجباوي� ،أطروحة
دكتوراه ،كلية التربية للعلوم الإن�سانية ،جامعة الأنبار.2008 ،
الممتع في الت�صريف ،ابن ع�صفور الإ�شبيلي ،تحقيق :د .فخر الدين قباوة ،دار المعرفة ،بيروت،
ط1407 ،1ﻫ ـــ 1987م.
المن�صف �شرح �أبي الفتح عثمان بن جني ،لكتاب الت�صريف لأبي عثمان المازني (ت248ﻫ) ،تحقيق:
�إبراهيم م�صطفى وعبد اهلل �أمين ،وزارة المعارف العمومية ،م�صر ،ط1373 ،1ﻫ ـ 1954م.
نزهة الطرف في علم ال�صرف� ،أحمد بن محمد الميداني (ت518ه) ،تحقيق :لجنة �إحياء التراث
العربي في دار الآفاق الجديدة ،بيروت ،ط1401 ،1هـ ـــ 1981م.
النهاية في غريب الحديث والأثر� ،أبو ال�سعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير (ت606ﻫ)،
تحقيق :طاهر �أحمد الزاوي ،ومحمود محمد الطناحي ،المكتبة العلمية ،بيروت1399 ،ﻫ ـــ 1979م.
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‘Al Mufeed fi Al Tasreef’.
By: Jarallah Omar Bin Mahmoud Zamakhshari.
Edited by: Dr. Bayan Mohammed Fattah Aljabbawi

Zamakhshari chose a suitable title indicative of the contents of the book, entitling it
‘Al Mufeed fi AlTasreef’ (useful in the morphology). It is a very concise book containing
only basic topics of morphology. He discussed these topics briefly without going into
details.
Likewise he did not touch the complicated and difficult aspects of morphology and
not cited as well the Quranic evidence except in one place. Neither did he present any
evidence from poetic verses or proverbs and quotations of Arab.

But his objective seems to be clear, that is to simplify this subject for students and select
the important and useful knowledge of morphology to make them easy to understand and
remember.
Another likely reason behind compiling this book is to have a book on the subject to
his name, adding to his other works, as Zamakhshari did not have any book in this field.
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He even did not provide the book with an introduction stating the purpose of compiling
this book.

Towards the establishment of a digital library of manuscripts, in the
Laboratory of Islamic civilization manuscripts, in North Africa at the
University of Oran
Prof. Moulay Mohammed

Manuscripts constitute an important part of the heritage produced by Arab and Islamic
civilization in the various fields of human knowledge. That’s why a lot of cultural and
educational institutions in the world are racing in the quest and exploration of what is left
out of this valuable heritage, in order to collect, preserve and then make it available to the
researchers in the easiest way. Based on.

Abstracts of Articles

The significance of information technology and communication, and digitization in
particular in the preservation of manuscripts, it has been in the ease of researchers today
to acquire manuscripts in digital format.
In the laboratory of Islamic civilization manuscripts, we are trying to reach to a digital
library of manuscripts through digitizing manuscripts available in the Library of lab, in
addition to manuscripts digitized by some local repositories. Hence this treatise came in
order to highlight the importance of the process of digitization in the preservation and
facilitating the Arab-Islamic manuscripts.

Al-Biruni and his efforts in the development of Mineralogy
Geologist Dr. Mustafa Yaqub Abdul Nabi

One of the most outstanding thoughts which Al-Biruni presented was his denial that
the gemstone had any medical or magical effects.
He alludes to it while describing gemstones as “these are all only objects of decoration
and embellishment and are not useful in curing any disease of the body”.
Undoubtedly, the efforts made by Al-Biruni in the development of Mineralogy are
considered among the authentic scientific knowledge on the subject, which goes hand
in hand with modern science. Although Al-Biruni lived in a time dominated by myths
transmitted from the Greek heritage, a number of which infiltrated in the works of
Arab Scientific Heritage. That’s why his efforts deserve to take their rightful place
among the books of Arab Scientific Heritage, likewise his book ‘Al-Jamahir’ in which
he discussed the evolution of the mineralogy, holds the difficult equation, which is to
reconcile tradition and modernity.
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Sayf al-Din Al Samirri, his life and his remaining poetry
Dr. Kamal Abdul Fattah Hassan

Most of the sources which dealt with Sayf al-Din Al Samirri’s biography have
mentioned that he was a poet but they did not indicate to the presence of his poetry
collection.
Nevertheless some of the sources have referred to Hafiz Dimyati who has recounted
some of Al Samirri’s poetic verses in his book.
Some of other authors have quoted his poems and pieces of poetry in their books as
well. They have also spared more than a few words in praise of his art and the quality of
his poetry, as he was known to have excellent poetic qualities with special command over
satire and panegyric. He composed poems in various branches of poetry, as indicated by
some sources that he even penned a poem in panegyric of the Prophet (P.B.U.H).

Sanctuary of Shaker, an ancient religious institution in Morocco
Dr. Ahmed Al Warith

The sanctuary is located in the valley of Tensift on the road between Ogmat and
Mursi Goz, in the place formerly known as Shafshawah, 30 miles away from Nafees.
Locally known as the shrine of Sidi Shakir’s sons, this spot was a part of the great
Dukkalah, but today it belongs to Al-Ahmar area in the region of Asifi. It has become a
shrine and asylum for the poor and landless people, where they practice special rituals.
They have been visiting it on the days of Arafa and call this visit as a pilgrimage of the
poor. More recently, it’s said that Hassan II gave extra attention to this place. Whilst
King Mohammed VI transferred the interest to a higher level by giving his instructions
in 2004 to initiate the work of creating a site for the shrine, the process of which is
going on till now, and also ordered to commemorate the festive season of the shrine
officially.
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The beauty of Sayf al-Din’s poetic technique lies in simplicity of its presentation and
clarity of thought. He largely refrained from using any kind of complexities.

the cultural, educational and political fields leading to their renaissance and incredible
progress.
These intellectual and educational progress required press which was soon established,
setting the foundation of Islamic media which has played a leading role in guiding and
unifying Muslims.
The modern Malayalam media started in the first half of the 19th century, with
the primary purpose of propagating Christianity in the region. The forerunner of the
Malayalam press was RajyaSamacharam, first published in June 1847 by Dr. Herman
Gundert from Tellichery, followed by Paschimodayam (1847 October) which was owned
by priest Molar. Several other journals and publications followed soon.
The main objective behind the publication of these newspapers was to proselytize the
work of the Christian missionaries, catering to a large number of people and to provide
the neo-Christians with information on religious tenets and related topics.

Abstracts of Articles

Language disorders
Dr. Sadiq Yusuf Al Dabbas

The scholars have divided the life of a child into various stages and distinguished the
features and characteristics of each stage, while specifying the language development
achieved in each of them.
The sound production in human beings begins with the first cry at the time of birth
and goes through different stages, with most children starting to babble at the age of two
months. Some children face the problem at early stages in articulation, which indicates
the language disorder that may accompany the child in later stages of life.
There are several linguistic problems which occur in children, but it varies from child
to child. Some children may suffer from one disorder whereas others may suffer from
multiple disorders.
Similarly, in some cases the problem may be minor and in other cases it may be severe.
Scholars have given due attention towards these disorders, their types and reasons behind
different disorders, whether they are physiological, social or psychological reasons.
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Abstracts of Articles
Narrations of Imam Muhammad ibn ‘Amr Laithi from his teacher
Abu Salamah quoted in six authentic books of Hadith – A study from
the Hadith perspective.
Dr. Mohammed Noor Al Ali

This article contains several thoughts, including:
That Imam Laithi was amongst the leader of the third generation of early Muslims
referred to as the Tābiu al-Tābieen, “the followers of the followers”.

Imam Laithi has narrated a large number of Hadith, and the leading authorities in the
field of Hadith, like Shoba, Sufyan Al Thawri and Sufyan ibn Uyainah have narrated
Hadith from him.
His narrations of Hadith from Abu Salamah as quoted from the Prophet (Peace Be
Upon Him) by Abu Huraira (May Allah be pleased with him) are classified in the top
level of the category of Hasan (good) Hadith. He was keen to write down his collection
by his own hand in order to preserve them.
Imam Malik in his book ‘Muwatta’ has narrated one ‘Marfu’ Hadith from him which
does not deal with rulings.
Whereas he has 90 ahadith in six authentic books from his teacher Abu Salamah,
according to the researcher.

Overview on the Islamic Journalism in Kerala.
Dr. Jmaluddin Al Faruqi

Historians almost unanimous in agreeing that Kerala is the first spot in the subcontinent
to be enlightened by the light of Islam, most likely in the first century of Hijra.
It is from the first day that this true religion attracted large number of inhabitant of this
land and by each passing day they started to embrace Islam in increasing numbers.
The ever-growing group of new Muslims also quickly began to involve themselves in
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He is the descendent of a noble Arab family from the city of Madina. He is a protege
of Abu Salamah bin Abdul Rahman as well as the primary narrator of his Hadith
collection.
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�شروط الن�شر في المجلة
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزً ا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون البحث جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍو كان ،وي�شمل ذلك البحوث المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في البحوث المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون البحث �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل بحث مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه
� - 7أن يكون البحث
بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا على الآلة الكاتبة� ،أو ٍ
ً
واحد من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية مب ّي ًنا ،ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون البحث تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالبحث �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق ِّ
الخطية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يق ّل البحث عن خم�س ع�شرة �صفحة ،وال يزيد عن ثالثين.
مالحظـات
 - 1ترتيب البحوث في المجلة يخ�ضع العتبارات فنية.
 - 2ال ُترد البحوث المر�سلة �إلى المجلة �إلى �أ�صحابها� ،سواء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر بحثه بعد عر�ضه على هيئة تحرير المجلة �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها هيئة
التحرير ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
بحث مخالف لل�شروط المذكورة.
 - 4ت�ستبعد المجلة � ّأي ٍ
 - 5تدفع المجلة مكاف�آت مقابل البحوث المن�شورة� ،أو مراجعات الكتب� ،أو � ّأي �أعمال فكرية.
 - 6يعطى الباحث ن�سختين من المجلة.

ال�شروط الخا�صة بن�شر كتب محكمة �ضمن �سل�سلة �آفاق الثقافة والتراث
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزًا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون الكتاب جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍّو كان ،وي�شمل ذلك الكتب المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في الكتب المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون الكتاب �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل كتاب مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان ،مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه واحد
� - 7أن يكون الكتاب
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا بالآلة الكاتبة� ،أو بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
ً
من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية ،مب ّي ًنا ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه ،و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون الكتاب تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالكتاب �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق الخط ّية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يقل الكتاب عن مئة �صفحة وال يزيد عن مئتين.
 - 11تخ�ضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم ح�سب القواعد وال�ضوابط التي يلتزم بها ،ويقوم بها كبار العلماء
والمخت�صين ،ق�صد االرتقاء بالبحث العلمي خدم ًة للأ ّمة ورف ًعا ل�ش�أنها ،ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين
�أ�سماء الباحثين ،وعدم معرفة الباحثين �أ�سماء المحكمين� ،سواء وافق المحكمون على ن�شر البحوث من غير
تعديل �أو �أبدوا بع�ض المالحظات عليها� ،أو ر�أوا عدم �صالحيتها للن�شر.
ٍ
مالحظـات
 - 1ما ين�شر في هذه ال�سل�سلة من �آراء يع ّبر عن فكر �أ�صحابها ،وال يم ّثل ر�أي النا�شر �أو اتجاهه.
 - 2ال ُتر ّد الكتب المر�سلة �إلى �أ�صحابها� ،سوا ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�ضه على التحكيم �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها اللجنة الم�شرفة على
�إ�صدار ال�سل�سلة ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.
كتاب مخالف لل�شروط المذكورة.
ُ - 4ي�ستبعد � ّأي ٍ
 - 5يدفع المركز مكاف�آت مقابل الكتب المن�شورة وثالثين ن�سخة من الكتاب المطبوع.
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